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ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Ώρα ατομικής και συλλογικής ευθύνης
Την ώρα που ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας αναβαθμίζει σε πανδημία το επίπεδο
εξάπλωσης του κορωνοϊού, την ώρα που
το ένα μετά το άλλο τα κράτη μέλη της Ε.Ε.
λαμβάνουν δραστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, η κυπριακή κοινωνία αλλά και η Πολιτεία δεν έχουν την
πολυτέλεια παράτασης του διχασμού στο
εσωτερικό. Η Κύπρος δεν θα μείνει ανεπηρέαστη από τα νέα δεδομένα. Απαιτείται
λοιπόν ψυχραιμία, συναίνεση και πειθαρχία.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ

Εντός των ημερών
τα μέτρα στήριξης
της οικονομίας

Η κάθε κρίση και ιδιαίτερα αυτή δείχνει
ποιος και πώς καταφέρνει να αρθεί στο
ύψος των περιστάσεων. Η πανδημία θα
δοκιμάσει τα αντανακλαστικά και της κοινωνίας και ίσως καταφέρει να επαναφέρει
το αίσθημα της αλληλεγγύης. Ο καθένας
θα κληθεί να δείξει υπευθυνότητα, αλλάζοντας την καθημερινότητά του. Ας ακολουθήσουμε τις υποδείξεις των ειδικών,
ας αποφύγουμε τις πολλές μετακινήσεις,
προστατεύοντας έτσι και τον εαυτό μας

και τους γύρω μας. Κανένας δεν θέλει να
ασθενήσει, κανένας δεν θέλει να αποτελέσει
έναν ακόμα αριθμό στον κατάλογο των
όσων προσβλήθηκαν από τον ιό. Όμως,
αυτό δεν συνεπάγεται την κοινωνική περιθωριοποίηση όσων ασθενήσουν. Δεν θέλουμε την αναβίωση μιας σύγχρονης Σπιναλόγκας. Απαιτείται κατανόηση και αλληλεγγύη. Ας ελπίσουμε πως όσα συνέβησαν
με τις τοπικές αρχές της Αμμοχώστου, οι
οποίες θέλησαν να απομακρύνουν τα κρού-

σματα από το γενικό νοσοκομείο Αμμοχώστου, θα αποτελούν μία θλιβερή εξαίρεση
στον κανόνα. Και ίσως έτσι η κρίση αυτή
να αποτελέσει την ευκαιρία επαναφοράς
αξιών όπως η αλληλεγγύη, η συνεργασία
και η ενότητα. Σε μία πανδημία βεβαίως
δεν έχουν χώρο οι ανάλαφρες εκτιμήσεις,
οι ιδεοληψίες και οι λαϊκισμοί. Οφείλουμε
να εμπιστευτούμε τους ειδικούς και εκεί
ακριβώς θα μετρηθεί η πίστη μας στον
ίδιο τον άνθρωπο. Σε αυτή την κρίση θα

δοκιμαστούν και οι αντοχές της κυβέρνησης. Αν είναι έτοιμη να διαχειριστεί τα νέα
οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα. Κυρίως
όμως θα δοκιμαστούν οι αντοχές του συστήματος υγείας. Ο καθένας έχει το χρέος
να προσφέρει ανάλογα με τις δυνατότητές
του, στις μεγάλες ανάγκες των νοσοκομείων.
Είναι ώρα ατομικής και συλλογικής ευθύνης,
την οποία για χρόνια έχουμε κλείσει στο
συρτάρι. Μόνο έτσι θα περάσει και αυτή
η δοκιμασία.

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ

Ουρές σε φαρμακεία και υπεραγορές

Το σχέδιο Β΄
του Υπ. Υγείας
για πανδημία

Εξαιτίας του κορωνοϊού δεν θα έχουμε αύξηση του δημοσίου
χρέους, αλλά ενδεχομένως να αλλάξει ο
σχεδιασμός μας αναφορικά με τη
δραστική μείωσή του, αναφέρει ο
υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης, στη συνέντευξή του
στην «Κ». Τονίζει, επίσης, ότι εντός
των προσεχών ημερών η κυβέρνηση
θα εξαγγείλει συγκεκριμένα μέτρα
στήριξης της οικονομίας και των τομέων που θα πληγούν από την πανδημία. Σελ. 5

Σε πέντε βασικά σημεία επικεντρώνεται το
σχέδιο δράσης του Υπουργείου Υγείας,
στην περίπτωση που η Κύπρος βρεθεί ενώπιον του χειρίστου σεναρίου. Η «Κ» αναζήτησε και εντόπισε το πλάνο έκτακτης
ανάγκης της κυβέρνησης και παρουσιάζει
τα βασικά του σημεία. Αρμόδιες πηγές με
τις οποίες επικοινωνήσαμε, εξήγησαν τον
τρόπο με τον οποίο θα γίνει η επικέντρωση
στην περίθαλψη, καθώς και το πώς τα νοσοκομεία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
θα κληθούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες. Σελ. 3

ΣΑΒΒΑΣ ΠΕΡΔΙΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Να μετατρέψουμε
την κρίση σε ευκαιρία

Προτεραιότητα
τα μέτρα πρόληψης

Μη αναστρέψιμη χαρακτηρίζει την
κατάσταση στον τουρισμό τους μήνες
Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο, ο υφυπουργός Τουρισμού Σάββας Περδίος, προσθέτοντας ότι στόχος είναι να μετριασθούν οι απώλειες. Προσθέτει, ωστόσο, ότι είναι και μια ευκαιρία ανασύνταξης δυνάμεων, ούτως ώστε να
έχουμε θετικά αποτελέσματα την καλοκαιρινή περίοδο. Οικονομική, σελ. 5

ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΚΩΣΤΡΙΚΗΣ

Θα αυξηθούν τα θετικά
κρούσματα του ιού
Ραγδαία εξάπλωση του κορωνοϊού
στην Κύπρο το επόμενο διάστημα
εκτιμά πως θα υπάρξει ο καθηγητής
Λεόντιος Κωστρίκης, σε συνέντευξή
του στην «Κ». Σελ. 7

Το λιανικό εμπόριο ζει «μέρες Χριστουγέννων» το τελευταίο διάστημα, ελέω κορωνοϊού, αφού οι πολίτες τρέχουν σε υπεραγορές και φαρμακεία, αδειάζοντας τα ράφια από προϊόντα, όπως τα αντισηπτικά και οι προστατευτικές μάσκες. Ιδιοκτήτες υπεραγορών και φαρμακείων μίλησαν στην «Κ», περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατεί, με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Υπεραγορών να καθησυχάζει τους πολίτες, τονίζοντας ότι υπάρχει επάρκεια σε αποθέματα, καλώντας τους να μην πανικοβάλλονται. Οι φαρμακοποιοί, ωστόσο, κάνουν λόγο για δύσκολες καταστάσεις, αν και τα κέρδη τις τελευταίες μέρες έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Σελ. 6

Εκλογές στις ΗΠΑ
και COVID-19
Ο Τραμπ δεν είναι ανίκητος
Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών Τζο
Μπάιντεν και οι συνέπειες του κορωνοϊού
ίσως τελικά αποτρέψουν την επανεκλογή
Τραμπ. Το χρηματιστήριο καταρρέει και
οι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι νέα
ύφεση βρίσκεται στον ορίζοντα εξαιτίας
της επιδείνωσης της πανδημίας. Σελ. 22

Πολιτεία στη δίνη του κορωνοϊού
Το προεδρικό διάγγελμα και η επόμενη μέρα της πανδημίας
Την ώρα που ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας ανακοίνωνε πως η Ευρώπη αποτελεί
το νέο επίκεντρο της πανδημίας του κορωνοϊού και τα κρούσματα αυξάνονταν
στην Κύπρο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας
προχώρησε σε διάγγελμα, εξαγγέλλοντας
τα νέα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης.
Είχε προηγηθεί ένα έντονο παρασκήνιο

στο Υπουργικό Συμβούλιο αλλά και πιέσεις
για αποφυγή του lockdown. Ο λόγος της
καθυστέρησης για το προεδρικό διάγγελμα, λένε κυβερνητικές πηγές, οφειλόταν
στο ότι η κυβέρνηση προσπαθούσε να
διασφαλίσει πως δεν προκύπτουν νομικά
ζητήματα από τα νέα μέτρα που θα εφαρμόζονταν. Σελ. 4

Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αποφασισμένος να μην ισχύσουν, λόγω της πανδημίας, ο στόχος για
πλεόνασμα 3,5% και η ενισχυμένη εποπτεία.
Προβληματισμός για τη στάση της Ιεραρχίας
και του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου. Σελ. 18

ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Ο ιός σε Τουρκία
και Κατεχόμενα
Η κυβέρνηση Ερντογάν δεν ενημερώνει εγκαίρως και με αποτελεσματικό τρόπο την
τουρκική κοινή γνώμη για τις εξελίξεις που
αφορούν τον κορωνοϊό. Επιπλέον, σοβαρό
προβληματισμό προκαλεί και το τεστ που
χρησιμοποιούν οι τουρκικές αρχές για τον
εντοπισμό του νέου ιού. Σελ. 20

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ»
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πώς οι επιδημίες επηρέασαν την τέχνη
Ο επίτιμος καθηγητής Ιστορίας και Ιστορίας της Ιατρικής, Φρανκ Σνόουντεν,
λέει ότι αν μπορεί να βγει κάτι θετικό από αυτή την περιπέτεια, ίσως είναι ότι
για πρώτη φορά οι κυβερνήσεις και η ανθρωπότητα θα συνειδητοποιήσουν ότι
αυτό είναι κάτι που θα επιστρέψει και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Ζωή, σελ. 1

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Οι «Χρυσοί Δράκοι» στο «The Wall Gallery»
Στο Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου στη Λευκωσία στο πλαίσιο του
πρότζεκτ «The Wall Gallery» παρουσιάζεται το έργο «Χρυσοί Δράκοι» του εικονογράφου Κωνσταντίνου Χατζηδημήτρη. Η ιστορία των χρυσών δράκων είναι
μια ιστορία δύναμης, λέει στην «Κ» ο Κωνσταντίνος Χατζηδημήτρη. Ζωή, σελ. 3

ΧΩΡΟΣ

Ενας κόσμος χωρίς σύνορα στη Λευκωσία
Συνάντησα τον δημιουργό του χώρου στη βάση του Πολυχώρου «Κόσμος
χωρίς σύνορα», Γιώργο Χριστούδια στη συνοικία του Τακτακαλά, πολύ κοντά
στη νεκρή ζώνη. Μιλήσαμε για τον χώρο που είναι ανοικτός για όλους προκειμένου να γνωρίσουν άλλους πολιτισμούς. Ζωή, σελ. 5
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Είμαστε αιχμάλωτοι

Η ανακωχή του κορωνοϊού
και ο παρ’ ολίγο ανασχηματισμός

Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Οι άνθρωποι κατανοούμε
πόσο ανυπεράσπιστοι
είμαστε όταν γινόμαστε
έρμαιο μιας φυσικής καταστροφής, μιας επάρατης νόσου ή μιας επιδημίας. Κι ενώ τα άλλα μπορούν να ελεγχθούν με κάποιο τρόπο, η επιδημία που
δυνητικά μπορεί να εξελιχθεί και σε
πανδημία δεν διακρίνει σύνορα και
φυλές. Δεκάδες ήταν τα εκατομμύρια
των θυμάτων που άφησαν πίσω τους
από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα
επιδημίες όπως ο τύφος, η πανώλη, ή
πανούκλα, η λέπρα, η χολέρα, η ιλαρά,
η γρίπη και το AIDS.
Μόνο το AIDS, άφησε πίσω του πέραν των 35 εκατ. θυμάτων από το 1981
που εμφανίστηκε. Τώρα ο πλανήτης
ολόκληρος βρίσκεται αντιμέτωπος με
τον COVID-19, κοινώς κορωνοϊό, και
παρόλο που βρισκόμαστε στον 21ο
αιώνα, βλέπουμε και βιώνουμε συμπεριφορές όμοιες και παρόμοιες με
εκείνες ανθρώπων που θεωρούσαν
τις επιδημίες τιμωρία άνωθεν. Αυτό
θα μπορούσε λόγω αμορφωσιάς και
έλλειψης επαρκούς επιστημονικής
γνώσης να δικαιολογείτο π.χ. στην
αρχαιότητα όταν ο τυφοειδής πυρετός
αποδεκάτισε την Αθήνα κατά τον Πελοποννησιακό πόλεμο και θεωρείτο
οργή των θεών.
Αλλά και στο Βυζάντιο του Ιουστινιανού με την πανούκλα να θερίζει
και τον κόσμο να κάνει παρακλήσεις
στις εκκλησιές να σταματήσει η Παναγία το θανατικό, που σκότωσε τελικά
το 25% του πληθυσμού του τότε γνωστού πλανήτη. Στον θεό Ήλιο προσεύχονταν οι Αζτέκοι για να τους σώσει
από την ευλογιά τον 16ο αιώνα που
τους κόλλησαν οι Αφρικανοί σκλάβοι
που κουβάλησαν οι Ευρωπαίοι θαλασσοπόροι. Οι ίδιοι που «φιλοδώρησαν»
με ευλογιά, ιλαρά και βουβωνική πανώλη τους ιθαγενείς της Αμερικής και
εξολόθρευσαν το 90% των αυτοχθόνων
πληθυσμών. Τότε ο κοσμάκης δεν ήξερε τι τον βρήκε. Δεν μπορούσε να εξηγήσει «ποιες αμαρτίες πλήρωνε». Ακόμη και στα πρώτα χρόνια της κυπριακής ανεξαρτησίας, θυμάμαι στη Λάρνακα από όπου κατάγομαι, ο παππούς
μου ο Παναής, ένας θεοφοβούμενος
άνθρωπος που φοίτησε μέχρι τη δεύτερη τάξη του δημοτικού σχολείου,
να με πηγαίνει κάθε 10 Φεβρουαρίου

στην εκκλησία του Άγιου Χαραλάμπους
στο Λεπροκομείο. Όταν ρώτησα «τι
έχουν αυτοί και είναι έτσι;», μου απάντησε ότι «αμάρτησαν και τώρα ο Άγιος
Χαράλαμπος τους γιατρεύει». Άνθρωπος σχεδόν αγράμματος είχε μια κάποια
εξήγηση για την εξ ουρανού τιμωρία
της λέπρας. Εξήντα χρόνια μετά τα
πράγματα δεν άλλαξαν πολύ. Την περασμένη Τρίτη, στο σουπερμάρκετ,
μια μεσήλικας κυρία πήρε από το ράφι
όλα τα αντισηπτικά, καμιά δεκαπενταριά. Η νεαρότερη κυρία που είχε
πρόθεση να πάρει επίσης αντισηπτικά,
όπως κι εγώ, υπέδειξε με ευγένεια:
«Δεν γίνεται να αφήσετε μερικά στο
ράφι να πάρουμε κι εμείς;». Η «αντισηπτική» κυρία την κοίταξε βλοσυρά
κι έσπρωξε το καροτσάκι της παρακάτω. Το θλιβερό στην περίπτωση
αυτή είναι ότι η κυρία εκείνη δεν κατανόησε ότι είμαστε όλοι αιχμάλωτοι
του κορωνοϊού και δεν μπορούμε να
σώσουμε μόνο τον εαυτό μας. Στόχος
μας είναι να σωθούμε όλοι μαζί. Ξεκινώντας από τον εαυτό μας, τα παιδιά
μας, το σπίτι μας, τους συναδέλφους
μας, το περιβάλλον μας. Όλοι θα πρέπει
να συμμορφωνόμαστε στις οδηγίες
των Υπηρεσιών Υγείας και στο γενικότερο πλαίσιο που έχει θέσει η κυβέρνηση προς αντιμετώπιση της κατάστασης.
Όλοι θα πρέπει να κατανοήσουμε
ότι συνειδητά εκχωρούμε ένα μέρος
των ελευθεριών μας, λόγω επιδημίας,
προς τις κρατικές υπηρεσίες που έχουν
την ευθύνη να προστατεύσουν την
υγεία όλων μας καθώς ο καθείς από
μόνος του δεν μπορεί να το πράξει.
Για να χρησιμοποιήσω ένα απόφθεγμα
από την «Πανούκλα» του Αλμπέρ Καμύ:
«Δεν υπήρχαν πια τότε προσωπικά
πεπρωμένα, αλλά μια συλλογική υπόθεση που ήταν η πανούκλα και αισθήματα που τα μοιράζονταν όλοι». Ενώ
παρακάτω έλεγε πως είναι τώρα η καταλληλότερη συγκυρία κανείς, «να περιγράψει τις βιαιότητες των επιζώντων
συμπολιτών μας, την ταφή των νεκρών
και την οδύνη των χωρισμένων εραστών». Γι’ αυτό λοιπόν οργισμένη μου
κυρία, την άλλη φορά άστε κανένα
αντισηπτικό στο ράφι να πάρει και
κάποιος άλλος. Αν μη τι άλλο, για να
μη σας μεταδώσει τον ιό.

paraschosa@kathimerini.com.cy

Μικρή ανάπαυλα στην κόντρα με τον Νίκαρο

επέλεξε το ΑΚΕΛ μετά την επέλαση του κορωνοϊού. Η κριτική στην κυβέρνηση σε υψηλούς τόνους και με αναφορές σε «ρατσιστικές και φασιστικές» πρακτικές από πλευράς
του ΑΚΕΛ μπήκε στο συρτάρι, λόγω της έκτακτης κατάστασης που προκάλεσαν τα κρούσματα του κορωνοϊού. Και αυτό βεβαίως είναι κάτι που τιμά το ΑΚΕΛ, αλλά και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. τα οποία δείχνουν,
προς το παρόν, διάθεση συνεργασίας και
συνδιαλλαγής με την κυβέρνηση.

Και μετά ήρθε το διάγγελμα...

Είναι αλήθεια πως οι αντιδράσεις των κομμά-

των ήταν σχετικά ήπιες στην τρίτη δέσμη μέτρων που εξήγγειλε ο Νίκαρος. Τουλάχιστον
οι αρχικές. Και βεβαίως υπάρχει ακόμα μεγάλη απόσταση από αυτό που ο λαός επανειλημμένα ζητάει από τον πρόεδρο και τους
πολιτικούς αρχηγούς για ενότητα και από κοινού αντιμετώπιση των προκλήσεων «σαν μια
γροθιά».
-Μήπως ο Νίκαρος να άρπαζε την ευκαιρία

και να δεχτεί τις προσκλήσεις - προκλήσεις
από τον Νικόλα αλλά και άλλους για ειδική
συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου με αποκλειστικό θέμα τις επιπτώσεις από το πλήγμα
του κορωνοϊού;
Ας τους καλέσει στο Προεδρικό ακόμα και με

μάσκες. Θα αποτελέσουν ιδανικό εξώφυλλο
για τη μάχη που δίνει ενωμένη η Κύπρος
ενάντια στον κορωνοϊό που μας άλλαξε τα
φώτα, την καθημερινότητα και τη ζωή.
Ο κορωνοϊός πάντως δεν έφερε τα πάνω κάτω μόνο στη δημόσια υπηρεσία και στην κυβέρνηση, αλλά και στον ίδιο τον Λόφο. Όπως
ακούω από πηγή μου που ανεβοκατεβαίνει
συχνά στον Λόφο, το Προεδρικό τις τελευταίες ημέρες έμοιαζε με άδειο φρούριο. «Η
ατμόσφαιρα ήταν σχεδόν καταθλιπτική. Καμιά ζωντάνια και ελάχιστες παρουσίες»,
όπως μου την περιέγραψε και πρόσθεσε:
« Έχει από τον καιρό του Μακαρίου να δω τέτοια εικόνα ερήμωσης. Θα μου πείτε αυτά και
χειρότερα συμβαίνουν στα Malls, δεν θα
συμβούν στο Προεδρικό;».
Η πηγή μου όμως μου είπε και άλλα πιο εν-

διαφέροντα. Όπως το ότι ο κορωνοϊός μετάθεσε και τον μίνι ανασχηματισμό που φέρεται να προγραμμάτιζε ο Νίκαρος. Σύμφωνα
με τις πληροφορίες που μου μετέφερε,

υπήρχε το ενδεχόμενο για ανασχηματισμό
δύο τουλάχιστον μελών του Υπουργικού,
πράγμα που μετατίθεται για πιο... ζεστές
εποχές. «Να περάσει ο κορωνοϊός και βλέπουμε. Καλόν Ιούνιο» μου είπε.
Μου αποκάλυψε πως στα πλάνα του Νίκαρου

υπήρχε η αντικατάσταση του Γιώργου Λακκοτρύπη με νεαρή γυναίκα. Μάλιστα, υπήρχε η
σκέψη για ένταξη στο Υπουργικό και άλλης
μιας γυναίκας. Και αυτό μετά την έντονη κριτική που δέχθηκε το Προεδρικό για τον παραγκωνισμό των γυναικών στο τελευταίο
Υπουργικό. Η μία γυναίκα θα αναλάμβανε
νέο χαρτοφυλάκιο στο Υπουργικό, μεταφερόμενη από άλλο σημαντικό πόστο. Κάποιος
μάλιστα μου σφύριξε πως δεν αποκλειόταν
και μία τρίτη γυναίκα να αντικαθιστούσε αυτή
που θα μεταφερόταν όταν άνοιγε ο δρόμος
με την αποχώρηση Λακκοτρύπη. Ό,τι και να
σκεφτόταν ο Νίκαρος είναι πια παρελθόν μέχρι να καταλαγιάσει η μπόρα και η νέα κρίση.
Κανείς δεν ξέρει εάν τα σενάρια θα επανέλθουν. Ούτε καν ο Νίκαρος...
Κάποιοι, μάλλον κάποιες, θα έχουν περισσό-

τερη αγωνία από όλους να τελειώσει το συντομότερο η περιπέτεια με τον κορωνοϊό... Η
απόφαση για τη δεύτερη δέσμη μέτρων για
τον κορωνοϊό, στην πολύωρη απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου, υπήρξε όπως έμαθα ιδιαίτερα κοπιαστική για πολλούς. Και για
τον ίδιο τον Νίκαρο. Όχι μόνο για την κωδικοποίηση των μέτρων, τις συνέργειες και τις συ-

νέπειες που θα είχαν, αλλά και για την ενημέρωση όσων διαμαρτυρήθηκαν την πρώτη φορά ότι έμαθαν τα μέτρα από τον Τύπο. Τουλάχιστον ο Αβέρωφ αυτή τη φορά γνώριζε και
μάλιστα καλά τις κυβερνητικές εξαγγελίες.
Για αυτό και τις στήριξε με σθένος...
Ενημέρωση έκανε ο Νίκαρος και στον Ακιντζί

αναγνωρίζοντας από τη μία την ανάγκη για
συνεργασία, αφού ο κορωνοϊός δεν αστειεύεται και συμβάλλοντας από την άλλη στην
ισχυροποίηση της θέσης του Ακιντζί, αφού
όλες οι τελευταίες πληροφορίες μιλούσαν
για προβάδισμα του Τατάρ. Ήταν κι αυτή μια
παράπλευρη συνέπεια από το κλείσιμο των
οδοφραγμάτων που ορισμένοι τη θεωρούν
ασυγχώρητη...
Όπως μαθαίνω συναγερμικές και ακελικές

δυνάμεις προβαίνουν τελευταία σε διαβήματα πανταχόθεν με στόχο να υποδειχθεί ότι η
εκλογή στα Κατεχόμενα υποψηφίου που αρνείται ομοσπονδία θα έχει καταστροφικές
συνέπειες. Από όσα ακούω για κάποιους αυτό είναι το δεύτερο μεγάλο θέμα μετά τον κορωνοϊό και δεν πρόκειται να το λένε μόνο μεταξύ τους. Σύντομα, αναλόγως και των εξελίξεων με τον κορωνοϊό και την ημερομηνία
διεξαγωγής των λεγόμενων εκλογών στα Κατεχόμενα, θα έχουμε εξελίξεις.
ΚΟΥΪΖ: Ποιος πολύ γνωστός βουλευτής πολύ

γνωστού κόμματος πολιορκείται από άλλο
κόμμα για τις επόμενες βουλευτικές;

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

Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ
Επιλογή και επιμέλεια:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

Με άριστα
το 10

80 χρόνια πρίν στην «Κ»
15.III.1940

ΚΑΡΕΛΙΑ: Από σήμερον ήρχισαν εις την Φινλανδίαν
αι προετοιμασίαι διά την εφαρμογήν της υπογραφείσης
εν Μόσχα συνθήκης ειρήνης, ενώ συγχρόνως η Ρωσσία
ετοιμάζεται διά την αναδιοργάνωσιν των παραχωρουμένων
εις αυτήν περιοχών. [...] η Ρωσσία θα ιδρύση Καρελιανήν
Δημοκρατίαν εις τον ισθμόν τον εκχωρηθέντα υπό της
Φινλανδίας. Το Βιιπούρι θα είναι πρωτεύουσα της Δημοκρατίας. Αι
κυβερνητικαί
θέσεις θα δοθούν εις Φινλανδούς κομμουνιστάς, ευρισκομένους εν
Ρωσσία. [...] Η
κυβέρνησις του
Ελσίνκι επέταξεν όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα και τα άλλα μεταφορικά μέσα διά την
μεταφοράν των περιουσιακών στοιχείων των πληθυσμών
των περιφερειών, αι οποίαι παρεχωρήθησαν εις τα Σοβιέτ.
Το μέτρον ελήφθη διά την εντός της ταχθείσης προθεσμίας
μεταφοράν όσον το δυνατόν περισσοτέρων περιουσιακών
στοιχείων καθ’ όσον η ρωσσική κυβέρνησις ηρνήθη την
παροχήν οιασδήποτε αποζημιώσεως εις τους κατοίκους
των εν λόγω περιοχών. Τα ταξίδια εις τας περιοχάς αι
οποίαι θα εκκενωθούν, προτού καταληφθούν υπό των
Ρώσσων, απηγορεύθησαν και θα είναι συνεπώς τελείως
αδύνατον εις τους εκ των περιφερειών τούτων απελθόντας
πληθυσμούς να επιστρέψουν όπως παραλάβουν τα υπάρχοντά των. Εις τους ήδη απομακρυνομένους εκ των ανωτέρω περιφερειών, επετράπη να παραλαμβάνουν μεθ’
εαυτών τρόφιμα διά πέντε ημέρας.

-Εσύ Κάρολε σε ποια κατηγορία εμπίπτεις; Θα σου επιτρέψει την είσοδο ο Νίκαρος;
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ομάδα του Μάκη, να συμβαίνει λιμός και
καταποντισμός, να το εξετάσουν λίγο
Ομόνοια και Ανόρθωση. Ας το δώσουν
στο ΑΠΟΕΛ να γλυτώσει η ανθρωπότητα.
Κυρ Γιώργο πάρε μια πρωτοβουλία.
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Στα χαπάρκα. Τελικά ήταν σωστό το

σκέπτες λέει τα επαρχιακά γραφεία
του ΔΗΣΥ λόγω του ιού. Και τώρα, πρόεδρε Φούλη, τι θα κάνουμε τις ορδές
των επισκεπτών που θέλουν να γραφτούν στο κόμμα; Γκαντεμιά.

κλείσιμο των οδοφραγμάτων για τον
κορωνοϊό; Ήταν το κλείσιμο των οδοφραγμάτων για τον ιό ή για το μεταναστευτικό; Healthy μου, σε παρεξήγησαν
για ακόμη μια φορά; Ποιος τελικά θέλεις
να βγει πρόεδρος στα κατεχόμενα, δεν
θες το Μουσταφούδιν μας; Χαπάρκα
που μας απασχόλησαν χωρίς πλέον κανένα νόημα.
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Στις υπερβολές. Χρυσές δουλειές

Στο χαρτί. Να πεις πως αυτός ο ιός

«Δεν ήξερα ότι υπήρχαν τόσο πολλοί ηλίθιοι στον κόσμο μέχρι που άρχισα να χρησι-

φέρνει διάρροιες, δεν το διάβασα
πουθενά. Να πεις ότι ακούστηκε πως θα
μας λείψουν τα χαρτιά, γιατί υπάρχει
παγκόσμιο πρόβλημα, δεν το άκουσα.
Να ήταν αβγά που αγόραζαν να πω είναι
για να τα ρίξουν στα οδοφράγματα μεταξύ τους οι μεν με τους δε. Όμως, χαρτί
υγείας με τη σέσουλα δεν το χωράει ο
νους μου.

με τις υποχρεωτικές διακοπές και τις
φουκούδες που θα ανάψουν, με τις μπύρες που θα πιουν, τα όσπρια που θα ψήσουν και τα μακαρόνια που θα φάνε, μακάρι να φτάσουν τόσα ρολά για δύο βδομάδες.
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Στην υγεία. Ο σπονδοφόρος πι-

στεύει πως δικαίως τα κυπριακά σπίτια είναι εφοδιασμένα με τουλάχιστον
100 ρολά χαρτί υγείας το καθένα. Τώρα

Στην αλήθεια. Μπορεί το Ανορθωτι-

κό Κόμμα να έχει τα κουσούρια του,
δεν λέμε όλοι τα έχουν, όμως η στάση
ανοχής του στα φασιστικά μέτρα της κυβέρνησης που έκλεισε κλαμπ, ταβέρνες
και καφέ που χρησιμοποιούν όλα προϊόντα του Λαϊκού, καταγράφεται έως και
προδοτική στις αξίες του Μαρξισμού που
θα έλεγε και ο σύντροφος από το ΚΚΕ.
Έχουμε χρόνο για κριτική σύντροφοι.

για τα σουπερμάρκετ από τον πόλεμο του ιού. Μακαρόνια, όσπρια, λάδι,
κονσέρβες, κοτόπουλα. Κάθε σπίτι και
ταβέρνα, κάθε αυλή και τρατορία.
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Στην ανακοίνωση. Κλειστά για επι-

μοποιώ το Ίντερνετ».
Στάνισλαβ Λεμ, Πολωνός συγγραφέας.

Στην τεχνολογία. Έκλεισαν τα σχο-

λεία, οι μαθητές είναι πλέον σπίτι και
μαθαίνουν εντατικά το μάθημα minecraft
και FIFA 2020. Πρόδρομε, θα μπορούσε

βέβαια να κάνουν μαθήματα εξ αποστάσεως με πλατφόρμες online. Όμως, κάτσε τώρα να πείσεις την ΟΕΛΜΕΚ και την
ΠΟΕΔ πως θα πρέπει να μάθουν τα μέλη
τους <enter>. Και οι ώρες των γιορτών; Οι
συνδικαλιστικές ώρες πώς θα μετριούνται; Τους βλέπω κατά χιλιάδες στο Προεδρικό, αν τολμήσεις ΠροΠρο.
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Στον λαό. Αυτό που όταν πάει να

πιάσει άλλος πρωτάθλημα από την

9

Στο κουσούρι. Αυτό που... ξέχασες

τη μάσκα πάνω σου και εμφανίστηκες στην Ολομέλεια λες και κάνεις
επέμβαση botox σε ασθενή, είναι κάπως κ. πρόεδρε της ΕΔΕΚ. Έκτος και αν
είσαι σε ευάλωτες ομάδες λόγω Παπαδάκη.
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Στο καλό. Μπορεί το hashtag

#stayhome να είναι το μήνυμα
των ημερών, αλλά κάποιος από την Εκκλησία θα μπορούσε να δώσει το μήνυμα #αυξάνεσθε_και_πληθύνεσθε. Αφού
μένουμε που μένουμε σπίτι ας κάνουμε
και κάτι χρήσιμο, κάτι healthy.
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ή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε
τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.
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Το σχέδιο B
της κυβέρνησης
για την πανδημία
Η συμβουλευτική ομάδα των ειδικών καταρτίζει
τον τρόπο αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης
διασπορά του ιού στις ευάλωτες
ομάδες, κυρίως στους ηλικιωμένους.

Τα μέτρα
Του ΓΙΑΝΝΟΥ ΛΥΤΡΑ

Η νόσος COVID-19 που προκαλείται
από το νέο κορωνοϊό, παρά το ότι
έφτασε στην Κύπρο με κάποια καθυστέρηση, συγκριτικά με άλλες
χώρες της Ευρώπης, συνεχώς προσβάλλει ολοένα και περισσότερα
άτομα. Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στην Κύπρο αυξάνονται (14 επιβεβαιωμένα μέχρι την Παρασκευή
το μεσημέρι), ενώ η ροή των δειγμάτων στο Ινστιτούτο Νευρολογίας
και Γενετικής είναι συνεχής. Με
αυτό ως δεδομένο, το Υπουργείο
Υγείας θεωρεί αναπόφευκτη την
αύξηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στην Κύπρο τις επόμενες
μέρες, γι’ αυτό έχει καταρτίσει πλάνο
δράσης, το οποίο αφορά τον ρόλο
που θα διαδραματίσουν τα δημόσια
νοσηλευτήρια και, ειδικότερα, το
Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου,
το οποίο θα αποτελεί το νοσοκομείο
αναφοράς.
Η «Κ» επικοινώνησε με καλά ενημερωμένες πηγές και παραθέτει τα
σημαντικότερα σημεία του σχεδίου
έκτακτης ανάγκης, το οποίο ο
Υπουργός Υγείας, Κωνσταντίνος
Ιωάννου, θα παρουσιάσει και ενώπιο
του Υπουργικού Συμβουλίου στις
18 Μαρτίου.
Το σχέδιο δράσης θα αφορά
στον τρόπο διαχείρισης των δημόσιων σε σχέση με τα ιδιωτικά
νοσηλευτήρια, ως προς τη φιλοξενία
επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. Το
σχέδιο έκτακτης ανάγκης, το οποίο
αναμένεται ότι θα λάβει ο Κωνσταντίνος Ιωάννου περί τις αρχές
της ερχόμενης εβδομάδας, θα καταρτιστεί σε σχέση με τις προσπάθειες που καταβάλλει το κράτος
για ελεγχόμενη διασπορά του νέου
κορωνοϊού στην κοινότητα – η ροή
δειγμάτων που φτάνουν στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής
είναι συνεχής, ενώ υπάρχει μεγάλος
αριθμός υπόπτων κρουσμάτων, για
τα οποία δεν πέρασαν ακόμα οι δεκατέσσερις ημέρες.
Όπως εξηγούν οι ίδιες πηγές,
αναμένεται η αύξηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων το επόμενο διάστημα, ωστόσο οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην
κατά τον μέγιστο βαθμό μικρότερη

Σύμφωνα με τις πληροφορίες
της «Κ», θα δημιουργηθεί ένας αλγόριθμος βάσει του οποίου θα λαμβάνονται αποφάσεις που θα αφορούν στην αξιοποίηση των κλινών,
των τμημάτων και του εξοπλισμού
των νοσηλευτηρίων, όσον αφορά
τη διαχείριση και τη νοσηλεία ασθενών, στην περίπτωση που παραστεί
έκτακτη ανάγκη. Συγκεκριμένα, θα
καθοριστεί ποια περιστατικά πρέπει
να νοσηλεύονται στην Εντατική,
πότε και πώς θα υπάρχει συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και το
ποιος εξοπλισμός χρειάζεται αναλόγως της σοβαρότητας των περιστατικών. Ο σκοπός είναι να μην
υπάρξει συνωστισμός, ο οποίος θα
επηρεάσει αρνητικά τη σωστή διαχείριση και νοσηλεία των ασθενών,
όπως και τους επαγγελματίες υγείας.
Όπως πληροφορούμαστε, το
πλάνο λειτουργίας των νοσοκομείων προβλέπει το ότι η διαχείριση
των ύποπτων περιστατικών θα γίνεται από τα Γενικά Νοσοκομεία
Λευκωσίας και Λεμεσού, ενώ στους
ασθενείς με ήπια συμπτώματα θα
συνίσταται ο αυτοπεριορισμός.
Στην περίπτωση του χείριστου σεναρίου, σημεία αναφοράς, πέραν
του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου, θα καταστούν και άλλα
νοσοκομεία. Παράλληλα, γίνεται








Ως έσχατο μέτρο το κράτος θα επιτάξει το νοσοκομείο της Κυπερούντας,
ενώ θα χρησιμοποιήσει
τα υποστατικά της προεδρικής κατοικίας στο
Τρόοδος, όπως και τις
κυβερνητικές κατοικίες.







Όλες οι ειδικότητες του
ιατρικού προσωπικού είναι διαθέσιμες και θα ενισχυθεί το ΓΝ Αμμοχώστου. Ξεκαθαρίζεται ότι
πρόκειται για νοσηλευτήριο σύγχρονα εξοπλισμένο και ασφαλές.
καταγραφή στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας σε δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια, ενώ έχει καταρτιστεί πλάνο για επαγγελματίες
υγείας που θα απουσιάζουν από
την εργασία τους ή θα νοσήσουν.
Ως έσχατο μέτρο, επίσης, το κράτος
θα επιτάξει το νοσοκομείο της Κυπερούντας, ενώ θα χρησιμοποιήσει
τα υποστατικά της προεδρικής κα-

Αναμένεται και η ετοιμασία ενός σχεδίου έκτακτης ανάγκης, το οποίο θα ορίζει τον τρόπο λειτουργίας των νοσοκομείων, τόσο στον δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα, με προσανατολισμό στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, στην
περίπτωση που η κατάσταση επιδεινωθεί στην Κύπρο.
τοικίας στο Τρόοδος, όπως και τις
κυβερνητικές κατοικίες, οι οποίες
τέθηκαν στη διάθεση των αρχών.

Στα νοσοκομεία
Πλάνο δράσης έχει καταρτιστεί
και για τον ρόλο που θα διαδραματίσουν τα νοσοκομεία όλων των
επαρχιών, με επίκεντρο αυτό της
Αμμοχώστου, το οποίο αποτελεί το
σημείο αναφοράς. Μιλώντας στην
«Κ», ο εκτελεστικός διευθυντής
ΟΚΥπΥ Λάρνακας-Αμμοχώστου, Γεώργιος Καροτσάκης, εξήγησε τον
τρόπο συνεργασίας όλων των νοσοκομείων και ποια περιστατικά
θα νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου.
Όπως ανέφερε ο κ. Καροτσάκης,
όλα τα περιστατικά τα οποία εντοπίζονται στα αεροδρόμια, είτε αλλού

στην Κύπρο και διαπιστώνεται ότι
αποτελούν περιπτώσεις οι οποίες
εγκυμονούν κινδύνους, μεταφέρονται πρώτα στο Γενικό Νοσοκομείο
Λευκωσίας. Στο Γενικό Νοσοκομείο
Αμμοχώστου αποστέλλονται μόνο
τα περιστατικά τα οποία έχουν διαγνωστεί με τη νόσο COVID-19, ώστε
να ελευθερώνονται και χώροι στα
δημόσια νοσηλευτήρια. Η εκκένωση
του νοσοκομείου αναφοράς δεν περιλαμβάνει το τμήμα πρώτων βοηθειών, το τμήμα αιμοκάθαρσης και
τα εξωτερικά ιατρεία, τα οποία συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά
και χωρίς κανέναν κίνδυνο για τους
υπόλοιπους ασθενείς, σύμφωνα με
τον κ. Καροτσάκη, αφού έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα προστασίας από
τους λοιμωξιολόγους και το προσωπικό. Μάλιστα, το νοσοκομείο Αμ-

Επικέντρωση στη νοσηλεία
Στο Υπουργείο Υγείας θεωρούν

ότι πρέπει να γίνει η καλύτερη
δυνατή διαχείριση δυνάμεων,
αφού στην περίπτωση που η κατάσταση θα επιδεινωθεί στην
Κύπρο, πλέον οι προσπάθειες
των αρχών δεν θα στοχεύουν
στον περιορισμό της εξάπλωσης,
αλλά στη νοσηλεία. Μάλιστα,
όπως μας αναφέρθηκε, μεγάλο
ποσοστό των δυνάμεων των αρχών θα δαπανηθεί για τις ευάλωτες ομάδες και τους ηλικιωμένους. Στόχος είναι όπως οι ευάλωτες ομάδες πληγούν στον μικρότερο δυνατό βαθμό, ώστε οι
Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
να είναι σε θέση να διαχειριστούν αυτά, αλλά και τα τρέχοντα περιστατικά άλλης φύσεως.
Αξίζει, ωστόσο, να τονιστεί ότι τα

πρώτα κρούσματα που καταγράφονται στην Κύπρο αφορούν
άτομα νεαρής ηλικίας, τα οποία
παρουσιάζουν ήπια έως καθόλου συμπτώματα. Οι αρχές της
Κύπρου τονίζουν επανειλημμένα
ότι στο νησί μας εφαρμόζονται
τα πιο αυστηρά πρωτόκολλα, γι’
αυτό δεν τίθεται λόγος για πανικό, παρά μόνο τήρηση των βασικών κανόνων υγιεινής. Μάλιστα
θεωρούν παράδειγμα προς αποφυγή την Ιταλία, η οποία, συμπληρώνουν οι ίδιες πηγές, δεν
κατάφερε, για τον οποιοδήποτε
λόγο, να ελέγξει την διασπορά
του ιού, ο οποίος έφτασε στις
ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού με τις τραγικές συνέπειες
τις οποίες παρακολουθούμε τις
τελευταίες μέρες.

μοχώστου είναι σε θέση να φιλοξενήσει μέχρι και 120 περιστατικά,
μετά και την εκκένωση των τμημάτων του. Ερωτηθείς ο κ. Καροτσάκης πού μεταφέρονται οι ασθενείς οι οποίοι έχουν εκκενωθεί, εξήγησε ότι τα περιστατικά τα οποία
νοσηλεύονταν στην Εντατική Μονάδα –απομονώθηκε ώστε να μπορεί
να φιλοξενήσει ασθενείς με κορωνοϊό, σε περίπτωση που χρειαστεί–
έχουν σταλεί στον ιδιωτικό τομέα,
όπως και οι ασθενείς της καρδιολογικής μονάδας, ενώ τα υπόλοιπα
περιστατικά θα φιλοξενηθούν από
το Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας.
Επίσης, και στα δύο αυτά νοσοκομεία έχουν αναβληθεί όλα τα προγραμματισμένα, μη επείγοντα χειρουργεία και θα δοθεί προτεραιότητα στα επείγουσας μορφής περιστατικά, ώστε να ελευθερώνονται
χώροι. Τα κριτήρια επιλογής του
Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου
ως σημείο αναφοράς σχετίζονται
με το ότι πρόκειται για σύγχρονα
εξοπλισμένο νοσηλευτήριο και
υπάρχει η δυνατότητα της σταδιακής απομόνωσής του, χωρίς να διατρέχουν οποιονδήποτε κίνδυνο,
προσωπικό και υπόλοιποι ασθενείς.
Ένας επιπρόσθετος λόγος είναι και
το γεγονός ότι διαθέτει λιγότερες
κλίνες από τα υπόλοιπα νοσοκομεία,
γεγονός που καθιστά τη διαχείριση
των περιστατικών ευκολότερη. Επίσης, εξασφαλίζεται επιπρόσθετος
εξοπλισμός, όσον αφορά τον τομέα
της αναπνευστικής υποστήριξης,
ενώ ενισχύεται και η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας κι εξετάζονται
οι επιπρόσθετες ανάγκες. Όλες οι
ειδικότητες του ιατρικού προσωπικού είναι διαθέσιμες και θα ενισχυθούν με ειδικότητες, όπως λοιμωξιολόγοι, εντατικολόγοι, καρδιολόγοι,
παθολόγοι και χειρούργοι.

ΑΡΘΡΟ / Του ΓΙΑΝΝΗ ΤΟΥΝΤΑ
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επιδημία του κορωνοϊού αποτελεί ένα νέο κεφάλαιο στη
μακρόχρονη ύπαρξη των επιδημιών. Οι ανθρώπινοι πληθυσμοί,
σε όλη τη διάρκεια της μακρόχρονης
ιστορίας τους, από τότε που ο άνθρωπος άρχισε να δημιουργεί οικισμούς κατά τη διάρκεια της νεολιθικής περιόδου, ήλθαν αντιμέτωποι
με διάφορα λοιμώδη νοσήματα που
εκδηλώνονταν και υπό μορφή επιδημιών ή πανδημιών.
Τα βακτηρίδια υπολογίζεται ότι
συνδέθηκαν για πρώτη φορά με τα
ζώα πριν από τουλάχιστον 300 εκατ.
χρόνια, προκαλώντας οστεομυελίτιδες ή λοιμώδη νοσήματα του κεντρικού νευρικού συστήματος. Σε
απολιθώματα έχουν εντοπιστεί ανάλογα παθολογικά ευρήματα και στα
πρώτα ανθρωποειδή, τα οποία εμφανίζονται πριν από περίπου
500.000 χρόνια.
Οι επιδημίες αυξήθηκαν σε συχνότητα και σοβαρότητα όσο αυ-

Η κοινωνική διάσταση των επιδημιών
ξάνονταν οι ανθρώπινοι οικισμοί,
δηλαδή ο συγχρωτισμός των ανθρώπων, σε συνδυασμό με τις ανεπάρκειες της αποχέτευσης, την υποβαθμισμένη ποιότητα του πόσιμου
νερού και τη συχνή έλλειψη επαρκούς τροφής. Σε πολλές περιπτώσεις,
μάλιστα, από τότε μέχρι σήμερα,
οι επιδημίες σφράγισαν την ανθρώπινη ιστορία. Ο λοιμός (πιθανόν τύφος) που θέρισε τους Αθηναίους
έκρινε εν πολλοίς την έκβαση του
Πελοποννησιακού Πολέμου. Η πανώλη (μαύρος θάνατος), που ερήμωσε ολόκληρες περιοχές της Ευρώπης κατά τον Μεσαίωνα, κλόνισε
τα θεμέλια της φεουδαρχικής κοινωνίας. Οι ιώσεις αποδεκάτισαν
τους Ατζέκους λόγω έλλειψης ανοσίας, διευκολύνοντας την υποταγή
τους στους Ισπανούς. Η πανδημία
της γρίπης το 1918, με τους 21 εκατ.
νεκρούς, τροφοδότησε κοινωνικές
αναταραχές. Αλλά και πιο πρόσφατα,
το AIDS, με τα αναρίθμητα θύματα

κυρίως στις χώρες τις υποσαχάριας
Αφρικής, ανέδειξε, ανάμεσα στα
άλλα, τις μεγάλες κοινωνικές ανισότητες μεταξύ του ανεπτυγμένου
και του υπό ανάπτυξη κόσμου.
Οι ιπποκράτειοι γιατροί διέκριναν τα λοιμώδη νοσήματα σε επιδημικά, ενδημικά και σποραδικά.
Σε κάθε περίπτωση, αυτό που τόνιζαν ήταν ο σημαντικός ρόλος που
παίζουν για την εμφάνισή τους οι
κλιματικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές συνθήκες, καθώς και ο τρόπος ζωής. Από αυτά, τα πιο σημαντικά στην αρχαία Ελλάδα ήταν η
ελονοσία, η φυματίωση και οι γαστρεντερίτιδες. Ούτε είναι τυχαίο
ότι στην Ευρώπη κάθε αιώνα κυριαρχούσε και διαφορετικό λοιμώδες
νόσημα. Η λέπρα τον 14ο αιώνα, η
πανώλη τον 15ο, η σύφιλη τον 16ο,
η ιλαρά τον 17ο και 18ο, η φυματίωση και η οστρακιά τον 19ο αιώνα,
η γρίπη και το AIDS τον 20ό αιώνα,
και απ’ ό,τι φαίνεται, νέου τύπου

ιώσεις του αναπνευστικού συστήματος τον 21ο αιώνα.
Τις θανατηφόρες αυτές επιδημίες,
όπως και πολλές άλλες, ο άνθρωπος
τις πολέμησε σθεναρά, με όσα όπλα
τού προσέφεραν σε κάθε περίσταση
η παρατήρηση, η γνώση και, αργότερα, η επιστήμη και η τεχνολογία.
Με την απομόνωση, την απολύμανση, την ατομική υγιεινή, αργότερα
και με τα εμβόλια και τα αντιβιοτικά,
κατάφερε να περιορίσει –και σε ορισμένες περιπτώσεις να εξαλείψει–
τις απειλές αυτές, με αποτέλεσμα
να μειωθούν δραστικά τα λοιμώδη
νοσήματα κατά τις πρώτες δεκαετίες
του 20ού αιώνα, τουλάχιστον στις
ανεπτυγμένες χώρες.
Ομως, η δραστική αυτή μείωση
των θανάτων από λοιμώδη νοσήματα, που οδήγησε στον διπλασιασμό του μέσου χρόνου ζωής των
κατοίκων των ανεπτυγμένων χωρών
κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα,
δεν οφειλόταν τόσο στα επιτεύγματα

της ιατρικής, όσο στη θεαματική
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου
και των συνθηκών ζωής των κατοίκων των βιομηχανικών χωρών. Η
τεράστια οικονομική ανάπτυξη της
Δύσης, εις βάρος βέβαια του υπόλοιπου κόσμου, εξασφάλισε στους
κατοίκους της επαρκή διατροφή,
θέρμανση, αποχέτευση, καθαρό νερό, βελτίωση των συνθηκών εργασίας και κατοικίας. Ολοι αυτοί οι
παράγοντες προστάτεψαν την ανθρώπινη υγεία από τα λοιμώδη νοσήματα.
Αντίθετα, στις χώρες του λεγόμενου Τρίτου και Τέταρτου Κόσμου,
δηλαδή στις λιγότερο πλούσιες χώρες, τα λοιμώδη νοσήματα εξακολουθούν να αποτελούν την πρώτη
αιτία θανάτων, επιβεβαιώνοντας
τη διαπίστωση ότι η φτώχεια αποτελεί τη μεγαλύτερη αιτία θνησιμότητας στον κόσμο.
Αλλωστε, η πρόσφατη αναζωπύρωση ορισμένων λοιμωδών νο-

σημάτων, όπως η φυματίωση, η
ηπατίτιδα, οι ιώσεις κ.ά. σε πολλές
περιοχές του κόσμου, συνδέεται με
υποβαθμισμένες ή και άθλιες συνθήκες διαβίωσης σε πολλές υπό
ανάπτυξη χώρες αλλά και σε αρκετές
ανεπτυγμένες, εξαιτίας νέων εστιών
φτώχειας που δημιουργούν οι τοπικοί πόλεμοι, η μετανάστευση, η
ανεργία ή η περιθωριοποίηση και
φτωχοποίηση τμημάτων του αστικού πληθυσμού στις σύγχρονες μεγαλουπόλεις. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι η Κίνα, έχοντας ιδιαίτερα
υποβαθμισμένες συνθήκες εργασίας
και κατοικίας για μεγάλη μερίδα
του πληθυσμού της, παρά τη θεαματική οικονομική της ανάπτυξη
των τελευταίων χρόνων, αποτέλεσε
πηγή προέλευσης των πιο πρόσφατων επιδημιών.

Ο κ. Γιάννης Τούντας είναι καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής στην
Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.
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Μια πολιτεία
στη δίνη
του κορωνοϊού
Το παρασκήνιο των αποφάσεων
και η επόμενη μέρα της πανδημίας

Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Την περασμένη βδομάδα, ο πρόεδρος
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσιζε να μπει σε αυτοπεριορισμό,
οι διάδρομοι των Βρυξελλών άδειαζαν καθώς οι συνεδριάσεις και οι
εκδηλώσεις ακυρώνονταν η μία
μετά την άλλη. Στην Ιταλία οι νεκροί
αυξάνονταν ραγδαία, ενώ η –σε γενικές γραμμές– προσεκτική στις
δηλώσεις της Άγκελα Μέρκελ εκτιμούσε πως το 70% του γερμανικού
πληθυσμού θα μολυνθεί από τον
κορωνοϊό. Ένας ιός που εξαπλώθηκε








Η μεγάλη ανησυχία της
κυβέρνησης επικεντρώνεται στον κίνδυνο εξάπλωσης του ιού, καθώς
μόνο 50-60 είναι οι κλίνες στη μονάδα
εντατικής θεραπείας.
στην Ευρώπη και την κατέστησε
το νέο κέντρο της πανδημίας, καταδεικνύοντας πως πλέον δεν αφορούσε αποκλειστικά την «μακρινή»
Κίνα και ούτε θα περιοριζόταν εκεί.
Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, όταν
δημοσιοποιήθηκαν τα πρώτα δύο
θετικά κρούσματα σήμαναν συναγερμό στην κυβέρνηση για το πώς
θα τύχει διαχείρισης η νέα κρίση,
αλλά και πώς θα αποφευχθεί η εξάπλωσή του ιού. Ήταν όμως αρκετά
τα μέτρα; Στο διάγγελμά του ο πρόεδρος σταχυολόγησε τα νέα δεδομένα, τα οποία προκάλεσαν σε κά-

ποιους σύγχυση και στις υπόλοιπες
πολιτικές δυνάμεις αντιδράσεις ότι
τα μέτρα είναι ανεπαρκή, καταδεικνύοντας πως η περίοδος χάριτος
στην αντιμετώπιση της κρίσης έχει
εκλείψει μετά τα τελευταία μέτρα
σε συνδυασμό με τις νέες εξελίξεις.
Όταν, λοιπόν, ο υπουργός Υγείας
Κωνσταντίνος Ιωάννου ανακοίνωνε
στη συνέντευξη Τύπου τα πρώτα
δύο θετικά κρούσματα και την επαγγελματική ιδιότητα του ενός εκ των
δύο, πολλοί ήταν εκείνοι που πάγωσαν. Η αμηχανία βεβαίως συνέχισε και από τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου την επόμενη μέρα
όταν τους ενημέρωσε για την κατάσταση και τις προεκτάσεις που
θα είχε η εξάπλωσή του. Σε αυτό
το πλαίσιο ο υπουργός Υγείας παρουσίασε τα δεδομένα και εισηγήθηκε τη λήψη αυστηρών μέτρων
στο πλαίσιο των εισηγήσεων του
Παγκύπριου Οργανισμού Υγείας
και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης Ασθενειών. Μία εισήγηση
για την οποία κανείς εκ του Υπουργικού Συμβουλίου δεν έφερε ένσταση. Η γενική αντίληψη στο
Υπουργικό ήταν πως θα πρέπει να
ληφθούν αυστηρά μέτρα από την
αρχή για να κοπεί η αλυσίδα της
εξάπλωσης του ιού. Όχι μόνο γιατί
η εξάπλωση ενδεχομένως να προκαλούσε χάος αλλά και εξαιτίας των
περιορισμένων μέσων που διαθέτει
το σύστημα υγείας. Η ανησυχία
που τέθηκε εντός του Υπουργικού
Συμβουλίου είναι το κατά πόσο το
σύστημα υγείας είναι έτοιμο να αντεπεξέλθει σε ένα κακό σενάριο
μεγάλης εξάπλωσης και η απάντηση
είναι αρνητική, καθώς υπάρχουν
μόλις 50-60 κλίνες στην εντατική
μονάδα θεραπείας.

αλλού ήρθε» έλεγαν στα πηγαδάκια κύκλοι της Πινδάρου αλλά και
κυβερνητικά στελέχη, καθώς, ενώ
η κυβέρνηση προχώρησε στη μονομερή απόφασή της να κλείσει
κάποια από τα οδοφράγματα, ως
μέτρο πρόληψης, ο ιός βρήκε τον
δρόμο από το αεροδρόμιο και πιο
συγκεκριμένα από το Μιλάνο και
το Ηνωμένο Βασίλειο. Η «Κ» είχε
σημειώσει και στο παρελθόν πως
η απόφαση για κλείσιμο κάποιων
οδοφραγμάτων θεωρήθηκε πως
έτυχε κακής επικοινωνιακής διαχείρισης, ακόμα και από μέλη της
κυβέρνησης. Όχι μόνο γιατί ο Τ/κ
ηγέτης ενημερώθηκε κατόπιν
εορτής, ούτε μόνο γιατί δεν έτυχε
επιστημονικής τεκμηρίωσης αλλά
και γιατί μαζί του δεν ενισχύθηκαν
οι έλεγχοι στα αεροδρόμια. Σημειώνεται πως πριν από την εξαγγελία των πρώτων κρουσμάτων
στην Κύπρο, σε Ιταλία και Θεσσα-

ούτε κατάφερε να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα για τα νέα δεδομένα.








Τουριστικοί παράγοντες
πίεζαν για σκληρά μέτρα
άμεσα ώστε να μην χαθεί
η χρονιά και οι κρίσιμοι
μήνες του καλοκαιριού.

Περδίος και στάση Πετρίδη

Όταν ο υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου ανακοίνωνε στη συνέντευξη

Όμως δεν ήταν μόνο οι μεγάλες
ανάγκες των νοσοκομείων που προ-

Τύπου τα πρώτα δύο θετικά κρούσματα και την επαγγελματική ιδιότητα του
ενός εκ των δύο, πολλοί ήταν εκείνοι που πάγωσαν.

Από τα οδοφράγματα στα αεροδρόμια
«Από αλλού το περιμέναμε από

Το διάγγελμα του Προέδρου δεν κατάφερε να διασκεδάσει τις ανησυχίες όλων εκείνων που ανέμεναν σκληρά μέτρα για αποφυγή της εξάπλωσης του ιού,

λονίκη είχαν ήδη δημοσιοποιηθεί
κρούσματα.
Με δεδομένο όμως ότι Ηνωμένο
Βασίλειο και Ελλάδα είχαν ήδη τα
πρώτα κρούσματα, για ποιο λόγο
οι έλεγχοι δεν ήταν πιο αυστηροί;
Η αλήθεια είναι πως την Τρίτη που
πέρασε, μετά και την ανακοίνωση
πως το ένα εκ των δύο κρουσμάτων προήλθε από την Αγγλία, το
Ηνωμένο Βασίλειο και η Ελλάδα,
βρίσκονταν στην κατηγορία 3 για
αυτοπαρακολούθηση. Όπως αναφέρουν έγκυρες πηγές, υπήρξαν
ιδιαίτερες πιέσεις από οικονομικούς παράγοντες με συμφέροντα
σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ελλάδα
να διατηρήσουν τους δύο προορισμούς στην κατηγορία 3. Η οδηγία
διαμορφώθηκε μετά και τη διαπίστωση ότι πέραν του ενός κρούσματος προερχόταν από το Ηνωμένο Βασίλειο και με δεδομένο
ότι και στην Ελλάδα αυξάνονταν
επικίνδυνα τα κρούσματα.

κάλεσαν ανησυχία αλλά και οι οικονομικές προεκτάσεις μιας τέτοιας
κρίσης που ήταν προ των πυλών.
Ο Κωνσταντίνος Πετρίδης δεν εξέφρασε καμία ένσταση μπροστά στα
νέα δεδομένα και μέτρα. Στο Υπουργείο Οικονομικών αντιλαμβάνονται
πως θα υπάρχουν αναπόφευκτα οικονομικές συνέπειες, υπάρχει όμως
και η εκτίμηση πως η κυπριακή οικονομία θα ορθοποδήσει και θα
αντεπεξέλθει, καθώς το πρώτιστο
είναι να διασφαλιστεί η υγεία. Ζήτημα βεβαίως που θα κρίνει κατά
πόσο θα τα καταφέρει η οικονομία

είναι το μέγεθος της εξάπλωσης
του ιού αλλά και τον χρόνο που θα
πάρει μέχρι την εξάλειψή του.
Αυτό που προβληματίζει είναι
πόσο θα πληγεί ο τουριστικός τομέας από τον οποίο εξαρτάται σε
μεγάλο βαθμό η κυπριακή οικονομία. Ήδη τουριστικοί παράγοντες
έχουν εκφράσει ανησυχίες για το
μέγεθος της ζημιάς και υπογραμμίζουν πως αυτό το διάστημα δέχονται μόνο τηλέφωνα ακυρώσεων.
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές,
ο υφυπουργός Τουρισμού είχε έρθει
σε διαβούλευση με τους τουριστικούς παράγοντες, οι οποίοι ήταν
εκείνοι που ζήτησαν τη λήψη σκληρών μέτρων ούτως ώστε να μη χαθεί
η τουριστική χρονιά. Η γενικότερη
αντίληψη είναι πως αν ληφθούν
αυστηρά μέτρα αυτούς τους δύο –
νεκρούς τουριστικά– μήνες, ο τουρισμός θα καταφέρει να ορθοποδήσει τους κρίσιμους μήνες του
καλοκαιριού.

Η απόφαση για το διάγγελμα του προέδρου
Η αύξηση των κρουσμάτων στην
Κύπρο, αλλά και η εξάπλωση του
ιού στην Ευρώπη κινητοποίησε
τον πρόεδρο να προχωρήσει σε
διάγγελμα το βράδυ της Παρασκευής. Στο ίδιο πλαίσιο άλλωστε
είχαν κινηθεί αρχηγοί κρατών της
Ε.Ε., όπως η Άγκελα Μέρκελ, ο
Κυριάκος Μητσοτάκης ο Εμανουέλ
Μακρόν και ο Μπόρις Τζόνσον. Η
κίνηση του προέδρου, ωστόσο,
να προετοιμάσει για διάγγελμα το
βράδυ της Παρασκευής προκάλεσε
έντονες ανησυχίες για το τι θα
εξαγγελλόταν, με τη φημολογία,
μέχρι και το πρωί της Παρασκευής
να θέλει γενικό «lockdown», με
ανοικτά μόνο τα καταστήματα ειδών πρώτης ανάγκης. Κάτι τέτοιο
βεβαίως δεν ήταν στο πλάνο της
κυβέρνησης.
Ο λόγος της καθυστέρησης,
σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές,
οφειλόταν στο ότι η κυβέρνηση
προσπαθούσε να διασφαλίσει πως

δεν υπάρχει οποιοδήποτε νομικό
ζήτημα από τα νέα μέτρα που θα
εφαρμόζονταν. Το Υπουργείο Εξωτερικών και δη ο Νίκος Χριστοδουλίδης είχε επαφή με τον αντιπρόεδρο της Κομισιόν Μαργαρίτη Σχοινά και την επίτροπο μετανάστευσης Ίλβα Γιόχανσον για
τα μέτρα που προτίθετο να λάβει
η κυβέρνηση, στέλνοντας το μήνυμα πως η Κύπρος θα πρέπει να
προχωρήσει σε σκληρά μέτρα καθώς λόγω του μικρού της μεγέθους
ενέχει τον μεγάλο κίνδυνο εξάπλωσης. Το Προεδρικό ήταν σε
διαβούλευση με τον γενικό εισαγγελέα για να διασφαλίσει το
κατά πόσο ο περιορισμός των
πτήσεων ήταν μία απόφαση νομικά καθαρή.
Πέρασε όμως τον πήχη των
προσδοκιών το διάγγελμα του Προέδρου; «Ώδινεν όρον και έτεκεν
μυν» ήταν η πρώτη αντίδραση
πολλών μετά το περιβόητο διάγ-









Ο λόγος της καθυστέρησης οφειλόταν
στο ότι η κυβέρνηση
προσπαθούσε
να διασφαλίσει πως
δεν υπάρχει οποιοδήποτε νομικό ζήτημα
από τα νέα μέτρα.
γελμα. Και αυτό καθόλου τυχαία
καθώς την ίδια ώρα που τα κρούσματα αυξάνονταν, ο πρόεδρος
ακολούθησε την πεπατημένη. Σύμφωνα με έγκυρες πηγές στο Προεδρικό για τη διόρθωση του κειμένου είχαν σπεύσει το απόγευμα
ο επικοινωνιολόγος Ανδρέας Χατζήκυριακος και ο υπουργός Εξωτερικών. Η καθυστέρηση της μισής
ώρας, τα όσα ανακοίνωσε ο πρό-

εδρος αλλά και το ύφος του φέρεται
πως δεν ικανοποίησαν τις προσδοκίες ούτε των υπόλοιπων πολιτικών κομμάτων, αλλά ούτε συναγερμικών κύκλων, που ανέμεναν
από τον πρόεδρο σε μία από τις
κρισιμότερες στιγμές να στείλει
μήνυμα συναίνεσης, ενότητας και
αισιοδοξίας, αλλά κυρίως ξεκάθαρα
μηνύματα. Δεν πέρασε απαρατήρητο, πως αν και θέλησε να ακολουθήσει τα βήματα του Έλληνα
πρωθυπουργού στο μήνυμα απέναντι στους πιστούς και την Εκκλησία, κράτησε σαφώς ηπιότερους τόνους στο κάλεσμά του να
περιοριστούν εντός σπιτιού, ενώ
φέρεται πως τα τηλέφωνα γονιών
φοιτητών του εξωτερικού έπαιξαν
τον δικό τους ρόλο ώστε ο πρόεδρος να μην κάνει ξεκάθαρη έκκληση στους φοιτητές –που αποτελούν τον μεγαλύτερο κίνδυνο–
να περιοριστούν στις πόλεις φοίτησής τους.
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ «Κ»

Στο τελικό στάδιο επεξεργασίας
τα μέτρα στήριξης της οικονομίας
Ο Κωνσταντίνος Πετρίδης τονίζει πως θα δοθεί αποτελεσματική βοήθεια σε πολίτες και επιχειρήσεις που πλήττονται

Συνέντευξη στον
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Πολλαπλές συσκέψεις έγιναν εντός
της εβδομάδας μεταξύ του υπουργού Οικονομικών Κωνσταντίνου
Πετρίδη, της υπουργού Εργασίας
Ζέτας Αιμιλιανίδου, των οικονομικών επιτελείων των κοινοβουλευτικών κομμάτων και φορέων της
οικονομίας για να αντιμετωπιστούν
οι επιπτώσεις του κορωνοϊού στην
οικονομία και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Παράλληλα με τα
μέτρα τα οποία άρχισαν να λαμβάνονται για διασφάλιση της δημόσιας υγείας και για περιορισμό
της εξάπλωσης του κορωνοϊού στην
Κύπρο, η κυβέρνηση ανακοίνωσε
πως βρίσκεται στο τελικό στάδιο
επεξεργασίας ενός πακέτου δημοσιονομικής στήριξης των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Ο
υπουργός Οικονομικών, στη συνέντευξή του στην «Κ», τονίζει πως
βιώνουμε μια απρόβλεπτη και υπό
εξέλιξη κατάσταση, στην οποία
πρέπει να παρέμβει η κυβέρνηση
ενεργά και να δώσει την απαραίτητη στήριξη σε πολίτες και επιχειρήσεις που πλήττονται. Εκείνο
που έχει καταστήσει σαφές ο
υπουργός είναι πως θα υπάρχει σημαντική δημοσιονομική επίπτωση,
όχι μόνο από τα μέτρα στήριξης,
τα οποία θα ληφθούν μέσω του δημοσιονομικού πακέτου στήριξης,
αλλά και από την εκτιμώμενη απώλεια των δημοσίων εσόδων που θα
προκύψει στο μεσοπρόθεσμο. Το
πακέτο στήριξης, πάντως, το χαρακτηρίζει ως «επιθετικό». Το πακέτο στήριξης που θα ανακοινωθεί,
θα στοχεύει στη διασφάλιση των
θέσεων εργασίας, του επιπέδου
των απολαβών των εργαζομένων
που θα επηρεαστούν, σε μέτρα τα
οποία θα ενισχύσουν τον επιχειρηματικό τομέα μέσω της ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων, αλλά και παροχής κρατικής
ενίσχυσης στις περιπτώσεις που
πλήττονται επιχειρήσεις.
–Βάσει των υπολογισμών του
Υπουργείου, ποιοι τομείς της οικονομίας πλήττονται εξαιτίας
του κορωνοϊού;

Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αύξηση του δημοσίου χρέους, αλλά ενδεχομένως να αλλάξει ο σχεδιασμός μας ανα-

φορικά με τη δραστική μείωσή του, αναφέρει ο υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης.

Τα μέτρα θα στοχεύουν
πρώτα στην αποτροπή
της απώλειας των
θέσεων εργασίας και
θα επιτευχθούν μέσω
κρατικών ενισχύσεων
σε επιδοτήσεις μισθών.
–Η Κύπρος είναι μια ανοιχτή
οικονομία που βασίζεται στις υπηρεσίες. Σίγουρα, ο τουρισμός είναι
από τους πιο ευάλωτους τομείς
της οικονομίας και θα επηρεαστεί
σημαντικά. Επίσης, θα επηρεαστούν και παρεμφερείς υπηρεσίες,

όπως η επισιτιστική βιομηχανία
και ό,τι έχει να κάνει με κοινωνική
δραστηριότητα. Βεβαίως, μπορεί
να επηρεαστούν και άλλοι τομείς
από την πανδημία του κορωνοϊού.
Όταν υπάρχει χαμηλότερη ζήτηση
λόγω ενός «σοκ» στην οικονομία,
τότε οδηγεί σε χαμηλή ζήτηση και
επηρεάζει αδιαμφισβήτητα όλους
τους τομείς της οικονομίας. Θα
ήθελα να προσθέσω δε πως υπάρχει ο κίνδυνος διακοπής της αλυσίδας παραγωγής και από άλλες
χώρες που είναι οι εμπορικοί μας
εταίροι. Αναμφίβολα μία τέτοια
εξέλιξη θα επηρεάσει όλες τις βιομηχανίες της Κύπρου εκεί που
έχουν εισαγόμενα προϊόντα, όπως
για παράδειγμα βιομηχανίες που
ασχολούνται με φαρμακευτικά,
πλαστικά, ξύλο και άλλα. Είναι μια
κρίση της δημόσιας υγείας, αλλά
και της οικονομίας σε ένα πιο γενικό επίπεδο.

–Ποια είναι τα μέτρα που θα ληφθούν για να μειωθούν οι επιπτώσεις στην οικονομία της χώρας και πόσο θα κοστίσουν;
–Το πακέτο οικονομικής βοήθειας που θα ανακοινωθεί θα είναι
πάρα πολύ σημαντικό και ο σκοπός
του θα είναι να χρησιμοποιήσουμε
τις δημοσιονομικές μας δυνατότητες ελλείψει σημαντικών εργαλείων από νομισματικής πλευράς
στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, ώστε να
αντιμετωπίσουμε την περίοδο που
ακολουθεί τους επόμενους μήνες
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και
με προσδοκία μιας ανάκαμψης της
οικονομίας κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2020 με την εξομάλυνση
της κατάστασης. Τα μέτρα θα στοχεύουν πρώτα στην αποτροπή της
απώλειας των θέσεων εργασίας και
θα επιτευχθούν μέσω κρατικών
ενισχύσεων σε επιδοτήσεις μισθών,
είτε με χορηγίες, ή με φορολογικά

μέτρα που αφορούν τις επιχειρήσεις, ως επίσης μέτρα στήριξης για
επιχειρήσεις που θα αναγκαστούν
να κλείσουν για κάποια περίοδο.
Φυσικά μιλάμε για επιχειρήσεις
που έχει επηρεαστεί ο κύκλος εργασιών τους. Είναι μέτρα τα οποία
άρχισαν να λαμβάνονται σε κάποιες
χώρες και πιστεύω πως το δικό μας
θα είναι πολύ καλό συγκριτικά.
–Το ότι υπάρχει και θα υπάρξει
αναταραχή είναι δεδομένο. Το
ζητούμενο είναι όμως πόσο μπορούμε να αντέξουμε σε περίπτωση παρατεταμένης αναταραχής.
–Αυτή τη στιγμή σίγουρα γνωρίζουμε ότι η οικονομία θα επιβαρυνθεί. Δεν γνωρίζουμε ούτε το
βάθος, αλλά ούτε και τη διάρκεια.
Η εκτίμησή μου είναι ότι θα σημειωθεί «οικονομικό σοκ» και από
πλευράς ζήτησης και από πλευράς
παραγωγής στο επόμενο διάστημα,
αλλά θα αρχίσει να ανακάμπτει η
οικονομία μας προς το δεύτερο
εξάμηνο του 2020. Όλα τα παραπάνω δε, σε ένα πλαίσιο γενικότερης και μεγάλης αβεβαιότητας σε
παγκόσμιο επίπεδο. Κανείς δεν
μπορεί να κάνει μια σίγουρη εκτίμηση, το σίγουρο είναι πως η οικονομία θα πληγεί και θα πρέπει
να επιμεριστούμε αυτό το κόστος
συλλογικά. Και κράτος και εργοδότες και εργοδοτούμενοι μέχρι
να ξεπεραστεί αυτή η κρίση που
δεν βασίζεται σε δομικές αδυναμίες
της οικονομίας, όπως για παράδειγμα η κρίση του 2013, η κρίση
χρέους στην Ε.Ε., η τραπεζική και
άλλες. Βασίζεται σε ένα «οικονομικό
σοκ», σε μια πανδημία.
–Δεν νομίζετε όμως πως επηρεάζονται έμμεσα και άλλες επιχειρήσεις από τον κορωνοϊό,
εκτός από επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα για παράδειγμα;
Μπορεί να μην είναι γνωστό
ακόμα το πακέτο μέτρων, αλλά
δεν θα πρέπει για παράδειγμα
να εφαρμοστούν οριζόντια μέτρα
για όλες τις επιχειρήσεις που εκ
πρώτης όψεως μπορεί να μην
πλήττονται, αλλά σε δεύτερη
ανάγνωση πλήττονται;
–Θα ήθελα να διευκρινίσω πως
σε κάποια μέτρα θα υπάρχει κάποια
στόχευση, κάποια θα έχουν οριζόντια μορφή γι’ αυτόν ακριβώς
τον λόγο που έχετε πει και κάποια
θα αφορούν επιχειρήσεις που έχουν
υποστεί συνέπειες λόγω του ιού.

Ανατρέπεται ο δημοσιονομικός σχεδιασμός
–Είναι λογικό να τύχει αναθεώρησης ο εκτιμώμενος ρυθμός
ανάπτυξης της οικονομίας για
φέτος και να μην πιάσει το 2,9%.
Σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς των ειδικών του
Υπουργείου πόσο αναμένεται
να μειωθεί;
–Οι υπολογισμοί του Υπουργείου
βασίζονται πάνω σε δεδομένα και
τη συγκεκριμένη στιγμή υπάρχει
μια μεγάλη αβεβαιότητα. Μπορώ
να δώσω ένα παράδειγμα ωστόσο.
Με τη μείωση στον τομέα του τουρισμού κατά 20% στις αφίξεις και
30% των εσόδων, τότε υπολογίζουμε
ότι η άμεση επίπτωση στο ΑΕΠ, θα
είναι κατά 1%. Άρα, αντιλαμβάνεστε
με το εύρος και την διάρκεια της
κρίσης πόσο σημαντικά θα επηρεαστεί το ΑΕΠ. Δεν μπορούμε τη δεδομένη στιγμή να κάνουμε οποιαδήποτε πρόβλεψη, ωστόσο και οι
προβλέψεις όσον αφορά τον ρυθμό
ανάπτυξης και ο δημοσιονομικός
σχεδιασμός που έχουμε κάνει, σίγουρα ανατρέπεται.
–Μετά από το δημοσιονομικό
πακέτο, να αναμένουμε και αύξηση του δημόσιου χρέους της
χώρας;
–Δεν μπορούμε να πούμε για
αύξηση του δημοσίου χρέους, αλλά
ενδεχομένως να αλλάξει ο σχεδιασμός μας αναφορικά με τη δραστική
μείωση του δημοσίου χρέους που

Με μείωση στον τομέα
του τουρισμού κατά 20%
στις αφίξεις και 30% των
εσόδων, τότε υπολογίζεται
ότι η άμεση επίπτωση
στο ΑΕΠ θα είναι κατά 1%.
είχαμε υπολογίσει για το προηγούμενο διάστημα, βάσει του οποίου
θα μειωνόταν μέχρι το 2023 στο
80%. Ο υπολογισμός όντως μπορεί
κάπως να ανατραπεί. Η παρούσα
κρίση, όμως, δείχνει και πόσο ορθή
ήταν η απόφασή μας να βγούμε
στις αγορές την ώρα που βγήκαμε
και που αντικαταστήσαμε πιο ακριβό χρέος με φτηνό δανεισμό και
με πολύ ευνοϊκό επιτόκιο.
–Εκτιμητές αναφέρουν πως στην
Ιταλία, με τη σοβαρότητα και
τη βαρύτητα που έχει λάβει το
ζήτημα, θα κλείσουν επιχειρήσεις και θα αυξηθεί η ανεργία.
Οι ξενοδόχοι και οι τουριστικοί
πράκτορες μιλούν για απολύσεις
προσωπικού, αφού έχουν μόνο
ακυρώσεις και όχι νέες κρατή-

σεις. Είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε μία έξαρση ανεργίας
και στην Κύπρο λόγω του ιού;
–Με τα μέτρα του δημοσιονομικού πακέτου τα οποία εξαγγέλλουμε, σκοπός είναι οι επιπτώσεις
του τομέα της εργασίας να είναι
όσο λιγότερες γίνεται. Μέχρι και
τον Φεβρουάριο οι κρατήσεις ήταν
οριακά αυξημένες σε σύγκριση με
τον Φεβρουάριο του 2019. Ως γεγονός, άλλαξε άρδην η κατάσταση
πριν από λίγες ημέρες και σίγουρα
ορθό θα ήταν να επιβλέπουμε την
κατάσταση συνεχώς. Ο λόγος που
εξαγγέλλουμε αυτό το πακέτο είναι
για να στηριχθούμε όσο περισσότερο γίνεται μέχρι να επανέλθουμε
χωρίς πανικό στην ομαλότητα.
–Έφτασαν κοντά σας καταγγελίες για συνθήκες αισχροκέρδειας από επιχειρηματίες και
αύξησης των τιμών σε προϊόντα
–όπως προσωπικής υγιεινήςκαι θα ήθελα να γνωρίζουμε πώς
θα αντιμετωπίσετε τέτοια φαινόμενα.
–Δεν ήρθαν συγκεκριμένες καταγγελίες, αλλά είναι κάτι το οποίο
συζητείται και υπάρχουν κάποιες
πληροφορίες για τέτοια φαινόμενα.
Δρομολογείται μέτρο αντίδρασης
μέσω του Υπουργείου Εμπορίου
και θα γίνει τις επόμενες ημέρες
όπου θα τίθεται ένα όριο τιμών σε
συγκεκριμένα προϊόντα.

Το «μαξιλάρι»
έχει όριο
–Κάνετε λόγο για μία πρώτη
δέσμη μέτρων. Για τι είναι
προετοιμασμένη η κυβέρνηση βάσει των δημοσιονομικών μας περιθωρίων;

–Είναι μια κατάσταση υπό
εξέλιξη και να είστε σίγουροι πως το οικονομικό
επιτελείο του Υπουργείου
Οικονομικών και όλα τα
Υπουργεία από πλευράς
τους θα παρακολουθούν
και θα αξιολογούν τις εξελίξεις. Εκεί, με τα μέσα τα
οποία διαθέτουμε, θα παρέμβουμε, να είστε σίγουροι, ότι θα παρεμβαίνουμε. Αξίζει να υπογραμμισθεί πως επιλέξαμε να είμαστε αρκετά επιθετικοί με το πακέτο που
θα ανακοινωθεί για να μετριασθούν οι όποιες συνέπειες.
–Το δημοσιονομικό «μαξιλάρι» που έχει η Κύπρος
είναι και αυτό που θα βοηθήσει το δημοσιονομικό πακέτο;

–Το δημοσιονομικό μαξιλάρι σίγουρα βοηθάει για
τη δέσμη μέτρων, αλλά
πρέπει να σημειώσουμε
πως έχει όριο και δεν
μπορεί να αντιμετωπίσει
από μόνο του μια μεγάλου
εύρους κρίση. Ο λόγος
που ακολουθήσαμε μια
συνετή πολιτική παρά την
κριτική που υπέστημεν τα
τελευταία χρόνια από την
αντιπολίτευση. Όταν
υπάρχει ροή εσόδων, θα
πρέπει να αποταμιεύονται
τα έσοδα και να χρησιμοποιούνται την ώρα της
κρίσης για να αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γι’ αυτό και
θα διαχειριστούμε με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο
αυτή την κατάσταση. Ο
Κέυνς εξάλλου έχει πει
πως, «αποταμίευε, όταν η
οικονομία είναι ισχυρή και
ξόδευε όταν η οικονομία
είναι σε κρίση».

Εν αναμονή
δημιουργίας
του Corona Fund

Ο τουρισμός είναι από τους πιο ευάλωτους τομείς της οικονομίας και θα επηρε-

αστεί σημαντικά. Επίσης, θα επηρεαστούν και παρεμφερείς υπηρεσίες, όπως η
επισιτιστική βιομηχανία και ό,τι έχει να κάνει με κοινωνική δραστηριότητα, λέει
στην «Κ» ο υπουργός Οικονομικών.

–Μπορείτε να μας εξηγήσετε
πώς θα λειτουργήσει το «Corona Fund»;
–Είναι κάτι νέο που βρίσκεται
ακόμα σε επεξεργασία και η E.E.
το διαμορφώνει. Οι πόροι με τους
οποίους έχει εμπλουτιστεί το
Ταμείο προέρχονται ως επί το
πλείστον από αχρησιμοποίητα
κονδύλια των διαρθρωτικών ταμείων της περασμένης περιόδου.
Η διαχείρισή του θα γίνει με παρόμοιο τρόπο όπως η διαχείριση
των διαρθρωτικών ταμείων, για
συγκεκριμένες πολιτικές που
αφορούν την ανάκαμψη της οικονομίας και τη θωράκιση των
συστημάτων της υγείας. Είναι
υπό εξέλιξη, χρειάζεται διαδικαστικά να προχωρήσει και μέσω
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για να
διασαφηνιστούν οι λεπτομέρειες
στο επόμενο διάστημα.
- Άρα τα χρήματα του πακέτου
που θα αναγγείλετε δεν θα
έχουν σχέση με τους πόρους
του «Corona Fund».
- Σαφώς και όχι, διότι ακόμα
δεν είναι ενεργοποιημένο, άρα
και καμία χώρα δεν μπορεί να
αντλήσει το οτιδήποτε.
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Φαρμακοποιοί και στελέχη υπεραγορών περιγράφουν την κατάσταση που βιώνουν τις τελευταίες μέρες, αναφέροντας ότι ο τζίρος τους έχει ανέβει, καθώς την ανιούσα έχουν πάρει και οι πωλήσεις συγκεκριμένων αγαθών.

Καταναλωτικός πανικός ελέω κορωνοϊού
Πολίτες σε παροξυσμό σπεύδουν σε υπεραγορές και φαρμακεία, ξεσηκώνοντας μαζικά τρόφιμα, αντισηπτικά και μάσκες

Tου ΓΙΑΝΝΟΥ ΛΥΤΡΑ

Με σκηνές που θυμίζουν περιόδους
πολεμικής σύρραξης μοιάζουν οι
εικόνες από τις υπεραγορές, καθώς
και τα όσα αναφέρουν φαρμακοποιοί στην «Κ», περιγράφοντας την
κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί
τις τελευταίες ημέρες, μετά την
άφιξη του κορωνοϊού και στην Κύπρο. Το καταναλωτικό κοινό, εξαιτίας του πανικού από τον οποίο
έχει κυριευθεί, σπεύδει για να ψωνίσει, δείχνοντας ιδιαίτερη προτίμηση σε προϊόντα καθαρισμού,
απολύμανσης και καλλυντικά, καθώς και τρόφιμα μακράς διαρκείας.
Την ίδια στιγμή, ανάλογες σκηνές
διαδραματίζονται και μέσα σε φαρμακεία, όπως προκύπτει από τις
περιγραφές φαρμακοποιών στην
«Κ». Αξίζει να σημειωθεί, παρ’ όλ’
αυτά, ότι ο τζίρος στις επιχειρήσεις
και των δύο ειδών έχει αυξηθεί τις
τελευταίες ημέρες, χωρίς να παραβλέπουμε την ίδια ώρα και την αύξηση στην πώληση ηλεκτρονικών
ειδών. Μιλώντας στην «Κ», ο πρόεδρος του Συνδέσμου Υπεραγορών,
Ανδρέας Χατζηαδάμου, περιέγραψε
την κατάσταση που επικρατεί, καθησυχάζοντας παράλληλα όσον
αφορά τα αποθέματα, τις προμήθειες, αλλά και την οργάνωση.
Πηγές από τους κύκλους των
υπεραγορών, που μίλησαν στην
«Κ», ανέφεραν ότι κατακόρυφη αύξηση παρουσίασαν οι πωλήσεις
του χαρτιού υγείας, ξεπερνώντας,
μάλιστα, το 100%. Ιδιαίτερη προτίμηση, με στόχο την καλύτερη
προσωπική υγιεινή, οι καταναλωτές
δείχνουν σε προϊόντα καθαρισμού
και αντισηπτικών, με την αύξηση
των πωλήσεων των συγκεκριμένων
προϊόντων να ανέρχεται μέχρι και
το 400%, σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν στην «Κ» έμποροι με άμεση
πρόσβαση στα στατιστικά στοιχεία.
Όσον αφορά τα τρόφιμα, οι καταναλωτές προτιμούν ξηρές τροφές
με μεγάλη διάρκεια και όχι μόνο,
όπως μακαρόνια, λάδια, ρύζι, σάλτσες, κονσέρβες και κρέας, οι πωλήσεις των οποίων σημείωσαν αύξηση σε ποσοστό με διψήφιο αριθμό. Μάλιστα, στέλεχος γνωστής
υπεραγοράς ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι υπεραγορές βιώνουν















Ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Υπεραγορών καθησυχάζει το
κοινό ότι οι υπεραγορές
δεν θα αντιμετωπίσουν
πρόβλημα όσον αφορά τα
αποθέματα, έχοντας πίστη ότι το πρόβλημα δεν
θα διαρκέσει για πολύ.

Ιδιοκτήτης φαρμακείου
αναφέρει ότι υπάρχει έλλειψη σε μάσκες, ενώ τα
αντισηπτικά εξαντλούνται με γοργούς ρυθμούς,
χωρίς να αναπληρώνονται με τους ίδιους ρυθμούς, με αποτέλεσμα να
παρατηρείται πρόβλημα.

την κάθε μέρα σαν να είναι περίοδος Χριστουγέννων.

Αναβρασμός στα φαρμακεία

Υπάρχει εμπειρία
Η «Κ» επικοινώνησε με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Υπεραγορών,
Ανδρέα Χατζηαδάμου, ο οποίος
φρόντισε να καθησυχάσει το κοινό,
ως προς τις ανησυχίες για έλλειψη
προμηθειών. Σύμφωνα με τον κ.
Χατζηαδάμου, υπάρχουν προμήθειες γι’ αυτό δεν έπρεπε να είχε
επικρατήσει το αίσθημα ανασφάλειας στο κοινό για πιθανή έλλειψή
τους.
Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Υπεραγορών ανέφερε ότι αποθέματα
υπάρχουν και θα υπάρχουν, εκφράζοντας παράλληλα και την αισιοδοξία ότι με την πάροδο μερικών
ημερών, θα καταλαγιάσει το πρόβλημα που παρατηρείται, με αφετηρία τον πανικό. Το μήνυμα που
θέλησε να στείλει προς το καταναλωτικό κοινό ο κ. Χατζηαδάμου
είναι αυτό το οποίο πολλοί αρμόδιοι
φορείς λένε καθημερινώς, ότι, δηλαδή, ο πανικός δεν βοηθά καθόλου

44 ΧΡΟΝΙΑ

Ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Υπεραγορών τόνισε ότι έχει καταρτιστεί σχέδιο για την λειτουργία των υπε-

ραγορών, σε περίπτωση ανάγκης, για τον περιορισμό του αριθμού των ατόμων τα οποία θα εισέρχονται.
την κατάσταση. Δεν παρέλειψε,
ωστόσο, να αναφέρει ότι ενδεχομένως να παρατηρούνται κενά κατά
διαστήματα ως προς τα αποθέματα
σε κάποια προϊόντα, αλλά γίνονται
ανεφοδιασμοί.
Ερωτηθείς ο κ. Χατζηαδάμου
αν υπάρχει η ανησυχία ανάμεσα
στις υπεραγορές από την πιθανή
λήψη αυστηρότερων μέτρων για
περιορισμό των μετακινήσεων του
κοινού, ανέφερε ότι θα υπάρξουν
επιπτώσεις και στις υπεραγορές,
όπως και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις, γενικότερα. Χαρακτηριστικά
εξήγησε ότι θα υπάρξει μια επιβάρυνση της οικονομίας και ειδικότερα οι επιχειρήσεις του λιανικού

φροντίδα για τον άνθρωπο και την υγεία

εμπορίου. Ο ίδιος εξέφρασε την
πεποίθηση, αλλά και την ευχή ότι
δεν θα ληφθούν αυστηρότερα μέτρα, θεωρώντας πολύ απομακρυσμένο αυτό το ενδεχόμενο.
Κληθείς να αναφερθεί στα προϊόντα πρώτης ζήτησης, όπως αυτά
προκύπτουν εξαιτίας του πανικού,
ο πρόεδρος του Συνδέσμου Υπεραγορών ανέφερε ότι αυτά είναι
τα δημητριακά, τα μακαρόνια, το
αλεύρι, τα ζυμαρικά, γενικότερα,
και τα τρόφιμα μακράς διαρκείας.
Ο Ανδρέας Χατζηαδάμου χαρακτήρισε την κατάσταση τραγελαφική
και υπερβολική, καθώς η συμπεριφορά που επιδεικνύουν οι καταναλωτές θυμίζει περίοδο πολέμου.

Ο κ. Χατζηαδάμου ξεκαθάρισε,
ερωτηθείς σχετικά, πως, παρά το
γεγονός ότι το διάταγμα του Υπουργείου Υγείας δεν περιλαμβάνει τις
υπεραγορές, όσον αφορά την συγκέντρωση πέραν των 75 ατόμων
σε δημόσιους χώρους, ωστόσο από
αυτό επηρεάζονται οι καφετέριες
και τα εστιατόρια τα οποία βρίσκονται εντός μεγάλων υπεραγορών. Τέλος, τόνισε ότι έχει καταρτιστεί σχέδιο για την λειτουργία
των υπεραγορών, σε περίπτωση
ανάγκης, για τον περιορισμό του
αριθμού των ατόμων τα οποία θα
εισέρχονται στις υπεραγορές, αλλά,
μέχρι στιγμής δεν συζητείται κάτι
τέτοιο.

Ανάρπαστες οι μάσκες στα φαρμακεία
Ιδιοκτήτης φαρμακείου στην πρω-

τεύουσα, περιέγραψε την κατάσταση που επικρατεί και στην δική του
επιχείρηση, εξηγώντας ότι ο πανικός του κόσμου τον κάνει να συμπεριφέρεται απρόσεκτα. Υπάρχουν
περιπτώσεις κατά τις οποίες μεγάλος αριθμός πολιτών – κάποιοι εξ
αυτών και ασθενείς - συνωστίζεται
στο φαρμακείο, ενώ φέρνουν μαζί
και τα παιδιά τους. Αγοράζουν μανιωδώς αντισηπτικά, τα οποία μετά
δυσκολίας, πλέον, προμηθεύονται
τα φαρμακεία, καθώς και μάσκες, οι
οποίες έχουν εξαφανιστεί εδώ και
δέκα μέρες. Μάλιστα, τα τηλέφωνα
δεν σταματούν να κτυπούν, με τους

πολίτες να κάνουν ερωτήσεις για το
πώς να προστατευθούν από τον κορωνοϊό, ενώ ζητούν και θερμόμετρα τα οποία δεν έρχονται σε επαφή με το σώμα. Ο ίδιος προτίθεται
να προσπαθήσει να ρυθμίσει την
προσέλευση των καταναλωτών στο
φαρμακείο, ώστε να εισέρχεται σε
αυτό ένας κάθε φορά, να εξυπηρετείται σε σύντομο χρονικό διάστημα
και να ακολουθεί ο επόμενος. Μάλιστα, έχουν παρατηρηθεί και περιπτώσεις κατά τις οποίες πολίτες μέσα στο φαρμακείο ήρθαν σε αντιπαράθεση για την σειρά προτεραιότητας, συμβάντα τα οποία ο ιδιοκτήτης
φαρμακείου θέλει να εκλείψουν.

Μετά τις υπεραγορές, αξίζει να
σημειωθεί ότι μεγάλη κίνηση έχουν
πιάσει και τα φαρμακεία, όπου συρρέουν κατά μεγάλους αριθμούς καθημερινά οι πολίτες, για να προμηθευτούν με αντισηπτικά και προστατευτικές μάσκες. Όπως ανέφερε
στην «Κ» ιδιοκτήτης γνωστού φαρμακείου της Λευκωσίας, πλέον, η
κίνηση είναι διπλάσια από την συνηθισμένη, ενώ οι καταναλωτές
στρέφουν την προσοχή τους και
σε άλλα προσφερόμενα προϊόντα
των καταστημάτων, όπως τα καλλυντικά. Όπως ανέφερε η ίδια πηγή,
το θέμα είναι οι προμηθευτές να
καταφέρουν να αντέξουν την πίεση
και να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες.

Ξεπουλούν τα ηλεκτρονικά
Η καταναλωτική φρενίτιδα η
οποία έχει κατακλύσει το κοινό, επεκτείνεται και στην αγορά ηλεκτρονικών ειδών, με τους φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές να έχουν
την μερίδα του λέοντος στις πωλήσεις. Αυτό δικαιολογείται και από
την διαμόρφωση της πολιτικής αρκετών εταιρειών, ώστε οι υπάλληλοί
τους να εργάζονται από το σπίτι.
«Δεν θα ήταν υπερβολή να πω πως
εξαντλούνται τα αποθέματα σε φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές»,
είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας στην
«Κ» ο διευθυντής καταστήματος
ηλεκτρονικών ειδών. Όπως πληροφορούμαστε, επίσης, η αγορά των
φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών ενδεχομένως να αντιμετωπίσει
σύντομα πρόβλημα, αφού η χώρα
παραγωγής αρκετών μοντέλων είναι
η Κίνα. Μάλιστα, πηγές από μια εκ
των μεγαλύτερων εταιρειών ηλεκτρονικών ειδών στην Κύπρο, ανέφεραν ότι ψάχνοντας για αγορά χίλιων φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, εντόπισαν και αγόρασαν
προς το παρόν μόνον εκατό.
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Στο πρώτο στάδιο εξέλιξής του ο ιός στην Κύπρο

Καθησυχαστικός εμφανίζεται ο μοριακός ιολόγος Λεόντιος Κωστρίκης, μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του υπ. Υγείας

Συνέντευξη στον
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΟΜΑΡΑ

Ενδιαφέρουσες απόψεις και στοιχεία
για την εξέλιξη της πανδημίας του
κορωνοϊού στην Κύπρο δίνει στην
«Κ» ο ακαδημαϊκός καθηγητής Λεόντιος Κωστρίκης. Ο μοριακός ιολόγος στο Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου και Επικεφαλής Ερευνητικού
Εργαστηρίου Μοριακής Ιολογίας
θεωρεί πως το επόμενο διάστημα
θα υπάρξει ραγδαία αύξηση κρουσμάτων στην Κύπρο. Ωστόσο, από
αυτά το 80% θα είναι ήπιας μορφής
και σε κάποιες περιπτώσεις δεν θα
γίνουν αντιληπτά.
–Η επιστημονική κοινότητα μπορεί να προσδιορίσει χρονικά την
εκτόνωση της πανδημίας του
κορωνοϊού;
–Αυτό είναι φοβερά δύσκολο,
διότι η επιδημία εξελίσσεται με
πολλές σταθερές τις οποίες δεν
γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, αλλά
αν πάρουμε παραδείγματα προηγούμενων πανδημιών, αυτή τη
στιγμή εκτός από την Κίνα, οι υπόλοιπες χώρες βρίσκονται σε εκθετική πρόοδο, δηλαδή τα κρούσματα
μεγαλώνουν εκθετικά, όχι γραμμικά. Επομένως, η δική μου θεώρηση είναι ότι θα έχουμε ραγδαία
αύξηση κρουσμάτων σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της
Κύπρου.
–Η κάμψη της πανδημίας που
παρατηρείται στην Κίνα δείχνει
κάτι για την εξέλιξή της;
–Λόγω των πολύ ακραίων μέτρων που λήφθηκαν στην επαρχία
Γιουχάν, την είχαν αποκλείσει και
απαγορευόταν για μεγάλο χρονικό
διάστημα οποιαδήποτε μετακίνηση,
αυτό που βλέπουμε στην Κίνα νομίζω ότι είναι η αρχή του τέλους.
Άρα η επιδημία εκεί φαίνεται να
βαδίζει προς το τέλος της και για
αυτό υπάρχουν οι μικροί αριθμοί
νέων κρουσμάτων.
–Ο κορωνοϊός στην Κύπρο σε
ποια φάση της εξέλιξής του βρίσκεται. Στην αρχή, στη μέση ή
προς το τέλος;
–Αυτή τη στιγμή βαδίζουμε προς
το τέλος της αρχής. Δεν έχουμε
φθάσει στο τέλος ούτε καν στην
αρχή του τέλους. Αυτό που παρατηρούμε στην Κύπρο είναι εξωγενείς λοιμώξεις, δηλαδή που προέρχονται από το εξωτερικό. Εξ όσων
γνωρίζω, τέσσερις από τις δεκατέσσερις λοιμώξεις προέρχονται
από την Αγγλία, αν και η Αγγλία
δεν είναι αυτή τη στιγμή χώρα
υψηλού κινδύνου, για την Κύπρο
είναι. Αυτή τη στιγμή, πιθανότατα
και στην Κύπρο, να ξεκίνησε δειλά-δειλά να έχουμε λοιμώξεις εντός
της Κύπρου. Υπάρχει ένα δείγμα,

αυτό που ονομάζουμε ορφανό κρούσμα, το οποίο φαίνεται να προέρχεται από την Κύπρο. Είναι, κατά
την άποψή μου, η πρώτη περίπτωση που έχουμε λοίμωξη στην Κύπρο
και όχι από το εξωτερικό. Άρα σε
αυτή τη φάση εγώ αναμένω να
υπάρξει ραγδαία αύξηση νέων λοιμώξεων εντός του νησιού και σε
κάποια φάση η κατάσταση θα σταθεροποιηθεί και στην συνέχεια θα
υπάρξει μείωση των νέων λοιμώξεων.
–Μας λέτε ότι σε κάποια φάση
εξέλιξης του κορωνοϊού, ενδεχομένως, ο αριθμός των επιβεβαιωμένων περιστατικών να
ανέλθει σε μερικές χιλιάδες;
–Δεν μπορώ να σας προσδιορίσω
τον αριθμό αλλά αυτή τη στιγμή
στην Κύπρο έχουμε 14 (μέχρι την
Παρασκευή) επιβεβαιωμένα περιστατικά. Αυτός ο αριθμός αναμένω
ότι θα αυξηθεί δραματικά. Η Κύπρος
κατά την ταπεινή μου άποψη είναι
περίπου όπως στην Ελλάδα, με καθυστέρηση δύο με τρεις εβδομάδες.
–Και πάντα κατά αναλογία πληθυσμού.
–Βέβαια κατά αναλογία πληθυσμού.
–Υπάρχει ένα ζήτημα που γνωρίζουμε ότι απασχολεί στο παρασκήνιο. Ο ιός είναι μεταδόσιμος εάν δεν έχει εκδηλωθεί η
συμπτωματολογία του;
–Αυτό που φαίνεται από την
επιστημονική βιβλιογραφία, είναι
ότι ο ιός όταν το ιικό φορτίο είναι
στα υψηλότερα σημεία, υπάρχει

Aναμένω να υπάρξει
ραγδαία αύξηση νέων
λοιμώξεων εντός του νησιού και σε κάποια φάση
η κατάσταση θα σταθεροποιηθεί και στη συνέχεια
θα υπάρξει μείωση
των νέων λοιμώξεων.

Ο μοριακός ιολόγος Λεόντιος Κωστρίκης εκφράζει αμφιβολίες αν ένα από τα
δύο επιβεβαιωμένα κρούσματα κορωνοϊού έχει μολυνθεί από τον ιό. Αυτό
που τον προβληματίζει, όπως αναφέρει στη συνέντευξή του στην «Κ», είναι τα
αρνητικά αποτελέσματα στα πρόσωπα που ήλθαν σε επαφή μαζί του.

συμπτωματολογία. Μέχρι να φθάσει
στο υψηλό σημείο μπορεί να μεταδοθεί. Επίσης το άλλο πολύ σημαντικό είναι πως μετά το πέρας
της κλινικής συμπτωματολογίας,
ο ιός συνεχίζει να παράγεται και
στα μικρά τα παιδιά μπορεί να παράγεται μέχρι και δυο εβδομάδες,
αργότερα από τη συμπτωματολογία.
Επομένως, φαίνεται, πως η περίοδος
μετάδοσης του ιού μπορεί να είναι
πριν και μετά τη συμπτωματολογία.
–Υπάρχει μια επιστημονική εξήγηση για το αρνητικό αποτέλεσμα του συνόλου των δειγμάτων
όσων ήλθαν σε επαφή με ένα

από τα δυο πρώτα θετικά δείγματα στον ιό στην Κύπρο;
–Αυτή η περίπτωση που αναφέρεστε έχει ονομαστεί ασθενής
μηδέν, το πρώτο κρούσμα στην
Κύπρο, και είχαμε την εντύπωση
πως αυτός ο ασθενής θα ήταν λόγω
και του λειτουργήματός του «super-spreader», δηλαδή θα διέσπειρε
τον ιό σε πάρα πολλά άτομα. Έχουν
εξετασθεί 150 τόσα δείγματα από
άτομα με τα οποία ήλθε σε επαφή
και όλα ήταν αρνητικά. Αυτό κατ’
εμένα είναι φοβερά παράξενο. Δυσκολεύομαι να το ερμηνεύσω. Δεν
το καταλαβαίνω, ως επιστήμονας
που ασχολείται με την δυναμική

της εξάπλωσης ιών στον πληθυσμό.
Άρα φαίνεται εδώ πως το συγκεκριμένο άτομο δεν είναι ο ασθενής
μηδέν.
–Μας λέτε ότι τα αποτελέσματα
των αναλύσεων δεν δείχνουν
την πραγματικότητα;
–Μπορεί να υπάρχει πιθανότητα
το δείγμα αυτό να είναι λανθασμένα
θετικό (false positive). Αυτό πρέπει
να τύχει περαιτέρω διερεύνησης,
ξανά δειγματοληψία και επίσης με
τεστ που ανιχνεύουν τα αντισώματα για να δούμε αν έχει περάσει
αυτή τη λοίμωξη (κορωνοϊό). Δεν
καταλαβαίνω γιατί κανένα από τα
άτομα με τα οποία ήλθε σε επαφή

δεν είναι θετικό, συμπεριλαμβανομένης της κόρης του, της συζύγου
του, είναι ένα παράξενο αποτέλεσμα. Εξ ορισμού δεν είναι ο ασθενής
μηδέν, διότι δεν έχει μεταδώσει
τη λοίμωξη σε κανέναν μέχρι τώρα.
Φυσικά πρέπει να αναμένουμε μέχρι να περάσουν οι δεκατέσσερις
μέρες των προσώπων που ιχνηλατήσαμε, τα οποία ήλθαν σε επαφή
μαζί του, γιατί ορισμένοι που είναι
αρνητικοί μπορεί να βγουν θετικοί
στο τέλος.
–Ισχύει αυτό το οποίο υποστηρίζεται για τη μειωμένη ανθεκτικότητα του ιού σε υψηλές
ατμοσφαιρικές θερμοκρασίες;
–Η θερμοκρασία από μόνη της
δεν καταστρέφει τον ιό. Αυτό το
οποίο συμβαίνει, σε υψηλές καιρικές θερμοκρασίες, είναι πως δημιουργείται διαφορετική επιδημιολογία εις τον τρόπο διαβίωσης των
ανθρώπων. Μειώνονται οι συγκεντρώσεις σε κλειστούς χώρους, άρα
η μετάδοση του ιού μειώνεται. Επίσης όταν ο ιός βρίσκεται εκτός του
ξενιστή, ανθρώπινου σώματος,
όταν βήξει κάποιος αυτά τα σταγονίδια, όταν βρίσκονται σε ψηλές
θερμοκρασίες και ξηρό κλίμα η αντοχή του ιού μειώνεται εν αντιθέσει
όταν βρίσκονται σε υγρό κλίμα.
Επομένως οι δύο αυτοί παράγοντες
βοηθούν ως προς την εξασθένηση
της επιδημίας.
–Ο κορωνοϊός τι είναι τελικά.
Μια μορφή γρίπης ή κάτι άλλο;
–Δεν είναι γρίπη. Είναι μια νέα
ασθένεια που δημιουργείται από
ένα νέο ιό. Η γρίπη εξ ορισμού δημιουργείται από τον ιό Influenza.
Ο ιός COVID-19 είναι ένας κορωνοϊός, ο οποίος δημιουργεί συμπτώματα όπως η γρίπη, αλλά δεν
είναι γρίπη.
–Με τα σημερινά δεδομένα το
σύστημα δημόσιας υγείας στην
Κύπρο, μπορεί να ανταποκριθεί
σε μια ενδεχόμενη αύξηση επιβεβαιωμένων περιστατικών;
–Οι ειδικοί κλινικοί και το
Υπουργείο Υγείας λένε ναι. Στα
άτομα που θα προσβληθούν από
τον ιό, περίπου το 80% δεν θα
χρειασθεί να πάνε ποτέ στο νοσοκομείο. Θα περάσουν μια ασθένεια όπως η γρίπη και σε κάποια
φάση θα αποθεραπευτούν από μόνα τους. Το υπόλοιπο 20% θα χρειασθεί σε κάποια φάση να νοσηλευτεί. Από τα 20 άτομα τα 5 θα
χρειασθεί να νοσηλευτούν σε Μονάδα Εντατικής Παρακολούθησης
και περίπου το ένα θα χρειασθεί
υποστήριξη (αναπνευστήρα) για
να υποστηριχθούν ζωτικές του
λειτουργίες. Από αυτούς θα αποβιώσουν περίπου τρία άτομα. Άρα
για κάθε 100 λοιμώξεις θα χρειασθεί να υπάρχουν 20 κλίνες στο
νοσοκομείο και 5 στην ΜΕΠ. Άρα
αν θεωρήσουμε πως τα επιβεβαιωμένα κρούσματα θα ανέλθουν
σε μερικές εκατοντάδες, ίσως και
περισσότερα, ελπίζω να υπάρχουν
αυτές οι δυνατότητες.

Σε έναν χρόνο
έτοιμο
το εμβόλιο
–Μπορείτε να κατηγοριοποιήσετε τις ομάδες του πληθυσμού που είναι περισσότερο
ευάλωτες στον ιό;

–Τα παιδιά κάτω των 9 χρόνων τα οποία τα περισσότερα από αυτά όταν μολυνθούν με τον ιό εμφανίζουν
εξαιρετικά ήπια συμπτώματα και ορισμένα καθόλου.
Αυτό φυσικά δεν σημαίνει
ότι δεν μπορούν να μεταδώσουν τον ιό. Από την άλλη
πλευρά του φάσματος έχουμε τα άτομα υψηλού κινδύνου, όπως τα ονομάζουμε,
και άτομα ηλικίας πέραν των
65 με 70 χρόνων. Επίσης
άτομα με χρόνιες αγγειοκαρδιολογικές παθήσεις,
άτομα που είναι σε ανοσοκαταστολή, δηλαδή το ανοσοποιητικό τους σύστημα είναι
σε χαμηλά επίπεδα, όπως
αυτά που έχουν λάβει ένα
μόσχευμα και λαμβάνουν
φαρμακευτική αγωγή, που
σκοπό έχει να χαμηλώσει
την δράση του ανοσοποιητικού συστήματος για να μην
απορριφθεί το μόσχευμα.
Επίσης άτομα με νευρολογικές ασθένειες, ζαχαρώδη
διαβήτη και σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα,
όπως άσθμα.
–Πότε μπορεί να είναι έτοιμο
ένα εμβόλιο;

–Από την επιστημονική βιβλιογραφία υπάρχουν ομάδες που επεξεργάζονται διάφορες μορφές εμβόλια, τα
οποία πιθανότητα θα αρχίσουν την αξιολόγησή τους
αρχές Απριλίου. Η αξιολόγηση αυτή είναι επιδημιολογική. Δηλαδή δεν υπάρχουν
πειράματα για να αποδείξεις
αν αυτό το εμβόλιο δουλεύει
ή όχι. Η κλινική αξιολόγηση
των εμβολίων γίνεται με επιδημιολογικό τρόπο. Παίρνεις
μια μεγάλη πληθυσμιακή
ομάδα και την εμβολιάζεις.
Εμβολιάζεις μια δεύτερη
ομάδα με ένα εικονικό εμβόλιο και αναμένεις έξι μήνες με ένα χρόνο, να δεις
εάν υπάρχει διαφοροποίηση
στα ποσοστά των μολύνσεων. Έτσι αξιολογείται ένα
εμβόλιο, συνεπώς παίρνει
χρόνο. Η δική μου εκτίμηση
λόγω της κρίσης, πιθανότατα
η αξιολογήσει να επισπευσθεί. Άρα ένα εμβόλιο μπορεί να το έχουμε μέσα σε
οκτώ μήνες με ένα χρόνο, το
γρηγορότερο.

Mιλήστε στα παιδιά σας με ειλικρίνεια
Της ΛΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ

«Μαμά, θα πεθάνεις από τον κορωνοϊό;». «Ο παππούς και η γιαγιά κινδυνεύουν;», «γιατί αρρωσταίνουμε;»
Πολλές και δύσκολες ερωτήσεις θέτουν αυτές τις ημέρες τα παιδιά
στους γονείς τους, καθώς αντιλαμβάνονται την περιρρέουσα ανησυχία που έχει προκαλέσει η πανδημία
του κορωνοϊού. Ομως υπάρχουν
τρόποι όχι μόνο να βοηθήσουμε
τα παιδιά να διαχειριστούν τον ενδεχόμενο φόβο τους, αλλά και να
αναπτύξουμε μαζί τους μια νέα ρουτίνα για να αντεπεξέλθουμε σε αυτή
την πρωτόγνωρη κατάσταση.
Κατ’ αρχάς, σύμφωνα με τους
ειδικούς, ο φόβος, το άγχος, ακόμη
και ο πανικός των παιδιών αποτελούν συναισθήματα και ως τέτοια
πρέπει να είναι αποδεκτά από τους
γονείς. «Πρέπει να τα αγκαλιάσουμε
και να προχωρήσουμε παρακάτω.
Το θέμα είναι πώς θα τα διαχειριστούμε, όχι πώς θα τα κρύψουμε»,
εξηγούν σε ειδικό ενημερωτικό
βίντεο οι ψυχολόγοι του «Χαμόγε-









Αν νιώσουν ότι
η οικογένειά τους έχει
τον έλεγχο της κατάστασης, αποδυναμώνονται τα
αρνητικά συναισθήματα.
λου του Παιδιού», Στέφανος Αλεβίζος και Γιάννης Αθανασόπουλος.
Σύμφωνα με τους ίδιους, είναι λογικό να υπάρχει φόβος, όμως θα
πρέπει να μάθουμε να τον ελέγχουμε. Αν τα παιδιά νιώσουν ότι
η οικογένειά τους έχει τον έλεγχο
της κατάστασης, αποδυναμώνονται
τα αρνητικά αυτά συναισθήματα.
«Να μιλάτε καθησυχαστικά αλλά
με ειλικρίνεια στα παιδιά σας. Απαντήστε στον φόβο τους, μοιραστείτε
τον δικό σας, αλλά εξηγήστε τους
πρακτικά τι συμβαίνει». Για να το
κάνουν όμως αυτό οι γονείς, θα
πρέπει και οι ίδιοι να είναι σωστά
ενημερωμένοι. Οι ειδικοί συνιστούν
να απομονώσουμε από το χάος του

Διαδικτύου τις πλέον έγκυρες ενημερωτικές σελίδες και από αυτές
να μαθαίνουμε τις εξελίξεις. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και ο
ΕΟΔΥ μπορεί να είναι οι μόνες πηγές ενημέρωσής μας για τους τρόπους προφύλαξης από τον ιό.
Πολύ σημαντικό, όπως αναφέρουν οι ψυχολόγοι του «Χαμόγελου», είναι να αποφεύγουμε να
αποδίδουμε ευθύνες. «Το θέμα δεν
είναι ποιος φταίει, αλλά πώς θα
προσαρμοστούμε». Οταν για παράδειγμα ρίχνουμε την ευθύνη σε
αυτόν που κόλλησε τον ιό («δεν
πρόσεχε»), τα παιδιά το υιοθετούν,
αυξάνεται το αίσθημα ενοχής τους.
Αισθάνονται ότι έχουν μερίδιο ευθύνης. «Πρέπει να δίνουμε ουσιαστικές απαντήσεις στα παιδιά, χωρίς να κάνουμε τον δικαστή στο
κράτος ή στις υπηρεσίες. Εξάλλου,
όλοι έχουμε μερίδιο ευθύνης για
το πώς θα λειτουργήσουμε σε αυτή
την πανδημία. Αντίθετα, μάθετε
στα παιδιά κανόνες αυτοπροστασίας, δείξτε τους πώς θα προφυλαχθούν. Πέραν του ότι αυτό τα

βοηθάει κυριολεκτικά να προστατευθούν από τον κορωνοϊό, τα βοηθά και να πατάνε γερά στα πόδια
τους».
Οι κανόνες υγιεινής μπορούν
να ενταχθούν στη νέα μας ρουτίνα
στο σπίτι. «Μπορεί να έχει αλλάξει
η ζωή μας, να δουλεύουμε από το
σπίτι και να έκλεισαν τα σχολεία,
αλλά μπορούμε να δημιουργήσουμε
μια νέα ρουτίνα που θα εμπεριέχει
τις νέες αυτές διαδικασίες. Η ρουτίνα ενέχει ψυχραιμία. Σε αυτή τη
νέα πραγματικότητα μπορεί να
έχει χώρο και η διασκέδαση. Ενα
σίριαλ που μπορούμε να δούμε όλοι
μαζί και να το σχολιάσουμε, ένα
βιβλίο που θα μοιραστούμε, μια
δραστηριότητα. Δίνουμε νόημα
στο κλείσιμο των σχολείων, δεν
είμαστε διακοπές, προφυλασσόμαστε από τη διασπορά του ιού.
Αρα αποφεύγουμε πλατείες όπου
συγκεντρώνονται πολλά παιδιά,
και γενικά τους κλειστούς χώρους.
Βγαίνουμε να περπατήσουμε, να
κάνουμε ποδήλατο, όλοι μαζί σαν
οικογένεια».

Αυτή η νέα καθημερινότητα που διαμορφώνεται δίνει την ευκαιρία για περισ-

σότερες δραστηριότητες στο σπίτι.
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Συμμορφώνονται μαγαζάτορες και κόσμος
Η Αστυνομία εντείνει τις περιπολίες και τις επισκέψεις της για να διασφαλίσει ότι τηρείται το διάταγμα του Υπουργείου Υγείας







Της ΜΑΡΙΝΕΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Με την εμφάνιση των πρώτων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κορωνοϊού η κυβέρνηση φρόντισε να
λάβει διάφορα προληπτικά μέτρα,
ώστε να αποφευχθεί η διασπορά
του ιού. Μετά, λοιπόν, από απόφαση
του Υπουργικού Συμβουλίου, στις
10 Μαρτίου 2020, η οποία πάρθηκε
στο πλαίσιο του σχεδιασμού και
των μέτρων που λαμβάνονται για
αντιμετώπιση της πανδημίας του
κορωνοϊού, ο υπουργός Υγείας, Κωνσταντίνος Ιωάννου, εξέδωσε Διάταγμα, ασκώντας τις εξουσίες που
παρέχει το άρθρο 6 (γ) και (δ) του
περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, Κεφ.
260. Σύμφωνα με το άρθρο (ι) του
Διατάγματος, μέχρι και την 31η
Μαρτίου 2020, απαγορεύεται η συγκέντρωση και η παραμονή στον
ίδιο, ενιαίο κλειστό χώρο, ιδιωτικής
ή δημόσιας χρήσεως, πέραν των 75
ατόμων συνολικά. Διευκρινιστικά
και προς ερμηνεία του «ενιαίου κλειστού χώρου, ιδιωτικής ή δημόσιας
χρήσεως» νοούνται χώροι όπως τα
θέατρα, τα σινεμά, τα εστιατόρια,
οι καφετέριες, τα μπαρ, οι παγωταρίες και οι αίθουσες εκδηλώσεων.
Περαιτέρω, εξηγήθηκε πως η
επιλογή του αριθμού των 75 ατόμων
έγινε στη βάση πληθυσμιακών δεδομένων και επιδημιολογικών κριτηρίων κατόπιν συστάσεων από
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας
και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου
και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC).

διάταγμα, ο κ. Στυλιανού εξήγησε
ότι αφότου γίνει η καταγγελία, το
πρόσωπο που παραβίασε το διάταγμα, αναμένεται να κλητευθεί
αργότερα ενώπιον δικαστηρίου,
ενώ θα ετοιμάζεται φάκελος από
πλευράς Αστυνομίας για την υπόθεση. Σύμφωνα δε με την κείμενη
νομοθεσία, η καταγγελία γίνεται
στον ιδιοκτήτη του υποστατικού
όπου εντοπίζονται περισσότερα
από 75 άτομα, ενώ δεν καταγγέλλεται πελάτης ή θαμώνας. Καταληκτικά, ο κ. Στυλιανού εκτίμησε
ότι οι πολίτες φαίνεται να συμμορφώνονται με τα έκτακτα μέτρα που
έχουν ανακοινωθεί από πλευράς
κυβέρνησης, από τις πρώτες, κιόλας, ημέρες.

Η Αστυνομία ξεκίνησε να
πραγματοποιεί καθημερινά ελέγχους σε υποστατικά ανά το παγκύπριο με
στόχο να διασφαλίσει την
τήρηση των έκτακτων
κυβερνητικών μέτρων.
Η απαγόρευση που επιβλήθηκε
ισχύει και για οποιονδήποτε κλειστό
ενιαίο χώρο σίτισης, ψυχαγωγίας
ή αναψυχής, που βρίσκεται εντός
εμπορικού κέντρου, υπεραγοράς,
ξενοδοχείου, νοσοκομείου, αεροδρομίου, στρατοπέδου, ή άλλου
ιδιωτικού ή δημόσιου χώρου μαζικής
χρήσεως, χωρίς επαρκή διαχωριστικά μέτρα που να αποτρέπουν τη
συγκέντρωση πέραν των 75 ατόμων
για αρκετή ώρα στο ίδιο σημείο.
Σημειώνεται ότι η απαγόρευση
δεν ισχύει για συγκεντρώσεις πέραν
των 75 ατόμων που εμπίπτουν στην
καθιερωμένη και συνήθη επιτέλεση
επαγγελματικών καθηκόντων και
δραστηριοτήτων, όπως γραφεία, εταιρείες, βιομηχανία, κτλ., εφόσον τηρούνται οι βασικοί κανόνες υγιεινής,
ούτε για περιπτώσεις σύντομης διακίνησης εντός του εν λόγω χώρου, ή
από και προς αυτόν, όπως είναι τα
εμπορικά κέντρα, οι υπεραγορές και
άλλοι χώροι, στους οποίους οι επισκέπτες θα διακινούνται και δεν θα
παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα συγκεντρωμένοι στον ίδιο χώρο. Στη βάση του πιο πάνω διατάγματος του υπουργού Υγείας, η Αστυνομία ξεκίνησε να πραγματοποιεί
καθημερινά ελέγχους σε υποστατικά
ανά το παγκύπριο με κύριο στόχο να

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Στέλιος Στυλιανού ανέφερε ότι οι πολίτες φαίνεται να συμμορ-

φώνονται με τα έκτακτα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί από πλευράς κυβέρνησης, από τις πρώτες, κιόλας, ημέρες.
διασφαλίσει την τήρηση των έκτακτων κυβερνητικών μέτρων. Από την
πλευρά τους πολλοί καταστηματάρχες
επιχειρήσεων σίτισης, ψυχαγωγίας
και αναψυχής σε όλη την Κύπρο, σεβόμενοι την υγεία τόσο των πελατών
τους όσο και των εργαζομένων τους,

ανακοίνωσαν αυτοβούλως την αναστολή της λειτουργίας τους μέχρι
ότου υπάρξουν εξελίξεις.

Συνεχείς περιπολίες
Σε τοποθέτησή του στην «Κ» ο
αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου

Στοπ και στα οδοφράγματα

Nα θυμίσουμε ότι από τα πρώτα

προληπτικά μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση, μετά από απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου, ήταν το
κλείσιμο τεσσάρων οδοφραγμάτων, μέχρι νεωτέρας. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε το κλείσιμο των
οδοφραγμάτων της Λήδρας, του
Αστρομερίτη, της Λεύκας και της

Δερύνειας. Την Πέμπτη 12 Μαρτίου, και η «κυβέρνηση» του ψευδοκράτους, στο πλαίσιο των μέτρων
που λαμβάνει για τον κορωνοϊό
ανακοίνωσε το κλείσιμο ακόμη
δύο οδοφραγμάτων. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε το κλείσιμο των
οδοφραγμάτων στα Στροβίλια και
τον Λιμνίτη μέχρι τις 22 Μαρτίου.

της Αστυνομίας, κ. Στέλιος Στυλιανού, σημείωσε ότι τα μέλη της Δύναμης πραγματοποιούν περιπολίες
και επισκέπτονται υποστατικά,
στο πλαίσιο του διατάγματος του
υπουργού Υγείας, ωστόσο, όπως
υπογράμμισε, η Αστυνομία ήδη
πραγματοποιούσε καθημερινά ελέγχους, στο πλαίσιο και της πάταξης
της εγκληματικότητας.
Όπως τόνισε ο κ. Στυλιανού, γίνονται σχετικές υποδείξεις από
τους αστυνομικούς είτε προς τους
πολίτες, είτε προς τους ιδιοκτήτες
καταστημάτων και όπου κρίνεται
αναγκαίο προχωρούν σε καταγγελία. Σημειώνεται ότι, ήδη έχουν
γίνει οι πρώτες σχετικές καταγγελίες. Ερωτηθείς για τη διαδικασία
που ακολουθείται, όταν καταγγελθεί
ένα πρόσωπο που παραβίασε το

Κλειστά και τα σχολεία
Προληπτικά μέτρα έχουν επίσης
ληφθεί και από πλευράς του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο αποφάσισε
την αναστολή λειτουργίας όλων
των σχολείων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (δημόσιων και
ιδιωτικών) σε όλη την Κύπρο, από
την Παρασκευή 13 Μαρτίου μέχρι
και την Παρασκευή 20 Μαρτίου
2020.
Επίσης, ανεστάλη η λειτουργία
και όλων των άλλων εκπαιδευτικών
προγραμμάτων του Υπουργείου,
απογευματινών και βραδινών, των
Ειδικών Σχολείων, δημόσιων και
ιδιωτικών, όπως και των φροντιστηρίων παγκυπρίως, από την Παρασκευή 13 Μαρτίου μέχρι και την
Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020. Ταυτόχρονα, ανέστειλαν την λειτουργία
τους και όλα τα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα, δημόσια και
ιδιωτικά, σε όλη την Κύπρο, μέχρι
και την Κυριακή 22 Μαρτίου 2020.

Τα οδοφράγματα πρωταγωνιστούν στις «προεδρικές»
Μετρά ζημιές και κέρδη ο Μουσταφά Ακιντζί και τονίζει ότι το κλείσιμο διευκολύνει την προβολή των διχοτομικών απόψεων
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Για τον αντιπρόεδρο της «κυβέρνησης» και «υπουργό» Εξωτερικών
Κουντρέτ Οζερσάι υπάρχει μονάχα
μία εξήγηση για την απόφαση της
κυβέρνησης για το προσωρινό κλείσιμο των οδοφραγμάτων. Η ε/κ πλευρά επιχειρεί να επωφεληθεί από μια
έκτακτη εξέλιξη για να πλήξει την
τουρκοκυπριακή οικονομία, μια απόφαση που στερείται επιστημονικής
βάσης και στρέφεται αποκλειστικά
κατά των ζωτικών συμφερόντων
της τ/κ κοινότητας. Παρόμοια είναι
η άποψη και του τ/κ εμπορικού επιμελητηρίου, το οποίο σε σχετική
τοποθέτηση υπογραμμίζει τη σημασία του κλεισίματος του οδοφράγματος της Λήδρας, αφού η αγορά
στην κατεχόμενη πλευρά της παλαιάς Λευκωσίας δέχθηκε μεγάλο
πλήγμα. Με την εν λόγω άποψη συμφωνούν και οι Τ/κ υποστηρικτές της
λύσης και της επανένωσης της Κύπρου. Τόσο το εκλογικό στρατόπεδο
του Μουσταφά Ακιντζί, όσο και ο
αρχηγός της τ/κ κεντροαριστεράς,
Τουφάν Έρχιουρμαν, ο οποίος διεκδικεί την ηγεσία της τ/κ κοινότητας,
θεωρούν ότι οι εξηγήσεις της ε/κ
πλευράς δεν είναι ικανοποιητικές
και θεωρούν ότι οι λόγοι του κλεισίματος δεν σχετίζονται με τη δη-








Εθελοντές της προεκλογικής εκστρατείας του κ.
Ακιντζί, έφτασαν στο σημείο να ισχυριστούν στην
«Κ» ότι υπάρχει «παρασκηνιακή συμφωνία» της
ε/κ κυβέρνησης με τις
δυνάμεις της διχοτόμησης για τις «προεδρικές».
μόσια υγεία.
Για όλους, λοιπόν, το προσωρινό
κλείσιμο ορισμένων οδοφραγμάτων
είναι μια «εχθρική» πράξη που στρέφεται κατά των Τ/κ, ζήτημα το οποίο
αφήνει το στίγμα του στις «προεδρικές εκλογές» του 2020 στα κατεχόμενα.

Στο στρατόπεδο της λύσης
Υποστηρικτές του κ. Ακιντζί και
του κ. Έρχιουρμαν, πέρα από την
κριτική που ασκούν στην ε/κ ηγεσία,
συμφωνούν επίσης στο γεγονός ότι
το κλείσιμο των οδοφραγμάτων εξυπηρετεί το στρατόπεδο της διχοτόμησης και η απόφαση Αναστασιάδη
διευκολύνει την προβολή των διχοτομικών απόψεων κατά την προ-

πολλούς υποστηρικτές του να βάλλουν με πρωτόγνωρη θέρμη κατά
της ε/κ ηγεσίας. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι εθελοντές της
προεκλογικής εκστρατείας του κ.
Ακιντζί, την προηγούμενη εβδομάδα,
έφτασαν στο σημείο να ισχυριστούν
στην «Κ» ότι υπάρχει «παρασκηνιακή
συμφωνία» της ε/κ κυβέρνησης με
τις δυνάμεις της διχοτόμησης για
τις «προεδρικές» και για την τροπή
των εξελίξεων στη νέα περίοδο που
ακολουθεί στο Κυπριακό.

«Εφόσον οι Ε/κ επιμένουν στις θέσεις τους και δεν συνεργάζονται με τους

Η κρίση ως ευκαιρία

Τ/κ, τότε θα καθίσουμε στο τραπέζι με τους Ε/κ φίλους μας και θα αναζητήσουμε ένα νέο μοντέλο», σύμφωνα με την Άγκυρα.

Για τον δημοσιογράφο Βατάν
Μεχμέτ οι εξελίξεις των τελευταίων
ημερών επιφυλάσσουν και πολιτικά
κέρδη για το στρατόπεδο της λύσης,
και κυρίως για την υποψηφιότητα
του κ. Ακιντζί. Τ/κ δημοσιογράφοι
και αναλυτές, που συμφωνούν με
αυτήν την ανάγνωση των εξελίξεων,
εστιάζουν σε δύο σημεία. Πρώτον,
το κλείσιμο των οδοφραγμάτων παρέχει στον κ. Ακιντζί το κατάλληλο
εργαλείο για να συσπειρώσει την
εκλογική του βάση γύρω από το όραμα της λύσης, με τον Τ/κ ηγέτη να
εκπέμπει το μήνυμα ότι είναι ο μοναδικός Κύπριος ηγέτης που επιμένει
στη λύση και στην ομοσπονδία,
παρά τις επιθέσεις που δέχεται. Δεύτερον, εκπέμποντας το μήνυμα ότι

εκλογική περίοδο. «Είμαστε αντιμέτωποι με έναν Νίκο Αναστασιάδη
που συζητάει με ξένους διπλωμάτες
και με εκπρόσωπους της τουρκικής
κυβέρνησης εναλλακτικές φόρμουλες. Ήδη από την περίοδο του Κραν
Μοντάνα, ο κ. Αναστασιάδης απομακρύνεται από το όραμα της λύσης.
Αυτό δεν το λέμε εμείς. Το τονίζουν
και Ε/κ συμπολίτες μας, πολιτικοί
και διπλωμάτες.
Και σαν να μην έφτανε το μεγάλο
κενό στο Κυπριακό από τα μέσα του
2017 μέχρι σήμερα, τώρα κλείνουν
και τα οδοφράγματα». Αυτό επισήμανε την προηγούμενη εβδομάδα,

μια πηγή από το στρατόπεδο του
Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ), το οποίο κατεβαίνει
στις «προεδρικές» υποστηρίζοντας
την υποψηφιότητα του καθηγητή
Έρχιουρμαν. Η ίδια πηγή προσθέτει
τα εξής: «Ποιον εξυπηρετεί το κλείσιμο των οδοφραγμάτων λίγο πριν
από τις εκλογές μας; Φυσικά όσους
υποστηρίζουν ότι «ο Ε/κ δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει και να συνεργαστεί μαζί μας». Ο Αναστασιάδης δημιούργησε το κατάλληλο έδαφος για τον εκφοβισμό των Τ/κ».
Παρόμοια άποψη επικρατεί και
στο στρατόπεδο του κ. Ακιντζί, με

είναι ο ηγέτης της λύσης και της δικοινοτικής συνεργασίας, ο κ. Ακιντζί
σπεύδει να ενισχύσει την προβολή
της ηγετικής του εικόνας και στο
διεθνές σκηνικό, κυρίως στον ΟΗΕ
και την Ευρώπη. Η συγκεκριμένη
εξέλιξη θα μπορούσε να διευκολύνει
το έργο της τ/κ ηγεσίας, εάν ο κ.
Ακιντζί κατορθώσει μετά τις «προεδρικές» να παραμείνει στο «προεδρικό».

«Παρέμβαση στις εκλογές»
Όσον αφορά τη στάση της Άγκυρας, την παρούσα στιγμή οι τουρκικές πηγές αποφεύγουν να δώσουν
αναλυτικές απαντήσεις, κυρίως επειδή το ενδιαφέρον της τουρκικής διπλωματίας είναι στραμμένο αλλού.
Παρόλα αυτά, οι πηγές της «Κ» υπογραμμίζουν ότι οι Τούρκοι διπλωμάτες, που παρακολουθούν τις εξελίξεις στο Κυπριακό, ερμηνεύουν
το κλείσιμο των οδοφραγμάτων ως
ένα είδος παρέμβασης στις «προεδρικές εκλογές». Την ίδια στιγμή,
οι πηγές της «Κ» επιμένουν στο γεγονός ότι οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν ότι δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια για «power sharing» στην
Κύπρο και γι’ αυτό τον λόγο υπάρχει
άμεση ανάγκη για την έναρξη της
συζήτησης περί εναλλακτικών μοντέλων λύσης.

ΤΟ ΘΕΜΑ

Κυριακή 15 Μαρτίου 2020

Η Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η  O

9

Η Ελλάδα στον κλοιό της πανδημίας
Ο νέος κορωνοϊός ανατρέπει άρδην την καθημερινότητά μας, ενώ αναμένεται να αλλάξει τον «χάρτη» της περίθαλψης υγείας

Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

ÔÇÓÖÕØËÃÚÕÙÆÙÚÎÓÇßÍËÃÇÝÔÇ
ÇÔÚËÖËÐÁÒÛËÏÙÚÏÝÇßÐÎÓÁÔËÝÇÔ¦ÍÑËÝÍÏÇÖËØÃÛÇÒÉÎ
©ÔÁÕÝÑÕØÜÔÕáÄÝËÑÚÄÝÇÖÄÚÏÝ
ÙßÔÂÛËÏËÝÚÜÔÖÕÒÏÚ×Ô¶ËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑ×ÔÑÇÏÑÕÏÔÜÔÏÑ×Ô¶ÇÒÒ¦àËÏ
ÁÙÚÜÑÇÏÖØÕÙÜØÏÔ¦ÚÕÔÞ¦ØÚÎ®
ÚÎÝÖËØÃÛÇÒÉÎÝßÍËÃÇÝÙÚÎÞ×ØÇÓÇÝÊÎÚÕßÖÕßØÍËÃÕ±ÍËÃÇÝ

Σε πρόσφατη συνάντηση με τους εκπροσώπους ιδιωτικών
κλινικών, το υπουργείο
Υγείας ζήτησε επιπλέον
180 κλίνες ΜΕΘ.

ÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÚÎÔÇÔÇÙÚÕÒÂÚÜÔ
ÚÇÑÚÏÑ×ÔÞËÏØÕßØÍËÃÜÔÑÇÏÚÜÔ
ÇÖÕÍËßÓÇÚÏÔ×ÔÏÇÚØËÃÜÔÙÚÇÊÎÓÄÙÏÇÔÕÙÕÑÕÓËÃÇÔÇÌÕØÏÑ¦ÓË
ÚÕßÝÇÙÛËÔËÃÝÓË*6=0+ ÖÒÁÕÔÔÕÙÎÒËÆÕÔÚÇÏÓÄÔÕÚÇÖÏÕÙÕÈÇØ¦ÖËØÏÙÚÇÚÏÑ¦ÇÌÕÆÕÏÕÊÎÍÃËÝÕØÃàÕßÔÄÚÏÇÙÛËÔËÃÝÓËÂÖÏÇ
ÙßÓÖÚ×ÓÇÚÇÓÁÔÕßÔÙÖÃÚÏÊÎÕ
ÄØÕÝÔÕÙÕÑÕÓËÃÕÇÔÇÌÕØ¦Ý®ÍÏÇ
ÚÇÖËØÏÙÚÇÚÏÑ¦ÑÕØÜÔÕáÕÆÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÐËÞÇÙÚËÃÚÏÝËÖÄÓËÔËÝ
ÎÓÁØËÝÓËÚÕßÖÕßØÍËÃÕ±ÍËÃÇÝÔÇ
ÁÞËÏÂÊÎÙÚÇÙÑÇØÏ¦ÙÞÁÊÏÕËÑÑÁÔÜÙÎÝ®ÔÕÙÕÑÕÓËÃÜÔ×ÙÚËÇßÚ¦
ÔÇÖËØÏÛ¦ÒÉÕßÔÓÄÔÕÇÙÛËÔËÃÝÓË
ÑÕØÜÔÕáÄ¡¦ÒÏÙÚÇÙÚÕÇÑØÇÃÕ
ÙËÔ¦ØÏÕÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏÄÚÏÚÇÓÏÙ¦
ÔÕÙÕÑÕÓËÃÇÚÕß±ÙÚÕÒËÑÇÔÕÖÁÊÏÕÛÇÔÕÙÎÒËÆÕßÔÖËØÏÙÚÇÚÏÑ¦

*6=0+ ËÔ×ÎÊÏÇÑÕÓÏÊÂÚÜÔ
ÂÊÎÔÕÙÎÒËßÄÓËÔÜÔÇÙÛËÔ×ÔÙË
¦ÒÒËÝÓÕÔ¦ÊËÝßÍËÃÇÝÛÇÐËÑÏÔÂÙËÏ
ÙÚÇÊÏÇÑ¦©ÏËÏÊÏÑÕÃßÖÕÒÕÍÃàÕßÔ
Ó¦ÒÏÙÚÇÄÚÏÛÇÊÏÇÑÕÓÃàÕÔÚÇÏÚÁÙÙËØÏÝÇÙÛËÔËÃÝÚÎÔ×ØÇ
©ÏßÖËÆÛßÔÕÏÚÕßßÖÕßØÍËÃÕß
±ÍËÃÇÝÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙËÙßÔÕÓÏÒÃËÝ
ÓËÚÕßÝËÑÖØÕÙ×ÖÕßÝÚÜÔÏÊÏÜÚÏÑ×ÔÑÒÏÔÏÑ×ÔÑÇÏÛËØÇÖËßÚÎØÃÜÔ
ÍÏÇÚÕÖ×ÝÛÇÓÖÕØÕÆÙËÚÕ±
ÔÇËÑÓËÚÇÒÒËßÚËÃÏÊÏÜÚÏÑÁÝÑÒÃÔËÝÔÕÙÎÒËÃÇÝ¦ÔÚÜÝÚÕÈ¦ØÕÝ
ÖÁÌÚËÏÙÚÕÙÑÁÒÕÝÖÕßÇÌÕØ¦ÚÏÝ
ÓÕÔ¦ÊËÝËÔÚÇÚÏÑÂÝÛËØÇÖËÃÇÝÊÎ
ÇßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂÚÕ±ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÖËØÃÖÕßÑÒÃÔËÝËÔÚÇÚÏÑÂÝÚÕßÏÊÏÜÚÏÑÕÆÚÕÓÁÇ¶ÕÏÕÖÕÃËÝÖØÕÙÚÃÛËÔÚÇÏÙÚÏÝÖËØÃÖÕß
ÚÕßÊÎÓÕÙÃÕß¶ËÔ×ÙÆÓÌÜÔÇÓË

ÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÚÎÝ ®ÙËÖØÄÙÌÇÚÎ
ÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÓËÚÕßÝËÑÖØÕÙ×ÖÕßÝ
ÏÊÏÜÚÏÑ×ÔÑÒÏÔÏÑ×ÔÚÕßÖÕßØÍËÃÕ
±ÍËÃÇÝàÂÚÎÙËËÖÏÖÒÁÕÔÑÒÃÔËÝ
¡ÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÄÚÏÙßÔÕÒÏÑ¦Õ
ÏÊÏÜÚÏÑÄÝÚÕÓÁÇÝÊÏÇÛÁÚËÏÑÒÃÔËÝ¡ÖÕßÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÚÇÖËØÏÛ×ØÏÇËÃÔÇÏÖÕÒÆÙÚËÔ¦
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÙÂÓËØÇÒÂÍËÏÎÊÏÕØÃÇßÖÕÈÕÒÂÝÇÏÚÂÙËÜÔÍÏÇÚÎÔ
Ñ¦ÒßÉÎÛÁÙËÜÔÔÕÙÎÒËßÚ×Ô
ÑÇÏÒÕÏÖ×ÔËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏ×ÔßÍËÃÇÝ
ÓËÊÏËÚËÃÝÙßÓÈ¦ÙËÏÝÖÕßËÑÚ¦ÑÚÜÝÖØÕÙÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÕßÖÕßØÍËÃÕ
±ÍËÃÇÝÒÄÍÜÚÎÝÑØÃÙÎÝÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÚÎÔÖØÄÙÌÇÚÎÖØ¦ÐÎÔÕÓÕÛËÚÏÑÕÆÖËØÏËÞÕÓÁÔÕßÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏ
ÑÇÏÎÖÇØ¦ÚÇÙÎÍÏÇÚÁÙÙËØÏÝÓÂÔËÝ
ÚÜÔÙßÓÈ¦ÙËÜÔËÖÏÑÕßØÏÑÕÆÖØÕÙÜÖÏÑÕÆÙÚÇÔÕÙÕÑÕÓËÃÇ
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Στον κλοιό ÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÚÕßÔÁÕß
ÑÕØÜÔÕáÕÆÈØÃÙÑËÚÇÏÄÒÎÎÞ×ØÇ
ÓËÚÇÖØÜÚÕÌÇÔÂÓÁÚØÇÇÖÕÌßÍÂÝ
ÙßÔÇÛØÕÃÙËÜÔ®ÔÇÇßÙÚÎØÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÊÏÇØÑ×ÝÙÚÎÙßÔÚËÚÇÍÓÁÔÎ
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÔÇÖËØÏÕØÏÙÛÕÆÔÄÙÕ
ÚÕÊßÔÇÚÄÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÕÏÊÏ¦ÞßÚËÝ
ËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÚÕßËÌÏ¦ÒÚÎ*6=0+ 
¬ÇÔÁÇÖËØÏÙÚÇÚÏÑ¦ÚÎÝÔÄÙÕßÑÇÏ
ÙÚÎÞ×ØÇÓÇÝÇßÐ¦ÔÕßÔØÇÍÊÇÃÇ
ËÔ×ÎËÓÌ¦ÔÏÙÎÑÇÏÇÙÛËÔ×ÔÞÜØÃÝ
ÏÙÚÕØÏÑÄÚÇÐÏÊÏÕÆÑÇÏÙÇÌÂËÖÏÊÎÓÏ-

ÕÒÕÍÏÑÂÙÞÁÙÎÓËÍÔÜÙÚ¦®ÑØÕÆÙÓÇÚÇÑÇÚÇÊËÏÑÔÆÕßÔÄÚÏÕÏÄÝÁÞËÏ
ÊÏÇÙÖÇØËÃÖÒÁÕÔÙÚÎÔÑÕÏÔÄÚÎÚÇÑÇÏ
ÇÔÇÊËÏÑÔÆÕßÔÚÎÔÚËØ¦ÙÚÏÇÇÐÃÇÚÎÝ
ÚÂØÎÙÎÝÚÜÔÇÚÕÓÏÑ×ÔÓÁÚØÜÔÖØÕÙÚÇÙÃÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕßÖËØÏÕØÏÙÓÕÆ
ÚÜÔÑÕÏÔÜÔÏÑ×ÔËÖÇÌ×Ô
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÕßÝËÏÊÏÑÕÆÝËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÚÇÊØÇÑÄÔÚËÏÇÓÁÚØÇ
ÖÕßÁÞÕßÔÂÊÎÒÎÌÛËÃÓËÚÕÑÒËÃÙÏÓÕÄÒÜÔÚÜÔÞ×ØÜÔÙßÔ¦ÛØÕÏÙÎÝÖÕÒÏÚ×ÔÇÑÄÓÇÑÇÏË¦ÔÇßÚ¦
ËÃÔÇÏËÓÖÕØÏÑ¦ÑÁÔÚØÇÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÕÃÞ×ØÕÏÑÇÌËÚÁØÏËÝÑ¦ÛÇ
ÇÐÏÕÒÕÍÎÛÕÆÔÙËÊÆÕËÈÊÕÓ¦ÊËÝ
¬ÄÚËÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÌÇÔËÃÎÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÚÎÚ¦ÚÕßÝÙÚÎÔÑÇÛßÙÚÁØÎÙÎÚÎÝËÐ¦ÖÒÜÙÎÝÚÎÝÔÄÙÕß
Ñ¦ÚÏÖÕßËÃÔÇÏÙËÇßÚÂÚÎÌ¦ÙÎ
ÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÚÕàÎÚÕÆÓËÔÕ×ÙÚË

Το κέντροÉ{TÉ{¨ÊÉ³È $Û4ÙÓTÉ³Ñ{iÐÉ¨iËØÓØ~Ñ{¸ÆÆÆÆ~ÜÊÉ{ØÑÌÜË³ÉØV~ÐÉËÑ~Ñ{{Ù{³ÉØo{Ñ³¨ÖØ~Ñ{¨ÑÚÉËÑÈ³ËÉ{ÌÜÈØ³ÈØ×¨ÉËØ³iØÈoÉËÑØo{Ñ³iÑ³{ÐÉ³{i³iØÑÙiÐËÑØ

Ενας στενός ÊÏ¦ÊØÕÓÕÝÙÚÕßÖÄÍËÏÕ
ÚÕßÛÔÏÑÕÆ©ØÍÇÔÏÙÓÕÆÎÓÄÙÏÇÝ±ÍËÃÇÝÙÚÕ¡ÇØÕÆÙÏÕÊÎÍËÃ
ÙÚÕÑÁÔÚØÕËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔËÍØÇÌËÃÇÙÞÂÓÇÚÕÝ®Ñ¦ÛÕÔÚÇÏ
ÍÏÇÚØÕÃÑÇÏÔÕÙÎÒËßÚÁÝÑÇÛÁÔÇÝ
ÓËÁÔÇÚÎÒÁÌÜÔÕÑÇÏÁÔÇÇÔÚÏÙÎÖÚÏÑÄÓÖØÕÙÚ¦ÚÕßÑÆÈÕßÔ
Ö¦ÔÜÇÖÄÚÏÝÙßÙÑËßÁÝÑØÇÚÕÆÔ
ÙÎÓËÏ×ÙËÏÝÓÏÒÕÆÔÇÑÇÚ¦ÖÇßÙÚÇ
ÔÇÝÈÄÓÈÕÝÊÏËßÑØÏÔÃÙËÜÔÕÊÎÍÏ×ÔÑÇÏÙßÙÚ¦ÙËÜÔ¦ÔÊËÔÙßÓÓËÚÁÞËÏÝÙËÑ¦ÖÕÏÇÇÖÄÇßÚÁÝÚÏÝ
ÙßÔÕÓÏÒÃËÝËÃÔÇÏÊÆÙÑÕÒÕÜÝËÐÜÚËØÏÑÄÝÖÇØÇÚÎØÎÚÂÝÔÇÇÖÕÓÕÔ×ÙËÏÝÚÏÝÒÁÐËÏÝËÓÏÇÕÛÄÔÎ
ÕØÇÚÂÇÖÄÄÒÕßÝÙÚÕÊÜÓ¦ÚÏÕ
ËÓÌÇÔÃàÕÔÚÇÏÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÊËÊÕÓÁÔÇÍÏÇÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇËÐ¦ÖÒÜÙÎÚÕßÔÁÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÄÙÕÏÊÏÇÍÔ×ÙÛÎÑÇÔÖÄÙÕÏÖÁÛÇÔÇÔÑÇÏ
ÖÄÙÕÏÁÞÕßÔÇÔÇØØ×ÙËÏ
Ê×ÈØÃÙÑËÚÇÏÎÑÇØÊÏ¦ÚÕß©±ÓËØÎÙÃÜÝÊÁÞÕÔÚÇÏÙËÇßÚÂ
ÚÎÔÇÃÛÕßÙÇÇÖÄÁÜÝÑÇÏ
ÑÒÂÙËÏÝËÏÚÕßØÍÕÆÔÙË
ÑßÒÏÄÓËÔËÝÈ¦ØÊÏËÝÑÇÏÑÇÒÆÖÚÕßÔ
ÄÒÕÚÕÜØÕÒÒÜÙÚËÇÑÄÓÎÑÇÏ
ÚÇÐÎÓËØ×ÓÇÚÇÕÏÑÒÂÙËÏÝÊËÔÙÚÇÓÇÚÕÆÔÇÖÒ×ÝÇØÇÏ×ÔÕßÔÇÓÈ¦ÔÕßÔÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÇÖÄÖÕÒÃÚËÝ
ÏÊÏ×ÚËÝÍÏÇÚØÕÆÝÑÇÏÔÕÙÕÑÕÓËÃÇ
ÓËÚÇÌÁØÕßÔÚÏÝËÖÃÙÎÓËÝÕÊÎÍÃËÝ
ÚÕßÕØÍÇÔÏÙÓÕÆÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÕÔ
ÑÕØÜÔÕáÄÑÇÏËÔÎÓËØ×ÔÕÔÚÇÏÍÏÇ
ÚÇËØÍÇÙÚÎØÏÇÑ¦ÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇ
ÆÖÕÖÚÜÔÑØÕßÙÓ¦ÚÜÔÖÕÙÚÕÒÂ
ÚÕßÝËÃÔÇÏÔÇÊ×ÙÕßÔÒÆÙËÏÝ§Ç
ÙßÔÚÕÔÃÙÕßÔÑÇÏÔÇËÐÇÙÌÇÒÃÙÕßÔ
ÚÎÔËÆØßÛÓÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÄÒÜÔÚÜÔ
ËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏ×ÔßÍËÃÇÝÕÏÕÖÕÃÕÏ
ËÓÖÒÁÑÕÔÚÇÏÙÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎ
ÇßÚÂÝÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝ
ÃÔÇÏÖÕÒÒÁÝÕÏ×ØËÝÊÕßÒËÏ¦Ý
ÑÇÏÚÇËØÜÚÂÓÇÚÇÖÏËÙÚÏÑ¦ÕÒÆÝ
ÑÄÙÓÕÝËÃÔÇÏÇÍÞÜÓÁÔÕÝØÕÙÖÇÛËÃÝÔÇÍÃÔËÏÝÕÑßÓÇÚÕÛØÇÆÙÚÎÝ
ÇßÚÂÝÚÎÝÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝØÕÙÖÇÛËÃÝÔÇÑÇÛÎÙßÞ¦ÙËÏÝÇÒÒ¦ÑÇÏÔÇ
ÖËÏÝÑ¦ÖÕÏËÝÌÕØÁÝÙËÁÔÚÕÔÕÚÄÔÕ
ÄÚÏÊËÔÞØËÏ¦àËÚÇÏÖÇÔÏÑÄÝ©ÖÇ-

ÔÏÑÄÝÊËÔÈÕÎÛ¦ËÏÑÇÔÁÔÇÔ®ÒÁËÏ
ÙÚÎÔ ®ÕÎÓÂÚØÎÝÒÏÄÖÕßÒÕÝ
ÚÓÎÓÇÚ¦ØÞÎÝßÔÚÕÔÏÙÓÕÆÚÕÏÓÄÚÎÚÇÝÑÇÏÖÄÑØÏÙÎÝÙÚÕÔ©±
¬ÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÎÓÁØËÝÕÏÖÕÒÃÚËÝÓÖÕØÕÆÔÔÇÑÇÒÕÆÔÍÏÇÍËÔÏÑÁÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÕÔ
ÑÕØÜÔÕáÄÑÇÏÙÚÕÚÎÒËÌÜÔÏÑÄÑÁÔÚØÕÖÕßÙÚËÍ¦àËÚÇÏÙË
¦ÒÒËÝËÍÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝ¥ÙÚÄÙÕ
ÙÚÎÔÇÃÛÕßÙÇÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÕ
¡ÇØÕÆÙÏËÐßÖÎØËÚÕÆÔÚÇÏÑÇÏÕÏ
ÖÏÕËÐËÏÊÏÑËßÓÁÔËÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝ
ßÚ¦ÖÕßÊËÔÊÆÔÇÚÇÏÔÇÇÖÇÔÚÎÛÕÆÔÕÏÍÑØÃàËÝà×ÔËÝÄÙÇ
ÊËÔÊÏËßÑØÏÔÃàÕÔÚÇÏÓÁÙÜÚÎÝ
ÏÙÚÕÙËÒÃÊÇÝÇÖÇÔÚ×ÔÚÇÏÙÚÎÔ
ÚÎÒËÌÜÔÏÑÂÍØÇÓÓÂÚÕßÑÁÔÚØÕß
ËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ®ËÐÎÍËÃÙÚÎÔ ®Õ
ÖÆØÕÝÇÖÕßÔ¦ÝÖØÕáÙÚ¦ÓËÔÕÝ
ÚÎÝÏËÆÛßÔÙÎÝÚÕÏÓÄÚÎÚÇÝÑÇÏ
ÖÄÑØÏÙÎÝÙÚÕÔ©±
Ê×ÛÇÑØÏÛËÃË¦ÔßÖ¦ØÞËÏÒÄÍÕÝÔÇÑÏÔÎÚÕÖÕÏÎÛËÃÑ¦ÖÕÏÕÔÕÙÕÑÕÓËÃÕËÑÚÄÝÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝ
ËÌÎÓËØÏ×ÔÑÇÏÛÇÊÕÛÕÆÔÊÏËßÑØÏÔÃÙËÏÝÙÚÕ ÂÑ¦ÖÕÏÕÔÕÙÕÑÕÓËÃÕÍÏÇÓÏÇÊÏÇÑÕÓÏÊÂÊ×
ÛÇËÐËÚÇÙÚÕÆÔÑÇÏÖÏÕÙÆÔÛËÚÇ
ßÖÕÛËÚÏÑ¦ÙËÔ¦ØÏÇÄÖÜÝÖÕÏÇ
ÛÇÂÚÇÔÎËÔÊËÊËÏÍÓÁÔÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÇÏÓÕÑÇÛÇÏØÄÓËÔÜÔÇÙÛËÔ×Ô
ÕÏÕÖÕÃÕÏÓÖÕØËÃÔÇËÓÌÇÔÃÙÕßÔ
ÙßÓÖÚ×ÓÇÚÇÒÕÃÓÜÐÎÝÚÕßÇÔÇÖÔËßÙÚÏÑÕÆÑÇÏÑÒÏÔÏÑÂËÏÑÄÔÇÖÕß
ÖÇØÇÖÁÓÖËÏÙËÆÖÕÖÚÕÑØÕÆÙÓÇ
ÑÕØÜÔÕáÕÆÂÚÏÖØÁÖËÏÔÇÍÃÔËÏ
ÙËÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕßÔÕÙÂÙËÏÓÏÇ
ÍßÔÇÃÑÇÙËÓÇÏËßÚÂØÏÕ
¬ÕÑÁÔÚØÕËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÊËÞÄÚÇÔÚÎÒËÌÜÔÂÓÇÚÇÂÊÎÇÖÄÚÎÔ
ÖËØÃÕÊÕÖÕßËÃÞÇÔËÓÌÇÔÏÙÚËÃÚÇ
ÖØ×ÚÇÑØÕÆÙÓÇÚÇÙÚÎÔ ÃÔÇ¬ÄÚËÎÙßÞÔÄÚÎÚÇÂÚÇÔÙÇÌ×ÝÓÏÑØÄÚËØÎÑÇÏÄÙÕÏÑÇÒÕÆÙÇÔÂÚÇÔ
ÑßØÃÜÝÚÇÐÏÊÏ×ÚËÝ¡ÄÒÏÝÖÁØÇÙË
ÕÏÄÝÑÇÏÙËÞ×ØËÝÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÔÜÙÎÝÖÕÒÒÇÖÒÇÙÏ¦ÙÚÎÑÇÔ
ÑÇÏÚÇËØÜÚÂÓÇÚÇÚÜÔÖÕÒÏÚ×Ô
ËÞÄÓÇÙÚÇÔÖÒÁÕÔÑÒÂÙËÏÝ
ÚÕÒËÖÚÄ®ÒÁËÏÕÑÒÏÄÖÕßÒÕÝ
 ÖØ×ÚÎ ÛËÚÏÑÂ ÊÏ¦ÍÔÜÙÎ
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÁÌËØËÔÁÕÑÆÓÇÚÎ-

ÙËÑ¦ÖÕÏÕÔÕÙÕÑÕÓËÃÕÍÏÇÔÇÊÏÇÖÏÙÚ×ÙÕßÔË¦ÔÁÞÕßÔÖØÕÙÈÒÎÛËÃ
ÇÖÄÚÕÔÔÁÕÑÕØÜÔÕáÄÞÕßÓË
ÖÕÒÆÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÖÒÇÃÙÏÕÙÚÕ
ÖÕÏÕÝÖØÁÖËÏÔÇßÖÕÈÒÎÛËÃÙÚÎÔ
ËÐÁÚÇÙÎËÐÁÚÇÙÎÊËÔÍÃÔËÚÇÏ
ÍÏÇÖØÕÒÎÖÚÏÑÕÆÝÒÄÍÕßÝÊËÔÍÃÔËÚÇÏÇÖÄÇÙßÓÖÚÜÓÇÚÏÑÕÆÝÖÕÒÃÚËÝ®ÖØÕÙÛÁÚËÏÕÑÇÖÕßÔ¦Ý
ÐÎÍÕÆÔÄÚÏÍÏÇÑ¦ÛËÖËØÏÙÚÇÚÏÑÄÖØÁÖËÏÔÇÇÐÏÕÒÕÍÎÛÕÆÔÚÇ
ÙßÓÖÚ×ÓÇÚÇÑÇÏÎÑÒÏÔÏÑÂËÏÑÄÔÇ
Ë¦ÔÑÇÏÖÕÆÁÞËÏÚÇÐÏÊÁÉËÏÕÖÕÒÃÚÎÝË¦ÔÁÞËÏÁØÛËÏÙËËÖÇÌÂÓË
ËÖÏÈËÈÇÏÜÓÁÔÕÂÖÏÛÇÔÄÑØÕÆÙÓÇ
ÍÏÇÔÇÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÎÖÇØÇÖÕÓÖÂ
ÙËÑ¦ÖÕÏÕÇÖÄÚÇÔÕÙÕÑÕÓËÃÇÇÔÇÌÕØ¦ÝÕÒÆÝÑÄÙÓÕÝÖÎÍÇÃÔËÏ
ÞÜØÃÝÙÕÈÇØÄÖØÄÈÒÎÓÇÍÏÇÔÇ
ËÐËÚÇÙÚËÃÑÇÏÓËÇßÚÄÔÚÕÔÚØÄÖÕ
ÓÖÒÕÑ¦ØËÏÚÕÙÆÙÚÎÓÇßÚÄÖØÕÙÖÇÛÕÆÓËÔÇÇÖÕÚØÁÉÕßÓË®ÚÕÔÃàËÏÕÑÒÏÄÖÕßÒÕÝÑÇÏÖØÕÙÛÁÚËÏ
ÄÚÏÄÖÕÏÕÝÁÞËÏßÖÕÉÃËÝÔÄÙÕßÛÇ
ÖØÁÖËÏÔÇÙßÓÈÕßÒËÆËÚÇÏÖØ×ÚÇ
ÑÇÏÚÕÔÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÕßÍÏÇÚØÄ
ÙßÓÌÄØÎÙÎÙÚÇÔÕÙÕÑÕÓËÃÇÞÜØÃÝÙÎÓÇÔÚÏÑÂÇÏÚÃÇÓÖÕØËÃÔÇÑÇÛßÙÚËØÂÙËÏÇØÑËÚ¦ÚÎÔËÐÁÚÇÙÎ
Ñ¦ÖÕÏÕßÙÕÈÇØÕÆÖËØÏÙÚÇÚÏÑÕÆ

Μετά τα δελτία ειδήσεων
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Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ENRI CANAJ

Οι ακούραστοι «κυματοθραύστες» της αγωνίας

Πάνω, ³³iÜÓ×ÙÉ³ÑÐÑ³ÒÉ{ÑT³ÈÒ${É¨{Ì³É¨{ÜË³ÉØÇi³ÖÑÑ¨ÑÉÐ×ÚÖo{ÑÉÂÓ³ÑiVÑ~ÌÐi~{ÑÙÉÉÐ×ÑËÇÈÈÐ³ÐÑ³ÑÒ³VÚÌiÌÈÉÐ×ÑËÇ³Ñ{³ÑÑo~ÌÐ{Ñ³Ñ³{³{~Ò³iØÑÙiÐËÑØ

Η «Κ» βρέθηκε
στο κέντρο επιχειρήσεων του ΕΟΔΥ,
το οποίο συντονίζει
πολίτες και νοσοκομεία
στην αντιμετώπιση
της πανδημίας.

ÒËÌÜÔÎÓ¦ÚÜÔÙÚÕÑÁÔÚØÕËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÒÁÕÔÕÑÄÙÓÕÝÖÕß
ÑÇÒËÃÇÔÇÌÁØËÚÇÏÓÄÔÕÙËÖÏÛÇÔÂÙßÓÖÚÜÓÇÚÕÒÕÍÃÇÂØÜÚ¦ËÏÚÏ
ÓÁÚØÇÖØÁÖËÏÔÇÒ¦ÈËÏË¦ÔÈØÃÙÑËÚÇÏÓËÚÇÐÆÚÜÔËÖÇÌ×ÔÑ¦ÖÕÏÕßËÖÏÈËÈÇÏÜÓÁÔÕßÑØÕÆÙÓÇÚÕÝ±Ö¦ØÞËÏÌÕÈËØÂÖÃËÙÎÙÚÕ
ÛÁÓÇÚÎÝËÐÁÚÇÙÎÝ®ÖÇØÇÚÎØËÃÕ
ÑÒÏÄÖÕßÒÕÝ©ÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏ
ÖÕÒÃÚËÝàÎÚÕÆÔÔÇÖÇØÇÖËÓÌÛÕÆÔ

ÁØÇÇÖÄÚÎÔÚÚÏÑÂÑÇÏÚÎ
ËÙÙÇÒÕÔÃÑÎ¦ÒÒËÝÖËØÏÕÞÁÝÚÎÝ
Þ×ØÇÝÇÖÄÚÏÝÕÖÕÃËÝÊÁÞËÚÇÏÚÏÝ
ÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÑÒÂÙËÏÝÚÕÑÁÔÚØÕ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔËÃÔÇÏÓÁÞØÏÙÚÏÍÓÂÝÎÒËÃÇÑÇÏÎÞÇãÇÑËÃËÃÞËËÔÚÕÖÏÙÚËÃ¦ÒÒÜÙÚËÓËÍ¦ÒÕÝ
ÇØÏÛÓÄÝÑØÕßÙÓ¦ÚÜÔ©ÏÚÎÒËÌÜÔÏÑÁÝÍØÇÓÓÁÝËÃÔÇÏÇÖÇÙÞÕÒÎÓÁÔËÝÊÏÇØÑ×ÝÑÕØÆÌÜÙÎÚÜÔ
ÑÒÂÙËÜÔÄÓÜÝÑÇÚÇÍØ¦ÌËÚÇÏÑÇÛÎÓËØÏÔ¦ÓËÚ¦ÚÕÚÁÒÕÝÚÜÔÊËÒÚÃÜÔËÏÊÂÙËÜÔ¡ÇàÏÑ¦ÚÎÒËÌÜÔÂÓÇÚÇÊÁÞÕÔÚÇÏÑÇÏÓÄÒÏÝÈÍÇÃÔËÏ
Ñ¦ÖÕÏÇÁÑÚÇÑÚÎËÃÊÎÙÎÇÖÄÚÇ
¡¡ÍÏÇÔÁÇÑØÕÆÙÓÇÚÇÙßÔÂÛÜÝ
ÓËÚ¦ÚÎÔÑÇÛÏËØÜÓÁÔÎËÔÎÓÁØÜÙÎ
ÚÜÔÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÜÔÇÖÄÚÕÔÑÇÛÎÍÎÚÂÒÕÏÓÜÐÏÕÒÄÍÕÑÇÏËÑÖØÄÙÜÖÕÚÕßßÖÕßØÍËÃÕß±ÍËÃÇÝÍÏÇ
ÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄÜÚÂØÎ¬ÙÏÄÊØÇ

©ÖÜÝËÐÎÍËÃÕÑÒÏÄÖÕßÒÕÝÚÕ
ÏÊËÇÚÄËÃÔÇÏÔÇÁÞËÏÕÒÕÑÒÎØÜÛËÃ
ÓÏÇÑÒÂÙÎÖÕÒÃÚÎÖØÕÝÚÕÑÁÔÚØÕ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÓÁÙÇÙËÒËÖÚ¦
ÑÚÄÝÑÏÇÔÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÙßÔÕÓÏÒÃÇÓËÑ¦ÖÕÏÕÔÕÙÕÑÕÓËÃÕÂÚÕ
 ©ÙÕÖËØÏÙÙÄÚËØÕÑØÇÚ¦Ý
ÁÔÇÚÎÒËÌ×ÔÎÓÇÚÄÙÕÖÏÕÖÕÒÆ
ÇÍÞ×ÔËÏÝÚÕÔ¦ÔÛØÜÖÕÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÎÔËÖÄÓËÔÎÍØÇÓÓÂÑÇÏ
ÖËØÏÓÁÔËÏ®ÑÄÓÎÑÇÏÚÇÐÎÓËØ×ÓÇÚÇÓËÚÇÐÆÖÓÑÇÏÖÓÚÇ
ÒÇÓÖ¦ÑÏÇÙÚÏÝÚÎÒËÌÜÔÏÑÁÝÙßÙÑËßÁÝÚÕßÑÁÔÚØÕßËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ
ËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÔÇÇÔÇÈÕÙÈÂÔÕßÔ
ËÇßÚÂÚÎà×ÔÎÄÓÜÝÙßÔÂÛÜÝ
ÚÕßÝÑÇÒÕÆÔ¦ÒÒÕÏÍÏÇÚØÕÃÍÏÇËÖËÃÍÕÔÚÇÖËØÏÙÚÇÚÏÑ¦ÑÇÏÇÙÛËÔËÃÝ
ÓËÈÇØÏ¦ÑÒÏÔÏÑÂËÏÑÄÔÇÕÏÕÖÕÃÕÏÓÖÕØËÃÔÇÞØÂàÕßÔÊÏÇÑÕÓÏÊÂÝ
ÙËÑ¦ÖÕÏÕÔÕÙÕÑÕÓËÃÕÇÔÇÌÕØ¦Ý
ÚÕ ÑÁÔÚØÕ ËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ
ÁÞÕßÔÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÑÇÏÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔÁÑÚÇÑÚÇÍËÍÕÔÄÚÇÊÎÓÄÙÏÇÝßÍËÃÇÝËÔÁÞËÏßÖ¦ØÐËÏÄÓÜÝ
ÑÇÓÃÇÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÖÕß
ÔÇÇÖÇÏÚÕÆÙËÚÄÙÕÖÕÒÆÖØÕÙÜÖÏÑÄ®ÊÏËßÑØÏÔÃàËÏÕÑÇÖÕßÔ¦Ý ÇÏ¦ÒÒÕÏÙßÔ¦ÊËÒÌÕÃÚÕßÝ
ÙÚÇßÖÄÒÕÏÖÇÚÓÂÓÇÚÇÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÕßÖÄÍËÏÕÚÕß©±
ËØÍ¦àÕÔÚÇÏËÔÚÇÚÏÑ¦ËÊ×ÑÇÏÓÁØËÝËÁÔÇÇÖÄÇßÚ¦ÚÇÍØÇÌËÃÇ
ÖÃÙÜÇÖÄÚÏÝÓÏÙ¦ÔÕÏÞÚËÝÖËØÙÃÊËÝÙÚÎÔÚàÇÓÇØÃÇÊÏÇÑØÃÔËÚÇÏ
ÓÏÇÕÓ¦ÊÇßÖÇÒÒÂÒÜÔ¢ÇÃÔËÚÇÏ
ÄÚÏÙßÙÑÁÖÚÕÔÚÇÏÃÔÇÏÓÁÒÎÚÕß
ÚÓÂÓÇÚÕÝÖÏÊÎÓÏÕÒÕÍÏÑÂÝÖÏÚÂØÎÙÎÝÚÕÕÖÕÃÕÁÞËÏÇÔÇÒ¦ÈËÏÚÎÔ
ÇÖÇÏÚÎÚÏÑÂÇÖÕÙÚÕÒÂÚÎÝÏÞÔÎÒ¦ÚÎÙÎÝÚÜÔËÖÇÌ×ÔÑ¦ÖÕÏÕßËÖÏÈËÈÇÏÜÓÁÔÕßÑØÕÆÙÓÇÚÕÝ
ÕÒÆÝÑÄÙÓÕÝÖÇÃØÔËÏÚÎÒÁÌÜÔÕÇÔËÐÇØÚÂÚÜÝ×ØÇÝÎÒÏÑÃÇÝ
ÂËÖÇÌÂÝÓËÖÏÛÇÔÄÂËÖÏÈËÈÇÏÜÓÁÔÕÑØÕÆÙÓÇ®ÒÁËÏÕÑÒÏÄÖÕßÒÕÝÕÊÎÍÃÇÇÖÄËÓ¦ÝËÃÔÇÏ!
ÉßÞØÇÏÓÃÇÇØÇÓÕÔÂÙÚÕÙÖÃÚÏ
ÑÇÏÓËÃÜÙÎÚÜÔ¦ÙÑÕÖÜÔÓËÚÇÑÏÔÂÙËÜÔÑÄÓÎÑÏÇÔÑ¦ÖÕÏÕÝ
ÊËÔÁÞËÏÙßÓÖÚ×ÓÇÚÇÇßÚÄÝËÃÔÇÏ
ÁÔÇÝÈÇÙÏÑÄÝÚØÄÖÕÝÔÇÖËØÏÕØÏÙÚËÃÎËÐ¦ÖÒÜÙÎÚÕßÏÕÆ®
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Σκληρή προειδοποίηση της Φύσης;
Αποψίλωση των δασών και φρενήρης αστικοποίηση δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την εξάπλωση φονικών ιών
Ο κορωνοϊός
ως ευκαιρία

Σε πρόσφατο¦ØÛØÕÚÕßÙÚÕßÝ5L^
@VYR;PTLZÕ ÏÔÁàÕÝÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÝÕßÌÁÏÏÕßÞÇØÇÑÚÂØÏÙËÚÎÔ
ËÖÏÊÎÓÃÇÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆËÑÊÃÑÎÙÎÚÜÔÖÇÍÑÕÒÃÔÜÔ®ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇ
ËÖÇÖËÏÒÕÆÓËÔÕËÃÊÕÝÓßØÓÎÍÑÕÌ¦ÍÕßÓËÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÁÝÑËØ¦ÚÏÔËÝÌÕÒÃÊËÝÖÕßàËÏÙËÚØÕÖÏÑÁÝ
ÖËØÏÕÞÁÝÚÎÝÌØÏÑÂÝÑÇÏÚÎÝÙÃÇÝÚÎÔ ÃÔÇÇÖÕÚËÒËÃÖËØÏàÂÚÎÚÕËÓÖÄØËßÓÇÑÇÛ×ÝÚÕÑØÁÇÝÚÕß
ÛËÜØËÃÚÇÏÔÚËÒÏÑÇÚÁÙËÔÑÇÏÖÕÒÒÕÃ
ÖÏÙÚËÆÕßÔÄÚÏÕÏÌÕÒÃÊËÝÚÕßÁÞÕßÔ
ÛËØÇÖËßÚÏÑÁÝÏÊÏÄÚÎÚËÝ ÇÚ¦ÓÃÇ
ËÑÊÕÞÂÕÑÕØÜÔÕáÄÝÖÁØÇÙËÍÏÇ
ÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÙËÇÔÛØ×ÖÕßÝÙÚÎÔ
ËÖÇØÞÃÇÕßÞ¦ÔÚÎÝ ÃÔÇÝÓÁÙÜ
ÚÎÝÖ×ÒÎÙÎÝÖÇÍÑÕÒÃÔÜÔÙËßÖÇÃÛØÏÇÇÍÕØ¦àÜÔÚÇÔ×Ôà×ÜÔ^L[
THYRL[©ÏËÔÒÄÍÜÇÍÕØÁÝËÃÔÇÏ
ÖÇØ¦ÔÕÓËÝÙÚÎÔ ÃÔÇÇÒÒ¦ÄÒÕÑÇÏ
Ñ¦ÖÕÏÕÏÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÔÇÇÉÎÌÕÆÔ
ÚÕßÝÔÄÓÕßÝÙËÇÖÕÓÕÔÜÓÁÔËÝÖËØÏÕÞÁÝÚÎÝËÔÊÕÞ×ØÇÝ
ÆÑÕÒÇÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÑÇÔËÃÝ
ÍÏÇÚÃÕÕßÌÁÏÏÕßÊËÒË¦ÙÚÎÑËÔÇ
ÊËÏÚÎÔËÖÏÊÎÓÃÇÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÜÝ
ÑÇØÓÏÑÂËÑÊÃÑÎÙÎÚÜÔßÖÄËÐÇÌ¦ÔÏÙÎÖÇÍÑÕÒÃÔÜÔÍÏÇÚÎÙßÙÚÎÓÇÚÏÑÂËÐÄÔÚÜÙÂÚÕßÝÇÖÄÚÕßÝ
ÇÔÛØ×ÖÕßÝËÍÕÔÄÝËÃÔÇÏÄÚÏÕÏ
ËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÊËÔÁÞÕßÔÇÑÄÓÎÑÇÚÇÒÂÐËÏÙËÇÙÌÇÒÂËÑÚÃÓÎÙÎÍÏÇ
ÚÎÔÏÞÔÎÒ¦ÚÎÙÎÚÕßÏÕÆ*6=0+ 
ÑÇÛ×Ý¦ÒÒËÝËÏÑÇÙÃËÝÛËÜØÕÆÔÖÏÛÇÔÄÚËØÕÔÇÓËÚÇÊÄÛÎÑËÇÖÄÔßÞÚËØÃÊËÝÂËØÖËÚ¦©ÏÇÓÌÏÈÕÒÃËÝ
ÚÜÔËÏÊÏÑ×ÔÊËÔËÓÖÄÊÏÙÇÔÜÙÚÄÙÕÚÎÔËÓÌ¦ÔÏÙÎÑÆÓÇÚÕÝÇÔÚÏÑÏÔËàÏÑÂÝßÙÚËØÃÇÝÙËÖËØÏÕÞÁÝÚÎÝ
ÆÙÎÝÖÕßÁÞÕßÔÖÒÎÍËÃÙÑÒÎØ¦
ÇÖÄÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄÇÔÇÍÕØËÆÕÔÚÇÝ
ÙËßÍËÏÕÔÕÓÏÑÂÈÄÓÈÇÍÏÇÚÕÔÖÒÇÔÂÚÎÚÏÝÊÏÇÚØÕÌÏÑÁÝÙßÔÂÛËÏËÝ
ÚÜÔ ÏÔÁàÜÔ©ÒÕÏÁÞÕßÓËÊËÏ ÏÔÁàÕßÝÔÇÚØ×ÔËÖÕÔÚÃÑÏÇ®ËÐËÓ¦ÔÎÕÕÆÑÇ¦ÏÇÖËØÏÌËØËÏ¦ØÞÎÝ
ÙÚÕÁÔËÚÕÚÎÝÚÇÒÃÇÝÑÇÏÖØ×ÎÔ
ßÖÕßØÍÄÝÚÕß¡ÖËØÒÕßÙÑÄÔÏ

Κρίκος μιας αλυσίδας
©ÖÜÝ ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏ ÄÓÜÝ Î
ÇØÛØÕÍØ¦ÌÕÝ ÚÎÝ 3L 4VUKL
+PWSVTH[PX\LÄÔÏÇÇÞÖÇØÄÓÕÏËÝÚÕÖÕÛËÚÂÙËÏÝÖÕßËÙÚÏ¦àÕßÔÙÚÇ
à×ÇÑØÆÈÕßÔÁÔÇÖÕÒÆÈÇÛÆÚËØÕ
ÖØÄÈÒÎÓÇ!ÚÎÙßÙÚÎÓÇÚÏÑÂÑÇÚÇ-

SHUTTERSTOCK
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«Καθώς ³Ñ³¨{~ÒÙÒiÑ{Ü³Ñ{ÐÉÑiÈTi³{~Ì¨ÈÚÐÌÉÑo~ÌÐ{Ñ~ÜËÐÑ~ÑV{É{³ÊÐÉØ×KÖ³Ñ{ÜÓÑ~Ñ{É¨{Ì³É¨Ì³{{ÑÙiÐËÉØ³È
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Η κρίση του κορωνοϊού
προσφέρει πολύτιμα
διδάγματα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
ÙÚØÕÌÂÈÏÄÚÕÖÜÔÙÚÏÝÙßÔÛÂÑËÝ
ÚÎÝÖÒÇÔÎÚÏÑÂÝÕÏÑÕÒÕÍÏÑÂÝÑØÃÙÎÝ
ÍËÍÕÔÄÝÖÕßÑÇÛÏÙÚ¦ÕÒÄÑÒÎØÎÚÎÔ
ÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÖËØÏÙÙÄÚËØÕËß¦ÒÜÚÎÙËÓÁÞØÏÞÛËÝ¦ÍÔÜÙÚËÝËÖÏÊÎÓÃËÝÂÑÇÏÖÇÔÊÎÓÃËÝ±ÖÄÇßÚÄÚÕ
ÖØÃÙÓÇÕ*6=0+ ÊËÔÇÖÕÚËÒËÃ
ÖÇØ¦ÚÕÔÚËÒËßÚÇÃÕÓÁÞØÏÙÚÏÍÓÂÝ
ÑØÃÑÕÓÏÇÝÇÒßÙÃÊÇÝÖÕßÁÞËÏÖÒÕÆÙÏÕÖÇØËÒÛÄÔÑÇÏÛÇÁÞËÏÇÔÊËÔ
ÇÒÒ¦ÐËÏØÏàÏÑ¦ÕÚØÄÖÕÝàÜÂÝÓÇÝ
ÇÑÄÓÎÖÏÕÖÒÕÆÙÏÕÓÁÒÒÕÔ
ÊÎÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕÚÕß ÊÎÒÇÊÂÁÔÇÞØÄÔÕÖØÏÔÇÖÄÚÎÔÑØÃÙÎ
ÚÕßÔÁÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÚÕÖËØÏÕÊÏÑÄ
;OL:JPLU[PZ[ÌÏÒÕÐËÔÕÆÙË¦ØÛØÕ
ÚÎÝ ÇÚÇØÃÔÇÃÓËØÚÕÕÖÕÃÕÖËØÏËÃÞËÓÏÇÊßÙÕÃÜÔÎÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙÎ!
 ÇÛ×ÝÚÇÚØÕÖÏÑ¦Ê¦ÙÎÇÖÕÉÏÒ×ÔÕÔÚÇÏÓËÇÔÎÙßÞÎÚÏÑÄØßÛÓÄÙË
ÖÇÍÑÄÙÓÏÇÑÒÃÓÇÑÇÕÏËÖÏÙÚÂÓÕ-

ÔËÝÌÕÈÕÆÔÚÇÏÕÒÕÁÔÇÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÄÚÏÕÏÖÇÔÊÎÓÃËÝÚÕßÓÁÒÒÕÔÚÕÝÓÖÕØËÃÔÇÖØÕÁÒÛÕßÔÇÖÄ
ÚÎÔÇÔÛØ×ÖÏÔÎÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÖÕß
ÑÇÚÇÙÚØÁÌËÏÚÇÊ¦ÙÎ®ÇØÛØÕÍØ¦ÌÕÝÖÇØÁÛËÙËÇØÑËÚÁÝÁØËßÔËÝ
ÕÏÕÖÕÃËÝÚËÑÓÎØÏ×ÔÕßÔÏÙÞßØÂÙßÙÞÁÚÏÙÎÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔÇÖÕÉÃÒÜÙÎ
ÊÇÙ×ÔÑÇÏÙÚÎÔÁÑØÎÐÎÏÕÍËÔ×Ô
ÔÄÙÜÔÙËÍËÏÚÕÔÏÑÁÝÖËØÏÕÞÁÝ¡ÃÇ
ÇÖÄÚÏÝÖÏÕÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÁÝÂÚÇÔ
ÎËÖÏÊÎÓÃÇËÒÕÔÕÙÃÇÝÖÕßÁÖÒÎÐË
ÚÕÄØÔËÕÚÕØÕÝÓËÍ¦ÒÎ
ÚÕßÝÁÑÖÒÎÐÎÕÏËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÊÏÇÖÃÙÚÜÙÇÔÄÚÏÊËÔËÖØÄÑËÏÚÕÍÏÇ
ÚÕÔÙßÔÎÛÏÙÓÁÔÕÏÄÖÕßÓËÚÇÊÃÊËÚÇÏÇÖÄÑÕßÔÕÆÖÏÇÇÒÒ¦ÍÏÇÁÔÇÔ
¦ÒÒÕÏÄÕÕÖÕÃÕÝÓÁÞØÏÚÄÚËËÔÚÕÖÏàÄÚÇÔÙËÖÏÛÂÑÕßÝÑÇÏÑÇÚ¦ÌËØËÔÇÖËØ¦ÙËÏÙÚÕÔ¦ÔÛØÜÖÕ¬Õ
ÄØÔËÕËÃÔÇÏÁÔÇÇÖÄÚÇÙÎÓËÃÇ
ÚÕßÖÒÇÔÂÚÎÄÖÕßÎÑÇÚÇÙÚØÕÌÂ
ÚØÕÖÏÑ×ÔÊÇÙ×ÔÁÞËÏÖ¦ØËÏÊØÇÓÇÚÏÑÁÝÊÏÇÙÚ¦ÙËÏÝ

Ευνοϊκές συνθήκες
ÙÌÇÒ×ÝÎÙÚÇÚÏÙÚÏÑÂÙßÙÞÁÚÏÙÎÊËÔÚËÑÓÎØÏ×ÔËÏÇÖÄÓÄÔÎÚÎÝ
ÙÞÁÙÎÇÏÚÃÕßÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÕÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔÇÖÕÉÃÒÜÙÎÚÜÔÊÇÙ×Ô

ÑÇÏÙÚÎÊÏ¦ÊÕÙÎÊßÔÎÚÏÑ¦ÌÕÔÏÑ×Ô
Ï×Ô¥ÙÚÄÙÕÇÔÙßÔßÖÕÒÕÍÃÙËÏÑÇÔËÃÝÚÎÔÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÈÏÄÚÕÖÜÔÚÎ
ÌØËÔÂØÎÇÙÚÏÑÕÖÕÃÎÙÎÖÕßÌÁØÔËÏ
ÇÔÛØ×ÖÕßÝÑÇÏÑÇÒÒÏÁØÍËÏËÝÑÕÔÚ¦
ÙË¦ÍØÏÇÊ¦ÙÎÇÒÒ¦ÑÇÏÚÏÝ¦ÑØÜÝ
ÇÔÛßÍÏËÏÔÁÝÙßÔÛÂÑËÝÙÚÏÝËÍÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÚÎÝÈÏÕÓÎÞÇÔÕÖÕÏÎÓÁÔÎÝ
ÑÚÎÔÕÚØÕÌÃÇÝÎËÏÑÇÙÃÇÇÔÇÊÆËÚÇÏÏÙÞßØÄÚÇÚÎ!ÚÕËÖÏÑØÇÚÕÆÔÓÕÔÚÁÒÕÚÎÝÖßØËÚÏÑÂÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ®
ÊÎÓÏÕßØÍËÃËßÔÕáÑÁÝÙßÔÛÂÑËÝÍÏÇ
ÔÇÁØÛÕßÔÕÏÖÇÛÕÍÄÔÕÏÕØÍÇÔÏÙÓÕÃÖÏÕÑÕÔÚ¦ÙÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝ
ÔÇÓËÚÇÒÒÇÞÛÕÆÔÑÇÏÔÇÖØÕÑÇÒÁÙÕßÔËÔÚÁÒËÏÌÕÔÏÑÁÝËÖÏÊÎÓÃËÝÂ
ÑÇÏÖÇÔÊÎÓÃËÝ
ÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÁÞÕßÔ
ËÓÌÇÔÏÙÚËÃËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝÖÇÛÕÍÄÔÕÏÕØÍÇÔÏÙÓÕÃÙËÖËØÏÕÞÁÝÄÖÕß
ÂÚÇÔÓÁÞØÏÚÄÚË¦ÍÔÜÙÚÕÏÔÊËÏÑÚÏÑ¦!ÕÏÄÝ/0=ÖÕßËÓÌÇÔÃÙÚÎÑËÙÚÏÝÚÕ Õ,IVSHÖÕß
ËÔÚÕÖÃÙÚÎÑËÙÚÕÔÄÚÏÕÕßÊ¦ÔÑÇÏ
ÙÚÕ ÕÔÍÑÄÚÕ ÕAPRHÖÕß
ÁÖÒÎÐËÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÂÖËÏØÕ
ÚÕÕÏÄÝÚÕßßÚÏÑÕÆ§ËÃÒÕß
ÖÕßÂØÛËÙÚÎÔÓËØÏÑÂÚÕ

ÑÇÏÕ:(9:ÖÕßÐËÑÃÔÎÙËÇÖÄÚÕ
¢ÕÙ¦ÔÚÎÝ ÃÔÇÝÚÕËÖÕ-

ÙÕÙÚÄ ÕÏËÔÒÄÍÜÏÕÃÖØÕÁØÞÕÔÚÇÔÇÖÄà×Ç
¥ÙÚÄÙÕÊËÔËÃÔÇÏÚÇà×ÇÇÒÒ¦
ÊÏÑÁÝÓÇÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝÖÕßÖØÁÖËÏÔÇËÔÕÞÕÖÕÏÎÛÕÆÔÍÏÇÚÎÔÇÔÎÙßÞÎÚÏÑÂÖÆÑÔÜÙÎÚÕßÌÇÏÔÕÓÁÔÕß
©ÏËÏÊÏÑÕÃÈËÈÇÏ×ÔÕßÔÄÚÏÙÚÎÓËÍ¦ÒÎÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇÚÜÔÖËØÏÖÚ×ÙËÜÔ
ÚÇà×ÇÙßÓÈÏ×ÔÕßÔÓËÚÇÓÏÑØÄÈÏÇ
ÞÜØÃÝÔÇÖÇÛÇÃÔÕßÔÑ¦ÚÏÏÊÏÇÃÚËØÕ
¬ÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÇØÞÃàÕßÔÄÚÇÔÍÏÇ
ÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÕÏÔßÞÚËØÃÊËÝÖÕßÛØÁÌÕÔÚÇÏÓËÌØÕÆÚÇÇÔÇÍÑ¦àÕÔÚÇÏ
ÔÇÌÆÍÕßÔÇÖÄÚÕÔÇÖÕÉÏÒÜÓÁÔÕ
ÚÕßÝÈÏÄÚÕÖÕÑÇÏÌÚ¦ÔÕßÔÓÁÞØÏ
ÚÕÙÖÃÚÏÂÚÎÌ¦ØÓÇÖÕßÌÚÏ¦ÐÇÓË
ËÑËÃÊÃÖÒÇÇÌÂÔÕßÔÚÕÙ¦ÒÏÕÚÕßÝ
ÙÚÕÑÇØÖÕÌÄØÕÊÁÔÊØÕÓÇÝÍÏÇÔÇ
ÓÕÒßÔÛÕÆÓËÑÏËÓËÃÝÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇ
ÇÖÄÚÕÔÓËÚÇÒÒÇÍÓÁÔÕÏÄÚÕßÝ½
ÄÚÇÔÙÚÏÝÇÔÕÏÞÚÁÝÇÍÕØÁÝàÜÔÚÇÔ×Ôà×ÜÔÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÊÃÖÒÇÊÃÖÒÇ
ËÃÊÎÖÕßÕßÊÁÖÕÚËÛÇÊÏÇÙÚÇßØ×ÔÕÔÚÇÔÙÚÕÌßÙÏÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔ½
ÇÑÄÓÎÄÚÇÔÞÏÒÏ¦ÊËÝÖÕßÒËØÏÑ¦Â
ÞÕÃØÕÏÙßÔÜÙÚÃàÕÔÚÇÏßÖÄËÔÚËÒ×Ý
ÇÖÇØ¦ÊËÑÚËÝÙßÔÛÂÑËÝËÔ×ÖËØÏÓÁÔÕßÔÚÎÙÌÇÍÂÚÕßÝÙËÑÚÎÔÕÚØÕÌÏÑÁÝÓÕÔ¦ÊËÝÖÕßËßÔÕÕÆÔÚÎ
ÓËÚ¦ÊÕÙÎÑÇÏÓËÚ¦ÒÒÇÐÎÇÙÛËÔËÏ×Ô

Σύμφωνα ÐÉ³Ó³¨
É¨oÉ{Ñ~~Ñ{å³Ð×Ñ{¨{~ ¨ÉÈ³ÈÑÉ{³iÐËÈ³È ÜË~{Vi{~Ð{~ÊÉ{K¨ÒÙÈi³i
ËÑÜÌo~¨ÍÖÉËTÉ
ØÑ³ÓÜÉÐÑÑÐÉ{ÚÉËiÉ~ÐÊ¨ÖÈ
ÉT{Ö³Ñ{o{Ñ³i~Ü{ÐÑ³{~ÊÑÜÜÑoÊ~Ñ³Ò¸l
.ÉÑo~ÌÐ{Ñ~ÜËÐÑ~ÑVi
~¨Ëi³iÑÉ¨¨{~ÊK{ÐiTÑËÑ~Ñ{³iK{ÐiTÑËÑÉ³¨ÉÜÑËÈVÌØ~Ñ{
ÒÜÜ~Ñ³ÉÂTÊ¨ÈoÌ~ÜÒÙVÑÑÐÓÉ³Ñ{Ñ
ÓTÉ{Ñ³Ë³{TÉØÈÓÉ{ÉØ(¨Ì~É{³Ñ{o{ÑÓÑÑ¨ÒÜÉÈ¨~Ó¨ÙØÑÌ³
Ù¨ÒÐÑ³È~¨ÍÖV~Ò³{
ÑÒÜoÐÉÑÈ³ÌÈÈÓKi³iÙ{ÉÚÊ{~Ð{~Ê
~¨Ëi³È¸ÆÆd
0É¨³iÐÑÈ³ËÚÉ³Ñ{V
KÓKÑ{ÑVÉËÑ{~Ñ³ÒÌ
³Ì×ÉÜØÚÑÑÙÉ{TÚÉË
ÐÌÐ{ÑÑÑo~Ñ³{~ÊÑÒÑÈÜÑÈÚÑÙÉ{³i
ÚÓi³iØÉÑ~ÌÐiÉ¨{Ì³É¨×¨ÉÊ¨itÑÒ³ÈÂiuVÌØÓo{É~Ñ{ÐÉ³i
~¨Ëi³È¸ÆÆdÉoÌØ
ÉËÑ{Ì³{~¨ÍÌØÓÙÉ{ÂÉØ{~ÈKÉ¨³ÉØ
Ð¨ÖÑÒ¨È~Ñ{{
ÜÑËÑÑÙÉTÚÖÑ×Ñ{³{~ÒÐÓ³¨ÑÌ³Ñ¨Ì~É{³Ñ{o{ÑÓÑÚÓÐÑÇÊØ
ÊÚÑÒ³È{ÑÑÈ³ÌÈÓKiÐÉ³!7wVÈ
ÓTÉ{³{TËÉ{ÐÓT¨{³{oÐÊØ³iÇÊÜËoT{Ü{ÒÙ
ÑÚ¨³ÜÑÊ³iV
o{Ñ³ËÙÉÐ¨ÉËÑÈÐKÉËo{Ñ³iÑ³{ÐÉ³{i
³iØ~Ü{ÐÑ³{~ÊØÑÜÜÑoÊØVi
ËÑVÖÐ×ÑÐÉ¨Ì×Ñ³iÐÉÜÓ³iÈÉ{~ÑÜÉË³Ñ{i_º²©Rv_8__V
¨~ÑÜÉËmVlÉ~Ñ³ÐÐÖ¨{Ñ
ÚÑÒ³ÈØ~ÒÚÉT¨Ì«Ò³{
³Ó³{ÚÑÑÑ{³ÖÉ³Ì¨{Ç{~ÊÑÜÜÑoÊ³ÈÑÑ³ÈÂ{Ñ~ÖÐ³ÓÜÈ~Ñ{
³ÈËÙ{È³È³¨ÌÈÇÊØ
ÐÑØV~Ò³{ÈÉËÑ{ÑËÚÑÑoËÉ{¨ÑoÐÑ³{~Ì³i³Ñ
ÑÌÓÑ~Ñ{ÐÌ~VÌ
{TÈ¨Ì~{ÑÉËÑ{ÑÈ³Ì

Αστραπιαία εξάπλωση της «επιδημίας παραπληροφόρησης»
Τις πρώτεςÎÓÁØËÝÚÎÝËÖÏÊÎÓÃÇÝÏÕÍËÔÕÆÝÖÔËßÓÕÔÃÇÝÚÇÓÁÙÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝÑÇÚÇÑÒÆÙÚÎÑÇÔ
ÇÖÄÙßÔÜÓÕÙÏÕÒÕÍÏÑÕÆÝÉÏÛÆØÕßÝ
ÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÚÕßÌÕÔÏÑÕÆÑÕØÜÔÕáÕÆ*6=0+ ÙËÑØÇÚÏÑÄÑÏÔËàÏÑÄËØÍÇÙÚÂØÏÕÚÎÙßÔÁÞËÏÇÚÕÏÇÊÃÑÚßÕÖÒÎÓÓÆØÏÙËÇÖÄ
ÊÂÛËÔÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÁÝÛËØÇÖËÃËÝ!
ÓÇÔÚàÕÆÔÏÇÈÄÚÇÔÇÚàËÒßÍØ¦ÑÇÏ
ÙÑÄÔËÝÖÕßÞÇØÃàÕßÔÇÔÕÙÃÇÁÔÇÔÚÏ
ÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆ
ÚÎÙßÔÁÞËÏÇÇÑÕÒÕÆÛÎÙÇÔÕÏ
ÙßÑÕÌÇÔÚÃËÝËÔÇÔÚÃÕÔÑßÈËØÔÂÙËÜÔÑÇÏÖØÕÙÜÖÏÑÕÚÂÚÜÔÑÇÏÕÏ
ØÇÚÙÏÙÚÏÑÁÝËÖÏÛÁÙËÏÝ¬ÇáÈ¦Ô
ÏÙÞßØÃàÕÔÚÇÔÑ¦ÖÕÏÕÏÇÖÁÑØßÖÚË
ÚÕßÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÕÆÝÛÇÔ¦ÚÕßÝÂÄÚÏ
ÍÏÇÚÎÊÏ¦ÊÕÙÎÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆËßÛßÔÄÚÇÔÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÕÏÊÏÕÑÚÂÚÎÝ
ÚÎÝ4PJYVZVM[¡ÖÏÒÑÁÏÚÝÒÒÕÏ
ÏÙÞßØÃàÕÔÚÇÏÄÚÏÚÇÒÕÃËÃÞÇÔÈÍËÏ
ÙÚÕßÝÊØÄÓÕßÝÊÏÇÊÎÒ×ÔÕÔÚÇÝËÔÇÔÚÃÕÔÚÜÔ ÏÔÁàÜÔËÖÏÙÑËÖÚ×ÔÖÕß
ÛËÜØÕÆÙÇÔßÖËÆÛßÔÕßÝÍÏÇÚÎÓËÚ¦ÊÕÙÎÚÕßËÖÏÑÃÔÊßÔÕßÖÇÛÕÍÄÔÕßÖÇØ¦ÍÕÔÚÇ
¬ÃÖÕÚÇÇÖÄÇßÚ¦ÊËÔÇÔÚÇÖÕÑØÏÔÄÚÇÔÙÚÎÔÇÒÂÛËÏÇ
¬ÕÔ*6=0+ ÖÕßÓËÚÇÊÃÊËÚÇÏÇÙÚØÇÖÏÇÃÇÙËÄÒÎÚÎÔßÌÂÒÏÕ
ÇÑÕÒÕßÛËÃÎËÖÏÊÎÓÃÇÖÇØÇÖÒÎØÕÌÄØÎÙÎÝ®ÖÇØ¦ÚÏÝÌÏÒÄÚÏÓËÝ
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÚÜÔÓÁÙÜÔÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝÔÇÇÖÕÚØÁÉÕßÔ
ÚÎÔËÖÏÑÃÔÊßÔÎÊÏ¦ÊÕÙÎÚÁÚÕÏÜÔ
MHRLUL^Z®-HJLIVVR;^P[[LYÑÇÏ

.VVNSLÏÙÞßØÃàÕÔÚÇÏÄÚÏÇÌÇÏØÕÆÔ
ÚÏÝÉËßÊËÃÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÍÏÇÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄÓÄÒÏÝÚÏÝËÔÚÕÖÃàÕßÔÑÇÏÄÚÏ
ÙßÔËØÍ¦àÕÔÚÇÏÓËÚÕÔÇÍÑÄÙÓÏÕ
6ØÍÇÔÏÙÓÄ@ÍËÃÇÝÑÇÏ¦ÒÒÕßÝÑßÈËØÔÎÚÏÑÕÆÝÌÕØËÃÝÓËÙÚÄÞÕÚÎÝÊÏÇÙÌ¦ÒÏÙÎÚÎÝÕØÛÂÝÖÒÎØÕÌÄØÎÙÎÝ
ÚÜÔÖÕÒÏÚ×ÔÍÏÇÚÕÛÁÓÇ
¥ÙÚÄÙÕÓÃÇÇÖÒÂÇÔÇàÂÚÎÙÎ
ÙÚÇÓÁÙÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝ
ÇÖÕÑÇÒÆÖÚËÏËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÈÃÔÚËÕÑÇÏÇÔÇØÚÂÙËÏÝ
ÕÏÕÖÕÃËÝËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÔÇßÖ¦Ø-

Τόσο οι επιστήμονες
όσο και οι τεχνολογικοί
κολοσσοί συνήθως
δεν καταφέρνουν
να «αναχαιτίσουν»
εγκαίρως τα fake news.

Mία απλήÑÑÇÊ³ii³ÑÐÓÑ~{{~ÊØÙ{~³ÖiØÑ~ÑÜÖ³É{É~Ñ³³ÒÙÉØ×³o¨Ñ×ËÉØVKË³É~Ñ{ÑÑ¨³ÊÉ{ØV{ËÉØÉÂÑ~ÜÈÚÖÑ
ÈÒ¨TÈÓT³ÑØÙ{Ñ×ÖoÉ{³ÓÜÉoT

ÞÕßÔÁÞÕÔÚÇÝÊÏÇÌÆÍËÏÚÜÔËÒÁÍÞÜÔ
©ÒÇÇßÚ¦ÈÁÈÇÏÇÊËÔÖËØÏÕØÃàÕÔÚÇÏ
ÙÚÎÔÇÍÍÒÏÑÂÍÒ×ÙÙÇÇÒÒ¦ÛÇÚÏÝ
ËÔÚÕÖÃÙËÏÑÇÔËÃÝÙÚÇËÈØÇáÑ¦ÙÚÇ
ÌÇØÙÃÙÚÇÕßØÔÚÕÆÑÇÏÙÚÎÔÏÔÊÏÑÂ
ÍÒ×ÙÙÇÍËÍÕÔÄÝÖÕßÇÔÚÏÑÇÚÕÖÚØÃàËÏÚÎÓËÚ¦ÊÕÙÎÚÕßÏÕÆÙËÄÒÕÚÕÔ
ÑÄÙÓÕ¬ÄÙÕÕÏËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÄÙÕÑÇÏ
ÕÏÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÕÃÑÕÒÕÙÙÕÃÖÕßÛÁÒÕßÔÔÇÛÜØÇÑÃÙÕßÔÚÎÔÇÒÂÛËÏÇ
ÙßÔÂÛÜÝÊËÔÑÇÚÇÌÁØÔÕßÔÔÇÖÇØÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔÔÇÖØÕÒ¦ÈÕßÔÑÇÏ
ÚËÒÏÑ¦ÔÇËÐÕßÊËÚËØ×ÙÕßÔÚÕßÝÉËÆÚËÝÑÇÏÚÕßÝÇÖÇÚË×ÔËÝÚÕßÏÇÊÏÑÚÆÕß¬Õ-HJLIVVRÚÕ;^P[[LYÑÇÏ
ÚÕ@V\;\ILßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔÄÚÏÑÇÚÇ-

È¦ÒÒÕßÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÔÇÙÚØÁÉÕßÔ
ÚÕßÝÞØÂÙÚËÝÙËÇÐÏÄÖÏÙÚËÝÖÎÍÁÝ
ÏÇÚØÏÑ×ÔÖÒÎØÕÌÕØÏ×ÔÑÇÏÄÚÏÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙËÇÔÕÏÑÚÂÍØÇÓÓÂÓËÚÕÔ
ÇÍÑÄÙÓÏÕ©ØÍÇÔÏÙÓÄ±ÍËÃÇÝÑÇÏ
ÚÇ ÁÔÚØÇÒÁÍÞÕßÑÇÏØÄÒÎÉÎÝ
*+*ÚÜÔ¬Õ-HJLIVVRÇÖÇÍÕØËÆËÏÖËØÏËÞÄÓËÔÕÖÕßÓÖÕØËÃÔÇ
ÖØÕÑÇÒÁÙËÏÈÒ¦ÈÎÙÚÕßÝÞØÂÙÚËÝ
ÄÖÜÝÏÙÞßØÏÙÓÕÆÝÖÕßÇÖÕÚØÁÖÕßÔ
ÚÏÝÛËØÇÖËÃËÝÂÖØÕÜÛÕÆÔÖÇØ¦ÊÕÐÇÑÇÏËÖÏÑÃÔÊßÔÇÖØÕÒÎÖÚÏÑ¦ÓÁÙÇ
ËÔ×ÕÏÊÏ¦ÌÕØËÝÙßÔÜÓÕÙÏÕÒÕÍÏÑÁÝ
ÛËÜØÃËÝÙÎÓËÏ×ÔÕÔÚÇÏÜÝÉËßÊËÃÝ®
ÓÄÒÏÝËÒËÍÞÛÕÆÔÇÖÄÚÕßÝÓÎÞÇÔÏÙÓÕÆÝÚÎÝÏÙÚÕÙËÒÃÊÇÝ©ÚÇÔÑ¦-
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ÖÕÏÕÝÞØÂÙÚÎÝÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇÓÕÏØÇÙÚËÃÚÁÚÕÏËÝÛËÜØÃËÝÁÔÇÓÂÔßÓÇ
ÚÕÔÖØÕËÏÊÕÖÕÏËÃÄÚÏÚÕÖËØÏËÞÄÓËÔÕ
ÊËÔÇÔÚÇÖÕÑØÃÔËÚÇÏÙÚÎÔÇÒÂÛËÏÇ
ßÚÂÎÖÕÒÏÚÏÑÂÜÙÚÄÙÕÊËÔÇÖÁÚØËÉËÚÇÓÁÒÎÑÒËÏÙÚ×ÔÕÓ¦ÊÜÔÚÕß
-HJLIVVRÇÖÄÚÎÓËÚ¦ÊÕÙÎÇÔÇÒÎÛ×ÔÖÒÎØÕÌÕØÏ×ÔÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÕÔ
ÑÕØÜÔÕáÄÁØÇÇÖÄÚÇÇÊÏ¦ÑØÏÚÇ
ÈÒÁÓÓÇÚÇÙÚÕ-HJLIVVRÕÓ¦ÊËÝÓÃÇ
ÇÖÄÚÏÝÕÖÕÃËÝÁÞËÏÓÁÒÎÊÏÇÊÃÊÕßÔÊÏ¦ÌÕØËÝÙßÔÜÓÕÙÏÕÒÕÍÏÑÁÝ
ÛËÜØÃËÝÄÖÜÝÄÚÏÕ*6=0+ ËÃÔÇÏ
ÇÔÇÑ¦ÒßÉÎÚÜÔÌÇØÓÇÑÕÈÏÕÓÎÞÇÔÏ×ÔÍÏÇÔÇÖÜÒÂÙÕßÔÖËØÏÙÙÄÚËØÇ
Ì¦ØÓÇÑÇÑÇÏËÓÈÄÒÏÇÏÙÚÕÙËÒÃÊÇ

ÁÞËÏÖØÕÙÌÁØËÏÊÜØË¦ÔÞ×ØÕÊÏÇÌÂÓÏÙÎÝÙÚÕÔ©±ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇ
ÇÖÕÑÚÂÙÕßÔÕÏÞØÂÙÚËÝÖØÄÙÈÇÙÎ
ÙËÙÜÙÚÂÖÒÎØÕÌÄØÎÙÎ
¬Õ;^P[[LYËÖÃÙÎÝÇÔÇÍÔ×ØÏÙË
ÄÚÏÙÚÕÔÏÙÚÄÚÕÖÕÖØ¦ÍÓÇÚÏÊÎÓÕÙÏËÆÕÔÚÇÏÖÇØÇÖÒÇÔÎÚÏÑÁÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÁÈÇÏÇÕÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ
ËÚÇÏØËÃÇÝ§ÚËÒ²¦ØÈËáÏÙÞßØÃàËÚÇÏ
ÄÚÏÊËÔÁÞÕßÔËÔÚÕÖÏÙÚËÃÓËÍ¦ÒÎÝ
ÑÒÃÓÇÑÇÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÍÏÇÚÎÊÏ¦ÊÕÙÎÖÇØÇÖÒÇÔÎÚÏÑ×ÔÖÒÎØÕÌÕØÏ×Ô
ÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄ
¬Õ@V\;\ILÏÊÏÕÑÚÎÙÃÇÝ.VVNSL
ËÖÃÙÎÝÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÄÚÏÙßÔËØÍ¦àËÚÇÏÓËÚÕÔ©±ÑÇÚ¦ÚÎÝÖÇØÇÖÒÎØÕÌÄØÎÙÎÝ©ËÑÖØÄÙÜÖÕÝÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝ¢ÇØÙ¦ÔÚ¢ÇÔÚÒÕÆÊÂÒÜÙËÄÚÏ
ÎÏÙÚÕÙËÒÃÊÇËÌÇØÓÄàËÏÑÇÔÄÔËÝÖÕß
ÇÖÇÍÕØËÆÕßÔÚÎÔÇÔ¦ØÚÎÙÎÈÃÔÚËÕ
ÖÕßÖØÕÜÛÕÆÔÏÇÚØÏÑ×ÝÇÈ¦ÙÏÓËÝ
ÓËÛÄÊÕßÝÍÏÇÚÎÔÖØÄÒÎÉÎÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÇÔÚÃÚÎÝÇÔÇàÂÚÎÙÎÝÏÇÚØÏÑÂÝÛËØÇÖËÃÇÝ®ËÑ¦ÊËÝÈÃÔÚËÕ
ÄÓÜÝËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÔÇßÖÄÙÞÕÔÚÇÏ
ÛËØÇÖËÃËÝËÖÕÒÒÁÝÙÚÎÛÁÙÎÚÜÔ
ÙÞÕÒÃÜÔßÖ¦ØÞÕßÔÙÆÔÊËÙÓÕÏÖÕß
ÕÊÎÍÕÆÔÚÕßÝÞØÂÙÚËÝÙËÏÙÚÕÙËÒÃÊËÝÖÕßßÖÄÙÞÕÔÚÇÏÛËØÇÖËÃËÝËÔ×
ÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÙÚÕÞËÆÕßÔ
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Μπήκαν οι μάσκες στη Βουλή των Αντιπροσώπων
Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Περί υπευθυνότητας

Τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης, μόλις
επιβεβαιώθηκαν τα δύο πρώτα θετικά περιστατικά, ήταν άμεσα. Η κινητοποίηση η επιβεβλημένη και σε καθημερινή βάση. Η αποτελεσματικότητα των μέτρων θα κριθεί επί του
εδάφους. Αυτό που αξίζει αναφοράς είναι η
υπεύθυνη στάση των κομμάτων, που διευκόλυνε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πάντως,
για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά
τους, τα πρώτα δύο θετικά περιστατικά άλλαξαν και την πολιτική ατζέντα στο εσωτερικό.
Οτιδήποτε άλλο εκτός κορωνοϊού μοιάζει με
«μύγα μες στο γάλα». Αν υπάρχει κάτι για το
οποίο θα πρέπει να ανησυχούν όλοι αυτό είναι η διάρκεια της κρίσης και ο νοών νοείτω.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ

••••
Περί ανευθυνότητας

Ο ισχυρισμός ότι κάποιοι αποθάρρυναν το
ένα από τα δύο επιβεβαιωμένα περιστατικά
να υποβληθεί σε εξετάσεις για κορωνοϊό
αποτελεί δικαιολογία για ένα απλό πολίτη, όχι
για έναν γιατρό και μάλιστα διευθυντή συγκεκριμένης μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου
Λευκωσίας. Ο συγκεκριμένος γιατρός άσχετα
αν μετέδωσε τον ιό ή όχι, απλώς έσπασε τα
πρωτόκολλα ασφάλειας του μεγαλύτερου νοσοκομείου της Κύπρου. Πρόσωπα που γνωρίζουν την επαγγελματική του διαδρομή υποστηρίζουν πως πρόκειται για εξαίρετο επιστήμονα και ευσυνείδητο ιατρικό λειτουργό.
Δυσφορία έχει προκληθεί και στον ΟΚΥπΥ για
τον οποίο το όλο θέμα δεν θεωρείται λήξαν.

••••

Το Φανάρι με τη στάση του, απέναντι
στα μέτρα προστασία των πιστών, απέδειξε πως δεν είναι μόνο στους τύπους
ο Φάρος της Ορθοδοξίας. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης ισορρόπησε μεταξύ
ευαίσθητων θεμάτων πίστης αλλά και
διαφύλαξης της δημόσιας υγείας.

Μαζί με τον κώδικα δεοντολογίας για τους βουλευτές, ο πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Συλλούρης θα πρέπει να καθιερώσει όπως οι μάσκες παραμείνουν στην Ολομέλεια και μετά τον τερματισμό της πανδημίας. Δικαιωματικά ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος θα είναι η
νέα μασκότ της Βουλής.

Στα μανταλάκια

••••
Απαράδεκτο

Για άλλη μία φορά, ΜΜΕ και κοινωνικά δίκτυα έβαλαν στα μανταλάκια ένα πρόσωπο
επειδή και μόνο ήταν γιατρός, επώνυμος και
ύποπτος για κορωνοϊό. Λες και όσοι δουλεύουν στην υγεία έχουν ανοσία. Η δημοσιοποίηση του ονόματος και άλλων προσωπικών
του δεδομένων ήταν ανεύθυνη κίνηση, με το
μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης σε αυτούς που
διέρρευσαν τα προσωπικά του στοιχεία. Τα
λαϊκά δικαστήρια που στήνονται στα κοινωνικά δίκτυα είναι τρανή απόδειξη ανωριμότητας και επικινδυνότητας, μια κοινωνία να έχει
στα χέρια της τέτοια όπλα. Ο κοινωνικός στιγματισμός και η απαίτηση «άρον άρον, σταύρωσον αυτόν» είναι χαρακτηριστικά όχλου,
μπουλουκιού και όχι ώριμης κοινωνίας.

ιδιωτικός συνεχίζει να κινείται στον κόσμο
του, λες και όλα βαίνουν ομαλώς. Και σαν να
μην έφθαναν όλα τ’ άλλα, κάποιοι ιδιώτες
προσπαθούν να μετουσιώσουν σε πράξη το
«κάνε την κρίση ευκαιρία». Τουτέστιν εκμεταλλεύσου, την άγνοια και τον πανικό του
κόσμου. Κάποια σαΐνια- ιδιώτες, με 300 ευρώ σου κάνουν, λένε, αναλύσεις για κορωνοϊό. Αναλύσεις που δεν έχουν αντίκρισμα.
Εκτός από κάποια επώνυμα χημεία, απ’ ό,τι
μαθαίνω και ένα γνωστό ιδιωτικό νοσηλευτήριο της πρωτεύουσας κινήθηκε για να
στήσει υποδομή για εξετάσεις κορωνοϊού.
Κατώτεροι των περιστάσεων. Για το κέρδος
επενδύουν στον φόβο και την άγνοια.

••••

••••

Αρπαχτές

Ιεράρχες

Το βάρος της επιδημίας του κορωνοϊού έχει
πέσει στον δημόσιο τομέα της υγείας. Ο

στών. Όσοι βγαίνουν τόσοι μπαίνουν.

Η Εκκλησία της Ελλάδας και της Κύπρου, στο
θέμα μέτρων για προστασία των πιστών, δυ-

στυχώς αποδείχθηκε πως απέχουν παρασάγγας από την πραγματικότητα. Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι η στάση του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Η κορυφή της Ορθοδοξίας
εμφανίσθηκε να αντιλαμβάνεται περισσότερο την κατάσταση που βιώνει ο πλανήτης, θέτοντας ως προτεραιότητα την προστασία της
δημόσιας υγείας και αποφεύγοντας να θέσει
διλήμματα στους πιστούς. Οι δικοί μας έριξαν
στο «πυρ το εξώτερον» όποιον τόλμησε να
αμφισβητήσει τους κανόνες. Δηλαδή ο Οικουμενικός Πατριάρχης είναι λιγότερο Ορθόδοξος από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της
Κύπρου, τα μέλη της οποίας σήκωσαν παντιέρα, βλέποντας φαντάσματα πίσω από τις απόψεις για τις συναθροίσεις στις εκκλησίες και
στο θέμα της Θείας Κοινωνίας; Οι μεγάλοι
ηγέτες δεν φαίνονται στο πολύ το «Κύριε,
ελέησον» αλλά στις δύσκολες αποφάσεις.

••••

Η Αστυνομία

Την εφαρμογή των μέτρων για τις συναθροίσεις, άνω των 75 ατόμων, έχει επωμισθεί η Αστυνομία. Αυτό σημαίνει πως τα
όργανα της τάξης και του νόμου, καθ’ όλη
τη διάρκεια των μέτρων θα ελέγχουν και
όπου εντοπίζουν παραβάτες, θα εφαρμόζουν το γράμμα του νόμου. Αυτό ισχύει και
για τις Εκκλησίες. Απορία: Οι αστυνομικοί
την Κυριακή το πρωί, θα μπαίνουν στους
ναούς και θα μετρούν κεφάλια πιστών; Και
αν σε κάποια εκκλησία, οι πιστοί ξεπερνούν τους 75, τι θα κάνουν, θα τους βγάζουν εκτός ναού; Εκτός και αν το έργο αυτό
το αναλάβουν οι εκκλησιαστικοί επίτροποι.
Δηλαδή να στέκονται στην είσοδο και μόλις
συμπληρωθεί ο αριθμός 75 να κλείνουν τις
πόρτες. Μπορεί να γίνεται και το άλλο, αν
δεν το έχουν σκεφθεί. Όπου υπάρχει μεγάλη προσέλευση, παρακολούθηση της
Θείας Λειτουργίας ανά ομάδες των 75 πι-

Οι αντιδράσεις κάποιων τοπικών κοινωνιών
σε ζητήματα όπως ο κορωνοϊός, χωρίς περιστροφές είναι απαράδεκτες και πέρα από
κάθε έννοια ανθρωπισμού. Πρόσωπα τα
οποία έχουν προσβληθεί από τον ιό δεν είναι λεπροί και ούτε η Κύπρος θα ανοίξει
σύγχρονες Σπιναλόγκες. Τα όσα καταγράφονται με το νοσοκομείο Αμμοχώστου, δεν
περιποιούν τιμή για την κοινωνία μας και
ποιο ειδικά για τις τοπικές αρχές, οι οποίες
οφείλουν να δείχνουν υπευθυνότητα και όχι
να λαϊκίζουν, στιγματίζοντας κοινωνικά συνανθρώπους μας. Οι τοπικοί προύχοντες,
αντί να εξωθούν τους πολίτες σε ακραίες
συμπεριφορές, καλά θα κάνουν να δείξουν
το καλό παράδειγμα. Το Παραλίμνι και οι κάτοικοί του, για να λέμε τα πράγματα με το
όνομά τους, δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα
από τη νοσηλεία ασθενών στο νοσοκομείο
Αμμοχώστου.
Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ

Τέσσερις νόμοι, δύο αποφάσεις, ένα στεφάνι
Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

Θα μπορέσει;

Η ορκωμοσία της πρώτης γυναίκας

Παρατηρώ ότι στις Βρυξέλλες αρχί-

Προέδρου της Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή υπό
ειδικές συνθήκες, λόγω κορωνοϊού,
στην αίθουσα της Βουλής και, ακολούθως, η κ. Σακελλαροπούλου κατέθεσε τον καθιερωμένο στέφανο
(αν μου επιτρέπετε το λογοπαίγνιο)
στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Φαινομενικά απλούστατο να μεταβείς από το κτίριο της Βουλής στο
μνημείο, ένας ωραίος περίπατος
επάνω σε χαλιά και λευκά μάρμαρα.
Στην πραγματικότητα, όμως, κάτι τόσο απλό προϋποθέτει ότι στο βάθος
του γραφειοκρατικού μηχανισμού
πρέπει να γυρίσουν τα γρανάζια
τεσσάρων νόμων και δύο διοικητικών αποφάσεων για να μπορέσει να
συμβεί νομίμως η κατάθεση.

ζει να σχηματίζεται μια γκρίνια για
την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και
την Επιτροπή της, που όμως επί του
παρόντος εκφράζεται εμμέσως και
διακριτικά, ίσως επειδή είναι ακόμη
νωρίς ή ακόμη και για λόγους πολιτικής ορθότητας. Λέγεται, συγκεκριμένα, ότι αφοσιώθηκε στις δεσμεύσεις της για τις πρώτες εκατό
ημέρες και δεν αναγνώρισε αμέσως ως προτεραιότητα την αντιμετώπιση του κορωνοϊού. Εχει συσταθεί, βέβαια, με εντολή της προέδρου μια επιτροπή αρμοδίων που
παρακολουθεί το ζήτημα, αλλά εξ
όσων είναι γνωστά συνεδριάζει μία
φορά κάθε εβδομάδα.
Στο προηγούμενο της επιδημίας

Στη σχετική απόφαση της Περιφέ-

ρειας Αττικής, παρατάσσονται τέσσερις νόμοι (του 1962, του 1967,
του 1978 και του 2010), καθώς και
δύο διοικητικές αποφάσεις, σε ένα
βαρύγδουπο γραφειοκρατικό κατεβατό, που πιάνει χώρο και χρειάζεται χρόνο για να το συντάξει κάποιος, και όλο αυτό για να εγκρίνει η
εντεταλμένη περιφερειακή σύμβουλος «κατάθεση στεφάνου στο
Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
από την Α.Ε. τη νέα Πρόεδρο της
Δημοκρατίας, κυρία Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, την Παρασκευή 13
Μαρτίου και ώρα 11.50, στο πλαίσιο
της τελετής ορκωμοσίας Της».
Αναρωτιέμαι σε τι μπορεί να χρησι-

μεύει ο στόμφος και η επιδεικτικά
σχολαστική μέχρι γελοιότητας ακρίβεια της γραφειοκρατίας στην προκειμένη περίπτωση. Μπορεί να είναι η ανάγκη ενός μηχανισμού, εν
μέρει περιττού οπωσδήποτε, να δικαιολογήσει την ύπαρξή του. Γιατί,

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

αν απαντούσε ευθέως στο αίτημα
του στρατιωτικού γραφείου της
προεδρίας ότι εγκρίνει την κατάθεση, χωρίς το κατεβατό της αιτιολόγησης, με το οποίο ούτως ή άλλως
ουδείς ασχολείται πέραν εκείνου
που το συντάσσει, το έργο της γραφειοκρατίας θα φάνταζε έως και
περιττό, ενώ τώρα οι αδαείς τουλάχιστον νομίζουν ότι είναι κάτι σοβαρό και δύσκολο να εγκρίνεις μια κατάθεση στεφάνου από την αρχηγό
του κράτους.
Ενδέχεται, βέβαια, ας μην αγνοή-

σουμε ούτε αυτή την εκδοχή, να

υπάρχουν πολύ πρακτικοί λόγοι,
τους οποίους εγώ δεν μπορώ να
συλλάβω με τις περιορισμένες δυνατότητες του μυαλού και των γνώσεών μου, αφού άλλωστε δεν έκανα τον κόπο να ανατρέξω στους
συγκεκριμένους νόμους. Μπορεί,
φέρ’ ειπείν, να είναι θέμα ημέρας
και ώρας. Να ισχύουν, δηλαδή, άλλες διατάξεις, ίσως και διαφορετικοί νόμοι, αν η κατάθεση γινόταν
στις 12.10, αντί στις 11.50 και Σάββατο αντί για Παρασκευή. Μπορεί,
επίσης, να υπάρχουν διαφορετικές
προβλέψεις ανάλογα με το μέγεθος, το σχήμα ή το χρώμα του στε-

φάνου. Ακούγεται τρελό, αλλά δεν
μπορώ να το αποκλείσω: έχω ακράδαντη πεποίθηση στην ικανότητα
της ελληνικής γραφειοκρατίας για
το χειρότερο!

Βόλεψε
Μερικές φορές, τα δημόσια αξιώματα είναι σαν την κατάταξη εθελοντών στον στρατό. Ολα ξεκινούν
με χαμόγελα και χειραψίες και καταλήγουν με τρέξιμο και καψόνια.
Εχω στον νου μου την περίπτωση
της νέας Προέδρου, που δέχθηκε
το πρώτο συγχαρητήριο τηλεφώνημα από τον πρόεδρο της Κύπρου,

Νίκο Αναστασιάδη, μαζί με την
(υποχρεωτική) πρόσκληση να
πραγματοποιήσει το πρώτο επίσημο ταξίδι της στην Κύπρο. Η νέα
Πρόεδρος τη γλίτωσε προσωρινώς,
λόγω κορωνοϊού, που δεν επιτρέπει ταξίδια. Προσωρινώς, όμως,
διότι αυτή η ιδιότυπη κατάσταση
ενός έθνους με δύο κράτη, εκ των
οποίων το μεγαλύτερο τρέχει μονίμως πίσω από τις αταξίες του μικρότερου και πληρώνει μονίμως
τον λογαριασμό, είναι κάτι από το
οποίο δεν μπορώ να φαντασθώ
(κανείς δεν μπορεί) πώς θα απαλλαγούμε...

του Εμπολα, το 2014, που απειλούσε και την Ευρώπη, το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο είχε διορίσει ειδικό Ευρωπαίο συντονιστή (ήταν ο Κύπριος
Χρήστος Στυλιανίδης τότε), με σκοπό τον συντονισμό ευρωπαϊκών
υπηρεσιών και κυβερνήσεων για
τον κοινό σκοπό. Υπάρχουν σήμερα
ειδικοί, όπως ο Ηλίας Μόσιαλος,
που υποστηρίζουν ότι και στην περίπτωση του κορωνοϊού επιβάλλεται να εφαρμοσθεί το ίδιο διοικητικό σχήμα.
Θα δείξει το μέλλον και συντόμως,

με τον ρυθμό που εξαπλώνεται η
πανδημία. Θα φανεί αν η Ούρσουλα
φον ντερ Λάιεν είναι κάτι περισσότερο από μια κοσμική κυρία, με άριστες δημόσιες σχέσεις και υψηλή
δικτύωση, όπως υποστηρίζουν οι
επικριτές της. Αρχή άνδρα δείκνυσι.
Το ίδιο ισχύει και για τις γυναίκες.
ΦΑΛΗΡΕΥΣ

kassimatis@kathimerini.gr
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Αντισώματα
ανθρωπιάς

Τι θα συμβεί
στην οικονομία

Ναι, είναι τρομαχτικό αυτό που ζούμε.
Και δεν εννοώ σε τοπικό μόνο επίπεδο
αλλά κυρίως σε παγκόσμιο. Και είναι φυσικό να προκαλεί φόβο, ανησυχία ακόμα
και πανικό. Για το τι μπορεί να συμβεί
αύριο, μεθαύριο ή τους επόμενους μήνες.
Για το πόσοι μπορεί να νοσήσουν και κατά πόσο θα
μπορέσει το σύστημα υγείας μας να ανταποκριθεί. Για
τις ευάλωτες ομάδες και κατά πόσο είμαστε ικανοί να
συμπεριφερθούμε υπεύθυνα ώστε να τις προστατεύσουμε. Για την παγκόσμια οικονομία που παίρνει ήδη
την κάτω βόλτα με απρόβλεπτες συνέπειες. Για την
καθημερινότητά μας που έρχεται αντιμέτωπη με μια
απροσμέτρητη ανατροπή. Και κυρίως για το πόσο άνθρωποι θα καταφέρουμε να παραμείνουμε ή αν τελικά
θα υποκύψουμε στις επιταγές του φόβου και του πανικού
που μας ωθούν να κανιβαλίζουμε, ψάχνοντας κάθε
φορά και έναν καινούργιο φταίχτη, για να τον κατασπαράξουμε σαν μανιασμένα λιοντάρια.
Ο πλανήτης ζει αυτή την στιγμή μια πανδημία. Κι
αν δεν είμαστε σε θέση να το αντιληφθούμε τότε κινδυνεύουμε πολύ περισσότερο από την άγνοιά μας παρά
από τον ίδιο τον κορωνοϊό. Τι εννοώ; Αργά ή γρήγορα
ο κορωνοϊός θα προσγειωνόταν και στην Κύπρο. Το
πώς και από ποιους δεν έχει τόση σημασία. Σημασία
έχει ότι ήταν σχεδόν φαιδρό να πιστεύουμε πως εμείς
θα παραμέναμε εκτός χάρτη, όταν χώρες πολύ κοντά
μας μετρούσαν κρούσματα και όταν ένας μεγάλος
αριθμός Κυπρίων ταξιδεύει καθημερινώς στο εξωτερικό.
Εμείς, ωστόσο, κάθε φορά που ο πλανήτης μαστίζεται
από μια συμφορά διατηρούμε αυτή την ακλόνητη πεποίθηση πως δεν πρόκειται να μας αγγίξει. Πως είναι
μακριά από μας. Πως εμείς είμαστε ήδη απομονωμένοι
σε ένα παράλληλο σύμπαν στο οποίο δεν εισχωρούν τα
κακά που συμβαίνουν στον υπόλοιπο κόσμο. Και όταν
έρθει τελικά η παγκόσμια συμφορά και μας βρει η αντανακλαστική μας αντίδραση είναι να λιντσάρουμε τον
«φταίχτη». Αυτόν που διανοήθηκε να μας χαλάσει τη
«νιρβάνα» μας και να μας καταστρέψει εν μια νυχτί την
ψευδαίσθηση πως είμαστε προστατευμένοι από έναν
«άλλο» Θεό. Και σπεύδουμε όλοι να τον τιμωρήσουμε.
Να τον στιγματίσουμε. Να τον καταδικάσουμε σε κοινωνική απαξίωση. Να τον εξορίσουμε, αν είναι δυνατόν,
ώστε να πληρώσει για το μέγα σφάλμα που διέπραξε.
Κάπως έτσι συμπεριφερθήκαμε και στον γιατρό που
νόσησε. Τον διασύραμε, τον «λιθοβολήσαμε» διαδικτυακά
(κι αυτόν και την οικογένειά του), ισοπεδώσαμε στο πι
και φι την πορεία και το βιογραφικό του και σπεύσαμε
σαν άμεμπτοι δικαστές να τον στείλουμε στο πυρ το
εξώτερον. Αποφασίσαμε με συνοπτικές διαδικασίες την
«ενοχή» του και ξεράσαμε όλο τον πανικό που μας προκάλεσε η «προσγείωση» του κορωνοϊού στη χώρα μας,
στο πρόσωπό του. Κι αν αυτός είναι ο τρόπος μας για
να αντιμετωπίσουμε αυτή την τόσο σοβαρή κατάσταση
στην οποία έχει ήδη εισέλθει η χώρα μας, τότε ο ιός
είναι λιγότερο τρομαχτικός από την τρομαχτική ευκολία
με την οποία σπεύδουμε να στιγματίσουμε και να απαξιώσουμε συνανθρώπους μας που έχουν νοσήσει επειδή
τους θεωρούμε «υπεύθυνους» για το «κακό που μας βρήκε». Αν θέλουμε, ωστόσο, να αντιμετωπίσουμε αυτή
την πανδημία με υπευθυνότητα τότε οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε πως δεν έχει μόνο ιατρικές διαστάσεις
αλλά και κοινωνικές και οικονομικές. Και πως ακόμα
είμαστε ίσως στην αρχή αυτής της τρομαχτικής περιπέτειας γι’ αυτό ακριβώς οφείλουμε να επανεφεύρουμε
τις βασικές αρχές της ανθρωπιάς μας όσο είναι νωρίς.
Διαφορετικά αν παραμείνουμε θύματα του πανικού, το
μόνο που θα καταφέρουμε είναι να προσπαθεί ο καθένας
να σώσει το τομάρι του. Κι αυτό είναι το πιο επικίνδυνο.
Γιατί τότε όλα τα μέτρα προστασίας θα ακυρώνονται
το ένα μετά το άλλο και ο μόνος νικητής θα είναι ο ιός
που θα βρίσκει πρόσφορο έδαφος να χτυπάει ανελέητα,
εξαιτίας της δικής μας ανευθυνότητας. Διότι όταν λέμε
υπευθυνότητα εννοούμε πρωτίστως ανθρωπιά και όταν
λέμε μέτρα προστασίας εννοούμε συλλογική κοινωνική
συνείδηση. Κι αν δεν το εμπεδώσουμε αυτό τότε είμαστε
όλοι από χέρι «μολυσμένοι».

λειτουργία τη στιγμή που στην Ιταλία κλείνουν
εκκλησίες, αλλά και εκείνοι οι νοσοκομειακοί
λειτουργοί που έσπευσαν να διαμαρτυρηθούν
για τη μετακίνησή τους και κατήγγειλαν αδιαφανή κριτήρια.
Όλοι αυτοί θα κριθούν και θα αξιολογηθούν
αναλόγως, όταν θα περάσει η κρίση. Το ζήτημα
είναι το πώς θα κινηθεί το κράτος και ο ίδιος
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για να διαχειριστεί
την κατάσταση και να αποφύγει τα χειρότερα.
Έχουμε δει τι προκάλεσε η αναλγησία και η
υποβάθμιση του όλου ζητήματος σε άλλες χώρες. Η Ιταλία υποτίμησε τον κίνδυνο με αποτέλεσμα να μετρούν σήμερα χίλιους νεκρούς.
Ο ιός βρήκε απροετοίμαστη και τη Γερμανία,
καθώς η Άγκελα Μέρκελ εκτιμά πως το 70%
του γερμανικού πληθυσμού θα μολυνθεί από
τον κορωνοϊό. Την ίδια ώρα ΗΠΑ και Ηνωμένο
Βασίλειο άργησαν να λάβουν τα όποια μέτρα,
μετρώντας πληγές και συνέπειες. Σε αυτό το
κλίμα ο Έλληνας πρωθυπουργός είπε το αυτονόητο μεν, το επιβεβλημένο δε σε μία βαθιά
συντηρητική κοινωνία: ότι στην κρίση δεν
δοκιμάζονται τα πιστεύω μας, αλλά η πίστη
στην υγεία του ανθρώπου, καλώντας τους να
μείνουν μακριά από τις εκκλησίες και κατ’
επέκταση μακριά από τον κίνδυνο εξάπλωσης
του ιού. Την ίδια ώρα που βουλευτές και υπουργοί του έκαναν ανέξοδα μαθήματα θρησκοληψίας και λαϊκισμού.
Η κυβέρνηση στην Κύπρο ξεκίνησε λανθασμένα την όποια λήψη μέτρων κατά του κορωνοϊού. Έκλεισε αναίτια κάποια οδοφράγματα,
διχάζοντας την κοινωνία, ενώ την ίδια στιγμή
επέτρεπε την καρναβαλίστικη παρέλαση και
άφησε τα αεροδρόμια χωρίς τους απαραίτητους
ελέγχους. Πλέον τα μέτρα που λαμβάνει βρίσκονται προς τη σωστή κατεύθυνση. Από σήμερα θα δοκιμαστούν όλοι και όλα. Και η Πολιτεία και το γενικό σύστημα υγείας το οποίο
θα πρέπει να τύχει της ανάλογης στήριξης.
Όλοι έχουν χρέος να αρθούν στο ύψος των
περιστάσεων και ο καθένας θα πρέπει να βοηθήσει όπως μπορεί.
Με πειθαρχία, σύνεση και πάνω από όλα
ενότητα. Γιατί αυτό θα αποτελέσει το καλύτερο
εμβόλιο στην κρίση που έρχεται.

Η εξάπλωση του κορωνοϊού ήδη προκαλεί
εντονότατες πιέσεις στην παγκόσμια οικονομία, οι οποίες ασφαλώς θα επηρεάσουν
και την Κύπρο. Το γεγονός όμως ότι διαθέτουμε σημαντικά δημοσιονομικά περιθώρια
και ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική, θα μας
βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τα χειρότερα. Προφανώς
καμία ανοικτή οικονομία δεν θα παραμείνει ανεπηρέαστη,
ούτε και πρέπει να πούμε ξανά ότι «η κρίση θα μας προσπεράσει», όπως λέχθηκε από τα πιο επίσημα χείλη την
τελευταία φορά που η παγκόσμια οικονομία αντιμετώπιζε
συνθήκες κρίσης. Αντιθέτως, βρισκόμαστε αντιμέτωποι
με μια πρωτοφανή κατάσταση. Οι εκτιμήσεις όμως συγκλίνουν στο ότι ο αρνητικός οικονομικός αντίκτυπος θα
είναι προσωρινός. Έντονος αλλά προσωρινός. Δεν υπάρχουν
αυτή την φορά οι μεγάλες διαθρωτικές αδυναμίες και οι
στρεβλώσεις που είχαν προσδώσει συστημικό χαρακτήρα
και διάρκεια στην προηγούμενη κρίση. Για παράδειγμα,
στην Ευρώπη, οι ισολογισμοί των τραπεζών έχουν σε ένα
μεγάλο βαθμό εξυγιανθεί, τα δημόσια οικονομικά είναι σε
σαφώς καλύτερη θέση και η ανεργία είναι χαμηλή. Λόγω
των μέτρων όμως που λαμβάνονται προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο ιός προκύπτουν επιπτώσεις. Έχουν διαταραχθεί
οι εφοδιαστικές αλυσίδες και το διεθνές εμπόριο με τρόπο
που επηρεάζει την παραγωγή και την προσφορά. Η διαφαινόμενη όμως ομαλοποίηση της κατάστασης στην Κίνα,
αποτελεί εξαιρετικά θετική εξέλιξη. Ίσως πιο σοβαρό είναι
το πρόβλημα που αφορά στον περιορισμό της κατανάλωσης.
Η κίνηση στα εστιατόρια και στις εμπορικές οδούς έχει
περιοριστεί απότομα. Συνέδρια, εκθέσεις, θεατρικές παραστάσεις και αθλητικές εκδηλώσεις ακυρώνονται. Σχολεία
έχουν κλείσει. Για την χώρα μας το βασικότερο πρόβλημα
προκύπτει λόγω των περιορισμών στις αερομεταφορές και
της αναστολής της έναρξης της τουριστικής περιόδου.
Προκύπτει δηλαδή μείωση της συνολικής ζήτησης, σε
βαθμό που είναι ικανός να οδηγήσει την οικονομία σε
ύφεση. Οι προβλέψεις είναι δύσκολες. Βρισκόμαστε σε
αχαρτογράφητα νερά. Οι επιστήμονες όμως εκτιμούν ότι
η εξάπλωση του ιού θα ανακοπεί μέσα σε λίγους μήνες.
Εάν αυτό επιβεβαιωθεί, οι οικονομίες θα ανακάμψουν γρήγορα. Για την Κύπρο είναι πολύ σημαντική η έγκαιρη επανεκκίνηση του τουριστικού ρεύματος προκειμένου να μην
χαθεί το δεύτερο εξάμηνο, κατά το οποίο εισπράττονται
πάνω από τα 2/3 των εσόδων του τομέα. Μάλιστα, σε
κάποιους τομείς, αυτό που θα προκύψει θα είναι κυρίως
αναβολή της οικονομικής δραστηριότητας και όχι απώλειά
της. Αυτή η διαπίστωση πρέπει να καθοδηγήσει τις αποφάσεις
σε σχέση με τα μέτρα που η κάθε κυβέρνηση θα πρέπει
να λάβει, προκειμένου να περιοριστούν οι αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις. Το πόσο ισχυρά θα είναι αυτά τα
μέτρα, εξαρτάται από τα περιθώρια που η κάθε κυβέρνηση
φρόντισε να δημιουργήσει στα προηγούμενα χρόνια, όταν
οι καιροί ήταν καλοί. Και εδώ ακριβώς είναι που αποκτούν
ιδιαίτερη σημασία τα δημοσιονομικά περιθώρια που διαθέτει
πλέον η χώρα μας. Η Κύπρος διαθέτει το μεγαλύτερο δημοσιονομικό πλεόνασμα στην Ε.Ε., το οποίο κατ’ επανάληψη
έχω χαρακτηρίσει ως το περιθώριο ασφαλείας μας. Τώρα
είναι η ώρα που πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε. Με προσδιορισμό και εφαρμογή ισχυρών, στοχευμένων, αλλά οπωσδήποτε προσωρινών μέτρων. Που θα αποσκοπούν κυρίως
στην ενθάρρυνση της κατανάλωσης, προκειμένου να αποφευχθεί η διολίσθηση της οικονομίας σε ένα φαύλο κύκλο.
Μέτρα πρέπει επίσης να ληφθούν σε σχέση με την ρευστότητα των επιχειρήσεων, ενώ χρειάζονται και προσωρινά
μέτρα κοινωνικής στήριξης. Διαφορετική βεβαίως θα ήταν
σήμερα η κατάσταση εάν αντί για πλεονάσματα, είχαμε
τα ελλείματα του παρελθόντος ή εάν το τραπεζικό μας σύστημα δεν είχε, μέσα από δύσκολες αποφάσεις, εξυγιανθεί
και αναδιαρθρωθεί. Ίσως αυτό να είναι άλλο ένα μάθημα
για όλους μας. Ότι δηλαδή η συνετή διαχείριση των δημοσίων
οικονομικών και της οικονομίας γενικότερα, δεν πρέπει
ποτέ και για κανένα λόγο να διακυβεύεται.
Κανένα μέτρο δεν πρόκειται να ακυρώσει τις αρνητικές
οικονομικές συνέπειες που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Τα
σωστά μέτρα μπορούν όμως να περιορίσουν τις συνέπειες
και να επιτρέψουν την γρήγορη ανάκαμψη. Με ψυχραιμία
και με σωστές αποφάσεις θα τα καταφέρουμε.

economidoum@kathimerini.com.cy

Ο κ. Χάρης Γεωργιάδης είναι αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ.

elenixenou11@gmail.com
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AKAΡΙΑΙΑ / Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

Γυναίκα στην Μπανγκαλόρε της Ινδίας καλύπτει το πρόσωπό της με μαντήλι. Στην Ινδία η κυβέρνηση
στις 13 Μαρτίου ανακοίνωσε το πρώτο θύμα του κορωνοϊού, έναν 76χρονο άνδρα.

ΔΙΕΛΚΥΣΤΙΝΔΑ / Tης ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Το εμβόλιο της κρίσης
Οι δυστυχίες, έλεγε στην «Πανούκλα» ο Καμύ, είναι μια κοινή υπόθεση που δύσκολα τις πιστεύει
κανείς, όταν του πέσουν στο κεφάλι. «Υπήρξαν στον κόσμο», εξηγούσε, «τόσες πανούκλες όσοι
και οι πόλεμοι. Και παρόλα αυτά οι πανούκλες
και οι πόλεμοι πάντα βρίσκουν τους ανθρώπους
το ίδιο απροετοίμαστους». Θα μπορούσε, όμως,
αυτή η δυστυχία να μας βρει όλους ενωμένους,
γιατί η ευτυχία του ενός είναι ίσως η μεγαλύτερη
ντροπή, όπως θα έλεγε και ο συγγραφέας.
Αυτή την πρωτόγνωρη κρίση δεν μπορούσε
να την υπολογίσει κανείς, ούτε και να προετοιμαστεί επαρκώς για να την αντιμετωπίσει.
Στην κρίση, όμως, δοκιμάζονται όλοι. Τα αντανακλαστικά των πολιτικών αρχηγών, η υπευθυνότητα, αλλά και η ανθρωπιά των υπολοίπων
μας. Η Κύπρος δεν θα μείνει ανεπηρέαστη από
την πανδημία. Είτε αυτό αφορά την αύξηση
των κρουσμάτων, είτε αυτό αφορά την οικονομία. Γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο ο λαϊκισμός,
οι ιδεοληψίες, η στενοκεφαλιά, οι μικρότητες
και ο ατομικισμός θα πρέπει να μπουν σε απομόνωση, γιατί είναι ίσως το πιο επικίνδυνο μικρόβιο για να εξαπλωθεί.
Και τον λαϊκισμό και τις ιδεοληψίες, αλλά
και τη μικρότητα δυστυχώς τη ζούμε ήδη. Από
τον κοινοτάρχη της Κυπερούντας, που μια
χαρά τσέπωνε τα κονδύλια για την ανέγερση
του Πνευμονολογικού Κέντρου στην κοινότητά
του, αλλά την κρίσιμη στιγμή αρνήθηκε το
Κέντρο να γίνει χώρος καραντίνας. Το είδαμε
και από τις τοπικές αρχές της ελεύθερης Αμμοχώστου όταν αποφάσισαν να προειδοποιήσουν με μέτρα μόλις ήρθαν τα πρώτα κρούσματα στο νοσοκομείο Αμμοχώστου. Θα επηρέαζε τον τουρισμό τους, είπαν. Ήταν κοντά
σε κατοικημένες περιοχές εξήγησαν. Και παραπονέθηκαν πως η επαρχία δεν τυγχάνει της
ανάλογης προσφοράς με τα όσα προσφέρει.
Αδιαφορώντας για το ότι το Νοσοκομείο Λεμεσού και Λευκωσίας υπολειτουργούσαν. Μικροί φάνηκαν και κάποιοι ξενοδόχοι όμως, οι
οποίοι εδώ και χρόνια απολαμβάνουν μόνοι
τους τα κέρδη από τον τουρισμό και στην
πρώτη δυσκολία απειλούν από την πρώτη στιγμή ότι δεν θα εφαρμόσουν τη συλλογική σύμβαση. Οι κληρικοί που επιμένουν για κανονική

ΒΟΛΕΣ / Tου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ

Η Ιφιγένεια του κορωνοϊού
Έμελλε η τύχη, σε
έναν πολύ καλό γιατρό, σύμφωνα με μαρτυρίες στα Μέσα Κοινωνική Δικτύωσης,
να θυσιαστεί ως άλλη
Ιφιγένεια, για να φυσήξει ο άνεμος
της εκστρατείας ενημέρωσης κατά
του κορωνοϊού. Ο υπουργός Υγείας
Κωνσταντίνος Ιωάννου, ως άλλως
Αγαμέμνονας, θυσίασε, έστω και
άθελά του, τον άνθρωπο ο οποίος
έσωσε όπως μαρτυρούν ασθενείς,
πολλούς καρδιοπαθείς. Απόγευμα
Δευτέρας, έξι η ώρα το απόγευμα,
όλος ο κόσμος καρφωμένος στις τηλεοράσεις του, ανέμενε να ακούσει
σε απευθείας μετάδοση τον υπουργό
Υγείας να ανακοινώνει τα κακά μαντάτα και τα πρώτα κρούσματα κορωνοϊού στην Κύπρο. Άρχισε με συστάσεις για ψυχραιμία και αποφυγή
του πανικού, αλλά έριξε και τη βόμβα
μεγατόνων, προκαλώντας ο ίδιος
πανικό. Το πρώτο κρούσμα ήταν

λειτουργός των υπηρεσιών υγείας
σε δημόσιο νοσοκομείο και έμεινε
ως εκεί, επικαλούμενος τα προσωπικά δεδομένα. Τότε άρχισε το άγριο
βρισίδι για τον γιατρό, αλλά και για
τον υπουργό, ο οποίος πολλαπλασίασε τον πανικό του κόσμου. Ο καθένας συνειδητοποίησε πως μπορούσε να είχε κολλήσει τον ιό, από
συγγενείς και φίλους, οι οποίοι επισκέφθηκαν κάποιο νοσοκομείο.
Δεν ξέρουμε αν ο υπουργός Υγείας
ζήτησε οποιαδήποτε γνωμάτευση
για τα προσωπικά δεδομένα, αλλά
σίγουρα δεν σκέφτηκε το αυτονόητο,
ότι το δημόσιο συμφέρον είναι πάνω
από τις νομικές γνωματεύσεις. Με
άλλα λόγια, αυτά τα οποία γράφουν
ασυνείδητοι στο διαδίκτυο με τα
δυστυχήματα, προκαλώντας πανικό
στους πολίτες, το έπραξε άθελά του
ο υπουργός Υγείας. Ευτυχώς, φαίνεται ότι συνειδητοποίησαν γρήγορα
το σφάλμα τους στο Υπουργείο Υγείας, ή διάβασαν τα σχόλια στα Μέσα

Κοινωνικής Δικτύωσης και λίγα
λεπτά αργότερα, κυκλοφόρησε ως
πληροφορία, το όνομα του γιατρού
Χρυσόστομου Κόκκινου. Φυσικά,
κανένας δεν σκέφτηκε να προστατεύσει τον γιατρό, από το ηθικό λιντσάρισμα. Ο ίδιος σίγουρα μέσα στον
πανικό του, δεν μπορούσε να σκεφτεί
λογικά, εκείνη την ώρα. Ωστόσο,
όφειλαν κάποιοι οποίοι ήταν δίπλα
του και γνώριζαν καλά το «παιχνίδι»
της επικοινωνίας, να κινηθούν με
περισσότερη ψυχραιμία και όχι να
τον εγκαταλείψουν αβοήθητο. Ο
γιατρός προέβη σε δηλώσεις σε διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης, κατέθεσε τη δική του εκδοχή, η οποία
ανέτρεψε σε μεγάλο βαθμό την «τάτσα» την οποία του άφησε το Υπουργείο Υγείας. Επί της ουσίας, δεν ξέρουμε αν φέρει ή όχι ευθύνη ο γιατρός, γιατί κόλλησε τον κορωνοϊό
ή αν ήταν απλώς άτυχος και βρέθηκε
στον λάθος τόπο, τη λάθος στιγμή.
Η επιμονή του για διενέργεια εξέ-

τασης για κορωνοϊό, χωρίς να έχει
συμπτώματα, έβαλε πολλούς σε υποψίες. Πάντως, είτε έτσι, είτε αλλιώς
ο Χρυσόστομος Κόκκινος έγινε αιτία
για να «ξυπνήσουν» οι κυβερνώντες
και οι πολίτες, ώστε να μην πάθουμε
τα ίδια με τους Ιταλούς.
Ο μύθος λέει ότι ο χάρος, την εποχή της πανούκλας, τον μεσαίωνα,
κατέβηκε στη γη για να πάρει χίλιες
ψυχές από μία πόλη. Ωστόσο, εξαιτίας
του πανικού που προκλήθηκε, πέθαναν πέντε χιλιάδες άνθρωποι. Δεν
είναι τυχαίο το γεγονός ότι εκκλησιαστικοί πατέρες, αλλά και ψυχολόγοι, λένε ότι πρώτα αρρωσταίνει
η ψυχή και μετά το σώμα. Μια άλλη
παράμετρος είναι ο φόβος με τη Θεία
Κοινωνία, όπου οι πιστοί σύμφωνα
με την πίστη της Εκκλησίας, μεταλαμβάνουν από το ίδιο Άγιο ποτήριο
και την ίδια λαβίδα (κουταλάκι) το
Σώμα και το Αίμα του Χριστού. Καλό
θα ήταν οι πολιτικοί και ιδιαίτερα ο
υπουργός Υγείας να απέφευγαν τις

συστάσεις και να περιορίζονταν στις
γενικές υποδείξεις των ειδικών. Ο
κάθε άνθρωπος κάνει τις δικές του
επιλογές, ανάλογα με τα πιστεύω
του και σίγουρα «τα του Θεού τω
Θεώ και τα του Καίσαρος τω Καίσαρι». Υπάρχουν και σε αυτή την υπόθεση, επιστημονικές μαρτυρίες, οι
οποίες αναφέρουν ότι σε ποτήρι
ασημένιο, δεν μπορούν να επιβιώσουν ιοί και μικρόβια. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ιστορικά οι βασιλιάδες έπιναν νερό και ποτό σε
ασημένια ποτήρια. Μάλιστα και η
έκφραση γαλαζοαίματος βρήκε από
το γαλάζιο χρώμα, το οποίο εμφάνιζαν οι εστεμμένοι, αφού σωματίδια
από το ασήμι, μεταφέρονταν στον
σώμα τους. Στην Αμερική έκαναν
πειράματα σε πισίνες, οι οποίες επενδύθηκαν από ασήμι. Δεν χρειάζονταν, γράφτηκε, ούτε χλωρίνη, ούτε
άλλα χημικά για να διατηρούν καθαρό το νερό. Η ουσία, στον χώρο
της Εκκλησίας, δεν οφείλεται σίγουρα

στα ασημένια θεία ποτήρια, αλλά
στο θαύμα της μεταβολής του ψωμιού και του κρασιού σε Σώμα και
Αίμα Χριστού.
Στην Κύπρο έχουμε και πάρα
πολλά άγρια βότανα, τα οποία τους
προηγούμενους αιώνες, λέγεται ότι
χρησιμοποιήθηκαν για τη θεραπεία
πολλών και φοβερών ασθενειών
και επιδημιών, όπως η πανούκλα.
Λέγεται ότι πολλοί κύπριοι πλούτισαν πουλώντας τα «θαυματουργά»
για την εποχή βότανα. Καλό είναι
το Υπουργείο Γεωργίας να επιστρατεύσει επιστήμονες βοτανολόγους
και να αρχίσουν πειράματα και δοκιμές για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού. Ποιος ξέρει, ίσως η ταπεινή
Κύπρος να μπορέσει να προσφέρει
εναλλακτικές θεραπείες στον κόσμο.
«Στην Κύπρο ακόμη λειτουργεί το
θαύμα», όπως έλεγε και ο Γιώργος
Σεφέρης.

kaparispan@yahoo.gr
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Οι ηγέτες στην κρίση

Τέλος και αρχή

Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ








Ζούμε το παράδοξο μέσα να έχουμε μια αίσθηση υπεύθυνης ηγεσίας, αλλά έξω να μας
λείπει παντελώς κάτι
αντίστοιχο.
νοϊό, το μεταναστευτικό/προσφυγικό και την επιθετικότητα του
Ερντογάν. Δοκιμαζόμαστε και θα
δοκιμαστούμε. Αυτά σε ό,τι αφορά
το δικό μας σκηνικό, εδώ στην Ελλάδα. Γιατί σε ό,τι αφορά το παγκόσμιο, έχουμε κάθε δικαίωμα να
ανησυχούμε. Ή, για να είμαι ακριβής, έχουμε κάθε δικαίωμα να τρέμουμε για αυτά που συμβαίνουν
και όσα θα ακολουθήσουν.
Παλαιότερα, όταν ο πλανήτης
αντιμετώπιζε κάποια παγκόσμια
απειλή, ξέραμε ότι πρωταγωνιστικό
ρόλο στην αντιμετώπισή της θα
διαδραμάτιζαν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε συνεργασία με τους εταίρους τους και το πλέγμα των διεθνών οργανισμών που δημιουργήθηκαν μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο ηγετικός ρόλος των ΗΠΑ,
και της Δύσης γενικότερα, ήταν
δεδομένος. Τώρα έχουμε να κά-

νουμε με μια τρέλα. Ο πρόεδρος
Τραμπ όχι απλώς δεν ενδιαφέρεται
να παίξει αυτό τον ρόλο, αλλά κάνει
ό,τι μπορεί για να απομονώσει τη
χώρα του και να τη μικρύνει στο
διεθνές περιβάλλον. Αντί να αναλάβει πρωτοβουλίες, τιμωρεί τους
Ευρωπαίους με τρόπο ανεξήγητο
και αψυχολόγητο, απαγορεύοντας
τις πτήσεις. Εξαιρεί τη Μεγάλη Βρετανία, προφανώς γιατί ο Τζόνσον
είναι φίλος του. Αντί για διεθνείς
συμμαχίες, προτιμά να υψώνει τείχη
γύρω από την Αμερική.
Η Ευρώπη μοιάζει και αυτή «μικρή». Η νέα ευρωπαϊκή ηγεσία φαίνεται να τα έχει χαμένα και να μην
μπορεί να συμβιβάσει την ακαταμάχητη ροπή της προς την επικοινωνία με τη διαχείριση μιας πραγματικά τεράστιας κρίσης. Οι Βρυξέλλες δεν έχουν ακόμη προχωρήσει
στον διορισμό ενός «τσάρου» για
την πανδημία και γενικά προβάλλουν μία αδυναμία. Είναι εντυπωσιακό ότι χώρες σαν την Κίνα καλύπτουν το κενό της Δύσης. Οταν
η Ιταλία, για παράδειγμα, χρειάσθηκε ιατρικό υλικό, ήταν το Πεκίνο
αυτό που ανταποκρίθηκε άμεσα.
Οι ΗΠΑ, που πάντοτε έπαιζαν τον
ρόλο της υπερδύναμης ήπιας ισχύος
–πέραν της πραγματικής–, απουσιάζουν.
Εχει κανείς γενικά την αίσθηση
ότι η κρίση του κορωνοϊού σηματοδοτεί μια βαθύτερη κρίση. Αλλοι
πιστεύουν ότι θα σημάνει την υπαναχώρηση της παγκοσμιοποίησης,
την ύψωση περισσότερων εμποδίων
και φραχτών ανάμεσα στα κράτη
του κόσμου. Αλλοι πως θα πάρει
άλλη μορφή, χωρίς τις ΗΠΑ στο
επίκεντρο. Υπάρχουν και εκείνοι
που αναζητούν ψήγματα ελπίδας
στην προοπτική η κρίση του κορωνοϊού να οδηγήσει στην ήττα
του Τραμπ.
Οπως και να έχει το πράγμα,
ζούμε κάτι ιστορικό και μοναδικό.
Και το παράδοξο, μέσα να έχουμε
μια αίσθηση υπεύθυνης ηγεσίας,
αλλά έξω να μας λείπει παντελώς
κάτι αντίστοιχο.

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τρεις μεγάλες απειλές: άμεσος κίνδυνος
είναι η πανδημία του
νέου κορωνοϊού· χρόνιο πρόβλημα είναι η
τουρκική επιθετικότητα· συστημική
ασθένεια η οικονομία και ο δημογραφικός μαρασμός που συνδέεται
άρρηκτα με αυτήν. Την ίδια ώρα,
όλα στον κόσμο αλλάζουν. Οι θεσμοί, τα πλαίσια, οι συμμαχίες, οι
κανόνες και τα έθιμα των τελευταίων δεκαετιών δεν ισχύουν παρά
ως σκιές, ως άδειο κέλυφος. Μέσα
σε αυτή την επικίνδυνη ρευστότητα,
καλούμαστε να αξιολογήσουμε σωστά τη συγκυρία, να μετρήσουμε
τις δυνάμεις μας, να χαράξουμε
στρατηγική και να την ακολουθήσουμε με πίστη, σύνεση και αποφασιστικότητα.
Στη χώρα μας, εκκλήσεις για ενότητα, για την επούλωση πληγών
του παρελθόντος, για ψύχραιμη αντιμετώπιση των προκλήσεων της
εποχής, για αισιοδοξία για το μέλλον
μοιάζουν αφελείς και ουτοπικές.
Παραμένουν, όμως, πάντα το ζητούμενο, όπως παρατηρήσαμε στις
δηλώσεις της Αικατερίνης Σακελλαροπούλου όταν εξελέγη Πρόεδρος

της Δημοκρατίας. Η ορκωμοσία της
προχθές συνέπεσε με την κορύφωση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε. Είναι ενθαρρυντικό ότι,
παρά τον ενδημικό διχασμό της πολιτικής μας ζωής, η μεγάλη πλειοψηφία της Βουλής στήριξε την
υποψηφιότητα της κ. Σακελλαροπούλου. Ετσι, η νέα Πρόεδρος ίσως
να μπορέσει να επηρεάσει τους
πρωταγωνιστές της πολιτικής αλλά
και την κοινωνία. Η νέα Πρόεδρος
θα μπορεί να συνεργαστεί με τον
πρωθυπουργό και τον αρχηγό της
αξιωματικής αντιπολίτευσης για
την καλλιέργεια κλίματος συναίνεσης στα μεγάλα θέματα που αντιμετωπίζουμε. Ηδη ο Αλέξης Τσίπρας
έχει στηρίξει την υποψηφιότητα
Σακελλαροπούλου καθώς και την
απόφαση της κυβέρνησης να κλείσει
τα σύνορα με την Τουρκία. Η διαχείριση της πανδημίας, πάλι, δεν
αφήνει περιθώρια για εύκολη αντιπολίτευση. Μια επιτυχημένη συνεργασία μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα εδώ θα άλλαζε τα δεδομένα στην πολιτική
και στο πώς συζητάμε για πολιτική.
Θα κάνει την κοινωνία πιο ανοικτή
στη συναίνεση, στη συνεργασία,
στην αλλαγή.

Αν υπάρχει «καλό» σε αυτή τη
συγκυρία, είναι ότι η Ελλάδα βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο.
Δεν έχουμε το περιθώριο να αγνοήσουμε του κινδύνους, να επαναλάβουμε τα λάθη που μας οδήγησαν
στη χρεοκοπία. Πρέπει να αλλάξουμε, όχι επειδή το απαιτούν δανειστές και εταίροι (όπως παλιότερα
οι μεγάλες δυνάμεις), αλλά επειδή
δεν έχουμε την πολυτέλεια να ψάχνουμε για δικαιολογίες για να μείνουμε στάσιμοι και να αναλωνόμαστε σε μάχες μεταξύ μας. Αυτές
οι πρακτικές μάς οδήγησαν επανειλημμένως σε ήττες. Σήμερα δεν
μπορούμε να ελπίζουμε σε καμία
παρέμβαση που θα άμβλυνε τις επιπτώσεις μιας κατάρρευσης. Ολες
οι χώρες, μεγάλες και μικρές, αντιμετωπίζουν δυσκολίες που οδηγούν στην εσωστρέφεια και στον
απομονωτισμό. Εναπόκειται σε
εμάς να εξασφαλίσουμε την επιβίωση και την ευημερία της χώρας
μας.
Η αντιμετώπιση της Τουρκίας
απαιτεί ψυχραιμία και ενότητα.
Οφείλουμε να φυλάμε όχι μόνο τα
σύνορα αλλά και τις αξίες μας, οι
οποίες είναι πολυτιμότερες από
την προπαγάνδα και τις τουρκικές

απειλές. Ο κορωνοϊός μάς αναγκάζει
να πειθαρχούμε, να συνεργαζόμαστε μεταξύ μας. Ετσι, εάν η τουρκική επιθετικότητα και ο κορωνοϊός
αναγκάσουν τους πολιτικούς και
τους πολίτες να αποδεχθούν την
ανάγκη για σοβαρότητα και σύνεση,
πολλά θα αλλάξουν στη χώρα μας.
Με τις παλιές πρακτικές εξαντλημένες, αντιμετωπίζοντας μεγάλους
κινδύνους σε ένα ρευστό και απρόβλεπτο περιβάλλον, ίσως μπορέσουμε να θέσουμε τις βάσεις για
μια πιο δίκαιη κοινωνία, μια πιο
δυναμική οικονομία. Τότε ίσως θελήσουν να επιστρέψουν πολλοί
από τους νέους που έφυγαν, να κάνουν παιδιά πολλοί που έμειναν.
Αυτό δεν θα λύσει όλα τα προβλήματα της οικονομίας και της κοινωνίας, αλλά θα ήταν μια αρχή.
Νέα αρχή εκπροσωπεί και η νέα
Πρόεδρος.
Οπως είπε, προσβλέπει σε «μια
κοινωνία που, στηριζόμενη στη
μακρά δημοκρατική της παράδοση,
επουλώνει τα τραύματα του παρελθόντος, αντιμετωπίζει τις προκλήσεις του παρόντος και ατενίζει
με αισιοδοξία το μέλλον». Το τέλος
της παλιάς νοοτροπίας επιτρέπει
μια ελπίδα για νέα αρχή.

Από ευρωπαϊκό, διμερές
Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

Εχει κάποια ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά η
πρόσφατη κρίση
στις σχέσεις Ελλάδος και Τουρκίας,
που προοιωνίζεται
κλιμάκωση της διμερούς εντάσεως, καθώς προληπτικές αμυντικές
κινήσεις της κυβερνήσεως του
Κυριάκου Μητσοτάκη πυροδοτούν δυσανάλογες αντιδράσεις
από την πλευρά της Αγκυρας.
Ενα νέο στοιχείο της αντιπαραθέσεως είναι η προσωπική πολεμική του Τούρκου προέδρου
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εναντίον
του Ελληνα πρωθυπουργού.
Η εικόνα της οικογένειας Μητσοτάκη ήταν ιδιαιτέρως θετική
στην Τουρκία. Και ως εκ τούτου
ένας από τους στόχους της πολεμικής είναι η απαξίωση του Ελληνα πρωθυπουργού ως αξιόπιστου συνομιλητή, που εξακολουθεί να υπάρχει στο τουρκικό κατεστημένο.
Ενα δεύτερο στοιχείο της αντιπαραθέσεως είναι η προσπάθεια
της Αγκυρας να δημιουργηθεί εικόνα της Ελλάδος ως κράτουςπαρία με έκνομη συμπεριφορά,
παραβιάζουσας τα ανθρώπινα δικαιώματα μεταναστών, τα οποία
έχουν κατοχυρωθεί στο πλαίσιο
του ΟΗΕ και της Ε.Ε.
Εξ ου και τα περί «ναζιστικών»,
«φασιστικών» δήθεν μεθόδων
προς αναχαίτιση του ρεύματος
προσφύγων και μεταναστών. Βέβαια, παρόμοιες προσπάθειες από
την πλευρά της Αγκυρας έγιναν
και στο παρελθόν, αλλά όχι επί
του κ. Ερντογάν, έως πρόσφατα.
Κατά παγία πρακτική, η στάση
της Τουρκίας έναντι της Ελλάδος
προσδιορίζεται από τις εξελίξεις
στην Κύπρο. Το πογκρόμ των Ελλήνων της Κωνσταντινουπόλεως
της 6ης Σεπτεμβρίου 1955 ακολούθησε τις πρώτες βομβιστικές
ενέργειες της ΕΟΚΑ της 1ης Απριλίου 1955. Εκτοτε η Τουρκία αξιολογεί το ειδικό βάρος τού κάθε

Ελληνα πρωθυπουργού με τη δυνατότητά του να «δαμάσει» τους
Ελληνοκυπρίους.
Οταν, κατά τις διμερείς συναντήσεις του Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου 2019, ο κ. Ερντογάν διαπίστωσε ότι ο Ελληνας πρωθυπουργός δεν ήταν διατεθειμένος
να ασκήσει πίεση στη Λευκωσία
για να ακυρώσει τις ενεργειακές
έρευνες στην υφαλοκρηπίδα της
Κύπρου, η «χρησιμότητα» του κ.
Μητσοτάκη ως «αξιόπιστου συνομιλητού» είχε ακυρωθεί.
Στην παρούσα φάση τα μέτρα
που έλαβε η κυβέρνηση στον
Εβρο, για να αναχαιτίσει την είσοδο προσφύγων και μεταναστών,
οδήγησαν στην στρατιωτικοποίηση της περιοχής και η απάντηση
που έδωσε η Αγκυρα στην άσκηση
προασπίσεως των συνόρων μας
ήταν η παραβίαση των χερσαίων
συνόρων της Ελλάδος από τα
τουρκικά μαχητικά.
Με αυτά και με αυτά, όμως, μια
αναμέτρηση του κ. Ερντογάν με
την ηγεσία της Ε.Ε., που αφορούσε
την παροχή κοινοτικών ανταλλαγμάτων για να αποτρέψει τη
ροή μεταναστών και προσφύγων
από την Τουρκία στην Ευρώπη,
μετατρέπεται σε μείζον διμερές
ελληνοτουρκικό πρόβλημα.
Αποτελεί μικρά παρηγορία η
ανάπτυξη περίπου εκατό ενόπλων
ανδρών προερχομένων από διάφορες χώρες της Ενώσεως. Η παρουσία τους στον Εβρο έχει χαρακτήρα συμβολικό και μόνον.
Δεν είναι άνευ σημασίας ασφαλώς.
Αλλά είναι αμφίβολο εάν αποτρέψει τη στρατηγική του κ. Ερντογάν έναντι της Ελλάδος. Εξ ου και
είναι σημαντική η άτυπη προσέγγιση και ομοφωνία που ανιχνεύεται μεταξύ του πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη και του
προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχουν βέβαια και τα πολιτικά «λιμά» –κατά τη χαρτοπαικτική ορολογία– που φωνασκούν.
Ας σιωπήσουν επιτέλους.
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Οταν οι πολίτες βρίσκονται αντιμέτωποι
με μία άγνωστη,
απρόσμενη και επικίνδυνη απειλή, αναζητούν ένα μόνο
πράγμα: ηγεσία. Θέλουν να ξέρουν
ότι απέναντί τους έχουν έναν άνθρωπο που αντιλαμβάνεται το μέγεθος της κρίσης, ξέρει τι να κάνει
για να τη χειριστεί και –το κυριότερο– συμμερίζεται την αγωνία
τους. Ο πρωθυπουργός πέρασε τον
πήχυ με το διάγγελμά του.
Η κρίση δεν έχει βέβαια περάσει.
Και συνεχίζει να έχει όλα τα στοιχεία
μιας τέλειας καταιγίδας. Καμία χώρα
δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα εύκολα και ταυτόχρονα με τον κορω-

l

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Το Αμάν, η Μόσχα και το Φανάρι
Στις 26 του προηγούμενου μήνα,
Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε
στο Αμάν της Ιορδανίας μια «αδελφική συνάντηση», όπως αυτοτιτλοφορήθηκε, μερικών από τους
«προκαθημένους» των εθνικών αυτοκέφαλων, «ορθόδοξων» Εκκλησιών. Ηταν μια πρωτοβουλία του
πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλου.
Θέμα της «συνάντησης» δεν είχε
ανακοινωθεί, το εγχείρημα έμοιαζε
με κάτι σαν απόπειρα καινοτομίας,
σαν δοκιμή.
Στη διεθνή παρουσία της η ονομαζόμενη «Ορθόδοξη» χριστιανική
Εκκλησία είναι κατακερματισμένη
σε δεκαέξι ανεξάρτητες, αυτονομημένες εκκλησίες. Αν εξαιρέσουμε
τρία από τα τέσσερα πρωτοχριστιανικά («πρεσβυγενή») Πατριαρχεία, οι υπόλοιπες αυτοκεφαλίες
είναι θεσμικά μορφώματα με εθνοφυλετική ταυτότητα – ανταποκρίνονται στο προτεσταντικό αποκύημα των «κρατικών εκκλησιών»
(Staatskirchen).
Ποιες προϋποθέσεις ή θεσμοί
εξασφαλίζουν το ελάχιστο της συνοχής των εθνοφυλετικά πολυδιασπασμένων «ορθόδοξων» Εκκλησιών; Οσους αιώνες ο Χριστιανισμός
ήταν άθλημα σχέσεων κοινωνίας,
ο κοινός τρόπος του αθλήματος
εξασφάλιζε την ενότητα τής «κατά
την οικουμένην» Εκκλησίας. Θεσμική έκφραση της ενότητας ήταν
το «συνοδικό σύστημα», χωρίς εθνικά σύνορα. Οταν στη μεσαιωνική
Δυτική Ευρώπη η εισβολή βαρβαρικών φύλων και φυλών αλλοίωσε
δραματικά το συλλογικό επίπεδο

καλλιέργειας, ο εκκλησιαστικός
τρόπος κοινωνίας αλλοτριώθηκε
σε ατομοκεντρική «θρησκεία». Η
πίστη κατανοήθηκε σαν υποταγή
στο «δόγμα», η Εκκλησία σαν μηχανισμός για την εξασφάλιση της
ατομικής «σωτηρίας». Η ενότητα
της «καθόλου» (κατά το όλον) Εκκλησίας έγινε χρηστικό ζητούμενο,
τα κριτήρια της ενότητας ιδεολογικά, ηθικιστικά.
Στο παγκοσμιοποιημένο σήμερα
πια ατομοκεντρικό πολιτισμικό
«παράδειγμα» (τρόπο του βίου) η
επιδιωκόμενη ενότητα και συνοχή
κάθε συλλογικότητας έχει νομικό
- δικαιικό και ιδεολογικό χαρακτήρα.
Και όταν την ορθότητα της ιδεολογίας και του δικαιικού συμβολαίου
δεν την εγγυάται κάποιος Πάπας
ή «μόνο η Γραφή» (sola scriptura),
τότε κριτήριο αλήθειας γίνεται η
ποσότητα, το μέγεθος, η πληθυσμική υπεροχή.
Με παγιωμένη σήμερα αυτή τη
λογική (το Δίκαιο του ισχυροτέρου,
το Δίκαιο της πλειοψηφίας) το πατριαρχείο της Μόσχας «και πασών
των Ρωσιών» απαιτεί να υποκαταστήσει το πατριαρχείο της Κωνσταντινουπόλεως στις ευθύνες και
υποχρεώσεις του «πρώτου τη τάξει»
πατριαρχείου στην «κατά την οικουμένην» Εκκλησία. Ποιες «εξουσίες» παρέχει αυτό το «πρωτείο»
στον πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως και τον καθιστά «οικουμενικό»;
Δύο ευθύνες, αποκλειστικές: Να
συγκαλεί σύνοδο οικουμενική και
να προεδρεύει σε αυτήν. Και οι δυο
δικαιωματικές προνομίες συνιστούν

ευθύνες διακονίας, όχι δυνατότητες
εξουσιαστικής επιβολής.
Κάθε σύνοδος επισκόπων πραγματοποιεί και φανερώνει το χάρισμα
της πατρότητας μέσα στην Εκκλησία. Και «πατρότητα» δεν σημαίνει
ούτε ασθενεία ούτε το «αλάθητο»,
σημαίνει το χάρισμα να «γεννάς»
κάποιον στη ζωή. Η ζωή δεν διδάσκεται, δεν προπαγανδίζεται, δεν
κατανοείται – γεννιέται. Οπως, με
τον τρόπο της ζωής, γεννιέται και
η γνώση της μητρικής αγάπης, γεννιέται η φιλοτεχνία, η φιλοπατρία,
γεννιέται ο έρωτας.
Ο απόστολος Παύλος το ξεκαθαρίζει: «Μπορεί να έχετε πολλούς
παιδαγωγούς, όμως έχετε μόνο
έναν πατέρα». Δεν μιλάει αλληγορικά. Κυριολεκτεί.
Οι Ρώσοι δείχνουν δυσεπίδεκτοι
τέτοιας εκκλησιαστικής καλλιέργειας. Γέννησαν κορυφαία αναστήματα ζωηφόρου πατρότητας (Ντοστογιέφσκι, Βλαντιμίρ Λόσκι, Φλωρόφσκι, Ρουμπλιώφ, Ταρκόφσκι),
αλλά το επίπεδο της συλλογικής
τους καλλιέργειας συναγωνίζεται
την υπανάπτυξη και αλλοτρίωση
του φθίνοντος Ελληνισμού Και ο
νεώτερος Ελληνισμός γέννησε Παπαδιαμάντη, Πικιώνη, Παπαλουκά,
Καβάφη, Σεφέρη, Τσαρούχη, αλλά
οι τύχες του σήμερα καθορίζονται
από θλιβερούς σπιθαμιαίους σε
αμόκ αυτοκαταστροφής.
Τραγικότερα είναι τα συμπτώματα διαπλοκής της ρωσικής μεγαλομανίας με την ελλαδική παρακμιακή μικροπρέπεια. Το πατριαρχείο της Μόσχας μάχεται να

σφετεριστεί ρόλο «ηγεσίας» των
ορθόδοξων Εκκλησιών εκμεταλλευόμενο την πληθυσμική του υπεροχή και τη συνακόλουθη οικονομική του ισχύ. Εξαγόρασε πρώτα
την πειθήνια υποταγή των νεότευκτων πατριαρχικών γεννημάτων
του εθνικισμού χτίζοντάς τους λαμπρότατους καθεδρικούς ναούς ή
επιχορηγώντας απλόχερα φιλοδοξίες μεγαλείου και ισχύος. Αλλά
εξαγοράζει και την πειθήνια υποταγή των δύο από τα τέσσερα ελληνογενή, πρεσβυγενή πατριαρχεία.
Χειραγώγησε η Μόσχα την Αντιόχεια να σαμποτάρει τη Μεγάλη
Σύνοδο που συγκάλεσε η Κωνσταντινούπολη, το καλοκαίρι του 2016,
στην Κρήτη. Χειραγωγεί τώρα τα
εμπερίστατα Ιεροσόλυμα να αποπειραθούν σφετερισμό της ευθύνης
του πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως για σύγκληση συνόδου των
προκαθημένων, δικαιολογώντας
την ανταρσία με φαντασιώδεις προνομίες της «πρώτης» χρονολογικά
«μητρός πόλεως» της Εκκλησίας.
Αυξάνονται ραγδαία, με τα χρόνια, τα δείγματα των προθέσεων
της Μόσχας να επαναλάβει τη σχισματική αυτοχειρία των Φράγκων
του 1054. Δυστυχώς με ολοφάνερα,
πολύ φθηνά κίνητρα. Αν το εξουθενωμένο Οικουμενικό Πατριαρχείο
της Κωνσταντινούπολης συνεχίσει
να σώζει το ευ-αγγέλιο ως αλήθεια
και όχι σαν εξουσιαστική αυθεντία,
τίποτα από τα ουσιώδη της πανανθρώπινης ελπίδας δεν θα έχει χαθεί.
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«Οικολογία της ενημέρωσης»

Η ευρωτουρκική σχέση εκτός ελέγχου

Του ΑΝΤΡΟΥ Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

νωνίας αλλά ένας δημιουργός ειδήσεων, τις οποίες ο ίδιος συντάσσει
και αποστέλλει όπως και όποτε τον
βολεύει. Η τρομερή αύξηση του αριθμού των ΜΜΕ και ΜΚΔ έχει επιφέρει
μια νέα εποχή στον κόσμο της δημοσιογραφίας, αφού ζούμε πλέον στη
μαζικότητα των μέσων ενημέρωσης
και όχι στο μονοπώλιο, που απολάμβαναν παλαιότερα κάποια ΜΜΕ. Σήμερα, ο κάθε χρήστης των ΜΚΔ έχει
τη δική του άποψη και δεν βασίζεται
στο μίντια-κεντρικό σύστημα των
παλαιότερων εποχών, αφού μπορεί
ο ίδιος, τόσο ως χρήστης όσο και ως
παραγωγός ειδήσεων να διαμορφώσει
γνώμη και να επικοινωνήσει με τους
διαδικτυακούς του φίλους. Μέσα σ’
αυτό τον καθημερινό «βομβαρδισμό»
με αρνητικές ειδήσεις, τον ανταγωνισμό και της ανάγκης του κατεπείγοντος πλήγεται η σοβαρή, αντικειμενική και ερευνητική δημοσιογραφία. Η δημοσιογραφία του κουτσομπολιού και της «φθηνής» είδησης
έχει εισβάλει για τα καλά στη ζωή
μας και αυτό πλήττει την ποιοτική
δημοσιογραφία.
Η σημερινή ενημέρωση παρουσιάζεται φορές διαστρεβλωμένη ακόμη και «μολυσμένη» όπως επικαλείται
ο Ραμονέ. Αυτή η μορφή ενημέρωσης
δηλητηριάζει το πνεύμα, μολύνει το
νου και βλάπτει σοβαρά την υγεία
μας. Γι’ αυτό τον λόγο ο συγγραφέας
μας συμβουλεύει να καθαρίζουμε την
ενημέρωση, να την φιλτράρουμε και
μετά να την καταναλώνουμε, έτσι
όπως γίνεται και με την τροφή.
Η «οικολογία της ενημέρωσης»,
λοιπόν, όπως καταλήγει ο Ραμονέ,
μας βοηθά να επιλέξουμε ποια είδηση
θα υιοθετήσουμε και ποια θα αγνοήσουμε. Οι ειδήσεις θα πρέπει πρώτα
να «απολυμαίνονται» από τις ανακρίβειες πριν μας «μολύνουν» τον
εγκέφαλο. Ο κάθε ένας από εμάς θα
πρέπει να επιζητά την καλή ενημέρωση, να είμαστε προσεκτικοί και
να διασταυρώνουμε τις πληροφορίες,
γιατί δεν είναι ο όγκος που μετρά,
αλλά η ποιότητα της είδησης. Η συνεχής μελέτη και επιμόρφωση θα μας
βοηθήσει να επιλέγουμε την κατάλληλη, βάσιμη και αντικειμενική είδηση
που θα μας πείσει και όχι να μας παραπλανήσει.

Ο κ. Άντρος Γ. Καραγιάννης είναι δήμαρχος
Δερύνειας.

Λερώνεις, πληρώνεις
Του ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Τ

έρμα στην παράνομη απόρριψη
αποβλήτων θέτουμε με αποφασιστικά μέτρα, τα οποία λήφθηκαν σε συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Περιβάλλοντος, μέσω του νέου
συστήματος «Λερώνεις- Πληρώνεις».
Πλέον, οι επιθεωρητές του Δήμου
είναι εξουσιοδοτημένοι από το
Υπουργείο να επιδίδουν εξώδικα σε
όσους απορρίπτουν παράνομα απόβλητα. Κάτι που απαιτείτο να γίνει
εδώ και καιρό, εφόσον η κατάσταση
έχει φτάσει στο απροχώρητο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η Υπηρεσία
Καθαριότητας του Δήμου πιέζεται
ασφυκτικά λόγω του τεράστιου όγκου
εργασίας που οφείλει να αναλάβει,
εξαιτίας της έλλειψης κουλτούρας
σεβασμού από ορισμένη μερίδα συμπολιτών μας. Οι 118 επιθεωρητές
που δραστηριοποιούνται παγκύπρια,
εκ των οποίων οι 15 στον Στρόβολο,
θα διενεργούν ελέγχους έπειτα από
καταγγελία ή αυτόβουλα στα δημοτικά όρια της περιοχής τους για ρεύματα αποβλήτων όπως συσκευασίες,
κλαδέματα, ογκώδη αντικείμενα,
απόβλητα ελαστικών και απόβλητα
κατασκευών ή κατεδαφίσεων.
Ελπίδα όλων, ότι το νέο μέτρο
της επιβολής εξωδίκων ύψους 200
ευρώ σε φυσικά πρόσωπα και 500
ευρώ σε εταιρείες, θα επιλύσει το
πρόβλημα. Η νομοθεσία προνοεί αυστηρές ποινές για όσους δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των
επιθεωρητών ή εξακολουθούν να
παρανομούν, με το πρόστιμο να διπλασιάζεται σε περίπτωση που άτομο
ή εταιρεία συνεχίζει ή επαναλαμβάνει
το αδίκημα. Σε ακραίες περιπτώσεις
το πρόστιμο θα μπορεί να φτάσει
μέχρι τις 4000 ευρώ, ενώ εάν δεν
αποπληρωθεί το ποσό της εξώδικης
ρύθμισης, τότε το Τμήμα Περιβάλλοντος θα ετοιμάζει έκθεση γεγο-

νότων προς τον Γενικό Εισαγγελέα
της Δημοκρατίας για λήψη ποινικών
μέτρων. Με ικανοποίηση βλέπουμε
ότι οι διαδικασίες επισπεύσθηκαν
και απλοποιήθηκαν, έτσι ώστε οι
επιθεωρητές του Δήμου να έχουν
τα απαραίτητα νομικά εργαλεία για
να ελέγχουν πιο αποτελεσματικά
την εφαρμογή της περιβαλλοντικής
νομοθεσίας.
Παράλληλα, θεωρούμε ότι τα συγκεκριμένα πρόστιμα είναι αρκετά
υψηλά, έτσι ώστε να λειτουργούν
αποτρεπτικά. Στόχος μας είναι να
έχουμε έναν καθαρό Στρόβολο, εξασφαλίζοντας την προστασία του περιβάλλοντος και τη δημόσια υγεία.
Δεν αποσκοπούμε στην συλλογή προστίμων, ούτε επιθυμούμε να αντιμετωπίζουμε εκδικητικά τους δημότες.
Ωστόσο, η παρούσα κατάσταση δεν
μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Δυστυχώς,
ορισμένοι άνθρωποι δεν μπορούν να
αντιληφθούν το μέγεθος του προβλήματος που δημιουργούν, αλλά και
τις συνέπειες των πράξεων τους.
Καλούμε τους δημότες να χρησιμοποιούν το Πράσινο Σημείο και τις
εταιρείες να αποτείνονται σε αδειοδοτημένες μονάδες για την ανάκτηση και διάθεση των αποβλήτων
τους. Σημειώνεται ότι εντός των ημερών, ο Δήμος θα αρχίσει τη λειτουργία υπηρεσίας συλλογής κλαδευμάτων σε ειδικά σακούλια για κομποστοποίηση, τα οποία οι δημότες θα
προμηθεύονται μόνο από το Δημαρχείο, όπως και υπηρεσία συλλογής
ογκωδών αντικειμένων από τις κατοικίες, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες για διευκόλυνση και εξυπηρέτηση του κοινού που αδυνατεί να
μεταφέρει τα απόβλητά του στο Πράσινο Σημείο.

Ο κ. Ανδρέας Παπαχαραλάμπους είναι δήμαρχος Στροβόλου.

Η

εξάπλωση του κορωνοϊού επισκιάζει
τα πάντα, αλλά η επικαιρότητα διαθέτει
και άλλα. Ο τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μ. Τσαβούσογλου μιλάει στο Πρακτορείο
Ειδήσεων Anadolu στις 8 Μαρτίου: 1) Η Συμφωνία του 2016 μεταξύ Τουρκίας και Ε.Ε. για
το προσφυγικό «να επικαιροποιηθεί μετά τις
εξελίξεις στη Συρία». 2) Ζητάει «απελευθέρωση
της βίζας», ώστε οι Τούρκοι πολίτες να μην
την χρειάζονται για τα ταξίδια τους. 3) Επαναφέρει στην ατζέντα το ζήτημα της «αναβάθμισης της Τελωνειακής Ένωσης Ε.Ε.Τουρκίας». 4) Τα πιο πάνω, ο Μ. Τσαβούσογλου
εκτιμά ότι ως σύνολο «θα βοηθήσουν στην
επίλυση του προσφυγικού-μεταναστευτικού».
5) Ζητάει η Ε.Ε. να κάνει «σταθερά βήματα»
προκειμένου να αναπτύξει περαιτέρω τις σχέσεις της με την Τουρκία». (πηγή, ηλεκτρ.
Βήμα, 10/3/2020).
Οι πιο πάνω δηλώσεις δείχνουν με σαφήνεια
πώς εξελίσσεται το γεωπολιτικό εκκρεμές στην
περιοχή. Η ευρωτουρκική σχέση έχει παγώσει.
Η Τουρκία επιδιώκει ρυθμίσεις που να ικανοποιούν τρεις στόχους της –απελευθέρωση
βίζας, αναβάθμιση της Τ.Ε., στήριξη στο μεταναστευτικό με σταθερά βήματα στις ευρωτουρκικές σχέσεις. Η Ε.Ε. εμφανίζεται χωρίς
σχέδιο, από τη στιγμή που η ενταξιακή διαδικασία βρίσκεται σε τέλμα. Η τελευταία περίοδος
της προεδρίας Γιούνκερ μαζί με την τάση της
Φ. Μογκερίνι να μην ακουμπά τα δύσκολα,
έφεραν τα πράγματα στο σημείο μηδέν. Το
μεταναστευτικό άλλαξε τα δεδομένα και η
Τουρκία, φιλοξενώντας, σχεδόν 4 εκ. μετανάστες, απέκτησε ρόλο- κλειδί στις εξελίξεις.
Χάρις στην απόφαση αυτή του Τ. Ερντογάν,
επιβίωσε η Α. Μέρκελ και η ΕΕ κατάφερε να
αποφύγει τα χειρότερα. Κύριος ωφελημένος
από αυτή την απόφαση της Τουρκίας ήταν η
Ελλάδα. Δεν αναγνωρίστηκε στα σοβαρά αυτή
η πασιφανής αλήθεια και σε συνδυασμό με
την αργή κίνηση της οικονομικής υποστήριξης
από τις Βρυξέλλες (τα μισά από τα συμφωνηθέντα έξι δισ.) έφεραν τα πράγματα σε αδιέξοδο.
Η Τουρκία επέλεξε να απαντήσει στα πιο πάνω
με έναν απαράδεκτο τρόπο στον Έβρο, μια
απάντηση που βρίσκεται πολύ έξω από τις
αποδεκτές πολιτικές, ή διπλωματικές πρακτικές.
Ο Κ. Μητσοτάκης συσπειρώνει την κοινή
γνώμη γύρω από την πολιτική του, αλλά δεν
γνωρίζουμε αν έχει κάτι να προτείνει για την
επομένη μέρα της κρίσης. Μπορεί ο έλεγχος
του εσωτερικού ακροατηρίου από τον Κ. Μητσοτάκη να παρέχει πρόσκαιρα οφέλη, ωστόσο,
μακροπρόθεσμα προσθέτει νέα επιβάρυνση
του πολιτικού διαλόγου. Η δημιουργία κλίματος
υστερίας από μερίδα των ΜΜΕ, περιπλέκει τα
πράγματα και εμφανίζει μια χώρα, από τη μια
επικαλείται το διεθνές δίκαιο και από την άλλη,
να φοβάται τον μόνο μηχανισμό της υπεράσπισής του, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.
Θεωρώ ότι η μόνη λύση βρίσκεται στην
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εξάπλωση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ) και η
επιρροή τους στους καθημερινούς χρήστες έχουν χαράξει μια
νέα πορεία στον σημερινό κόσμο
των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
(ΜΜΕ). Αρκετοί αναγνώστες πιστεύουν ότι το διαδίκτυο συμβάλλει
στη σταδιακή εξαφάνιση της έντυπης
δημοσιογραφίας, ενώ αρκετοί δημοσιογράφοι περιορίζονται στη χρήση
ή αναδημοσίευση ειδήσεων, που δημοσιεύτηκαν σε διάφορους ιστότοπους χωρίς την απαιτούμενη ερευνητική διαδικασία.
Ο κάθε χρήστης των ΜΚΔ θεωρεί
τον εαυτό του ικανό να δημοσιεύσει
ειδήσεις, να στείλει φωτογραφίες ή
να τοποθετηθεί σε αναρτήσεις άλλων
χρηστών. Σε περίπτωση που η είδηση
ή το μήνυμα έχει προκαλέσει και προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών
χρηστών του διαδικτύου, τότε η είδηση μπορεί να θεωρηθεί «καλή»
αλλά όχι χρήσιμη, ή καθοριστική και
διαφωτιστική. Γι’ αυτό τον λόγο, αρκετοί λειτουργοί των ΜΜΕ και ΜΚΔ
αρέσκονται στη γρήγορη διάδοση
και δημοσίευση μιας είδησης, αφού
το «κατεπείγον» και η «πρώτη είδηση»
προσελκύουν τους πιο πολλούς αναγνώστες. Ενδεικτικά είναι τα λόγια
του Ισπανού δημοσιογράφου και συγγραφέα Ιγνάσιο Ραμονέ, ο οποίος μίλησε για τη «δικτατορία του κατεπείγοντος», ενώ ο Αλμπέρ Καμύ έγγραψε το 1944 : «Θέλουν να ενημερώνουμε γρήγορα αντί να ενημερώνουμε σωστά». Σήμερα, οι ψευδείς
ειδήσεις και η παραπληροφόρηση
αποτελούν συχνό φαινόμενο, αφού
οι χρήστες των ΜΚΔ δεν είναι μόνο
αδρανείς αποδέκτες, αλλά γράφουν,
μιλάνε, φωτογραφίζουν, σχολιάζουν
και αναλύουν. Ο παραλήπτης των
πληροφοριών δεν είναι πλέον ένας
παθητικός καταναλωτής ειδήσεων,
αλλά και παραγωγός και δημιουργός
ενημερωτικού υλικού. Άρα, όπως σωστά επισήμανε ο Ραμονέ, οδεύουμε
προς μια κοινωνία των παραγωγών
– καταναλωτών ειδήσεων.
Ο κάθε ιστογράφος αναπτύσσει
μια τρομερή δραστηριότητα στις συζητήσεις στα ΜΚΔ, γίνεται δημιουργός
περιεχομένου, αποκτώντας έτσι επικοινωνιακή δύναμη και ισχύ. Ο πολίτης και χρήστης των ΜΚΔ δεν είναι
πλέον ένας παθητικός παραλήπτης
ειδήσεων και απλός θεατής της κοι-

Στη Βαυαρία έκλεισαν όλα τα σχολεία μέχρι τα μέσα Απριλίου, βάσει των οδηγιών της κυβέρνησης,

για την αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού.

εντατικοποίηση του διαλόγου σε χαμηλό επίπεδο για διερεύνηση του τοπίου για από
κοινού προσφυγή Ελλάδας-Τουρκίας για το
ζήτημα της υφαλοκρηπίδας στη Χάγη. Η μόνη
λύση βρίσκεται στην ειλικρινή υποστήριξη
της αναζωογόνησης της ευρωτουρκικής σχέσης, καθώς η νέα ηγεσία της ΕΕ μαθαίνει από
τις εξελίξεις και αναζητά ένα νέο μομέντουμ.
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Σαρλ Μισέλ ανακοίνωσε στις 9 Μαρτίου «πως
αποφασίσαμε να αναθέσουμε στον Ζ. Μπορέλ
και τον τούρκο ομόλογό του Μ. Τσαβούσογλου
να αποσαφηνίσουν τις επόμενες ημέρες εάν
εφαρμόζεται η συμφωνία με την Τουρκία, για
να διασφαλιστεί ότι και οι δυο πλευρές ακολουθούν τα ίδια βήματα για την εφαρμογή
της. Όταν ολοκληρωθεί αυτό το στάδιο, οι
ηγέτες της ΕΕ και της Τουρκίας θα έχουν νέο
γύρο συνομιλιών».
Οι δηλώσεις Μισέλ δείχνουν θέληση να
βρεθούν λύσεις. Σε σχέση με τα τουρκικά αιτήματα καταγράφω τις εξής παρατηρήσεις:
Α) Είναι σωστή η θέση ότι χρειάζεται επικαιροποίηση η ευρωτουρκική συμφωνία του
2016 για το προσφυγικό. Β) Η απελευθέρωση
της βίζας μπορεί να συμφωνηθεί, εφόσον η
Τουρκία εκπληρώσει και τα 71 κριτήρια. Είναι
κοντά στον στόχο, αλλά όλα τα σημεία μετρούν.
Γ) Η αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης
είναι ώριμο αίτημα. Η σημερινή ισχύει από
την 1/1/1996. Έκτοτε νέα προϊόντα ζητούν
να μπουν στο σύστημα των εμπορικών σχέσεων, ώστε η Τ.Ε. να συμβαδίζει με τη σημερινή

πραγματικότητα. Δ) Όλα μαζί μπορεί να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του προσφυγικού.
Ο Μ. Τσαβούσογλου ζητά όπως η «Ε.Ε. κάνει
σταθερά βήματα προκειμένου να αναπτύξει
περαιτέρω τις σχέσεις της με την Τουρκία».
Προφανώς ισχύει και το ανάποδο: Η Ε.Ε. να
κάνει «βήματα», αλλά και η Τουρκία να επαναφέρει στην πολιτική της ατζέντα τα ζητήματα που προκύπτουν από τις δεσμεύσεις
που ανέλαβε σε σχέση με την ενταξιακή της
πορεία. Ε) Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό
πως «όταν ολοκληρωθεί αυτό το στάδιο, οι
ηγέτες της Ε.Ε. και της Τουρκίας θα έχουν
νέο γύρο συνομιλιών». Δεν μπορεί, ωστόσο,
αυτός να είναι ο στόχος. Χρειάζεται μια καθαρή
συνεννόηση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ούτε
διστακτικότητα, ούτε Έβροι. Η Ε.Ε. επιβάλλεται
να οργανώσει τη δική της στρατηγική στις
ευρωτουρκικές σχέσεις και να αναδείξει τις
δικές της προτεραιότητες, που συνδέονται
με τις υποχρεώσεις της Άγκυρας έναντι της
Ε.Ε. (όπως κράτος δικαίου, δικαστικό σύστημα,
όψεις του ποινικού κώδικα που δεν συμβαδίζουν με τις αρχές της Ε.Ε.). Αυτό μπορεί να
επιτευχθεί μέσα από έναν δύσκολο, αλλά ειλικρινή διάλογο, για το τι μπορεί να αναζωογονήσει μια σχέση πολλαπλής αλληλεξάρτησης
σε «κλιμακωτή» βάση. Μια σχέση που δεν θα
ακυρώνει εκείνη της 3ης Οκτωβρίου 2005,
αλλά θα τη θέτει «εντός ελέγχου» και θα καλύπτει το εφικτό αυτής της συγκυρίας.
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Δύο καταγγελίες με κοινό παρονομαστή
Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Μετά τα ρεζιλίκια που βιώσαμε
με τις εκδηλώσεις των οργανώσεων που αντιτίθενται στο
κλείσιμο των οδοφραγμάτων
και τις πορείες αυτών που ζητούν άμεσα το κλείσιμο όλων
των οδοφραγμάτων, συμπεριλαμβανομένης
και ποδοσφαιρικής ομάδας, στο οδόφραγμα
της οδού Λήδρας, το όλο θέμα μεταφέρθηκε
στην «αρένα» του Ευρωκοινοβουλίου. Με
άλλα λόγια, μετά την κορωνοϊοποίηση και
την ποδοσφαιροποίηση, το θέμα «διεθνοποιήθηκε».
Οι ευρωβουλευτές του ΑΚΕΛ Γιώργος Γεωργίου και, ο κατά πολλούς «ψευδοευρωβουλευτής» (αφού στηρίχθηκε από «ψευδοπολίτες»
και μηδενικά), Νιαζί Κιζίλγιουρεκ, με κατεπείγουσα ερώτησή τους προς την Κομισιόν
εξέφρασαν την αντίθεσή τους για το κλείσιμο
των οδοφραγμάτων. Συγκεκριμένα ρωτήθηκε
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν αυτή η μονομερής
ενέργεια της Κυπριακής Δημοκρατίας είχε
κοινοποιηθεί στην Ε.Ε., όπως καθορίζει το άρθρο 10 του κανονισμού της Πράσινης Γραμμής
και κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει
εξετάσει τη συμβατότητα της εν λόγω απόφασης με τον κανονισμό. Άμεση ήταν η αντίδραση των ευρωβουλευτών του ΔΗΣΥ Λευτέρη Χριστόφορου και Λουκά Φουρλά. «Εκφράζουμε την απογοήτευση και την πλήρη
αντίθεσή μας προς την ενέργεια των ευρωβουλευτών του ΑΚΕΛ να καταθέσουν επείγουσα
ερώτηση προς την Ε.Ε., όπου ουσιαστικά καταγγέλλουν την Κυπριακή Δημοκρατία για
την απόφασή της να κλείσει προσωρινά ορισμένα οδοφράγματα. Μέτρο που πάρθηκε για
καθαρά προληπτικούς λόγους μέσα στο πλαίσιο
αντιμετώπισης του κορωνοϊού». Αν και ο πρόεδρος του κόμματός τους δήλωνε ότι δεν είχε
ενημέρωση για τα δεδομένα που το Υπουργικό
Συμβούλιο είχε ενώπιόν του όταν πήρε αυτή
την απόφαση, αυτοί είχαν «προνομιακή» ενημέρωση. Αυτοί είναι πεπεισμένοι ότι το μέτρο
πάρθηκε για καθαρά προληπτικούς λόγους.
Φαίνεται οι ευρωβουλευτές έχουν άλλα κανάλια

επικοινωνίας με το κέντρο λήψεως αποφάσεων.
Θέμα αρχής. Ανεξάρτητα αν διαφωνείς με
αποφάσεις της κυβέρνησής σου δεν καταγγέλλεις την πατρίδα σου στους ξένους. «Τα
εν οίκω μη εν δήμω». Σίγουρα με τους Ευρωπαίους εταίρους μας είμαστε μια οικογένεια
αλλά τέτοια σοβαρά θέματα καλό είναι να μένουν σε πολύ στενό «οικογενειακό» κύκλο.
Το απορριπτικό μέτωπο, το διευρυμένο
στις μέρες μας, πλήρως ευθυγραμμισμένο με
τους ευρωβουλευτές του κυβερνώντος κόμματος. Πυρ ομαδόν κατά των δύο ευρωβουλευτών του ΑΚΕΛ. Ντροπής πράγματα, είναι
το μήνυμα που στέλνουν. Ας μην ξεχνάμε ότι
όλοι αυτοί έχουν μια κάποια εμπειρία στο να
επιτίθενται σε όποιον καταγγέλλει την πατρίδα
του στη Ε.Ε. Είναι οι ίδιοι που ύβριζαν τον
Νίκο Αναστασιάδη, όταν το 2004 κατήγγειλε
(και πολύ σωστά έπραξε) την κυβέρνηση του
Τάσου Παπαδόπουλου για «παρεμπόδιση διακίνησης ιδεών». Μειοδότη τον ανέβαζαν, μειοδότη τον κατέβαζαν. Στο ίδιο έργο θεατές
με αλλαγή ρόλων. Ο ΔΗΣΥ, που το 2004 δεχόταν
τις εντονότατες επικρίσεις για την καταγγελία
του τότε πρόεδρου του, τώρα, και πάλι με
έντονο ύφος, επικρίνει τους καταγγέλλοντες.
Σίγουρα δύσκολο να βρείς άκρη όσον αφορά
την αλλαγή ρόλων. Χρειάζεται μεγάλη υπομονή
και φαντασία για να κατανοήσεις όλες αυτές
τις πολιτικές ασυναρτησίες. Με πιο απλά λόγια,
οι κατηγορούμενοι του 2004 έγιναν κατήγοροι
και οι τότε κατήγοροι κατηγορούμενοι.
Βέβαια, υπάρχει και η απλή εκδοχή. Τότε
οι συνθήκες ήσαν διαφορετικές. Γι’ αυτό και
τώρα που τα βιώνουμε μπορούμε να κατανοήσουμε ότι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος για το σχέδιο Ανάν του 2004, δεν ήταν
προϊόν παραπλάνησης και παραπληροφόρησης.
Ο λόγος που το 76% βροντοφώναξε Όχι, δεν
ήταν η παρεμπόδιση διακίνησης ιδεών αλλά
μια «ώριμη» και «πατριωτική» θέση την οποία
σήμερα τη σεβόμαστε πλήρως και την υιοθετούμε. Στην πολύ δύσκολη κατάσταση που
έχουμε βρεθεί, όσον αφορά το εθνικό θέμα
και κατ’ επέκταση το μέλλον των επόμενων

γενεών σε αυτήν τη μαρτυρική γη, είναι καιρός
να λεχθούν αλήθειες, όσο πικρές και αν είναι
. Όπως πολύ σωστά ο νυν ΠτΔ κατήγγειλε το
2004 τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις της κυβέρνησης του Τάσου Παπαδόπουλου για να
καταψηφιστεί το σχέδιο Ανάν, εξίσου σωστά
οι ευρωβουλευτές του ΑΚΕΛ κατήγγειλαν την
ενέργεια της σημερινής κυβέρνησης να κλείσει,
με πρόσχημα τον κορωνοϊό, τα οδοφράγματα.
Μπορεί το αντικείμενο της καταγγελίας του
2004 να ήταν διαφορετικό από αυτό του 2020,
αλλά υπάρχει κοινός παρονομαστής. Η παρεμπόδιση της διακίνησης ιδεών και η παρεμπόδιση της διακίνησης ανθρώπων, ένθεν
και ένθεν της πράσινης γραμμής, αποτελούν
προσπάθειες καλλιέργειας της κουλτούρας
της μη λύσης. Είτε αρέσει σε ορισμένους είτε
όχι, και στις δύο περιπτώσεις καταγγέλθηκαν
ενέργειες που σκοπό έχουν τη διατήρηση του
στάτους κβο και την υπονόμευση της όποιας
πρωτοβουλίας για επανένωση.
Ούτε το κλισέ επιχείρημα, ότι με αυτές τις
καταγγελίες πλήττεται η εθνική μας υπόθεση,
μπορεί να ευσταθεί. Δεν χρειάζονται καταγγελίες για να πεισθούν οι ξένοι ότι αλλάξαμε
ρότα και «αρμενίζουμε προς άλλες πολιτείες».
«Ο κόσμος το ’χει τούμπανο κι εμείς κρυφό
καμάρι». Δυστυχώς, μετά το 2004 και πολύ
πρόσφατα, μετά το ναυάγιο του Κραν Μοντάνα,
οι ξένοι έχουν αντιληφθεί τα σχέδια Β΄ και Γ΄
που έχουμε στο μυαλό μας, τις παλινδρομήσεις
και τις μεταλλάξεις μας. Κάποιος θα μπορούσε
να ισχυριστεί ότι οι συνθήκες το 2004 ήταν
διαφορετικές. Στη ζωή, όπως και στην πολιτική,
τα πάντα αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου.
«Τα πάντα ρει και ουδέν μένει», είπε ο Ηράκλειτος πριν από 2000 χρόνια. Δυστυχώς,
όμως, για εμάς, τα τετελεσμένα της εισβολής
είναι εκεί. Εδώ και 46 χρόνια δεν έχουν αλλάξει.
Αυτό που φαίνεται να έχει αλλάξει είναι οι πολιτικές μας, οι εθνικοί μας στόχοι και το όραμά
μας για απαλλαγή από την κατοχή.

Ο κ. Θεόδωρος Θεοδώρου είναι ειδικός προγραμμάτων ηλεκτρ. υπολογιστών.
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Πρωτιά στον μη επεμβατικό προγεννητικό έλεγχο
Ο καθηγητής Φίλιππος Πατσαλής, ιδρυτής της NIPD Genetics, μιλάει στην «Κ» για την πρώτη εταιρεία βιοτεχνολογίας στην Κύπρο
Συνέντευξη στον
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Ο καθηγητής Φίλιππος Πατσαλής
ίδρυσε και διευθύνει την NIPD Genetics, την πρώτη εταιρεία βιοτεχνολογίας στην Κύπρο το 2011, η
οποία είναι σήμερα διεθνώς γνωστή
για την παραγωγή έρευνας, ανάπτυξης και παροχής καινοτόμων
τεχνολογιών και υπηρεσιών στη
διεθνή αγορά. Το 2019 ανέπτυξε
και παρείχε για πρώτη φορά παγκοσμίως το καινοτόμο τεστ με την
ονομασία VERAgene, το οποίο είναι
το πρώτο γενετικό τεστ προγεννητικού ελέγχου για πέραν από 110
γενετικές ασθένειες που κυκλοφόρησε στην παγκόσμια αγορά. Επιπρόσθετα το 2019 ανέπτυξε και παρείχε 31 καινοτόμες ογκολογικές
εξετάσεις με την ονομασία PreSENTIA και ForeSENTIA για κληρονομικούς και σωματικούς καρκίνους.
Όραμα του καθηγητή Φίλιππου Πατσαλή, είναι με την έρευνα, την
ανάπτυξη και την παροχή καινοτόμων τεχνολογιών και υπηρεσιών
να μετατρέψουμε τη νέα γνώση που
δημιουργούμε σε άμεσο όφελος για
τον πολίτη, την οικονομία και την
κοινωνία.
–Ξεκινώντας από τις δύο μη επεμβατικές προγεννητικές εξετάσεις
που προσφέρετε, τι είναι αυτό
που τις ξεχωρίζει από άλλους
προγεννητικούς ελέγχους;
–Ο τομέας του μη επεμβατικού
προγεννητικού ελέγχου αποτέλεσε
αφετηρία για την εταιρεία μας, με
τις καινοτόμες εξετάσεις VERACITY
και VERAgene, οι οποίες έχουν πολύ
υψηλή ακρίβεια και ευαισθησία. Οι
μη επεμβατικοί προγεννητικοί έλεγχοι δεν αντικαθιστούν τους συμβατικούς προγεννητικούς ελέγχους,
όπως είναι τα υπερηχογραφήματα
και ο έλεγχος βιοχημικών δεικτών,
εν αντιθέσει μπορούν να ελέγξουν
για περισσότερες παθήσεις και να
προσθέσουν περισσότερη ακρίβεια
και ευαισθησία στα αποτελέσματα,
μειώνοντας έτσι τον αριθμό τον εγ-








Η εξέταση υγρής βιοψίας
θα επιφέρει ριζοσπαστικές αλλαγές στον τρόπο
αντιμετώπισης του
καρκίνου, σημειώνει
ο κ. Φίλιππος Πατσαλής.
κυμονουσών που παραπέμπονται
για προγεννητική διάγνωση με επεμβατικό τρόπο. Οι δικοί μας μη επεμβατικοί προγεννητικοί έλεγχοι, το
VERACITY και το VERAgene, εξετάζουν χρωματοσωμικές ανευπλοειδίες και μικροελλείμματα μέσω
γενετικού υλικού του εμβρύου που
προέρχεται από τον πλακούντα και
κυκλοφορεί ελεύθερα στο αίμα της
εγκυμονούσας γυναίκας. Χρειάζεται
μόνο μία απλή αιμοληψία που μπορεί
να γίνει από τη 10η κιόλας εβδομάδα,
και δεν επιφέρει κανένα κίνδυνο
για το έμβρυο και τη μέλλουσα μητέρα. Εκτός από ανευπλοειδίες και
μικροελλείμματα, το VERAgene εξετάζει και 100 μονογονιδιακές παθήσεις, όπως β-θαλασσαιμία, κυστική
ίνωση, φαινυλκετονουρία και άλλες
παθήσεις μέτριας με κρίσιμης σοβαρότητας. Είναι το μοναδικό στον
κόσμο που δίνει ολοκληρωμένη εικόνα της εγκυμοσύνης, προσφέροντας πολύ σημαντικές πληροφορίες
στους ιατρούς και στο ζευγάρι σχετικά με μία πιθανή πάθηση που μπορεί να έχει το έμβρυο, που μπορεί
να είναι και αντιμετωπίσιμη και τις
απαραίτητες πληροφορίες για να
πάρουν τις δικές τους αποφάσεις.
–Πώς έγινε το άλμα από τον μη
επεμβατικό προγεννητικό έλεγχο
στην ογκολογία;
–Όλα μας τα καινοτόμα προϊόντα
και υπηρεσίες, από τον μη επεμβατικό προγεννητικό έλεγχο, στον ογκολογικό και από εκεί στον έλεγχο
φορέων (carrier screening) που θα
είναι πολύ σύντομα διαθέσιμο και
στον νεογνικό έλεγχο, είναι βασισμένα πάνω στην ίδια τεχνολογική
πλατφόρμα την οποία έχουμε ανα-

Η NIPD Genetics προσφέρουμε αρκετά καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες,

που σχετίζονται με τον μη επεμβατικό προγεννητικό, τον ογκολογικό και τον
νεογνικό έλεγχο.
καλύψει. Η τεχνολογία μας και η δυναμική της έχει πρωταγωνιστικό
ρόλο στην ανέλιξή μας ως εταιρία.
Πρόκειται για μία καινοτόμα τεχνολογία «Στοχευμένης Δέσμευσης και
Εμπλουτισμού», η οποία έχει την
ιδιότητα να αναλύει μόνο τα τμήματα
του γενετικού υλικού που θέλουμε
να εξετάσουμε και όχι περιοχές που
μας είναι αδιάφορες. Αυτό το στοχευμένο της χαρακτηριστικό είναι
που μας δίνει μια πολύ υψηλή ακρίβεια και ευαισθησία. Επίσης, οι προοπτικές εξέλιξης της τεχνολογίας
είναι τεράστιες. Όπως είναι κατανοητό από το εύρος και τη διαφορετικότητα του προγεννητικού με
του καρκινικού τομέα και την τεχνογνωσία της επιστημονικής πλατφόρμας να δουλεύει εξίσου καλά
και στους δύο τομείς, έχουμε να κάνουμε με μία τεχνολογία αιχμής η
δυναμική και οι ικανότητες της οποίας είναι απεριόριστες.
–Πώς οι υπηρεσίες που προσφέρει η NIPD Genetics συμβάλλουν

στην καλύτερη αντιμετώπιση του
καρκίνου;
–Η πιο πρόσφατη καινοτόμα μας
υπηρεσία, το ForeSENTIA, εξετάζει
δείγμα από τον όγκο που αφαιρέθηκε
κατά τη βιοψία και μπορεί να τακτοποιήσει τις κλινικά ενεργές γενετικές μεταλλάξεις (αλλαγές) που
συνέβαλλαν στην ανάπτυξη του όγκου. Γίνεται δηλαδή μοριακή ανάλυση, και με αυτό τον τρόπο μπορούμε να ενημερώσουμε τον ιατρό
για την εμπλεκόμενη γενετική αλλαγή και τις καταλληλότερες στοχευμένες θεραπείες και φαρμακευτικές επιλογές που θα δράσουν καλύτερα σε αυτή. Μιλάμε πλέον για
εξατομικευμένη θεραπεία για τον
κάθε όγκο, που όπως είναι λογικό
ενδεχομένως να έχει καλύτερα αποτελέσματα στη θεραπεία του ασθενή
και να συμβάλλει στη βελτίωση της
κλινικής του περίθαλψης. Οι εξετάσεις ForeSENTIA σχετίζονται με
σποραδικούς καρκίνους, που εκδηλώνονται κατά τη διάρκεια της ζωής

μας λόγο επιρροών κινδύνου όπως
είναι το κάπνισμα, η ραδιενεργή
ακτινοβολία κα. Υπάρχουν και οι
εξετάσεις PreSENTIA, οι οποίες αφορούν αποκλειστικά περιπτώσεις κληρονομικού καρκίνου, όπου οι γενετικές μεταλλάξεις βρίσκονται εκ γενετής και μπορούν να κληρονομηθούν από γενιά σε γενιά και να αυξήσουν την πιθανότητα εκδήλωσης
καρκίνου στο μέλλον. Για παράδειγμα
οι εξετάσεις PreSENTIA είναι πολύ
χρήσιμες για οικογένειες που έχουν
εκδηλώσει πολλά μέλη της καρκίνο
ή καρκινικά σύνδρομα, ή για άτομα
που έχουν συγγενείς με μία γενετική
μετάλλαξη που μπορεί να προκαλέσει
καρκίνο και θέλουν να εξεταστούν
και οι ίδιοι για να δουν εάν φέρουν
την ίδια γενετική μετάλλαξη. Η εξέταση μπορεί να πραγματοποιηθεί
πολύ απλά με δείγμα στοματικού
επιχρίσματος. Γνωρίζοντας ότι ένα
άτομο φέρει μία από αυτές τις γενετικές μεταλλάξεις μπορεί να τους
βοηθήσει να λάβουν τα ανάλογα
προληπτικά μέτρα και να σχεδιάσουν
πιο συχνές ιατρικές παρακολουθήσεις, που μπορεί να οδηγήσουν σε
πιο έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου
και πιο ενημερωμένη κλινική διαχείριση. Η επόμενη προσθήκη στον
τομέα της ογκολογίας θα είναι αυτή
της υγρής βιοψίας, όπως έχουμε
ανακοινώσει.
–Τι είναι η εξέταση υγρής βιοψίας
και πώς διαφοροποιείται από τις
υπάρχουσες ογκολογικές εξετάσεις;
–Η εξέταση υγρής βιοψίας θα
επιφέρει ριζοσπαστικές αλλαγές
στον τρόπο αντιμετώπισης του καρκίνου. Καταρχάς βασίζεται στο γεγονός πως μικροσκοπικά κύτταρα
από τον καρκίνο ελευθερώνονται
και κυκλοφορούν στο αίμα. Όπως
καταλαβαίνετε, οι βασικές αρχές
είναι πανομοιότυπες με το πώς το
εμβρυϊκό DNA κυκλοφορεί στο αίμα
της εγκυμονούσας. Αυτό μας καθιστά
σαν εταιρία σε προνομιακή θέση,
αφού με τις γνώσεις και την εμπειρία
που έχουμε αποκτήσει από τη δημιουργία των προγεννητικών μας

τεστ, κατέχουμε την τεχνογνωσία
και την ικανότητα να δημιουργήσουμε ένα αντίστοιχα αξιόλογο τεστ
υγρής βιοψίας. Το ποσοστό του καρκινικού DNA που κυκλοφορεί στο
αίμα είναι πολύ λιγότερο από αυτό
του εμβρυϊκού στο αίμα της μητέρας,
και αυτή είναι και η πολυπλοκότητα
στη δημιουργία ενός ακριβές και
ευαίσθητου τεστ υγρής βιοψίας. Βρισκόμαστε στα τελευταία στάδια
ανάπτυξης και πραγματικά τα ωφελήματα από μία τέτοια ανάλυση
είναι απεριόριστα. Σημαντικότερα,
η εξέταση υγρής βιοψίας θα πραγματοποιείται με μία απλή αιμοληψία.
Μέσω αυτής, θα μπορούμε να ανιχνεύσουμε τον καρκίνο σε αρχικά
στάδια, πριν από την εμφάνιση συμπτωμάτων, με μία γρήγορα διάγνωση
από τον ιατρό να δίνει κριτικά προτερήματα στην καλύτερα θεραπεία
του ασθενή. Η εξέταση υγρής βιοψίας
μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί
και σε περιπτώσεις όπου η επεμβατική βιοψία ιστού, που χρησιμοποιείται διαδεδομένος σήμερα, είναι
πρακτικά δύσκολη, όπως για παράδειγμα στη περίπτωση καρκίνου
του πνεύμονα. Επιπλέον, επειδή τα
επίπεδα του καρκινικού DNA στο
αίμα αυξομειώνονται, η εξέταση
υγρής βιοψίας θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μέτρο παρακολούθησης της ανταπόκρισης του ασθενή
στη θεραπεία του. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι για τη μέθοδο της
υγρής βιοψίας και όλα τα ωφελήματα
που θα έχει για τους ασθενείς και
τους ιατρούς, καθώς επίσης και για
τη συνεργασία που έχουμε με αξιόλογα ιατρικά κέντρα που πρωτοστατούν στη μάχη ενάντια στον
καρκίνο, για τη δημιουργία του τεστ
υγρής βιοψίας. Από την πλευρά μας,
σαν NIPD Genetics, μπορούμε να
υποσχεθούμε πως η υπηρεσία αυτή
θα βρίσκεται στα ίδια υψηλά κριτήρια
ευαισθησίας και ακρίβειας, όπως
και οι άλλες υπηρεσίες που προσφέρουμε στην αγορά, με απώτερο στόχο μας να συμβάλλουμε συνεχώς
στη βελτίωση της θεραπείας του
ασθενή.

Οι ανθρωπιστικές επιστήμες μπαίνουν στην Ιατρική
Ο καθηγητής Marc Mézard, διευθυντής της École Normale Supérieure του Παρισιού, μιλάει στην «Κ» για την τεχνητή νοημοσύνη
Συνέντευξη στον ΝΙΚΟΛΑ ΒΩΝΙΑΤΗ

Ο διευθυντής της École Normale
Supérieure καθηγητής Marc Mézard
μιλάει στην «Κ» για την τεχνητή
νοημοσύνη και τις εφαρμογές της
στην καθημερινότητα του ανθρώπου. Ο καθηγητής Mézard σημειώνει
συγκεκριμένα πως η εφαρμογή της
τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να
έχει αντίκτυπο στη καθημερινή ζωή
του κάθε ανθρώπου σε όλες τις χώρες
του κόσμου, ανεξαρτήτως αν αυτές
είναι πολύ ανεπτυγμένες οικονομικά
ή όχι. Τονίζει δε την ανάγκη σύγκλησης ενός διεθνούς οργάνου, το
οποίο θα θεσμοθετήσει τα όρια χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης. Λέει,
επίσης, ότι στην Ecole Normale Superieure των Παρισίων έχουν δημιουργηθεί δύο προγράμματα για
νέους φοιτητές στην Ιατρική με στόχο την επιστημονική κατάρτιση των
μελλοντικών ιατρών στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες,
στη λογοτεχνία και στην ηθική, κάτι
το οποίο είναι πολύ σημαντικό από
πολλές απόψεις.
–Πώς μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να διευκολύνει την καθημερινή ζωή των ανθρώπων;
–Νομίζω ότι η εφαρμογή της,
μπορεί να έχει αντίκτυπο στη καθημερινή ζωή του κάθε ανθρώπου
σε όλες τις χώρες του κόσμου, ανεξαρτήτως αν αυτές είναι πολύ ανεπτυγμένες οικονομικά ή όχι. Με κάποια έννοια ήδη η τεχνητή νοημοσύνη υπάρχει στις κινητές μας συσκευές, οι οποίες ήδη έχουν εξαιρετικά μεγάλη εξάπλωση σε όλο τον
κόσμο. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει
«ανοίξει» τις πόρτες σε πολλές εφαρμογές και πολλούς κλάδους της γνώσης όπως για παράδειγμα η θεμελιώδης φυσική, «κρατείται» κατά








Είναι σταδιακά εμφανής
η ανάγκη για τη συγκρότηση Διεθνούς Οργάνου,
κάτω από την αιγίδα των
Ηνωμένων Εθνών, ως
προς τη θεσμοθέτηση
ορίων στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.
κάποιο τρόπο από την τεχνητή νοημοσύνη, είτε συμβάλλοντας στην
ταυτοποίηση των μακρινών γαλαξιών είτε στη βοήθεια υπολογισμού
της πυκνότητας ενός σωματιδίου.
Μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη στο
σχεδιασμό νέων φαρμάκων ή και
στα άτομα τα οποία σχεδιάζουν νέα
μόρια στους τομείς της χημείας.
–Το έργο σας επικεντρώνεται σε
τομείς όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι «αλγόριθμοι» βοηθούν
στην έγκαιρη διάγνωση και ανάλυση καρκινικών κυττάρων. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα;
–Από την άποψη της ιατρικής,
αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλά
παραδείγματα όπου η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του
μαστού, τη διάγνωση του καρκίνου
του δέρματος, την ανίχνευση συγκεκριμένων ανωμαλιών στη ραδιολογία και άλλα. Είναι σαφές ότι τα
συστήματα αυτά την παρούσα στιγμή είναι αρκετά αποτελεσματικά
για να βοηθήσουν το ιατρικό προσωπικό στη διάγνωση περιστατικών,
αλλά δεν νομίζω ότι αυτά θα αντικαταστήσουν τον ιατρικό θεσμό για
πολλούς λόγους. Στην Ecole Normale
Superieure των Παρισίων έχουμε
δημιουργήσει δύο προγράμματα για
νέους φοιτητές στην Ιατρική. Αν

«Η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να επιλύσει πολύ συγκεκριμένα προβλήματα, ενώ αναμένεται ότι θα αναπτύξει περαιτέρω οικονομικές δραστηριότητες», όπως λέει ο καθηγητής Marc Mezard.
και δεν υπάρχει Ιατρική Σχολή στο
Πανεπιστήμιο, φοιτητές ιατρικής
άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων,
μπορούν να παρακολουθήσουν το
εν λόγω πρόγραμμα τριών χρόνων,
παράλληλα με τις ιατρικές τους σπουδές, με αποτέλεσμα να αποκτήσουν
τον τίτλο MD PhD. Στόχος είναι η
επιστημονική κατάρτιση των μελλοντικών ιατρών στις ανθρωπιστικές
και κοινωνικές επιστήμες, στη λογοτεχνία και στην ηθική, κάτι το
οποίο είναι πολύ σημαντικό από
πολλές απόψεις. Ενώ τα συστήματα
τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να
βοηθήσουν στην ελαχιστοποίηση
του χρόνου ανάλυσης των εξετάσεων
και την πιο ακριβή διάγνωση των
ασθενειών, οι ιατροί θα μπορέσουν
πλέον επισπεύσουν τη λήψη αποφάσεων, αλλά και να σχεδιάσουν
την περίοδο της αναγκαίας θερα-

πείας σε συνεννόηση με τους ασθενείς, κάτι που θα χρειαστεί και την
ανθρωπιστική του πλευρά.
–Παρατηρούνται αναταραχές τώρα στην κοινωνία για την επιρροή
που θα έχει η τεχνητή νοημοσύνη
και τα ρομπότ στην αυξανόμενη
ανεργία και την ευθύνη που μπορεί να φέρουν αυτές οι τεχνολογικές μεταβολές. Ποια είναι η
γνώμη σας;
–Αυτό αν και δεν είναι εύκολο
να απαντηθεί επί του παρόντος,
μπορεί να σημειωθεί ότι οποτεδήποτε υπάρχει τεχνολογική καινοτομία στην ιστορία του ανθρώπου,
τότε αναπόφευκτα υπάρχει και αναδιοργάνωση των θέσεων εργασίας
και ως αποτέλεσμα αυτό έχει αντίκτυπο στην κοινωνία. Μερικοί άνθρωποι είναι λογικό να αρχίζουν να
φοβούνται για την εργασία τους. Το

ερώτημα όμως που προκύπτει είναι
πώς θα προσαρμοστεί η κοινωνία
στις αλλαγές αυτές και αν ο αριθμός
των νέων θέσεων απασχόλησης, θα
είναι μεγαλύτερος, ή μικρότερος
από τον αριθμό των θέσεων των
οποίων θα καταστούν παρωχημένες.
Αντίστοιχα, θα πρέπει να γίνει σωστός υπολογισμός των νέων θέσεων
απασχόλησης στους νέους τομείς
οι οποίοι αναμένεται να εμφανιστούν, σε σχέση με αυτούς που
εντός εισαγωγικών θα «εξαφανιστούν». Βραχυπρόθεσμα αυτό που
περισσότερο μοιάζει εφικτό, είναι
ένα υβριδικό μοντέλο, το οποίο ήδη
έχει αρχίσει να εφαρμόζεται σε μερικούς τομείς, όπου η τεχνητή νοημοσύνη βοηθά ήδη υφιστάμενους
τομείς εργασίας, χωρίς όμως να αποτελεί «απειλή» προς αυτές.
–Πώς αντιμετωπίζεται η τεχνητή
νοημοσύνη από τα κράτη παγκοσμίως;
–Σε ό,τι αφορά το παγκόσμιο πολιτικό ενδιαφέρον για τον τομέα της
τεχνητής νοημοσύνης, μια έρευνα
των προγραμμάτων τα οποία έχουν
πρόσφατα ανακοινωθεί στην Ασία
από την Κίνα αλλά και από την Ε.Ε.,
αλλά και τα υπέρογκα ποσά τα οποία
πρόκειται να δαπανηθούν, είναι αρκετά για να αντιληφθούμε το βάρος
το οποίο δίνεται από τις «μεγάλες
δυνάμεις». Η τεχνητή νοημοσύνη
ανάγεται πλέον και σε στρατηγικό
ζήτημα, πράγμα που αναδεικνύει
περαιτέρω την οικονομική επανάσταση την οποία αναμένεται να επιφέρει ο τομέας. Υπάρχουν επί της
παρούσης εφαρμογές της τεχνητής
νοημοσύνης και αυτών που ονομάζουμε «βαθιά δίκτυα» (deep networks), που θεωρώ πραγματικές
απειλές για την ανθρωπότητα. Η
κοινωνία και η ελευθερία του λόγου
και της κίνησης όπως τα γνωρίζουμε,

έχουν περάσει σε ένα καθεστώς
ελέγχου σε μερικά σημεία του πλανήτη, όπου μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, υπάρχει πλέον ένα αρκετά
ανεπτυγμένο δίκτυο αναγνώρισης
προσώπων. Είναι σαφές ότι μπορεί
να υπάρξει ένα απολυταρχικό κράτος
με ένα σχετικά εύκολο και «φθηνό»
έλεγχο πάνω σε ένα μεγάλο αριθμό
πληθυσμού. Πρόκειται για ένα θέμα
το οποίο είναι δυνητικά αρκετά επικίνδυνο και δεν αποτελεί αποκύημα
επιστημονικής φαντασίας, ορισμένες
χώρες ήδη να το εφαρμόζουν. Η
χρήση του, μπορεί να έχει αρνητικό,
ή ακόμη και θετικό αποτέλεσμα, αν
αυτό χρησιμοποιηθεί καλόβουλα,
αλλά και μόνο η ύπαρξη και η εξάπλωση του, πρέπει να αποτελέσει
αντικείμενο ανησυχίας.
–Ποια είναι η γνώμη σας για τους
πλέον αυτόνομους «ρομπότ-πολεμιστές», όπως εσείς τους ονομάζετε;
–Σχετικά με τα «ρομπότ-πολεμιστές», την ένταξη της τεχνητής νοημοσύνης σε επιχειρησιακό επίπεδο
και σε θέματα συγκρούσεων και
ασφάλειας αποτελεί ένα ακόμη αντικείμενο προβληματισμού. Η αυτόνομη ικανότητα λήψης αποφάσεων για την αφαίρεση μιας ανθρώπινης ζωής είναι ένα ζήτημα το οποίο
προβληματίζει ειδικούς όλων των
κατηγοριών που ασχολούνται με
την τεχνολογία ανάπτυξης τεχνητής
νοημοσύνης και οπλικού εξοπλισμού.
Το ζήτημα της «ηθικής» και της ανάπτυξης της τεχνολογίας πολέμου,
αλλά και της περαιτέρω ένταξης της
τεχνητής νοημοσύνης στις ζωές μας
αποτελεί ένα μεγάλο θέμα και στην
πραγματικότητα και συνιστά τη
σύγκληση διεθνούς οργάνου για
την εξέταση του τι ορίζεται ως όριο
στην τεχνητή νοημοσύνη και στα
«βαθιά δίκτυα».
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Σχεδιασμένη
εκτόξευση
της τουρκικής
επιθετικότητας
Το σενάριο των πολλαπλών κρίσεων
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Οι 16 ημέρες που μεσολάβησαν από
την ημέρα που η Αγκυρα άνοιξε τα
σύνορα στον Εβρο έχουν λειτουργήσει για την Αθήνα ως ένα χρονικό
διάστημα μέσα στο οποίο συμπυκνώθηκαν πολλές έννοιες και, κυρίως, για πρώτη φορά άρχισε να εξετάζεται τόσο σοβαρά το ενδεχόμενο
η Τουρκία να επιθυμεί την πρόκληση
όχι ενός τοπικού θερμού επεισοδίου,
αλλά μιας δέσμης ενεργειών που θα
θέσουν σε σκληρή δοκιμασία το σύνολο του κρατικού μηχανισμού και
όχι μόνο των Ενόπλων Δυνάμεων.
Πέρα από τις στρατιωτικές κινήσεις σε ξηρά, θάλασσα και αέρα, η
Αγκυρα χρησιμοποιεί ως όπλο πίεσης
το μεταναστευτικό, την ίδια στιγμή
που η προπαγανδιστική μηχανή της
λειτουργεί σε δύο κατευθύνσεις:
στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
Προς το εσωτερικό, τα απόλυτα ελεγχόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης
φιλοτεχνούν την εικόνα της Ελλάδας
ως μιας χώρας που προκλητικά προσπαθεί να αποκόψει την Τουρκία
από τα «φυσικά» δικαιώματά της
στα Βαλκάνια, στο Αιγαίο και στην
Ανατολική Μεσόγειο λειτουργώντας
ως «πέμπτη φάλαγγα» της Δύσης,
προσπαθώντας να φουσκώσει το
κύμα τού ούτως ή άλλως πανίσχυρου
τουρκικού εθνικισμού.
Προς το εξωτερικό η Αγκυρα παρουσιάζει την Ελλάδα ως ένα κράτος
που παραβιάζει συστηματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα, με προφανή
σκοπό τον επηρεασμό της κοινής
γνώμης στη Δύση. Πρόκειται για
οργανωμένες επιχειρήσεις διασποράς ψευδών ειδήσεων και παραπληροφόρησης, κάτι για το οποίο μεγάλες χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Βρε-

τανία έχουν αντιμετωπίσει στο παρελθόν και διαθέτουν τεχνογνωσία
και εμπειρία για την αντιμετώπισή
του. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η λέξη
«προπαγάνδα» πρέπει να αποφεύγεται, καθώς μιλάμε για ένα εντελώς
διαφορετικό φαινόμενο, μάλιστα σε
τεράστια και δύσκολα ελέγξιμη κλίμακα, λόγω της πολλαπλασιαστικής
επίδρασης των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης.

Τρία περιστατικά
Σε στρατιωτικό επίπεδο, η Αθήνα
ήλθε αντιμέτωπη, μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, με μια απότομη
εκτόξευση της επιθετικότητας. Μέσα







Η Αγκυρα παρουσιάζει
την Ελλάδα ως ένα
κράτος που παραβιάζει
συστηματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα με
προφανή σκοπό τον
επηρεασμό της κοινής
γνώμης στη Δύση.
σε λιγότερο από 48 ώρες καταγράφηκαν τρία περιστατικά: πρώτον,
με τα πυρά που δέχθηκε περίπολος
στον Εβρο, αλλά και σταθμευμένο
τζιπ στην περιοχή Ρηγίου - Πυθίου
στον Εβρο· δεύτερον, με τον εμβολισμό σκάφους του Λιμενικού Σώματος από τουρκική ακταιοφυλακίδα
τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης· και τρίτον, με την πτήση
τουρκικών F-16 πάνω από τον βόρειο
Εβρο την ίδια ημέρα. Τα τουρκικά
F-16 μπήκαν για τουλάχιστον τρία

Προανάκρουσμα της αύξησης της τουρκικής επιθετικότητας ήταν οι πέτρες και τα δακρυγόνα που εκτοξεύθηκαν από την τουρκική πλευρά κατά ελληνικών
στρατιωτικών οχημάτων στη διάρκεια της επίσκεψης του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και της κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στον Εβρο.

Η επίδραση του κορωνοϊού
Η έξαρση του κορωνοϊού αναπό-

φευκτα επικάθεται στους παράγοντες που ήδη επηρεάζουν την
ευαίσθητη ισορροπία που τείνει να
διαμορφωθεί. Ουδείς στην Αθήνα
γνωρίζει πώς μπορεί να επηρεάσει
την τουρκική συμπεριφορά μια πιθανή έξαρση του κορωνοϊού στη
γειτονική χώρα. Οι πρώτες εκτιμήσεις εστιάζονται στη σχεδόν ανύπαρκτη δυνατότητα της Αγκυρας να
λάβει μέτρα τόνωσης της τουρκικής οικονομίας σε περίπτωση εξάπλωσης της πανδημίας. Η τουρκική
κυβέρνηση έχει εξαντλήσει αυτές
τις δυνατότητές της ήδη το 2018

χιλιόμετρα μέσα στον εθνικό εναέριο
χώρο και μάλιστα πέταξαν 200 μέτρα
πάνω από ελικόπτερο Χιούι, το οποίο
εκείνη τη στιγμή επιτηρούσε τη συνοριογραμμή ευρισκόμενο, προφανώς, στην ελληνική πλευρά των συνόρων. Επιπλέον, η Αγκυρα δέσμευσε τεράστιες περιοχές στο Αιγαίο
για τη διεξαγωγή μιας μεγάλης ναυτικής άσκησης τόσο στην επιφάνεια
του αρχιπελάγους όσο και κάτω από
αυτή. Σε γενικές γραμμές, η δέσμευση χώρων στο Αιγαίο και στην Ανα-

και το 2019, ώστε να αποφύγει την
κατακρήμνιση της αξίας της λίρας.
Ως εκ τούτου, ο κορωνοϊός αντιμετωπίζεται με όρους αύξησης των
παραγόντων αστάθειας για την κυβέρνηση του κ. Ερντογάν. Εκείνο
που δεν είναι ακόμη ευκρινές είναι
αν αυτή η συγκυρία θα οδηγήσει
την Αγκυρα σε προσπάθεια εξαγωγής της κρίσης ή σε εσωστρέφεια.
Πάντως, έως τώρα, η Αγκυρα έχει
αποδυθεί σε μια προσπάθεια
«ελέγχου» της πληροφορίας και
για τον κορωνοϊό στην Τουρκία, παρουσιάζοντάς τον ως ένα... ξενόφερτο κακό.

τολική Μεσόγειο για τη διεξαγωγή
ασκήσεων τουρκικών υποβρυχίων
ενοχλεί και άλλες συμμαχικές χώρες
στο ΝΑΤΟ, καθώς με την τουρκική
πρακτική ουσιαστικά αποκλείονται
τεράστιες περιοχές. Μια τεράστια
θαλάσσια περιοχή στα νότια της
Κάσου και της Καρπάθου είναι δεσμευμένη από την Αγκυρα έως και
τις 20 Μαρτίου.

Σε επιφυλακή η Αθήνα
Στην Αθήνα υπάρχει η απαιτού-

μενη επιφυλακή, μάλιστα πλέον με
βάση ένα σενάριο το οποίο θα δημιουργεί πολλαπλές κρίσεις. Ενα τέτοιο σενάριο περιλαμβάνει την πρόκληση μεθοριακού επεισοδίου στον
Εβρο, παράλληλα με ένα αντίστοιχο
στο Αιγαίο, με αφορμή κάποια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Οι
διπλωματικές κινήσεις της Τουρκίας,
όπως η πρόσφατη επιστολή του μόνιμου αντιπροσώπου στον ΟΗΕ για
επίσπευση της δημοσίευσης των
συντεταγμένων του τουρκολιβυκού
συμφώνου, υποδηλώνουν ότι η Αγκυρα επιθυμεί και την προώθηση
στο επόμενο βήμα, δηλαδή τη διενέργεια σεισμικών ερευνών στα νότια της Κρήτης. Ο χρόνος πιθανής
διενέργειας τέτοιου τύπου ερευνών
υπολογίζεται μετά τις 20 Απριλίου,
όταν το ερευνητικό σκάφος «Ορούτς
Ρέις» ολοκληρώσει τις υφιστάμενες
εργασίες του στην περιοχή όπου
βρίσκεται σήμερα, μεταξύ τουρκικής
και κυπριακής υφαλοκρηπίδας. Πάντως, και τις προηγούμενες ημέρες
το «Ορούτς Ρέις» έπλευσε ορισμένες
φορές προς τα δυτικά, πάλι με την
αιτιολογία που είχε χρησιμοποιηθεί
και στις 31 Ιανουαρίου, λόγω καιρικών συνθηκών.
Ενας τέτοιος συνδυασμός ενεργειών θα ασκούσε σημαντική πίεση
στην Αθήνα και κυρίως θα αύξανε

τις πιθανότητες τέλεσης κάποιου
ατυχήματος. Το γεγονός ότι έως
αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει κάποιο
ατύχημα οφείλεται αποκλειστικά
και μόνον στην ετοιμότητα και στην
εμπειρία των στελεχών του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής
Αεροπορίας και, αυξανόμενα, του
Λιμενικού Σώματος, το οποίο λόγω
του προσφυγικού διαθέτει πλέον
επιχειρησιακές προσλαμβάνουσες
που παλαιότερα δεν είχε.
Το μεγάλο κέρδος για την Αθήνα
στις παρούσες συνθήκες είναι ότι
η επιθετικότητα που έδειξε η κυβέρνηση Ερντογάν στον Εβρο λειτούργησε αρνητικά στο σύνολο των
ευρωπαϊκών χωρών. Πλέον, ακόμα
και στο ΝΑΤΟ, το οποίο παραδοσιακά
τηρούσε πολιτική ίσων αποστάσεων,
οι εκπρόσωποι των κρατών-μελών
αντιμετωπίζουν τις τουρκικές προτάσεις με μεγάλη δυσπιστία. Σε επίπεδο ΝΑΤΟ, οι αποφάσεις λαμβάνονται ομόφωνα και μόνον, κάτι
που υποδηλώνει και τα όρια που
έχουν τα τουρκικά αιτήματα. Ο κ.
Ερντογάν ελπίζει πλέον στην τηλεδιάσκεψη που θα έχει εντός της
εβδομάδας με την καγκελάριο της
Γερμανίας Αγκελα Μέρκελ και τον
πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, με «μενού», βέβαια, το προσφυγικό.

«Παρηγοριά» σε Κουρδικό, Αν. Μεσόγειο ψάχνει ο Ερντογάν
Μετά την αποτυχία να εξασφαλίσει όσα ήθελε στο Ιντλίμπ, η Άγκυρα στρέφει το βλέμμα της σε άλλα ανοιχτά μέτωπα
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Με την κρίση του Ιντλίμπ να εισέρχεται σε μια νέα φάση, κατά την
οποία τα συμφέροντα της Τουρκίας
είναι κάθε άλλο παρά εξασφαλισμένα, η Άγκυρα στρέφει σταδιακά
την προσοχή της στις εξελίξεις που
«τρέχουν» στο Κουρδικό, την Ανατολική Μεσόγειο, τα ελληνοτουρκικά, την Κύπρο, και τη Λιβύη. Το
εγχείρημα της Τουρκίας στο Ιντλίμπ, δηλαδή η δημιουργία μιας
μεγάλης ζώνης ασφαλείας, σκόνταψε πάνω στην άρνηση και αποφασιστικότητα της Μόσχας, της
Τεχεράνης και της Δαμασκού. Μετά
την αποτυχία να εξασφαλίσει όσα
ήθελε στο Ιντλίμπ, η κυβέρνηση
του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στρέφει
το βλέμμα της στα άλλα ανοιχτά
μέτωπα της τουρκικής διπλωματίας.

Πολυδιάστατη αντιπαράθεση
Την προηγούμενη εβδομάδα, ο
υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους του Πρακτορείου Ανατολίας, αναφέρθηκε στο νέο γεωτρύπανο που απέκτησε η Τουρκία, το
οποίο το επόμενο διάστημα θα πιάσει δουλειά στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου,
αναφερόμενος στο ταξίδι του νέου
σκάφους από τη Βρετανία προς
την Τουρκία, επανέλαβε την αποφασιστικότητα της χώρας του για
την υπεράσπιση των συμφερόντων
της ιδίας και των Τουρκοκύπριων
στο πεδίο της ενέργειας.
«Η ανακοίνωση του υπουργού
Εξωτερικών δεν είναι τυχαία. Υπεν-

θυμίζει σε φίλους και αντίπαλους
της Τουρκίας ότι το αμέσως επόμενο διάστημα έρχονται σημαντικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο», ανέφεραν την προηγούμενη εβδομάδα στην «Κ» καλά ενημερωμένες πηγές, οι οποίες κατά
την προηγούμενη εβδομάδα υπογράμμιζαν ότι η Τουρκία είναι αποφασισμένη να προχωρήσει σε έρευνες και γεώτρηση σε περιοχές που
θεωρεί η Ελλάδα ότι είναι υπό τη
δική της δικαιοδοσία.
Σχετικά με την αποφασιστικότητα της Άγκυρας, οι πηγές μας
τονίζουν το εξής: «Στην Άγκυρα,
στο επιτελείο της διπλωματίας και
του στρατού, οι εξελίξεις της Ανατολικής Μεσογείου αναλύονται και
εξετάζονται πολυδιάστατα, ως κομμάτια ενός μεγάλου παζλ. Το συγκεκριμένο μέτωπο ξεκινά από τον
Έβρο, διασχίζει το Αιγαίο και φτάνει
στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ
στα ανατολικά φτάνει μέχρι τα παράλια της Συρίας. Πρόκειται για
μια μεγάλη σεισμική γραμμή της
τουρκικής διπλωματίας. Τα τεκταινόμενα στο ένα άκρο της γραμμής
πυροδοτούν εξελίξεις σε άλλα σημεία της».
Στο πλαίσιο της προαναφερόμενης επισήμανσης και σε συμφωνία με τα όσα τονίζει ο κ. Τσαβούσογλου, τρεις είναι οι σημαντικές εξελίξεις που απασχολούν
την Άγκυρα. Πρώτον, με το άνοιγμα
των τουρκικών συνόρων σε πρόσφυγες που επιθυμούν να μεταβούν
στην Ευρώπη η Άγκυρα εντατικοποίησε την προσπάθεια της ενεργού εμπλοκής της Δύσης στην τε-

Η Άγκυρα εντατικοποίησε την προσπάθεια της ενεργού εμπλοκής της Δύσης
στην τελική φάση του πολέμου της Συρίας, με απώτερο στόχο την ενίσχυση
των τουρκικών θέσεων στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την επίλυση
της κρίσης.







Η Άγκυρα δρομολογεί νέες έρευνες σε περιοχές
και σημεία που είναι σίγουρο ότι θα θορυβήσουν
την ελληνική και κυπριακή πλευρά.
λική φάση του πολέμου της Συρίας,
με απώτερο στόχο την ενίσχυση
των τουρκικών θέσεων στο τραπέζι
των διαπραγματεύσεων για την
επίλυση της κρίσης.
Δεύτερον, λαμβάνοντας υπόψη
της τα μηνύματα που έρχονται από

την Αθήνα και τη Λευκωσία, δηλαδή τις νέες έρευνες της Κύπρου
στην ΑΟΖ της και τις προειδοποιήσεις της ελληνικής πλευράς για
την υπεράσπιση των χωρικών της
υδάτων, η Άγκυρα δρομολογεί νέες
έρευνες σε περιοχές και σημεία
που είναι σίγουρο ότι θα θορυβήσουν την ελληνική και κυπριακή
πλευρά.
Τέλος, η εμπλοκή της Τουρκίας
στον πόλεμο της Λιβύης συνεχίζεται
με την τουρκική πλευρά να έχει
υποστεί νέες απώλειες σε στρατιωτικό και στο διπλωματικό επίπεδο. Έχοντας την υποστήριξη
ορισμένων δυτικών χωρών, η Άγκυρα επιχειρεί να εξασφαλίσει τη

σταθερότητα της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Τρίπολης
μέσα από μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.
Ωστόσο, όλα τα βήματα της
Τουρκίας σκοντάφτουν στην αντίσταση διάφορων παραγόντων
της περιοχής. Εκτός από την Ελλάδα και την Κύπρο, οι κινήσεις
της Άγκυρας προβληματίζουν και
χώρες όπως η Γαλλία και η Αίγυπτος. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Αιγύπτου, η οποία
σύμφωνα με τον φιλοκυβερνητικό
Τύπο της Τουρκίας, το τελευταίο
διάστημα ετοιμάζει έκτακτα στρατιωτικά μέτρα για την αναχαίτιση
της τουρκικής στρατιωτικής ισχύος
στα νερά της Ανατολικής Μεσογείου.

Η ΒΑ Συρία στο στόχαστρο
Παράλληλα με τις εξελίξεις που
«τρέχουν» στην Ανατολική Μεσόγειο, νέα δεδομένα αναδύονται και
στο Κουρδικό. Συγκεκριμένα, μετά
το αδιέξοδο στο Ιντλίμπ, η κυβέρνηση Ερντογάν στρέφει το βλέμμα
της στο βορειοανατολικό κομμάτι
της Συρίας. Λίγους μήνες μετά τη
νέα εισβολή, η τουρκική πλευρά
προτείνει στη Δαμασκό τη συνεργασία για την αντιμετώπιση του
κουρδικού παράγοντα πρώτα στο
Ταλ Ριφάτ, το τελευταίο προπύργιο
του Αφρίν, το οποίο κρατούν οι
Κούρδοι, και στη συνέχεια στην
ανατολική όχθη του Ευφράτη.
Σχετικά με τα νέα τουρκικά σχέδια για το Κουρδικό και το βορειοανατολικό κομμάτι της Συρίας,
σύμφωνα με πηγές της «Κ», η πρό-

σφατη συνάντηση του φυλακισμένου ηγέτη του κουρδικού αυτονομιστικού κινήματος, Αμπντουλάχ
Οτσαλάν με τον αδελφό του, μετά
από μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε
στην φυλακή του νησιού Ίμραλι,
ενδέχεται να σχετίζεται με τα νέα
σχέδια της τουρκικής πλευράς στο
Κουρδικό. Η Τουρκία πιθανόν να
ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει το
«χαρτί» του Οτσαλάν για να επηρεάσει για ακόμη μία φορά τις εξελίξεις στο Κουρδικό και στην τελική
φάση του πολέμου της Συρίας. Κυριότερος στόχος της φαίνεται να
είναι το να περιορίσει την αυτονομία των Κούρδων της Συρίας.
Επίσης, πριν από λίγες ημέρες τη
στιγμή που Ρωσία και Τουρκία κατέληγαν σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στο Ιντλίμπ, ο
πρόεδρος της Συρίας Μπασάρ Αλ
Ασάντ εξέπεμψε μηνύματα τα οποία
προκάλεσαν ικανοποίηση στην
τουρκική πλευρά. Ο κ. Ασάντ ισχυρίστηκε ότι η χώρα του δεν αντιμετωπίζει κανένα κουρδικό ζήτημα
και άφησε να εννοηθεί ότι η κυβέρνησή του δεν είναι έτοιμη να
συζητήσει την αυτονόμηση των
Κούρδων. Τέλος, η νέα κίνηση της
Δαμασκού συμπίπτει με τις σημαντικές ζυμώσεις που σημειώνονται
στο διπλωματικό παρασκήνιο στον
άξονα Άγκυρας-Τεχεράνης-Δαμασκού. Συγκεκριμένα, Τούρκοι, Ιρανοί και Σύριοι πράκτορες και διπλωμάτες, παρά τα μεγάλα προβλήματα στις σχέσεις των χωρών
τους, επιχειρούν να συντονίσουν
τα βήματα των κυβερνήσεων τους
στο Κουρδικό.

ΕΛΛΑΔΑ
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Μέτρα πρόληψης
η προτεραιότητα
για την κυβέρνηση

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Του ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
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Η κρίση λόγω κορωνοϊού
και οι κινήσεις του Μαξίμου
Μητσοτάκης σε Ιερώνυμο: Εχετε τη μεγάλη ευθύνη να προστατέψετε το ποίμνιό σας
Toυ Κ. Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ

ΑντιμέτωποςÓËÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÎÝ
ÊÃÊßÓÎÝ®ÑØÃÙÎÝÖÕßÖØÕÑÇÒËÃÕ
ÑÕØÜÔÕáÄÝÑÇÏÕÏÖÕÒÒÇÖÒÁÝÇØÔÎÚÏÑÁÝÙßÔÁÖËÏÁÝÚÕßÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÂ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÈØÃÙÑËÚÇÏÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ ßØ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝ
ÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÖÜÝÖÏÛÇÔÄÚÇÚÇ
ÑÇÒËÃÚÇÏÔÇÊÏÇÞËÏØÏÙÚËÃÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÙÚÕÃÞÎÓÇÚÎÝÛÎÚËÃÇÝÚÕßÑÇÏ
ËÃÔÇÏÇÖÕÌÇÙÏÙÓÁÔÕÝÔÇÇÔÇÒ¦ÈËÏ
ÄÒÇÚÇÇÖÇÏÚÕÆÓËÔÇÓÁÚØÇ×ÙÚËÕÏ
ÙßÔÁÖËÏËÝÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÑÕÏÔÜÔÃÇÑÇÏÕÏÑÕÔÕÓÃÇÔÇ
ËÃÔÇÏÕÏÓÏÑØÄÚËØËÝÊßÔÇÚÁÝ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÓËÚ¦ÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎ
ÔÇÑÒËÃÙÕßÔËÙÚÏÇÚÄØÏÇÑÇÏÑÇÌËÚÁØÏËÝËÃÔÇÏÊËÊÕÓÁÔÕÖÜÝË¦ÔàÎÚÎÛËÃÇÖÄÚÕßÝËÏÊÏÑÕÆÝÛÇÖØÕÈËÃÑÇÏ
ÙË¦ÒÒËÝÇÔ¦ÒÕÍËÝÑÏÔÂÙËÏÝÖ¦ÔÚÇ
ÓËÚÎÔËÐÇÃØËÙÎÚÜÔ¡ÁÙÜÔ¡ÇàÏÑÂÝ¡ËÚÇÌÕØ¦ÝÚÜÔÙÕÆÖËØÓ¦ØÑËÚÑÇÏÚÜÔÌÇØÓÇÑËÃÜÔ¡¦ÒÏÙÚÇ
ÑÇÚ¦ÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÇÔÇÓÁÔÕÔÚÇÏÕÏ
ÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÚÎÝËØÇØÞÃÇÝÚÎËßÚÁØÇÑÇÏÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕßÊËÔ
ÒÎÌÛÕÆÔÕÏÇÖÇÏÚÕÆÓËÔËÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÇÖÄÚÎÔÃÊÏÇÛÇÇÖÕÌÇÙÏÙÚËÃ
ÚÕÑÒËÃÙÏÓÕÚÜÔËÑÑÒÎÙÏ×Ô
ÚÕ¡ÁÍÇØÕ¡ÇÐÃÓÕßËÖÏÑØÇÚËÃ
ÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÄÝÍÏÇÚÎÙÚ¦ÙÎÚÎÝ
ËØÇØÞÃÇÝÑÇÏÚÕßØÞÏËÖÏÙÑÄÖÕß
ÛÎÔ×ÔÑÇÏÖ¦ÙÎÝÒÒ¦ÊÕÝÑËØÜÔÆÓÕßÖÕßÇÖÁÌßÍÇÔÔÇÖ¦ØÕßÔ
ÙÇÌÂÛÁÙÎÑÇÏÔÇÖØÕÚØÁÉÕßÔÚÕßÝ
ÖÏÙÚÕÆÝÔÇÓÎÔÖØÕÙÁØÞÕÔÚÇÏÙÚÏÝ
ËÑÑÒÎÙÃËÝÑÇÏÔÇÇÖÕÌËÆÍÕßÔÚÎ
ËÃÇ ÕÏÔÜÔÃÇÃÔÇÏËÔÊËÏÑÚÏÑÄÄÚÏ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝßÖÕÞØË×ÛÎÑËÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÊËÑÇÖÁÔÚËÎÓÁØËÝÔÇËÖÏÑÕÏÔÜÔÂ-

ÙËÏÊÆÕÌÕØÁÝÓËÚÕÔØÞÏËÖÃÙÑÕÖÕ
ÑÇÏËÔÚÁÒËÏÔÇÚÕßÚÕÔÃÙËÏ!¡ÇÑÇØÏ×ÚÇÚËÁÞËÚËÚÎÓËÍ¦ÒÎËßÛÆÔÎ
ÔÇÖØÕÙÚÇÚÁÉËÚËÚÕÖÕÃÓÔÏÄÙÇÝ®
©ÖÜÝÖØÕÇÔÇÌÁØÛÎÑËÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÓÃÒÎÙËÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦
ÓËÚÕÔÑËØ×ÔßÓÕÖØÏÔÇÖÄÊÆÕ
ËÈÊÕÓ¦ÊËÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÚÕßËÖÏÙÎÓ¦ÔËÏÚÕÔÑÃÔÊßÔÕËßØËÃÇÝÊÏ¦ÊÕÙÎÝÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÇÒÒ¦ÑÇÏÚÏÝ
ÙÕÈÇØÄÚÇÚËÝËÖÏÖÒÕÑÁÝÖÕßÓÖÕØËÃ
ÔÇÖØÕÑÇÒÁÙËÏËÏÊÏÑ¦ÙË¦ÚÕÓÇÓË-

Ο πρωθυπουργός είναι
αποφασισμένος να μην
ισχύσουν, λόγω της
πανδημίας, ο στόχος
για πλεόνασμα 3,5% και
η ενισχυμένη εποπτεία.
Í¦ÒÎÝÎÒÏÑÃÇÝ©ÓÜÝÎÇÔÚÃÊØÇÙÎ
ÚÎÝÑÑÒÎÙÃÇÝÖËØÏÕØÃÙÚÎÑËÙËÓÏÇ
ÍËÔÏÑÄÒÕÍÎÊÂÒÜÙÎÄÚÏÙÚÁÑËÚÇÏ
ÙÚÕÖÒËßØÄÚÎÝÖÕÒÏÚËÃÇÝ®ÑÇÏÙË
ÕÊÎÍÃËÝßÍÏËÏÔÂÝÖØÕÝÚÕßÝÖÏÙÚÕÆÝ
ÇÚ¦ÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÚÎÔÖØÕÖËØÇÙÓÁÔÎÇØÇÙÑËßÂÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝ
ßÖÕÞØË×ÛÎÑËÔÇËÖÏÑÕÏÔÜÔÂÙËÏËÑ
ÔÁÕßÓËÚÕÔÑËØ×ÔßÓÕ©ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÚÕÆàÂÚÎÙËÔÇÑÒÎÛÕÆÔÕÏ
ÖÏÙÚÕÃÔÇÖÇØÇÓÁÔÕßÔÙÚÇÙÖÃÚÏÇ
ÚÕßÝÑÇÏÔÇÓÎÔÖÎÍÇÃÔÕßÔÙÚÏÝËÑÑÒÎÙÃËÝÇÒÒ¦ÑÇÏÔÇËÐËÚÇÙÚËÃÚÕ
àÂÚÎÓÇÚÎÝÓËÚ¦ÒÎÉÎÝ©ÓÜÝÑÇÏ
Ö¦ÒÏÎËØ¦ÆÔÕÊÕÝËÐÁÖËÓÉËÚÕ
ÓÂÔßÓÇÄÚÏÙßÔËÞÃàÕßÓËÔÇÑÕÏÔÜÔÕÆÓË®ßÞÔÁÝÙÚÎÔÃÊÏÇÑÇÚËÆÛßÔÙÎßÖÂØÐÇÔÑÇÏÕÏÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝÚÕß

ßÖÕßØÍÕÆÖÏÑØÇÚËÃÇÝËØÇÖËÚØÃÚÎÇÒÒ¦ÚËÒÏÑ¦ÕÑËØ×ÔßÓÕÝ
ÖØÕÞÛÁÝÇÔÁÌËØËÇÖÒ¦ÖÜÝÎÑÑÒÎÙÃÇÕÆÚËÓËÚØÎÚÂÖÃÙÚÎÝÊÏÇÛÁÚËÏÕÆÚËÕÏÑÒÎØÏÑÕÃÓÇÝÚÎØÕÆÔ
¸ÖÇØÕßÙÏÕÒÄÍÏÕ¹ÙÚÕßÝÏËØÕÆÝÔÇÕÆÝ®ÊÂÒÜÙÎÙÇÌ×ÝÒÏÍÄÚËØÕÖÇØËÓÈÇÚÏÑÂÙËÙÞÁÙÎÓËËÑËÃÔËÝÚÕß
©ÏÑÕßÓËÔÏÑÕÆÇÚØÏ¦ØÞÎÑÑÇØÛÕÒÕÓÇÃÕßÑÇÏÚÕßØÞÏËÖÏÙÑÄÖÕß
ÓËØÏÑÂÝÑÒÖÏÊÕÌÄØÕß

Τα πλεονάσματα
©ÖÜÝÖØÕÇÔÇÌÁØÛÎÑËÎÁÒËßÙÎÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆËÖÏÌÁØËÏÓËÍ¦ÒËÝÇÔÇÚØÕÖÁÝÑÇÏÙÚÕÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄ
ÙÞËÊÏÇÙÓÄÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÇØÄÚÏ
ÖÕÒÒ¦ÛÇÑØÏÛÕÆÔÇÖÄÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇ
ÑÇÏÚÎÔÁÑÚÇÙÎÚÎÝËÔËÐËÒÃÐËÏßÍËÏÕÔÕÓÏÑÂÝÑØÃÙÎÝËÃÔÇÏÖØÕÌÇÔÁÝ
ÖÜÝÎÇÔ¦ÖÚßÐÎÛÇËÃÔÇÏÞÇÓÎÒÄÚËØÎÇÖÄÄÚÏÖØÕÁÈÒËÖËÕÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÝÚÕßËÔ×ÛÇÇÖÇÏÚÎÛÕÆÔÖØÄÙÛËÚËÝÑØÇÚÏÑÁÝÊÇÖ¦ÔËÝ
ÍÏÇÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÕßÖØÕÈÒÂÓÇÚÕÝ
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÊËÃÑÚËÝÄÖÜÝÚÇÁÙÕÊÇ
ÑÇÏÎÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÛÇËÖÎØËÇÙÚÕÆÔ
ÇØÔÎÚÏÑ¦
©ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÇÔÇÓÁÔËÏÚÎÔ
ÑØÃÙÏÓÎÇßØÏÇÔÂÙßÔËÊØÃÇÙÎÚÕß
,\YVNYV\WÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÞÇØÚÕÍØÇÌÎÛÕÆÔ®ÕÏÊÏÇÛÁÙËÏÝÚÜÔ
ËÚÇÃØÜÔ©ÖÜÝÇÔÇÌÁØËÚÇÏÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÄÓÜÝÕ ÁÏÔÝÖÒÇÔ¦ÚÇÏÂÊÎÖ¦ÔÜÇÖÄÚÕ¡ÁÍÇØÕ¡ÇÐÃÓÕß®ÌØ¦ÙÎÖÕßßÖÕÊÎÒ×ÔËÏÚÎÔ
ÖËÖÕÃÛÎÙÎÚÕßÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÄÚÏÕÏ
ÙßÔÛÂÑËÝËÖÏÈ¦ÒÒÕßÔÙÚØÕÌÂÖØÕÝ
ÓÏÇËÖËÑÚÇÚÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÇÒÒ¦ÑÇÏÙßÔÕÒÏÑ¦ÙÚÎÔ
ÏÊÏÑÄÚËØÇÙÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕ-

ÌÕØÃËÝÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÛÇËÖÏÓËÃÔËÏÄÚÏÓËÚÇÊËÊÕÓÁÔÇÖÕßÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÚÇÏÙÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÇÒÒ¦ÑÇÏËÔÚÄÝÚÎÝÞ×ØÇÝÊËÔÓÖÕØËÃÔÇàÎÚÎÛËÃÇÖÄÚÎÔÒÒ¦ÊÇÔÇ
ËÖÏÚÆÞËÏÚÕÔÙÚÄÞÕÍÏÇÖØÜÚÕÍËÔÁÝ
ÖÒËÄÔÇÙÓÇÚÎÝÚ¦ÐÎÝÚÕß ÚÕß
ÚÕÚØÁÞÕÔÁÚÕÝÇØ¦ÒÒÎÒÇ
ÛÇÚËÛËÃÙÚÕÚØÇÖÁàÏÎÇÔÇÙÚÕÒÂ
ÚÎÝÇßÐÎÓÁÔÎÝËÖÕÖÚËÃÇÝÖØÕÝÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÑÇÛ×ÝÙßÍÑËÑØÏÓÁÔËÝÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝÊËÔËÃÔÇÏÊßÔÇÚÄÔÇ
ÖØÕÜÛÎÛÕÆÔÄÚÇÔÎÑßÈÁØÔÎÙÎÕ
ÑØÇÚÏÑÄÝÓÎÞÇÔÏÙÓÄÝÇÒÒ¦ÑÇÏÙßÔÕÒÏÑ¦ÎÑÕÏÔÜÔÃÇÁÞÕßÔÚÕÈÒÁÓÓÇ
ÙÞËÊÄÔÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÙÚØÇÓÓÁÔÕ
ÙÚÎÔßÍËÏÕÔÕÓÏÑÂÑØÃÙÎ¬ÁÒÕÝÕÑ
¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÛÇËÖÏÊÏ×ÐËÏÚÎÔÇÔÇÑÇÚÇÔÕÓÂßÌÏÙÚ¦ÓËÔÜÔÑÕÔÊßÒÃÜÔ
ÇÖÄÚÕÏÊÏÑÄÚËØÇÙÚÄÞÕÝ
ËÃÔÇÏÖÄØÕÏÖÕßËÃÔÇÏÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÓÁÔÕÏÍÏÇÁØÍÇÔÇÑÇÚËßÛßÔÛÕÆÔ
ÙËÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÑÇÚ¦ØÚÏÙÎÝËØÍÇàÕÓÁÔÜÔ×ÙÚËÔÇËÔÏÙÞßÛËÃÚÕËÏÙÄÊÎÓÇÙËÓÏÇÖËØÃÕÊÕÑÇÚ¦ÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÎÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÛÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÑ¦ÓÉÎ
©ÃÊÏÕÝÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÙÚÕÊÏ¦ÍÍËÒÓ¦ÚÕßËÃÞËÇÔÇÍÔÜØÃÙËÏÖÜÝ
ÚÇÊÆÙÑÕÒÇÁØÞÕÔÚÇÏ¥ÙÚÄÙÕÙÚÕ
¡ÁÍÇØÕ¡ÇÐÃÓÕßËÖÏÑØÇÚËÃÏÑÇÔÕÖÕÃÎÙÎÍÏÇÚÎÔÁÜÝÚ×ØÇÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÎÝÑØÃÙÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÙË
ËÖÃÖËÊÕÓÁÚØÜÔÈØÃÙÑËÚÇÏÖ¦ÔÚÇ
ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÁÔÇÈÂÓÇÓÖØÕÙÚ¦
ÇÖÄÚÏÝ¦ÒÒËÝ¶ÖÒÎÔÚÎÝÚÇÒÃÇÝ
ÈËÈÇÃÜÝ¶ËßØÜÖÇáÑÁÝÞ×ØËÝÇØ¦ÒÒÎÒÇÎËÔÎÓÁØÜÙÎÚÎÝÑÕÏÔÂÝ
ÍÔ×ÓÎÝËÃÔÇÏÊÏÇØÑÂÝÑÇÏÇÖÕÒÆÚÜÝÊÏÇÌÇÔÂÝËÔ×ÊØÕÓÕÒÕÍÂÛÎÑÇÔÖØÕÙÒÂÉËÏÝÙÚÕÔÞ×ØÕ
ÚÎÝßÍËÃÇÝ

Σε «δωμάτιο ÖÕÒÁÓÕß® ÍÏÇ ÚÎ
ÓËÃÜÙÎÄÙÕÚÕÊßÔÇÚÄÔÚÜÔ
ÙßÔËÖËÏ×ÔÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÁÞËÏ
ÓËÚÇÚØÇÖËÃÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÚÕ¡ÁÍÇØÕ¡ÇÐÃÓÕßÑÇÛ×ÝÄÒËÝÕÏÊßÔ¦ÓËÏÝÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÁÞÕßÔÙßÔÚÕÔÏÙÚËÃÖÒÁÕÔ
ÖØÕÝÇßÚÂÚÎÔÑÇÚËÆÛßÔÙÎÚÕ
ÖÒÇÃÙÏÕÇßÚÄÙÚÕ¡ÇÐÃÓÕßÁÞËÏ
ÙÚÎÛËÃÕÒÄÑÒÎØÕÝÓÎÞÇÔÏÙÓÄÝ
ÖÕßÙÚÇÛÓÃàËÏÑÇÛÎÓËØÏÔ¦ÄÒÇ
ÚÇÊËÊÕÓÁÔÇÑÇÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÏÝ
ÇÔ¦ÒÕÍËÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÁÞÕÔÚÇÝÜÝ
ÈÇÙÏÑÄÑÃÔÎÚØÕÚÎÔÖØÄÒÎÉÎ
ÇÙÏÑÄÓÄÚÕÙÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎ
ËÃÔÇÏÖÜÝÖØÁÖËÏÔÇÖØÕÒ¦ÈÕßÓË
ÚÎÔËÐ¦ÖÒÜÙÎÓËÓÁÚØÇÑÇÏÄÞÏ
ÔÇÒÎÌÛÕÆÔÓÁÚØÇÇÌÄÚÕßËÐÇÖÒÜÛËÃÖËØÇÏÚÁØÜÕÏÄÝÄÖÜÝ
ÁÍÏÔËÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÙÚÎÔÚÇÒÃÇÐÕßÑÇÏÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇÖÕß
ÓÇÝÖÁØÇÙËßÖÂØÐËÓÏÇÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÚÜÔÓÁÚØÜÔÙËÑÇÛÎÓËØÏÔÂÈ¦ÙÎÖÇØ¦ÚÕÍËÍÕÔÄÝÖÜÝ
ÊËÔßÖÂØÐËÁÑØÎÐÎ®ÚÜÔÑØÕßÙÓ¦ÚÜÔ¬ÕÑÒËÃÙÏÓÕÚÜÔÙÞÕÒËÃÜÔÑÇÏÚÜÔÌØÕÔÚÏÙÚÎØÃÜÔ
ÇÑÕÒÕÆÛÎÙËÑÒËÃÙÏÓÕÛË¦ÚØÜÔ
ÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÜÔÑÁÔÚØÜÔÊÏÇÙÑÁÊÇÙÎÝÑÇÏÍßÓÔÇÙÚÎØÃÜÔÓË
ÚËÒËßÚÇÃÕÚÕÑÒËÃÙÏÓÕÓÕßÙËÃÜÔ
ÑÇÏÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑ×ÔÞ×ØÜÔÑÇÌÁ
ÑÇÏËÙÚÏÇÚÕØÃÜÔ¡ËÊËÊÕÓÁÔËÝ
Ó¦ÒÏÙÚÇÚÏÝÖØÕÈÒÁÉËÏÝÚÜÔËÖÏÙÚÎÓÄÔÜÔÖÜÝËÃÓÇÙÚËÇÑÄÓÇ
ÙÚÎÔÇØÞÂÚÎÝËÐ¦ÖÒÜÙÎÝÚÕß
ÏÕÆÑÇÏÚÕWLHRÇÔÇÓÁÔËÚÇÏËÔÚÄÝ
ÚÕßÖØÏÒÃÕßÄÖÕßßÖ¦ØÞËÏÚÕ
ÙËÔ¦ØÏÕÚÎÝËÑÛËÚÏÑÂÝÇÆÐÎÙÎÝ
ÚÜÔÑØÕßÙÓ¦ÚÜÔÙÚÕ¡ÇÐÃÓÕß
ËÃÔÇÏÁÚÕÏÓÕÏÍÏÇÔÁÇÇÑÄÓÇÖÏÕ
ÇßÙÚÎØ¦ÓÁÚØÇ

Καθημερινές συσκέψεις
ÚÕ¡ÇÐÃÓÕßÍÃÔÕÔÚÇÏÑ¦ÛË
ÓÁØÇÙßÙÑÁÉËÏÝÖ¦ÔÜÙËÊÆÕ
ÈÇÙÏÑÕÆÝ¦ÐÕÔËÝ!ÕÖØ×ÚÕÝËÃÔÇÏÚÕÇÓÏÍ×ÝÏÇÚØÏÑÄÑÕÓÓ¦ÚÏÑÇÏÎËÐÁÒÏÐÎÚÕßÏÕÆØÕËÊØËÆËÏÖ¦ÔÚÇÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝ
ÑÇÏÙßÓÓËÚÁÞÕßÔÕßÖÕßØÍÄÝ
±ÍËÃÇÝÇÙÃÒÎÝ ÏÑÃÒÏÇÝÕßÌßÖÕßØÍÄÝÇÙÃÒÎÝ ÕÔÚÕàÇÓ¦ÔÎÝ
ÑÇÏÌßÙÏÑ¦ÕËÍÑÁÌÇÒÕÝ®ÄÒÜÔ
ÚÜÔÙßÙÑÁÉËÜÔÍÏÇÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄÕÒÕÏÓÜÐÏÕÒÄÍÕÝÜÚÂØÎÝ
¬ÙÏÄÊØÇÝ±Ö¦ØÞËÏÑÇÏÊËÆÚËØÕÝÚÆÖÕÝÙßÙÑÁÉËÜÔÓËËÖÃÑËÔÚØÕÚÏÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝ
ÄÖÕßÙßÓÓËÚÁÞÕßÔÕßÖÕßØÍÄÝ
©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô ²ØÂÙÚÕÝ ÚÇáÑÕÆØÇÝÕßÖÕßØÍÄÝØÍÇÙÃÇÝ
Ï¦ÔÔÎÝØÕÆÚÙÎÝÕßÖÕßØÍÄÝ
Ô¦ÖÚßÐÎÝÊÜÔÏÝËÜØÍÏ¦ÊÎÝ
ËÔ×ÙËÖÕÒÒÁÝÙßÓÓËÚËÃÞËÑÇÏÎ
ßÖÕßØÍÄÝÇÏÊËÃÇÝ§ÃÑÎ ËØÇÓÁÜÝËÄÒËÝÚÏÝÙßÙÑÁÉËÏÝËÃÔÇÏÖÇØÄÔÚËÝÕßÌßÖÕßØÍÄÝÖÇ-

Ø¦ÚÜØÜÛßÖÕßØÍ×ÇØÓÄÊÏÕÝ
ÍÏÇÚÕÔÙßÔÚÕÔÏÙÓÄÚÕßÑßÈËØÔÎÚÏÑÕÆÁØÍÕßÑÎÝÑÁØÚÙÕÝ
ÕÑßÈËØÔÎÚÏÑÄÝËÑÖØÄÙÜÖÕÝ
ÚÁÒÏÕÝÁÚÙÇÝÑÇÏÕÊÏËßÛßÔÚÂÝ
ÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÏÑÕÆÍØÇÌËÃÕß
ØÎÍÄØÎÝÎÓÎÚØÏ¦ÊÎÝ¬ÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕ>HY9VVTÁÞËÏÂÊÎ
ÙËÔ¦ØÏÇÍÏÇÚÏÝËÖÄÓËÔËÝÌ¦ÙËÏÝ
ËÐÁÒÏÐÎÝÚÕßÏÕÆ
ÇÙÏÑÄÝÙÚÄÞÕÝÄÖÜÝÖØÕËÏÖ×ÛÎÑËËÃÔÇÏÔÇÍÃÔËÏÕÚÏÊÂÖÕÚËËÃÔÇÏÊßÔÇÚÄÔÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÎ
ÒÒ¦ÊÇÔÇÓÎÌÛ¦ÙËÏÙÚÕÙÎÓËÃÕ
ÚÎÝÚÇÒÃÇÝÐÕßÑÇÏÙÚÕ¡ÇÐÃÓÕßÛÁÒÕßÔÔÇËÐÇÔÚÒÂÙÕßÔÑ¦-

Εχει στηθεί ολόκληρος
μηχανισμός που σταθμίζει καθημερινά όλα
τα δεδομένα και λαμβάνει τις ανάλογες αποφάσεις ως προς τη διαχείριση της επιδημίας.
ÛËÖËØÏÛ×ØÏÕ×ÙÚËÔÇÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏÂÙÕßÔÕÏÖÕÒÃÚËÝ®ÄÚÏÙÚÕ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕàÂÚÎÓÇÎËÐÕßÙÃÇ
ËÃÔÇÏÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÙÚÇÞÁØÏÇÚÕßÝ×ÙÚËÎÞ×ØÇÔÇÇÖÕÌÆÍËÏÊØÇÓÇÚÏÑÁÝÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝ
©ßÍÏÂÝÌÄÈÕÝ®ËÃÔÇÏÇßÚÄÖÕß
ÛÁÒËÏÔÇÖËØ¦ÙËÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÑÇÏÓÇàÃÎÇÚÕÓÏÑÂËßÛÆÔÎÖÕß
ÙÚÎÔÖÇØÕÆÙÇÌ¦ÙÎËÃÔÇÏËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÙÎÓÇÔÚÏÑÂÏÇÔÇËÖÏÚËßÞÛËÃÖÎÍÁÝÚÕß¡ËÍ¦ØÕß¡ÇÐÃÓÕßÖÇØÁÖËÓÖÇÔÙÚÎÌØ¦ÙÎ
ÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÛÇÍÃÔËÏÄÚÏ
ÞØËÏÇÙÚËÃ®ÎÕÖÕÃÇÊËÔ¦ÌÎÔË
ÑÇÔÁÔÇÖËØÏÛ×ØÏÕÖÇØËØÓÎÔËÏ×Ô¬ÇÓÁÚØÇÓÖÕØËÃÔÇÌÛ¦ÙÕßÔ
ÙËÕÖÕÏÕÊÂÖÕÚËÙÎÓËÃÕÓÁÞØÏ
ÑÇÏÙËÍËÔÏÑÄÒÕßÑÁÚÕ
ØÃÙÏÓÕËÃÔÇÏÚÏÛÇÇÖÕÌÇÙÃÙËÏ
ÚÕÇßØÏÇÔÄ,\YVNYV\W¬ÎÔÇØÇÙÑËßÂÕÑÁÚÙÇÝÙÎÓËÃÜÙË
ÖÜÝÕÏËÖÄÓËÔËÝÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÝ
ÚÜÔßÖÕßØÍËÃÜÔ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô
ØÍÇÙÃÇÝÑÇÏÔ¦ÖÚßÐÎÝÛÇËÐËÏÊÏÑËßÛÕÆÔÓËÚ¦ÚÎÙßÔËÊØÃÇÙÎ
ÚÕß,\YVNYV\WÚÎËßÚÁØÇ
¡ÇØÚÃÕß®ÑËÃÇÔ¦ÒÕÍÇÓËÚÕÚÏ
ÛÇÇÖÕÌÇÙÏÙÚËÃÑÇÏÖÄÙÇÞØÂÓÇÚÇÛÇÊÕÛÕÆÔÑÇÚ»ÇÔÇÒÕÍÃÇÙÚÎÔ
ËÒÒÎÔÏÑÂÖÒËßØ¦ÛÇÒÎÌÛÕÆÔÑÇÏ
ÕÏÚËÒÏÑÁÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝ¦ÔÚÜÝÚÕ
ÙËÔ¦ØÏÕÖØÕÒÎÖÚÏÑ¦ÔÇßÖ¦ØÐÕßÔÓÁÚØÇÚÆÖÕßÚÇÒÃÇÝËÃÔÇÏ
ßÖÇØÑÚÄÄÖÜÝÇÔÕÏÞÚÄËÃÔÇÏÑÇÏ
ÚÕÚÏÓÁÒÒËÏÍËÔÁÙÛÇÏÓËÚÏÝÖÚÂÙËÏÝÇÖÄÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÑßÈÁØÔÎÙÎÁÞËÏÁÔÇÙÞÁÊÏÕÚÕÕÖÕÃÕ
ÌÛ¦ÔËÏÓÁÞØÏÚÕÞËÏØÄÚËØÕÊßÔÇÚÄ
ÙËÔ¦ØÏÕ®ËÃÖËÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦Õ
ÑÁÚÙÇÝÚÎÔÇØÇÙÑËßÂ

Η αυστηρή γραμμή Τσίπρα απέναντι στον Ερντογάν
Ο κορωνοϊός μπορεί να «πάγωσε» τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το κόμμα εξακολουθεί να βρίσκεται σε προσυνεδριακές διαδικασίες
ΜετάÚÎÔßÖËØÖÚÂÙÎÚÜÔÊÆÕ-
ÙÚÕÔ,ÈØÕÑÇÏÚÕËÖËÏÙÄÊÏÕÓËÚÎÔ
ÚÕßØÑÏÑÂÇÑÚÇÏÜØÄÙÚÎÔ ÕßÓÕßÔÊÕÆØÕßÙÂÓÇÔËÙßÔÇÍËØÓÄÝ®
ÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎÚÎÝËÖÏÛËÚÏÑÄÚÎÚÇÝÚÎÝ
¬ÕßØÑÃÇÝÇÔÎÙÆÞÎÙËÖÕÒÆÚÕÔÒÁÐÎ¬ÙÃÖØÇÖÕßÙÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÚÎÝ ®ËÔÚÇÚÏÑÕÖÕÃÎÙËÚÏÝ
ËÖÇÌÁÝÚÕßÓËÚÕÔß¦ÍÍËÒÕÖÕÙÚÕÒ¦ÑÎÚÕÔÏ¦ÔÔÎªÕßÓÖ¦ÚÎÚÎ
ÇÞÇØÕÆÒÇ¬ÙÏØÏÍ×ÚÎÑÇÛ×ÝÑÇÏ
ÓËÚÕÔÏ×ØÍÕ ÇÚØÕÆÍÑÇÒÕÑÇÏÚÕÔ
ÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÄÚÕßÙÆÓÈÕßÒÕÇÍÍÁÒÎ ÇÒÖÇÊ¦ÑÎVÕÖÕÃÕÝËÃÔÇÏÙË
ÇÔÕÏÞÚÂÍØÇÓÓÂËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÓËÚÕ
ßÖÕßØÍËÃÕÐÜÚËØÏÑ×Ô
©ÖØ×ÎÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝËÑÚÃÓÎÙËÖÜÝÕ¬ÇÍÃÖØÔÚÕÍ¦ÔÁÞËÏÖÒÁÕÔ
ÖØÕÞÜØÂÙËÏÙËÓÏÇÖØÜÚÕÌÇÔÂÑÇÏ
ËÖÏÑÃÔÊßÔÎÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎËÇßÚÄÚÕ
ÖÔËÆÓÇÑÏÔÂÛÎÑËÎÊÂÒÜÙÂÚÕß¡ËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÇÔÁÌËØË!©ÖÕÏÇÒ¦ÛÎ
ÑÇÏÇÔÁÞËÏÑ¦ÔËÏÎÙÎÓËØÏÔÂÑßÈÁØÔÎÙÎÙÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÎÝÖØÕÙÌßÍÏÑÂÝÑØÃÙÎÝÎÙÚ¦ÙÎÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝ
ÑÇÏÚÕßØÔÚÕÍ¦ÔÖËØÏÍØ¦ÌËÚÇÏÓË
ÓÃÇÓÄÔÕÒÁÐÎ!ÛØ¦ÙÕÝ ÇÏÇÖÁÔÇÔÚÏ
ÙÚÕÛØ¦ÙÕÝÎÞ×ØÇÕÌËÃÒËÏÔÇÇÖÇ-

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Του ΑΝΤΩΝΗ ΑΝΤΖΟΛΕΤΟΥ

Ο Αλ. Τσίπρας o¨ËÇÉ{³~ËÙÈÉÌØÓÈ~Ö~ÜÈÉ³¨Ó×É{ÑØ

Η αξιωματική αντιπολίτευση επιθυμεί μια εθνική στρατηγική, δεν δίνει όμως λευκή επιταγή
στην κυβέρνηση.
ÔÚÂÙËÏÙßÔÚËÚÇÍÓÁÔÇÑÇÏÇÖÕÌÇÙÏÙÚÏÑ¦²ÜØÃÝËÛÔÏÑÏÙÚÏÑÁÝÑÕØ×ÔËÝ
ÑÇÏÙÖÇÙÓÜÊÏÑÁÝÑÏÔÂÙËÏÝÇÒÒ¦ÓË
ÖÇÚØÏÜÚÏÑÂËßÛÆÔÎ®

©ÖÜÝÚÕÔÃàÕßÔÖÎÍÁÝÚÎÝ ÕßÓÕßÔÊÕÆØÕßÕ±ªÊËÔËÃÔÇÏ
ÊÏÇÚËÛËÏÓÁÔÕÝÔÇÊ×ÙËÏÒËßÑÂËÖÏÚÇÍÂÙÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÖÏÛßÓÕÆÔ
ÔÇßÖ¦ØÞËÏÓÏÇËÛÔÏÑÂÙÚØÇÚÎÍÏÑÂ
ÜÙÚÄÙÕÙÎÓËÏ×ÔÕßÔÊÆÕÖØ¦ÍÓÇÚÇÙËÙÞÁÙÎÓËÚÎÔÚÇÑÚÏÑÂÑÇÏÚÎ
ØÎÚÕØÏÑÂÚÕß¡ÇÐÃÓÕßÒÒ¦ÊÇ
ËÖÏÞËÏØËÃÚÇÏÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÎÛËÃÜÝ
Þ×ØÇÇÙÖÃÊÇ®ÙÚÕÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÄÓËÚÕÔÑÃÔÊßÔÕÔÇÍÃÔËÏÇÖÕÛÂÑÎÉßÞ×ÔËÔ×ÖØÄÈÒÎÓÇÇÖÕÚËÒÕÆÔ
ÕÏÖØÄÙÌÇÚËÝÑÇÚÇÍÍËÒÃËÝÖØÕÝÚÕÔ
±ªÄÚÏÊØÇÜÝÕÆØËÏÕÝÖÖÕÝ®
ÚÕßØÔÚÕÍ¦Ô
ÇÐÏÜÓÇÚÏÑÂÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÊÃÔËÏ
ÁÓÌÇÙÎÙÚÏÝÊÏËÛÔËÃÝÖØÜÚÕÈÕßÒÃËÝ
ÄÖÕßÕÌËÃÒËÏÔÇËÃÔÇÏÖÇØ×ÔÕ ßØÏ¦ÑÕÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝßÖËÔÛßÓÃàÕÔÚÇÝÄÚÏÎÃÊÏÇÁÞËÏÂÊÎÙßÓÈ¦ÒËÏÙÚÕ
ËÛÔÏÑÄÓÁÚÜÖÕÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÎÔËÖÏÛËÚÏÑÄÚÎÚÇÚÕß¬ÕÆØÑÕßÖØÕÁÊØÕß
ÙÚÎÌÆÒÇÐÎÚÜÔÙßÔÄØÜÔËÏÊÏÑ¦
ÙÚÕÔÈØÕÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇËÐËÆØËÙÎÝÑÁÔÚØÜÔÙÚÎÔËÔÊÕÞ×ØÇËÇßÚÄÚÕÖÔËÆÓÇÕÒÁÐÎÝ
¬ÙÃÖØÇÝËÖËÙÂÓÇÔËÄÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÎÔ
ËÖÏÛËÚÏÑÂØÎÚÕØÏÑÂÚÕßØÔÚÕÍ¦Ô!
ËÔÐÁØÜÇÔÚÕÑ¦ÔËÏÍÏÇÔÇÖØÕËÚÕÏÓ¦ÙËÏÚÎÔÑÕÏÔÂÍÔ×ÓÎÚÎÝÞ×ØÇÝ

ÚÕßÍÏÇËÖÏÛËÚÏÑÁÝÖØ¦ÐËÏÝÁÔÇÔÚÏÚÎÝ
ÒÒ¦ÊÇÝÂÇÖÒ¦ÖÇàÇØËÆËÏÑ¦ÚÏÖÇØÇÖ¦ÔÜÇÖÄÚÎÔËßØÜÖÇáÑÂÎÍËÙÃÇ
ßÚÄÖÕßÐÁØÜËÃÔÇÏÄÚÏÖ¦ËÏÖÕÒÆÎ
¬ÕßØÑÃÇÖÕßÑÇÚÁÞËÏÖÇØ¦ÔÕÓÇÚÎ
ÈÄØËÏÇ ÆÖØÕÑÇÏÚÓÂÓÇÚÎÝßØÃÇÝ
ÖÕßÖÇØÇÈÏ¦àËÏÑÇÚ»ËÐÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎ
ÚÕÊÏËÛÔÁÝÊÃÑÇÏÕÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÎ
ÚÕßØÑÏÑÂÎÍËÙÃÇÖÕßÑÇÛÎÓËØÏÔ¦
ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏËÃÖÇØÇÈÏ¦ÙËÏÝÇÔÛØÜÖÃÔÜÔÊÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔÔÇÖÇØÏÙÚ¦ÔËÏ
ÇÖÄÖ¦ÔÜÑÇÏÚÕÔÚÏÓÎÚÂÁÔÇÔÚÏÚÎÝ
ÒÒ¦ÊÇÝÍÏÇÚÇÇÔÛØ×ÖÏÔÇÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÑÇÏÚÕÊÏËÛÔÁÝÊÃÑÇÏÕ®

Ο καφές με Τσακαλώτο
¡ËÚÎÔËÖÏÑÇÏØÄÚÎÚÇÔÇÚØÁÞËÏÙË
¦ÒÒÕßÝØßÛÓÕÆÝÙÚÕÔ±ªÒÃÍÕÏ
ÛßÓÕÆÔÚÇÏÖÒÁÕÔÖÜÝÚÕÑÄÓÓÇÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÖØÕÙßÔËÊØÏÇÑÁÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝ¬ÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÕËÙÜÑÕÓÓÇÚÏÑÄÝ
ÊÏ¦ÒÕÍÕÝËÃÞËÌÕßÔÚ×ÙËÏÓËÖØÕËÊØÏÑÕÆÝ®ÑÇÏÑÕÓÓÇÚÏÑÕÆÝ®ÔÇÓËÚØÕÆÔÚÏÝÊßÔ¦ÓËÏÝÚÕßÝÕÑÕØÜÔÕáÄÝ
ÂØÛËÔÇÖÇÍ×ÙËÏ®ÚÕÔÞØÄÔÕÙÚÎÔ
ÕßÓÕßÔÊÕÆØÕß¬ÎÔÇØÇÙÑËßÂ
ÎÕÓ¦ÊÇÚÜÔÈÕßÒËßÚ×ÔÖÕßÙÚÎØÃàÕßÔÚÎÊÏËÆØßÔÙÎÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝ
ÇÖÄÚÕÔÞ×ØÕÚÕßÑÁÔÚØÕßÓÁÞØÏÚÕ
ÑÕÓÓ¦ÚÏÚÎÝÖØÕÕÊËßÚÏÑÂÝËÐÏ¦Ý

ËÃÞËÚÕÑÇÛÏËØÜÓÁÔÕØÇÔÚËÈÕÆÚÎÝ
ÙËÑËÔÚØÏÑÄÐËÔÕÊÕÞËÃÕÚÎÝÛÂÔÇÝ
¡ÁÙÜÚVßÍÑØÕßÖÖÕßÁÞÕßÔÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÙÚÕ>OH[Z(WWËÔÎÓËØ×ÛÎÑÇÔÖÜÝÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÇÑßØ×ÔËÚÇÏÓÁÞØÏÔËÜÚÁØÇÝ®
¡ÄÔÕËÑÚÏÓÂÙËÏÝÓÖÕØÕÆÔÖÒÁÕÔ
ÔÇÑ¦ÔÕßÔÚÇÑÕØßÌÇÃÇÙÚËÒÁÞÎÍÏÇ
ÚÇËÖÄÓËÔÇÈÂÓÇÚÇÖÕßÇÌÕØÕÆÔÚÎ
ÓËÚËÐÁÒÏÐÂÚÕß±ª©ÖÕÏÇÊÂÖÕÚËÖØÄÈÒËÉÎÇßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂÍÏÇÚÕ
ÖÄÚËÛÇÍÃÔËÏÚÕÙßÔÁÊØÏÕËÃÔÇÏÖÇØÇÑÏÔÊßÔËßÓÁÔÎ©ÏÖÏÕÇÏÙÏÄÊÕÐÕÏ
ÊËÔÇÖÕÑÒËÃÕßÔÚÕÑÄÓÓÇÔÇÖØÕÒ¦ÈËÏÖØÏÔÇÖÄÚÇÓÁÙÇÚÕßÑÇÒÕÑÇÏØÏÕÆÔÇÕÒÕÑÒÎØ×ÙËÏÚÕÔÓËÚÇÙÞÎÓÇÚÏÙÓÄÚÕßËßËÒÖÏÙÚ×ÔÚÇÝÕ
ÑÕØÜÔÕáÄÝÔÇÁÞËÏÑ¦ÔËÏÚÕÔÑÆÑÒÕ
ÚÕßËÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÖËØÃÖÚÜÙÎÚÕ
ØÇÔÚËÈÕÆÛÇÊÕÛËÃÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÕß
ÌÛÏÔÕÖ×ØÕß
ÕÏÕßÝÈÕÒËÆËÏÄÓÜÝÇßÚÂÎÑÇÛßÙÚÁØÎÙÎ"¡ÖÕØËÃÕÖØÄËÊØÕÝÚÕß
±ªÔÇÈØÃÙÑËÏÚÕÔÑÇÚ¦ÒÒÎÒÕ
ÞØÄÔÕÍÏÇÔÇÙßÔËÞÃÙËÏÚÏÝËÖÇÌÁÝ
ÚÕßÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÈØËÛËÃÁÔÇÝÑÕÏÔÄÝÚÄÖÕÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔÖÇÒÇÏ¦ÑÇÏ
ÚÎÔÁÇÌØÕßØ¦ÚÜÔÖÇÙÕÑÕÍËÔ×Ô
ÖÕßÁÞÕßÔÈØËÛËÃÙÚÎÔ ÕßÓÕßÔÊÕÆØÕßÜÙÚÄÙÕÍÔÜØÃàËÏÖÜÝÕÑÃÔÊßÔÕÝ

ÍÏÇÁÔÇÔÔÁÕÑÆÑÒÕËÙÜÙÚØÁÌËÏÇÝ
ËÃÔÇÏßÖÇØÑÚÄÝ©ÏÚ¦ÙËÏÝËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÔÇÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÓËÚÕÄÖÒÕÖÇØ¦ÖÄÊÇ®ÑÇÏÕÆÚËÕÑÇÌÁÝÖÕßÙÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÚÎÝ ®ÂÖÏÇÔ
ÕÒÁÐÎÝ¬ÙÃÖØÇÝÓËÚÕÔßÑÒËÃÊÎ
¬ÙÇÑÇÒ×ÚÕÖØÄÙÌÇÚÇÂÚÇÔÇØÑËÚÄÝ
ÍÏÇÔÇÇÓÈÒÆÔËÏÚÏÝÊÏÇÌÕØÁÝÕÆÚËÕÏ
ÙßÔËÞËÃÝÙßÔÇÔÚÂÙËÏÝÖÕßÁÞÕßÔÕÏ
ÊßÕÚÕßÝÙÚÇÄØÍÇÔÇÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝ
ËÔÙÜÓ¦ÚÜÙÎÚÜÔÖÇÙÕÑÕÍËÔ×ÔÙÚÕÔ±ªÇÖÕÚËÒËÃÔÕÓÕÚÁÒËÏÇÍÏÇÚÕÔÇØÞÎÍÄÚÕßÖÕßÁÞËÏ
Ñ¦ÔËÏÁÔÇÔÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÙÚØÇÚÎÍÏÑÄÙÞËÊÏÇÙÓÄÓËÚÕÔÃÊÏÕÔÇÎÍËÃÚÇÏÚÎÝÖÇØ¦ÚÇÐÎÝÙÚÏÝËÖÄÓËÔËÝ
ËÑÒÕÍÁÝ¬ÇÖØÕËÊØÏÑ¦®ÙÚËÒÁÞÎ
ÂÊÎËÚÕÏÓ¦àÕßÔÑÇÏÔÕÆØÍÏÇÑËÃÓËÔÇÍÏÇÔÇÇÖÇÔÚÂÙÕßÔÙÚÕßÝ®
ÍÏÇÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔÄÚÏ
ÊËÔÛÁÒÕßÔÔÇÍÃÔÕßÔÖÒËÏÕÉÎÌÃÇ
ÇÖÒ×ÝÔÇËÔÏÙÞÆÙÕßÔÚÎÛÁÙÎÚÕßÝ
ÜÝÓËÏÕÉÎÌÃÇËÖÕÏÕÑÄÓÓÇÛÁÒËÏ
ÔÇÑ¦ÔËÏÊÏËÆØßÔÙÎÕ¬ÙÃÖØÇÝ"®ËÃÔÇÏÚÕÈÇÙÏÑÄËØ×ÚÎÓÇÚÎÝÇØÏÙÚËØÂÝÖÚÁØßÍÇÝÄÖÜÝÚÕÊÏÇÚÆÖÜÙË
ÓÁÒÕÝÚÎÝÕÒÏÚÏÑÂÝØÇÓÓÇÚËÃÇÝ
ÙÚÎÔ ®ÙßÓÖÒÎØ×ÔÕÔÚÇÝÖÜÝÊËÔ
ÁÞËÏÇÖÇÔÚÎÛËÃÑÇÏËÃÔÇÏÎÖÎÍÂÚÎÝ
ËÙÜÙÚØÁÌËÏÇÝ®
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Μια εθνική
μοναχική
πορεία δεν είναι
η ορθή οδός

Η Τουρκία
Η Γερμανία επέλεξε
τους ασθενείς και
μικρούς σε ηλικία
ανήλικους πρόσφυγες,
επειδή η συγκεκριμένη
ομάδα χρήζει πιο
επείγουσας ανάγκης και
καλύτερων υποδομών.

Συνέντευξη στην ΞΕΝΙΑ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ

Το αίτημα ÚÕß ÄÓÓÇÚÕÝÚÜÔËØÓÇÔ×ÔØÇÙÃÔÜÔÍÏÇÚÎÔßÖÕÊÕÞÂÚÜÔÇÙßÔÄÊËßÚÜÔÇÔÎÒÃÑÜÔ
ÇÖÄÚÎÔÒÒ¦ÊÇÙÚÎËØÓÇÔÃÇÊÃÞÇÙËÚÎÙßÔÚÎØÎÚÏÑÂÖÇØ¦ÚÇÐÎ
ÚÎÝÍÑËÒÇ¡ÁØÑËÒÎÕÖÕÃÇÙÚÎÔ
ÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÚÎÝÑÇÚÇÉÂÌÏÙËÚÎÔ
ÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇ¥ÙÚÄÙÕÚÕÁÔÇÖÁÓÖÚÕÚÎÝ
ÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÂÝÕÓ¦ÊÇÝÙßÓÖÇØÇÚ¦ÞÛÎÑËÓËÓÏÇÌÕØÚÏÙÓÁÔÎÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑ¦ÖØÕÙÜÖÏÑÂÁÑÑÒÎÙÎ
ÙÚÕÔÇÔÛØÜÖÏÙÓÄÚÎÝÔÜÙÎÝ²ØÏÙÚÏÇÔÕÊÎÓÕÑØÇÚ×ÔÑÇÏ²ØÏÙÚÏÇÔÕÑÕÏÔÜÔÏÙÚ×ÔÈÕßÒËßÚ×Ô*+<
*:<ÙÚÎÔÕÖÕÃÇÖËØÏÍØ¦ÌËÚÇÏÎ
ÊØÇÓÇÚÏÑÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦OV[ZWV[Z®ËÔÓÖÕØÕÆÓËÔÇ
ÓËÃÔÕßÓËÇÙßÍÑÃÔÎÚÕÏ®ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÚÇÏÙÚÎÔÇÔÕÏÞÚÂËÖÏÙÚÕÒÂÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÙßÔßÖÁÍØÇÉÇÔÈÕßÒËßÚÁÝ
ÚÎÝÔÜÙÎÝ¬ÕÑËÃÓËÔÕÙßÔÁÚÇÐË
Õ¬ÄÓÇÝª¦ÞËÒÕ²ØÏÙÚÏÇÔÕÊÎÓÕÑØ¦ÚÎÝßÌßÖÕßØÍÄÝÇÏÊËÃÇÝÚÎÝ
ËØÓÇÔÃÇÝÑÇÏ¶ÖÇØ¦ÚÎÔÇØÞÏÑÂ
ÑÇÚÇÉÂÌÏÙÎÚÎÝÖØÄÚÇÙÎÝÚÜÔ
ØÇÙÃÔÜÔÙÚÎÔ¡ÖÕÆÔÚËÙÚÇÍÑ¶
ÌÇÃÔËÚÇÏÖ×Ý¦ÒÒÇÐËØÏàÏÑ¦ÚÕÑÒÃÓÇÙÚÎÔÔÜÙÎÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÕÔÓËÍ¦ÒÕÙßÔÇÙÖÏÙÓÄÙÚÕËØÕÒÃÔÕ
ÚÙÏÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎ ßØÏÇÑÂÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÜÔÊÏÇÈÕßÒËÆÙËÜÔ
ÓËÚÇÐÆÚÜÔÑßÈËØÔÎÚÏÑ×ÔËÚÇÃØÜÔ
ÇÖÕÌÇÙÃÙÚÎÑËÎßÖÕÊÕÞÂ
ÇÙßÔÄÊËßÚÜÔÖÇÏÊÏ×ÔÏÊÃÜÝ
ÄÙÜÔÖ¦ÙÞÕßÔÇÖÄÙÕÈÇØÁÝÇÙÛÁÔËÏËÝÑÇÏËÃÔÇÏÑ¦ÚÜÚÜÔËÚ×Ô
 ¦ÛÏÙÇÚÕÈØ¦ÊßÑÏÁÍØÇÉÇ
ÚÎÔÁÑÑÒÎÙÎÑÇÏÚÎÔËÖÄÓËÔÎÓÁØÇÚÎÔÖÇØÕßÙÃÇÙÇÙÚÕßÝÈÕßÒËßÚÁÝÚÎÝÖÇØ¦ÚÇÐÎÝ®ÊÏÎÍËÃÚÇÏÙÚÎÔ

 ®ÕÑª¦ÞËÒÞÜØÃÝÔÇÓÖÕØËÃÔÇ
ÑØÆÉËÏÚÎÔÏÑÇÔÕÖÕÃÎÙÂÚÕßÍÏÇÚÎ
ÙßÍÑÁÔÚØÜÙÎÚÄÙÜÔßÖÕÍØÇÌ×Ô
ÙßÔÇÊÁÒÌÜÔÚÕßÄÙÕØÄÒÕÁÖÇÏÐËÎÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÚÕßÔÇÖËÏÙÚÕÆÔ
ÚÇÑÄÓÓÇÚÇÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÔÇ
ÙÚÎØÃÐÕßÔÚÎÔßÖÄÛËÙÎ"Ø¦ÍÓÇÚÏÓËÚ¦ÚÎÙßÍÑÁÔÚØÜÙÎßÖÕÍØÇÌ×ÔßÖÂØÐËÓËÍ¦ÒÎÑÏÔÎÚÏÑÄÚÎÚÇ®ËÐÎÍËÃÚÇÔÓÏÇÙÎÓÇÔÚÏÑÂ
×ÛÎÙÎÇßÚÂÎÇÔÕÏÞÚÂËÖÏÙÚÕÒÂ
ÁÒÕßÓËÔÇÊËÃÐÕßÓËÄÚÏËÃÓÇÙÚË
ßÖÁØÚÎÝÌÆÒÇÐÎÝÚÜÔÙßÔÄØÜÔ
ÇÒÒ¦ÖÜÝÚÇßÚÄÞØÕÔÇÊËÔÐËÞÔ¦ÓË
ÚÕÔÇÔÛØÜÖÏÙÓÄÕÆÚËÇÌÂÔÕßÓË
ÓÄÔÎÚÎÝÚÎÔÒÒ¦ÊÇ®ÚÕÔÃàËÏÕ
ËØÓÇÔÄÝßÌßÖÕßØÍÄÝ
ÙÆàßÍÄÝÚÕßÃÇ¬Ù¦ÑÜÔÇ
ª¦ÞËÒËÃÔÇÏÒÒÎÔÃÊÇÑÇÏßÖÎØËÚËÃ
Ó¦ÒÏÙÚÇÜÝÓÕØÌÜÚÏÑÂÇÑÄÒÕßÛÕÝ
ÙÚÎÔÖØËÙÈËÃÇÓÇÝÙÚÕËØÕÒÃÔÕ
ÏÙÚËÆËÚËÄÚÏÚÕÔËÖÎØË¦ÙÇÚË"
ÃÔÇÏÓÏÇÇÖÄÊËÏÐÎÄÚÏÚÕÖØÕÙÜÖÏÑÄÈÃÜÓÇÑÇÛÕØÃàËÏÙËÓËÍ¦ÒÕ
ÈÇÛÓÄÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÙÚ¦ÙÎ"®ËÃÔÇÏÎËØ×ÚÎÙÎÚÎÝ ®ÖØÕÝÚÎÔ
Ñ¬Ù¦ÑÜÔÇª¦ÞËÒÙßÓÈÃÜÙÂ
ÚÕßËÖÃÞØÄÔÏÇÓËÓÏÇÒÒÎÔÃÊÇÚÕÆÁÞËÏÇÔÇÖÄÌËßÑÚÇÖØÕÙÌÁØËÏÓÏÇÕßÙÏÇÙÚÏÑÂÖØÕÙÁÍÍÏÙÎ
ÙÚÏÝÞÇØÁÝÑÇÏÙÚÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇ
ÚÎÝÞ×ØÇÝÓÇÝÙÚ¦ÙÎÚÕßÖ¦ÔÚÜÝÍÏÇÚÕßÝÇÙßÔÄÊËßÚÕßÝÇÔÎÒÃÑÕßÝßÖÇÍÕØËÆÛÎÑËÇÖÄÚÏÝÖËÖÕÏÛÂÙËÏÝÑÇÏÚÏÝÇØÞÁÝÚÕß®ËÃÔÇÏ
ÎÇÖ¦ÔÚÎÙÂÚÎÝ©ÃÊÏÕÝÍËÒ¦ËÏ
ÄÚÇÔËÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕßÓËÚÎÔËØ×ÚÎÙÎÁØÜÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÒ¦ÃÔÇÏÓÏÇßÖÁØÕÞÎÞ×ØÇËÊ×ÄÓÜÝ
ÚÃÛËÚÇÏÁÔÇÖÕÒÏÚÏÑÄàÂÚÎÓÇÃÓÇÏÞØÏÙÚÏÇÔÄÝÑÇÏ²ØÏÙÚÏÇÔÕÊÎÓÕÑØ¦ÚÎÝ®ÊÏÇÑÎØÆÙÙËÏÕÑª¦ÞËÒÕÕÖÕÃÕÝÇÔÂÑËÏËÐ¦ÒÒÕßÙÚÕ

TOBIAS KOCH (WWW.TOBIASKOCH.NET)

Ο Τόμας Ράχελ μιλάει στην «Κ»

Ο φιλέλλην É¨ÐÑÌØÈ×ÈÈ¨oÌØ(Ñ{ÙÉËÑØV0ÌÐÑØ,ÒTÉÜVÒÜÜÑÂÉ³~ÜËÐÑ
³É¨ÜËo{Ñ³ÈØÑÈÌÙÉÈ³ÈØÑiÜË~ÈØ
ÙßÓÈÕÆÒÏÕÚÎÝßÇÍÍËÒÏÑÂÝÑÑÒÎÙÃÇÝÙÚÎËØÓÇÔÃÇ¡ËÚÇÐÆ
¦ÒÒÜÔÚÕÑËÃÓËÔÕÖÕßÙßÔÁÚÇÐË
ßÖÁÍØÇÉÇÔÕÏÈÕßÒËßÚÁÝ¢ÄÒÑËØ
¦ÕßÔÚËØÁÚËØ¬¦ÕßÓÖËØÑÇÏ
ÎßÖÕßØÍÄÝÕÒÏÚÏÙÓÕÆ¡ÄÔÏÑÇ
ÑØÃÚËØÝ¬ÕÈÇÙÏÑÄËÖÏÞËÃØÎÓÇ
ÑÇÚ¦ÚÕßÇÏÚÂÓÇÚÕÝÚÜÔØÇÙÃÔÜÔÇÖÄÚÇÑßÈËØÔÎÚÏÑ¦ÑÄÓÓÇÚÇÂÚÇÔÄÚÏÎÒÆÙÎÍÏÇÚÕßÝÇÙßÔÄÊËßÚÕßÝÇÔÎÒÃÑÕßÝÛÇÖØÁÖËÏ
ÔÇÒÎÌÛËÃÙËËßØÜÖÇáÑÄËÖÃÖËÊÕ
ÑÇÏÔÇÙßÍÑØÕÚÎÛËÃÓÏÇÙßÓÓÇÞÃÇÖØÕÛÆÓÜÔ®¶ÄÖÜÝÚÎÔÇÖÕÑ¦ÒËÙËÕ²ØÏÙÚÏÇÔÕÑÕÏÔÜÔÏÙÚÂÝ
ßÖÕßØÍÄÝÙÜÚËØÏÑ×Ô²ÕØÙÚËËÞÄÌËØ¶ÖÕßÛÇÊËÞÛËÃÔÇÌÏÒÕÐËÔÂÙËÏÚÏÝËß¦ÒÜÚËÝÇßÚÁÝÕÓ¦ÊËÝ
ÖØÕÙÌÆÍÜÔ¡ÏÇËÛÔÏÑÂÓÕÔÇÞÏÑÂÖÕØËÃÇÊËÔËÃÔÇÏÎÕØÛÂÕÊÄÝ®
ÇÔÇÍÔÜØÃàËÏÑÇÏÕÑª¦ÞËÒÇÔÇÓÁÔÕÔÚÇÝÄÚÏÚÕÍËØÓÇÔÏÑÄÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÛÇÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔÑÇÏ
¦ÒÒËÝËßØÜÖÇáÑÁÝÞ×ØËÝ
ÚÕÇØÞÏÑÄÇÃÚÎÓ¦ÚÕßÝÕÏØ¦ÙÏÔÕÏàÎÚÕÆÙÇÔÔÇßÖÕÊËÞÛËÃÎ
ËØÓÇÔÃÇÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕß

ÞØÂàÕßÔÏÊÏÇÃÚËØÎÝÖØÕÙÚÇÙÃÇÝ
ÇÔ¦ÓËÙ¦ÚÕßÝÇÙßÔÄÊËßÚÕßÝÇÔÎÒÃÑÕßÝÙÞËÚÏÑÂÖØÄÚÇÙÎÑÇÚÇÉÎÌÃÙÚÎÑËÓË ÉÂÌÕßÝÁÔÇÔÚÏ
ßÖÁØ±ÖËÔÛßÓÃàËÚÇÏÄÚÏÚÕÔ
ËÖÚÁÓÈØÏÕÚÕß ÎÒÒ¦ÊÇ
ÓËÇÃÚÎÓÇÖØÕÝÚÕßÝßØÜÖÇÃÕßÝ
ËÚÇÃØÕßÝÚÎÝÖØÄÚËÏÔËÙÞÁÊÏÕÓËÚËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝÍÏÇÇÔÂÒÏÑÕßÝÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝËÍÑÒÜÈÏÙÓÁÔÕßÝ
ÙÚÎÞ×ØÇÓÇÝ¬ÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎ
ßØÏÇÑÂÆÙÚËØÇÇÖÄËÖÚ¦ÜØËÝ
ÊÏÇÈÕßÒËÆÙËÏÝÑÇÛ×ÝÑÇÏÓÏÇÖÇØ¦ÊÕÐÎÙßÓÓÇÞÃÇ¡ÁØÑËÒËËÞÄÌËØÓËÚÕßÝËÙÜÑÕÓÓÇÚÏÑÕÆÝ
ÚÕßÝÇÔÚÏÖ¦ÒÕßÝÔÇÌÜÔ¦àÕßÔÚÃÖÕÚÇÊËÔÊÏÊÇÞÛÂÑÇÚËÙÙÇÖÄ
ÚÕÕÏÖÕÒÃÚËÝÊËÔÛÁÒÕßÔ
¦ÒÒÕßÝÖØÄÙÌßÍËÝ®ÎÙßÔÚÎØÎÚÏÑÂÖÇØ¦ÚÇÐÎÑÇÏÕÏÕÙÏÇÒÊÎÓÕÑØ¦ÚËÝÙßÓÌ×ÔÎÙÇÔÚËÒÏÑ¦ÔÇ
ÌÏÒÕÐËÔÂÙÕßÔËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝÇÙßÔÄÊËßÚÕßÝÇÔÎÒÃÑÕßÝÙÚÎÞ×ØÇ

Μητσοτάκης - Μέρκελ
¬ÕàÂÚÎÓÇÙßàÎÚÂÛÎÑËÙÚÎÔ
ÑÇÚ»ÏÊÃÇÔÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÚÎÝÑÇÍÑË-

Θέλουμε να δείξουμε
ότι είμαστε υπέρ της
φύλαξης των συνόρων,
αλλά πως ταυτόχρονα
δεν ξεχνάμε τον
ανθρωπισμό, ούτε
αφήνουμε μόνη της
την Ελλάδα.
ÒÇØÃÕßÍÑËÒÇ¡ÁØÑËÒÓËÚÕÔÒÒÎÔÇÖØÜÛßÖÕßØÍÄ ßØÏ¦ÑÕ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÚÎËßÚÁØÇÙÚÕËØÕÒÃÔÕ
©ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝËßÞÇØÃÙÚÎÙËÚÎÔ
ÑÇÍÑËÒ¦ØÏÕÍÏÇÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎÚÕß
ÑßÈËØÔÎÚÏÑÕÆÙßÔÇÙÖÏÙÓÕÆÑÇÏ
ÇÔÇØÜÚÂÛÎÑËÖ×ÝËÃÔÇÏÊßÔÇÚÄÔ
ÔÇÓÎÔÓÖÕØÕÆÔÔÇÙßÓÌÜÔÂÙÕßÔ
ÕÏ®ÙÚÎÔßÖÕÊÕÞÂÚÜÔÇÙßÔÄÊËßÚÜÔÇÔÎÒÃÑÜÔ
×ÝËÃÔÇÏÊßÔÇÚÄÔÔÇÓÎÊÁÞÕÔÚÇÏÔÇÌÏÒÕÐËÔÂÙÕßÔÓËØÏÑÁÝ
ÊËÑ¦ÊËÝÖÇÏÊÏ¦"®ËÃÖËÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÕÕÖÕÃÕÝ
ËÃÔÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇËßÇÏÙÛÎÚÕÖÕÏÎÓÁÔÕÝÙÚÕàÂÚÎÓÇËÖËÏÊÂÎÓÏÑØÂÚÕßÑÄØÎÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏËÃÚÇÏ
ÙË¡ ©ÍÏÇÚÎÔÖØÕÙÚÇÙÃÇÚÜÔ
ÇÙßÔÄÊËßÚÜÔ
Ñ¡ÁØÑËÒÚÕÔËÔÎÓÁØÜÙËÄÚÏ
ÖÕÒÒÁÝÇÖÄÚÏÝÞ×ØËÝÙÚÏÝÕÖÕÃËÝ
ÇÖËßÛÆÔÛÎÑËÖØÕÚËÃÔÕÔÚÇÝÓ¦ÒÏÙÚÇÔÇÌÏÒÕÐËÔÂÙÕßÔÓÄÔÕÞØÏÙÚÏÇÔÕÆÝÖØÄÙÌßÍËÝÇÖ¦ÔÚÎÙÇÔ!
©ÆÚËÁÔÇÔ®
¬ÏÇÖÇÔÚ¦ËÏÄÓÜÝÕÑª¦ÞËÒ
ÙËÄÙÕßÝÑÇÑËÔÚØËÞËÃÝÏÙÞßØÃ-

Ερωτηθείς o{Ñ³i³Òi
³iØ0È¨~ËÑØ³³ÉÜÉÈ³ÑË
Ù{Ò³iÐÑ³¨×Èo{~ÌV
~,ÒTÉÜÉËÑ{~Ñ³io¨iÐÑ³{~ÌØUt ËÑ{³¨Ño{~ÌÑÈ³ÌÈÈÐKÑËÉ{Þ
0Ö¨~Ø¨ÌÉÙ¨Ø0ÑoË
¨³oÒT¨i{Ð{ÉËØ
ÐÊ¨ÈØ³ÈØ¨Ì×ÈoÉØ
ÉÉÖ³{~ÉØÜi¨×¨ËÉØ
³ÖØÉÂÚÉË³ÑÖ¨ÑV
o{ÑÑÑ~ÊÉ{Ü{³{~ÊËÉiÑ{i ÜÜÒÙÑ~ÑÜÉË³Ñ{
ÑÉ¨{×¨È¨ÊÉ{³ÑÖ¨ÑVÈÉËÑ{~Ñ{³ÑÉÂ³É¨{~ÒÖ¨Ñ³iØ  åÈ³ÌØÉ~K{ÑÐÌØ¨ÓÉ{Ñ
Ñ³ÖTÉ{ ËÑ{ÐËÑÉËÚÉi
³i ÜÜÒÙÑ~Ñ{³i  
åÈ³ÌÉËÑ{ÑÑ¨ÒÙÉ~³u
åÑo¨ËÇÉ{Ì³{i0È¨~ËÑÓTÉ{~ÒÉ{ÜÜÒo{Ñ
³i×{ÜÂÉËÑ³¨×ÖoVÑÜÜÒ³ËÇÉ{É~ÓÈ
ØÉ~K{ÑÐÌØ³iØÙÉ
¨ÓÉ{ÑÉ¨ÒÉ{tåÈ³Ì
×ÉËÜÉ{ÑÉËÑ{~{ÌØ³ÌTØÌÜ³ È¨ÑËu
0ÓÜØVÚÉ¨ÉËÑÑ¨ÑË³i³i³iÉ{~Ñ{¨Ëii³iØ
ÈÐ×ËÑØ  w0È¨~ËÑØViËÑÑÈ³Ê³i³{oÐÊÉËÑ{TÉÙÌÑÉÉ¨oÊ
Ñ³Ò³ioÐi³ÈVÉËÑ{
ÐÑÙ{~ÌØ³¨ÌØo{ÑÑ
ÉÂÈÙÉ³É¨ÚÖ{Ù{Ñ~{i³ÓØÈÉ~ÐÉ³ÑÜÜÉÖ³Ñ{³ÈØ¨Ì×ÈoÉØVÑÜÜÒ
~Ñ{Ñ¨³Ñ³ÉÈÚÖ³Ñ
Ö¨Ñ³iØ  
àÕÔÚÇÏÄÚÏÎËØÓÇÔÃÇÁÞËÏÖ¦ÔÚÇ
ÚÎÔÖÕÒßÚÁÒËÏÇÔÇËÖÏÒÁÍËÏÚÕßÝ
ÖØÄÙÌßÍËÝÖÕßÌÏÒÕÐËÔËÃ"©ÚÏ
ÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÖØÕÚÃÓÎÙËÚÕßÝ
ÇÙÛËÔËÃÝÑÇÏÓÏÑØÕÆÝÙËÎÒÏÑÃÇ
ÓÁÞØÏËÚ×ÔÇÔÂÒÏÑÕßÝÖØÄÙÌßÍËÝÖÕßÙßÞÔ¦ËÃÔÇÏÑÕØÃÚÙÏÇ"
Ø×ÚÕÔÊËÔÏÙÞÆËÏÇßÚÄ!ËÃÔÇÏ
ÑÇÏÇÍÄØÏÇËÆÚËØÕÔËÖÏÒÁÐÇÓË
ÚÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÕÓ¦ÊÇËÖËÏÊÂ
ÞØÂàËÏÖÏÕËÖËÃÍÕßÙÇÝÇÔ¦ÍÑÎÝ
ÓËÍÇÒÆÚËØÎÝÌØÕÔÚÃÊÇÝÑÇÏÑÇÒÆÚËØÜÔßÖÕÊÕÓ×ÔÃÔÇÏÊÎÒÇÊÂ
Ëß¦ÒÜÚÇÖÇÏÊÏ¦ÖÕßÁÞÕßÔÓËÍÇÒÆÚËØËÝÇÔ¦ÍÑËÝØÁÖËÏÔÇÇÔÇÚËÛÕÆÔÙËÕÏÑÕÍÁÔËÏËÝÔÇÖ¦ÔË
ÙÞÕÒËÃÕÔÇÚÆÞÕßÔÏÇÚØÏÑÂÝÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎÝ®ÒÁËÏÍ×ÞÇÃØÕÓÇÏÖÕßÑÇÚÇÒÂÐÇÓËÙËÇßÚÂÔ
ÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎ®ËÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏ

Οι αναφορές των αστυνομικών για τον «πόλεμο» σε Χίο και Λέσβο
Πώς περιγράφουν τις επιθέσεις από εξαγριωμένους κατοίκους, που εναντιώνονται στην κατασκευή κλειστών κέντρων
Του ΓΙΑΝΝΗ ΣΟΥΛΙΩΤΗ

Αποκαλυπτικά ÙÚÕÏÞËÃÇÍÏÇÚÕÔÖÄÒËÓÕ®ÖÕßËÑÚßÒÃÞÛÎÑËÚÕÊÏÂÓËØÕ
ÑÇÏ¢ËÈØÕßÇØÃÕßÙË²ÃÕÑÇÏ
ÁÙÈÕÓËÇÌÕØÓÂÚÎÔÑÇÚÇÙÑËßÂ
ÑÒËÏÙÚ×ÔÑÁÔÚØÜÔÑØ¦ÚÎÙÎÝÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔÖÇØÇÛÁÚÕßÔ¶ÄÖÜÝÖÒÎØÕÌÕØËÃÚÇÏÎ ®¶ÙÚÏÝËÖÃÙÎÓËÝÇÔÇÌÕØÁÝÚÕßÝÕÏÇÙÚßÔÕÓÏÑÕÃÇÖÄÚÏÝ
ÊÏÓÕÏØÃËÝÚÜÔ¡¬ÖÕßÖÂØÇÔÓÁØÕÝ
ÙÚÎÔËÖÏÞËÃØÎÙÎ¬ÇÊÏÇÈÇÛÓÏÙÓÁÔÇ
ÁÍÍØÇÌÇÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇßÖÕÈÒÎÛÕÆÔ
ÚÕËÖÄÓËÔÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÙÚÕßÝËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝÏËÆÛßÔÙÎÝÙÚßÔÕÓÏÑ×Ô
ÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÚÚÏÑÂÝÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕ
ËÙÜÚËØÏÑÂÝÁØËßÔÇÝ
ÚÏÝÇÔÇÌÕØÁÝÕÏÇÙÚßÔÕÓÏÑÕÃ
ÌÁØËÚÇÏÔÇÖËØÏÍØ¦ÌÕßÔÓËÒËÖÚÕÓÁØËÏÇÚÏÝËÖÏÛÁÙËÏÝÖÕßÊÁÞÕÔÚÇÔ
ÓËÑßÔÎÍËÚÏÑÁÝÑÇØÇÓÖÃÔËÝÑÇÏÚÎÔ
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÚÜÔÑÇÚÕÃÑÜÔÔÇËÓÖÕÊÃÙÕßÔÚÎÓËÚÇÑÃÔÎÙÂÚÕßÝÓËÒ¦ÊÏÇ
ÑÇÏÑÇØÌÏ¦ÙÚÕÕÊÄÙÚØÜÓÇËØÏÍØ¦ÌÕßÔÇÖËÏÒÁÝÖÕßÊÁÞÚÎÑÇÔÇÖÄÚÕÖÏÑÄÈÕßÒËßÚÂÚÕß±ªÑÇÏÚÎÔ
ÇÖØÕÛßÓÃÇÂÇÑÄÓÎÑÇÏ¦ØÔÎÙÎÚÜÔ
ÔÚÄÖÏÜÔÇÙÚßÔÕÓÏÑ×ÔÑÇÏÖßØÕÙÈËÙÚ×ÔÔÇÚÕßÝÈÕÎÛÂÙÕßÔ
©ÏÊÏÓÕÏØÃËÝÁÌÚÇÙÇÔÙËÁÙÈÕ
ÑÇÏ²ÃÕÚÇÐÎÓËØ×ÓÇÚÇÚÎÝÎÝ¢ËÈØÕßÇØÃÕßÓËÇÖÕÙÚÕÒÂÔÇÙßÔÕÊËÆÙÕßÔÚÇÞÜÓÇÚÕßØÍÏÑ¦ÓÎÞÇÔÂÓÇÚÇ
ÙÚÇÙÎÓËÃÇÄÖÕßËÃÞËÇÖÕÌÇÙÏÙÚËÃ
ÔÇÍÃÔËÏÎÑÇÚÇÙÑËßÂÚÜÔÑÁÔÚØÜÔ
ÑØ¦ÚÎÙÎÝËÖÏÞËÃØÎÙÎÚÜÔÇÙÚßÔÕÓÏÑ×ÔÚÜÔ¡¬ÐËÑÃÔÎÙËÓËÚÎÔ
¦ÌÏÐÂÚÕßÝÙÚÇÔÎÙÏ¦ÑÇÛ×ÝÚÄÙÕ
ÚÕÒÏÓ¦ÔÏÚÎÝ¡ßÚÏÒÂÔÎÝÄÙÕÑÇÏÇßÚÄÚÎÝ²ÃÕßÂÚÇÔÇÖÕÑÒËÏÙÓÁÔÇÇÖÄ
ÊÏÇÊÎÒÜÚÁÝÐÜÚËØÏÑ¦ÚÕßÒÏÓÇÔÏÕÆßÖÂØÞÇÔÙßÍÑËÔÚØÜÓÁÔÇÖËØÃÖÕß¦ÚÕÓÇÃÞÇÔÇÖÕÑÒËÃÙËÏ
ÚÎÔÁÐÕÊÕÓËÇÖÕØØÏÓÓÇÚÕÌÄØÕÑÇÏ
ÚÇßÚÄÞØÕÔÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÕÆÙÇÔËÖÏ-

Οι αστυνομικοί φέρεται
να περιγράφουν με λεπτομέρεια τις επιθέσεις
που δέχονταν με κυνηγετικές καραμπίνες και την
προσπάθεια των κατοίκων
να εμποδίσουν τη μετακίνησή τους, με λάδια και
καρφιά στο οδόστρωμα.
ÛÁÙËÏÝËÔÇÔÚÃÕÔÓÇÝÓËÖÁÚØËÝÌÜÚÕÈÕÒÃÊËÝÑÇÏÊßÔÇÓÃÚËÝ¡ËÚÇÑÚÏÑÁÝ
ÑÏÔÂÙËÏÝÑÇÏÞØÂÙÎÊÇÑØßÍÄÔÜÔÚÇ
ÇÖÕÓÇÑØÆÔÇÓË®ÌÁØËÚÇÏÔÇËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÙÚÎÔÇÔÇÌÕØ¦ÚÕßÁÔÇÝÇÖÄ
ÚÕßÝÇÙÚßÔÕÓÏÑÕÆÝÚÜÔ¡¬ÖÕß
ÖÂØËÓÁØÕÝÙÚÎÔËÖÏÞËÃØÎÙÎ
ÚÎ²ÃÕÚÕÑÇØ¦ÈÏÑÇÚÁÖÒËßÙË
ÙÚÏÝÖÓÑÇÏÕÏÊßÔ¦ÓËÏÝÚÜÔ
¡¬ÑÇÚ¦ÌËØÇÔÔÇÌÚ¦ÙÕßÔ¶ÙßÔÕÊËÆÕÔÚÇÝÚÇÞÜÓÇÚÕßØÍÏÑ¦ÓÎÞÇÔÂÓÇÚÇ¶ÙÚÕÔÞ×ØÕÚÕßËØÍÕÚÇÐÃÕß
ÒÃÍÕÖØÏÔÇÖÄÚÏÝ ÚÕÖØÜÃÏÇÄÙÕ
ÊÏ¦ÙÚÎÓÇÖÇØÁÓËÔÇÔËÑËÃÊÁÞÕÔÚÇÔ
ËÖÏÛÁÙËÏÝÇÖÄÖËØÃÖÕß¦ÚÕÓÇ
ÖÕßÖËÚÕÆÙÇÔÖØÕÝÚÕÓÁØÕÝÚÕßÝ
ÖÁÚØËÝÊßÔÇÓÃÚËÝÇßÚÕÙÞÁÊÏËÝØÕßÑÁÚËÝÑÇÏÈÄÓÈËÝÓÕÒÄÚÕÌ
,ÔÇÝÇÖÄÚÕßÝÇÙÚßÔÕÓÏÑÕÆÝÖÕß
ÈØÁÛÎÑÇÔÙÚÇÍËÍÕÔÄÚÇÙÚÎÔÇÔÇÌÕØ¦ÚÕßÖØÕÝÚÎÔÎÍËÙÃÇÌÁØËÚÇÏ
ÔÇËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÚÕß
ËØÍÕÚÇÐÃÕßÎËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÓËÚÕÑÁÔÚØÕËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÂÚÇÔÇÊÆÔÇÚÎ
ÑÇÛ×ÝÚÕÑÇÔ¦ÒÏÖÕßÓÇÝËÃÞË
ßÖÕÊËÏÞÛËÃÇÖÄÚÎÔÚÕÖÏÑÂÇÙÚßÔÕÓÏÑÂÊÏËÆÛßÔÙÎÊËÔËÃÞËÒÂÉÎËÔ×
ÕÏÑËØÇÃËÝÑÏÔÎÚÂÝÚÎÒËÌÜÔÃÇÝÊËÔ
ËÃÞÇÔÙÂÓÇ®
ÌÂÔËÏÓ¦ÒÏÙÚÇÇÏÞÓÁÝÑÇÚ¦ÚÜÔ

Στη Χίο, ³Ñ¨³×ÑÊÉÉ{ÌÙ{Ñ~Ü{ÐÑ~Úi~Ñ³¨Ë³iØ¸®iØ'ÉK¨ÈÑ¨ËÈ³Ñ³Ì³ÉÈÉÂÑo¨{ÐÓ{~Ò³{~{É{³ÓÚi~Ñ³ÈØÒÙ¨ÉØ³å0ÐÓÑ³ÑÙÐÒ³{Ñ³ÈÂÉÙTÉËÈ³ÈØ
ÙßÔÇÊÁÒÌÜÔÚÕßÇÖÄÚÎÓÄÔÏÓÎÊÆÔÇÓÎÚÕßÔÎÙÏÕÆÇÌÕÆÄÖÜÝÒÁËÏ
ÚßÞÇÃÇËÔÎÓËØ×ÛÎÑÇÔÄÚÏÙÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÙÎÓËÃÕÚÇÙÚËÒÁÞÎÚÎÝ
ÏËÆÛßÔÙÎÝÙÚßÔÕÓÃÇÝ²ÃÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÍÏÇÚÎÔËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÓË
ÚÕÑÁÔÚØÕÄÞÏÚÕÑÇÔ¦ÒÏÖÕßÚÕßÝ
ËÃÞÇÔßÖÕÊËÃÐËÏÇÒÒ¦ËÔÇÒÒÇÑÚÏÑ¦ÚÕ
ÑÇÔ¦ÒÏÐÃÙÕßÓËÍ¦ÒÎËÔÚÆÖÜÙÎ
ÖØÕÑÇÒËÃÎÇÔÇÌÕØ¦ÚÕßÄÚÏÚÇÙÚËÒÁÞÎÚÎÝßØÕÙÈËÙÚÏÑÂÝÇØÔÂÛÎÑÇÔ
ÔÇÇÔËÌÕÊÏ¦ÙÕßÔÓËÔËØÄÚÎÔßÊØÕÌÄØÇÃÇÔÚÇ®ÖÕßÎÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÙËÍÏÇÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎ
ÚÜÔÊÏÇÊÎÒÜÚ×Ô

«Γροθιές και κλωτσιές»
ÚÎ²ÃÕÚÇÖØÜÚÕÌÇÔÂËÖËÏÙÄÊÏÇÑÒÏÓÇÑ×ÛÎÑÇÔÚÕÖØÜÃÚÎÝÎÝ
¢ËÈØÕßÇØÃÕß/ÚÇÔÚÄÚËÖÕßËÐÇÍØÏÜÓÁÔÕÏÑ¦ÚÕÏÑÕÏËÖÏÚÁÛÎÑÇÔÙÚÕßÝ

¦ÔÊØËÝÚÜÔ¡¬ÓÁÙÇÙÚÇÊÜÓ¦ÚÏÇ
ÚÕßÐËÔÕÊÕÞËÃÕßÚÕßÝÚÎÔÇÔÇÌÕØ¦
ÖÕßÁÞËÏËÚÕÏÓ¦ÙËÏÕÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝ
ÇÙÚßÔÕÓÏÑÕÆÝÖÕßÊÁÞÚÎÑÇÔËÖÃÛËÙÎÖËØÏÍØ¦ÌËÏÚÇÍËÍÕÔÄÚÇÜÝËÐÂÝ!
(ÑÕßÙÇÁÔÚÕÔËÝÌÜÔÁÝËÐÜÚËØÏÑ¦
ÚÕßÊÜÓÇÚÃÕßÑÇÏÊßÔÇÚ¦ÞÚßÖÂÓÇÚÇ
ÓËÑÒÜÚÙÏÁÝÙÚÎÔÖÄØÚÇ¡ËÚÇÞÁØÏÇÖØÕÙÖ¦ÛÎÙÇÔÔÇÚÎÔÑØÇÚÂÙÜ
¬ÇÞÚßÖÂÓÇÚÇËÃÞÇÔÜÝÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ
ÚÕÙÖ¦ÙÏÓÕÚÎÝÖÄØÚÇÝÑÇÏÚÎÔËÃÙÕÊÕÚÜÔÇÚÄÓÜÔÙÚÕÊÜÓ¦ÚÏÕ¡Ë
ÁÙÖØÜÐÇÔÙÚÕÑØËÈ¦ÚÏÑÇÏÓÕßËÖÏÚÁÛÎÑÇÔÓËÍØÕÛÏÁÝÑÇÏÑÒÜÚÙÏÁÝ®
ÇØÄÓÕÏÇËÃÔÇÏÚÇÍËÍÕÔÄÚÇÖÕß
ËÑÚßÒÃÞÛÎÑÇÔÙÚÎÁÙÈÕßÖÕÞØË×ÔÕÔÚÇÝÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÚÏÝÇÙÚßÔÕÓÏÑÁÝ
ÊßÔ¦ÓËÏÝÙË¦ÚÇÑÚÎßÖÕÞ×ØÎÙÎ¬Ç
ÓÁÒÎÚÜÔÊÏÓÕÏØÏ×ÔÑÇÚÇÍÍÁÒÒÕßÔ
ÄÚÏÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÜÔËÖËÏÙÕÊÃÜÔ
ÕÈÕßÒËßÚÂÝÚÕß±ªÏ¦ÔÔÎÝ

¡ÖÕßØÔÕÆÝÚÕßÝÇÖËÃÒÎÙËÒÁÍÕÔÚ¦Ý
ÚÕßÝÙÇÝÁÞÕßÓËÑÇÚÇÍØ¦ÉËÏÑÇÏÓÄÒÏÝÈÍÕÆÓËÑßÈÁØÔÎÙÎÛÇÙÇÝÚÏÓÜØÂÙÕßÓË®ÚÏÝÇÔÇÌÕØÁÝÖÕßÙßÔÁÚÇÐÇÔÑÇÏÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇßÖÕÈ¦ÒÕßÔ
ÙÚÎÊÏÕÃÑÎÙÎÚÎÝßÖÎØËÙÃÇÝÚÕßÝ
ÖËØÏÍØ¦ÌÕßÔÄÚÏËÔ×ÕÖÏÙÛÕÞÜØÕÆÙÇÔÇÖÄÚÕÔÞ×ØÕÚÕßËØÍÕÚÇÐÃÕß
ÚÕßÝÇÑÕÒÕßÛÕÆÙÇÔÇÍØÕÚÏÑ¦ÇßÚÕÑÃÔÎÚÇÞÜØÃÝÖÏÔÇÑÃÊËÝÚÇÕÖÕÃÇ
ÁÑÇÔÇÔËÖÏÑÃÔÊßÔÕßÝËÒÏÍÓÕÆÝÓË
ÙÑÕÖÄÚÕÔÚØÇßÓÇÚÏÙÓÄÚÕßÝ!ÚÏÝ
ÑÇØÄÚÙËÝßÖÂØÞÇÔÑÕßÑÕßÒÕÌÄØÕÏ
ÖÕßÖßØÕÈÕÒÕÆÙÇÔÊÏÇØÑ×ÝÙÚÕÔ
ÇÁØÇÓËÑßÔÎÍËÚÏÑ¦ÄÖÒÇ®
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÕßÝÇÙÚßÔÕÓÏÑÕÆÝ
ÚÜÔÊÏÓÕÏØÏ×ÔÕÏËÖÏÛÁÙËÏÝÂÚÇÔ
ÚÄÙÕÙÌÕÊØÁÝÖÕßËÐÇÔÚÒÂÛÎÑÇÔ
ÚÇÇÖÕÛÁÓÇÚÇÙËÊÇÑØßÍÄÔÇÄÖÜÝ
ËÖÃÙÎÝÑÇÏÚÕÔËØÄÙÚÕÔÃÇÔÚÇ®
ÓËÙßÔÁÖËÏÇÔÇÖ¦ØÕßÔËÔÚÕÒÂÔÇ

ÇÓßÔÛÕÆÔÞØÎÙÏÓÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÚÇßÖÎØËÙÏÇÑ¦ÚÕßÝÄÖÒÇËØÏÍØ¦ÌÕßÔ
ÇÑÄÓÎÄÚÏÕÏÑ¦ÚÕÏÑÕÏÊËÔ¦ÌÎÔÇÔ
ÚÇÇÙÛËÔÕÌÄØÇÔÇÖÇØÇÒ¦ÈÕßÔÚÕßÝ
ÚØÇßÓÇÚÃËÝÇÙÚßÔÕÓÏÑÕÆÝÑÇÛ×ÝÑÇÏ
ÄÚÏÚÕËÐÇÍØÏÜÓÁÔÕÖÒÂÛÕÝËÍÑÒ×ÈÏÙËÙÚÕÇßÚÕÑÃÔÎÚÄÚÕßÚÕÔÖËØÏÌËØËÏ¦ØÞÎ ×ÙÚÇ¡ÕßÚàÕÆØÎÑÇÏ
ÞØËÏ¦ÙÚÎÑËÎËÖÁÓÈÇÙÂÚÕßÝÍÏÇÔÇ
ÈÍËÏÙ×ÕÝÇÖ»ÇßÚÄ
ÚËÒËßÚÇÃÇÌ¦ÙÎÚÜÔËÖËÏÙÕÊÃÜÔÖØÏÔÇÖÄÚÎÔÇÖÕÞ×ØÎÙÎÚÜÔ
ÇÙÚßÔÕÓÏÑ×ÔÇÖÄÚÎÁÙÈÕËÑÚßÒÃÞÛÎÑËÙËÙÚØÇÚÄÖËÊÕÙÚÎÔÇÍÇÔÂ
ÖÕßËÖËÒÁÍÎÜÝÇÙÌÇÒÁÝÙÎÓËÃÕÍÏÇ
ÚÎÇÔÇÙÆÔÚÇÐÎÚÜÔÊÏÓÕÏØÏ×Ô ÇÚ¦
ÚÎÔÖÇØÇÓÕÔÂÚÕßÝËÑËÃÕÏÇÙÚßÔÕÓÏÑÕÃÇÔËÌÕÊÏ¦ÙÚÎÑÇÔÓËÊÇÑØßÍÄÔÇÜÙÚÄÙÕÙÆÔÚÕÓÇÑ¦ÚÕÏÑÕÏÚÕß
ÔÎÙÏÕÆÖÕÒÏÄØÑÎÙÇÔÚÎÔÑËÔÚØÏÑÂ
ÖÆÒÎÚÎÝÓÕÔ¦ÊÇÝËÞÄÓÇÙÚÇÔ
ËÖÏÛÁÙËÏÝÓËÓËÍ¦ÒÕÇØÏÛÓÄÓÕÒÄÚÕÌÚÏÝÕÖÕÃËÝÁÌËØËÙÚÕßÝËÖÏÚÏÛÁÓËÔÕßÝËÖÏÈÇÚÏÑÄÄÞÎÓÇ ¦ÖÕÏËÝ
ÑÇÚÁÒÎÍÇÔÙÚÕÌßÒ¦ÑÏÕÚÎÝÖÆÒÎÝ
ÄÖÕßßÖÂØÞÇÔÕÖÒÏÙÓÄÝÑÇÏÖßØÕÓÇÞÏÑ¦ÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÔÇÓÇÝàÎÚÎÛËÃÔÇÕÖÏÙÛÕÞÜØÂÙÕßÓËÍÏÇÚÕÔ
ÑÃÔÊßÔÕÔÇÚØÇßÓÇÚÏÙÚÕÆÓËÇÖÄÑ¦ÖÕÏÇÁÑØÎÐÎ®
6ÒÇÚÇÖÇØÇÖ¦ÔÜÍËÍÕÔÄÚÇËÖÏÈËÈÇÃÜÙËÙËËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÚÕßÓËÚÎÔ
 ®ÕÖØÄËÊØÕÝÚÎÝÔÜÙÎÝÙÚßÔÕÓÏÑ×Ô±ÖÇÒÒÂÒÜÔÛÎÔ×ÔÎÓÕÙÛÁÔÎÝ¦ÑÕÝÕÕÖÕÃÕÝÚÎÊËÆÚËØÎ
ÓÁØÇÚÜÔËÖËÏÙÕÊÃÜÔÓËÚÁÈÎÙÚÎ
ÁÙÈÕàÎÚ×ÔÚÇÝÚÎÔ¦ÓËÙÎÇÖÄÙßØÙÎÚÜÔÊÏÓÕÏØÏ×ÔÇÖÄÚÇÊÆÕ
ÔÎÙÏ¦ÏÇÚÏÝËÖÏÛÁÙËÏÝÑÇÚ¦ÚÜÔ
ÇÙÚßÔÕÓÏÑ×ÔÑÇÛ×ÝÑÇÏÚÇÍËÍÕÔÄÚÇÖÕßËÑÚßÒÃÞÛÎÑÇÔÑÇÚ¦ÚÎÔ
ÇÖÕÞ×ØÎÙÎÚÜÔÊÏÓÕÏØÏ×ÔÙÚÕÒÏÓ¦ÔÏÚÜÔ¡ËÙÚ×ÔÙÚÎ²ÃÕÊÏËÐ¦ÍÕÔÚÇÏÖÇØ¦ÒÒÎÒËÝÁØËßÔËÝÇÖÄÚÎÔ
ÎÍËÙÃÇÚÎÝ
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Ευρωπαϊκά «τείχη» στον Ταγίπ Ερντογάν
Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΖΙΜΑ

Από την Τετάρτη ÙÚÎÓËÛÄØÏÕÚÕß
ÈØÕßËÖÏÞËÏØËÃÙËËÒ×ÊÎÑÇÏÊÆÙÈÇÚÇÙÎÓËÃÇÚÕßÖÕÚÇÓÕÆÁÔÇ
ÛÎØÏ×ÊËÝÚËÛÜØÇÑÏÙÓÁÔÕÄÞÎÓÇ
ËÌÕÊÏÇÙÓÁÔÕÓËÛËØÓÏÑÁÝÑ¦ÓËØËÝÇÔÚÒÃËÝÑÇÏ¦ÒÒÇßÖËØÙÆÍÞØÕÔÇÎÒËÑÚØÕÔÏÑ¦ÙßÙÚÂÓÇÚÇ
ÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎÝÖØÕÙÌÕØ¦ÚÎÝ
ÇßÙÚØÏÇÑÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÖØÕÝ
ËÔÃÙÞßÙÎÚÎÝÇÖÕÚØËÖÚÏÑÂÝÏÙÞÆÕÝÚÜÔÊßÔ¦ÓËÜÔÚÕßÙÚØÇÚÕÆÑÇÏ
ÚÎÝÇÙÚßÔÕÓÃÇÝÖÕßÌØÕßØÕÆÔÚÇ
ÞËØÙÇÃÇËÒÒÎÔÕÚÕßØÑÏÑ¦ÙÆÔÕØÇ
¬ÇßÚÄÞØÕÔÇÐËÑÃÔÎÙËÎÇÔ¦ÖÚßÐÎÙÚÕÖÕÚ¦ÓÏÇÙÚßÔÕÓÏÑ×Ô
ÑÇÏÙÚØÇÚÏÜÚÏÑ×ÔÊßÔ¦ÓËÜÔÑÇÏ
¦ÒÒÜÔËßØÜÖÇáÑ×ÔÞÜØ×ÔÇØÞÂÝÍËÔÕÓÁÔÎÝÇÖÄÚÎÔ ÆÖØÕ
ÖÕßÇÖÁÙÚËÏÒËÂÊÎÇÖÄÙÖÇÙÓÇ
ÚÎÝËÖÃÒËÑÚÎÝÕÓ¦ÊÇÝÚÎÝÇÙÚßÔÕÓÃÇÝÚÎÝÑÇÏÇÔÇÓÁÔÕÔÚÇÏËÏÊÏÑÁÝÊßÔ¦ÓËÏÝÚÎÝÇÙÚßÔÕÓÃÇÝ
ÑÇÏÚÕßÙÚØÇÚÕÆÇÖÄÚÎÔÕÒÜÔÃÇÚÎÔ¬ÙËÞÃÇÚÎËØÓÇÔÃÇÑÇÏ
¦ÒÒËÝÞ×ØËÝÚÎÝßØ×ÖÎÝÍÏÇ
ÔÇËÔÚÇÞÛÕÆÔÙÚÕßÝËÒÒÎÔÏÑÕÆÝ
ÇÓßÔÚÏÑÕÆÝÙÞËÊÏÇÙÓÕÆÝÙÚÎÔ
ËÒÒÎÔÕÚÕßØÑÏÑÂÓËÛÄØÏÕ
©ÏÒÒÎÔËÝÌØÕßØÕÃÇÖÁÊËÏÐÇÔ
ÑÇÚ¦ÚÎÔÇÏÌÔÏÊÏÇÙÚÏÑÂÁÌÕÊÕ
ÚÎÊÆÙÑÕÒÎÇØÇÙÑËßÂÖØÕÖÇØÇÓÕÔÂÚÎÝÖÕÑØÏ¦ÝÙÚÏÝ ÇÙÚÇÔÏÁÝÄÚÏËÃÔÇÏÙËÛÁÙÎÔÇ

Τα βλέμματα είναι
στραμμένα στη
συνάντηση Ερντογάν,
Μέρκελ και Μακρόν,
μεθαύριο Τρίτη στην
Κωνσταντινούπολη,
εφόσον δεν ματαιωθεί
λόγω κορωνοϊού.
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÔÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚË
ËÖÏÞËÃØÎÙÎÖÇØÇÈÃÇÙÎÝÚÜÔËÛÔÏÑ×ÔÙßÔÄØÜÔ¡ËÚ¦ÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÍËÍÕÔÄÚÇÄÓÜÝÎÕÞÆØÜÙÎ
ÚÜÔËÒÒÎÔÕÚÕßØÑÏÑ×ÔÙßÔÄØÜÔ
ÑÇÛÃÙÚÇÚÇÏËßØÜÖÇáÑÂßÖÄÛËÙÎ
ÑÇÏËÏÊÏÑ¦ÙÚÕÔÈØÕÚÕÙÌØ¦ÍÏÙÓ¦ÚÕßÝÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏÓÇÑØ¦Ý
ÊÏ¦ØÑËÏÇÝ
©ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÇÔÁÊËÏÐËÓË
ÇÌÕØÓÂÚÇÍËÍÕÔÄÚÇÙÚÏÝ ÇÙÚÇÔÏÁÝÚÎÔËßØÜÖÇáÑÂÊÏ¦ÙÚÇÙÎ
ÚÎÝÛÜØ¦ÑÏÙÎÝÚÎÝËÐÔÇÚÕÒ×Ô
ËÒÒÎÔÏÑÂÝÓËÛÕØÃÕßÇÖÁÔÇÔÚÏ
ÙÚÏÝÖÕÒÏÚÏÑ¦ÑÇÛÕÊÎÍÕÆÓËÔËÝ
ÇÖÄÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÁÝÖÏÁÙËÏÝÌÁØÔÕÔÚÇÝÙÚÕÔÈØÕ
ÙÆÙÙÜÓÎÚÎÔÎÍËÙÃÇÚÎÝÑÇÏ
ÖËÃÛÕÔÚÇÝÚÏÝÞ×ØËÝÓÁÒÎÚÎÝ
ÖÕßÄÚÇÔÙÚÕÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÄ
ÌÚËØÔÃàËÚÇÏ®ÎÒÒ¦ÊÇÇÖËÏÒÕÆÔÚÇÏÑÇÏÕÏÃÊÏËÝÓËÖÔËßÓÕÔÃÇ®
ÔÇÙßÔËÏÙÌÁØÕßÔËÔËØÍ¦ÙÚÎÔ
ÇÔ¦ÙÞËÙÎÚÜÔØÕ×ÔÙÚÎÞËØÙÇÃÇ
ÖÆÒÎËÏÙÄÊÕßÖØÕÝÚÎÔ ËÔÚØÏÑÂ
ÑÇÏßÚÏÑÂßØ×ÖÎ
ÒÁÕÔÎ¬ÕßØÑÃÇÊËÔÛÇÁÞËÏ

ÇÖÁÔÇÔÚÃÚÎÝÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÒÒÎÔËÝÌØÕßØÕÆÝÇÒÒ¦ÑÇÏÊßÔ¦ÓËÏÝ
ÚÎÝÇÙÚßÔÕÓÃÇÝÑÇÏÚÕßÙÚØÇÚÕÆ
¦ÒÒÜÔËßØÜÖÇáÑ×ÔÑØÇÚ×ÔÚÇ
ÕÖÕÃÇÙËËÔÊËÞÄÓËÔÎÙßÔÕØÏÇÑÂÑØÃÙÎÓËËÖÃÑËÔÚØÕÚÕÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÄÄÖÜÝÇßÚÂÙÚÏÝ ÇÙÚÇÔÏÁÝÂÑ¦ÚÏÖÏÕÙÕÈÇØÄÛÇ
ËÓÖÒÇÑÕÆÔÑÇÏÇßÚ¦
¡Ë¦ÒÒÇÒÄÍÏÇÕØÔÚÕÍ¦Ô
ÛÇÁÞËÏËÌÄÙÕÔÌßÙÏÑ¦ÕÏËÚÇÃØÕÏÑ¦ÔÕßÔÖØ¦ÐÎÚÏÝßÖÕÙÞÁÙËÏÝ
ÚÕßÝÖØÕÝÚÎÔÛÂÔÇÍÏÇÁÓÖØÇÑÚÎÈÕÂÛËÏÇÙÚÎÌØÕÆØÎÙÎÚÜÔ
ÙßÔÄØÜÔÔÇÑ¦ÔËÏÓËÚÎÔßØ×ÖÎÑÇÏÄÞÏÓËÚÎÔÇÊÆÔÇÓÎ
ÄÖÜÝÓÁÙÇÙÚÎÔÇÒÇàÕÔËÃÇÚÕß
ÛËÜØËÃÒÒ¦ÊÇ
¢ÇÃÔËÚÇÏÄÓÜÝÄÚÏÕ¬ÕÆØÑÕÝ
ÎÍÁÚÎÝÙÚÎÓ¦ÞÎËÔÇÔÚÃÕÔÚÎÝ
ßØ×ÖÎÝÇÖÁÑÚÎÙËÁÔÇËÖÏÖÒÁÕÔ
ÖÇÔÃÙÞßØÕËØÍÇÒËÃÕ¡ËÚÁÚØËÉË
ÚÕßÝÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝÖØÄÙÌßÍËÝÙË
ÙÚØÇÚÄ®ÕÕÖÕÃÕÝÙÚÇÙÆÔÕØÇ
ÊÆÙÑÕÒÇÓÖÕØËÃÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÏÙÚËÃËÖÃÚÕßÖËÊÃÕß®ÊËÊÕÓÁÔÕßÄÚÏËÖÏÞËÏØËÃ®¦ÕÖÒÕÝÑÇÏ
ÓËÈ¦ÙÎÚÕÊÏËÛÔÁÝÖÕÒËÓÏÑÄÊÃÑÇÏÕÑÇÔÁÔÇÝÙÚØÇÚÄÝÊËÔËÖÏÚØÁÖËÚÇÏÔÇÑ¦ÔËÏÞØÂÙÎÄÖÒÜÔ
ËÔÇÔÚÃÕÔ¦ÓÇÞÜÔ
ËÏÑÄÔÇÇÖËÒÖÏÙÓÁÔÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÖÕßÓ¦ÞÕÔÚÇÔÔÇÖËØ¦ÙÕßÔÑÇÚ¦ÞÏÒÏ¦ÊËÝÚÇÙÆÔÕØÇÙßÍÑØÕßÄÓËÔÕÏÊÏÇÞËÄÓËÔÎÓËÚÎÔ
ÇÖÒÄÞËØÎÈÕÂÛËÏÇÚÎÝÚÕßØÑÏÑÂÝ
ÖØÕÖÇÍ¦ÔÊÇÝÇÔ¦ÚÕÔÖÒÇÔÂÚÎ
ÒËÏÚÕÆØÍÎÙËÜÝÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄ
ÄÖÒÕÇÔÑØÃÔËÏÑÇÔËÃÝÇÖÄÚÕÖ×Ý
ÖÁØÇÙËÓÁÙÜÚÜÔËÖÏÑËÔÚØÜÓÁÔÜÔÙÚÎÔÇÔÛØÜÖÏÙÚÏÑÂÖÒËßØ¦
ÚÕßÛÁÓÇÚÕÝØËÖÕØÚ¦àÓËÍ¦ÒÜÔ
ÊÏËÛÔ×Ô¡¡ÙÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇ
ÑÕÏÔÂÍÔ×ÓÎ©Ñ¡ÏÞ¦ÒÎÝ²ØßÙÕÞÕãÊÎÝÓÃÒÎÙËÍÏÇÓËØÏÑÁÝËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝÚàÏÞÇÔÚÏÙÚÁÝÖÕßËÖÏÞËÃØÎÙÇÔÙÚÎÔÖØ×ÚÎÍØÇÓÓÂÙÚÕ
ÌßÒ¦ÑÏÕÚÜÔ ÇÙÚÇÔÏ×ÔÑÇÏËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÔÇÐÁØËÏÑ¦ÚÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕ©ÖÜÝËÃÔÇÏÈÁÈÇÏÕÄÚÏÚÏÝ
ÈÄÓÈËÝÓÕÒÄÚÕÌÚÇÊÇÑØßÍÄÔÇ
ÚÇÚËØ¦ÙÚÏÇÉÇÒÃÊÏÇÑÇÏÎÒËÑÚØÏÑ¦ÙÚØÇÚÏÜÚÏÑ¦ÓÇÞÇÃØÏÇÍÏÇÚÕ
ÑÄÉÏÓÕÚÜÔÙßØÓ¦ÚÜÔÙÚÕÔÌØ¦ÞÚÎÚÎÝ§ÁÇÝÆÙÙÇÝÊËÔÚÇÑÕßÈ¦ÒÎÙÇÔÇÖÄÚÇÈ¦ÛÎÚÎÝÙÃÇÝ
ÕÏÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝÕÆÚËÕÏÖØÕÙÌßÍÁÝ
ÇÖÄÚÎßØÃÇÙÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏ¦
ÚÕßÝÔÇÊÏÇÌÆÍÕßÔ ÇÏÙÃÍÕßØÇ
ßÖÂØÐËÇÊÏÑÇÏÕÒÄÍÎÚÎÇÔÕÞÂ
ÇÖÄÚÏÝÊÏÑÁÝÓÇÝÇØÓÄÊÏËÝÇØÞÁÝ
ÙËÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝÇßÚÄÑÒÎÚÜÔ
ÍÏÇÚÎÌÆÒÇÐÎÚÜÔÙßÔÄØÜÔÕÓ¦ÊÜÔÑÇÏÖÇØÇÑØÇÚÏÑ×ÔÖÕßËÖÏÞËÃØÎÙÇÔÔÇßÖÕÑÇÚÇÙÚÂÙÕßÔÚÎ
ÙßÔÚËÚÇÍÓÁÔÎÖÕÒÏÚËÃÇ
ÆÕËÈÊÕÓ¦ÊËÝÓËÚ¦ÚÎÔÑØÃÙÎÚÕßÚËÒÜÔËÃÕß®ÄÒÇÊËÃÞÔÕßÔ
ÄÚÏÎÓÖÄØÇÊËÔÁÞËÏÖËØ¦ÙËÏ©
ØÔÚÕÍ¦ÔÛÇËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇËØÍÇÒËÏÕÖÕÏËÃÚÕÔÇÔÛØ×ÖÏÔÕÖÄÔÕ
ÖØÕÝËÖÃÚËßÐÎÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÚÕßÙÚÄÞÜÔÑÇÏÙËÇßÚÂÔÚÎÔÚÇÑÚÏÑÂÕØÍÇÔ×ÔËÏÚÎÓÄÔÏÓÎËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ÙÚÎÔÊØÏÇÔÕÆÖÕÒÎÚÕßßÈØÏÊÏÑÕÆÙÚØÇÚÕÆ®ÌÍÇÔ×ÔØÇÔ×Ô
ÇÑÏÙÚÇÔ×Ô¡ÇØÕÑÏÔ×ÔÊÏ¦ÚÕß

ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Η Ε.Ε. έσπευσε να συνδράμει την Ελλάδα στα σύνορα του Εβρου με αποστολή δυνάμεων, στέλνοντας «μήνυμα» στην Αγκυρα

Ανδρες ÈÈÐÐÉ³ÓTÈ³iÉ{TÉË¨ii+Ý/³È¦²_ÁÇÒ¨ÈÐ¨³ÒÑÌ³³ÉÚ¨Ñ~{ÐÓÌTiÐÑV¨×¨Ò³iØÑÈ³¨{Ñ~ÊØ~ÈKÓ¨iiØ
¨ØÉËTÈi³iØÑ³¨É³{~ÊØ{TÖØ³ÉÜÜi{~ÙÈÒÐÉ³ K¨V³ËÉËÑ{É×Ù{ÑÐÓÐÉÚÉ¨Ð{~ÓØ~ÒÐÉ¨ÉØVÑ³ÜËÉØ~Ñ{ÒÜÜÑÈÉ¨ÖoT¨ÑiÜÉ~³¨{~ÒÈ³ÊÐÑ³ÑÑ¨Ñ~ÜÖÚiiØ
ÕÖÕÃÕßÛÇÖÏÁàËÏÚÎÔßØ×ÖÎÑÇÏ
ÖØÜÚÃÙÚÜÝÚÎÔÒÒ¦ÊÇÙÚËÏÒË
ÞÃÒÏÕßÝÑÇÚÇÊØÕÓËÃÝÍÏÇÔÇÚÕßÝ
ÊÏËßÑÕÒÆÔÕßÔÔÇÖËØÔÕÆÔÇÔËÔÄÞÒÎÚÕÏÖÇØ¦ÔÕÓÇÚÇÙÆÔÕØÇÑÇÏ
ÔÇÑÇÚÇØÏÁÚÇÏÚÎÔÒÒ¦ÊÇÖÕß
ÚÇÌØÕßØËÃÜÝÕÌËÃÒËÏÄÚÇÔÕ
ÃÊÏÕÝÁÞËÏÞÚÃÙËÏÚËÃÞÕÝÓËÙßØÓÇÚÕÖÒÁÍÓÇÚÇÓÂÑÕßÝÞÏÒÏÕÓÁÚØÜÔÙÚÎÓËÛÄØÏÕÓËÚÎßØÃÇ
ÄÖÕßÕÙÚØÇÚÄÝÑÇÏÎÇÙÚßÔÕÓÃÇ
ÚÕßÖßØÕÈÕÒÕÆÔÄÚÏÑÏÔËÃÚÇÏ®

Τα σενάρια
ÇÔ¦ÖÚßÐÎÖÕÒßËÛÔÏÑÂÝËßØÜÖÇáÑÂÝÇÙÚßÔÕÓÏÑÂÝÑÇÏÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÝÊÆÔÇÓÎÝÙËÙßÔÊßÇÙÓÄ
ÓËÚÎÔËÖÁÑÚÇÙÎÚÕßÇÍÑÇÛÜÚÕÆ
ÌØ¦ÞÚÎÙÚÕÔÔÄÚÏÕÈØÕÑÇÏÚÎ
ÒÂÉÎ¦ÒÒÜÔÚËÞÔÏÑ×ÔÓÁÚØÜÔÛÇ
ÛÜØÇÑÃÙËÏÕÖÜÙÊÂÖÕÚËÚÇÞËØÙÇÃÇÙÆÔÕØÇÑÇÏÛÇÓËÚÇÛÁÙËÏ
ÚÕÈ¦ØÕÝÚÎÝÌØÕÆØÎÙÎÝÙÚÎÔ
ßØ×ÖÎ©ÓÜÝÚÇÈÒÁÓÓÇÚÇÛÇ
ËÃÔÇÏÙÚØÇÓÓÁÔÇÙÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎ
ØÔÚÕÍ¦Ô¡ÁØÑËÒÑÇÏ¡ÇÑØÄÔ
ÓËÛÇÆØÏÕ¬ØÃÚÎÙÚÎÔ ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎËÌÄÙÕÔÊËÔÓÇÚÇÏÜÛËÃ
ÒÄÍÜÑÕØÜÔÕáÕÆ
ËÇßÚÂÔÛÇÙßàÎÚÎÛËÃÚÕÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÄÑÇÏËÑËÃÛÇÑØÏÛÕÆÔ
ÖÕÒÒ¦ÔÕØÔÚÕÍ¦ÔÖ¦ØËÏÇßÚ¦ÖÕßËÖÏÊÏ×ÑËÏÂÑ¦ÖÕÏÇËÐÇßÚ×ÔËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇÙÚÇÓÇÚÂÙËÏÔÇ
ËÔÏÙÞÆËÏÚÏÝÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÁÝØÕÁÝÖØÕÝÚÕÔÈØÕÑÇÏÔÇÇÖÕÙÆØËÏÇßÚÕÆÝÖÕßÌÏÒÕÐËÔËÃ®ÙÚÎÔ
ÊØÏÇÔÕÆÖÕÒÎÑÇÏÖÇØÇÑ¦ÚÜÙÚÇ
±ÉÇÒÇÔÄÞÏÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÛÇ
ÊßÙÑÕÒÁÉÕßÔÇÑÄÓÇÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÕßÙÏÇÙÚÏÑÂËÑÚÄÔÜÙÎÃÙÜÝ
ÑÇÏÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÎÒÆÙÎÊËÔ
ÓÖÕØËÃÖÇØ¦ÔÇËÖÏÚËßÞÛËÃÓÄÔÕÓÁÙÇÇÖÄÓÏÇÔÁÇËßØÜÖÇáÑÂÙßÓÌÜÔÃÇÓËÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇ
ËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÕÈØÕÝÊËÔ
ÁÞËÏ¦ÒÒÎËÖÏÒÕÍÂÇÖÄÚÕÔÇÕØÍÇÔ×ÔËÏÚÎÔ¦ÓßÔ¦ÚÕß

Το εναλλακτικό σχέδιο
για αποσυμφόρηση νησιών
Εναλλακτικές ÒÆÙËÏÝÍÏÇÚÎÔ¦ÓËÙÎ
ÇÖÕÙßÓÌÄØÎÙÎÚÜÔÔÎÙÏ×ÔÇÔÇàÎÚËÃÎÑßÈÁØÔÎÙÎÑÇÛ×ÝÚÕÙËÔ¦ØÏÕ
ÚÎÝÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝÓÏÑØ×ÔÑÒËÏÙÚ×Ô
ÊÕÓ×ÔÙÚÎÔËÔÊÕÞ×ØÇÖÇØÄÒÕÖÕß
ÊËÔËÍÑÇÚÇÒËÃÖËÚÇÏÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝ
ÊËÔÓÖÕØËÃÔÇßÒÕÖÕÏÎÛËÃÄÙÕ¦ÓËÙÇÇÖÇÏÚËÃÚÇÏÇÖÄÚÏÝÙßÔÛÂÑËÝÚÙÏ
ÓÁÙÇÙÚÕßÝËÖÄÓËÔÕßÝÊÆÕÓÂÔËÝ
ÙÞËÊÏ¦àËÚÇÏÎÇÖÕÞ×ØÎÙÎÇÖÄÚÇ
ÑÁÔÚØÇÌÏÒÕÐËÔÃÇÝJHTWÑÇÏÚÇÊÏÇÓËØÃÙÓÇÚÇÖËØÃÖÕßÇÚÄÓÜÔ
ÖÕßËÃÔÇÏÇÔÇÍÔÜØÏÙÓÁÔÕÏÖØÄÙÌßÍËÝÇÒÒ¦ÖÇØÇÓÁÔÕßÔÙÚÏÝÊÕÓÁÝÖÕß
ÚßÖÏÑ¦ÖØÕÕØÃàÕÔÚÇÏÍÏÇÚÎÙÚÁÍÇÙÎ
ÇÏÚÕÆÔÚÜÔ¦ÙßÒÕ¡ËÇßÚÄÔÚÕÔÚØÄÖÕÛÇÊÎÓÏÕßØÍÎÛÕÆÔÑËÔÁÝÛÁÙËÏÝ
×ÙÚËÔÇÓËÚÇÌËØÛËÃÇÖÄÚÇÔÎÙÏ¦
ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÝÇØÏÛÓÄÝÇÚÄÓÜÔÇØ¦ÒÒÎÒÇÄÖÜÝËÐÇÍÍÁÒÛÎÑËÛÇÊÕÛËÃÎ
ÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÙË¦ÚÕÓÇÇÖÄÄÙÇ
ÁÞÕßÔÌÚ¦ÙËÏÙÚÇÔÎÙÏ¦ÁÜÝÚÕÚÁÒÕÝ
ÚÕß ÔÇÒ¦ÈÕßÔËßØ×ËÌÄÙÕÔÓÖÕßÔÙËÖØÄÍØÇÓÓÇËÛËÒÕßÙÃÇÝ
ËÖÏÙÚØÕÌÂÝÙÚÏÝÞ×ØËÝÖØÕÁÒËßÙÂÝ
ÚÕßÝÓÁÙÇÙÚÕËÖÄÓËÔÕËÏÑÕÙÇÂÓËØÕÐÃàËÏÔÇÙÎÓËÏÜÛËÃÄÚÏÑÇÔÕÔÏÑ¦
ÚÇÞØÂÓÇÚÇÖÕßÖØÕÈÒÁÖÕÔÚÇÏÙÚÕ
ÖÒÇÃÙÏÕÚÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝËÛËÒÕßÙÃÜÔËÖÏÙÚØÕÌ×ÔËÃÔÇÏËßØ×
¡ËÇßÚÕÆÝÚÕßÝÊÆÕÚØÄÖÕßÝÎ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÙÞËÊÏ¦àËÏÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÛÁÙËÏÝÍÏÇÇÏÚÕÆÔÚËÝ¦ÙßÒÕÙÚÎÔ
ËÔÊÕÞ×ØÇÞÜØÃÝÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÔÇÞØËÏÇÙÚËÃÔÇÌÚÏ¦ÐËÏ¦ÓËÙÇÔÁËÝÊÕÓÁÝ
¬ÕÖØÄÍØÇÓÓÇÚÎÝÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝ
ÖÕÒÒ×ÔÓÏÑØ×ÔÑÒËÏÙÚ×ÔÂÚÕÒÏÍÄÚËØÕËÒËÍÞÄÓËÔÜÔÊÕÓ×ÔÙÚÎÔËÔÊÕÞ×ØÇÁÚÙÏ×ÙÚËÔÇßÖ¦ØÐËÏÊÏÇÓÕÏØÇÙÓÄÝÚÜÔÈÇØ×ÔÖÇØÄÚÏÌÇÔÚ¦àËÏ
ÊÃÑÇÏÕÙßÔ¦ÔÚÎÙËÖÕÒÒÁÝÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÇÖÄÚÏÝÚÕÖÏÑÁÝÑÕÏÔÜÔÃËÝ

¬ÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÇØÇÙÑËßÂ
ËÐÁÖÔËßÙËÚßÖÏÑ¦ÎÖØÕÛËÙÓÃÇÖÕß
ÚÕßÖÕßØÍËÃÕ¡ËÚÇÔ¦ÙÚËßÙÎÝÑÇÏ
ÙÆÒÕßËÃÞËÊ×ÙËÏÙÚÎÔÚÕÖÏÑÂ
ÇßÚÕÊÏÕÃÑÎÙÎÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÎÚËÒËßÚÇÃÇÔÇÖØÕÚËÃÔËÏÞ×ØÕßÝÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝÑÒËÏÙÚ×ÔÊÕÓ×ÔÙÚÎÔ
ÎÖËÏØÜÚÏÑÂÒÒ¦ÊÇ¥ÙÚÄÙÕÚÄÙÕ
ÕÏÊÂÓÇØÞÕÏÄÙÕÑÇÏÕÏÖËØÏÌËØËÏ¦ØÞËÝÖØÕÚÃÓÎÙÇÔÚÎÒÆÙÎÙÚØÃÈËÏÔÊÏ¦ÚÕßÇØØÇÈ×ÔÕÝ®ÑÇÒ×ÔÚÇÝ
ÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÔÇÖØÕÚËÃÔËÏËÑËÃÔÎ

Σχεδιάζεται η αποχώρηση από τα κέντρα φιλοξενίας και τα διαμερίσματα
περίπου 10.000 ατόμων
που είναι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες.
ÇØÏÛÓÄÇÚÄÓÜÔÖÕßÛÇÖØÁÖËÏÔÇ
ÌÏÒÕÐËÔÎÛÕÆÔÇÔ¦ÖËØÏÌÁØËÏÇ¶ÓË
È¦ÙÎÚÎÔÇØÞÂÚÕß ÚÕßßÌÏÙÚ¦ÓËÔÕßÖÒÎÛßÙÓÕÆ¶ÖØÕÑËÏÓÁÔÕß
ÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÕÏÚÕÖÏÑÁÝÇØÞÁÝÔÇ
ÖØÕÚËÃÔÕßÔÙÎÓËÃÇÃÔÇÏÌÇÔËØÄ
ÈÁÈÇÏÇÄÚÏÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕÛÇÕÊÎÍÕÆÙËÙËÁÔÇÔÑÇÏÔÕÆØÍÏÕÍÆØÕÇÚÁØÓÕÔÜÔÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÜÔ
¬ÎÔËÖÄÓËÔÎÌÕØ¦ÖÕßÛÇÈØËÛ×ÙÚÏÝØßÐÁÒÒËÝÊÏËÑÊÏÑ×ÔÚÇÝÚÎÔ
ÖËØÃÌÎÓÎÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÖ×ÝÛÇÇÖÇÔÚÂÙÜÙÚÕËØ×ÚÎÓÇÍÏÇÚÕÓÁÍËÛÕÝ
ÚÎÝÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÝÖÕßÙßÔ¦ÔÚÎÙÇÙÚÎ
Þ×ØÇÓÕß"©Ï¸ÕÓÄÌÜÔËÝ¹ÇÖÕÌ¦ÙËÏÝ
ÖÕßÈÍ¦àÕßÔÚÕÁÔÇÓËÚ¦ÚÕ¦ÒÒÕÚÇ
ÙßÒÒÕÍÏÑ¦ÄØÍÇÔÇÚÜÔÎÖËÏØÜÚÏÑ×Ô
ÖËØÏÕÞ×ÔÖÕßÑÇÒÕÆÔÚÇÏÔÇßÖÕÊË-

ÞÛÕÆÔÓËØÏÑÁÝËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝÍÏÇÔÇÓÖÕØÁÙËÏÔÇßÒÕÖÕÏÎÛËÃÎ
ËÛÔÏÑ¦ÇÔÇÍÑÇÃÇÇÖÕÙßÓÌÄØÎÙÎÚÜÔ
ÔÎÙÏ×ÔÓÇÝÊËÃÞÔÕßÔÚÕÔÔÁÕÖÇÚØÏÜÚÏÙÓÄÖÕßÇÔÇÖÚÆÙÙËÚÇÏÙÚÎÞ×ØÇÚÕÔÇÔÁÐÕÊÕËÔÏÑ¦ÕÏÔÎÙÏ×ÚËÝ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÎÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÈØÃÙÑÕßÓË
ÙÚÎÔßØ×ÖÎÖÇØ¦ÙÚÎÞ×ØÇÓÇÝ®
ÍØ¦ÌËÏÕÖËØÏÌËØËÏ¦ØÞÎÝÕØËÃÕß
ÏÍÇÃÕßÏ×ØÍÕÝ²ÇÚàÎÓ¦ØÑÕÝÙË
ÇÔ¦ØÚÎÙÂÚÕßÙÚÕ-HJLIVVRÒÃÍËÝ
×ØËÝÓËÚ¦ÚÎÙßÔËÊØÃÇÙÎÚÎÝ§
ÔÜÙÎÝËØÏÌËØËÏ×ÔÒÒ¦ÊÇÝÚÎÔ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÓËÛÁÓÇÚÕ
ÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÄËÇßÚÂÚÎÙßÔËÊØÃÇÙÎÕßÖÕßØÍÄÝ¡ËÚÇÔ¦ÙÚËßÙÎÝ
§ÄÚÎÝ¡ÎÚÇØ¦ÑÎÝËÐÂÍÎÙËÙÚÕßÝ
ÇÏØËÚÕÆÝÚÎÝÊËÆÚËØÎÝÈÇÛÓÃÊÇÝÚÎÝ
ÇßÚÕÊÏÕÃÑÎÙÎÝÄÚÏÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇËÃÔÇÏ
ÕØÏÇÑ¦ÑÇÏÚÕßÝàÂÚÎÙËÔÇÈ¦ÒÕßÔ
ÖÒ¦ÚÎ®ÖØÕÚËÃÔÕÔÚÇÝÞ×ØÕßÝÖØÄÚÇÙÎÖØÁÖËÏÔÇÁØÛËÏÇÖÄÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÇÖ¦ÔÚÎÙÇÔÕÏÖÇØËßØËÛÁÔÚËÝ
¬ÕËÃÞËÞÚßÖÂÙËÏÚÕÚÎÒÁÌÜÔÄÓÕßÑÇÏÂÚÇÔÕÚÕÖÏÑÄÝÇßÚÕÊÏÕÏÑÎÚÏÑÄÝÚÎÝÇÒÁÔÛÏÇ¡ÕßËÃÖË
ÚÄÚËÄÚÏÈÒÁÖËÏÖÄÙÕÊÆÙÑÕÒÇËÃÔÇÏ
ÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÑÇÏÛÁÒËÏÔÇÈÕÎÛÂÙËÏ
¸ÁÞÕÓÇÏÔÇÌÏÒÕÐËÔÂÙÜ¦ÚÕÓÇ¹¬ÁÚÕÏÕÚÎÒËÌ×ÔÎÓÇÄÒÇÇßÚ¦
ÚÇÖÁÔÚËÞØÄÔÏÇÊËÔÚÕÁÞÜÊËÞÛËÃ
ÖÕÚÁÇÖÄÒÒÎÔÇÙßÔ¦ÊËÒÌÕ®ÒÁËÏ
ÙÚÎÔ ®ÕÖËØÏÌËØËÏ¦ØÞÎÝ§ÕÚÃÕß
ÏÍÇÃÕß¬ÕÙÞÁÊÏÕÚÎÝÇÖÕÙßÓÌÄØÎÙÎÝÚÜÔÔÎÙÏ×ÔßÖÕÔÕÓËÆËÚÇÏÓË
¦ÛÒÏÕÚØÄÖÕÇÖÄÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÎÝ
Þ×ØÇÝ¬ÏËÃÊÕßÝÖÇÚØÏÜÚÏÙÓÄÝËÃÔÇÏ
ÇßÚÄÝÖÕßÛÁÒËÏÝÔÇÚÇÈ¦ÒÕßÓËÓË
ÚÕßÝ¬ÕÆØÑÕßÝÇÒÒ¦ÊËÔÓÖÕØËÃÝÔÇ
Ö¦ØËÏÝ¦ÚÕÓÇÇÖÄÚÇÔÎÙÏ¦ÖÕß
ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÎÔÖØ×ÚÎÍØÇÓÓÂ"®
ÑÇÚÇÒÂÍËÏ
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Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

«Γιατί θέλετε
να κάνετε
εσείς το τεστ;»

«Βρείτε άμεσα κτίρια
για απομόνωση
των ελαφρά ασθενών»
Συνέντευξη στον ΒΑΣΙΛΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Πώς πολίτες ήλθαν αντιμέτωποι
με τη «χαραμάδα» του πρωτοκόλλου

Tου TAΣΟΥ ΤΕΛΛΟΓΛΟΥ

Ο 66χρονος συνταξιούχος εκπαιδευτικός που γύρισε στις 27 Φεβρουαρίου 2020 από ένα ομαδικό
ταξίδι στους Αγίους Τόπους είχε
κάνει ένα τάμα: Αν πετύχαινε η
εγχείρηση ανοικτής καρδιάς στην
οποία είχε υποβληθεί, θα πήγαινε
για προσκύνημα στα Ιεροσόλυμα.
Οταν γύρισε από το ταξίδι στα
τέλη Φεβρουαρίου, δεν αισθανόταν καλά και επισκέφθηκε μια μαθήτριά του πνευμονολόγο στην
Αμαλιάδα.
Ο κορωνοϊός βρισκόταν στο
στόμα του κάθε Ελληνα, αλλά όταν
η πνευμονολόγος απευθύνθηκε
στον ΕΟΔΥ (Εθνικός Οργανισμός
Δημόσιας Υγείας), της είπαν ότι
το Ισραήλ δεν ήταν στις χώρες
υψηλού κινδύνου όπως ήδη η Ιταλία, η Κίνα και το Ιράν.
Η γιατρός όμως δεν ήταν σε
θέση να κατατάξει τα συμπτώματα
που έβλεπε και επέμεινε. Ο συνταξιούχος εκπαιδευτικός πήγε και
τις επόμενες ημέρες στο ιατρείο
της και η κατάστασή του είχε επιδεινωθεί. Ετσι, με αυτά και με εκείνα, έφτασε από το νοσοκομείο
της Αμαλιάδας σε εκείνο του Πύργου και τελικά στο νοσοκομείο
του Ρίου που δεν είχε ακόμα τη
δυνατότητα να πάρει δείγμα και
να το εξετάσει επιτόπου όπως γίνεται από την περασμένη Πέμπτη.
Ολα τα δείγματα πήγαιναν στο
Ινστιτούτο Παστέρ. Μέχρι την περασμένη Τρίτη το Παστέρ απαντούσε θετικά και αρνητικά για τα
τεστ που στέλνονταν από ολό-

κληρη την Ελλάδα. Την Τρίτη ενημέρωσε κλινικές και νοσοκομεία
με τα οποία συνεργάζεται ότι θα
το έκανε αυτό μόνο για τα θετικά
τεστ, δηλαδή μόνο για όσους έχουν
νοσήσει έως το απόγευμα, ώρα 4
μ.μ., την ημέρα που λάμβανε τα
τεστ από το πρωί. Για όσα τεστ
δεν έδινε απάντηση, σημαίνει ότι
η εξέταση είχε αρνητικό αποτέλεσμα, οι εξεταζόμενοι και οι εξεταζόμενες δεν ήταν θετικοί στον
κορωνοϊό.
Η περίπτωση του 66χρονου εκπαιδευτικού δεν είναι η μοναδική
που έπεσε στη «χαραμάδα» του
πρωτοκόλλου. Ενας φούρναρης
από χωριό της Αχαΐας και ένας ιερωμένος, που επίσης ανήκαν στο
γκρουπ, νόσησαν μαζί τους και
τουλάχιστον ο πρώτος όταν γράφονταν οι γραμμές αυτές βρισκόταν διασωληνωμένος στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Ρίου.
Σε αυτή τη «χαραμάδα» του συστήματος ένιωσε να πέφτει και ο
υπογράφων, που γύρισε από επαγγελματική υποχρέωση στην Τουρκία στις 5 Μαρτίου, ύστερα από
τέσσερις ημέρες παραμονής στη
χώρα. Μέχρι τα ξημερώματα της
Τετάρτης 11 Μαρτίου, η Τουρκία
δεν είχε καταγράψει στις επίσημες
στατιστικές της κανένα κρούσμα
κορωνοϊού.

Αποκάλυψη
Ομως παθολόγοι γιατροί στην
Κωνσταντινούπολη, που μίλησαν
στην «Κ» υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπαν ότι ένα μεγάλο μέρος
των περιπτώσεων «θάβονται στη
γενική στατιστική για τη γρίπη ή
για άλλες εποχιακές ιώσεις». Ενα
24ωρο αργότερα, η Τουρκία ανακοίνωσε ότι κλείνει όλα τα εκπαιδευτικά της ιδρύματα με μόλις
ένα κρούσμα.
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Σε περίπτωση που ο ΕΟΔΥ κρίνει ότι ένας πολίτης δεν απαιτείται να κάνει το

τεστ σε δημόσιο νοσοκομείο, τότε υπάρχει μόνο ο δρόμος του τεστ σε ιδιωτικό νοσηλευτικό ιδρυμα. Οι τιμές διαφέρουν.







Υποτιμήθηκαν τα περιστατικά ασθενών που
επέστρεφαν από το εξωτερικό, όχι όμως από
χώρες «υψηλού κινδύνου». Χαρακτηριστική
περίπτωση, ο συνταξιούχος εκπαιδευτικός.
Μέσα στο αεροπλάνο για την
Κωνσταντινούπολη, μας δόθηκε
να συμπληρώσουμε τη γνωστή
φόρμα, ενώ στο τσεκ-ιν στο «Ελ.
Βενιζέλος» ρωτηθήκαμε εάν ερχόμαστε από την Ιταλία ή την
Κίνα. Οταν γυρίζαμε από την Τουρκία, τέσσερις ημέρες αργότερα,
έχοντας έλθει σε επαφή με πολλούς
Ιρανούς και Αφγανούς που ήταν
πρόσφατα στο Ιράν, μεταξύ των
άλλων, ουδείς μας ρώτησε το παραμικρό. Αυτό το αεροδρόμιο της
Κωνσταντινούπολης μοιάζει σαν

μια «μαύρη τρύπα» για την επιδημία. Ετσι, ήταν λογικό, όταν ο
γράφων επιχείρησε να υποβληθεί
στο τεστ σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, να συναντήσει την απορία
των λειτουργών του συστήματος
και το ερώτημά τους: «Μα εσείς
έρχεστε από την Τουρκία, εκεί
δεν υπάρχουν κρούσματα», στα
πρότυπα της απάντησης που είχε
πάρει ο 66χρονος εκπαιδευτικός
από την Αμαλιάδα.
Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει
μόνο ο δρόμος του τεστ σε ιδιωτικό
νοσηλευτικό ίδρυμα. Οι τιμές διαφέρουν. Αλλού το τεστ προσφέρεται μαζί με το τεστ για τη γρίπη,
ενώ χρεώνεται και ιατρική επίσκεψη: σύνολο 290 ευρώ. Αλλού
χρεώνεται το τεστ του κορωνοϊού
χωρίς το τεστ της γρίπης. Μία
ιδιωτική κλινική στο κέντρο της
Αθήνας στέλνει το τεστ στο σπίτι
έναντι 180 ευρώ. Και ίσως αυτός
είναι ο καλύτερος τρόπος, μιας
και σε πολλούς χώρους δειγματοληψίας δεν τηρούνται οι προδιαγραφές.

Αν κάτι χαρακτηρίζει το αυταρχικό
σύστημα διακυβέρνησης στην Κίνα,
αυτό συμπυκνώνεται σε μία πρόταση.
知难行易. Δηλαδή, είναι εύκολο να
εφαρμόσεις μια απόφαση, αλλά είναι
δύσκολο να μάθεις την αλήθεια. Οι
κινεζικές αρχές φαίνεται πως άργησαν
να αντιδράσουν μπροστά στα πρώτα
κρούσματα COVID-19. Οταν όμως το
αποφάσισαν, κινήθηκαν δυναμικά.
Σήμερα υπάρχουν ενδείξεις ότι το
πρόβλημα περιορίστηκε, σε σημείο
που η προσπάθεια επικεντρώνεται
πλέον στην αποτροπή «επιστροφής»
νέων κρουσμάτων από το εξωτερικό.
Διότι αυτός ο κορωνοϊός έχει πατρίδα,
κι ας μετανάστευσε. Ο καθηγητής Οικονομικών στην Εθνική Σχολή Ανάπτυξης στο Πανεπιστήμιο του Πεκίνου, Xiaobo Zhang, σε συνομιλία με
την «Κ», μεταφέρει την εικόνα από
την Κίνα με το βλέμμα στον υπόλοιπο
κόσμο.
– Πώς διαμορφώνεται σήμερα η
κατάσταση στην Κίνα; Επικρατεί
η εντύπωση ότι τα χειρότερα πέρασαν σε ό,τι αφορά την εξέλιξη
του ιού. Εχετε την ίδια εικόνα;
– Πράγματι, η Κίνα περιόρισε σε
μεγάλο βαθμό το ξέσπασμα του κορωνοϊού. Τώρα όμως η πρόκληση για
τη χώρα είναι να αποτρέψει την εισαγωγή νέων μολύνσεων από το εξωτερικό.
– Πώς αξιολογείτε τα αντανακλαστικά των κινεζικών αρχών από
τη στιγμή που εκδηλώθηκε ο ιός;
– Στην αρχή η αντίδραση ήταν
αργή. Οι τοπικές κυβερνήσεις δεν
ήθελαν να αποκαλύψουν κακές πληροφορίες στο ευρύ κοινό για να μη
χαλάσουν την ατμόσφαιρα και τις εκδηλώσεις για το κινεζικό νέο έτος.
Ωστόσο, από τη στιγμή που η κυβέρνηση συνειδητοποίησε το πρόβλημα,
ενήργησε γρήγορα. Αλλά με μεγάλο
κόστος.
– Πώς θα περιγράφατε τον αντίκτυπο της κρίσης του κορωνοϊού
στην οικονομία της Κίνας μέχρι
στιγμής;
– Ο αντίκτυπος είναι τεράστιος.
Το 80% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έκλεισε για τουλάχιστον έναν
μήνα. Η άμεση απώλεια είναι 0,66
τρισ. δολάρια από τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις και μόνο. Οταν άνθρωποι
και αγαθά δεν μπορούν να μετακινούνται, η οικονομία καθηλώνεται.

O καθηγητής Οικονομικών στην
Εθνική Σχολή Ανάπτυξης στο Πανεπιστήμιο του Πεκίνου, Xiaobo Zhang.
Δεδομένου λοιπόν ότι μιλάμε για τη
δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον
κόσμο, μπορεί να αντιληφθεί κανείς
τον αντίκτυπο από την παύση της
δραστηριότητας για έναν ολόκληρο
μήνα.
– Ποια είναι η δική σας εκτίμηση
ως προς τον βαθμό στον οποίο η
κινεζική οικονομική κρίση θα επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία;
– Η συνολική οικονομική ανάπτυξη
θα επιβραδυνθεί και αυτό είναι δεδομένο. Απώλεια κατά 1-2 ποσοστιαίες
μονάδες του ΑΕΠ είναι πολύ πιθανή.
– Πώς βίωσε η κινεζική κοινωνία
τα γεγονότα μετά την εκδήλωση
του ιού και τα έκτακτα μέτρα που
έλαβαν οι κινεζικές αρχές;
– Οι Κινέζοι διαπίστωσαν το πρόβλημα πληροφόρησης που είναι σύμφυτο με το σύστημα διακυβέρνησης
στη χώρα τους. Από την άλλη πλευρά,
αντιλήφθηκαν την ισχυρή εκτέλεση
των πολιτικών από τη στιγμή που η
κεντρική κυβέρνηση αποφάσισε να
περιορίσει την επιδημία.
– Ολο αυτό το διάστημα έχετε παρακολουθήσει στενά την κρίση
του κορωνοϊού στην Κίνα, στη χώρα όπου όλα ξεκίνησαν. Ποια συμβουλή θα δίνατε στις χώρες οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται αντιμέτωπες με την έξαρση του προβλήματος;
– Μη χάνετε χρόνο. Μεταξύ άλλων,
είναι πολύ σημαντικό να διαθέσετε
από τώρα ορισμένα κτίρια ως κέντρα
προσωρινής απομόνωσης για ασθενείς
με ελαφρά συμπτώματα προκειμένου
να περιορίσετε τη διασταυρούμενη
μόλυνση. Η επιλογή της Κίνας να κατασκευάσει από την αρχή δύο νοσοκομεία κόστισε χρόνο και χρήμα.

Προβλήματα με τον κορωνοϊό σε κατεχόμενα και Τουρκία
Οι πολλές και διαφορετικές αδυναμίες του συστήματος υγείας επηρεάζουν την αποτελεσματική καταπολέμησή του
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Σύμφωνα με την τουρκική κυβέρνηση, οι χώρες που αντιμετωπίζουν
τα μεγαλύτερα προβλήματα στην
κρίση του κορωνοϊού, που πλέον
έχει εξαπλωθεί σχεδόν σε ολόκληρη
την υφήλιο, θα μετρούσαν σήμερα
λιγότερες πληγές αν είχαν ακολουθήσει την στρατηγική της Τουρκίας.
Όπως αναφέρει ο υπουργός Υγείας
της Τουρκίας, Φαχρεττίν Κοτζά,
στη χώρα έλαβαν εγκαίρως όλα τα
αναγκαία μέτρα και κινητοποίησαν
όλους τους μηχανισμούς για τον
περιορισμό του νέου ιού. Παρ’ όλα
αυτά, Τούρκοι ιατροί και ειδικοί
δεν συμφωνούν με την άποψη του
κ. Κοτζά και θεωρούν ότι η Τουρκία
βρίσκεται ακόμη στην αρχική φάση
της διάδοσης του κορωνοϊού και
οι κινήσεις της κυβέρνησης για
την αντιμετώπιση της κρίσης προκαλούν πολλά αναπάντητα ερωτήματα.

Το τουρκικό τεστ
Ο Σαμέτ Μενγκιούτς, ένας έμπειρος Τούρκος ιατρός, εκφράζει
έντονο προβληματισμό για τον αντίκτυπο και τις επιπτώσεις του νέου
ιού στην χώρα του, ο οποίος, πριν
από λίγα εικοσιτετράωρα, τοποθετήθηκε για λογαριασμό της Κεντρικής Επιτροπής της Ένωσης Ιατρών Τουρκίας στον τουρκικό αντιπολιτευόμενο Τύπο, εκφράζοντας
την καχυποψία του για τα κυβερνητικά μέτρα έναντι της πανδημίας.
Σύμφωνα με τον κ. Μενγκιούτς, η

κυβέρνηση Ερντογάν δεν ενημερώνει εγκαίρως και με αποτελεσματικό τρόπο την τουρκική κοινή
γνώμη για τις εξελίξεις που αφορούν
τον κορωνοϊό. Επιπλέον, σοβαρό
προβληματισμό προκαλεί και το
τεστ που χρησιμοποιούν οι τουρκικές αρχές για τον εντοπισμό του
νέου ιού.
Οι τουρκικές αρχές ισχυρίζονται
ότι με το τεστ που δημιούργησαν,
περιορίζεται ο χρόνος εντοπισμού
του κορωνοϊού. Ο κ. Μενγκιούτς,
ωστόσο, έχει διαφορετική άποψη
και τονίζει ότι η κυβέρνηση δεν
έχει δώσει στην κοινή γνώμη σημαντικές πληροφορίες που αφορούν
το νέο τεστ. Μάλιστα, ούτε οι Τούρκοι ιατροί δεν έχουν πρόσβαση σε
ευαίσθητες πληροφορίες που αφορούν το νέο τεστ, το οποίο ελέγχει
αποκλειστικά το Υπουργείο Υγείας
της Τουρκίας που εμποδίζει τον
έλεγχο του τεστ από ανεξάρτητες
αρχές, καθώς όλοι οι έλεγχοι πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε
κρατικά εργαστήρια.
Για τον κ. Μενγκιούτς και άλλους
Τούρκους ιατρούς προκύπτει μια
σειρά σημαντικών ερωτημάτων
που αδυνατεί να απαντήσει με ικανοποιητικό τρόπο η τουρκική κυβέρνηση, όπως αν το τουρκικό τεστ
για τον εντοπισμό του κορωνοϊού
πληροί τα διεθνή πρότυπα, αν όντως περιορίζει τον χρόνο εντοπισμού του νέου ιού, σε πόσα δείγματα έχει δοκιμαστεί και τέλος αν
έχει ελεγχθεί από ανεξάρτητες αρχές, δηλαδή από εργαστήρια που

Προβληματισμό δημιουργούν οι χειρισμοί και οι αδυναμίες της Τουρκίας.

Πολλά τα κενά και στα κατεχόμενα.
δεν υπάγονται σε κρατικό έλεγχο;
Μέχρι στιγμής αυτά τα ερωτήματα
παραμένουν αναπάντητα.

Μεταναστευτικό
Την ίδια στιγμή ο κ. Μενγκιούτς
εστιάζει σε ένα ακόμη σημαντικό
ζήτημα. Κατά την άποψή του η
Τουρκία και άλλες χώρες που το
τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζουν
σημαντικές ροές μεταναστών και
προσφύγων πρέπει να αποδώσουν
ιδιαίτερη σημασία στο πώς επηρεάζει η μεταναστευτική κρίση
την προσπάθεια της αντιμετώπισης
της εξάπλωσης του νέου ιού. Πηγές
της «Κ» στην Τουρκία εστιάζουν
σε δύο σημαντικά ζητήματα. Πρώτον, ότι την παρούσα στιγμή οι δυνατότητες της τουρκικής κυβέρ-

νησης για τον αποτελεσματικό
έλεγχο της κοινότητας των πολλών
εκατομμυρίων μεταναστών και
προσφύγων για τον νέο ιό δεν επαρκούν, με την πρόσβασή τους σε
βασικές υπηρεσίες υγείας να είναι
περιορισμένη. Δεύτερον, εάν υλοποιηθούν οι φόβοι της Τουρκίας
σχετικά με την επιδείνωση της κατάστασης στο Ιντλίμπ της Συρίας,
το σίγουρο είναι ότι θα δημιουργηθεί ένα νέο μέτωπο στο πρόβλημα του κορωνοϊού, αφού εκατομμύρια ανθρώπων θα κατευθυνθούν
προς την Τουρκία με τη χώρα να
αδυνατεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.

Τουρκικός στρατός
Μια άλλη πηγή ανησυχίας είναι

η κατάσταση που επικρατεί στο
τουρκικό στράτευμα, κυρίως σε
ό,τι αφορά στελέχη που έρχονται
σε επαφή με ζώνες συγκρούσεων
και ευαίσθητες περιοχές. Παρά το
γεγονός ότι οι πληροφορίες για
αυτό το πεδίο, μέχρι στιγμής δεν
επιβεβαιώνονται επισήμως από
την Άγκυρα και το επιτελείο του
τουρκικού στρατού, εκφράζεται
έντονος προβληματισμός. «Έχουμε
χιλιάδες στρατιώτες και αξιωματικούς στα εδάφη του Κατάρ, του
Ιράκ, της Συρίας, του Σουδάν και
της Λιβύης. Σε Συρία και Λιβύη επικρατούν συνθήκες πολέμου. Το
βασικό ερώτημα είναι το αν ο ίδιος
ο στρατός και οι τουρκικές αρχές
είναι σε θέση να εντοπίσουν εγκαίρως τον νέο ιό σε αυτά τα ευαίσθητα σημεία». Ένα πεδίο το οποίο
προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία είναι
τα σύνορα Τουρκίας-Ιράν και Τουρκίας-Ιράκ. Για αυτό το ζήτημα πηγές
σημειώνουν: «Μπορεί τα σύνορα
να έχουν κλείσει και οι κινήσεις
ανθρώπων και προϊόντων να έχουν
περιοριστεί, ωστόσο όλοι γνωρίζουν
ότι για αιώνες από αυτά τα σύνορα
περνούν λαθρέμποροι και ένοπλοι.
Κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί την
αποτελεσματική φύλαξή τους».

Κατεχόμενα
Με τις κινήσεις της Τουρκίας
στο ζήτημα της αντιμετώπισης του
κορωνοϊού να προκαλούν υποψίες,
ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η
περίπτωση των κατεχομένων. Οι
τελευταίες πληροφορίες στα τέλη

της προηγούμενης εβδομάδας αναφέρουν ότι οι Τούρκοι αξιωματούχοι
στην Άγκυρα εξετάζουν μια σειρά
μέτρων συμπεριλαμβανομένου και
του ενδεχομένου της διακοπής
πτήσεων από και προς το «Αεροδρόμιο» της Τύμβου εάν οι εξελίξεις
στα κατεχόμενα οδηγηθούν εκτός
ελέγχου. Όπως στην περίπτωση
της Τουρκίας, έτσι και στα κατεχόμενα η μεγαλύτερη πηγή προβληματισμού είναι οι ανέλεγκτες
μετακινήσεις πληθυσμού σε «ευαίσθητα σημεία», όπως λ.χ. στην
Πράσινη Γραμμή ή στα σημεία εισόδου στο βόρειο κομμάτι της Συρίας. Η «κυβέρνηση» Ερσίν Τατάρ,
την προηγούμενη εβδομάδα, υπό
τη σκιά των τελευταίων εξελίξεων
και τον εντοπισμό του πρώτου
κρούσματος του κορωνοϊού εντατικοποίησαν τα μέτρα τους σε αυτό
το πεδίο.
Ένα άλλο ζήτημα που προκαλεί
προβληματισμό στην κοινότητα
των Τ/κ αναλυτών είναι η αναποτελεσματικότητα των τ/κ δομών
και κυρίως των μονάδων υγείας.
Μόλις πριν από λίγες ημέρες, η
καρδιολογική πτέρυγα του νοσοκομείου «Μπουρχάν Ναλμπάντογλου» καταστράφηκε από μεγάλη
πυρκαγιά. Την ίδια ώρα, Τ/κ πολίτες
καταγγέλλουν σοβαρές ελλείψεις
σε διάφορα «νοσοκομεία» και ιδρύματα υγείας. Για την αντιμετώπιση
αυτών των ζητημάτων, την προηγούμενη εβδομάδα, η «κυβέρνηση» ζήτησε νέα βοήθεια και στήριξη
από την Άγκυρα.

ΚΟΣ Μ ΟΣ
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Του DAVID D. KIRKPATRICK
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ÑÇÏÚÜÔ®ÖÇØÇÚÂØÎÙË
ÆÕÇÖÄÚÕßÝÖØÃÍÑÏÖËÝÖÕß
ÚÁÛÎÑÇÔßÖÄÑØ¦ÚÎÙÎÖÇÒÇÏÄÚËØÇÛËÜØÕÆÔÚÇÔÖÏÛÇÔÕÃÇÔÚÃÖÇÒÕÏÚÕß¡ÕÞ¦ÓËÔÚÓÖÏÔÇÒÓ¦Ô
ÙÚÎÔÑÕÆØÙÇÍÏÇÚÎÔËÐÕßÙÃÇ©Ï
ÙßÒÒÂÉËÏÝÕÊÂÍÎÙÇÔÚÇ¦ÒÒÇÓÁÒÎÚÎÝÈÇÙÏÒÏÑÂÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝÔÇ
ËÑÚÏÓÂÙÕßÔÄÚÏÃÙÜÝÕÖØÃÍÑÏÖÇÝ
ÊÏ¦ÊÕÞÕÝÖÇØÇÓËØÃàËÏÚÕßÝÇÔÚÏÖ¦ÒÕßÝÚÕßÍÏÇÚÃËÚÕÏÓ¦àËÚÇÏÔÇ
Ö¦ØËÏÚÇÎÔÃÇÇÖÄÚÕÔÞØÕÔÕ
ÖÇÚÁØÇÚÕßÔÇÒßÚÁÝÖØ×ÎÔÊÏÖÒÜÓ¦ÚËÝÑÇÏÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÏÓË
ËÓÖËÏØÃÇÙÚÎÇÕßÊÏÑÂØÇÈÃÇ
ÒÁÔËÄÚÏÕÖØÃÍÑÏÖÇÝ¡ÕÞ¦ÓËÔÚ
ÁÞËÏÙßÍÑËÔÚØ×ÙËÏÙÚÇÞÁØÏÇÚÕß
ÚÄÙÎËÐÕßÙÃÇÓËÚÄÙÕÇÊÃÙÚÇÑÚÕ
ÚØÄÖÕ×ÙÚËÔÇÓÎÌÕÈ¦ÚÇÏÖÒÁÕÔÙÞËÊÄÔÑÇÔÁÔÇÔ
©ÓÜÝÎÇÖËÏÒÂÍÏÇÚÕÔÞØÕÔÕÖØÃÍÑÏÖÇÊËÔÖØÕÁØÞËÚÇÏÇÖÄ

ÚÕßÝÇÔÚÏÖ¦ÒÕßÝÚÕßÙÚÎÈÇÙÏÒÏÑÂÕÏÑÕÍÁÔËÏÇ®ËÑÚÃÓÎÙËÎËØËßÔÂÚØÏÇÚÕßÔÙÚÏÚÕÆÚÕß ØÇÚ×Ô
ÚÕß ÄÒÖÕß ØÏÙÚÃÔÓÏÛ§ÚÃÈÇÔ
ÇÖËÏÒÂÖØÕÁØÞËÚÇÏÇÖÄÚÎÔ
ÑÇÚ¦ØØËßÙÎÚÜÔÚÏÓ×ÔÚÕßÖËÚØËÒÇÃÕßÎÕÖÕÃÇÖÒÂÚÚËÏÚÇÌÏÒÄÊÕÐÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÚÕßÙÞÁÊÏÇ®
©ÏÖØÃÍÑÏÖËÝÖÕßÚ×ØÇÙßÔËÒÂÌÛÎÙÇÔËÃÞÇÔÂÊÎÚËÛËÃßÖÄÙÚËÔÂÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎÑ¦ÚÏÖÕßËÃÞËÂÊÎÖËØÏÕØÃÙËÏÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚ¦
ÚÕßÝÔÇÙßÔÜÓÕÚÂÙÕßÔËÔÇÔÚÃÕÔ
ÚÕß¬ÕÕÏÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝ
ßÖÎØËÙÃËÝÖÒÎØÕÌÕØÏ×ÔÑÇÚÁÒÎÐÇÔÙÚÕÙßÓÖÁØÇÙÓÇÄÚÏÎ
ÊÕÒÕÌÕÔÃÇÚÕßÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕß
¬àÇÓ¦Ò ÇÙÄÍÑÏÁÍÏÔËÑÇÚ¦ÊÏÇÚÇÍÂÚÕßÖØÃÍÑÏÖÇ¡ÕÞ¦ÓËÔÚ
ËÔ×ÕÖËÔÚÇËÚÂÝÖÄÒËÓÕÝÙÚÎÔ
±ËÓÁÔÎÚÕßÕÖÕÃÕßÎÍËÃÚÇÏÁÞËÏ
ÖØÕÐËÔÂÙËÏÇÔÛØÜÖÏÙÚÏÑÂÑÇÚÇ-

Από την εμπλοκή του
στη δολοφονία
Κασόγκι στον πόλεμο
τιμών του πετρελαίου
με τη Ρωσία.
ÙÚØÕÌÂÇØ»ÄÒÇÇßÚ¦Ñ¦ÖÕÏÕÏ
ÇÔÇÒßÚÁÝÛË×ØÎÙÇÔÙÎÓ¦ÊÏÜØÏÓÄÚÎÚÇÝÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÕ¡ÕÞ¦ÓËÔÚÓÖÏÔÇÒÓ¦ÔÊËÔÖØÕÞ×ØÎÙËÙËÖÄÒËÓÕÓËÚÕØ¦Ô
©ÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝ¬ØÇÓÖ
ÚÕÔÇÖÕÑÇÒËÃÌÃÒÕ®ËÔ×ÙÚÎÔ
ÖËØßÙÏÔÂÙÆÔÕÊÕÚÕß.ÙÚÎÔ
ÇÖÜÔÃÇÕÏÎÍÁÚËÝÚÕßÇÔÁÛËÙÇÔ
ÔÇÌÏÒÕÐËÔÂÙËÏÚÎÔËÖÄÓËÔÎÙÆÔÕÊÕÚÕÌÛÏÔÄÖÜØÕÙÚÕªÏ¦ÔÚ
ËÔÁÞËÏÓ¦ÛËÏÚÃÖÕÚÇÊËÔ
ÁÞËÏÜØÏÓ¦ÙËÏÑÇÛÄÒÕß®ßÖÕÙÚÎØÃàËÏÕÖØ×ÎÔÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÝÚÕß
ÚÁÏÚ§ÚÏÖ¦ØÚÓËÔÚÔÚØÏÕß¡ÃÒËØÞËÏÑÇÚÇÒÂÐËÏÙÚÕÇÔÚÃÛËÚÕÙßÓÖÁØÇÙÓÇÄÚÏËÃÔÇÏßÖËØ¦ÔÜÚÕßÔÄÓÕßÍÏÇÚÃÎÇÕßÊÏÑÂ
ØÇÈÃÇËÃÔÇÏÚÄÙÕÙÎÓÇÔÚÏÑÂÍÏÇ
ÚÎÆÙÎ×ÙÚËÔÇÍÃÔËÚÇÏÖ¦ÔÚÇ
ÇÖÕÊËÑÚÄÝ®

MANDEL NGAN / REUTERS

Εύθραυστη η συμφωνία
ειρήνης ΗΠΑ - Ταλιμπάν
Οι εξελίξεις είναι αμφίβολο ότι εξυπηρετούν τα συμφέροντα του αφγανικού λαού
Του ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗ

Στις 29 Φεβρουαρίου ÕÏÑÇÏÕÏ
¬ÇÒÏÓÖ¦ÔßÖÁÍØÇÉÇÔËÏØÎÔËßÚÏÑÂÙßÓÌÜÔÃÇÌÏÒÕÊÕÐ×ÔÚÇÝ
ÔÇÛÁÙÕßÔÚÁÒÕÝÙËÁÔÇÔÖÄÒËÓÕÖÕßËÃÞËÐËÙÖ¦ÙËÏÖØÏÔÇÖÄ
ÞØÄÔÏÇÄÚÇÔÕÏÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝ
ÑÇÏÙßÓÓÇÞÏÑÁÝÊßÔ¦ÓËÏÝËÃÞÇÔ
ËÏÙÈ¦ÒËÏÙÚÕÌÍÇÔÏÙÚ¦ÔÓËÙÚÄÞÕÔÇÇÔÇÚØÁÉÕßÔÚÕÑÇÛËÙÚ×Ý
ÚÜÔ¬ÇÒÏÓÖ¦ÔÖÕßßÖÁÛÇÒÖËÚÎÔ
Ò ¦ÏÔÚÇ¥ÙÚÄÙÕÎÊÏÇÚÂØÎÙÎ
ÚÎÝËÖÃÖÒÇÙÚÎÝËÏØÂÔÎÝËÐÇØÚ¦ÚÇÏ
ÇÖÄÚÕÑÇÚ¦ÖÄÙÕÔÕÏ¬ÇÒÏÓÖ¦ÔÛÇ
ÖËØÏÕØÃÙÕßÔÚÏÝËÖÏÛÁÙËÏÝÚÕßÝÑÇÏ
ÛÇÙÚÇÓÇÚÂÙÕßÔÔÇßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔ
ÚÎÔÚØÕÓÕÑØÇÚÃÇËÏØÎÔËßÚÏÑÂ
ÙßÓÌÜÔÃÇËÐßÖÎØËÚËÃÚÕÔ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÕÕÖÕÃÕÝÇÖÄÚÎÔ
ÇØÞÂÚÎÝÛÎÚËÃÇÝÚÕßËÃÞËÛÁÙËÏ
ÜÝÙÚÄÞÕÚÎÔÇÖÇÍÑÃÙÚØÜÙÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔÊßÔ¦ÓËÜÔÇÖÄÊÏ¦ÌÕØÇ
ÖÕÒËÓÏÑ¦ÛÁÇÚØÇÐßÖÎØËÚËÃÑÇÏ
ÚÕßÝ¬ÇÒÏÓÖ¦ÔÖÕßÛÇËÃÔÇÏÖÕÒÆ
ËßÞÇØÏÙÚÎÓÁÔÕÏÔÇÁÞÕßÔÇÖÁÔÇÔÚÃÚÕßÝÓÄÔÕÚÏÝÇÌÍÇÔÏÑÁÝÑßÈËØÔÎÚÏÑÁÝÊßÔ¦ÓËÏÝÇÔÇÖÕÞÜØÂÙËÏ
ÖÒÂØÜÝÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÝÙÚØÇÚÄÝ
ÙÚÇÓÁÙÇÚÕßÃÔÇÏËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÇÓÌÃÈÕÒÕÑÇÚ¦ÖÄÙÕÔËÐßÖÎØËÚËÃÚÇÙßÓÌÁØÕÔÚÇÚÜÔÌÍÇÔ×Ô
ÖÕßÙÇÔÔÇÓÎÔÚÕßÝÁÌÚÇÔÇÔÄÒÇ
ÚÇ¦ÒÒÇÊÏÇÛÁÚÕßÔÖÒÁÕÔÊÆÕÖØÕÁÊØÕßÝÑÇÛ×ÝÎÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎ
ÊËÔÊÁÞÛÎÑËÚÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÜÔ
ÚËÒËßÚÇÃÜÔÖØÕËÊØÏÑ×ÔËÑÒÕÍ×Ô
©ÏËÃÞÇÔÖËÚÆÞËÏÖÕÒÆÍØÂÍÕØÇÚÕÔÙÚÄÞÕÔÇÇÔÇÚØÁÉÕßÔÚÕ
ÑÇÛËÙÚ×ÝÚÜÔ¬ÇÒÏÓÖ¦Ô¥ÙÚÄÙÕ

ÖÕÚÁÊËÔÑÇÚ¦ÌËØÇÔÔÇÑÇÛßÖÕÚ¦ÐÕßÔÖÒÂØÜÝÚÏÝÊßÔ¦ÓËÏÝÚÕßÝ
ÖÕßÇÔÇÙßÔÚ¦ÞÛÎÑÇÔÑÇÏËÒÁÍÞÕßÔÖÒÁÕÔÖËØÃÖÕßÚÕ ÚÜÔ
ËÊÇÌ×ÔÚÕßÌÍÇÔÏÙÚ¦ÔÔÂÚÇÔ
ÙÚÄÞÕÝÚÜÔÔÇÑÇÚÇÔÏÑÂÙÕßÔ
ÚÕßÝ¬ÇÒÏÓÖ¦ÔÑÇÏÔÇÚÕßÝËÓÖÕÊÃÙÕßÔÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÕÌÍÇÔÏÙÚ¦ÔÜÝÕØÓÎÚÂØÏÕÍÏÇÕØÍ¦ÔÜÙÎÚØÕÓÕÑØÇÚÏÑ×ÔËÖÏÛÁÙËÜÔ
ÙÇÔËÑËÃÔÎÚÎÝÎÝËÖÚËÓÈØÃÕßÚÄÚËÎËÏØÎÔËßÚÏÑÂÙßÓÌÜÔÃÇ
ÖÕßßÖÁÍØÇÉËÕ¬ØÇÓÖÓËÚÕßÝ
ËÞÛØÕÆÝÚÕßÛßÓÃàËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕ

Φόβοι ότι οι κυβερνητικές δυνάμεις
της πολύπαθης χώρας
δεν θα καταφέρουν
να τους ελέγξουν.
ÙßÔÚËÚÇÍÓÁÔÎßÖÕÞ×ØÎÙÎÆÙÚËØÇÇÖÄÇÔËÖÏÚßÞÂÖÄÒËÓÕÖÇØ¦
ÓÏÇËÏØÎÔËßÚÏÑÂÙßÓÌÜÔÃÇÖÕß
ËÖÏÈ¦ÒÒËÏÕÔÏÑÎÚÂÝËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÝÙÚØÇÚÄÝ
ÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÚÎÔ¬ØÃÚÎÖÜÝ¦ØÞÏÙËÎÇÖÕÞ×ØÎÙÎÊßÔ¦ÓË×ÔÚÕß
ÇÖÄÚÕÌÍÇÔÏÙÚ¦ÔÔËÐËÒÏÞÛÕÆÔ
ÄÒÇÄÖÜÝÁÞËÏÙßÓÌÜÔÎÛËÃÚÄÚË
ÙÚÇÓÁÙÇÕßÒÃÕßÛÇÁÞÕßÔÓËÏ×ÙËÏÙËÚÕßÝÙÚØÇÚÏ×ÚËÝÖÕß
ËÖÏÞËÏØÕÆÔÙÚÕÌÍÇÔÏÙÚ¦ÔÇÖÄ
ÙÂÓËØÇ ÇÏÕ¬ØÇÓÖÛÇ
ÓÖÕØËÃÔÇÑÇßÞÎÛËÃÒÃÍÕßÝÓÂÔËÝ
ÖØÏÔÇÖÄÚÏÝÖØÕËÊØÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝ
ÚÕß§ÕËÓÈØÃÕßÖÜÝËÑÖÒÂØÜÙË

ÚÎÔßÖÄÙÞËÙÂÚÕßÔÇÇÖÕÙÆØËÏ
ÚÏÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝÊßÔ¦ÓËÏÝÇÖÄÚÕ
ÌÍÇÔÏÙÚ¦Ô
ÕÏÇÛÇËÃÔÇÏÎÓÕÃØÇÚÎÝÇÌÍÇÔÏÑÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÑÇÏÚÕßÇÌÍÇÔÏÑÕÆÒÇÕÆÓËÚ¦ÚÎÔÇÖÕÞ×ØÎÙÎÚÜÔÓËØÏÑÇÔ×Ô"ØÜÚÎÛËÃÝ
ÑÇÚ¦ÖÄÙÕÔÛÇËÃÔÇÏÙËÛÁÙÎÕ
ÇÌÍÇÔÏÑÄÝÑßÈËØÔÎÚÏÑÄÝÙÚØÇÚÄÝ
ÔÇßÖËØÇÙÖÏÙÚËÃÚÎÞ×ØÇÁÔÇÔÚÏ
ÚÜÔ¬ÇÒÏÓÖ¦ÔÕ¬ØÇÓÖÇÖ¦ÔÚÎÙË
ÓËÑßÔÏÑÂËÏÒÏÑØÃÔËÏÇÄÚÏÊËÔÚÕ
ÍÔÜØÃàËÏÖØÕÙÛÁÚÕÔÚÇÝÄÚÏÚËÒÏÑ¦ÕÏÞ×ØËÝÛÇÖØÁÖËÏÔÇÌØÕÔÚÃàÕßÔÚÕÔËÇßÚÄÚÕßÝ®©ÙÚØÇÚÎÍÄÝ
ÚÜÔËàÕÔÇßÚ×Ô ÁÔËÛ¡ÇÑ ÁÔàÏËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝ
ÑËÔÚØÏÑÂÝÊÏÕÃÑÎÙÎÝÓËÖËØÏÕÞÂ
ËßÛÆÔÎÝÇÖÄÚÎßØÃÇÑÇÏÚÕØ¦Ñ
ÓÁÞØÏÚÕÌÍÇÔÏÙÚ¦ÔÑÇÏÚÕÇÑÏÙÚ¦ÔËÓÌÇÔÃÙÚÎÑËÚÎÔ¬ØÃÚÎËÒ¦ÞÏÙÚÇÇÏÙÏÄÊÕÐÕÝÍÏÇÚÏÝÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÚÎÝËÏØÎÔËßÚÏÑÂÝÙßÓÌÜÔÃÇÝ
ÒÁÍÕÔÚÇÝÙÚÎÕßÒÂÚÜÔÔÚÏÖØÕÙ×ÖÜÔÖÜÝÇÓÌÏÈ¦ÒÒËÏÑÇÚ¦ÖÄÙÕÔÛÇÚÎØÂÙÕßÔÕÏ¬ÇÒÏÓÖ¦ÔÚÎ
ÊÁÙÓËßÙÎÔÇÊÏÇÑÄÉÕßÔÚÕßÝÊËÙÓÕÆÝÓËÚÎÔÒ ¦ÏÔÚÇØÄÙÛËÙË
ÖÜÝÇÔËÐÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔÔÇËÖÏÚÃÛËÔÚÇÏÙËÑßÈËØÔÎÚÏÑÁÝÊßÔ¦ÓËÏÝ
ÙÚÕÔÈÇÛÓÄÖÕßÚÕÑ¦ÔÕßÔÙÂÓËØÇÛÇÙßÓÈÕßÒËÆÙËÏÚÕÔËßÑÄ
©ÃÑÕÔÇÓÎÙßÔËÞÃÙËÏ®ÚÎÓËÃÜÙÎ
ÚÜÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔÙÚØÇÚËßÓ¦ÚÜÔ
ÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÕÌÍÇÔÏÙÚ¦Ô

Οι δύο πρόεδροι
©ÙÕÍÏÇÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÚÕß
ÌÍÇÔÏÙÚ¦ÔÚÎÔ¬ØÃÚÎÕØÑÃÙÚÎÑË
ÖØÄËÊØÕÝÕÇÖËØÞÄÓËÔÕÝÙØ¦Ì

Ñ¦ÔÏÑÇÏÙËÖÇØÇÑËÃÓËÔÕÑÚÃØÏÕÕ
ÓÖÔÚ¦ÒÇÓÖÔÚ¦ÒÇËÖÏÑËÌÇÒÂÝ
ÚÎÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝÖØÏÔÇÖÄÚÏÝ
ËÑÒÕÍÁÝÓËØÏÑÇÔÕÃÑÇÏÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÏÚÕß©ÖÇØÇÈØÁÛÎÑÇÔ
ÙÚÎÔÕØÑÜÓÕÙÃÇÚÕßÑ¦ÔÏÊËÃÞÔÕÔÚÇÝÖÕÏÕÔßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔ©
ÓÖÔÚ¦ÒÇßÖÕÙÚÎØÃàËÏÄÚÏßÖÂØÐËËÑÚËÚÇÓÁÔÎÔÕÛËÃÇÙÚÏÝÖØÕËÊØÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÑÇÏÇØÔÂÛÎÑËÔÇ
ÇÔÇÒ¦ÈËÏÚÕ ÚÜÔßÖÕßØÍËÃÜÔÙÚÎÔÁÇÑßÈÁØÔÎÙÎ±ÖÕÚÃÛËÚÇÏÄÚÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎÚÎÝ ÇÓÖÕÆÒÛÇÇØÞÃÙËÏËÏØÎÔËßÚÏÑÁÝ
ÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝÓËÚÕßÝ¬ÇÒÏÓÖ¦ÔÑÇÏÖÜÝÛÇÇÖËÒËßÛËØ×ÙËÏ
¦ÓËÙÇ¬ÇÒÏÓÖ¦ÔÇÏÞÓÇÒ×ÚÕßÝÑÇÏÇÑÄÓÎÙÚÇÊÏÇÑ¦
ÇÔÚÃÊØÇÙÎÚÜÔ¬ÇÒÏÓÖ¦ÔÓ¦ÒÒÕÔ
ÌÇÔËØ×ÔËÏÖÕÏÕÝËÃÔÇÏÕÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÝÑËØÊÏÙÓÁÔÕÝÔ×ÚÇÚÕÏÊÏÕÏÑÎÚÁÝÚÕßÝËÃÖÇÔÄÚÏÊÏÇÙÑËÊ¦àÕßÔÈÒÁÖÕÔÚÇÝÊÆÕÓÇØÏÕÔÁÚËÝ
ÚÜÔßÚÏÑ×Ô®ÚÄÙÕÇÖËÒÖÏÙÓÁÔËÝÔÇÖ¦ØÕßÔÚÎÔËÐÕßÙÃÇÚÎ
ÙÚÏÍÓÂÖÕßÕÏÊßÔ¦ÓËÏÝÚÜÔ¬ÇÒÏÓÖ¦ÔËÒÁÍÞÕßÔÖ¦ÔÜÇÖÄÚÕ 
ÚÎÝËÖÏÑØ¦ÚËÏÇÝÓËÃÝËÃÓÇÙÚË
ÚÇÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÇÌËÔÚÏÑ¦®ËÃÖË
ÁÔÇÝÊÏÕÏÑÎÚÂÝÚÕßÝÙÚÕÇÔÇÚÕÒÏÑÄÌÍÇÔÏÙÚ¦ÔÑÖØÄÙÜÖÕÝ
¬ÆÖÕßÚÜÔ¬ÇÒÏÓÖ¦ÔÖÇØÇÚÂØÎÙË
ÖÜÝÎÊÏÇÓ¦ÞÎÓËÚÇÐÆÑ¦ÔÏÑÇÏ
ÓÖÔÚ¦ÒÇßÖÕÔÕÓËÆËÏÚÏÝÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÚÎÝËÏØÎÔËßÚÏÑÂÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÖÕßÑÇÒËÃÚÇÏÔÇßÖÕÍØ¦ÉËÏ
ÑÇÏÎ ÇÓÖÕÆÒÓËÚÕßÝ¬ÇÒÏÓÖ¦Ô
ÒÒÜÙÚËÕÆÚËÕ¬ØÇÓÖÕÆÚËÕÏ¬ÇÒÏÓÖ¦ÔÛÇÞ¦ÙÕßÔÚÕÔÆÖÔÕÚÕßÝ
ÇÔÙßÓÈËÃÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕ
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ΣΥΝΤΟΜΑ
ΤΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΟΙ ΗΠΑ

ΑΠΟ FACEBOOK - TWITTER

Δύο αεροπλανοφόρα
στον Κόλπο

Διάλυση ρωσικού
δικτύου τρολ
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Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι ανίκητος
Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν και οι συνέπειες του κορωνοϊού ίσως τελικά αποτρέψουν την επανεκλογή του
Των MAGGIE HABERMAN
και JONATHAN MARTIN

Ò¦ÑÇÏÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏ¦ÚÕßÔÇÚÏÝ
ÐËÖËØ¦ÙËÏÑÇÏÔÇËÔÛÇØØÆÔËÏÑÇÏ
¦ÒÒÕßÝÔÇÖØ¦ÐÕßÔÚÕÃÊÏÕ
¬ÎÔ¬ËÚ¦ØÚÎÚÕÇÖÄÍËßÓÇÒÃÍÕ
ÖØÕÚÕÆÓÏÒÂÙËÏÙÚÕßÝÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕßÝÕ¬ØÇÓÖËÖÏÚÁÛÎÑËÙÚÕßÝÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÆÝÚÕß ÕÍÑØÁÙÕßÖÕß
¦ÌÎÙÇÔÔÇËÔÔÕÎÛËÃÄÚÏÊËÔÛÇ
ÖËØÏÓÁÔÕßÔÚÎÔÑÇÛÕÊÂÍÎÙÎÚÕß
ÖØÕÁÊØÕßÍÏÇÁÔÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÖÇÑÁÚÕÍÏÇÔÇÈÕÎÛÂÙËÏÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇ ¦ÖÕÏÕÝÖØÁÖËÏÔÇÖËÏÙÚÕßÝ
ÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÆÝÚÕß ÕÍÑØÁÙÕßÄÚÏ
ÕÑÕØÜÔÕáÄÝÊËÔÔÕÏ¦àËÚÇÏÍÏÇÚÕ
ÑÄÓÓÇÙÚÕÕÖÕÃÕÇÔÂÑËÏÝØÁÖËÏ
ÔÇÖØÕÙÚÇÚËÆÙÕßÓËÄÒÕßÝÚÕßÝ
ÓËØÏÑÇÔÕÆÝ®ÁÍØÇÉËÕ¬ØÇÓÖ
ÙÚÕ;^P[[LYËÙßÔËÔÚËÆÐËÏÝªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔÕÃÖÕßËØÍ¦àÕÔÚÇÏÍÏÇ
ÚÎÔÑÇÓÖ¦ÔÏÇÚÕßÖØÕÁÊØÕßÇÔÇÌÁØÕßÔÄÚÏÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇËÖÇÔËÑÒÕÍÂÝÚÕßÁÞËÏÍÃÔËÏÁÔÇÖÕÒÏÚÏÑÄ
ÛÜØÎÑÚÄÇØÍÄÑÇÏÊßÙÑÃÔÎÚÕÙË
ÇÔÚÃÛËÙÎÓËÚÎÙÖÏØÚÄàÏÑÎÑÕÆØÙÇ
ÚÕß¬ØÇÓÖÚÕÕÒÒÕÃÙÆÓÈÕßÒÕÃÚÕßÇÍÜÔÃÙÚÎÑÇÔÔÇÚÕÔ
ÖËÃÙÕßÔÔÇÓÎÔÇÌÂÙËÏÚÎÔËÑÙÚØÇÚËÃÇÚÕßÔÇÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÓÏÇ
ÕÓÏÒÃÇÍÏÇÚÕÚÁÒÕÝÚÕßÓÂÔÇÙÚÎ
¢ÒÄØÏÔÚÇ¬ËÒÏÑ¦ÚÇÑÇÚ¦ÌËØÇÔ

Ο πρόεδρος §ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÓÁÞØÏ
ÙÚÏÍÓÂÝÖØÄÑÒÎÙÎÙÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇËÖÇÔËÑÒÕÍÂÝÚÕßÑÇÛ×ÝËÐÇÔËÓÃàÕÔÚÇÏÕÏÊÆÕÈÇÙÏÑÁÝÖØÕâÖÕÛÁÙËÏÝÍÏÇÚÎÔËÖÏÚßÞÃÇÚÎÝ
ËÑÙÚØÇÚËÃÇÝÚÕßÓÃÇÇÔÛÎØÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÑÇÏÁÔÇÝÇÔÚÃÖÇÒÕÝÖÕß
ËÆÑÕÒÇÓÖÕØËÃÔÇÊÇÏÓÕÔÕÖÕÏÎÛËÃ
ÜÝÇÑØÇÃÇÇØÏÙÚËØÄÝ
¡ËÚ¦ÓÃÇÞØÕÔÏ¦ÑÇÚ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇ
Õ¬ØÇÓÖÁÒËÍËÙÚÕßÝÉÎÌÕÌÄØÕßÝ
ÄÚÏÖØÁÖËÏÔÇÙÚÎØÃÐÕßÔÚÎÔËÖÇÔËÑÒÕÍÂÚÕßÂÔÇÊÏÇÑÏÔÊßÔËÆÙÕßÔ
ÚÎÔÑÇÚ¦ØØËßÙÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
ÚÕÞØÎÓÇÚÏÙÚÂØÏÕÑÇÚÇØØÁËÏÑÇÏ
ÕÏÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÏÖØÕËÏÊÕÖÕÏÕÆÔ
ÄÚÏÓÃÇÆÌËÙÎÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÕÔÕØÃàÕÔÚÇËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝËÖÏÊËÃÔÜÙÎÝÚÎÝ
ÑØÃÙÎÝÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆ
ÔÚÃËÐ¦ÒÒÕßÔÇÇÔÇÊËÃÐÕßÔ
ÚÕÔÍËØÕßÙÏÇÙÚÂÚÕßËØÓÄÔÚ
¡ÖÁØÔÏ¦ÔÚËØÝÄÖÜÝÂÒÖÏàËÕ
¬ØÇÓÖÕÏÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÃÇÖÕÓÇÑØÆÔÛÎÑÇÔÇÖÄÚÕÌÒËØÚÓËÚÕÔ
ÙÕÙÏÇÒÏÙÓÄÑÇÏÖØÕÁÑØÏÔÇÔÚÕÔ
ÖØ×ÎÔÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÚÜÔÔÜÓÁÔÜÔÕÒÏÚËÏ×Ô¬àÕ¡Ö¦ÏÔÚËÔÕ
ÕÖÕÃÕÝËÃÔÇÏßÖÕÉÂÌÏÕÝÓËÓÏÇÑÇÓÖ¦ÔÏÇËÙÚÏÇÙÓÁÔÎÙÚÎÔËÖÏÙÚØÕÌÂÙÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÑÇÔÕÔÏÑÄÚÎÚÇ
ËÖÏÚßÞÃÇÚÕß¡Ö¦ÏÔÚËÔÙÚÇ
ÖØÕ¦ÙÚÏÇÚÕÔÑÇÛÏÙÚ¦ÓÏÇÇÖÕÊËÑÚÂ ËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÂ ÒÆÙÎ ÙÚÕÔ
¬ØÇÓÖ®ÒÁËÏÕÑÕÚªÏÔÚÖÕÒÏÚÏÑÄÝÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆ
ÓÖÕØÏÑÕÆÖÏÓËÒÎÚÎØÃÕß©ÏËÖÏÊÄÙËÏÝÚÕßÙÚÇÖØÕ¦ÙÚÏÇÇÖËÏÒÕÆÔ
ÚÎØËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔÏÑÂÖÒËÏÕÉÎÌÃÇ
ÙÚÎËØÕßÙÃÇ®
ßÚÄÊÎÓÏÕßØÍËÃÁÔÇÔÁÕÖÕÒÏÚÏÑÄÚÕÖÃÕÍÏÇÚÕÔ¬ØÇÓÖÓÏÇ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÚÎÔÕÖÕÃÇÙÆÓÌÜÔÇÓËÙÚËÔÕÆÝÙßÔËØÍ¦ÚËÝÚÕß
ÕÃÊÏÕÝÇØÔËÃÚÕÔÇÊËÞÛËÃÁÜÝÚÎÔ
¬ËÚ¦ØÚÎÄÚÇÔÇÖÎÆÛßÔËÚÕÊÏ¦ÍÍËÒÓÇÍÏÇÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇÔ
ÂÚÇÔÎÕßÄØËÔÂÕ¡ÖÁØÔÏÑÇÏ
ÊËÔßÖÂØÞËÕÑÕØÜÔÕáÄÝÔÕÓÃàÜ
ÄÚÏÕ¬ØÇÓÖÛÇÑÁØÊÏàË¦ÔËÚÇ®
ÒÁËÏÕ ÁÈÏÔ§ÚË¦ÏÔÖØ×ÎÔËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕßªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔÏÑÕÆ
ÄÓÓÇÚÕÝÙÚÕ©Þ¦ÏÕÔÄÓÜÝ
ËÃÔÇÏÕ¡Ö¦ÏÔÚËÔÑÇÏÁÞÕßÓËÓÏÇ
ÖÒÂØÎÖÇØ¦ÒßÙÎÒÄÍÜÑÕØÜÔÕáÕÆ
ÚÄÚËÖÏÙÚËÆÜÄÚÏÇÒÒ¦àËÏËÔÚËÒ×Ý
ÎßÖÄÛËÙÎ®
¬Õ©Þ¦ÏÕÓÏÇÑØÃÙÏÓÎÖÕÒÏÚËÃÇ

EPA / DOUG MILLS

THE NEW YORK TIMES

Nέο πολιτικό ³ËÙ{ÑÐ¨×É³Ñ{o{Ñ³ ³ÌÑÜ³0¨ÑÐÐÉ³Ò³{ØÉÂÉÜËÂÉ{Ø³ÐÓ³³È~¨ÍÖ{Ñ¨ÑoÐÑ³{~Ì³i³Ñ³iËÑVÖÐ×ÑÐÉ³ÉÖØÈÉ¨oÒ³ÉØ³ÈVåÐÉ¨{~ÑÌØ¨ÌÉÙ¨ØÑ¨ÉË³ÑÙÉTÚÉËÓØ³i0É³Ò¨³iVÌ³ÑÑiÖÚÈÉ³Ù{ÒooÉÜÐÑo{Ñ³iÑÙiÐËÑ

Το χρηματιστήριο
καταρρέει και οι οικονομολόγοι προειδοποιούν
ότι νέα ύφεση βρίσκεται
στον ορίζοντα εξαιτίας
της επιδείνωσης
της πανδημίας.
ÖÕßÁÚËÏÔËÖØÕÝÚÕßÝªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔÕÆÝÛÇÓÖËÏÐÇÔ¦ÙÚÕÖÇÏÞÔÃÊÏ
ÚÎÝÊÏËÑÊÃÑÎÙÎÝÍÏÇÚÕßÝÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÆÝßÚÕÆÚÕßËÃÊÕßÝÕÏ¡ËÙÕÊßÚÏÑÁÝÕÒÏÚËÃËÝËÃÞÇÔÙÎÓÇÔÚÏÑÄ
ØÄÒÕÍÏÇÚÎÔËÑÒÕÍÂ¬ØÇÓÖÚÕ
ÑÇÏÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÇÔÇÊËÏÞÛÕÆÔ
ËÐÃÙÕßÑØÃÙÏÓËÝÌÁÚÕÝ
¢ßÙÏÑ¦ÇßÚÄÖÕßÙßÓÈÇÃÔËÏÚÕÔ
¡¦ÏÕÃÙÜÝÁÞËÏÓÏÑØÄÇÔÚÃÑÚßÖÕÓÁÞØÏÚÕÔ§ÕÁÓÈØÏÕÔßÖ¦ØÞËÏÓÃÇ
ÙÚÇÛËØ¦ÙÚÎÔËÖÕÞÂ¬ØÇÓÖÇßÚÂ

ËÃÔÇÏÖÜÝÙËÑ¦ÛËÊËÊÕÓÁÔÎÙÚÏÍÓÂ
ÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÓÖÕØËÃÔÇÇÒÒ¦ÐÕßÔ
ÑÇÏÇßÚÄËÃÔÇÏÛÁÓÇÜØ×ÔÎÓËØ×Ô
ÂÚÕÖÕÒÆËÈÊÕÓ¦ÊÜÔ©ÏÄÝËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇËÐÇÙÛËÔÂÙËÏÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÔÇÖ¦ØËÏÐÇÔ¦ÚÇÖ¦ÔÜÚÎÝÑÇÏÕÏ
ÊËÑÇËÚÃËÝÚÕß¡Ö¦ÏÔÚËÔÙÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÑÇÛ×ÝÑÇÏÎÖØÕÊÏ¦ÛËÙÂ
ÚÕßÙÚÏÝÍÑ¦ÌËÝÓÖÕØËÃÔÇÚÕÔÑÇÚÇÙÚÂÙÕßÔÁÔÇÔÇÊÆÔÇÓÕßÖÕÉÂÌÏÕÄÖÜÝËÖÃÓÇÑØÄÔÖØÕÁÈÒËÖÇÔ
ÕÏÇÔÚÃÖÇÒÕÃÚÕß
ÔÖØ¦ÍÓÇÚÏÕ¬ØÇÓÖÞ¦ÙËÏ
ÚÎÔËÖÇÔËÑÒÕÍÂÚÕßÕÏÙÖÄØÕÏ
ÚÎÝÑÇÚ¦ØØËßÙÎÝËÃÔÇÏÖÏÛÇÔÄÔÇ
ÇÖÕÊËÏÞÛËÃÄÚÏÌßÚËÆÚÎÑÇÔÙÚÎÔ
ÇØÞÂÚÎÝ¦ÔÕÏÐÎÝ¡ÏÇÖØÄÑÒÎÙÎ
ÍÏÇÚÕÔÖØÄËÊØÕËÃÔÇÏÖÜÝÕÚÆÖÕÝ
ÚÎÝÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝÖÕßÇÖÇÏÚËÃÚÇÏ
ÇÖÄÚÎÔËÑÚËÒËÙÚÏÑÂËÐÕßÙÃÇÙË
ÖËØÏÄÊÕßÝÑØÃÙÎÝÄÖÜÝÓÏÇÖÇÔÊÎÓÃÇÕßÊÁÖÕÚËÂÚÇÔÚÇÊßÔÇÚ¦
ÚÕßÞÇØÚÏ¦ËÔÙßÔÇÃÙÛÎÙÎÑÇÏÎ
ÊÎÓÄÙÏÇËÖÃÊËÏÐÎÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚÕÝ

ÊËÔÚÕßÈÍÇÃÔÕßÔËÆÑÕÒÇ
ÚÕ;^P[[LYÚÕÇÍÇÖÎÓÁÔÕÚÕß
ÓÁÙÕÁÞËÏÇÔÇÒÜÛËÃÔÇÖÇØÇÑÕÒÕßÛËÃÖ×ÝÕÏÖÕÒÃÚËÝÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÎÝÑØÃÙÎÝ
ÇÖÄÚÕÔÃÊÏÕËÔ×ÊËÔÙÚÇÓÇÚ¦ËÏ
ÔÇËÖÏÑØÃÔËÏÚÕßÝÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÆÝ
¡ÁÞØÏÙÚÏÍÓÂÝÁÞËÏÇØÔÎÛËÃ
ÙÚÕßÝÙßÓÈÕÆÒÕßÝÚÕßÔÇÓÇÚÇÏ×ÙËÏËÑÊÎÒ×ÙËÏÝÂÔÇÙÚËÃÒËÏÁÔÇ
ÏÙÞßØÄÓÂÔßÓÇÖÜÝÖØÕÚÃÛËÚÇÏÔÇ
ÖÇÍ×ÙËÏ®ÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂËÑÙÚØÇÚËÃÇÑÇÛ×ÝÇÖÕÚÏÓ×ÔÚÇÏÕÏÙßÔÁÖËÏËÝÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆ

Τα «όπλα» του ηγέτη
ÔÇÝÎÍÁÚÎÝÞØËÏ¦àËÚÇÏÔÇËÃÔÇÏÊÏÇÌÇÔÂÝÐËÑ¦ÛÇØÕÝËÓÌÇÚÏÑÄÝÙÕÈÇØÄÝÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÝ®
ÒÁËÏÕ¬àËÓÖ¡ÖÕßÝÖØ×ÎÔÑßÈËØÔÂÚÎÝÚÎÝ¢ÒÄØÏÔÚÇÕÕÖÕÃÕÝ
ÂÚÇÔÇÔÚÃÖÇÒÕÝÚÕß¬ØÇÓÖÙÚÏÝ
ÖØÕÑØÏÓÇÚÏÑÁÝÚÕßÍÏÇÚÕÞØÃÙÓÇÚÜÔªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔ×ÔÑÇÏËÐÇ-

ÙÌ¦ÒÏÙËÊÏÇÑÕÓÓÇÚÏÑÕÆÝËÖÇÃÔÕßÝ
ÍÏÇÚÕÔÚØÄÖÕÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝÚÜÔÚßÌ×ÔÜÔÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÛÎÚËÃÇÝ
ÚÕßÔÇÝÎÍÁÚÎÝÖØÁÖËÏÔÇËÖÏÑÕÏÔÜÔËÃÙßÙÚÎÓÇÚÏÑ¦ÑÇÏÚÇÑÚÏÑ¦
ÔÇÝÎÍÁÚÎÝÖØÁÖËÏÔÇÊËÃÞÔËÏÚÎÔ
ÑÇØÊÏ¦ÚÕßÂÚÎÝÑÇÏÔÇÈØÃÙÑËÚÇÏ
ËÑÚÄÝÚÎÝÑßÈËØÔÎÚÏÑÂÝÑÇÚÕÏÑÃÇÝ
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Παχύσαρκοι οι μισοί Ευρωπαίοι σε μία δεκαετία
Ως ένα προσωρινό πρόβλημα που
μπορεί να λυθεί με δίαιτα αντιμετωπίζουν την παχυσαρκία οι Ελληνες.
Σχεδόν εννέα στα δέκα άτομα στη
χώρα μας αναγνωρίζουν τη σωστή
διατροφή και τη σωματική άσκηση
ως τις καλύτερες μεθόδους απώλειας
βάρους, ενώ περίπου το 70% δηλώνει
ενάντια στην ιατρική θεραπεία υπό
τον φόβο πιθανών παρενεργειών.
Σε κάθε περίπτωση φαίνεται να μη
βλέπουν τη «μεγάλη εικόνα»: Οτι
δηλαδή η παχυσαρκία αποτελεί ένα
σοβαρό πρόβλημα σε Ελλάδα και
Ευρώπη με τις προβλέψεις των ειδικών να είναι ιδιαίτερα δυσοίωνες.
Το 30%-70% των ενηλίκων στην Ευρωπαϊκή Ενωση είναι υπέρβαρο, με
το σχετικό ποσοστό στην Ελλάδα
να φτάνει το 50% για τις γυναίκες
και το 70% για τους άνδρες.
Σήμερα εκτιμάται ότι το 23% των
γυναικών και το 20% των ανδρών
στην Ευρώπη είναι παχύσαρκοι, με
το σχετικό ποσοστό να αναμένεται








Περίπου 337.000 θάνατοι
ετησίως στην Ευρώπη
σχετίζονται με παθήσεις
για τις οποίες ευθύνεται
η παχυσαρκία.
να ξεπεράσει το 50% σε μία δεκαετία.
Περίπου 337.000 θάνατοι ετησίως
στην Ευρώπη σχετίζονται με παθήσεις για τις οποίες ευθύνεται η παχυσαρκία, ενώ το κόστος της παχυσαρκίας για περίθαλψη και για χαμένη παραγωγικότητα εκτιμάται στα
70 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.
Αλλωστε, η παχυσαρκία είναι η αιτία
εμφάνισης του 7% έως 41% των περιστατικών καρκίνου συγκεκριμένων
τύπων, όπως μαστού, ενδομητρίου,
παχέος εντέρου, νεφρών, οισοφάγου
και παγκρέατος. Επίσης, αυξάνει τον
κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών
παθήσεων όπως καρδιοπάθειες,

υπέρταση και εγκεφαλικών επεισοδίων, ενώ το 23% της ισχαιμικής
καρδιοπάθειας μπορεί να αποδοθεί
στην παχυσαρκία. Είναι δε η αιτία
για το 44% των περιπτώσεων διαβήτη
τύπου 2. Σύμφωνα μάλιστα με τους
ειδικούς, όσο περισσότερο παχύσαρκος είναι κάποιος τόσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος να αποκτήσει μία
σχετιζόμενη με την παχυσαρκία χρόνια πάθηση. Βασικές αιτίες της παχυσαρκίας είναι η υπερκατανάλωση
τροφής, συχνά ανθυγιεινής και η
έλλειψη σωματικής δραστηριότητας.
Σύμφωνα με ευρωπαϊκά στοιχεία,
οι πολίτες της Ε.Ε. προσλαμβάνουν
σήμερα 500 θερμίδες περισσότερες
σε σχέση με 40 χρόνια πριν. Περνούν
καθιστοί περισσότερες από πέντε
ώρες την ημέρα, ενώ ξοδεύουν λιγότερη ενέργεια στην εργασία τους
σε σχέση με το 1960 (13%-15% μείωση των θερμίδων που «καίνε» κατά
την εργασία).
Την πολύ δυσοίωνη πορεία της

επιδημίας της παχυσαρκίας παρουσίασαν με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας, οι ειδικοί γιατροί της Ελληνικής Ιατρικής
Εταιρείας Παχυσαρκίας που επεσήμαναν την ανάγκη για οικοδόμηση
μιας κοινής αντίληψης στα κράτημέλη της Ε.Ε. αλλά και υλοποίηση
κοινής στρατηγικής έναντι της νόσου. Οπως τόνισε χαρακτηριστικά
ο κ. Ευθύμιος Καπάνταης, πρόεδρος
της Εταιρείας, «υπάρχει επείγουσα
ανάγκη να γίνει ευρύτερα αντιληπτό
γιατί η παχυσαρκία είναι μια νόσος
και ποιες είναι οι αιτίες και οι συνέπειές της. Το μήνυμα της σημερινής
εκδήλωσης είναι “Ωρα για δράση”
γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο. Οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να κάνουν
τη διαφορά με την καλύτερη ενημέρωσή τους για τη νόσο και καταβάλλοντας προσπάθειες για την αντιμετώπιση των αναγκών και των
ανησυχιών των ασθενών».
ΠΕΝΝΥ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Επιτραπέζια
αντισφαίριση
κατά Πάρκινσον
Το πινγκ πονγκ, ελληνιστί επιτραπέζια
αντισφαίριση, θα μπορούσε να αποτελέσει φυσική θεραπεία για ανθρώπους που πάσχουν από τη νόσο του
Πάρκινσον, σύμφωνα με μελέτη επιστημόνων του Πανεπιστημίου της
Φουκουόκα στην Ιαπωνία. Σύμφωνα
με τα προκαταρκτικά ευρήματα μελέτης που θα παρουσιαστεί στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Ακαδημίας Νευρολογίας στο Τορόντο,
ασθενείς που συμμετείχαν σε πρόγραμμα εξάσκησης πινγκ πονγκ μία
φορά την εβδομάδα επί έξι μήνες
εμφάνισαν σημαντική ύφεση των
συμπτωμάτων της νόσου. Το πινγκ
πονγκ είναι (πέρα από παιχνίδι) μια
μορφή αεροβικής άσκησης που είναι
γνωστό ότι βελτιώνει τον συντονισμό
χεριού - ματιού, διεγείρει τα αντανακλαστικά και τον εγκέφαλο. Στη
μελέτη συμμετείχαν 12 άνθρωποι
με μέση ηλικία 73 έτη που εμφάνιζαν
ήπια προς μέτρια συμπτώματα της
νόσου του Πάρκινσον. Υπέφεραν
από τη νόσο κατά μέσον όρο επί
επτά έτη. Κάθε εβδομάδα οι ασθενείς
συμμετείχαν σε μαθήματα διάρκειας
τεσσάρων ωρών, κατά τη διάρκεια
των οποίων έκαναν ασκήσεις διατάσεων και στη συνέχεια ασκήσεις
πινγκ πονγκ υπό την καθοδήγηση
έμπειρου παίκτη. Αξιολογήθηκε η
κατάσταση των συμπτωμάτων Πάρκινσον που εμφάνιζαν μετά τρεις
και μετά έξι μήνες. Οι ερευνητές
ανακάλυψαν ότι και τρεις και έξι μήνες μετά την έναρξη του προγράμματος οι συμμετέχοντες εμφάνισαν
σημαντική βελτίωση στην ικανότητα
ομιλίας, γραψίματος, βαδίσματος,
ντυσίματος και στο να σηκώνονται
από το κρεβάτι τους. Για παράδειγμα,
στην αρχή οι συμμετέχοντες στο
πρόγραμμα έπρεπε να προσπαθήσουν περισσότερες από δύο φορές
να σηκωθούν από το κρεβάτι τους.
Στο τέλος του προγράμματος πινγκ
πονγκ, χρειάζονταν μόνο μία κατά
μέσον όρο. Καταγράφηκε επίσης
σημαντική βελτίωση στην ικανότητα
των ασθενών να ελέγχουν τις εκφράσεις του προσώπου τους και βελτίωση της στάσης του σώματός τους.
Επίσης, είχε υποχωρήσει η ακαμψία
του σώματός τους, το τρέμουλο των
χεριών, ενώ είχε αυξηθεί η ταχύτητα
κίνησής τους. «Αν και αυτή η μελέτη
είναι μικρή, τα αποτελέσματα είναι
ενθαρρυντικά, διότι δείχνουν πως
το πινγκ πονγκ –μια σχετικά φθηνή
μορφή θεραπείας– ενδέχεται να βελτιώσει τα συμπτώματα που προκαλεί
η νόσος του Πάρκινσον», δήλωσε ο
ερευνητής Κεν-ίτσι Ινούε του Πανεπιστημίου της Φουκουόκα.

Το πινγκ πονγκ βελτιώνει τον συντο-

νισμό χεριού - ματιού, διεγείρει τα
αντανακλαστικά και τον εγκέφαλο.

ΕΡΕΥΝΑ

Κατανάλωση αυγού
και καρδιοπάθεια
ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ. Η κατανάλωση

ενός αυγού την ημέρα δεν συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης
καρδιαγγειακής νόσου, σύμφωνα με
αμερικανική έρευνα που δημοσιεύθηκε στην ιατρική επιθεώρηση The
BMJ. Ομάδα Αμερικανών ερευνητών
μελέτησε στοιχεία για τη διατροφή
210.000 ατόμων επί 32 έτη και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ της κατανάλωσης
αυγού και εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου, ιδιαίτερα όταν αυτή
συνδυάζεται με γενικότερη διατροφή που αποσκοπεί στην προστασία
της καρδιάς. Αντιθέτως, η πιθανότητα εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου
αυξάνεται κατά 15% αν αντικαταστήσει κάποιος ένα αυγό με μια μερίδα
επεξεργασμένου κρέατος, κατά 10%
για μια μερίδα ανεπεξέργαστου κρέατος και κατά 11% για μια μερίδα
πλήρους γάλακτος.

ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ
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ΔΕΠ-Υ: όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Σ

ε αυτό το άρθρο θα αναφερθούμε στο
τι είναι η διαταραχή ελλειμματικής
προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα. Θα ξεκινήσουμε με ένα ορισμό της
διαταραχής και θα αναφέρουμε ορισμένα
σημαντικά στοιχεία για τη διαταραχή αυτή.
Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και
Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ) είναι παρούσα
από την γέννηση του παιδιού και την έχει
εφ’ όρου ζωής. Στην ενηλικίωση τα συμπτώματα της διαταραχής αυτής μειώνονται,
όμως εμμένουν.
Η διαταραχή αυτή πρέπει να διαγνωστεί,
πριν από την ηλικία των 7 ετών και να διαρκεί για μια περίοδο, 6 μηνών. Αυτό μπορεί
να προκαλέσει διάφορα προβλήματα στη
μετέπειτα ζωή του ατόμου και περισσότερο
στις σχέσεις του με άλλα άτομα, στην επαγγελματική του ζωή, στην οικογένειά του
και στη στις ακαδημαϊκές του επιδόσεις.
Μια έρευνα μάλιστα το 2007, έδειξε θετική
συσχέτιση ανάμεσα στο βαθμό του IQ, της
κοινωνικής συμπεριφοράς και της σχολική
επίδοσης ενός ατόμου. Συμπεραίνοντας
πως όσο μεγαλύτερος ο βαθμός IQ, τόσο
καλύτερα θα είναι και τα αποτελέσματα
στους τομείς που προαναφέρθηκαν (Diamantopoulou, Rydell, Thorell & Bohlin,
2007).
Η ΔΕΠ-Υ είναι μια νευροαναπτυξιακή

διαταραχή, πιθανώς με γενετική βάση, η
οποία χαρακτηρίζεται από δυσκολίες στην
προσοχή, από παρορμητικότητα και υπερκινητικότητα σε επίπεδο που το παιδί δεν
είναι πλέον λειτουργικό.
Η διαταραχή αυτή εμφανίζεται περισσότερο σε αγόρια παρά σε κορίτσια με αναλογία τρία προς ένα (3:1). Η ΔΕΠ-Υ μπορεί
να εμφανίζεται μεμονωμένα ή σε συνδυασμό
με οποιαδήποτε άλλη διαταραχή. Αυτό μας
οδηγεί στο να συμπεράνουμε πως ο πληθυσμός κάτω από την ομπρέλα αυτή είναι
ανόμοιος. Έρευνες έχουν δείξει, πως το 2531% των παιδιών υπάρχει περίπτωση να
αφήσουν το σχολείο, πριν το τέλος του Γυμνασίου. Αυτό το ποσοστό αυξάνεται και
καταλήγουμε σε ένα ποσοστό του ύψους
του 80% όπου τα συμπτώματα εμμένουν,
διαταράσσουν την εφηβική ζωή και κατά
συνέπεια προκαλούν την απόρριψη των
παιδιών αυτών από τα άλλα παιδιά. Έρευνα
του 2006 απέδειξε πως το 70% των παιδιών
με ΔΕΠ-Υ, εμφανίζει μαθησιακές δυσκολίες.
Οι συγκεκριμένες μαθησιακές δυσκολίες
αφορούν τον γραπτό λόγο με το 63%, τα
μαθηματικά με το 23% και τέλος την ανάγνωση με το 33%.
Μια έρευνα έχει υποδείξει πως οι δυσκολίες των παιδιών στην ανάγνωση προέρχονται από τα ελλείμματα στη φωνολογική

ενημερότητα και στην αποκωδικοποίηση
λέξεων, σχετίζονται με διαταραχή στην
προσοχή και όχι με υπερκινητικότητα ή
παρορμητικότητα (Μπαστέα & Παπαδάτος,
2016).
Επιπρόσθετα, έρευνα του Barry και των
συναδέλφων του το 2002, έδειξε ότι ανάλογα
με τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων που
εμφανίζει ένα παιδί, μπορεί να προβλεφθούν
οι δυσκολίες που θα αντιμετωπίζει στην
ανάγνωση και γραφή, απ’ ότι να ληφθούν
υπόψη οι εκτελεστικές λειτουργίες για να
προβλεφθεί η πορεία τους (Diamantopoulou,
Rydell, Thorell & Bohlin, 2007). Στοιχεία
ακόμη από έρευνα του 2006, έδειξε πως τα
παιδιά που έχουν διαγνωστεί με ΔΕΠ-Υ καθυστερούν περισσότερο στην εμφάνιση
της γλώσσας σε σχέση με παιδιά τυπικού
πληθυσμού, ίδιας χρονολογικής ηλικίας.
Ακόμη, αυτή η έρευνα έδειξε προβλήματα
στην εμφάνιση γλώσσας, όμως τα προβλήματα που αφορούν την κατανόηση της
γλώσσας ήταν τρεις φορές σε υψηλότερα
επίπεδα από τα προβλήματα εμφάνισης
γλώσσας (Bruce, Thernlund & Nettelbladt,
2006).

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

Ευάλωτοι
στις λοιμώξεις
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ. Η συχνή χρήση αντι-

βιοτικών και ακόμη περισσότερο η
κατάχρηση αυξάνουν σημαντικά τις
πιθανότητες εισαγωγής σε νοσοκομείο με λοίμωξη, σύμφωνα με
έρευνα που δημοσιεύτηκε στο βρετανικό ιατρικό περιοδικό BMC Medicine. Ανθρωποι στους οποίους
έχουν χορηγηθεί αντιβιοτικά για
κοινές λοιμώξεις του ανώτερου
αναπνευστικού, ουρολοιμώξεις,
ωτίτιδες κ.ά., περισσότερες από εννέα φορές την τελευταία τριετία, είναι περισσότερο από δύο φορές πιο
πιθανό να εισαχθούν σε νοσοκομείο
με άλλη λοίμωξη εντός του επόμενου τριμήνου, σύμφωνα με τον καθηγητή Τγιέρντ βαν Στάα του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ, που
ήταν επικεφαλής της έρευνας, η
οποία βασίστηκε σε στοιχεία από
περίπου δύο εκατομμύρια ασθενείς.
Ο καθηγητής Βαν Στάα είπε ότι δεν
είναι ακόμη κατανοητός ο λόγος που
η συχνή χρήση αντιβιοτικών καθιστά
τους ανθρώπους πιο ευάλωτους σε
λοιμώξεις, ωστόσο πιθανολόγησε
ότι η κατάχρηση των αντιβιοτικών
ενδέχεται να σκοτώνει τα καλά βακτήρια που έχουμε στο έντερο και
να μας κάνει πιο ευάλωτους στις
ασθένειες.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η 1 5 Μ Α Ρ Τ Ι ΟΥ 2 0 2 0

Παγκόσμια αθλητική καραντίνα
Αποφασίστηκε αναβολή των πρωταθλημάτων για τις επόμενες τρεις εβδομάδες τουλάχιστον
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΤΤΙΧΗ

Από το βράδυ της Τετάρτης (11/3),
ο πλανήτης είναι και επίσημα σε κατάσταση πανδημίας λόγω του κορωνοϊού. Ο ιός σαρώνει όλο τον κόσμο και πλέον όλοι μας καλούμαστε
να προσαρμοστούμε στα δεδομένα
με υπευθυνότητα και σοβαρότητα.
Η έξαρση του κορωνοϊούμας οδήγησε
σε ποδοσφαιρική και γενικότερα
αθλητική καραντίνα, η οποία θα τελειώσει μόνο… όταν κοπάσει ο ιός.
Οι εξελίξεις σε όλο τον κόσμο
είναι ραγδαίες. Ένα, ένα τα πρωταθλήματα διακόπτονται σε όλα τα
αθλήματα, σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, στις ΗΠΑ, στην
Αυστραλία, παντού!Οι αναβολές πο







Μία σκέψη της UEFA, για
να καλύψει το κενό, είναι
να επισπευθούν οι διαδικασίες στις ευρωπαϊκές
διοργανώσεις, με μονούς
αγώνες νοκ άουτ.
δοσφαιρικών δραστηριοτήτων είναι
σε ημερήσια διάταξη και προκύπτουν
πολλά προβλήματα με τις ημερομηνίες και για το πώς και αν θα ολοκληρωθούν οι εγχώριες και διεθνείς
διοργανώσεις.

Μέχρι το τέλος Μαρτίου
Την Παρασκευή (13/3) το απόγευμα η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρουανακοίνωσε την απόφασή
της να προχωρήσει στην άμεση αναστολή όλων των ποδοσφαιρικών της
διοργανώσεων, όλων των ηλικιών,
όλων των κατηγοριών. Η τελική απόφαση για αναβολή των αγώνων λήφθηκε κατόπιν συνεννόησης με την
UEFA και τις αρχές του κράτους. Η
απόφαση για αναστολή όλων των
ποδοσφαιρικών διοργανώσεων
ισχύει μέχρι το τέλος Μαρτίου.

Διακοπή και στο μπάσκετ
Την ώρα που γράφαμε το ρεπορτάζ αυτό, η Κυπριακή Ομοσπονδία
Καλαθοσφαίρισης ανακοίνωσε την
οριστική διακοπή του πρωταθλήματος.

«Κατέβασε ρολά» η Πρέμιερ
Η Αγγλική Πρέμιερ Λιγκ, το καλύτερο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα
στον κόσμο, αποφάσισε την αναβολή
της εξέλιξης της διοργάνωσης μέχρι
και την 3η Απριλίου λόγω της κατάστασης με τον κορωνοϊό και τα
κρούσματα που έχουν παρουσιαστεί
στο αγγλικό ποδόσφαιρο! Αυτό ανάγ-

κασε την Πρέμιερ Λιγκ και την EFL
να διακόψουν προσωρινά και μέχρι
την 3η Απριλίου κάθε ποδοσφαιρική
δραστηριότητα! Η διοργανώτρια
αρχή του κορυφαίου πρωταθλήματος
αλλά και αυτή των τριών χαμηλότερων κατηγοριών του αγγλικού ποδοσφαίρου πήραν την απόφαση να
κατεβάσουν ρολά για τις επόμενες
20 μέρες, όταν και θα καθίσουν ξανά
στο τραπέζι να συζητήσουν με τα
δεδομένα που θα επικρατούν εκείνες
τις μέρες.
Οι Λέστερ, Άρσεναλ, Τσέλσι,
Γουότφορντ, Μπόρνμουθ και Έβερτον έχουν κρούσματα και ανθρώπους σε καραντίνα, ενώ και η Μάντσεστερ Σίτι έχει τον Μεντί απομονωμένο έπειτα από επαφή με άτομο
της οικογένειάς του που διαγνώστηκε θετικό.
Η UEFA αποφάσισε και ανακοίνωσε την αναβολή των διοργανώσεών της, το Τσάμπιονς Λιγκ και το
Γιουρόπα Λιγκ, εξαιτίας της ραγδαίας
έξαρσης του κορωνοϊού. Έτσι, μεταξύ άλλων, δεν θα διεξαχθεί την
ερχόμενη εβδομάδα, η ρεβάνς του
Ολυμπιακού με τη Γουλβς, για τη
φάση των «16» του Γιουρόπα Λιγκ,
καθώς και οι υπόλοιποι αγώνες της
φάσης.
Επίσης, δεν θα πραγματοποιηθούν τόσο οι επαναληπτικοί των
«16» του Τσάμπιονς Λιγκ που ήταν
προγραμματισμένοι για την Τρίτη
(Μάντσεστερ Σίτι-Ρεάλ, Γιουβέντους-Λιόν) και την Τετάρτη (Μπαρτσελόνα-Νάπολι, Μπάγερν-Τσέλσι),
όσο και οι αγώνες της YouthLeague
που θα διεξάγονταν 17 και 18 Μαρτίου.
Φυσικά δεν θα γίνουν ούτε και
οι κληρώσεις των προημιτελικών
Τσάμπιονς Λιγκ και Γιουρόπα Λιγκ
που επρόκειτο να διεξαχθούν την
επόμενη Παρασκευή.

Με διαδικασίες… εξπρές
Μία σκέψη της UEFA, προκειμένου να καλύψει το κενό από την διακοπή θα είναι να επισπευθούν οι
διαδικασίες μέχρι το φινάλε. Να
υπάρχει δηλαδή στα προημιτελικά
και στα ημιτελικά ένας μονός αγώνας, νοκ άουτ και ο καλύτερος να
προκριθεί. Όσο για τον γηπεδούχο;
Οι λύσεις είναι δύο: Κλήρωση ή ουδέτερη έδρα. Κάπως έτσι το πρόγραμμα θα έχει μόλις τρεις ημερομηνίες, πέρα από τους αγώνες που
θα πρέπει να γίνουν, προκειμένου
να συμπληρωθεί η οκτάδα.
Υπενθυμίζουμε ότι ο τελικός του
Τσάμπιονς Λιγκ είναι προγραμματισμένος στην Κωνσταντινούπολη
στις 30 Μαΐου. Και αυτός του Γιουρόπα Λιγκ στο Γκντάνσκ στις 27
του ίδιου μήνα.

Ο αγώνας της Μάντσεστερ Σίτι με τη Ρεάλ Μαδρίτης ήταν από τους πλέον αναμενό-

μενους της σεζόν, αλλά αναβλήθηκε.

Πιθανή η μετάθεση του Euro
Την ερχόμενη Τρίτη (17/3) η UEFA θα
πάρει κρίσιμες αποφάσεις για τις διοργανώσεις της, οι οποίες θα επηρεάσουν
και τα πρωταθλήματα των 55 ομοσπονδιών της. Είναι πολύ πιθανό το σενάριο
μετάθεσης τουEuro 2020 για ένα χρόνο
και να διεξαχθεί το καλοκαίρι του 2021.
Με τα δεδομένα που υπάρχουν, αυτή
η απόφαση είναι μονόδρομος για την
UEFA, αφού κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί το οτιδήποτε για τους επόμενους
μήνες. Αν επιβεβαιωθεί το πιο πάνω,
ίσως να δούμε να διαμορφώνεται ένα
νέο σκηνικό με τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και τις διεθνείς διοργανώσεις.
Από τη στιγμή, που δεν θα υπάρχει το
στενό περιθώριο για την ολοκλήρωση
όλων των εκκρεμοτήτων μέχρι το τέλος
Μαΐου, θα δοθεί η δυνατότητα στην
UEFA και στις ομοσπονδίες να ολο-

κληρώσουν μέσα στον Ιούνιο τις διοργανώσεις τους.
Η λογική της UEFA είναι να απαλλάξει από πάνω της και όχι μόνο, το
βαρίδι που έχει να κάνει με την ολοκλήρωση όλων των υποχρεώσεων μέχρι τα τέλη Μαΐου και αυτό μπορεί να
γίνει μόνο με τη μετάθεση του Euro
για το 2021. Σε αυτή την περίπτωση
θα δοθεί η δυνατότητα να επαναρχίσει
το Τσάμπιονς Λιγκ και το Γιουρόπα
Λιγκ όταν επιστρέψουμε στην κανονικότητα, έχοντας όμως το επιπλέον
περιθώριο μέσα στον Ιούνιο.
Το σενάριο να δούμε το φινάλε των
ευρωπαϊκών διοργανώσεων, αλλά και
των εγχώριων πρωταθλημάτων μέσα
στον Ιούνιο, φαντάζει το πιο πιθανό
και αυτό που θα επιλέξει η UEFA για
να διαχειριστεί αυτή την κρίση.

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
ΠΑΣΠ και τηλεόραση

Ως άνθρωπος του ποδοσφαίρου, καλά

κάνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΠ και εκφέρει άποψη για θέματα που απασχολούν
το χώρο και ειδικά αυτή την περίοδο.
Υπερβολικό όμως ακούγεται, να απειλεί ο ΠΑΣΠ και ο πρόεδρός του με αποχή των ποδοσφαιριστών από συγκεκριμένους αγώνες και αυτό γιατί οι συνδρομητικές τηλεοπτικές πλατφόρμες
αποφάσισαν να προβάλουν τους αγώνες αυτούς με καθυστέρηση κάποιων
λεπτών, στην ανοικτή ζώνη! Και πως στ’
αλήθεια θα πάει ένας ποδοσφαιριστής
να πει στον εργοδότη του, δεν κατεβαίνω να παίξω και ας με πληρώνεις κανονικά και ας είναι αυτό υποχρέωση μου
βάσει συμβολαίου, επειδή ο αγώνας
θα προβληθεί με καθυστέρηση; Καλό
είναι να νοιάζεται κάποιος για το καλό
του ποδοσφαίρου γενικότερα αλλά
ακόμη και η υπερβολή θα πρέπει να
έχει τα όριά της.

* * * * *

Aντρος Καραπατάκης

Ανεξάρτητα από την όποια κατάληξη,

τώρα ή το ερχόμενο καλοκαίρι, είτε πα-

ραμείνει στην προεδρία της ΑΕΚ είτε
όχι, για τον κύριο Άντρο Καραπατάκη το
όλο θέμα δημιουργήθηκε από τη συμπεριφορά κάποιων εντός του σωματείου. Aπό φίλους της ΑΕΚ έχει παράπονο
ο διοικητικός ηγέτης της ομάδας, σε
βαθμό που να σκέφτεται την αποχώρησή του. Η αποχώρηση ενός προέδρου,
κατόπιν αντίδραση ή απαίτησης φιλάθλων, είναι το εύκολο. Η διάδοχη λύση
είναι το δύσκολο και ποτέ στο παρελθόν, αυτοί που απαίτησαν και κάποτε
πέτυχαν την απομάκρυνση κάποιων,
δεν είχαν έτοιμη και πρακτικά εφαρμόσιμη λύση να προτείνουν...

* * * * *

Τι δείχνει ο Αποστολάκης
Τα ραντάρ του ΑΠΟΕΛ είναι ενεργά

και όλα δείχνουν πως ήδη η κίνηση με
τον νεαρό Αποστολάκη του Παναθηναϊκού είναι η πρώτη για τη νέα σεζόν.
Πρόκειται για ποδοσφαιριστή που έχει
προοπτική, να εξελιχθεί μέσα από την
ομάδα και να τη βοηθήσει ανάλογα. Είναι χαμηλού ρίσκου κίνηση μιας και η
παράδοση του ΑΠΟΕΛ στις επιλογές
από Ελλάδα είναι μεγάλη και πάει δε-

καετίες πίσω. Η ελληνική αγορά, ειδικά αν μείνει ο Ουζουνίδης, θα παίξει
πολύ στο μεταγραφικό σκηνικό των
«γαλαζοκίτρινων». Ειδικά παίκτες που
λήγουν τα συμβόλαιά τους και δε θα
χρειαστεί να σπαταληθούν χρήματα
για αγορά τους. Ένα Κόντη και ένα
Πουρσαϊτίδη να βρει, θα είναι κερδισμένος 100%!

* * * * *

Σε δεύτερη μοίρα

Και τις καλύτερες των μεταγραφών να

έχεις εν γνώσει σου, το αποκλειστικό
που θ’ αλλάξει τον ρου της ιστορίας της
ομάδας… έτσι όπως είναι τώρα τα δεδομένα δεν πολύ ενδιαφέρει. Αυτό
που προέχει είναι αποκλειστικά και μόνο η αντιμετώπιση της κατάστασης.

* * * * *

Σκληρό, αλλά αναγκαίο

Είναι σκληρό, αλλά έτσι είναι. Να το

πάρουμε απόφαση, ότι για το επόμενο
διάστημα δεν θα έχουμε ούτε ποδόσφαιρο, ούτε μπάσκετ, ούτε τίποτα. Αυτό επιβάλλει ο κορωνοϊός που έχει δυ-

στυχώς κυριαρχήσει, παγκοσμίως. Η
ζωή του κάθε ανθρώπου είναι ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει. Ας μείνουμε λοιπόν χωρίς αθλητισμό. Και μακάρι μα
μην γίνουν χειρότερα τα πράγματα.

* * * * *

Μέσα Απριλίου

Ζούμε σε μια κατάσταση καθόλου ευ-

χάριστη. Και πρωτόγνωρη. Το θέμα είναι ότι τα κρούσματα του κορωνοϊού
αυξάνονται. Κανείς δεν μπορεί να προγραμματίσει τίποτα. Με βάση τα όσα
έχουμε δει και τα βιώνουμε, γύρω στα
μέσα Απριλίου θα αρχίσει το ξεκαθάρισμα της κατάστασης.

* * * * *

Βιβλία, ταινίες και συναφή
Τέτοιες που είναι οι μέρες και με τον

αυτό-περιορισμό να επιβάλλεται, τα
προϊόντα πολιτισμού, ταινίες, βιβλία
και τα συναφή αποτελούν το καλύτερο
αντίδοτο για την ψυχή του καθενός. Είναι άλλωστε τροφή για την ψυχή που
αυτές τις μέρες βάλλεται με τον αρνητισμό που επικρατεί.

ΑΠΟΨΕΙΣ

Πώς το είπε
ο Μπρομπερζέ...
Και ως διά μαγείας, αναμφισβήτητα κακής, εξαφανίζονται όλα. Η χαρά, η αγωνία, η αγνότητα, ο ενθουσιασμός, το
πάθος, η προσήλωση, η αφοσίωση, το
άγχος για το αποτέλεσμα και άλλα τόσα
και περισσότερα, τίθενται υπό αμφισβήτηση. Ακόμη και ο διαχρονικός έρωΤου
τας που έχουμε οι περισσότεροι με την
ΧΡΙΣΤΟΥ
«στρογγυλή». Ακόμη και τ’ αρνητικά.
ΖΑΒΟΥ
Η καφρίλα, ο φανατισμός, ο ετσιθελισμός,
ο αρνητισμός και όλα τέλος πάντων τα συναισθήματα
που περιτριγυρίζουν τον μαγικό κόσμο του ποδοσφαίρου.
Έχουμε πλέον ωμά και χωρίς κανείς να μας ρωτήσει,
τεθεί, ενώπιον μιας νέας κατάστασης. Που δυστυχώς,
μεταξύ άλλων, απογυμνώνει κάτι που εκατομμύρια κόσμος θεωρεί πέρα για πέρα σοβαρό. Το ίδιο το ποδόσφαιρο. Η σκληρή πραγματικότητα, έτσι όπως διαμορφώνεται, δεν σου παρέχει και πολλές επιλογές. Είναι
ακριβώς σκληρή και σε οδηγεί κατ’ ευθείαν στην ουσία.
Που δεν είναι άλλη από την σημασία της ανθρώπινης
ζωής. Και όταν ακριβώς αντιπαραθέσεις την ίδια τη
ζωή με το παιγνίδι δεν μπορείς παρά να συμπεράνεις
ότι όντως το ποδόσφαιρο είναι «το πιο σημαντικό ασήμαντο πράγμα του κόσμου». Έτσι όπως ακριβώς το περιέγραψε ο Γάλλος καθηγητής εθνολογίας Κριστιάν
Μπομπερζέ, στο σπουδαίο βιβλίο του «Ποδόσφαιρο»
Εκδόσεις Βιβλιόραμα. Το ποδόσφαιρο, όντως σε τέτοιες
στιγμές, θυμίζει σε όλους μας ότι όλη αυτή η ενέργεια,
πνευματική, ψυχολογική και σωματική που επενδύουμε,
ίσως να μην είναι και τόσο εποικοδομητική.
Πλέον καλούμαστε να επανατοποθετηθούμε σε όλα
τα ζητήματα που αφορούν την ζωή μας. Κάποιοι πρέπει
να καταλάβουν ότι το ποδόσφαιρο είναι απλά ένα
παιγνίδι και ως τέτοιο σου προσφέρει ψυχαγωγία. Και
ακριβώς άμα αρκεστούμε σ’ αυτό ίσως και το απολαύσουμε ακόμη περισσότερο. Γενικώς όμως η αναθεώρηση
στη ζωή μας είναι πλέον επιβεβλημένη. Κανείς δεν
μπορεί να γνωρίζει μέχρι και πού θα οδηγηθούμε με
τον όποιο ιό εισβάλλει στη ζωή μας… αλλά όλα αυτά
που περνούμε είναι σίγουρα ένας τρόπος για να αναθεωρήσουμε τις προτεραιότητές μας. Και στην κεφαλή
ακριβώς των πιο σημαντικών είναι η ανθρώπινη ζωή
και πως θα τη διαφυλάξουμε για όλους ανεξαιρέτως.
Και σίγουρα στα πιο σημαντικά των ασήμαντων, θα
είναι και θα παραμένει για μας που το αγαπάμε... το
ποδόσφαιρο.

Ούτε ο κορωνοϊός
δεν μας... σώζει
Με… δόση υπερβολής ή όχι, σε ό,τι έχει
να κάνει με την ενημέρωση περί κορωνοϊού, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει πως αντιμετωπίζουμε μια δύσκολη και επικίνδυνη όπως εξελίσσεται
κατάσταση για τη δημόσια υγεία. Κανείς, εκτός απ’ όσους επιμένουν να
Του
βλέπουν τα όποια δεδομένα, «πίσω» ή
ΓΙΩΡΓΟΥ
«μπροστά» απ’ αυτά, με μόνο κριτήριο
ΛΟΓΙΔΗ
το οπαδικό συμφέρον.
Είναι αυτοί, που ενώ σε όλο τον κόσμο προκύπτουν
αποφάσεις για αναβολές αγώνων, διακοπές πρωταθλημάτων ή διεξαγωγή αγώνων χωρίς θεατές, στη δική
μας περίπτωση αντιδρούν στην απόφαση διεξαγωγής
αγώνων χωρίς θεατές, προβάλλοντας επιχειρήματα,
ως προς το ποια ή ποιες ομάδες ευνοούνται ή αδικούνται
περισσότερο, από τις άδειες κερκίδες! Προέκυψαν μάλιστα και πιο… προχωρημένες απόψεις, περί σκευωρίας
στη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης και με σκοπό
να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένα συμφέροντα. Και
που είστε ακόμη, αν το πρόβλημα με την πανδημία
επιδεινωθεί στη χώρα μας και αναγκαστικά παρθεί
απόφαση για αναβολή αγώνων ή και διακοπή του πρωταθλήματος…
Στη χώρα του... ξερόλα υπάρχει και η άλλη πλευρά
του νομίσματος. Καλά έκαναν και πήραν μέτρα, αλλά
γιατί αυτά και όχι άλλα; Γιατί κεκλεισμένων των θυρών
και όχι αναβολές αγώνων; Γιατί όχι διακοπή των πρωταθλημάτων αφού σε άλλες χώρες είχαμε ανάλογες
αποφάσεις; Γιατί κλειστά σχολεία σε μια επαρχία και
όχι σε όλη την Κύπρο και πάει λέγοντας. Κατανοητή
η ανησυχία του κόσμου, δεδομένος και ο πανικός,
ολοένα πλέον και για περισσότερους από εμάς. Όταν
όμως η διαφορετική άποψη ή εκτίμηση, συνοδεύεται
και από τη βεβαιότητα ότι οι αρμόδιοι για τις αποφάσεις
είτε δεν… κατέχουν, είτε εξυπηρετούν συμφέροντα,
το πράγμα αλλάζει.
Πάλι καλά, σε ό,τι αφορά στο ποδόσφαιρο, που σε
επίσημο επίπεδο δεν έχει προκύψει καμία τέτοια αντίδραση. Αντιθέτως, κατανόηση και προσπάθεια να
διευθετηθούν όλα όσα αφορούν στην εναρμόνιση με
τα νέα δεδομένα, κάτω από τα οποία θα διεξαχθούν οι
αγώνες. Η ουσία όμως δεν αλλάζει. Για μία ακόμη φορά
αποδεικνύεται πως αυτοί είμαστε και δεν αλλάζουμε.
Δεν αλλάξαμε νοοτροπία, με αφορμή πολλά άλλα ζητήματα στον τόπο μας, στο παρελθόν, κάποια ίσως και
πολύ πιο σοβαρά. Και δυστυχώς, δεν αποδεικνύεται
ικανή ούτε η απειλή του κορωνοϊού, για να αλλάξει
την κατάσταση…
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Μεταβολές εβδομάδας
X.A.K.
-15,33%

X.A.
-19,38%

Dow Jones

Nasdaq

Nikkei

Dax

FTSE 100

-14,24%

-12,56%

-15,99%

-23,30%

-21,89%

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Επενδύσεις
70 δισ. ευρώ
σε 5G έως
το 2025
Σελ. 10

Πετρέλαιο

€/$

-21,95%

-0,73%

Η κρίση στον τουρισμό να γίνει ευκαιρία

ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑΙ
ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΟ

Σάββας Περδίος: Στόχος να μετριαστούν οι απώλειες – Ανασύνταξη δυνάμεων για το καλοκαίρι
Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η
μείωση των αφίξεων για φέτος.
Ούτε κατά διάνοια δεν αναμένουμε
αυξήσεις, δεν συζητούμε καν το
ενδεχόμενο να πιάσουμε τα περσινά νούμερα, τονίζει στην «Κ» ο
υφυπ. Τουρισμού Σάββας Περδίος.

Υπογραμμίζει επίσης ότι προσπάθεια του υφυπουργείου είναι να
περιοριστούν όσο γίνεται οι απώλειες. Αναφέρει ότι ο Απρίλιος και
ο Μάιος είναι ουσιαστικά τουριστικά χαμένοι μήνες, καθώς οι πληρότητες είναι πολύ χαμηλές παντού,

εξέλιξη που δεν είναι αναστρέψιμη.
Ο υφυπουργός Τουρισμού υπογραμμίζει ότι επιδίωξη τώρα είναι
η κρίση με τον κορωνοϊό να γίνει
ευκαιρία. «Νιώθουμε ότι είναι και
μια ευκαιρία ανασύνταξης δυνάμεων, ούτως ώστε να κινηθούμε

όπως επιθυμούμε, ιδιαίτερα την
περίοδο Ιούνιο με Νοέμβριο» ανέφερε ο κ. Περδίος, προσθέτοντας
ωστόσο ότι η καλοκαιρινή περίοδος,
όσο καλή κι αν είναι, δεν θα μπορέσει καλύψει τις απώλειες των
προηγούμενων μηνών. Ο υφυπ.

Σε κίνδυνο η αποπληρωμή εταιρικών ομολόγων 13,5 τρισ.
Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας
ΤΗΛ: 22 056 300. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Τουρισμού τοποθετεί ως πρώτο
μέλημα της κυβέρνησης τη στήριξη
των εργαζομένων και ιδιαίτερα
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
«Πρέπει να βρούμε τρόπους προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους», τόνισε. Σελ. 5

Ο κορωνοϊός
«παγώνει»
σχεδιασμούς
τραπεζών
Καθυστερούν τα «deals»
Το μούδιασμα της παγκόσμιας οικονομίας λόγω της πανδημίας του
κορωνοϊού οδηγεί και τις κυπριακές
τράπεζες στην επανεκτίμηση των
δραστηριοτήτων τους. Και αφού
οι εποπτικές πιέσεις χαλάρωσαν,
δεν έχουν την υποχρέωση για δραστική μείωση των ΜΕΔ τους εντός
του έτους. Ετσι αναμένεται να καθυστερήσουν και τα «deals» για
πώληση δανείων. Σελ. 3

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Ψάχνουν αντιβιοτικό
για τα κόκκινα δάνεια
Τον κίνδυνο της αθέτησης πληρωμών από

επιχειρήσεις και νοικοκυριά που χρωστούν
στις τράπεζες, φοβούνται ότι θα ενεργοποιήσει ο κορωνοϊός, τινάζοντας στον αέρα
τα σχέδια των τραπεζών για τη μείωση των
κόκκινων δανείων, που μπαίνουν στην πιο
κρίσιμη φάση τους. Σελ. 7

Αναστέλλονται
τα stress tests
σε όλη την ΕΕ

ΕΛΛΑΔΑ

«Ανάσα» στις τράπεζες

Ζητούν αυξήσεις 50%
στις τιμές των ακινήτων
Αυξήσεις που προσεγγίζουν το 50%, ειση-

γούνται προς το υπ. Οικονομικών οι εκτιμητές ακινήτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας
για την αναπροσαρμογή των τιμών ζώνης
ανά την επικράτεια. Στις περισσότερες περιοχές εκτιμάται ότι οι αυξήσεις θα διαμορφωθούν πέριξ του 20%-30%. Σελ. 12

Απόδοση δεκαετών
ομολόγων
Απόδοση

Εβδομαδιαία
αλλαγή

Κύπρος

1,04%

0,51%

Γερμανία

-0,75%

0,06%

Γαλλία

-0,12%

-0,24%

Ιταλία

1,75%

0,69%

Ισπανία

0,50%

0,29%

Ιρλανδία

-0,03%

-0,20%

Ελλάδα

1,99%

0,75%

Ην. Βασίλειο

0,25%

-0,07%

Βαθμολογία
από οίκους αξιολόγησης
Οίκος
Αξιολόγησης

Μακροπρόθεσμο
Χρέος

Βραχυπρόθεσμο
Χρέος

DBRS
Fitch
Moody’s
S&P

ΒBB (low)
BΒΒBa2
BBΒ-

R-2 (middle)
F3
NP
Α-3

Οι εταιρείες εκτός χρηματοπιστωτικού τομέα πρέπει μέχρι τo τέλος του έτους να αποπληρώσουν ομόλογα συνολικής αξίας 13,5 τρισ. δολαρίων.
Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ, πρόκειται για χρέος διπλάσιο από το αντίστοιχο που είχε συγκεντρώσει ο επιχειρηματικός τομέας στην αρχή της
παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, τον Δεκέμβριο του 2008. Μιλώντας στους Financial Times, ο Ρουσίρ Σαρμά, στέλεχος της Morgan
Stanley Investment Management, αναφέρει πως μία στις έξι αμερικανικές επιχειρήσεις δεν έχει αρκετά έσοδα για να καλύψει τις πληρωμές των
τόκων του χρέους τους. Σελ. 11

Οι κίνδυνοι στην παγκόσμια οικονομία από την πανδημία του κορωνοϊού οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών στη λήψη σημαντικών αποφάσεων. Μια από
αυτές είναι η αναστολή των δοκιμών ακραίων καταστάσεων σε
ολόκληρη την ΕΕ (stress tests)
για το 2021, ώστε να βοηθήσει
στην επιχειρησιακή συνέχεια των
τραπεζών. Σελ. 4

Α Ν Α Λ Υ Σ Η / Του HOLGER SCHMIEDING*

Τα μέτρα της ΕΚΤ δεν ενθουσίασαν τους επενδυτές
Μια οξεία κρίση απαιτεί δραστική
ανταπόκριση, και αυτό το ήξερε
και ο Μάριο Ντράγκι, τον οποίο
διαδέχθηκε στην προεδρία της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
η Κριστίν Λαγκάρντ. Tην Πέμπτη
η ΕΚΤ ανακοίνωσε δέσμη μέτρων
για να περιορίσει τον κίνδυνο οι
δευτερογενείς επιπτώσεις από
την πανδημία του κορωνοϊού να
επιδεινώσουν τη ζημία στην οικονομία. Εντούτοις, αντιθέτως
με τις προσδοκίες, η ΕΚΤ δεν προχώρησε σε μείωση του επιτοκίου
καταθέσεων. Ωστόσο, αποφάσισε
να αγοράσει περισσότερα περιουσιακά στοιχεία με έμφαση στα
ομόλογα ιδιωτικού τομέα και να
διοχετεύσει περισσότερη ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα
με ακόμη πιο ευνοϊκούς όρους.

Στην επίσημη ανακοίνωσή της
η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
τόνισε ότι «δεν διαπιστώνει ουσιαστικές ενδείξεις πιέσεων στις
χρηματαγορές ούτε έλλειψη ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα». Το να μειωθεί το ήδη αρνητικό επιτόκιο περισσότερο δεν
θα λειτουργούσε θετικά για την
αύξηση των πιστώσεων, ενώ το
να διατηρήσει αμετάβλητα τα
επιτόκια η ΕΚΤ έχει μια λογική.
Εντούτοις, αυτό αυξάνει τον κίνδυνο να ενισχυθεί το ευρώ έναντι
του δολαρίου σε μια εποχή που
η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των
ΗΠΑ δείχνει προετοιμασμένη να
περικόψει το βασικό επιτόκιο του
δολαρίου επιπλέον μία φορά κατά
50 μονάδες βάσης στη συνεδρίασή της την προσεχή Τετάρτη. Ως








Αντιθέτως με τις
προσδοκίες, η ΕΚΤ
δεν προχώρησε σε
μείωση του επιτοκίου
καταθέσεων.
αποτέλεσμα, ορισμένοι παρατηρητές ίσως αρχικά να είδαν το
πακέτο μέτρων της ΕΚΤ ως υποτονικό, εντούτοις οι μακράς πνοής
ενέσεις ρευστότητας, που χορηγεί
με επιτόκιο 25 μονάδες βάσης
χαμηλότερο από το επιτόκιο καταθέσεων, μπορεί να ιδωθούν ως
συγκεκαλυμμένη μείωση.
Οι βασικές παρεμβάσεις της
αφορούν μια επιπρόσθετη μα-

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

κροπρόθεσμη ρευστότητα με ευνοϊκούς όρους για άμεση στήριξη
των τραπεζών, ακόμη μεγαλύτερες διευκολύνσεις στο ήδη υπάρχον πρόγραμμα με ενέσεις μακροπρόθεσμης ρευστότητας, μια
αύξηση στις αγορές περιουσιακών
στοιχείων έως 120 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι την εκπνοή του
έτους, όπερ σημαίνει κατά μέσον
όρο 12 δισεκατομμύρια ευρώ τον
μήνα το υπόλοιπο 10μηνο του
2020, εστιάζοντας στα ομόλογα
του ιδιωτικού τομέα, όπως είναι
οι εταιρικοί τίτλοι, καθώς και μέτρα χαλάρωσης εγγυήσεων.
Αμέσως μετά την ανακοίνωση
της EKT η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών δήλωσε ότι θα μεταθέσει
τα επόμενα τεστ κοπώσεως των
τραπεζών των χωρών της Ευρω-

ζώνης το 2021, ενώ, παράλληλα,
απηύθυνε έκκληση στις επιμέρους
εθνικές ρυθμιστικές αρχές να
χρησιμοποιήσουν πλήρως όση
ευελιξία προβλέπεται στις ρυθμίσεις περί τραπεζών. Ολα τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να αποτρέψουν μια έλλειψη ρευστού, όταν
στο πολύ άμεσο μέλλον οι εταιρεία
ίσως να χρειασθούν ενδιάμεσα
δάνεια, ώστε να αντεπεξέλθουν
σε προβλήματα ταμειακών ροών.
Πάντως, κανένα μέτρο της ΕΚΤ
ή άλλες πρωτοβουλίες νομισματικής, δημοσιονομικής ή ρυθμιστικής φύσεως δεν είναι δυνατόν
να ανακόψουν την ύφεση, στην
οποία κατά την άποψή μας έχει
περιπέσει αυτόν τον μήνα η ΕΚΤ.

* Οικονομολόγος της Berenberg Bank.
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Της KATE MACKENZIE / BLOOMBERG

Δράση από τις αγορές
για την κλιματική αλλαγή
Τι προσπαθούμε άραγε να κάνουμε;
Να προστατεύσουμε τον πλανήτη
με τα εργαλεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος ή να προστατεύσουμε το σύστημα από την κλιματική αλλαγή; Το ερώτημα αυτό
πολύ σπάνια αποτελεί θέμα συζήτησης και αυτό προξενεί έκπληξη,
διότι η κλιματική αλλαγή έχει μεγάλη σημασία για τα χρηματοπιστωτικά και αντιστρόφως. Πολλοί
διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων λογίζουν την κλιματική αλλαγή ως μια ευκαιρία να επεκτείνουν
τη δραστηριότητά τους σε προϊόντα
και υπηρεσίες, οι οποίες συνεκτιμούν το εν λόγω φαινόμενο. Κι αυτό
είναι ένας τρόπος οι διαχειριστές
να ξεπεράσουν τον σκληρό ανταγωνισμό που υπάρχει σε άλλα επεν






Η υπερθέρμανσητου
πλανήτη συνιστά από
μόνητης απειλή γιατο
χρηματοπιστωτικό
σύστημα.
δυτικά κεφάλαια, των οποίων την
απόδοση παρακολουθούν με χαμηλό κόστος. Τα προϊόντα εκείνα,
τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως
κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνα, ενώ λαμβάνουν υπόψη και
την εταιρική διακυβέρνηση, φανερώνουν πως δεν είναι απλώς καλές
επενδύσεις, αλλά πραγματικά καλές
επενδύσεις.
Ο επικεφαλής των μεγαλύτερων
επενδυτικών κεφαλαίων στον κόσμο, ο Λάρι Φινκ της ΒlackRock,
εξηγούσε τον Ιανουάριο γιατί η
εταιρεία του θα ενσωμάτωνε τις
αρχές της ευθύνης ως προς τη διακυβέρνηση, το περιβάλλον και την
κοινωνία σε πολύ περισσότερα προϊόντα. Απλώς υπονοούσε με τις δηλώσεις του ότι ο βασικός λόγος για
τις επιλογές του ήταν η αυξημένη
ζήτηση. Ο Στιβ Γουέιγκουντ, επικεφαλής του τμήματος υπεύθυνων
επενδύσεων στην Aviva Investors,
ζητεί να συσταθεί μια πολυμερής
επιτροπή περί τα χρηματοπιστωτικά
ανάλογη με τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή,
ώστε οι διεθνείς διαπραγματευτές
να μπορούν να αντιληφθούν το πώς
λειτουργούν οι κεφαλαιαγορές και
η πραγματική οικονομία.
Ο Μαρκ Κάρνεϊ, απερχόμενος
διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας
και πρώην πρόεδρος του Συμβου-

λίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, που συνδέεται με την Ομάδα
των Είκοσι (G20), διατηρεί όχι έναν,
αλλά δύο ρόλους συναφείς με τα
περιβαλλοντικά. Ο ένας είναι του
ειδικού απεσταλμένου του ΟΗΕ για
την κλιματική δράση και το χρηματοπιστωτικό σύστημα και ο άλλος
του οικονομικού συμβούλου του
Βρετανού πρωθυπουργού για την
κλιματική διάσκεψη COP26 φέτος
στη Σκωτία.
Αυτή η προσπάθεια να τεθεί στο
επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης
για την κλιματική αλλαγή ο κλάδος
των χρηματοπιστωτικών εν μέρει
φανερώνει πως υπάρχει ελπίδα οι
κεφαλαιαγορές να δράσουν ταχύτερα και πιο ορθολογικά από τους
πολιτικούς, εκεί όπου οι απόπειρες
να συγκρατηθεί η κλιματική αλλαγή
ήταν ανεπιτυχείς και καθυστερημένες. Αρκεί να σκεφθεί κανείς το
πλήθος των εμπειρογνωμόνων και
των σχολιαστών που έχουν πει ότι
το μοντέλο αυταρχικής διακυβέρνησης της Κίνας δείχνει πιο αποτελεσματικό στη διαχείριση των
ρύπων από τα περισσότερα δημοκρατικά καθεστώτα. Εάν, λοιπόν,
αναζητούνται εναλλακτικές, ίσως
οι κεφαλαιαγορές να αποδειχθούν
καλύτερη επιλογή από ένα αυταρχικό πολιτικό σύστημα.
Πέραν του ότι η υπερθέρμανση
του πλανήτη συνιστά από μόνη της
απειλή για τα μεμονωμένα περιουσιακά στοιχεία, ταυτόχρονα θέτει
σε κίνδυνο και το σύνολο του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Φαίνεται λογικό να πιστεύει κανείς
πως οι πανίσχυρες αγορές μπορούν
να αποκρούσουν την απειλή αυτή.
Εντούτοις, η συνεκτίμηση της κλιματικής αλλαγής στις αντίστοιχες
αποφάσεις του χρηματοπιστωτικού
κλάδου δεν είναι απαραιτήτως το
ίδιο με το να αναλάβει δράση ο εν
λόγω κλάδος για να αντιμετωπίσει
την κλιματική αλλαγή. Ισως να φαίνεται προφανές, αλλά καθόλου ασυνήθιστο δεν είναι σε μια συζήτηση
ή στρογγυλή τράπεζα για το κλίμα
και τα χρηματοπιστωτικά να ακούσει κανείς ορισμένους να μιλούν
υπό το στενό πρίσμα του ρίσκου
και των αποδόσεων, ενώ άλλοι να
θίγουν το ευρύτερο θέμα της περιστολής των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Την απάντηση
δίνει η ΒlackRock, που θεωρείται
πρωτοπόρος στην υιοθέτηση των
επενδυτικών κριτηρίων υπευθυνότητας ως προς το κλίμα, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση.
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ΔΗΚΤΗΣ

diktis@kathimerini.com.cy

Συμπληρωματικός
προϋπολογισμός ενόψει
Δημοσιονομικό πακέτο στήριξης της οικονο-

μίας για αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού ανακοίνωσε ο ΥΠΟΙΚ μαζί με την
Υπουργό Εργασίας, το οποίο θα διαμορφωθεί
και από τα κόμματα. Η στήριξη θα αφορά και
τομείς πέραν του τουρισμού, ο οποίος σίγουρα θα βρίσκεται στο επίκεντρο της κρατικής
παρέμβασης. Η δημοσιονομική ένεση, η
οποία θα περιλαμβάνει τόσο επιχειρήσεις όσο
και εργαζόμενους, δεν αποκλείεται να απαιτήσει και την έγκριση συμπληρωματικού προϋπολογισμού, γεγονός που θα φέρει την Βουλή στο επίκεντρο των εξελίξεων, εξ ου και η
ανάγκη για κομματική διαβούλευση. Ευχή του
ΔΗΚΤΗ το πακέτο να είναι στοχευμένο και να
αφορά όσο το δυνατόν περισσότερους οικονομικούς κλάδους, αφού πολλές θα είναι οι
παράπλευρες απώλειες.

••••
Δημόσια υπηρεσία
και τηλεργασία

Εκτός «εάν προκύπτει άκρως απαραίτητη υπη-

ρεσιακή ανάγκη» οι δημόσιοι υπάλληλοι με
εγκύκλιο του ΓΔ του ΥΠΟΙΚ απαγορεύεται να
ταξιδεύουν για οποιοδήποτε λόγο στο εξωτερικό. Περιορισμός επιβάλλεται και στις εσωτερικές μετακινήσεις για σκοπούς συνεδρίων,
σεμιναρίων και εκθέσεων. Όσοι δε πρόλαβαν
και ταξίδεψαν καλούνται να αυτοπεριοριστούν για την μέγιστη περίοδο των 14 ημερών
και να αξιοποιήσουν την άδεια ασθένειας που
δικαιούνται. Το κρίσιμο σημείο εδώ είναι η
δυνατότητα αξιοποίησης της τεχνολογίας από
την δημόσια υπηρεσία έτσι ώστε να διασφαλίσει τον μικρότερο δυνατό επηρεασμό στην
ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων της.

••••
Εξ αποστάσεως διδασκαλία
Αντίστοιχες προκλήσεις αντιμετωπίζει και η

δημόσια εκπαίδευση η οποία διευρύνει το
κλείσιμο όλων των σχολικών μονάδων για ακόμα μια εβδομάδα, ενώ από τα μέχρι σήμερα
δεδομένα δεν προκύπτει ότι υπάρχει η δυνατότητα χρήσης της τεχνολογίας για αξιοποίηση
του χαμένου εκπαιδευτικού χρόνου. Η αποτυχία εφαρμογής μιας μεταρρύθμισης που θα
έφερνε την παιδεία στο σήμερα, μας θέτει σήμερα προ των ευθυνών μας. Η δυνατότητα για
εξ αποστάσεως διδασκαλία ίσως καταστεί ένας
εκ των πρωταγωνιστών αυτής της κρίσης.

••••
Η ευρηματικότητα
ανταμείβει

Η τιθάσευση του κορωνοϊού πριν το καλοκαίρι,

αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας για χώρες σαν τις δικές μας. Όπως σημειώνει η αμερικανική τράπεζα Citi, οι πιο ευάλωτες χώρες
είναι αυτές που ο τουρισμός έχει σημαντικό
μερίδιο στο ΑΕΠ. Η αναφορά εκδόθηκε για
την Ελλάδα, αλλά ταιριάζει μια χαρά και στην
περίπτωση της Κύπρου, αφού ως ποσοστό του

Μια νέα παγκόσμια κρίση χτυπά την πόρτα της οικονομίας ελέω κορωνοϊού!

ΑΕΠ οι δυο χώρες έχουν αντίστοιχα ποσοστά.
Η σημαντικότητα της τουριστικής βιομηχανίας
για την Κύπρο είναι σε όλους καλά γνωστή. Ο
κλάδος πέραν της κρατικής στήριξης, θα πρέπει να παρουσιαστεί και ευρηματικός, αν είναι
να περιορίσει στο ελάχιστο τις απώλειες εσόδων που θα έχει να αντιμετωπίσει.

••••
H ΛEΞH

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Δεδουλευμένος τόκος
Δεδουλευμένος τόκος

καλείται ο τόκος που αναλογεί σε ένα γραμμάτιο/
ομόλογο/άλλο χρεόγραφο, και ο οποίος υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης του γραμματίου/ομολόγου/άλλου χρεογράφου ή
από την τελευταία ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίων, μέχρι σήμερα ή μέχρι
την ημερομηνία πώλησης του χρεογράφου.
Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών
Cyprus Institute of Marketing / The Cyprus
Business School

Πακέτο στήριξης
και από τον SSM
Αναβολή των stress test του 2020, ανακοίνω-

σε η ΕΚΤ ως μέρος της στήριξης που παρέχεται στις ευρωπαϊκές τράπεζες λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Στην ανακοίνωση προέβη ο επικεφαλής του SSM Andrea Enria, o
οποίος τόνισε την σημασία του να συνεχίσουν
οι τράπεζες να τροφοδοτούν με ρευστότητα
την οικονομίασε αυτή την πρωτόγνωρη κρίση.
Για να ενισχυθεί το τραπεζικό σύστημα και να
παραχωρήσει νέα δάνεια του παρέχεται η δυνατότητα να λειτουργεί με κεφάλαια κάτω του
ορίου που προνοεί ο πυλώνας 2, ενώ διευρύνεται και ο ορισμός του CET1 καλύπτοντας και
μορφές κεφαλαίου που προηγουμένως δεν
ήταν επιτρεπτές.

••••
Γρήγορα αντανακλαστικά
Σε επικοινωνιακή κρίση εξελίχθηκε για λίγο

για την cablenet ο χειρισμός της υπόθεσης
ελεύθερης μετάδοσης, των κεκλεισμένων
των θυρών αγώνων, του κυπριακού ποδοσφαίρου. Η αρχική απόφαση για 10λεπτη καθυστέρηση προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις, και η εταιρεία επιδεικνύοντας αυξημένα αντανακλαστικά διόρθωσε άμεσα το
λάθος ανακοινώνοντας συμφωνία με το ΡΙΚ
για χωρίς καθυστερήσεις μετάδοση των αγώνων.

Το φθηνό πετρέλαιο ανακόπτει
τη στροφή στην πράσινη ενέργεια
Βάζει εμπόδια στα σχέδια κυβερνήσεων να μηδενίσουν τις εκπομπές καυσαερίων
Κλιμακώνεται ο πόλεμος των τιμών
του πετρελαίου που εγκαινίασε η
Σαουδική Αραβία κατά της Ρωσίας,
καθώς συντάσσονται με το Ριάντ
παραδοσιακοί σύμμαχοί του από
τον αραβικό κόσμο και τον ΟΠΕΚ
και αυξάνουν την παραγωγή τους
εις το έπακρον.
Το Ριάντ δεσμεύθηκε πως θα
αυξήσει ακόμη περισσότερο την
παραγωγή του φτάνοντας στο άνευ
προηγουμένου επίπεδο των 13
εκατ. βαρελιών την ημέρα. Ακολούθησαν τα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα (ΗΑΕ ) που ανακοίνωσαν
ότι θα αντλούν εφεξής όσο περισσότερο αργό γίνεται.
Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στους
δύο παραδοσιακούς αντιπάλους,
τη Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία,
που συμμάχησαν για τρία χρόνια
για να επιστρέψουν σε σχέση αντιπαλότητας, ασκεί και πάλι πιέσεις
στις τιμές του πετρελαίου. Ετσι
αργά το βράδυ χθες το αργό ΗΠΑ
υποχωρούσε ξανά και έκανε πράξεις
στα 33,37 δολάρια το βαρέλι και
το Brent στα 36,29 δολάρια το βαρέλι. Και στο μεταξύ, αναλυτές του
κλάδου εκτιμούν πως η άφθονη
προσφορά φτηνού πετρελαίου ενδέχεται να αναστείλει τη στροφή
των οικονομιών προς την πράσινη
ενέργεια.

Ρεπορτάζ των Financial Times
παραθέτει την εκτίμηση του Φατίχ
Μπιρόλ, επικεφαλής της Διεθνούς
Υπηρεσίας Ενέργειας, που προεξοφλεί πως η προσφορά φτηνού πετρελαίου θα αναστείλει τη μετάβαση των οικονομιών σε καθαρές
μορφές ενέργειας. Αναλυτές της
αγορές προειδοποιούν παράλληλα
πως η κατάρρευση των τιμών του
πετρελαίου θα κάμψει τη ζήτηση







Αναλυτές εκτιμούν
πως λόγω των χαμηλών
τιμών θα περιοριστεί
η ζήτηση για ηλεκτροκίνητα οχήματα.
για ηλεκτροκίνητα οχήματα και
θα περιορίσει το ενδιαφέρον για
μέτρα αποτελεσματικής χρήσης
της ενέργειας. Σύμφωνα, μάλιστα
με τον κ. Μπιρόλ, η πτώση του πετρελαίου θα αποτελέσει «μια καλή
δοκιμασία» όλων των δεσμεύσεων
που έχουν αναλάβει κυβερνήσεις
και επιχειρήσεις να μηδενίσουν
τις εκπομπές καυσαερίων μέσα
στις επόμενες δεκαετίες. Οπως υπογραμμίζουν, οι παρατηρητές της

αγοράς θα το καταγράψουν άμεσα
αν εξανεμισθεί το ενδιαφέρον επιχειρήσεων και κυβερνήσεων για
τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια.
Οσον αφορά την αγορά των ηλεκτροκίνητων οχημάτων, έχει ήδη
δεχθεί πλήγμα από το περασμένο
έτος εξαιτίας μείωσης της ζήτησης
στην Κίνα αλλά και στην αμερικανική ήπειρο.
Η μονάδα ερευνών του Bloomberg για τις νέες πηγές ενέργειας
υπογραμμίζει σε πρόσφατη έκθεσή
της ότι «η αγορά οχημάτων συρρικνώνεται και πλήττεται από το
ενδεχόμενο ελλείψεων στην αγορά
και η πτώση θα ενταθεί επειδή
υπάρχουν ελλείψεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και πλήττεται η εμπιστοσύνη των καταναλωτών».
Οπως, άλλωστε, τονίζει ο κ. Μπιρόλ,
«η φτηνή ενέργεια ενθαρρύνει τους
ανθρώπους να μην ενδιαφέρονται
τόσο για την αποτελεσματική χρήση ενέργειας», που σημαίνει στην
πράξη να σπαταλούν ενέργεια. Ο
ίδιος προεξοφλεί πως με τις χαμηλές
τιμές του πετρελαίου θα είναι λιγότερο ελκυστική η εξοικονόμηση
ενέργειας.
Η βρετανική εφημερίδα τονίζει,
επίσης, πως ένα άλλο πρόβλημα
για τη βιομηχανία καθαρής ενέρ-

γειας είναι το γεγονός ότι οι πετρελαϊκές εταιρείες και οι εταιρείες
φυσικού αερίου δυσκολεύονται να
χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις
που σχεδίαζαν στην πράσινη ενέργεια.
Αλλοι αναλυτές επιμένουν, πάντως, πως οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν πολύ
περισσότερες αντοχές και πολύ
περισσότερο μέλλον. Σύμφωνα με
τον Μαρκ Λιούις, στέλεχος της BNP
Paribas Asset Management, «είναι
προφανές πως ισχύει ότι όταν η
οικονομία έχει δεχθεί ισχυρό σοκ,
οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
και οι επενδύσεις κατά της κλιματικής αλλαγής κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός πολιτικής ατζέντα ξανά».
Ο ίδιος εκτιμά, πάντως, πως δεν
πρόκειται να χαθεί το ενδιαφέρον
για την καθαρή ενέργεια στον βαθμό που εξανεμίστηκε στο παρελθόν,
καθώς τα πράγματα έχουν προχωρήσει πολύ περισσότερο στην εποχή μας και οι οικονομίες έχουν αρχίσει να καταβάλουν προσπάθεια
για να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή.
Οπως, άλλωστε, επισημαίνει η
Βαλεντίνα Κρέτζμαρ, επικεφαλής
της ερευνητικής ομάδας της Wood
Mackenzie, όταν οι τιμές του πε-

Το Ριάντ δεσμεύθηκε πως θα αυξήσει ακόμη περισσότερο την παραγωγή
του, φτάνοντας στο άνευ προηγουμένου επίπεδο των 13 εκατ. βαρελιών την
ημέρα.
τρελαίου είναι τόσο χαμηλές, οι
μεγάλες ενεργειακές εταιρείες δεν
θεωρούν ελκυστικές τις επενδύσεις
σε καινούργια σχέδια εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Σχετική
μελέτη της Wood Mackenzie επι-

σημαίνει, άλλωστε, πως με τις υφιστάμενες τιμές του πετρελαίου,
πάνω από το 85% των σχεδίων εκμετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού αερίου θα αποδίδουν κέρδη
λιγότερο από 15%.
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Αναβάλλονται οι σχεδιασμοί των τραπεζών
Η εποπτική πίεση χαλαρώνει γιατί μπορούν να λειτουργούν τα ιδρύματα κάτω από το όρια κεφαλαίων
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Είναι γεγονός πως η παγκόσμια οικονομία έχει «μουδιάσει» λόγω της
πανδημίας του κορωνοϊού. Επιχειρήσεις κινούνται σε αχαρτογράφητα νερά, ανακοινώνουν ότι θα
επανεκτιμήσουν τις δραστηριότητές τους και αναμένουν τα αποτελέσματά τους να είναι πλήρως διαφοροποιημένα σε σχέση με αυτά
που ανακοίνωναν στις αρχές του
έτους. Το ίδιο θα ισχύσει και για
τις τράπεζες, άρα και για αυτές που
δραστηριοποιούνται εντός Κύπρου.
Το ότι έρχονται δύσκολες μέρες
για τις τράπεζες θα είναι επιπόλαιο
να ειπωθεί, ωστόσο το σίγουρο
είναι ότι αναμένεται να αναθεωρήσουν τους σχεδιασμούς τους







Οι κυπριακές τράπεζες
δεν θα έχουν την υποχρέωση, όπως είχαν, να
μειώσουν δραστικά τα
μη εξυπηρετούμενα δάνειά τους εντός του
έτους.
«για αργότερα». Και αυτό δεν θα
είναι μόνο αποτέλεσμα των «δύσκολων ημερών», αλλά αποτέλεσμα
των χαλαρώσεων που τους επιβλήθηκαν. Σε μία εβδομάδα τα δεδομένα που είχαν ενώπιόν τους οι
τραπεζίτες άλλαξαν άρδην, αφού
η εποπτική πίεση που είχαν μειώνεται. Θα μπορούν, τουλάχιστον
για το τρέχον έτος, να λειτουργούν
τα ιδρύματα κάτω από τα όρια των
κεφαλαίων που επιβάλλει ο πυλώνας 2 (pillar 2). Στους τραπεζικούς
κύκλους μόλις γνωστοποιήθηκε η

Τα ιδρύματα στην Κύπρο σκέφτονται να αναγγείλουν επεκτάσεις στις δανειοδοτήσεις (αύξηση overdraft) για επιχειρή-

σεις που θα χρειαστούν. Αυτά τα μέτρα θα είναι, όπως είπαν, για το χρονικό διάστημα που θα είναι οι δύσκολες περίοδοι.
είδηση ανέφεραν πως «ο κορωνοϊός
έσπασε και την εποπτεία των τραπεζών, εποπτεία που δεν σπάει εύκολα». Πώς όμως να μην γίνει αυτό;
Όταν η Παγκόσμια Τράπεζα βγαίνει
με τρία σενάρια για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού και που το πιο
αισιόδοξο (ήπιο) είναι να δοθεί
λύση στα μέσα Απριλίου; Το δεύτερο σενάριο είναι να δοθεί λύση
πριν από το καλοκαίρι, ενώ το χειρότερο είναι να δοθεί λύση μετά
το πέρας του καλοκαιριού. Και τα
τρία σενάρια, με όλους να εύχονται

Η τεχνολογία ενάντια στην εξάπλωση του ιού
Ταυτόχρονα, οι τραπεζικοί έκα-

ναν έκκληση να χρησιμοποιούν
τις ψηφιακές – τεχνολογικές μεθόδους για τις συναλλαγές τους οι
πολίτες. Ήδη, όπως είπαν, είναι η
πλέον ενδεδειγμένη μέθοδος για
τις συναλλαγές, με αρκετές από
τις επιχειρήσεις παγκοσμίως να
έχουν πάψει να δέχονται μετρη-

τά. Δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο να γίνει αυτό μέχρι και στην
Κύπρο, ενώ για το επόμενο διάστημα ενδεχομένως να επενδύσουν ακόμα περισσότερο στα ψηφιακά τους κανάλια και η προτεραιότητά τους να στραφεί 100%
προς τα εκεί αφού οι εποπτικές
απαιτήσεις θα χαλαρώσουν.

να δοθεί λύση το συντομότερο,
έχουν ως αποτέλεσμα να αλλάζουν
τους σχεδιασμούς των κυπριακών
τραπεζών. Την ίδια ώρα, θα πρέπει
να καταγραφεί πως μόνο οι αγορές
αντιδρούν γρήγορα στις μεταβολές,
με τις αντιδράσεις σε άλλους τομείς
να καθυστερούν. Αυτό τι σημαίνει;
Πως ακόμα και να δοθεί λύση για
την πανδημία, «η μαθηματική εξίσωση» θα φέρει αν και θετικά, πιο
αργά αποτελέσματα στις τράπεζες.
Ενδεικτικές και οι δηλώσεις δύο
ισχυρών ανδρών, του προέδρου
της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν
και του βρετανού πρωθυπουργού,
Μπόρις Τζόνσον. Ο πρόεδρος της
Γαλλίας έκανε λόγο για την πιο σοβαρή κρίση υγείας που έχει γνωρίσει η Γαλλία εδώ και έναν αιώνα,
τονίζοντας παράλληλα ότι θα λάβει
όλα τα απαραίτητα μέτρα για να
διασφαλίσει ότι η οικονομική δραστηριότητα θα συνεχιστεί. Ο Πρόεδρος Μακρόν επέκρινε επίσης
την πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, λέγοντας ότι δεν
επαρκούν τα σημερινά μέτρα για
την αντιμετώπιση των οικονομικών
συνεπειών. Ο Βρετανός πρωθυπουργός έβαλε το μαχαίρι στο κόκκαλο και είπε πως ο αριθμός των
κρουσμάτων θα αυξηθεί ραγδαία
και ο αληθινός αριθμός των περιπτώσεων είναι υψηλότερος, ίσως
πολύ υψηλότερος από τις περιπτώσεις των κρουσμάτων που έχει ως
κράτος ήδη επιβεβαιώσει. «Πρόκειται για τη χειρότερη κρίση στη
γενιά μας στον τομέα της δημόσιας
υγείας», κατέληξε με τη σκληρή
του τοποθέτηση.

Τι θα ξανασκεφτούν
Αφού οι εποπτικές πιέσεις χαλάρωσαν, τότε οι κυπριακές τράπεζες δεν έχουν και την υποχρέωση
όπως είχαν να μειώσουν δραστικά

τα μη εξυπηρετούμενα δάνειά τους
εντός του έτους. Δεν σημαίνει αυτομάτως πως τα «deals» που είναι
προ των πυλών θα χαλάσουν, αλλά
ενδεχομένως να καθυστερήσουν
οι πράξεις και να επαναδιαπραγματευτούν σε νέες πλέον βάσεις.
Η εφαρμογή του Σχεδίου ΕΣΤΙΑ
από την κυβέρνηση και η υποχρέωση των χιλιάδων δανειοληπτών
να φέρουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα για να συμμετάσχουν στο
πρόγραμμα μέχρι και το τέλος Μάρτη ενδεχομένως να πάρει και αυτή
η ενέργεια μια εύλογη παράταση.
Ενδεχομένως να εξετάσουν και άλλους τρόπους πηγών κερδοφορίας,
αφού εν μέσω όλων των δυσκολιών
θα επηρεαστούν και αυτές.

Τα καλά και τα κακά
Πηγές των κυπριακών τραπεζών
σημείωσαν πως ασχέτως των μέτρων που θα λάβει η κυβέρνηση
για να τονώσει την οικονομία και
να μικρύνει τις επιπτώσεις από τον
ιό, σκέφτονται να αναγγείλουν επεκτάσεις στις δανειοδοτήσεις (αύξηση overdraft) για επιχειρήσεις
που θα χρειαστούν. Αυτά τα μέτρα
θα είναι, όπως είπαν, για το χρονικό
διάστημα που θα είναι οι δύσκολες
περίοδοι.
Οι ίδιοι όμως, κατέστησαν σαφές
πως αν η περίοδος της νέας κρίσης
συνεχιστεί για ακόμα αρκετούς μήνες (6 είπαν χαρακτηριστικά), ενδεχομένως να αρχίσουν να «φουντώνουν» τα μη εξυπηρετούμενα
δάνεια στις τράπεζες. Είναι, όπως
είπαν, ένας ορατός κίνδυνος που
θα πρέπει να υπολογιστεί και να
αναμένεται. «Εφόσον η οικονομική
δραστηριότητα μειώνεται, τότε θα
μειωθεί και η ικανότητα των δανειοληπτών να εξυπηρετήσουν για
ένα συγκεκριμένο διάστημα τις
υποχρεώσεις τους», κατέληξαν.

TOPOS

Aρχιτεκτονικό αριστούργημα που εμπλουτίζει τη συλλογή ακινήτων στο θέρετρο Minthis

Στον εμπλουτισμό της πολυβραβευμένης συλλογής ακινήτων
που αναπτύσσει στο θέρετρο Minthis, προχωρεί η εταιρεία
Pafilia Property Developers, με την προσθήκη μιας νέας σειράς
τυπολογιών, εμπνευσμένης από το φυσικό περιβάλλον της
περιοχής. Το Topos, ενεργοποιεί στο μέγιστο τις ανθρώπινες
αισθήσεις που διεγείρει η υπαίθρια ζωή στο πλαίσιο ενός
σύγχρονου και πολυτελούς περιβάλλοντος.
Η φυσική ομορφιά της προστατευόμενης περιοχής Natura
και η πανοραμική θέα που συναντά κανείς στο Minthis, δημιουργούν
ένα υπέροχο προορισμό διαφυγής, αναζωογόνησης και αναγέννησης του ατόμου. Το Topos, εξού και η ονομασία του, είναι
εμπνευσμένο από την ίδια τη γη και ο σχεδιασμός του είναι ξεχωριστός. Το δομημένο περιβάλλον, το φως, ο ήχος και ο αέρας,
συνδυάζονται αρμονικά και προσφέρουν στοιχεία που διεγείρουν
τις ανθρώπινες αισθήσεις, δημιουργώντας ένα γαλήνιο καταφύγιο.
Ο χαρακτήρας και το στυλ κάθε σπιτιού, προσφέρουν αυτά τα
συναισθήματα, αφήνοντας ενστικτωδώς τη φύση να αναδεικνύεται
ως πολυτέλεια στο χώρο.
Το Topos φέρει μαζί του το αρχιτεκτονικό DNA της πολυβραβευμένης συλλογής κατοικιών του Minthis. Ο πρωτοποριακός
σχεδιασμός των νέων επαύλεων και το ελαφρύ περιβαλλοντικό

αποτύπωμα που τον χαρακτηρίζει, αναδεικνύουν τη φιλοσοφία
του Minthis για αρμονικό δέσιμο του φυσικού και δομημένου
περιβάλλοντος.
Οι ελαφριές επικλινείς αντίστροφες στέγες από σύνθετη
επικολλητή ξυλεία και τα γυάλινα ανοίγματα, επιτρέπουν καθαρές
γραμμές με μεγάλους ανοικτούς και φωτισμένους χώρους,
στους οποίους επικρατεί μια εξαιρετικά ευάερη αίσθηση. Υλικά
όπως το ξύλο στις οροφές, και η φυσική πέτρα στο τζάκι και
στα πατώματα, κυριαρχούν και αναδεικνύουν ακόμη περισσότερο
την αίσθηση του γήινου περιβάλλοντος ενώ προσφέρουν μια
αίσθηση ζεστασιάς και άνεσης που ψιθυρίζει πολυτέλεια. Οι
εσωτερικοί χώροι επεκτείνονται αρμονικά στις βεράντες, στις
πισίνες και στις εξωτερικές αυλές και δημιουργούν μια ανεπανάληπτη αισθητική ισορροπία και μια ξεχωριστή εμπειρία
απόλαυσης των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
Το θέρετρο Minthis, το οποίο δεσπόζει στην κορυφή ενός λόφου
σε μια περιοχή με ξεχωριστή ομορφιά, προσφέρει μοναδικά και
μοντέρνα σπίτια και αποτελεί τον απόλυτο πολυτελή προορισμό
για όσους επιζητούν ένα ξεχωριστό τρόπο ζωής σε μια ολοκληρωμένη
κοινότητα. Ο σχεδιασμός είναι εξαιρετικά ισορροπημένος που διασφαλίζει με συνέπεια τις αρχιτεκτονικές αρχές του θερέτρου αλλά

και τη διαφορετικότητα που συνοδεύει την κάθε τυπολογία.
Το 2020 προδιαγράφεται ως μια συναρπαστική χρονιά για
το Minthis, καθώς η ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων αναψυχής
του θέρετρου, θα το καταστήσει ως τον απόλυτο προορισμό.
Σύντομα, το θέρετρο θα πλαισιώνεται από πολυτελείς σουίτες,
οι οποίες θα προσφέρουν τη δυνατότητα διαμονής στους επισκέπτες, μια πολυμορφική πλατεία με εστιατόρια, μπαρ, γκαλερί
και επώνυμα καταστήματα, γήπεδο γκολφ, αθλητικό κέντρο με
γήπεδα τένις καθώς επίσης εσωτερικοί και εξωτερικοί παιδότοποι.
Πόλος έλξης αναμένεται να αποτελέσει το υπερσύγχρονο κέντρο
ευεξίας που θα προσφέρει στιγμές χαλάρωσης και αναζωογονητικής
δράσης στους κάτοικους και στους επισκέπτες του θερέτρου.
Το Minthis αποτελεί έργο ορόσημο για τον τομέα των ακινήτων
στην Κύπρο και αναδεικνύει ακόμη περισσότερο την εξαιρετική
συλλογή ακινήτων της Pafilia σημείωσε ο εκτελεστικός διευθυντής
της εταιρείας, Δημήτρης Ασσιώτης. Η συνεχής αναβάθμιση του
θέρετρου, πρόσθεσε ο κ. Ασσιώτης, είναι αποτέλεσμα της
θέλησης που έχουμε όλοι μας στην Pafilia, για να ικανοποιούμε
συνεχώς τις ανάγκες και τις φιλοδοξίες των πελατών μας αλλά
και για να εμπλουτίζουμε τις εμπειρίες που απολαμβάνουν καθημερινά οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του θερέτρου.
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Αναστέλλονται τα stress tests του 2020
Βλέπει επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και δίνει ανάσα στις τράπεζες
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Η κρίση στον τομέα της υγείας λόγω
του κορωνοϊού μετατράπηκε πολύ
γρήγορα σε οικονομική. Η επιδημία,
που έλαβε πολύ σύντομα το μέγεθος
πανδημίας, επηρέασε εξίσου σύντομα την Ευρώπη. Καταστήματα
αναστέλλουν τη λειτουργία τους,
ο τουρισμός παύει να υφίσταται,
ό,τι γνωρίζαμε για τις τράπεζες και
τα επιχειρησιακά τους πλάνα αναθεωρούνται και μετατοπίζονται
για αργότερα. Αν και το μακροπρόθεσμο μέγεθος του οικονομικού
σοκ δεν μπορεί ακόμη να ποσοτικοποιηθεί, πιθανώς θα επιβραδύνει
την οικονομική δραστηριότητα. Η
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών λοιπόν
αποφάσισε να αναστείλει τη δοκιμή
ακραίων καταστάσεων σε ολόκληρη







Οι αρχές πιστοληπτικής
ικανότητας ενδεχομένως να παράσχουν στις
τράπεζες περιθώριο
στις ημερομηνίες εμβασμάτων για ορισμένους
τομείς της εποπτείας.
την Ευρωπαϊκή Ένωση (stress
tests) για το 2021, ώστε να δώσει
«ανάσα» στις τράπεζες να θέσουν
ως προτεραιότητα την επιχειρησιακή τους συνέχεια. Σύμφωνα με
επίσημη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, το ξέσπασμα του COVID-19 (Coronavirus)
και η παγκόσμια εξάπλωσή του
από τον Φεβρουάριο δημιούργησε
σημαντικές άμεσες προκλήσεις για
την κοινωνία και κινδύνους για τις
οικονομικές προοπτικές. Η EBA
υπενθυμίζει πως, από την οικονο-

Τα «μαξιλάρια» των τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων των μακροπροληπτικών, είναι σχεδιασμένα να χρησιμοποιούν-

ται για την απορρόφηση ζημιών και την εξασφάλιση συνεχιζόμενου δανεισμού στην οικονομία κατά τη διάρκεια μιας
ύφεσης.
μική κρίση, οι ευρωπαϊκές τράπεζες
έχουν ενισχύσει την κεφαλαιακή
τους θέση, δημιούργησαν ισχυρό
ρυθμιστικό της ρευστότητας και
βελτίωσαν την ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων στους ισολογισμούς τους. Οι τράπεζες της
ΕΕ έχουν εφαρμόσει μέτρα για να
εξασφαλίσουν τη συνέχιση των
επιχειρήσεων και την ικανοποιητική εξυπηρέτηση των πελατών
τους, αλλά αντιμετωπίζουν επιχειρησιακές προκλήσεις, εξού και η
ανάγκη επικέντρωσης στις βασικές

τους λειτουργίες και τις κρίσιμες
λειτουργίες. Οι εποπτικές αρχές
συνεργάζονται με τις τράπεζες καθώς διατηρούν την υποστήριξή
τους στους τομείς των νοικοκυριών
και των επιχειρήσεων, ιδίως στις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και εξασφαλίζουν ότι ικανοποιούνται οι
βασικές ανάγκες των πελατών τους.
Σύμφωνα με το δελτίο που εξέδωσε
η Αρχή, αναφέρει ότι μαζί με τις
αρμόδιες εθνικές αρχές και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, συντονίζει μια κοινή προσπάθεια για

την άμβλυνση του άμεσου επιχειρησιακού φόρτου για τις τράπεζες
σε αυτή την δύσκολη συγκυρία. Η
Αρχή συνιστά στις εθνικές αρχές
να αξιοποιήσουν πλήρως, κατά περίπτωση, την ευελιξία που ενσωματώνεται στο κανονιστικό πλαίσιο
για τη στήριξη του τραπεζικού τομέα λόγω της κατάστασης.

Οι προτεραιότητες
Η αντιμετώπιση τυχόν επιχειρησιακών προκλήσεων των τραπεζών πρέπει να αποτελεί προτε-

ραιότητα. Έτσι, η EBA αποφάσισε
να αναβάλει την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων
σε ολόκληρη την ΕΕ έως το 2021
και θα επιτρέψει στις τράπεζες να
επικεντρωθούν και να εξασφαλίσουν τη συνέχεια των βασικών λειτουργιών τους, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης των πελατών τους.
Για το 2020, διευκρινίζεται ότι
θα πραγματοποιήσει πρόσθετη
άσκηση διαφάνειας σε επίπεδο ΕΕ,
προκειμένου να παράσχει ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με
τα ανοίγματα των τραπεζών και
την ποιότητα των περιουσιακών
στοιχείων προς τους συμμετέχοντες
στην αγορά. Επιπλέον, βάσει της
τελευταίας ενημέρωσης, η Αρχή
συνιστά στις εθνικές αρχές να σχεδιάζουν εποπτικές δραστηριότητες,
συμπεριλαμβανομένων των επιτόπιων επιθεωρήσεων, με ρεαλιστικό
και ευέλικτο τρόπο και ενδεχομένως
να αναβάλουν εκείνες που θεωρούνται μη ουσιαστικές. Οι αρχές
πιστοληπτικής ικανότητας θα μπορούσαν επίσης να παρέχουν στις
τράπεζες περιθώριο στις ημερομηνίες εμβασμάτων για ορισμένους
τομείς της εποπτείας, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο τις κρίσιμες πληροφορίες που απαιτούνται για την
προσεκτική παρακολούθηση της
οικονομικής και προληπτικής κατάστασης των τραπεζών.

Χρησιμοποιώντας ευελιξία
Στη συνέχεια, η EBA υπενθυμίζει
πως ορισμένες διατάξεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο διασφαλίζουν ότι
οι τράπεζες δημιουργούν επαρκή
αποθέματα κεφαλαίου και ρευστότητας. Αυτά τα «μαξιλάρια» (buffer),
συμπεριλαμβανομένων των μακροπροληπτικών, είναι σχεδιασμένα να χρησιμοποιούνται για την
απορρόφηση ζημιών και την εξα-

σφάλιση συνεχιζόμενου δανεισμού
στην οικονομία κατά τη διάρκεια
μιας ύφεσης. Έτσι προκρίνει τις
τράπεζες να αξιοποιήσουν πλήρως
την ευελιξία που έχει ήδη ενσωματωθεί στο υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο. Η απόφαση της ΕΚΤ
για την τραπεζική εποπτεία να επιτρέψει στις τράπεζες να καλύψουν
τις απαιτήσεις του Άξονα 2 με άλλα
κεφαλαιακά μέσα εκτός της κατηγορίας 1 (CET1) είναι ένα παράδειγμα. «Η χρήση της καθοδήγησης
του Πυλώνα 2 είναι ένας άλλος τρόπος για να διασφαλιστεί ότι η προληπτική ρύθμιση είναι αντικυκλική
και οι τράπεζες μπορούν να παράσχουν την απαραίτητη υποστήριξη
στους τομείς των νοικοκυριών και
των επιχειρήσεων», σημειώνει χαρακτηριστικά η Αρχή.
Σημειώνεται ότι ο δείκτης κάλυψης της ρευστότητας (LCR) σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιείται
από τις τράπεζες υπό πίεση και οι
εποπτικές αρχές θα πρέπει να αποφεύγουν οποιαδήποτε μέτρα που
ενδέχεται να οδηγήσουν σε κατακερματισμό των αγορών χρηματοδότησης.
«Είναι σημαντικό η ταξινόμηση
των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων
να αντικατοπτρίζει με ακρίβεια και
ταχύτητα την τυχόν υποβάθμιση
της ποιότητας του ενεργητικού.
Υπάρχει, ωστόσο, ευελιξία στην
εφαρμογή των κατευθυντήριων
γραμμών της EBA για τη διαχείριση
μελλοντικών μη εξυπηρετούμενων
δανείων που θα δημιουργηθούν,
ζητώντας στενό διάλογο μεταξύ
των εποπτικών αρχών και των τραπεζών. Η Αρχή βρίσκεται σε στενή
επαφή με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Συστημικού Κινδύνου, προκειμένου
να διασφαλίσει την πλήρη ευθυγράμμιση των μέτρων μικροπροληπτικής και μακροπροληπτικής
εποπτείας», καταλήγει.

Στην τηλεργασία στρέφονται οι ελληνικές
επιχειρήσεις με μαζική αγορά laptops

Σε ετοιμότητα η Επιτροπή Ανταγωνισμού
Ελλάδος για αυξήσεις τιμών λόγω του ιού

Των ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗ
και ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Είδος εν ανεπαρκεία γίνονται σταδιακά οι φορητοί Η/Υ στην Ελλάδα,
καθώς οι εταιρείες στρέφονται
στην τηλεργασία. Σύμφωνα με τον
ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο
της Octabit Δημήτρη Παπαϊωάννου,
η ζήτηση φορητών Η/Υ έχει αυξηθεί
υπέρμετρα, καθώς οι ιδιωτικές επιχειρήσεις αγοράζουν αφειδώς Η/Υ
προκειμένου να τους παραδώσουν
στο προσωπικό τους που πλέον θα
εργάζεται σε σημαντικό βαθμό από
απόσταση.
Σύμφωνα με το στέλεχος της
εταιρείας διανομής Η/Υ, οι εταιρείες
στοχεύουν αποκλειστικά σε συστήματα που φέρουν λειτουργικό
σύστημα Windows 10 Pro, και το
οποίο προσφέρει περισσότερες δυνατότητες ασφάλειας και δυνατότητας λειτουργίας στο επιχειρησιακό περιβάλλον απ’ ό,τι τα Windows 10 Home. Μάλιστα σημειώνει
ότι οι αγορές των H/Y πλέον γίνονται σε «τσιμπημένες» τιμές, καθώς
γνωρίζουν ότι αργότερα οι υπολογιστές αυτοί μπορεί να είναι και
ακόμη πιο ακριβοί.
Σημειώνεται ότι οι τιμές μπορεί
και να αυξάνονται για τον επιπρόσθετο λόγο ότι έχουν μειωθεί τόσο
η παραγωγή (Κίνα) όσο και η δυνατότητα μεταφοράς των υπολογιστών από άλλες παραγωγής ή/και
αποθήκευσης (π.χ. Ολλανδία, Ιταλία). Την αύξηση της ζήτησης στους
Η/Υ επιβεβαιώνει και ο διευθύνων
σύμβουλος του ομίλου Quest, Απόστολος Γεωργαντζής. Ο ίδιος αναφέρει ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις
παρέχοντας Η/Υ ακόμη και στα
στελέχη δεύτερης γραμμής, προκειμένου να μπορούν να εργαστούν
από απόσταση, έδωσαν ώθηση σε
μια αγορά η οποία μέχρι προ κορωνοΐου υποχωρούσε. «Η αγορά
έχει ανακάμψει, μένει να δούμε
μέχρι ποιου σημείου», λέει χαρακτηριστικά.
Αύξηση κατά 10%-15% στις παραγγελίες φορητών ηλεκτρονικών

Αύξηση κατά 10%-15% στις παραγγελίες φορητών υπολογιστών με Windows

10 Pro κατέγραψε τις τελευταίες ημέρες κορυφαία αλυσίδα.
υπολογιστών με λειτουργικό σύστημα Windows 10 Pro κατέγραψε
τις τελευταίες ημέρες κορυφαία
αλυσίδα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Οι παραγγελίες
της αλυσίδας προέρχονται κυρίως
από τράπεζες και ασφαλιστικές
εταιρείες, οι οποίες ετοιμάζονται
να εφαρμόσουν για μεγάλο μέρος
του προσωπικού τους τηλεργασία.
Το γεγονός ότι δεν υπήρχαν μεγάλα
αποθέματα laptops με το εν λόγω
λειτουργικό, καθώς οι περισσότεροι
χρησιμοποιούν απλά Windows,
προκαλεί σύμφωνα με πηγές της
αγοράς, καθυστερήσεις στην παράδοση των παραγγελιών.
Τουλάχιστον δύο εταιρείες ανακοίνωσαν ότι θα εισέλθουν στην
ευέλικτη μορφή εργασίας, παρέχοντας τη δυνατότητα εργασίας
από το σπίτι ή από απόσταση. Πρόκειται για την British American
Tobacco (BAT) Hellas και τη Stoiximan. Προχθές, ο ΟΤΕ ανακοίνωσε
στο προσωπικό ότι οι περίπου 1.500
εργαζόμενοι στο Μέγαρο του Οργανισμού επί της Λ. Κηφισίας, θα
εργάζονταν για χθες Τετάρτη και
σήμερα Πέμπτη από το σπίτι, καθώς
θα γινόταν προληπτική απολύμανση στο κτίριο.
Επίσης, μεγάλη συστημική τράπεζα, τώρα εκπονεί σχέδιο λειτουρ-

γίας της με περισσότερους από
1.000 εργαζομένους να εργάζονται
από το σπίτι. Αντίστοιχα σχέδια
επεξεργάζονται δεκάδες άλλες επιχειρήσεις τα οποία τίθενται σιωπηλά σε λειτουργία. Μια τέτοια
επιχείρηση είναι η Wind Hellas, η
οποία έχει βάλει εκ περιτροπής το
προσωπικό της να εργάζεται από
το σπίτι σε μια προσπάθεια διασφάλισης της συνεχούς επιχειρησιακής της λειτουργίας.
Οι κινήσεις αυτές αυξάνουν τη
ζήτηση τόσο σε ηλεκτρονικούς
υπολογιστές όσο και σε άλλο δικτυακό εξοπλισμό που μπορεί να
υποστηρίξει είτε την απομακρυσμένη εργασία ή/και τηλεδιάσκεψη
κ.λπ.

Τα παράδοξα...
Την ίδια ώρα καταγράφονται αρκετά «παράδοξα» στη συμπεριφορά
των καταναλωτών, τα οποία συνδέονται με πανικό αλλά και παραπληροφόρηση. Δεν είναι λίγοι οι
καταναλωτές εκείνοι που ζητούν
ατμοκαθαριστές και ιονιστές αέρα,
θεωρώντας ότι έτσι θα καταπολεμήσουν τον κορωνοϊό, ενώ κάποιοι,
όταν παραλαμβάνουν συσκευές
που προέρχονται από Ιταλία, ρωτούν στα καταστήματα εάν πρέπει
να τις απολυμάνουν!

«Ο λύκος στην αναμπουμπούλα
χαίρεται», λέει μια γνωστή παροιμία. Και ακριβώς αυτό είναι που
ανησυχεί την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Eτσι, στο «ραντάρ» της
ανεξάρτητης αρχής μπαίνουν οι
κατηγορίες προϊόντων με τη μεγαλύτερη ζήτηση αυτή την εποχή,
λόγω κορωνοϊού, όπως είναι οι
χειρουργικές μάσκες, τα αλκοολούχα διαλύματα, τα αντισηπτικά,
τρόφιμα μακράς διαρκείας, όπως
για παράδειγμα τα ζυμαρικά. Στόχος της Επιτροπής Ανταγωνισμού
είναι να εντοπίσει πιθανές αντιανταγωνιστικές πρακτικές, από την
ύπαρξη καρτέλ μέχρι τον περιορισμό της διάθεσης, πρακτικές
που έχουν ως απώτερο σκοπό τις
υπερτιμολογήσεις. Αν και μέχρι
στιγμής δεν έχουν γίνει καταγγελίες στην Επιτροπή Ανταγωνισμού
ούτε η ανεξάρτητη αρχή έχει κάποιες συγκεκριμένες ενδείξεις, τα
στελέχη τους θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι θα υπάρξουν τέτοια φαινόμενα ή έστω απόπειρες από μερίδα επιχειρήσεων.
Κάθε άλλο παρά τυχαίο είναι
το γεγονός ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού προχώρησε στην έκδοση
ανακοίνωσης στην οποία επισημαίνει χαρακτηριστικά: «Το δίκαιο
του ανταγωνισμού, σε ενωσιακό
και εθνικό επίπεδο, επιβάλλει στις
επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν
τις κοινωνικές και οικονομικές
συγκυρίες, χαράσσοντας αυτόνομη
εμπορική πολιτική με μέσα που
δεν στρεβλώνουν και δεν νοθεύουν
τον ελεύθερο ανταγωνισμό και
ανεξάρτητα η μία προς την άλλη.
Επομένως, ενδεχόμενη επιδίωξη
αύξησης ή διατήρησης των κερδών
των επιχειρήσεων ή μετακύλισης
οικονομικών βαρών στον καταναλωτή μέσα από παράνομες συμπράξεις θέτει σε κίνδυνο το δημόσιο συμφέρον και βλάπτει τον
καταναλωτή, χωρίς κανένα αντισταθμιστικό όφελος για το κοινωνικό σύνολο.

Μεταξύ των προϊόντων που παρακολουθεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι

οι χειρουργικές μάσκες. Στόχος της Επιτροπής είναι να εντοπίσει πιθανές
αντιανταγωνιστικές πρακτικές που έχουν ως απώτερο σκοπό τις υπερτιμολογήσεις.







Στο «ραντάρ» της
Αρχής χειρουργικές
μάσκες, αλκοολούχα
διαλύματα, αντισηπτικά, τρόφιμα μακράς
διαρκείας κ.ά.
Τέτοιες απαγορευμένες πρακτικές μπορεί να αφορούν (εντελώς
ενδεικτικά): α) τον άμεσο ή έμμεσο
καθορισμό των τιμών αγοράς ή
πώλησης ή άλλων όρων συναλλαγής, μέσω σύμπραξης, β) τον περιορισμό ή τον έλεγχο της παραγωγής και της διάθεσης, γ) την
κατανομή των αγορών ή των πηγών εφοδιασμού, δ) την εξάρτηση
της σύναψης συμβάσεων από την
αποδοχή, εκ μέρους των συναλλασσόμενων, πρόσθετων παροχών, οι οποίες από τη φύση τους
ή σύμφωνα με τις εμπορικές συνήθειες δεν συνδέονται με το αντικείμενο των συμβάσεων αυτών.
Επίσης, το δίκαιο ανταγωνισμού
μπορεί να εφαρμοστεί και σε μονομερείς καταχρηστικές πρακτικές,
είτε αυτές αποκλείουν τους ανταγωνιστές σε μία αγορά (ενδεικτικά

αναφέρονται η εφαρμογή στο εμπόριο άνισων όρων για ισοδύναμες
παροχές ή η αδικαιολόγητη άρνηση πώλησης, αγοράς ή άλλης
συναλλαγής, κατά τρόπο που δυσχεραίνει τη λειτουργία του ανταγωνισμού), είτε αυτές είναι μονομερείς πρακτικές εκμετάλλευσης
του καταναλωτικού κοινού (π.χ.
υπερτιμολόγηση προϊόντων ή υπηρεσιών) από εταιρείες με δεσπόζουσα θέση στην αγορά».
Στην ίδια ανακοίνωση η Επιτροπή Ανταγωνισμού «προειδοποιεί» ότι θα εξετάζει, κατά άμεση
προτεραιότητα, κάθε σχετική περίπτωση που θα υποπέσει στην
αντίληψή της, μέσω καταγγελίας,
αίτησης επιείκειας από μέλος καρτέλ, ή άλλων πηγών πληροφόρησης (Τύπος, Διαδίκτυο, δημόσιες
ανακοινώσεις κ.λπ.) εκμεταλλευόμενες το ειδικό αυτό ζήτημα δημόσιας υγείας και τις ευαισθησίες
του καταναλωτικού κοινού και θα
επιβάλλει αυστηρότατες κυρώσεις
στις επιχειρήσεις που τυχόν εφαρμόζουν παρόμοιες αντιανταγωνιστικές πρακτικές. Σημειώνεται ότι
σε ανάλογες προειδοποιήσεις προέβη την περασμένη Πέμπτη και
η αντίστοιχη αρχή στο Ηνωμένο
Βασίλειο (CMA - Competition &
Markets Authority).

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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Επιδίωξη η κρίση
του κορωνοϊού
να γίνει ευκαιρία
Ο υφυπουργός Τουρισμού παραθέτει στην «Κ» τις κινήσεις για
περιορισμό της ζημιάς στον τουρισμό από την πανδημία του ιού
Συνέντευξη στον
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΟΜΑΡΑ

Μη αναστρέψιμες είναι οι επιπτώσεις στον τουρισμό από τον κορωνοϊό για την περίοδο Μαρτίουμέσα Μάϊου υποστηρίζει ο Σάββας
Περδίος. Ο υφυπουργός Τουρισμού,
σε συνέντευξή του στην «Κ», εμφανίζεται αισιόδοξος για την περίοδο Ιουνίου- Νοεμβρίου που αποτελεί την καρδιά της τουριστικής
σεζόν. Την ίδια ώρα θεωρεί δεδομένο ότι η φετινή χρονιά θα κινηθεί
πτωτικά σε σχέση με την περσινή
τόσο από έσοδα όσο και από αφίξεις. Για την ώρα δεν μπορεί να
υπολογιστεί η ζημιά από την πανδημία αναφέρει στην «Κ» ο κ. Περδίος, ο οποίος τοποθετεί ως πρώτο
μέλημα της κυβέρνησης τη στήριξη
των εργαζομένων.
-Πως έχει η κατάσταση στην
τουριστική βιομηχανία εν μέσω
κορωνοϊού;
-Οι μήνες Απρίλιος και Μάιος,
ουσιαστικά είναι μήνες χαμένοι.
Οι πληρότητες είναι πάρα πολύ χαμηλές παντού και δυστυχώς δεν
είναι κάτι το οποίο βραχυπρόθεσμα
είναι αναστρέψιμο. Δηλαδή δεν
βλέπουμε, μέχρι τέλος Απριλίου,
να μπορούν να αλλάξουν αυτά τα
δεδομένα, διότι ο ιός αναπτύσσεται
στην Ευρώπη. Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα στους τουρίστες, άρα
βραχυπρόθεσμα είναι πάρα πολύ
δύσκολα τα πράγματα. Από εκεί
και πέρα νιώθουμε πως είναι και
μια ευκαιρία ανασύνταξης δυνάμεων, ούτως ώστε να κινηθούμε
όπως επιθυμούμε, ιδιαίτερα την
περίοδο Ιούνιο με Νοέμβριο.
-Υπάρχουν ενδείξεις ή εκτιμήσεις

αν η παρούσα περίοδος θα επηρεάσει την καλοκαιρινή;
-Δεν θα καλύψει η καλοκαιρινή
περίοδος τα απολεσθέντα έσοδα
Μαρτίου – Απριλίου και ίσως ενός
μέρους του Μαΐου. Στην Κύπρο
έχουμε την τύχη μιας σεζόν που
ουσιαστικά ξεκινά από τον Μάρτιο,
ενώ υπάρχουν και αρκετά ξενοδοχεία που ξεκινούν από το Φεβρουά






«Το σημαντικότερο αυτή τη στιγμή είναι η στήριξη των εργαζομένων
και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
προκειμένου να μην αντιμετωπίσουν οικονομικά προβλήματα γιατί είμαστε σε μια περίοδο
δύσκολη».
ριο. Αυτά τα έσοδα είναι χαμένα,
είναι τρεις μήνες και δεν αρκούν
τέσσερις πέντε μήνες καλοκαιριού
να τα καλύψουν. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως οι πληρότητές μας, το
καλοκαίρι είναι πάρα πολύ ψηλές.
Και να υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση
το καλοκαίρι δεν θα υπάρχουν οι
κλίνες που χρειάζονται για να καλύψουν ενδεχόμενη αυξημένη ζήτηση.
-Έχουν παρατηρηθεί ακυρώσεις
κρατήσεων για το καλοκαίρι;
-Θεωρώ πως και να υπήρχε
οποιαδήποτε ακύρωση λόγω της

γενικότερης αβεβαιότητας, είναι
κρατήσεις που θα τις πάρουμε πίσω. Μόλις η κατάσταση, όχι μόνο
στην Κύπρο αλλά στην Ευρώπη
όπου είναι οι βασικές μας αγορές,
εξομαλυνθεί, πιστεύουμε πως ο
κόσμος θα θέλει να ταξιδεύσει θα
αναζητήσει προορισμούς για διακοπές. Εδώ είναι η ευκαιρία αν
θέλετε της Κύπρου. Το Υφυπουργείο Τουρισμού συμφωνεί πλήρως
με τα μέτρα που λαμβάνονται από
την κυβέρνηση, τα αυστηρά μέτρα,
διότι πρέπει να σκεφτούμε ότι
είναι ακόμα νωρίς και αν ληφθούν
αυστηρά μέτρα, τώρα θα είμαστε
σε θέση και έτοιμοι να λειτουργήσουμε κανονικά, από το Μάιο
και μετά. Νομίζω ότι θα είναι σημαντικός παράγοντας για τη χώρα
μας να μπορεί να δείξει και να
αποδείξει, στην τουριστική κοινότητα στο εξωτερικό ότι έλαβε
μέτρα αυστηρά για να εξομαλύνει
την κατάσταση και να είναι, να
το πω στα αγγλικά, open for business in the summer.
-Μπορεί να γίνει ένας πρώτος
υπολογισμός για το ύψος της
ζημιάς που έχει προκληθεί;
-Όχι, γιατί είναι πολύ νωρίς. Οι
αριθμοί μεταβάλλονται συνεχώς.
Από τη στιγμή που κάθε μέρα υπάρχουν αλλαγές στις ταξιδιωτικές
οδηγίες, από διάφορες χώρες δεν
υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή να
μιλήσουμε για αριθμούς. Είναι φρονιμότερο, πιστεύω, οι υπολογισμοί
των αριθμών, δηλαδή των χαμένων
εσόδων τους μήνες Μάρτιο και
Απρίλιο να γίνουν το επόμενο διάστημα. Η κατάσταση είναι μεταβαλλόμενη. Για παράδειγμα, ανέβηκε στην κατηγορία 2 το Ηνωμένο

Στην περίοδο Ιουνίου – Νοεμβρίου επικεντρώνεται το Υφυπουργείο Τουρισμού προκειμένου να περιορίσει τις απώλειες που θα καταγράψει για τη φετινή χρονιά ο τουρισμός ένεκα του κορωνοϊού, τονίζει στη συνέντευξή του στην «Κ»
ο Σάββας Περδίος.
Βασίλειο και η Ελβετία. Τις επόμενες
μέρες μπορεί να επαναληφθεί το
ίδιο φαινόμενο με άλλες χώρες. Ο
ορισμός ακυρώσεων θα ακολουθήσει την πορεία που παίρνουν οι
αλλαγές στις ταξιδιωτικές οδηγίες.
-Ουσιαστικά οι εξελίξεις στον
τουριστικό τομέα δεν εξαρτώνται από την εικόνα του ιού στο
εσωτερικό αλλά και στις χώρες
εκείνες από τις οποίες το εγχώριο προϊόν αναμένει.
-Οι βασικές μας αποφάσεις από
αυτό τον παράγοντα πηγάζουν.
Βλέπουμε συνεχώς, από βασικές
χώρες, πώς εξελίσσεται η κατάσταση με τον κορωνοϊό και αν εκτιμούμε πως είναι επικίνδυνο να συνεχίσουμε να δεχόμαστε κόσμο,
από αυτές, μπαίνουν αυτές οι ταξιδιωτικές οδηγίες με αυστηρότητα,
ούτως ώστε και η Κύπρος να λαμβάνει τα μέτρα της.
-Και σίγουρα σε σχέση με πέρυσι

οι αφίξεις θα είναι προς τα κάτω...
-Αυτό είναι δεδομένο. Ούτε κατά
διάνοια δεν αναμένουμε αυξήσεις,
δεν συζητούμε καν το ενδεχόμενο
να πιάσουμε τα περσινά νούμερα.
Από τον Μάιο και μετά η προσπάθεια θα είναι να περιορίσουμε όσο
γίνεται τις απώλειες. Είναι δεδομένο
για το Υφυπουργείο ότι θα καταγράψουμε απώλειες.
-Γνωρίζετε την τουριστική βιομηχανία, τον παλμό της, πόσο
ευαίσθητη είναι σε καταστάσεις
όπως η παρούσα, γνωρίζετε
όμως και τις ανάγκες της. Τα μέτρα στήριξης στον τουριστικό
κλάδο σε ποια κατεύθυνση θα
πρέπει να επικεντρωθούν;
-Το σημαντικότερο αυτή τη
στιγμή είναι η στήριξη των εργαζομένων και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προκειμένου να μην αντιμετωπίσουν οι-

κονομικά προβλήματα γιατί είμαστε σε μια περίοδο δύσκολη. Ακολούθως πρέπει για τις επιχειρήσεις
να δούμε και άλλους τρόπους να
διασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους.
Είτε με την πληρωμή κάποιων δανείων σε μεταγενέστερο στάδιο,
κάποιες εκπτώσεις σε λειτουργικά
έξοδα. Αυτό όμως που είναι πολύ
σημαντικό να κάνουμε και έχουμε
προετοιμαστεί αλλά δεν έχουμε
αποφασίσει την ημερομηνία, είναι
οι καμπάνιες στο εξωτερικό, στο
διαδίκτυο αλλά και με αεροπορικές
εταιρείες και οργανισμούς ταξιδιών
για να διασφαλίσουμε τη ζήτηση.
Αν διασφαλίσουμε τη ζήτηση θα
διασφαλίσουμε τις πτήσεις και τα
προγράμματα οργανωτών ταξιδιών. Αυτές είναι οι κατευθύνσεις
των μέτρων που θα ληφθούν και
είμαι βέβαιος πως τα έχει λάβει
υπόψη ο ΥΠΟΙΚ στο σχεδιασμό
του.

Εντεκα μέτρα στήριξης των ελληνικών
τουριστικών επιχειρήσεων ζητεί ο ΣΕΤΕ

Σενάρια μείωσης του ΑΕΠ της Ελλάδας
έως και 3,5% λόγω πτώσης του τουρισμού

Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Μέτρα για τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων, που περιλαμβάνουν τη μείωση του λειτουργικού κόστους για τους μήνες της
κρίσης, τη στήριξη της απασχόλησης και την εξασφάλιση ρευστότητας, ζητεί από την κυβέρνηση
ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).
Σημειώνεται πως οι επιπτώσεις
από τον κορωνοϊό στην οικονομία
και στον τουρισμό αυξάνονται καθημερινά και η πραγματικότητα
είναι ότι θα χρειαστούν αρκετές
εβδομάδες, σύμφωνα με το ευνοϊκό
σενάριο, έως ότου η κατάσταση
ισορροπήσει.
Ο ΣΕΤΕ θεωρεί βέβαιο ότι, έως
τα τέλη Μαΐου τουλάχιστον, το αρνητικό κλίμα θα διογκώνεται. Στη
συνέχεια αναμένεται μια εξισορρόπηση και, εάν εξελιχθεί το θετικό
σενάριο, ανάκαμψη το δεύτερο
εξάμηνο του έτους.
Οι προτάσεις αφορούν το σύνολο
των τουριστικών επιχειρήσεων
όπως καταλύματα, τουριστικά γραφεία, οργανωτές εκθέσεων και συνεδρίων, τουριστικά λεωφορεία,
αεροπορικές εταιρείες, αεροδρόμια,
εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης,
εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων,
ακτοπλοΐα, κρουαζιέρα, γιότινγκ,
μαρίνες, λιμάνια, υπαίθριες δραστηριότητες κ.λπ.
Στην περίπτωση που κάποια μέτρα παρερμηνευθούν ως κρατική
ενίσχυση, ο ΣΕΤΕ θυμίζει τη δυνατότητα επίκλησης της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, του προσωρινού χαρακτήρα τους και συνιστά ειδική συνεννόηση με την
ΕΚΤ και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
Ειδικότερα, προτείνονται άμεσα:
1. Μείωση 100% του μη μισθο-

Τη μείωση 100% του μη μισθολογι-

κού κόστους που αφορά τους εργοδότες προτείνει, μεταξύ άλλων, ο ΣΕΤΕ.
λογικού κόστους που αφορά τους
εργοδότες, με ταυτόχρονη διατήρηση της εισφοράς υπέρ των εργαζομένων, από 1/3/2020 έως
31/5/2020, για τις τουριστικές επιχειρήσεις, ώστε να υπάρξει δραστική μείωση του κόστους και προσπάθεια διατήρησης των θέσεων
εργασίας.
2. Αναστολή καταβολής των τρεχουσών φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων (ΦΠΑ, Σπατόσημο ΤΕΕΑ, ασφαλιστικές εισφορές), συμπεριλαμβανομένων και
των δόσεων τυχόν ρυθμίσεων, έως
31/5/2020, με δυνατότητα παράτασης μετά την επανεξέταση της
κατάστασης, πλησιάζοντας στην
ανωτέρω ημερομηνία. Με την παρέλευση του χρόνου της αναστολής,
δυνατότητα νέας ρύθμισης.
3. Πρόγραμμα επιχορήγησης
των ασφαλιστικών εισφορών για
τη διατήρηση και την επαναπρόσληψη του προσωπικού.
4. Να μειωθεί ο αριθμός των
απαιτούμενων ημερών εργασίας
των εργαζομένων στον ξενοδοχειακό κλάδο για τη λήψη επιδόματος

ανεργίας κατά 30 ημέρες με παράλληλη αύξηση των ημερήσιων
επιδομάτων ανεργίας από 400 σε
500 στην τετραετία, ειδικά για το
2021.
5. Αναστολή ή δραστική μείωση
κατά τουλάχιστον 50%, μόνο για
φέτος, της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος για τις τουριστικές
επιχειρήσεις.
6. Για τις αεροπορικές που επιχειρούν σε ελληνικά αεροδρόμια,
το μέρος των τελών που καταβάλλεται ανά επιβάτη ή ανά πτήση μέσω αυτών στο Δημόσιο ή στα αεροδρόμια και αφορά το τελικό έσοδο του Δημοσίου, όπως αυτό προκύπτει από τις συμβάσεις παραχώρησης, να παραμένει σε αυτές τουλάχιστον έως 31/5/2020 και επανεξέταση της κατάστασης. Για την
πολιτική αυτή, απαιτείται χρήση
κονδυλίων, από αυτά που λαμβάνει
η πολιτεία από τις συμβάσεις παραχώρησης.
7. Παροχή κεφαλαίων κίνησης
με 100% εγγύηση του Δημοσίου,
με τραπεζικά κριτήρια, διαδικασία
κατά την οποία οι τράπεζες, ανάλογα με το ρίσκο και την κατάσταση
της επιχείρησης, θα μπορούν να
δανείζουν ή όπως μέχρι σήμερα
γίνεται ή με εγγύηση του Δημοσίου.
8. Αναστολή της υποχρέωσης
πληρωμής των δόσεων των δανείων
των τουριστικών επιχειρήσεων έως
31/12/2020 και ισόχρονη παράταση
του χρόνου αποπληρωμής τους.
9. Μείωση του ΦΠΑ στη διαμονή
σε 6% και του συνόλου της εστίασης στο 13% από 1/7/2020 έως
31/12/2020.
10. Μετάπτωση του ΦΠΑ στις
εγχώριες μεταφορές στο 13%, για
το ίδιο χρονικό διάστημα.
11. Ενίσχυση των δράσεων τουριστικής προβολής.

Σε συνεχείς αναθεωρήσεις επί τα
χείρω των εκτιμήσεων για τις οικονομικές επιπτώσεις της επιδημίας στον τουρισμό προβαίνουν
οι μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί,
των οποίων τα μοντέλα προσώρας
δείχνουν πλήγμα από 680 εκατ.
ευρώ έως και 4,32 δισ. στα έσοδα
της Ελλάδας από τις δαπάνες των
επισκεπτών από το εξωτερικό.
Δηλαδή από 0,34 μονάδες έως και
2,16 μονάδες επί του ΑΕΠ. Υπάρχουν όμως και πιο δυσμενείς εκτιμήσεις, για έως και 3,5 μονάδες.
Ο λόγος που οι προβλέψεις
έχουν τόσο μεγάλη απόκλιση είναι
αφενός η διαφορετική στιγμή που
έγινε από τον κάθε οργανισμό η
εκτίμηση και αφετέρου το ότι η
επιδημία συνεχώς εξαπλώνεται
αποκαλύπτοντας ένα διαρκώς
διογκούμενο πρόβλημα.
Τα 680 εκατ., που είναι και η
πλέον αισιόδοξη πρόβλεψη, προκύπτουν από την έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού
(UNWTO) που δημοσιοποίησε
στις 5 Μαρτίου. Σε αυτή αναθεώρησε τις προβλέψεις του για τις
διεθνείς αφίξεις τουριστών για
το 2020 σε αρνητική ανάπτυξη
από -1% έως -3%, κάτι που εκτιμά
πως ισοδυναμεί με απώλεια 3050 δισ. δολ. σε διεθνείς εισπράξεις
από τον τουρισμό. Πριν από την
έκρηξη της επιδημίας του COVID-19, ο UNWTO προέβλεπε θετική αύξηση της τάξης 3%-4%
για το τρέχον έτος.
Με δεδομένο πως η Τράπεζα
της Ελλάδος εκτιμά ότι η Ελλάδα
έχει μερίδιο 2% στις διεθνείς αφίξεις και 1,3% στις δαπάνες κατά
μέσον όρο την περίοδο 2010-2018
και την υπόθεση πως το 2019
αυτά τα ποσοστά βρέθηκαν πλη-

Βάσει της έκθεσης του Παγκόσμιου

Οργανισμού Τουρισμού που δημοσιοποιήθηκε στις 5 Μαρτίου, οι απώλειες για τον ελληνικό τουρισμό θα
ανέλθουν στα 680 εκατ. ευρώ.
σιέστερα στο 2,1% και 1,5% αντίστοιχα, εξαιτίας του ότι η Ελλάδα
αναπτύχθηκε ταχύτερα από τον
διεθνή μέσο όρο, προκύπτουν τα
680 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, από
τα 50 δισ. δολ. που βλέπει ο UNWTO ως χαμένα από τον COVID19 το 1,5% αντιστοιχεί περίπου
σε 680 εκατ. ευρώ. Ομως αυτή η
εκτίμηση του UNWTO εκτιμάται
ευρέως από την αγορά πως είναι
λίαν συντηρητική και αισιόδοξη,
ενώ έχει γίνει με δεδομένα προ
δεκαημέρου που δεν αποτυπώνουν την έκταση του προβλήματος στις εκτός Ασίας περιοχές.
Ετσι αναμένεται να αναθεωρηθεί
σύντομα.
Μια επί τα χείρω αναθεώρηση
άλλωστε έχει κάνει ήδη η Διεθνής
Ενωση Αερομεταφορών (IATA).
Αυτή έγινε με επιδημιολογικά δε-

δομένα της 2ας Μαρτίου και από
αγορές που είχαν εκείνη τη στιγμή
10 ή περισσότερες επιβεβαιωμένες
περιπτώσεις COVID-19. Με βάση
αυτή την πρόβλεψη, η κίνηση
των διεθνών αφίξεων θα μειωθεί
κατά 24% σε Αυστρία, Γαλλία,
Ιταλία, Γερμανία, Κάτω Χώρες,
Νορβηγία, Ισπανία, Ελβετία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο και κατά
9% στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αν
και μπορεί κανείς να εικάσει εύλογα πως η Ελλάδα μπορεί να
είναι τελικά στην πρώτη ομάδα
και όχι στη δεύτερη, το 9% στην
μείωση των επιβατών μπορεί με
αναγωγή να μεταφραστεί σε απώλεια 1,62 δισ. ευρώ για τη χώρα
ή 0,8% του ΑΕΠ. Αν τελικά η Ελλάδα βρεθεί στην ομάδα του 24%,
το πλήγμα ανεβαίνει στα 4,32 δισ.
ή 2,16 % του ΑΕΠ.
Ούτε αυτές οι προβολές είναι
όμως ασφαλείς, αφού η επιδημία
εξελίσσεται και ο κάθε προορισμός
θα δώσει «εξετάσεις» τις επόμενες
εβδομάδες και μήνες για να προσελκύσει επισκέπτες.

Η χειρότερη εκτίμηση
Επί του παρόντος υπάρχει ακόμα μία εκτίμηση διεθνούς συμβουλευτικού οίκου από την οποία
μπορούν να εξαχθούν διά της
αναγωγής κάποια συμπεράσματα
για το πλήγμα στον ελληνικό τουρισμό. Εκτιμήσεις εμπιστευτικής
έκθεσης της McKinsey βλέπουν
το πλήγμα στον τουρισμό διεθνώς
να εκτείνεται χρονικά έως και το
τρίτο τρίμηνο του 2020 και υπολογίζουν την κάμψη της ζήτησης
στον τουρισμό διεθνώς έως και
στο 40%. Αυτό στην ελληνική περίπτωση θα σήμαινε απώλειες
εσόδων από διεθνείς επισκέπτες
της τάξης των 7 δισ. ευρώ ή 3,5
ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ.
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Σε κόκκινο
συναγερμό
ο κλάδος
της ενέργειας

Αυξήθηκε κατά 9,8%
ο όγκος οικοδομικής
δραστηριότητας το 2019
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Μέτρα προστασίας των εργαζομένων
για αποφυγή προβλημάτων στο σύστημα
Της ΧΡΥΣΑΣ ΛΙΑΓΓΟΥ

Στη λήψη ÓÁÚØÜÔÇÌËÔÄÝÍÏÇÚÎÔ
ÖØÕÙÚÇÙÃÇÚÜÔËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÚÕßÝ
ÇÖÄÚÎÊÏ¦ÊÕÙÎÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÑÇÏ
ÇÌËÚÁØÕßÙÚÎÔÇÊÏ¦ÒËÏÖÚÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÑØÃÙÏÓÜÔßÖÕÊÕÓ×ÔÍÏÇ
ÚÎÊÏÇÙÌ¦ÒÏÙÎÚÎÝËÖ¦ØÑËÏÇÝÑÇÏ
ÕÓÇÒÂÝÚØÕÌÕÊÕÙÃÇÝÚÎÝÇÍÕØ¦Ý
ÓËØËÆÓÇÑÇÏÌßÙÏÑÄÇÁØÏÕÁÞÕßÔ

ËÚÇÏØËÃËÝÖÕßÈØÁÛÎÑÇÔÔÜØÃÚËØÇÇÔÚÏÓÁÚÜÖËÝÓËÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄÎÏÚÇÒÏÑÂ:UHTÙÚÎÔÖØ×ÚÎ
ÖËØÃÖÚÜÙÎÑÇÏÎÑÏÔËàÏÑÂ:[H[L
.YPKÙÚÎÊËÆÚËØÎÙßÔÁÈÇÒËÙÚÎÔ
ÑÇÒÆÚËØÎÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃÇÒÄÍÜÚÎÝ
ßÖ¦ØÞÕßÙÇÝËÓÖËÏØÃÇÝ
©¢ÁÒÇÈËÇÖÄÚÎÔÖØ×ÚÎÙÚÏÍÓÂÓÁÚØÇÍÏÇÚÎÔÖØÕÙÚÇÙÃÇÚÜÔËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÑÇÏÚÎ
ÊÏÇÙÌ¦ÒÏÙÎÚÎÝËÖ¦ØÑËÏÇÝÚÕß
ÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÙËÌßÙÏÑÄÇÁØÏÕ
ÚÇÕÖÕÃÇÑÇÚÎÍÕØÏÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏ
ÇÔ¦ÒÕÍÇÓËÚÎÔÚÇÞÆÚÎÚÇÊÏ¦ÊÕÙÎÝÚÕßÏÕÆÓËÚ¦ÈÇÙÎÙË
Ñ¦ÛËÌ¦ÙÎÇÖÕÌÇÙÃàËÚÇÏÇÖÄ
ÚÎÔ©Ó¦ÊÇØÄÒÎÉÎÝÖÕßÁÞËÏ
ÙßÙÚÇÛËÃÙÚÎÔËÚÇÏØËÃÇÓËÙÚËÒÁÞÎÇÔ×ÚÇÚÎÝÈÇÛÓÃÊÇÝ

Στόχος, η αδιάλειπτη
λειτουργία κρίσιμων
υποδομών για διασφάλιση της επάρκειας και
της ομαλής τροφοδοΤηλεργασία
σίας της αγοράς.
ÖØÕÞÜØÂÙËÏËÍÑÇÃØÜÝÕÏËÔËØÍËÏÇÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÚÎÝÞ×ØÇÝ
¬ÇÙÞÁÊÏÇËÖÏÞËÏØÎÙÏÇÑÂÝÊØ¦ÙÎÝÖÕßÁÞÕßÔÑÇÚÇÙÚØ×ÙËÏÕÏ
ÊÏÕÏÑÂÙËÏÝÚÜÔËÚÇÏØËÏ×Ô
¡¢
ÑÇÏ¡ÄÚÕØ©áÒËÖÏÑÇÏØÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÙËÚÇÑÚ¦ÞØÕÔÏÑ¦ÊÏÇÙÚÂÓÇÚÇÓËÈ¦ÙÎÚÇÔÁÇÊËÊÕÓÁÔÇÚÎÝËÐ¦ÖÒÜÙÎÝÚÕßÏÕÆÑÇÏ
ÚÜÔÕÊÎÍÏ×ÔÇÖÄÚÕßÝÇØÓÄÊÏÕßÝ
ÌÕØËÃÝËÔ×ÙËÑÇÛÎÓËØÏÔÂÈ¦ÙÎ
ËÔÎÓËØ×ÔËÚÇÏÚÕßÖÕßØÍËÃÕËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝÑÇÏÔÁØÍËÏÇÝ×ÙÚËÔÇ
ßÖ¦ØÞËÏÙßÔÚÕÔÏÙÓÄÝÍÏÇÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÑØÃÙÏÓÜÔàÎÚÎÓ¦ÚÜÔÖÕß
ÓÖÕØËÃÔÇÖØÕÑÆÉÕßÔ
¬ÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÕÏÊÆÕÊÏÇÞËÏØÏÙÚÁÝ¢ÑÇÏ¡ÚßÍÞ¦ÔËÏÔÇÁÞÕßÔÈÇÙÏÑÕÆÝÓËÚÄÞÕßÝ

ËÙßÔÁÞËÏÇÚÜÔÇÖÕÌ¦ÙËÜÔ
ÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÕ¢ÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÔÇËÌÇØÓÄÙËÏÇÖÄÚÎÔ
ËØÞÄÓËÔÎËßÚÁØÇÚÕÓÁÚØÕÚÎÝ
ËÐÇÖÕÙÚ¦ÙËÜÝËØÍÇÙÃÇÝÍÏÇÚÕ
ÕÖÕÃÕËÃÞËÂÊÎÖØÕËÚÕÏÓÇÙÚËÃÓË
ÚÎÔÖØÕÓÂÛËÏÇÌÕØÎÚ×ÔßÖÕÒÕÍÏÙÚ×ÔÑÇÏÑÏÔÎÚ×ÔÚÎÒËÌ×ÔÜÔÍÏÇ
ÓËÍ¦ÒÕÇØÏÛÓÄËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÑÇÏ
ËÏÊÏÑ¦ÍÏÇÚÕÚËÞÔÏÑÄÖØÕÙÜÖÏÑÄ
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÇÖÄÚÎÔ¬ØÃÚÎ¡ÇØÚÃÕßÚØÕÖÕÖÕÏÂÛÎÑËÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÈ¦ØÊÏÇÝÚÕß ÁÔÚØÕßÒÁÍÞÕß
ÑÇÏ ÇÚÇÔÕÓÂÝ¢ÕØÚÃÕßÙÚÕ¦ÚÎÓÇÒËßÙÃÔÇÝÑÇÏÚÕß ÁÔÚØÕß
ÒÁÍÞÕßÙÚÎªËÈßÛÕÆÙÇ×ÙÚËÕÏ
ËØÍÇàÄÓËÔÕÏÔÇÇÖÇÙÞÕÒÕÆÔÚÇÏ
×ØËÝÇÔ¦È¦ØÊÏÇÇÖÄÍÏÇÔÇ
ËÐÕÏÑÕÔÕÓÎÛËÃÓÃÇËÖÏÖÒÁÕÔÈ¦ØÊÏÇ
ÓËÚÕßÝËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÔÇÖÇØÇÓÁÔÕßÔÙÚÕÙÖÃÚÏÚÕßÝÙËËÚÕÏÓÄÚÎ-

Τα σχέδια É{TÉ{¨i{Ñ~ÊØÙ¨ÒiØÈÓTÈ~Ñ³Ñ³¨É{{Ù{{~ÊÉ{Ø
³É³Ñ{¨É{Û VåÛ VÛ ÛÛ VÛ .'åVÛ (åV ( ~Ñ{Ì³¨$ÍÜ
É{~Ñ{¨{Ö³Ñ{É³Ñ~³ÒT¨{~ÒÙ{Ñ³ÊÐÑ³ÑVÐÉKÒi³ÑÓÑÙÉÙÐÓÑ³iØÉÂÒÜiØ³È{Ö~Ñ{³Ùio{ÑÌ³ÈØÑ¨ÐÌÙ{ÈØ×¨ÉËØ
ÚÇÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÑÇÒÆÉÕßÔÚÏÝ
ÄÖÕÏËÝÇÔ¦ÍÑËÝÖØÕÑÆÉÕßÔ

Ενας τεχνικός ανά όχημα
ÚÙÏÙÂÓËØÇËØÍ¦àÕÔÚÇÏÊÆÕ
È¦ØÊÏËÝÑÇÏßÖ¦ØÞÕßÔÙßÔÕÒÏÑ¦
ÚØËÏÝÊÏÇÛÁÙÏÓËÝÖÄÚÎÔÃÊÏÇ
ÎÓËØÕÓÎÔÃÇËÌÇØÓÄÙÚÎÑËÎÓËÚÇÌÕØ¦ÚÜÔÚËÞÔÏÑ×ÔÇÖËßÛËÃÇÝÇÖÄÚÕÙÖÃÚÏÙÚÏÝËÍÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÚÕß¢ÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÓË
ÁÔÇÚËÞÔÏÑÄÄÞÎÓÇÇÔ¦ÚËÞÔÏÑÄ
ßÖ¦ÒÒÎÒÕÚÕËÖÄÓËÔÕÙÚ¦ÊÏÕ
Õ¢ÛÇÇÐÏÕÒÕÍÂÙËÏÑÇÏÚÎ
ÓËÚ¦ÈÇÙÎÚÜÔÞËÏØÏÙÚ×ÔÈ¦ØÊÏÇÝ
ÚÕß ÁÔÚØÕßÒÁÍÞÕßÑÇÏ ÇÚÇÔÕÓÂÝÁÞËÏÇÖÇÍÕØÁÉËÏ
ÚÏÝÓËÚÇÑÏÔÂÙËÏÝßÖÇÒÒÂÒÜÔÑÇÏ
ÚÏÝÙßÍÑËÔÚØ×ÙËÏÝÖÕÒÒ×ÔÇÚÄÓÜÔÙÚÕÔÃÊÏÕÞ×ØÕÖØÇÍÓÇÚÕ-

ÖÕÏËÃÙßÔËÞËÃÝÇÖÕÒßÓ¦ÔÙËÏÝÙÚÏÝ
ËÍÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝËÔ×ÊÃÔËÏÑÇÏÚÎ
ÊßÔÇÚÄÚÎÚÇËØÍÇÙÃÇÝÙÚÕÙÖÃÚÏËÃÙÕÊÕÝÑÇÏÎÁÐÕÊÕÝÙÚÏÝ
ËÍÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÖÇØÇÍÜÍÂÝËÃÔÇÏ
ÇÖÕÒÆÚÜÝËÒËÍÞÄÓËÔÎËÔ×ÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏËÏÊÏÑ¦ÓÁÚØÇÍÏÇÚÎÔ
ÖØÕÙÚÇÙÃÇÑØÃÙÏÓÜÔËÏÊÏÑÕÚÂÚÜÔ
ËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÇÖÇØÇÃÚÎÚÜÔÍÏÇ
ÚÎÔÇÊÏ¦ÒËÏÖÚÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÜÔ
ÓÕÔ¦ÊÜÔ
©ÏËØÍÇàÄÓËÔÕÏÙËÑØÃÙÏÓËÝÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝÙËÓÕÔ¦ÊËÝÖÇØÇÍÜÍÂÝÑÇÏÕØßÞËÃÇÑÇÛ×ÝÑÇÏÙÚÇ
ÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇËÌÕÊÏ¦àÕÔÚÇÏÓËËÏÊÏÑÁÝÓ¦ÙÑËÝÑÇÏÍ¦ÔÚÏÇËÔ×ÖÒÁÕÔÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÏÄÒÕÏÕÏÖËÒ¦ÚËÝ
ÖÕßËÏÙÁØÞÕÔÚÇÏÙÚÇÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇ×ÙÚËÔÇËÃÔÇÏÊßÔÇÚÂÎÏÞÔÎÒ¦ÚÎÙÎÖÏÛÇÔ×ÔÑØÕßÙÓ¦ÚÜÔ

Το επιχειρησιακό σχέδιο του ΑΔΜΗΕ
Ο ΑΔΜΗΕ ËÌÇØÓÄàËÏÁÑÚÇÑÚÇÓÁÚØÇÙËÑÚÏØÏÇÑÁÝËÍÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝ
ÄÖÜÝÚÇÑÚÏÑÁÝÇÖÕÒßÓ¦ÔÙËÏÝÇÔÇÙÚÕÒÂÚÜÔÙßÔÇÔÚÂÙËÜÔÓËËÐÜÚËØÏÑÕÆÝÙßÔËØÍ¦ÚËÝÓËÚÇÐÆÚÜÔ
ËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÑÇÏÇÔÚÏÑÇÚ¦ÙÚÇÙÂ
ÚÕßÝÓËÚÎÒËÊÏÇÙÑÁÉËÏÝÇÖÇÍÄØËßÙÎÚÜÔKLSP]LY`JV\YPLYÑÚÒ
ÖÄÚÎÔÖØ×ÚÎÎÓÁØÇÚÎÝÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÝÚÕßÑØÕÆÙÓÇÚÕÝÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇËÒÂÌÛÎÓÁØÏÓÔÇÍÏÇÖËØÏÕØÏÙÓÄÚÜÔËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑ×ÔÚÇÐÏÊÏ×ÔÙÚÇÇÖÕÒÆÚÜÝÇÖÇØÇÃÚÎÚÇ
ÆÙÚËØÇÇÖÄËÏÊÏÑÂÁÍÑØÏÙÎÚÎÝ
ÊÏÕÃÑÎÙÎÝÏÊÏÑ¦ÍÏÇÚÇÑÁÔÚØÇ
ËÒÁÍÞÕßËÔÁØÍËÏÇÝÖÕßÇÖÕÚËÒÕÆÔÚÏÝÑØÃÙÏÓËÝßÖÕÊÕÓÁÝÍÏÇ
ÚÎÔÎÒËÑÚØÕÊÄÚÎÙÎÚÎÝÞ×ØÇÝ
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Στα κέντραÉÜÓoTÈÉÓ¨oÉ{ÑØVÈÑ³ÉÜÖ~¨Ë{ÐÉØÈÙÐÓØo{Ñ
³iiÜÉ~³¨ÙÌ³ii³iØT¨ÑØV¨ÑoÐÑ³{Ö³Ñ{ÑÜÈÐÒÉ{ØÉ~ÑÚiÐÉ¨{ÊKÒi~Ñ{Ñ¨TÊÉÂÜ{ÐÖÐÒ~ÉØV³ÜÓØ~Ü

ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏËÃÇÖÕÒßÓ¦ÔÙËÏÝÙË
ÑÇÛÎÓËØÏÔÂÈ¦ÙÎÖÇØÕÞÂËÐÕÖÒÏÙÓÕÆÓ¦ÙÑËÝÙÚÕÒÁÝÑÒÖ
ËÔ×ÁÞËÏÒÎÌÛËÃÓÁØÏÓÔÇ×ÙÚË
ÕÏÞËÏØÏÙÚÁÝÔÇÓÎÔÁØÞÕÔÚÇÏÙË
ËÖÇÌÂÓËÚÎÔËÖÄÓËÔÎÑÇÏÚÎÔ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÈ¦ØÊÏÇ
ÃÔËÚÇÏÚÇÑÚÏÑÂÇÖÕÒÆÓÇÔÙÎ
ÚÜÔÕÞÎÓ¦ÚÜÔÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÍÏÇÚÎÓËÚÇÌÕØ¦ÚÜÔÚËÞÔÏÑ×ÔßÖ¦ØÞËÏÙÇÌÂÝÕÊÎÍÃÇ
ÔÇÓÎÓËÚÇÑÏÔÕÆÔÚÇÏÓËÚÇ¡¡¡
ËÔ×ÎÊÏÕÃÑÎÙÎÚÕß¡ÈØÃÙÑËÚÇÏÙËËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÓËÙßÔÚÇÐÏÕÆÞÕßÝÞËÏØÏÙÚÁÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕß
ÔÇÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙËËÚÕÏÓÄÚÎÚÇÙË
ÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕßÇÖÇÏÚÎÛËÃÎÙßÔÊØÕÓÂÚÕßÝ

Νέα άνοδο ÙÎÓËÃÜÙËÚÕ ÎÕÏÑÕÊÕÓÏÑÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÖÇØÄÚÏ
ßÖÂØÐÇÔÕØÏÙÓÁÔËÝÇÔÇÓËÔÄÓËÔËÝ
ÊÏÇÑßÓ¦ÔÙËÏÝÙÚÎÔÖÕØËÃÇÇßÚÂ
ÕÏÕÖÕÃËÝÑØÃÔÕÔÚÇÏÌßÙÏÕÒÕÍÏÑÁÝ
ÒÄÍÜÚÕßÞÇÓÎÒÕÆÙÎÓËÃÕßËÑÑÃÔÎÙÎÝÚÎÝÇÍÕØ¦ÝÖÕßËÃÔÇÏËÆÑÕÒÕÔÇÓËÚÇÈ¦ÒËÏÚÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇ
ÇÖÄÓÂÔÇÙËÓÂÔÇßÔÕÒÏÑ¦ÙÚÕ
ÁÚÕÝÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÖÕß
ÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÞÛËÝÎ¬¬ÎÏÊÏÜÚÏÑÂÕÏÑÕÊÕÓÏÑÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇ
ËÓÌ¦ÔÏÙËÙÚÕÙÆÔÕÒÕÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÇÆÐÎÙÎÑÇÚ¦ ÙÚÕÔÇØÏÛÓÄ
ÚÜÔÇÊËÏ×ÔÑÇÚ¦  ÙÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇÑÇÏÑÇÚ¦  ÙÚÕÔÄÍÑÕ
ÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕ
ÚÎÔÚÚÏÑÂÎÏÊÏÜÚÏÑÂÕÏÑÕÊÕÓÏÑÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÚÕ ÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÙËÔÁËÝ¦ÊËÏËÝ
ËÖÏÌ¦ÔËÏÇÝ ÞÏÒÏ¦ÊÜÔÚÓÑÇÏ
 ÞÏÒÏ¦ÊÜÔÑßÈÏÑ×ÔÓÁÚØÜÔ
ÄÍÑÕßÙÎÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝ¦ÔÕÊÕÑÇÚ¦ ÓËÈ¦ÙÎÚÕÔÇØÏÛÓÄÚÜÔ
ÇÊËÏ×ÔÑÇÚ¦  ÓËÈ¦ÙÎÚÎÔ
ËÖÏÌ¦ÔËÏÇÑÇÏÑÇÚ¦ ÓËÈ¦ÙÎ
ÚÕÔÄÍÑÕ¬ÎÓËÍÇÒÆÚËØÎËÚÂÙÏÇ
¦ÔÕÊÕÓËÈ¦ÙÎÚÕÔÄÍÑÕÙÎÓËÃÜÙËÓË ÎËØÏÌÁØËÏÇÔÇÚÕÒÏÑÂÝ¡ÇÑËÊÕÔÃÇÝÑÇÏØ¦ÑÎÝ
ËÔ×ÙÎÓÇÔÚÏÑÂÇÆÐÎÙÎÑÇÚÁÍØÇÉÇÔËÖÃÙÎÝÎ ØÂÚÎÓË ÑÇÏ
ÎßÚÏÑÂ¡ÇÑËÊÕÔÃÇÓË ÚÕÔ
ÇÔÚÃÖÕÊÇÇØÔÎÚÏÑ¦ÑÏÔÂÛÎÑÇÔÎ
ÚËØË¦ÒÒ¦ÊÇÓËÖÚ×ÙÎ ÚÇ
ÄÔÏÇ§ÎÙÏ¦ÓËÖÚ×ÙÎ ÑÇÏÎ
ËÒÕÖÄÔÔÎÙÕÝÓËÓËÃÜÙÎ 
¦ÔÚÜÝÛÇÖØÁÖËÏÔÇÙÎÓËÏÜÛËÃ
ÎÙÎÓÇÔÚÏÑÂ¦ÔÕÊÕÝÙÚÎÔÕÏÑÕÊÕÓÏÑÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÚÕÔÓÂÔÇ
ËÑÁÓÈØÏÕÏÊÏÑÄÚËØÇÎÙßÔÕÒÏÑÂ
ÕÏÑÕÊÕÓÏÑÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÇÔÂÒÛË
ÙË ÕÏÑÕÊÕÓÏÑÁÝ¦ÊËÏËÝÖÕß
ÇÔÚÏÙÚÕÏÞÕÆÔÙË  ÞÏÒÏ¦ÊËÝÚÓ
ËÖÏÌ¦ÔËÏÇÝÑÇÏÞÏÒÏ¦ÊËÝ
ÑßÈÏÑ¦ÓÁÚØÇÄÍÑÕßÖÇØÕßÙÃÇÙË
ÊÎÒÇÊÂÇÆÐÎÙÎÑÇÚ¦ ÙÚÕÔ
ÇØÏÛÓÄÚÜÔÕÏÑÕÊÕÓÏÑ×ÔÇÊËÏ×Ô
ÑÇÚ¦  ÙÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇÑÇÏ
ÑÇÚ¦ ÙÚÕÔÄÍÑÕÙËÙÞÁÙÎ
ÓËÚÕÔÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÓÂÔÇÚÕß
ÔÚÃÙÚÕÏÞÇÎÏÊÏÜÚÏÑÂÕÏÑÕÊÕÓÏÑÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÙÎÓËÃÜÙË¦ÔÕÊÕÑÇÚ¦ ÙÚÕÔÇØÏÛÓÄÚÜÔ
ÕÏÑÕÊÕÓÏÑ×ÔÇÊËÏ×ÔÑÇÚ¦  
ÙÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇÑÇÏÑÇÚ¦ 
ÙÚÕÔÄÍÑÕ

ËÖÏÚ¦ÞßÔÙÎÇßÚÂÂÚÇÔÇÔÇÓËÔÄÓËÔÎÇÖÄÌÕØËÃÝÚÕßÑÒ¦ÊÕß ÑÇÛ×Ý ËÃÞË ËÔ ÚÜ ÓËÚÇÐÆ ÇÖÕÙÇÌÎÔÏÙÚËÃ ÖÒÂØÜÝ Õ
ÚØÄÖÕÝËÌÇØÓÕÍÂÝÚÕßÓÁÚØÕß
ÚÎÝ ÇÔÇÙÚÕÒÂÝ ÚÕß ¢  
ÔÚÏÛÁÚÜÝÚÕÊÃÓÎÔÕ©ÑÚÜÈØÃÕß
§ÕËÓÈØÃÕßÞÇØÇÑÚÎØÃÙÚÎÑËÇÖÄ
ÇÙ¦ÌËÏÇÑÇÏÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÎÕÖÕÃÇ
ÕÊÂÍÎÙËÖÕÒÒÕÆÝÑÇÚÇÙÑËßÇÙÚÁÝ
ÙÚÕÔÇÚÎØÂÙÕßÔÙÚ¦ÙÎÇÔÇÓÕÔÂÝÚÎÔÚÚÏÑÂÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÇÓÌÄÚËØÕÏÕÏÓÂÔËÝÑÏÔÂÛÎÑÇÔÖÚÜÚÏÑ¦ÑÇÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇ
ÕÄÍÑÕÝÚÜÔÇÊËÏ×ÔßÖÕÞ×ØÎÙË
ÑÇÚ¦ ÚÕÔ§ÕÁÓÈØÏÕÑÇÏÑÇÚ¦
 ÚÕÔ©ÑÚ×ÈØÏÕÄÚÇÔÚÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕËÃÞËÙÎÓËÏÜÛËÃÇÆÐÎÙÎ
ÑÇÚ¦ ÙÚÕÔÇØÏÛÓÄÚÜÔÇÊËÏ-

Στην Αττική η αύξηση
της οικοδομικής δραστηριότητας, βάσει
του όγκου, διαμορφώθηκε στο 27,2%.
×ÔÑÇÚ¦ ÙÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇÑÇÏ
ÑÇÚ¦ ÙÚÕÔÄÍÑÕÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÙËËÖÃÖËÊÕËÔÔËÇÓÂÔÕß
ÇÔÕß¦ØÏÕÝËÖÚÁÓÈØÏÕÝÔÇÑÇÚÇÍØ¦ÌËÚÇÏÙßÔÕÒÏÑÂÇÆÐÎÙÎÚÕß
ÄÍÑÕßÑÇÚ¦ ÙËËÚÂÙÏÇÈ¦ÙÎ
¦ÔÚÜÝÄÖÜÝÙÎÓËÏ×ÔÕßÔÙÚËÒÁÞÎÚÎÝÇÍÕØ¦ÝÇÑÏÔÂÚÜÔÖÒÁÕÔÎÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÖÕßËÖÏÑØ¦ÚÎÙËÚÕßÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕßÝÓÂÔËÝÊËÔ
ßÌÃÙÚÇÚÇÏÑ¦ÚÏÖÕßÌ¦ÔÎÑËÑÇÏ
ÚÕÔËÑÁÓÈØÏÕÏÊÃÜÝÓËÚ¦ÑÇÏÚÎÔ
ßÖÕÍØÇÌÂËÔÚÄÝÚÕßÇÔÕßÇØÃÕß
ÚÜÔÇÖÇÏÚÕÆÓËÔÜÔßÖÕßØÍÏÑ×Ô
ÇÖÕÌ¦ÙËÜÔÍÏÇÚÎÔËÌÇØÓÕÍÂÚÜÔ
ÓÁÚØÜÔÚÄÔÜÙÎÝÚÎÝÕÏÑÕÊÕÓÏÑÂÝ
ÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝÖÕßÑÇÚÁÙÚÎÙÇÔ
ËÌÇØÓÄÙÏÓËÝÚÏÝËÔÒÄÍÜÊÏÇÚ¦ÐËÏÝ
¡ËÈ¦ÙÎÇßÚÁÝÇÔÇÙÚÁÒÒËÚÇÏ
ÎßÖÕÞØÁÜÙÎÑÇÚÇÈÕÒÂÝ¢ÙË
ÄÙÇÇÑÃÔÎÚÇßÖ¦ÍÕÔÚÇÔÙÚÎÙÞËÚÏÑÂßÖÕÞØÁÜÙÎÊÎÒÇÊÂËÃÞÇÔÑÇÚÇÙÑËßÇÙÚËÃÓËÕÏÑÕÊÕÓÏÑÁÝ¦ÊËÏËÝ
ÖÕßËÑÊÄÛÎÑÇÔÇÖÄÚÕÑÇÏ
ÓËÚ¦ÓËËÐÇÃØËÙÎÚÎÔÇÖÄÑÚÎÙÎ
ÖØ×ÚÎÝÑÇÚÕÏÑÃÇÝÎÕÖÕÃÇËÐÇÏØËÃÚÇÏ¬ÕÃÊÏÕÏÙÞÆËÏÑÇÏÍÏÇÄÒËÝ
ÚÏÝÔÁËÝÕÏÑÕÊÕÓÏÑÁÝ¦ÊËÏËÝÖÕßÛÇ
ËÑÊÕÛÕÆÔÇÖÄÚÏÝÇØÞÁÝÚÕß
ÑÇÏÓÁÞØÏÚÕÚÁÒÕÝÚÕß
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Η επιτάχυνση³iÙ{Ò¨~É{Ñ³ÈÛÉ~ÉÐK¨ËÈÊ³ÑÑÑÐÉÌÐÉiÑÌ×¨ÉËØ
³È~ÜÒÙÈV~ÑÚØÉËTÉÑÑ×i{³ÉËÜÊ¨Ø³¨ÌØÉ×Ñ¨ÐoÊØ³ÈÐÓ³¨È³iØÑÑ³ÜÊØ³È'(å¸m

Μεγάλες εταιρείες σταματούν τις κρουαζιέρες στην Ελλάδα
Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Την αναστολή ÚÜÔÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÓÁÔÜÔÊØÕÓÕÒÕÍÃÜÔÑØÕßÇàÏÁØÇÝÇÖÄ
ÚÕÔËÏØÇÏ¦ÁÜÝÑÇÏÚÇÓÁÙÇ¡ÇãÕß
ÇÖÕÌ¦ÙÏÙÇÔÙÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÚÄÙÕÎ*LSLZ[`HS*Y\PZLZ
ÄÙÕÑÇÏÎ=PRPUN
ËÇÔÚÃÙÚÕÏÞËÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÖØÕÈÕÆÔÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ
ÚØËÏÝÇÑÄÓÇËÚÇÏØËÃËÝ©ÏÊÆÕÖØ×ÚËÝÌÁØÕÔÚÇÏÔÇÁÞÕßÔËÔÎÓËØ×ÙËÏ
ÙÞËÚÏÑ¦ÚÕÔ©ØÍÇÔÏÙÓÄÏÓÁÔÕÝ
ËÏØÇÏ×ÝËÔ×¦ÍÔÜÙÚÕÖÇØÇÓÁÔËÏËÖÃÚÕßÖÇØÄÔÚÕÝÖ×ÝÛÇÞËÏØÏÙÚÕÆÔÚÕàÂÚÎÓÇÖÕÒÒÕÃÓËÍ¦ÒÕÏ
ÄÓÏÒÕÏÄÖÜÝÎ5VY^LNPHUÖÕß
ÖØÄÙÌÇÚÇÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÚÎÔËÔÃÙÞßÙÎÚÎÝÖÇØÕßÙÃÇÝÚÎÝÙÚÕÏÍÇÃÕ
¬ÇÇßÐÎÓÁÔÇÓÁÚØÇÖÕßÁÒÇÈËÎËÒÒÎÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÑÇÏÎÇÖÇÍÄØËßÙÎÚÜÔÖÚÂÙËÜÔÇÖÄÑÇÏÖØÕÝÚÏÝ
ÖÕßÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÕËßÑÄÝ©ÃÑÕÝÇÖÕÚÁÒËÙÇÔÚÎÛØßÇÒÒÃÊÇÍÏÇ
ÚÎÔÖÇÆÙÎÚÜÔÊØÕÓÕÒÕÍÃÜÔÚÕßÝ
ÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÄÓÜÝ
ÂÊÎÎàÂÚÎÙÎËÃÞËËÖÎØËÇÙÛËÃ

Αρχισαν οι αναστολές δρομολογίων από
Celestyal και Viking
– Δρακόντεια μέτρα
ασφαλείας σε Πάτρα,
Ηγουμενίτσα.
ÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÑÇÏÕÏÇÑßØ×ÙËÏÝÑØÇÚÂÙËÜÔËÃÞÇÔÇØÞÃÙËÏ¬ÇÇÒÒËÖ¦ÒÒÎÒÇÑØÕÆÙÓÇÚÇËÖÃÑØÕßÇàÏËØÄÖÒÕÏÜÔÊÏËÛÔ×ÝÑÇÏÕÏÙÞËÚÏÑÁÝ
ÕÊÎÍÃËÝÇÖÕÌßÍÂÝÚÁÚÕÏÜÔÚÇÐÏÊÏ×ÔÖØÕÝÚÏÝÓËÍ¦ÒËÝÎÒÏÑÃËÝÇÖÄ
ÑßÈËØÔÂÙËÏÝÓËÚÇÐÆÚÜÔÕÖÕÃÜÔ
ÑÇÏÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÁÞÕßÔÊØ¦ÙËÏ
ÙßÔÚØÏÖÚÏÑ¦ÍÏÇÚÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎ
ÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇ
¡ËÈ¦ÙÎÚÕÇÔÇØÚÎÓÁÔÕÖØÄÍØÇÓÓÇÚÕßÓËÍÇÒÆÚËØÕßÒÏÓÇÔÏÕÆ
ÚÎÝÞ×ØÇÝÚÕßËÏØÇÏ¦ÇÖÄÙÂÓËØÇÁÜÝÑÇÏÚÏÝ¡ÇãÕßËÃÔÇÏÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÓÁÔËÝÖØÕÙËÍÍÃÙËÏÝ
ÑØÕßÇàÏËØÄÖÒÕÏÜÔÚÎÔÇÍÕØ¦

Οι ειδικοίÉ~³{ÐÖØÜÜÓØÐ{~¨Ì³É¨ÉØÉ³Ñ{¨ÉËÉØÙÉÚÑÐ¨ÓÈÑ
Ñ³ÓÂÈ³ÜÊoÐÑÑÌ³iÑÜÉ{Ñ~Ö~ÜÈÉ¨oÑ{ÈÈÉÒo³Ñ{³
tÒoÐÑu³iØ~¨ÈÑÇ{Ó¨ÑØ~Ñ{iÈ¨¨Ë~i³iØÇÊ³iiØ
ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÕÇØÏÛÓÄÝÇßÚÄÝÔÇ
ÓËÏÜÛËÃÊØÇÓÇÚÏÑ¦ÚÏÝËÖÄÓËÔËÝ
ÎÓÁØËÝÑÇÛ×ÝÎÇÔÇÙÚÕÒÂÚÜÔ
ÖÒÄÜÔÛÇÇÖÕÌÇÙÏÙÚËÃÑÇÏÇÖÄ
¦ÒÒËÝËÚÇÏØËÃËÝ
ÑØÕßÇàÏÁØÇÁÞËÏËÔÕÞÕÖÕÏÎÛËÃ
ÇÖÄÚÏÝÖØ×ÚËÝÓÁØËÝÚÕßÐËÙÖ¦-

ÙÓÇÚÕÝÚÎÝËÖÏÊÎÓÃÇÝÙÚÎÔ ÃÔÇ
ÍÏÇËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝËÖÏÓÕÒÆÔÙËÏÝËÖÏÈÇÚ×ÔÇÔ¦ÚÕÔÖÒÇÔÂÚÎËÐÇÏÚÃÇÝ
ÚÜÔÑÒËÏÙÚ×ÔÞ×ØÜÔÚÜÔÖÒÕÃÜÔ
ÑÇÏÚÎÝÓËÍ¦ÒÎÝÙßÍÑÁÔÚØÜÙÎÝ
ÇÚÄÓÜÔÙËÇßÚÕÆÝÞËÏØÄÚËØÎÖËØÃÖÚÜÙÎÚÎÝËÖÏÊÎÓÃÇÝÓÁÞØÏÙÚÏÍ-

ÓÂÝÙÚÎÛ¦ÒÇÙÙÇÁÒÇÈËÞ×ØÇÙÚÏÝ
ÇØÞÁÝÚÎÝÑØÃÙÎÝÙÚÕ+PHTVUK
7YPUJLZZ®ÚÎÝ*HYUP]HSÖÕßÓÖÂÑËÙËÑÇØÇÔÚÃÔÇÙÚÎÔÇÖÜÔÃÇÍÏÇ
ÚØËÏÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÑÇÛ×ÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÇÖÄËÖÏÈ¦ÚËÝÓÕÒÆÔÛÎÑÇÔ
ÑÇÏÚÁÙÙËØÏÝÖÁÛÇÔÇÔ
©ÏËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÙÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
ÚÕßÑÒ¦ÊÕßÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇËÃÔÇÏ
ÙßÔÚØÏÖÚÏÑÁÝ¡ËÈ¦ÙÎÚÏÝÇÖÕÚÏÓÂÙËÏÝÚÜÔÞØÎÓÇÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô
ÖÇØÇÍÜÍ×ÔËÖÃÚÜÔÚÃÚÒÜÔÞØÁÕßÝ
ÚÜÔÚØÏ×ÔÓËÍÇÒÆÚËØÜÔÕÓÃÒÜÔ
ÚÕßÑÒ¦ÊÕßÎÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇÓÏÇÝ
ËÖÏÒËÑÚÏÑÂÝÞØËÕÑÕÖÃÇÝËÃÔÇÏÓËÍÇÒÆÚËØÎÚÕß 
©ÏËÏÊÏÑÕÃËÑÚÏÓÕÆÔÖÜÝÖÕÒÒÁÝ
ÓÏÑØÄÚËØËÝËÚÇÏØËÃËÝÊËÔÛÇÓÖÕØÁÙÕßÔÔÇÇÔÚÁÐÕßÔÚÕÖÒÂÍÓÇÇÖÄ
ÚÎÔÇÖ×ÒËÏÇÑÆÑÒÕßËØÍÇÙÏ×ÔÖÕß
ÙßÔËÖ¦ÍÕÔÚÇÏÚÕÖ¦ÍÜÓÇ®ÚÎÝ
ÑØÕßÇàÏÁØÇÝÑÇÏÎÙßØØÃÑÔÜÙÎÚÎÝ
àÂÚÎÙÎÝ*HYUP]HS*VYWÎ9V`HS
*HYPIILHU*Y\PZLZÑÇÏÎ5VY^LNPHU
*Y\PZL3PUL/VSKPUNZÇÔÇÓÁÔÕßÔ
ÔÇÞ¦ÙÕßÔÙßÔÕÒÏÑ¦ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÊÕÒ¦ØÏÇÇÖÄÚÇÑÁØÊÎÚÕß

ÜÝÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÕßÏÕÆÚÕ
ÓËÚÇÐÆÞÛËÝÙÚÕßÖÕßØÍËÃÕ§ÇßÚÏÒÃÇÝÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑËÙÆÙÑËÉÎ
ÓËÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÕß
àÎÚÂÓÇÚÕÝÚÜÔÇÌÃÐËÜÔÇÖÄÚÎÔ
ÚÇÒÃÇÙÚÎÔ¦ÚØÇÑÇÏÙÚÎÔÍÕßÓËÔÃÚÙÇÚÕÚØÇÖÁàÏÇÑÕÆÙÚÎÑÇÔ
ÇÖÄÉËÏÝÇÑÄÓÇÑÇÏÍÏÇÑÒËÃÙÏÓÕ
ÚÜÔÒÏÓÇÔÏ×ÔÍÏÇÚÕßÝËÖÏÈ¦ÚËÝ
ËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝßÉÎÒÂÝËÖÏÓÄÒßÔÙÎÝ
ÚÕßÏÚÇÒÏÑÕÆÖÒÎÛßÙÓÕÆ©ÓÜÝ
ÑÇÛ×ÝÚÇÊÆÕÒÏÓ¦ÔÏÇÇÖÕÚËÒÕÆÔ
ÑßØÏÕÒËÑÚÏÑ¦ÑÕÓÈÏÑÁÝËÓÖÕØÏÑÁÝ
ÖÆÒËÝÍÏÇÚÇÌÕØÚÎÍ¦ÖÕßÚÇÐÏÊËÆÕßÔÇÖÄÑÇÏÖØÕÝÚÎÔßØ×ÖÎÍÏÇ
ÚÕÔËÌÕÊÏÇÙÓÄÚÎÝÞ×ØÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÍÏÇÚÏÝËÐÇÍÜÍÁÝÚÎÝÖØÕÑØÃÔÕÔÚÇÏÖËØÏÕØÏÙÓÕÃÑÇÏÇßÙÚÎØÕÖÕÃÎÙÎÚÜÔËÒÁÍÞÜÔÙÚÕßÝËÖÏÈ¦ÚËÝ
×ÙÚËÔÇÓÖÕØÁÙËÏÔÇÙßÔËÞÏÙÛËÃ
ÚÕËÓÖÄØÏÕËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÚÕ
ßÖÕßØÍËÃÕ§ÇßÚÏÒÃÇÝÙßÔËØÍ¦àËÚÇÏ
ÙßÔËÞ×ÝÓËÄÒËÝÚÏÝÇØÓÄÊÏËÝÇØÞÁÝ
ÑÇÏßÖÎØËÙÃËÝÍÏÇÔÇÙÌØÇÍÃÙËÏ®
ÚÇÒÏÓ¦ÔÏÇÁÔÇÔÚÏÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆ
ÇÔÇÌÁØÕßÔÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÖÎÍÁÝ
ÚÎÝÑÚÂÝÇÙÏÒËÏ¦ÊÎ

ΕΛΛΑΔΑ
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Στα 30 δισ.
το κόστος
της επιδημίας

Μια νέα γενιά
κόκκινων δανείων
φοβούνται
οι τράπεζες
Εξαιτίας των επιπτώσεων που
θα έχει ο κορωνοϊός στην οικονομία
Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Ο κίνδυνοςÚÎÝÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝÓÏÇÝ
ÔÁÇÝÍËÔÏ¦ÝÑÄÑÑÏÔÜÔÊÇÔËÃÜÔ
ÇÖÕÚËÒËÃÚÕÔÑßØÃÇØÞÕÌÄÈÕÙÚÇ
ËÖÏÚËÒËÃÇÚÜÔÚØÇÖËà×ÔÖÕßÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÓËÙÕÑÑÇÏÊÁÕÝÚÏÝ
ÑÇÚÇÏÍÏÙÚÏÑÁÝËÐËÒÃÐËÏÝÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÏÝÕÖÕÃËÝÖØÕÑÇÒËÃÕÑÕØÜÔÕáÄÝÔÇÔÇÓÕÔÂÑÇÏÚÜÔÑß-

Αγωνιούν εάν οι επιχειρήσεις που ρύθμισαν τα δάνειά τους και
έχουν οριακή ρευστότητα θα μπορέσουν
να συνεχίσουν να αποπληρώνουν τις δόσεις.
ÈËØÔÎÚÏÑ×ÔÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÜÔÍÏÇÚÇ
ÓÁÚØÇÙÚÂØÏÐÎÝÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
ÚÇËÖÏÚËÒËÃÇÚÜÔÚØÇÖËà×ÔÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÚÏÝËÐËÒÃÐËÏÝÑÇÏËÃÔÇÏÙËÙßÔËÞÂËÖÇÌÂÓËËÑÖØÕÙ×ÖÕßÝËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÇÖÄÄÒÕßÝ
ÚÕßÝÑÒ¦ÊÕßÝ
ËÖÏÊËÃÔÜÙÎÚÎÝØËßÙÚÄÚÎÚÇÝÙËÑØÃÙÏÓÕßÝÑÒ¦ÊÕßÝÄÖÜÝ
ÕÚÕßØÏÙÓÄÝÇÖÕÚËÒËÃÚÎÔ¦ÓËÙÎ
ËÖÃÖÚÜÙÎÖÕßÇÔÇÓÁÔÕßÔÕÏÚØ¦-

ÖËàËÝÑÇÏÇÔÑÇÏÖØÕÝÚÕÖÇØÄÔ
ÊËÔßÖ¦ØÞÕßÔËÔÊËÃÐËÏÝÔÁÜÔÑÇÛßÙÚËØÂÙËÜÔÙÚÎÔÇÖÕÖÒÎØÜÓÂ
ÚÜÔÊÇÔËÏÇÑ×ÔßÖÕÞØË×ÙËÜÔÎ
ÆÖÇØÐÎÚÁÚÕÏÜÔÌÇÏÔÕÓÁÔÜÔËÃÔÇÏ
ÖÒÁÕÔÛÁÓÇÞØÄÔÕß©ÏËÖÏÖÚ×ÙËÏÝ
ÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇËÃÔÇÏÇÒßÙÏÊÜÚÁÝÑÇÛ×ÝËÑÚÄÝÇÖÄ
ÚÕ¦ÓËÙÕÛÆÓÇÚÎÝÑØÃÙÎÝÖÕßËÃÔÇÏÕÚÕßØÏÙÓÄÝÙÕÈÇØÁÝËÃÔÇÏÕÏ
ÙßÔÁÖËÏËÝÙÚÏÝÇËØÕÓËÚÇÌÕØÁÝ
ÙÚÕËÓÖÄØÏÕÑÇÏÙÚÎÔËÌÕÊÏÇÙÚÏÑÂÇÒßÙÃÊÇÑÇÏËÔÚÁÒËÏÙÚÎÔÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎ
ÇÍÜÔÃÇÚÜÔÚØÇÖËà×ÔËÃÔÇÏ
ÚÕÑÇÚ¦ÖÄÙÕÔËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÖÕß
ËÃÞÇÔËÖÏÈÏ×ÙËÏÚÎÝÑØÃÙÎÝÑÇÏËÃÞÇÔØßÛÓÃÙËÏÚÇÊ¦ÔËÏ¦ÚÕßÝÇÒÒ¦
ÙÚÎØÃàÕÔÚÇÔÙËÕØÏÇÑÂØËßÙÚÄÚÎÚÇÛÇÓÖÕØÁÙÕßÔÓËÚ¦ÚÕÞÚÆÖÎÓÇÚÕß*6=0+ ÑÇÏÚÎÔÑÇÛÃàÎÙÎ
ÚÜÔËÙÄÊÜÔÚÕßÝÔÇÙßÔËÞÃÙÕßÔ
ÔÇÇÖÕÖÒÎØ×ÔÕßÔÚÏÝÊÇÔËÏÇÑÁÝ
ÚÕßÝßÖÕÞØË×ÙËÏÝÞÜØÃÝÔÇÕÊÎÍÎÛÕÆÓËÙÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÓÏÇÝÔÁÇÝ
ÍËÔÏ¦ÝÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÑ×ÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÑÇÏÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÑ×ÔÊÇÔËÃÜÔËÔËÃÔÇÏÚßÞÇÃÕÄÚÏÓËÚÇÐÆ
ÚÜÔÑÒ¦ÊÜÔÖÕßÌÏÍÕßØ¦ØÕßÔÓË
ÚÇßÉÎÒÄÚËØÇÖÕÙÕÙÚ¦ÓÎËÐßÖÎØËÚÕÆÓËÔÜÔÊÇÔËÃÜÔËÃÔÇÏÕÑÒ¦ÊÕÝÚÕßËÓÖÕØÃÕßÖÕßÖÒÂÚÚËÚÇÏ
¦ÓËÙÇÇÖÄÚÎÊÏ¦ÊÕÙÎÚÕßÏÕÆÕ
ÑÒ¦ÊÕÝÚÎÝËÙÚÃÇÙÎÝËÔ×ßÉÎÒ¦
ÙÚÎÔÑÇÚ¦ÚÇÐÎËÃÔÇÏÕÑÒ¦ÊÕÝÚÕß
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ÚÕßØÏÙÓÕÆÖÇØ¦ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏ
ËÃÔÇÏÑÇÏÇÖÄÚÕßÝÚÇÞÆÚËØÇÇÔÇÖÚßÙÙÄÓËÔÕßÝÑÒ¦ÊÕßÝ
ÑÚÄÝÇÖÄÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÏÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÕÃßÖ¦ØÞÕßÔÑÇÏÍÏÇ¦ÒÒËÝËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÁÝ
ÑÇÚÎÍÕØÃËÝÑÇÏÌßÙÏÑ¦ÑÇÏÍÏÇÚÇ
ÔÕÏÑÕÑßØÏ¦ÖÕÒÒ¦ÇÖÄÚÇÕÖÕÃÇ
ÑÇÚ¦ÌËØÔÇÔÁÖËÏÚÇÇÖÄÇÒÒËÖ¦ÒÒÎÒËÝØßÛÓÃÙËÏÝÔÇÕØÛÕÖÕÊÂÙÕßÔ
ÇÖÄÚÎÔÑØÃÙÎÑÇÏÔÇÚÇÑÚÕÖÕÏÂÙÕßÔÚÏÝÕÌËÏÒÁÝÚÕßÝÖØÕÝÚÏÝ
ÚØ¦ÖËàËÝ©ÖÜÝÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦
ËÐÎÍÕÆÔÚØÇÖËàÏÑ¦ÙÚËÒÁÞÎÕÑÃÔÊßÔÕÝËÃÔÇÏÊÏÖÒÄÝÑÇÏÇÌÕØ¦ÍËÔÏÑÄÚËØÇÚÎÔÑÕßÒÚÕÆØÇÖÒÎØÜÓ×Ô
ÖÕßßÖ¦ØÞËÏÙÚÎÞ×ØÇËÃÚËÙËËÖÃÖËÊÕÉßÞÕÒÕÍÃÇÝËÃÚËÙËÇÔÚÏÑËÏÓËÔÏÑÄËÖÃÖËÊÕÊÎÒÇÊÂÇÊßÔÇÓÃÇÝ
ÔÇÇÔÚÇÖÕÑØÏÛÕÆÔÙÚÏÝßÖÕÞØË×ÙËÏÝÚÕßÝ
¬ÕÌÇÏÔÄÓËÔÕÚÕß*6=0+ ÑÇÏ

ÎÚÇÞÆÚÎÚÇÓËÚÎÔÕÖÕÃÇËÐÇÖÒ×ÔËÚÇÏÊÏÇÚÇØ¦ÙÙÕßÔÚÎÔÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÚÜÔÖÕÒÏÚ×ÔÓËÚÇÈ¦ÒÒÕÔÚÇÝÚÎÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÚÕßÝÑÇÏ
ÚÏÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÁÝÚÕßÝ©ÏÓËÚÇÑÏÔÂÙËÏÝÖËØÏÕØÃàÕÔÚÇÏÎÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎßÖÕÞÜØËÃÑÇÏÕÏÚØ¦ÖËàËÝ
àÕßÔÓËÚÕÔÌÄÈÕÄÚÏÓÇàÃÓËÚÎÔ
ÑÃÔÎÙÎÙÚÇÚØÇÖËàÏÑ¦ÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇÖÕßÇØÞÃàËÏÔÇÓËÏ×ÔËÚÇÏÒÄÍÜ
ÇÖÕÌßÍÂÝÚÜÔÙßÔÇÛØÕÃÙËÜÔÙË
ÊËÆÚËØÎÓÕÃØÇÛÇÇØÞÃÙËÏÔÇÓÖÇÃÔËÏÙÚÇÊÏÇÑ¦ÑÇÏÎÇÖÕÖÒÎØÜÓÂ
ÚÜÔÑÇÛÎÓËØÏÔ×ÔßÖÕÞØË×ÙËÜÔ
©ÖÜÝÙÎÓËÏ×ÔÕßÔÑÇÛ×ÝÕÒÕÁÔÇ
ÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÇÚÓÂÓÇÚÇÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÖÒÂÚÚÕÔÚÇÏÇÖÄÚÏÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆËÖÎØË¦àÕÔÚÇÝÄÒÎÚÎÔÇÒßÙÃÊÇ¶ÇÖÄÚÎÔ
ÖÇØÇÍÜÍÂÁÜÝÚÎÔÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎ¶
ÇßÚÄÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÇÌÂÙËÏÇÔËÖÎØÁÇÙÚÎÚÎÔÑÕßÒÚÕÆØÇÖÒÎØÜÓ×Ô

ÖÕßËÃÔÇÏÕÆÚÜÝÂ¦ÒÒÜÝËß¦ÒÜÚÎ
ÙËËÐÜÚËØÏÑÕÆÝÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÇÑÄÓÎÑÇÏÇÔÇßÚÕÃÊËÔËÖÎØË¦àÕßÔ
¦ÓËÙÇÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÚÕßÝÊßÔÇÚÄÚÎÚÇ®

Παρενέργειες
©ÏËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÖÕßÛÇßÖ¦ØÐÕßÔ
ÙÚÕÓÇÑØÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔ
ÑÇÏÎÇÔÇÚØÕÖÂÚÜÔÖØÕÈÒÁÉËÜÔ
ÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÖÕßÂÊÎÖØÕËÐÕÌÒËÃÚÇÏËÃÔÇÏÖÕÒÆÖÏÛÇÔÄÔÔÇ
ËÖÎØË¦ÙÕßÔÚÇÙÞÁÊÏÇÓËÃÜÙÎÝ
ÚÜÔÑÄÑÑÏÔÜÔÊÇÔËÃÜÔÖÕßÁÞÕßÔ
ÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÕÏÚØ¦ÖËàËÝÍÏÇÚÕ
¬ÇÙÞÁÊÏÇÇßÚ¦ÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÚÇÏÙÚËÔ¦ÇÖÄÚÏÝËßØÜÖÇáÑÁÝ
ËÖÕÖÚÏÑÁÝÇØÞÁÝÖÕßÊËÔÑØÆÈÕßÔ
ÚÎÔÇÔÎÙßÞÃÇÚÕßÝÍÏÇÚÕÓÁÍËÛÕÝ
ÚÜÔËÖÏÖÚ×ÙËÜÔÄÞÏÓÄÔÕÙÚÕÞØÎÓÇÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÇÒÒ¦
ÑÇÏÙÚÎÔËßØÜÖÇáÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇ

Οι τράπεζες ÓËÞÇÓÎÒÂÑËØÊÕÌÕØÃÇ
ÙÚÎËØÓÇÔÃÇÙÚÎÔÚÇÒÃÇÑÇÏÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÛÇËÖÎØËÇÙÚÕÆÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÇÖÄÚÏÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÚÎÝËÖÏÊÎÓÃÇÝÚÕß
ÑÕØÜÔÕáÕÆËÑÚÏÓ¦Î.VSKTHU:HJOZ
ÙËÁÑÛËÙÂÚÎÝÍÏÇÚÕÔËßØÜÖÇáÑÄÚØÇÖËàÏÑÄÑÒ¦ÊÕ©ÊÏËÛÔÂÝËÖËÔÊßÚÏÑÄÝ
ÕÃÑÕÝßÖÕÒÕÍÃàËÏÄÚÏÁÜÝÚÕÕ
ÑÕØÜÔÕáÄÝÛÇÑÕÙÚÃÙËÏÙÚÏÝËßØÜÖÇáÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÖËØÃÚÇÊÏÙËÐÇÏÚÃÇÝ
ÚÎÝËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÝÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
ÑËØÊÕÌÕØÃÇÚÕßÝÛÇÓËÏÜÛËÃÑÇÚ¦
 ÒÄÍÜÚÎÝÇÆÐÎÙÎÝÚÕßÖÏÙÚÜÚÏÑÕÆÑÏÔÊÆÔÕßÚÜÔÞÇÓÎÒÄÚËØÜÔ
ËÙÄÊÜÔÑÇÏÚÕßÙÞËÚÏÑ¦ÙÚÇÛËØÕÆ
ÒËÏÚÕßØÍÏÑÕÆÑÄÙÚÕßÝ©ÏÚØ¦ÖËàËÝ
ÓËÞÇÓÎÒ¦ËÖÃÖËÊÇÑËØÊÕÌÕØÃÇÝÙË
ËØÓÇÔÃÇÚÇÒÃÇÑÇÏÒÒ¦ÊÇÛÇËÖÎØËÇÙÚÕÆÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕËÔ×ËÑËÃÔËÝ
ÚÎÝÇÒÒÃÇÝÚÕßËÒÍÃÕßÚÎÝ©ÒÒÇÔÊÃÇÝÑÇÏÚÕßÕßÐËÓÈÕÆØÍÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙËÑÇÒÆÚËØÎÛÁÙÎÍÏÇÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÔÚÏÝÊßÙÑÕÒÃËÝÏÊÏÑ¦ÍÏÇ
ÚÏÝËÒÒÎÔÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÎ.VSKTHU
ÓËÏ×ÔËÏÚÏÝÖØÕÈÒÁÉËÏÝÚÎÝÍÏÇÚÎÔ
ÑËØÊÕÌÕØÃÇÙËÓÁÙÕÄØÕÑÇÚ¦ 
ÚÕÑÇÏÑÇÚ¦ ÚÕ
ÑÚÏÓ¦ÖÜÝÚÇÁÙÕÊÇÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×Ô
ÚØÇÖËà×ÔÙßÔÕÒÏÑ¦ÛÇßÖÕÞÜØÂÙÕßÔ
ÑÇÚ¦ ÒÄÍÜÚÎÝÓËÃÜÙÎÝÚÜÔÑÇÛÇØ×ÔËÙÄÊÜÔÇÖÄÚÄÑÕßÝÖØÕÓÂÛËÏËÝÑÇÏÇÖÄÚÇÊ¦ÔËÏÇÖÃÙÎÝÇÔÇÛËÜØËÃÚÏÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝÚÎÝÍÏÇÚÇÖØÕ
ÖØÕÈÒÁÉËÜÔÑÁØÊÎÑÇÚ¦ ÓË 
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÇÔÇÛËÜØËÃËÖÃÚÇÞËÃØÜ
ÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÄÑÄÙÚÕÝÚÕÑÇÛ×Ý
ÇÔÇÓÁÔËÏÄÚÏÎÇÙÛËÔÁÙÚËØÎÇÔ¦ÖÚßÐÎÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÏÙÚÎÔßØ×ÖÎÛÇ
ËÖÏÈØÇÊÆÔËÏÚÎÓËÃÜÙÎÚÕßÑÄÙÚÕßÝ
ÑÏÔÊÆÔÕßÖÕßÇÔÇÓËÔÄÚÇÔÍÏÇÚÕ
ÜÝÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÜÔÙÞËÊÃÜÔÓËÃÜÙÎÝ
ÚÜÔ57,ZÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔÚØÇÖËà×Ô
ßÔÕÒÏÑ¦ÇßÐ¦ÔËÏÚÏÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝÚÎÝ
ÍÏÇÚÕÑÄÙÚÕÝÑÏÔÊÆÔÕßÑÇÚ¦ ÓÕÔ¦ÊËÝÈ¦ÙÎÝÚÕÒÁÕÔËÑÚÏÓ¦ÄÚÏ
ÚÕÑÄÙÚÕÝÑÏÔÊÆÔÕßÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×Ô
ÚØÇÖËà×ÔÛÇÌÚ¦ÙËÏÚÏÝÓÕÔ¦ÊËÝ
È¦ÙÎÝÚÕßÖÕÊÎÒ×ÔÕÔÚÇÝÓËÃÜÙÎÚÎÝÚ¦ÐÎÝÚÜÔÓÕÔ¦ÊÜÔÙË
ËÚÂÙÏÇÈ¦ÙÎ
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Τι ισχύει για τις έκτακτες άδειες
που δίνονται λόγω κορωνοϊού
Ποιοι μπορούν να λάβουν και πόσες ημέρες – Ενδεχόμενο παράτασης του μέτρου

Κυριακή 15 Μαρτίου 2020

Αναστολή πληρωμών
φόρων, εισφορών
και οφειλών
Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Με ανοικτόÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÖÇØ¦ÚÇÙÎÝÚÕßÓÁÚØÕßÐËÑÃÔÎÙËÎÁÔÇØÐÎ
ÏÙÞÆÕÝÚÎÝÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÝÒÂÉÎÝËÏÊÏÑÂÝ¦ÊËÏÇÝÙËËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÚÕß
ÊÎÓÄÙÏÕßÂÚÕßÏÊÏÜÚÏÑÕÆÚÕÓÁÇ
ÖÕßÁÞÕßÔÖÇÏÊÃÁÜÝËÚ×ÔÈ¦ÙËÏÚÎÝÖØ¦ÐÎÝÔÕÓÕÛËÚÏÑÕÆÖËØÏËÞÕÓÁÔÕßÖÕßÊÎÓÕÙÏËÆÛÎÑËÙË
¢ 6ÖÜÝÓ¦ÒÏÙÚÇÊÏËßÑØÏÔÃàËÚÇÏÕÏÍÕÔËÃÝËØÍÇàÄÓËÔÕÏÓÖÕØÕÆÔÔÇÑ¦ÔÕßÔÞØÂÙÎÚÎÝ¦ÊËÏÇÝ
ËÏÊÏÑÕÆÙÑÕÖÕÆËÌÄÙÕÔÚÇÖÇÏÊÏ¦!
α) ÃÔÇÏËÍÍËÍØÇÓÓÁÔÇÙËÈØËÌÏÑÕÆÝÈØËÌÕÔÎÖÏÇÑÕÆÝÑÇÏÖÇÏÊÏÑÕÆÝÙÚÇÛÓÕÆÝ
β)¢ÕÏÚÕÆÔÙËÙÞÕÒÏÑÁÝÓÕÔ¦ÊËÝ
ßÖÕÞØËÜÚÏÑÂÝËÑÖÇÃÊËßÙÎÝ
γ)¢ÕÏÚÕÆÔÙËËÏÊÏÑ¦ÙÞÕÒËÃÇÂ
ÙÞÕÒÏÑÁÝÓÕÔ¦ÊËÝËÏÊÏÑÂÝÇÍÜÍÂÝ
ÑÇÏËÑÖÇÃÊËßÙÎÝÇÔËÐÇØÚÂÚÜÝ
ÕØÃÕßÎÒÏÑÃÇÝÚÜÔÖÇÏÊÏ×Ô

Σε περίπτωση που
εργάζεται μόνο ένας
εκ των δύο γονέων,
τότε αυτός δεν μπορεί
να κάνει χρήση
της άδειας.
ØÕÙÕÞÂ©ËØÍÇàÄÓËÔÕÝÛÇ
Ñ¦ÔËÏÞØÂÙÎÓÏÇÝÎÓÁØÇÝÇÖÄÚÎÔ
ÑÇÔÕÔÏÑÂÚÕß¦ÊËÏÇÍÏÇÑ¦ÛËÚØËÏÝ
ÎÓÁØËÝÚÎÝ¦ÊËÏÇÝËÏÊÏÑÕÆÙÑÕÖÕÆ
ÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝÚØÏÓËØÕÆÝÙßÓÓËÚÕÞÂÝÙÚÕÁÑÚÇÑÚÕÑÇÏÖØÕÙÜØÏÔÄÇßÚÄÓÁÚØÕÚÎÔÖØ¦ÐÎÇßÚÄ
ÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÕËØÍÇàÄÓËÔÕÝÊËÔ
ÓÖÕØËÃÔÇÒ¦ÈËÏ¦ÊËÏÇÓËÓÏÑØÄÚËØÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÏÝÎÓÁØËÝ

Οι κατηγορίες
¡¦ÒÏÙÚÇÊÏËßÑØÏÔÃàËÚÇÏÇÖÄ
ÚÎÔ§ÄÚÏÎ¦ÊËÏÇÓÖÕØËÃÔÇ
ÒÎÌÛËÃËÌÄÙÕÔÁÔÇÝÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ
ÍÕÔÁÇÝËØÍ¦àËÚÇÏÙÚÕÔÏÊÏÜÚÏÑÄ
ÚÕÓÁÇÜÝÓÏÙÛÜÚÄÝÇÑÄÓÇÑÇÏ
Ë¦ÔÕ¦ÒÒÕÝÍÕÔÁÇÝËÃÔÇÏËÒËÆÛËØÕÝËÖÇÍÍËÒÓÇÚÃÇÝËÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÑÇÚ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇÑÇÏÕÏÊÆÕÍÕÔËÃÝ
ËÃÔÇÏÓÏÙÛÜÚÕÃÙÚÕÔÃÊÏÕÂÙËÊÏ-

Οπως Ù{ÉÈ~¨{ËÇÉ³Ñ{³i¨ÒÂiÐÚÉ³{~ÖÉ¨{ÉTÐÓÈViÒÙÉ{ÑÐ¨ÉËÑÜi×ÚÉËÉ×ÌÓÑØ³ÈÜÒT{³
oÓÑØÉ¨oÒÇÉ³Ñ{³{Ù{³{~Ì³ÐÓÑØÐ{Ú³ÌØVÑ~ÌÐÑ~Ñ{ÉÒÒÜÜØoÓÑØÉËÑ{ÉÜÉÖÚÉ¨ØÉÑooÉÜÐÑ³ËÑØ
ÇÌÕØËÚÏÑÕÆÝËØÍÕÊÄÚËÝÓËÑÕÏÔÂ
ÚÕßÝßÖËÆÛßÔÎÊÂÒÜÙÎÖØÕÝÚÕÔ
ËØÍÕÊÄÚÎÂÚÕßÝËØÍÕÊÄÚËÝÚÕßÝ
ÍÔÜÙÚÕÖÕÏÕÆÔÖÕÏÕÝÇÖÄÚÕßÝÊÆÕ
ÛÇÑ¦ÔËÏÞØÂÙÎÚÎÝ¦ÊËÏÇÝÂÙË
ÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕßÓÕÏØÇÙÚÕÆÔÚÎÔ
¦ÊËÏÇÚÇÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇÞØÕÔÏÑ¦ÊÏÇÙÚÂÓÇÚÇÞØÂÙÎÝÚÎÝÇÖÄÑÇÛÁÔÇÔ
ÇÖÄÇßÚÕÆÝËÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕßÕ
ÁÔÇÝÍÕÔÁÇÝËÃÔÇÏËØÍÇàÄÓËÔÕÝ
ÙÚÕÔÏÊÏÜÚÏÑÄÚÕÓÁÇËÔ×Õ¦ÒÒÕÝ
ÙÚÕÎÓÄÙÏÕÇÖÇÏÚËÃÚÇÏÎÖØÕÙÑÄÓÏÙÎÙÚÕÔËØÍÕÊÄÚÎÚÎÝßÖËÆÛßÔÎÝÊÂÒÜÙÎÝÚÕßËØÍÇàÄÓËÔÕß
ÍÕÔÁÇÙÚÕÎÓÄÙÏÕÄÚÏÊËÔÁÞËÏ
Ñ¦ÔËÏÞØÂÙÎÚÎÝ¦ÊËÏÇÝËÏÊÏÑÕÆ
ÙÑÕÖÕÆÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÕÓÏÙÛÜÚÄÝ
ÚÕßÏÊÏÜÚÏÑÕÆÚÕÓÁÇÔÇÓÖÕØËÃÔÇ
Ñ¦ÔËÏÞØÂÙÎÚÎÝ¦ÊËÏÇÝÇßÚÂÝ
ËÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕßËØÍ¦àËÚÇÏ
ÓÄÔÕÁÔÇÝËÑÚÜÔÊÆÕÍÕÔÁÜÔ

ÚÄÚËÇßÚÄÝÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÑ¦ÔËÏ
ÞØÂÙÎÚÎÝ¦ÊËÏÇÝËÏÊÏÑÕÆÙÑÕÖÕÆ
ËÑÚÄÝÑÇÏÇÔÕÍÕÔÁÇÝÖÕßÊËÔËØÍ¦àËÚÇÏÔÕÙÎÒËÆËÚÇÏÍÏÇÕÖÕÏÕÔÊÂÖÕÚËÒÄÍÕÂÔÕÙËÃÇÖÄÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄÂËÃÔÇÏ¦ÚÕÓÕÓËÇÔÇÖÎØÃÇ
ÓËÑÇÏÒÇÓÈ¦ÔËÏËÖÃÊÕÓÇÇÖÄ
ÚÕÔ© 

Διαζύγιο ή διάσταση
ËÖËØÃÖÚÜÙÎÊÏÇàßÍÃÕßÂÊÏ¦ÙÚÇÙÎÝÍÕÔÁÜÔÚÎÔ¦ÊËÏÇËÏÊÏÑÕÆ
ÙÑÕÖÕÆÒÇÓÈ¦ÔËÏÕÍÕÔÁÇÝÕÕÖÕÃÕÝÁÞËÏÚÎÔËÖÏÓÁÒËÏÇÚÕßÖÇÏÊÏÕÆ
ÂÚÎÍÕÔÏÑÂÓÁØÏÓÔÇËÑÚÄÝÑÇÏÇÔ
ÓËÚÇÐÆÚÕßÝÙßÓÌÜÔÂÙÕßÔÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÑÕÏÔÂ
ÚÕßÝßÖËÆÛßÔÎÊÂÒÜÙÎ
ØÕÙÕÞÂÄÓÜÝÏÇÔÇÓÖÕØËÃ
ËØÍÇàÄÓËÔÕÝÎÔÇÑ¦ÔËÏÞØÂÙÎ
ÚÎÝ¦ÊËÏÇÝËÏÊÏÑÕÆÙÑÕÖÕÆÖØÁ-

ÖËÏÔÇÖÒÎØÕÃÚÏÝÔÄÓÏÓËÝÖØÕâÖÕÛÁÙËÏÝÍÏÇÒÂÉÎËÚÂÙÏÇÝÑÇÔÕÔÏÑÂÝ¦ÊËÏÇÝÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÁÐÏ
ÎÓËØ×ÔÙÚÎÔËÐÇÂÓËØÎËØÍÇÙÃÇ
ÑÇÏÖÁÔÚËÎÓËØ×ÔÙÚÎÔÖËÔÛÂÓËØÎËØÍÇÙÃÇËÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕß
ÊËÔÖÒÎØÕÆÚÇÏÎÜÝ¦ÔÜÖØÕâÖÄÛËÙÎÚÄÚËÊÏÑÇÏÕÆÚÇÏÚÎÔ¦ÊËÏÇ
ËÏÊÏÑÕÆÙÑÕÖÕÆÑÇÚ»ÇÔÇÒÕÍÃÇ
ÚÜÔÎÓËØ×ÔÑÇÔÕÔÏÑÂÝÇÊËÃÇÝ
ÖÕßÊÏÑÇÏÕÆÚÇÏ
ÚÎÔÖØ¦ÐÎÇßÚÄÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏ
ÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÔËÕÖØÕÙÒÇÓÈÇÔÄÓËÔÕÝÓËÂÓËØÎËØÍÇÙÃÇÖÕß
ËØÍ¦àËÚÇÏÓÂÔËÝÊÏÑÇÏÕÆÚÇÏÑÇÔÕÔÏÑÂ¦ÊËÏÇÎÓÁØËÝ¦ÔÖØÁÖËÏ
ÔÇÓËÃÔËÏÙÖÃÚÏÍÏÇÔÇÑØÇÚÂÙËÏÚÕ
ÇÔÂÒÏÑÕÖÇÏÊÃÚÕßÛÇÓÖÕØÁÙËÏÔÇ
Ò¦ÈËÏÙßÔÕÒÏÑ¦ÎÓÁØËÝ¦ÊËÏÇ
ËÏÊÏÑÕÆÙÑÕÖÕÆÄÖÕÚËËÖÏÛßÓËÃ
ÓÁÙÇÙÚÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÁÜÝ

Δυνατότητα μειωμένου ωραρίου στο Δημόσιο
ΟπωςÑÇÏÙÚÕÔÏÊÏÜÚÏÑÄÚÕÓÁÇÁÚÙÏ
ÑÇÏÙÚÕÎÓÄÙÏÕÍÏÇÑ¦ÛËÎÓÁØËÝÇÖÕßÙÃÇÝÓË¦ÊËÏÇËÏÊÏÑÕÆ
ÙÑÕÖÕÆÕÏÎÓÁØËÝÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÏÇÖÄÚÎÔÇØÓÄÊÏÇßÖÎØËÙÃÇ
ÜÝÊÏÑÇÏÕÒÕÍÎÓÁÔÎÇÖÕßÙÃÇËÔ×
ÎÎÎÓÁØÇÇÖÕßÙÃÇÝÇÖÕÚËÒËÃÑÇÔÕÔÏÑÂ¦ÊËÏÇËÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕßÕ
ßÖ¦ÒÒÎÒÕÝÑ¦ÔËÏÞØÂÙÎÓÏÑØÄÚËØÕßÞØÕÔÏÑÕÆÊÏÇÙÚÂÓÇÚÕÝÇßÚÄ
ÛÇÛËÜØÎÛËÃÙÚÕÙÆÔÕÒÕÑÇÔÕÔÏÑÂ¦ÊËÏÇ
ÔÑÇÏÕÏÊÆÕÍÕÔËÃÝËÃÔÇÏßÖ¦ÒÒÎÒÕÏÓËÑÕÏÔÂÚÕßÝÊÂÒÜÙÎÖÕß
ÑÇÚÇÚÃÛËÚÇÏÙÚÏÝßÖÎØËÙÃËÝÚÕßÝ
ÑÇÛÕØÃàËÚÇÏÖÕÏÕÝÇÖÄÚÕßÝÊÆÕ
Ñ¦ÔËÏÞØÂÙÎÚÎÝËÏÊÏÑÂÝÇÊËÃÇÝ
ËÑÚÄÝË¦ÔÓËÚÎÔÃÊÏÇÊÂÒÜÙÎ

Το χρονικό διάστημα
χρήσης της αδείας
δεν μπορεί να είναι
μικρότερο των 4 ημερών ανά γονέα.
ÑÇÛÕØÃàÕßÔÞØÕÔÏÑ¦ÊÏÇÙÚÂÓÇÚÇÞØÂÙÎÝÇßÚÂÝËÑÖËØÏÚØÕÖÂÝ
¬ÕÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇÞØÂÙÎÝÚÎÝ
ÇÊËÃÇÝÊËÔÓÖÕØËÃÔÇËÃÔÇÏÓÏÑØÄÚËØÕÚÜÔÎÓËØ×ÔÇÔ¦ÍÕÔÁÇ
©ÖÜÝÓ¦ÒÏÙÚÇÇÖÕÑ¦ÒßÉËÎ
 ®ÇÔÚÃÚÎÝÞØÂÙÎÝÚÎÝËÏÊÏÑÂÝÇÊËÃÇÝÕÏÊÎÓÄÙÏÕÏßÖ¦ÒÒÎ-

ÒÕÏÓÖÕØÕÆÔÑÇÚÄÖÏÔÇÃÚÎÙÎÝÔÇ
ËØÍÇÙÚÕÆÔÓËÓËÏÜÓÁÔÕÜØ¦ØÏÕ
ËØÍÇÙÃÇÝÓÁÞØÏÑÇÏ ÎÓËØÎÙÃÜÝÞÜØÃÝÇÔ¦ÒÕÍÎÓËÃÜÙÎÚÜÔ
ÇÖÕÊÕÞ×ÔÚÕßÝËÇßÚÂÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÕßÖ¦ÒÒÎÒÕÝßÖÕÞØËÕÆÚÇÏÓËÚ¦ÚÎÔ¦ØÙÎÖØÕÙÜØÏÔÂÝÇÔÇÙÚÕÒÂÝÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÚÜÔ
ÙÚÇÛÓ×ÔÂÙÞÕÒÏÑ×ÔÓÕÔ¦ÊÜÔ
ÔÇÇÖÇÙÞÕÒÎÛËÃÚÏÝÇÔÚÃÙÚÕÏÞËÝ
×ØËÝÓËÃÜÙÎÝÚÕßÜØÇØÃÕßËØÍÇÙÃÇÝÞÜØÃÝÇÓÕÏÈÂßÖËØÜØÏÇÑÂÝ
ÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝ
ÔÚÁÒÕÝÁÔÇÝËÑÚÜÔÊÆÕÍÕÔÁÜÔÇÖÇÙÞÕÒËÃÚÇÏÙÚÕÔÏÊÏÜÚÏÑÄ
ÚÕÓÁÇÑÇÏËÖÏÒÁÐËÏÚÎÞØÂÙÎÚÎÝ
ÚÎÒËØÍÇÙÃÇÝÕÊÎÓÄÙÏÕÝßÖ¦ÒÒÎÒÕÝÓÖÕØËÃÔÇËÖÏÒÁÐËÏÚÕÓËÏÜÓÁÔÕ

ÜØ¦ØÏÕÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÑÇÚ¦ÚÏÝ×ØËÝ
ÖÕßÊËÔËØÍ¦àËÚÇÏÕÍÕÔÁÇÝÖÕß
ÇÖÇÙÞÕÒËÃÚÇÏÙÚÕÔÏÊÏÜÚÏÑÄÚÕÓÁÇ

Ευελιξία - τηλεργασία
©ÙÕÏÊËÔÑ¦ÔÕßÔÞØÂÙÎÚÎÝ
ÇÊËÃÇÝËÏÊÏÑÕÆÙÑÕÖÕÆÙÚÕÔÏÊÏÜÚÏÑÄÚÕÓÁÇÓÖÕØÕÆÔÔÇÇÐÏÕÖÕÏÂÙÕßÔÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÚÎÒËØÍÇÙÃÇÝÚÎÔ§ÊÃÔËÚÇÏÚÕÊÏÑÇÃÜÓÇ
ÙÚÕÔËØÍÕÊÄÚÎÔÇÓÖÕØËÃÓËÇÖÄÌÇÙÂÚÕßÔÇÑÇÛÕØÃàËÏÄÚÏÎËØÍÇÙÃÇÖÕßÖÇØÁÞËÚÇÏÇÖÄÚÕÔËØÍÇàÄÓËÔÕÙÚÕÔÖØÕÈÒËÖÄÓËÔÕÇÖÄ
ÚÎÔÇÚÕÓÏÑÂÙÆÓÈÇÙÎÚÄÖÕËØÍÇÙÃÇÝÛÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏËÃÚÇÏÓË
ÚÕÙÆÙÚÎÓÇÚÎÝËÐÇÖÕÙÚ¦ÙËÜÝ
ËØÍÇÙÃÇÝ

Σε δύοÙÚ¦ÊÏÇÛÇÇÔÇÖÚÆÐËÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎÙÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÚÇÓÁÚØÇÙÚÂØÏÐÎÝÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÍÏÇÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÏÙÚÕÆÔ
ÚÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÇÖÄÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄ
¬ÕÖØ×ÚÕÙÚ¦ÊÏÕÛÇËÖÏÑËÔÚØÜÛËÃÙÚÎÔÚÄÔÜÙÎÚÎÝØËßÙÚÄÚÎÚ¦Ý
ÚÕßÝÚÕÖÒÇÃÙÏÕÇßÚÄÇÖÕÌÇÙÃÙÚÎÑËÎÇÔÇÙÚÕÒÂÖÒÎØÜÓÂÝ¢
ÑÇÏËÏÙÌÕØ×ÔÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÇÙÌ¦ÒÏÙÎÝÖÕßÖËØÏÍØ¦ÌËÚÇÏÙÚÎÔØ¦ÐÎ§ÕÓÕÛËÚÏÑÕÆËØÏËÞÕÓÁÔÕß
ÎÕÖÕÃÇÊÎÓÕÙÏËÆÛÎÑËÞÛËÝÙË
¢ ÇÔÇÙÚÕÒÂÌÕØÕÒÕÍÏÑ×Ô
ÑÇÏÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑ×ÔßÖÕÞØË×ÙËÜÔ
ÇÌÕØ¦ÑÇÚ»ÇØÞ¦ÝÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
ÚÜÔÕÖÕÃÜÔÕÏËØÍÇÙÃËÝÊÏÇÑÄÖÎÑÇÔÓËÇÖÄÌÇÙÎÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
ÇÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÄÓÜÝÖÏÛÇÔ×Ý
ÙÆÔÚÕÓÇÇÔ¦ÒÕÍÎÖØÇÑÚÏÑÂÑÇÏ
ÍÏÇÑÒ¦ÊÕßÝÖÕßÖÒÂÚÚÕÔÚÇÏÙÚÕ
ÙÆÔÕÒÄÚÕßÝÇÖÄÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄ
©ÒÇÇßÚ¦ÛÇÇÖÕÌÇÙÃàÕÔÚÇÏÇÔ¦ÒÕÍÇÓËÚÏÝËÐËÒÃÐËÏÝÑÇÏÓËÈ¦ÙÎ
ÓËÚØÂÙÏÓÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇ
Ë ÊËÆÚËØÕ ÙÚ¦ÊÏÕ ËÌÄÙÕÔ
ÞØËÏÇÙÚËÃÛÇÊÕÛÕÆÔ¦ÓËÙËÝËÔÏÙÞÆÙËÏÝÙËËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÓËÚÏÝÓÏÑØÕÓËÙÇÃËÝÔÇÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÕËÖÃÑËÔÚØÕÚÕßËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕÝ
¬Ç ÙÞÁÊÏÇ ÚÎÝ ÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
ÍÏÇÚÎÔÚÄÔÜÙÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
ÛÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÚÎËßÚÁØÇÙÚÕ
,\YVNYV\WVßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô²ØÂÙÚÕÝÚÇáÑÕÆØÇÝÄÖÜÝÛÇ
Ñ¦ÔÕßÔÑÇÏÕÏßÖÄÒÕÏÖÕÏßÖÕßØÍÕÃ
©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô¬ÕÙßÓÈÕÆÒÏÕÚÜÔ
ßÖÕßØÍ×ÔÛÇÖØÕËÚÕÏÓ¦ÙËÏÙÂÓËØÇ
ÚÕ\YV^VYRPUN.YV\WÖÕßÙßÔËÊØÏ¦àËÏÓËÚÎÒËÊÏ¦ÙÑËÉÎ
ÚÕÖÒÇÃÙÏÕÇßÚÄÕÑÚÇáÑÕÆØÇÝÛÇËÖÏÊÏ×ÐËÏÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÏÙÛËÃÎÒÒ¦ÊÇÓËËßËÒÏÐÃÇÜÝÖØÕÝ
ÚÎÔËÖÃÚËßÐÎÚÜÔÙÚÄÞÜÔÍÏÇÚÇ
ÖØÜÚÕÍËÔÂÖÒËÕÔ¦ÙÓÇÚÇÄÖÜÝ
ÛÇÙßÓÈËÃÑÇÏÓËÚÏÝ¦ÒÒËÝÞ×ØËÝ
ËÔËÃÔÇÏÖ¦ÔÚÜÝÇÑÄÓÎÙÇÌÁÝ
ÇÔÕÏßÖÕßØÍÕÃÛÇÙßÓÌÜÔÂÙÕßÔ
ÔÇÇÒÒ¦ÐÕßÔÕÏÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÕÃ
ÙÚÄÞÕÏ¶ÍÏÇÄÒÕßÝÄÞÏÓÄÔÕÍÏÇ
ÚÎÔÒÒ¦ÊÇ¶ÂÇÖÒ×ÝÔÇÇÔÇÍÔÜØÏÙÛÕÆÔÑÇÏÔÇÓÎÔËÖÏÈÇØÆÔÕßÔ
ÚÇÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑ¦ÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇ
Ñ¦ÖÕÏËÝÙßÍÑËÑØÏÓÁÔËÝÊÇÖ¦ÔËÝ
ÙÞËÚÏàÄÓËÔËÝÓËÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎ
ÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÖÃÙÎÝÎÒÒ¦ÊÇ
ÛÇÊÏËÑÊÏÑÂÙËÏÔÇËÐÇÏØËÛÕÆÔËÖÏÖÒÁÕÔÊÇÖ¦ÔËÝÍÏÇÚÕÖØÕÙÌßÍÏÑÄ
ÇÖÄÚÕÔßÖÕÒÕÍÏÙÓÄÚÕßÙÚÄÞÕß
ÚÜÔÖØÜÚÕÍËÔ×ÔÖÒËÕÔÇÙÓ¦ÚÜÔ
ËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÏÝÇÔÇÙÚÕÒÁÝÌÕØÕÒÕÍÏÑ×ÔßÖÕÞØË×ÙËÜÔÎ§
ÖØÕÈÒÁÖËÏÚÇËÐÂÝ!
1. ÔÇÙÚÕÒÂÑÇÚÇÈÕÒÂÝ¢ßÖÄ
ÖØÕâÖÕÛÁÙËÏÝ!ËËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
ÖÕßËÖÒÂÍÎÙÇÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÒÄÍÜ
ÚÎÝËÓÌ¦ÔÏÙÎÝÑÇÏÊÏ¦ÊÕÙÎÝÚÕß
ÑÕØÜÔÕáÕÆ*6=0+ ÊÆÔÇÚÇÏÔÇ
ÖÇØÇÚËÃÔËÚÇÏÎÖØÕÛËÙÓÃÇÑÇÚÇÈÕÒÂÝÑÇÏÔÇÇÔÇÙÚÁÒÒËÚÇÏÎËÃÙÖØÇÐÎÕÌËÏÒ×ÔÖÕßÁÞÕßÔÈËÈÇÏÜÛËÃ
ÇÖÄÊÎÒ×ÙËÏÝ¢ÓËÖÕÙÄÌÄØÕß
ÖØÕÝÑÇÚÇÈÕÒÂÞØËÜÙÚÏÑÁÝ ÇÚ¦ÚÕÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇÖÇØ¦ÚÇÙÎÝÚÎÝÖØÕÛËÙÓÃÇÝÑÇÚÇÈÕÒÂÝÑÇÏ
ÇÔÇÙÚÕÒÂÝËÃÙÖØÇÐÎÝÚÇÕÌËÏÒÄÓËÔÇÖÕÙ¦ÊËÔËÖÏÈÇØÆÔÕÔÚÇÏÓË
ÚÄÑÕßÝÂÖØÕÙÇßÐÂÙËÏÝ

ΙΝΤΙΜΕ

Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Αδεια ³Ñ~Ñ³Ñ³ÊÐÑ³Ñ³~Ó³¨
³iØåÚÊÑØ

Σε δεύτερο στάδιο,
εφόσον χρειαστεί
θα δοθούν άμεσες
ενισχύσεις
σε επιχειρήσεις.
2.ÔÇÙÚÕÒÂËÃÙÖØÇÐÎÝÈËÈÇÏÜÓÁÔÜÔÕÌËÏÒ×ÔÑÇÏÖÇØ¦ÚÇÙÎÖØÕÛËÙÓÃÇÝÑÇÚÇÈÕÒÂÝÊÄÙËÜÔË
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÖÕßËÖÒÂÍÎÙÇÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÒÄÍÜÚÎÝËÓÌ¦ÔÏÙÎÝÑÇÏÊÏ¦ÊÕÙÎÝÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆ*6=0+ 
ÊÆÔÇÚÇÏÔÇÖÇØÇÚËÃÔËÚÇÏÎÖØÕÛËÙÓÃÇÑÇÚÇÈÕÒÂÝÑÇÏÔÇÇÔÇÙÚÁÒÒËÚÇÏÎËÃÙÖØÇÐÎÈËÈÇÏÜÓÁÔÜÔ
ÕÌËÏÒ×ÔÙÚÏÝ©±ÂÚÇËÒËÍÑÚÏÑ¦
ÑÁÔÚØÇÑÇÛ×ÝÑÇÏÕÏÖØÕÛËÙÓÃËÝ
ÑÇÚÇÈÕÒÂÝÚÜÔÊÄÙËÜÔØßÛÓÃÙËÜÔÂÊÏËßÑÕÒÆÔÙËÜÔÚÓÎÓÇÚÏÑÂÝ
ÑÇÚÇÈÕÒÂÝÈËÈÇÏÜÓÁÔÜÔÕÌËÏÒ×Ô
ÇÚ¦ÚÕÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇÖÇØ¦ÚÇÙÎÝÚÎÝÖØÕÛËÙÓÃÇÝÑÇÏÇÔÇÙÚÕÒÂÝÑÇÚÇÈÕÒÂÝÚÜÔÈËÈÇÏÜÓÁÔÜÔ
ÕÌËÏÒ×ÔÑÇÏÚÜÔÊÄÙËÜÔØßÛÓÃÙËÜÔÂÊÏËßÑÕÒÆÔÙËÜÔÚÓÎÓÇÚÏÑÂÝ
ÑÇÚÇÈÕÒÂÝÈËÈÇÏÜÓÁÔÜÔÕÌËÏÒ×Ô
ÚÇÕÌËÏÒÄÓËÔÇÖÕÙ¦ÊËÔËÖÏÈÇØÆÔÕÔÚÇÏÓËÚÄÑÕßÝÂÖØÕÙÇßÐÂÙËÏÝ
3.ÇØ¦ÚÇÙÎÖØÕÛËÙÓÃÇÝÑÇÚÇÈÕÒÂÝÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑ×ÔËÏÙÌÕØ×Ô¡Ë
ÑÕÏÔÂÇÖÄÌÇÙÎÚÜÔßÖÕßØÍ×Ô©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÑÇÏØÍÇÙÃÇÝÑÇÏ ÕÏÔÜÔÏÑ×Ô±ÖÕÛÁÙËÜÔÊÆÔÇÚÇÏÔÇ
ÖÇØÇÚËÃÔËÚÇÏÎÖØÕÛËÙÓÃÇÑÇÚÇÈÕÒÂÝÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑ×ÔËÏÙÌÕØ×ÔÑÇÛ×ÝÑÇÏÕÏÖØÕÛËÙÓÃËÝÑÇÚÇÈÕÒÂÝ
ÚÜÔÊÄÙËÜÔØßÛÓÃÙËÜÔÂÊÏËßÑÕÒÆÔÙËÜÔÚÓÎÓÇÚÏÑÂÝÑÇÚÇÈÕÒÂÝ
ÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑ×ÔËÏÙÌÕØ×ÔÇÖÄËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÍÏÇÚÕßÝÇÖÇÙÞÕÒÕÆÓËÔÕßÝÓÏÙÛÜÚÕÆÝÖÕßÇÓËÃÈÕÔÚÇÏÓË
ÓÏÙÛÄÂÎÓËØÕÓÃÙÛÏÕÓËÙÞÁÙÎËØÍÇÙÃÇÝÏÊÏÜÚÏÑÕÆÊÏÑÇÃÕßÇÕØÃÙÚÕß
ÂÕØÏÙÓÁÔÕßÞØÄÔÕßÓËÖÒÂØÎÂ
ÓËÏÜÓÁÔÎÂËÑÖËØÏÚØÕÖÂÝÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÖÇØ¦ÚÇÙÎÚÎÝÖØÕÛËÙÓÃÇÝ
ÑÇÚÇÈÕÒÂÝÚÜÔÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑ×ÔËÏÙÌÕØ×ÔÑÇÏÚÜÔÊÄÙËÜÔØßÛÓÃÙËÜÔÂÊÏËßÑÕÒÆÔÙËÜÔÚÓÎÓÇÚÏÑÂÝ
ÑÇÚÇÈÕÒÂÝÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑ×ÔËÏÙÌÕØ×ÔÊËÔËÖÏÈÇØÆÔËÚÇÏÓËÚÄÑÕßÝ
ÂÖØÕÙÇßÐÂÙËÏÝ
©ÏÖÒÎÍËÃÙËÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÇÔ¦
ÑÒ¦ÊÕÑÇÏÇÔ¦ÖËØÏÕÞÂÛÇÑÇÛÕØÃàÕÔÚÇÏÓËÇÖÕÌ¦ÙËÏÝßÖÕßØÍ×Ô

Με απευθείας αναθέσεις οι προμήθειες του Δημοσίου έως 60.000 ευρώ για τον κορωνοϊό
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Αφορούν υλικά
απολύμανσης,
υπηρεσίες
καθαριότητας
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ËÙÄÊÜÔÚÇÕÖÕÃÇÙßÍÑËÔÚØ×ÔÕßÔ
Ñ¦ÛËÞØÄÔÕÕÏÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÇÖÄÈÇÙÏÑÁÝßÖÎØËÙÃËÝÑÇÏ
ÞØË×ÙËÏÝÄÖÜÝÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ
ÎÖØÕÓÂÛËÏÇßÖËØÇÔ¦ÒÎÉÎÝÛÇ
ÓËÏÜÛÕÆÔÇÏÙÛÎÚ¦®ÙÆÓÌÜÔÇ
ÓËÚÕÔÒÇÔ¡ÇÑÔÚÇáØËÖÏÑË-

Αξιοποιώντας ³i³ÉTi³ÊiÐÖiÊÒÜÜÉØ³ÉTÜoËÉØV¨~É{ÐÓÈÑT³ËÈ¨{~ÓØTÓÉ{ØÐÉ
³ÈØÉÜÒ³ÉØ³ÈØV{ÐÉoÒÜÉØ³¨ÒÉÇÉØÚÑÐ¨ÖÑÑÑÈÂÊÈ³ÑÙ{Ñ~Ò³ÑÓÙÒ³ÈØ~Ñ³Ò~Ñ³ÒÐÓÌ¨VÖÐ×ÑÐÉ³ÈØÈÜo{ÐÖØ³iØÝRR_²º¦_

Τα έσοδα των συμβατικών τραπεζών θα
ελαττωθούν κατά μέσον όρο 5%, λόγω της
υποχρεωτικής μείωσης των προμηθειών.
ÌÇÒÂÝÚÕßÚØÇÖËàÏÑÕÆÚÓÂÓÇÚÕÝ
ÚÎÝ(JJLU[\YL©ÏÚØ¦ÖËàËÝÖÕß
ÁÞÕßÔÖÇØÇÚÎØÂÙËÏÇßÚÂÚÎÓËÃÜÙÎÚÜÔËÙÄÊÜÔÑÇÏÇÒÒ¦àÕßÔ
ÚÎÙÚ¦ÙÎÚÕßÝÖØÕÒÎÖÚÏÑ¦ÈÕÎÛ×ÔÚÇÝÚÕßÝÖËÒ¦ÚËÝÔÇÊÏÇÞËÏØÏÙÚÕÆÔÑÇÒÆÚËØÇÚÇÞØÂÓÇÚ¦
ÚÕßÝÛÇÑËØÊÃÙÕßÔÚÎÔËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÚÜÔÖËÒÇÚ×ÔÍËÍÕÔÄÝÖÕß
ËßÔÕËÃÑÇÏÚÏÝÊÆÕÖÒËßØÁÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÒÕÍÏÑÂËÃÔÇÏÇÖÒÂ!ÕÏ
ÑÇÒÆÚËØËÝÙßÓÈÕßÒÁÝÁÞÕßÔÜÝ
ÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÎÒÂÉÎÑÇÒÆÚËØÜÔ
ÇÖÕÌ¦ÙËÜÔÇÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÜÔ

ÖËÒÇÚ×ÔÊÎÓÏÕßØÍ×ÔÚÇÝÙËÈ¦ÛÕÝÞØÄÔÕßÖËØÏÙÙÄÚËØÇÁÙÕÊÇ
ÍÏÇÇßÚÕÆÝ¶ÖËØÏÙÙÄÚËØÇÊÎÒÇÊÂÁÙÕÊÇÚÇÕÖÕÃÇÛÇÊÏÇÞËÏØÏÙÚÕÆÔÕÏÚØ¦ÖËàËÝËÑÓÁØÕßÝÚÜÔ
ÖËÒÇÚ×ÔÚÕßÝ®ÙßÓÖÒÂØÜÙËÕ
¡ÇÑÔÚÇáØ
ÁÑÛËÙÎÚÎÝ(JJLU[\YLÎ
ÕÖÕÃÇÙßÍÑËÔÚØ×ÔËÏÙÚÕÏÞËÃÇ
ÇÖÄÖËÒ¦ÚËÝÚØÇÖËà×Ô
ÑÇÏÇÔÇÒÆËÏÚÇÁÙÕÊÇÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ×ÔÚØÇÖËà×ÔÇÖÄÓËÍ¦ÒËÝ
ÇÍÕØÁÝÚÎÝßØ×ÖÎÝÚÎÝÕØËÃÕßÑÇÏ§ÕÚÃÕßÓËØÏÑÂÝÑÇÏÚÎÝ
ÖËØÏÕÞÂÝÙÃÇÝÏØÎÔÏÑÕÆÙßÔÏÙÚ¦ÚÎÞØÂÙÎÚÜÔÔÁÜÔÚËÞÔÕÒÕÍÏ×ÔÍÏÇÚÎÔÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎÚÜÔ
ÚØÇÖËà×ÔÐÏÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÚÎÔÚËÞÔÎÚÂÔÕÎÓÕÙÆÔÎÂ¦ÒÒËÝÚËÞÔÕÒÕÍÃËÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÞÚÃÙÕßÔ
ÖØÕÙÜÖÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝÓËÚÕßÝÖËÒ¦ÚËÝÚÕßÝÕÏÓËÍ¦ÒËÝÚØ¦ÖËàËÝ
ÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÇßÐÂÙÕßÔÙÚÇÊÏÇÑ¦ÚÇÁÙÕÊ¦ÚÕßÝÑÇÚ¦ ÑÇÚ¦ÓÁÙÕÔÄØÕÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕßÝ
ßÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÝÚÎÝ(JJLU[\YLÏÇ

ÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÕÏÚØ¦ÖËàËÝÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÖÇØÁÞÕßÔÙßÓÈÕßÒÁÝ
ÑÇÏÑÇÛÕÊÂÍÎÙÎÙËÖËÒ¦ÚÎÖÕß
ÛÁÒËÏÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÙËÓÏÇÓËÍ¦ÒÎËÖÁÔÊßÙÎ¡¦ÒÏÙÚÇÚÕ 
ÚÜÔËØÜÚÎÛÁÔÚÜÔÇÖ¦ÔÚÎÙËÄÚÏ
ËÃÔÇÏÊÏÇÚËÛËÏÓÁÔÕÔÇÖÒÎØ×ÙËÏ
ÓËÍÇÒÆÚËØÎÖØÕÓÂÛËÏÇÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÒ¦ÈËÏÑÇÒÆÚËØÎÑÇÏÖÏÕ
ÖØÕÙÜÖÕÖÕÏÎÓÁÔÎËÐßÖÎØÁÚÎÙÎ
ÇÖÄÚÎÔÚØ¦ÖËàÇ
©ÏÚØ¦ÖËàËÝÙËÇÍÕØÁÝÖÕß
ÙÎÓËÏ×ÔÕßÔ ÓËÍ¦ÒËÝ ÇÖ×ÒËÏËÝËÙÄÊÜÔÄÖÜÝÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÙÚÎØËÚÇÔÃÇÑÇÏÙÚÕ²ÕÔÍÑ
ÕÔÍÑÁÞÕßÔÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÔÇ
ËÑÓËÚÇÒÒËßÚÕÆÔÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏ
ÈØÃÙÑÕÔÚÇÔËÑËÃÖØ×ÚËÝÑÇÏÔÇ
ÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÔ ÖËØÏÙÙÄÚËØÇ
ÁÙÕÊÇÞÚÃàÕÔÚÇÝÍÁÌßØËÝËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝÓËÚÕßÝÖËÒ¦ÚËÝÚÕßÝ
ÓÁÙÜÑÇÛÎÓËØÏÔ×ÔÙßÓÈÕßÒ×Ô
ÑÇÏÊÏÇÌ¦ÔËÏÇÝ®ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔ
¬àÕÆÒÏÇÔÑÇÔßÉÎÒÄÈÇÛÓÕÙÚÁÒËÞÕÝÙÚÕÚØÇÖËàÏÑÄÚÓÂÓÇÚÎÝ
(JJLU[\YL

Εξαγορά της Rockstar Energy από την PepsiCo

Την αποπληρωμή ÕÓÕÒÄÍÜÔÆÉÕßÝ
ÊÏÙÊÕÒÄÚÇÔÇßÚ¦ÒÂÐÕßÔÚÕÔ
ËÖÄÓËÔÕÓÂÔÇÛÇÑÇÛßÙÚËØÂÙËÏÎ
ÍËØÓÇÔÏÑÂÚØ¦ÖËàÇ+L\[ZJOL)HUR
ØÄÑËÏÚÇÏÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕ9L\[LYZ
ÍÏÇÓÏÇÑÃÔÎÙÎÖÕßÛÇÇÔÕÃÐËÏÚÕÔ
ÊØÄÓÕÑÇÏÙË¦ÒÒËÝÚØ¦ÖËàËÝÔÇÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔÚÕÃÊÏÕÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÙË
ÓÏÇÖËØÃÕÊÕÓ¦ÒÏÙÚÇÖÕßÕÏÇÍÕØÁÝ
ÁÞÕßÔÑÒßÊÜÔÏÙÚËÃÒÄÍÜÚÎÝËÐ¦ÖÒÜÙÎÝÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆ©ÖÜÝÓËÚÇÊÃÊËÏÚÕ9L\[LYZÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÚØ¦ÖËàÇÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÚÎÔ
¬ËÚ¦ØÚÎÄÚÏÛÇÓËÚÇÛÁÙËÏÚÎÔÇÖÕÖÒÎØÜÓÂÕÓÕÒÄÍÜÔ(KKP[PVUHS;PLY
ÆÉÕßÝÊÏÙÊÕÒÎÓËÏ×ÔËÚÇÏ
ÄÚÏÚÇ¬ÕÓÄÒÕÍÇÖÕßÇÖÕÚËÒÕÆÔ
ÁÔÇËÃÊÕÝÓËÚÇÚØÁÉÏÓÜÔÕÓÕÒÕÍÏ×Ô
Â*V*VZÛËÜØVÆÔÚÇÏÞØÁÕÝßÉÎÒÕÆ
ØÃÙÑÕß¡ÖÕØËÃÔÇÚÇÇÖÕÖÒÎØ×ÙËÏ
ÙËÓÃÇÔÁÇÖØÕÛËÙÓÃÇÓËËßÔÕáÑÄÚËØËÝÙßÔÛÂÑËÝÑ¦ÚÏÖÕßÁÞÕßÔÑ¦ÔËÏ
ÑÇÏ¦ÒÒÕÏÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÕÃÄÓÏÒÕÏ
ÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔ
©ÏÚØ¦ÖËàËÝÙßÔÎÛÃàÕßÔÔÇÇÖÕÖÒÎØ×ÔÕßÔÇßÚ¦ÚÇÕÓÄÒÕÍÇÓË
ÚÎÔÖØ×ÚÎËßÑÇÏØÃÇÇÔÚÃÔÇÖßØÕÊÕÚÕÆÔÙËÔ¦ØÏÇÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎØËßÙÚÄÚÎÚ¦ÚÕßÝ¥ÙÚÄÙÕÇßÚÄËÃÔÇÏ
Ñ¦ÚÏÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÇÒÒ¦ÐËÏÊËÊÕÓÁÔÕßÄÚÏÎËÐ¦ÖÒÜÙÎÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÁÞËÏÖËØÏÕØÃÙËÏÚÎÊÏ¦ÛËÙÎ
ÇÔ¦ÒÎÉÎÝØÃÙÑÕßÑÇÏÁÞËÏËÖÏÊËÏ-

Το συγκεκριμένοX_>Ñ³ÑÑ~ÜÒ³i³ÒiÑ¨~É³Ñ{~³³iØÑo¨ÒØVÌØÌÐ{ÜØ&_©xÑÜÜÒ~Ñ{iR>w>VÑÑÑÙ{ÑÐ¨×È
³TÑ¨³×ÈÜÒ~{³¨ÍÌ³³ÈØVÐÉ{³ÑØ³iÉÂÒ¨³iÊ³ÈØÑÌ
ÑÚ¨Ñ~ÖTÑ³ÒÈÉ¨{ÓTÈÇÒTÑ¨i

ÕÆÚËÕÄÓÏÒÕÝ7LWZP*VÇÒÒ¦ÕÆÚË
ÑÇÏÕÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÂÝÚÕßÎ*VJH
*VSHÊÏÇÛÁÚÕßÔÙÚÕÞÇØÚÕÌßÒ¦ÑÏÄÚÕßÝÑ¦ÖÕÏÕÓËÍ¦ÒÕIYHUK
ÖÕßÔÇÇÔÂÑËÏÙÚÎÔÑÇÚÎÍÕØÃÇ
ÚÕßËÔËØÍËÏÇÑÕÆÖÕÚÕÆ¡¦ÒÏÙÚÇËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÄÚÏÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÑÇÚÎÍÕØÃÇÖÕÚ×ÔÙÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÑßØÏÇØÞËÃÎ9LK)\SSÇÔÇÓÁÔËÚÇÏ
ÔÇÙÎÓËÏ×ÙËÏÇÆÐÎÙÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÚÜÔÊÏÙÊÕÒÓÁÙÇÙÚÇ
ËÖÄÓËÔÇÖÁÔÚËÞØÄÔÏÇËÐÇÍÕ-

Ø¦ÇßÚÂÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑËÑÇÏ
ÙËÓÃÇÖËØÃÕÊÕÑÇÚ¦ÚÕÕÖÕÃÕÚÕ
ËÔÊÏÇÌÁØÕÔÍÏÇÚÇÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ¦ÇÔÇÉßÑÚÏÑ¦ËÃÔÇÏÓËÏÜÓÁÔÕ
6ÊÏËßÛÆÔÜÔÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÎÝ
7LWZP*VªÇÓÄÔÇÍÕß¦ØÔÚÇÖËØÏÁÍØÇÉËÚÎÔËÐÇÍÕØ¦ÜÝÓËÍ¦ÒÎÝÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝÙÎÓÇÙÃÇÝ®ËÔ×
ÖØÄÙÛËÙËÄÚÏÇßÚÂÛÇËÖÏÚØÁÉËÏ
ÙÚÕÔÄÓÏÒÕÔÇËÔÏÙÞÆÙËÏÚÎÔÖÇØÕßÙÃÇÚÕßËÔËØÍËÏÇÑÕÆÖÕÚÕÆ
9VJRZ[HYÙÚÎÔÇÍÕØ¦ÇÒÒ¦ÑÇÏ

AP

Στόχος της PepsiCo
η ενίσχυση
της παρουσίας της
στα ενεργειακά ποτά Στα 3,85 δισ. δολ.
το τίμημα.

ÔÇÊÏËßØÆÔËÏÑÇÏÚÎÔÊÏÑÂÚÕß
ÖÇØÕßÙÃÇÙËÇßÚÂÚÎÔÑÇÚÎÍÕØÃÇÇÔÇÉßÑÚÏÑ×ÔÄÖÕßÊÏÇÛÁÚËÏ
IYHUKÄÖÜÝÚÕ4V\U[HPU+L^
ËÇÔÇÑÕÃÔÜÙÂÚÎÝÎËÚÇÏØËÃÇ
ËÖËÙÂÓÇÔËÖÜÝÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÙßÔÇÒÒÇÍÂÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÙË
ÓÃÇÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇËÍÑØÃÙËÜÔÊËÔÛÇ
ËÖÎØË¦ÙËÏÚÇÁÙÕÊÇÑÇÏÚÇÑÁØÊÎÚÎÝÚÕÚØÁÞÕÔÁÚÕÝ¬ÕKLHS
ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÕÒÕÑÒÎØÜÛËÃÚÕ
ÖØ×ÚÕËÐ¦ÓÎÔÕÚÕß

ÐÃàËÏÔÇÙÎÓËÏÜÛËÃÄÚÏÎÙßÓÌÜÔÃÇÇßÚÂËÃÔÇÏÇÖÄÚÏÝÖØ×ÚËÝ
ÙÚØÇÚÎÍÏÑÁÝÑÏÔÂÙËÏÝÚÕß*,6Ñ
ÇÍÕß¦ØÔÚÇÇÖÄÚÄÚËÖÕßÇÔÁÒÇÈËÚÇÎÔÃÇÚÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆ
ÑÕÒÕÙÙÕÆÇÖÄÚÎÔÔÚØÇ§ÄÕÍÏ
ÚÕØÞËÚÇÏËÖÃÙÎÝÙËÓÃÇ
ÖËØÃÕÊÕÑÇÚ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇÕÏÇÍÕØÁÝÁÞÕßÔßÖÕÙÚËÃÑÒßÊÜÔÏÙÓÕÆÝ
ÒÄÍÜÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÝ
ÖÚ×ÙÎÝÚÜÔÚÏÓ×ÔÚÕßÖËÚØËÒÇÃÕßÖÇØÇÑÏÔ×ÔÚÇÝÚÕßÝËÖËÔÊßÚÁÝ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÇÙÚËÒÁÞÎÚÜÔÚØÇÖËà×ÔÔÇËÖÇÔÇÐÏÕÒÕÍÂÙÕßÔÚÇÞÆÚÇÚÇÚÎÔÖØÕÕÖÚÏÑÂËÐÇÍÕØ×Ô
ÇÒÒ¦ÑÇÏÙßÍÞÜÔËÆÙËÜÔ
±ÖËÔÛßÓÃàËÚÇÏÄÚÏÎ7LWZP*V
ÑÇÏÎ9VJRZ[HYÓËÁÊØÇÚÕÇÝ
ÁÍÑÇÝÊÏÇÚÎØÕÆÔÙßÓÌÜÔÃÇÊÏÇÔÕÓÂÝÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÚÎÝÄØËÏÇÝ
ÓËØÏÑÂÝÇÖÄÚÕ ¥ÙÚÄÙÕÕ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÝÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝ²ÏÕß¬àÄÔÙÚÕÔÇÔÁÌËØËÄÚÏ
ÎÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÙßÓÌÜÔÃÇÓËÚÎÔ
9VJRZ[HYÊËÔÚÎÝÁÊÏÔËÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÑÇÏÔÕÚÕÓÂÙËÏ®ÙÚÕÔ
ÑÒ¦ÊÕÚÜÔËÔËØÍËÏÇÑ×ÔÖÕÚ×ÔÂ
ÔÇÙßÔËØÍÇÙÚËÃÓË¦ÒÒÕßÝÖÇÃÑÚËÝÚÎÝÇÍÕØ¦Ý¦ÔÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎËÐÇÍÕØ¦ÖØÕÞÜØÂÙËÏÑÇÏ
ÕÒÕÑÒÎØÜÛËÃÎ7LWZPÛÇÁÞËÏÚÎ
ÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÙßÔËØÍÇÙÚËÃÑÇÏ
ÓË¦ÒÒËÝËÚÇÏØËÃËÝÚÎÝÑÇÚÎÍÕØÃÇÝ
ÇßÚÂÝËÖËÙÂÓÇÔËÕÑ¬àÄÔÙÚÕÔ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕ*5)*
¬ÕÔ ÖËØÇÙÓÁÔÕ ¢ËÈØÕß¦ØÏÕÎ7LWZP*VÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÄÚÏ
ÛÇËÐÇÍÕØ¦ÙËÏÚÎÔ/HUNaOV\
/HVT\ZP-VVKÖÕßËÃÔÇÏÍÔÜÙÚÂÜÝ)L *OLLY`ÓÃÇÇÖÄÚÏÝ
ÓËÍÇÒÆÚËØËÝVUSPULËÚÇÏØËÃËÝ
ÙÔÇÑÙÚÎÔ ÃÔÇÁÔÇÔÚÏÚÕßÖÕÙÕÆÚÜÔËÑÇÚÊÕÒ¬ÄÚËËÃÞËÒËÞÛËÃÖÜÝÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÁÔÇ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÄÈÂÓÇÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇ
ÍÃÔËÏÎÎÍËÚÏÑÂËÚÇÏØËÃÇÙÔÇÑÑÇÏ
ÇÔÇÉßÑÚÏÑ×ÔÙÚÎÔ ÃÔÇ

Ô×ÙËÏÚÏÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÖØÕÙÊÕÑÃËÝ
¦ÔÕÏÙßÔÛÂÑËÝÙÚÎÔÇÍÕØ¦ÖÇØÇÓËÃÔÕßÔÜÝÁÞÕßÔÓÖÕØËÃÔÇÇØÞÃÙÕßÓËÔÇÈÒÁÖÕßÓËÖËØÏÙÙÄÚËØËÝ
ÚØ¦ÖËàËÝÔÇËÐËÚ¦àÕßÔÇßÚÁÝÚÏÝ
ËÖÏÒÕÍÁÝ®ËÖÏÙÂÓÇÔËÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÙÚÕ9L\[LYZÕ¢ÏÒÃÖÕÒÕ¦ÚÏ
ÇÔÇÒßÚÂÝÚÎÝ-LKLYH[LK/LYTLZ
ÐÃàËÏÔÇÙÎÓËÏÜÛËÃÄÚÏÚÇÞØËÄÍØÇÌÇÚÆÖÕß¬ÙÞËÊÏ¦ÙÚÎÑÇÔ
ÙÚÕÇÖÄÍËÏÕÚÎÝÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂÝÑØÃÙÎÝÚÕßÍÏÇÔÇÊÏÇÙÌÇ-

Πρόκειται για ένα
είδος μετατρέψιμων
ομολογιών ή CoCos
που θεωρoύνται χρέος
υψηλού ρίσκου.
ÒÃÙÕßÔÄÚÏÙËÖËØÃÖÚÜÙÎÑÇÚ¦ØØËßÙÎÝÓÏÇÝÚØ¦ÖËàÇÝÚÕÑÄÙÚÕÝ
ÛÇËÖÏÈ¦ØßÔËÚÕßÝËÖËÔÊßÚÁÝÑÇÏ
ÄÞÏÚÕßÝÌÕØÕÒÕÍÕßÓÁÔÕßÝÐÇÏÚÃÇÝÇßÚ×ÔÚÜÔÇÔÇÚÇØ¦ÐËÜÔÙÚÏÝ
ÇÍÕØÁÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÄÚÏÕÏÚØ¦ÖËàËÝ
ÊËÔÛÇÖËÏØ¦ÐÕßÔÚÇÞØËÄÍØÇÌÇ
¬ÑÇÏÊËÔÛÇÚÇËÐÇØÍßØ×ÙÕßÔ®
ÇÔÁÌËØËÙÚÁÒËÞÕÝÚØ¦ÖËàÇÝÖÕßÊÏÇÞËÏØÃàËÚÇÏÚÎÔÖ×ÒÎÙÎÕÓÕÒÄÍÜÔ
ÍÏÇËßØÜÖÇáÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝ

Η Deutsche BankÐ¨ÉËÑÑÜi¨É{³ÑÐÌÜoÑÉÓÑ¨ÚÉÐËÑÐÉ
ÉÈÍ~Ì³É¨ÉØÈÚÊ~ÉØV~Ò³{ÈÓTÈ~ÒÉ{~Ñ{ÒÜÜÉØ³¨ÒÉÇÉØ³Ñ¨ÉÜÚÌ

Πώς οι ΗΠΑ έχασαν
την ευκαιρία ελέγχου
του κορωνοϊού
Των SHERI FINK και MIKE BAKER

THE NEW YORK TIMES
Tην παρουσία τηςÙÚÕÔÇÔÇÊßÄÓËÔÕÑÒ¦ÊÕÚÜÔËÔËØÍËÏÇÑ×ÔÖÕÚ×ÔËÖÏÛßÓËÃÔÇÏÙÞßØÕÖÕÏÂÙËÏÎ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂËÚÇÏØËÃÇ7LWZP*VÎ
ÕÖÕÃÇÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÖÜÝÙßÓÌ×ÔÎÙËÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÙÚÎÔËÐÇÍÕØ¦
ÚÎÝ9VJRZ[HY,ULYN`)L]LYHNLZ
ÁÔÇÔÚÏÚÕßÖÕÙÕÆÚÜÔÊÏÙ
ÊÕÒ
¬ÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕKLHSÇÔÚÇÔÇÑÒ¦ÚÎÔÚ¦ÙÎÇØÑËÚ×ÔÖÇÏÑÚ×ÔÚÎÝÇÍÕØ¦ÝÄÖÜÝÕÄÓÏÒÕÝ
7LWZP*VÇÒÒ¦ÑÇÏÎ*VJH*VSHÔÇ
ÇÔÇÊÏÇÓÕØÌ×ÙÕßÔÚÕÞÇØÚÕÌßÒ¦ÑÏÕÚÜÔÖØÕáÄÔÚÜÔÚÕßÝÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝÚÎÔËÐ¦ØÚÎÙÂÚÕßÝÇÖÄ
ÇÔÛØÇÑÕÆÞÇÖÕÚ¦ÖÕßÖËØÏÁÞÕßÔ
à¦ÞÇØÎÚÙÏÙÚØÁÌÕÔÚÇÏÙËËÖÏÒÕÍÁÝÖÕßÊËÒË¦àÕßÔÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝÇØÑËÚ¦ËßÇÏÙÛÎÚÕÖÕÏÎÓÁÔÕßÝ
ÙËÛÁÓÇÚÇßÍËÃÇÝÄÖÜÝËÃÔÇÏÕÏ
TPSSLUUPHSZÆÓÌÜÔÇÓËÙÞËÚÏÑÄ
ÊÎÓÕÙÃËßÓÇÚÜÔ-PUHUJPHS;PTLZ
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H λοιμωξιολόγοςÒËÔ¬ÙÕßÇÖÄÚÕ
Ï¦ÚÒÍÔ×ØÏàËÇÖÄÖÕÒÆÑÇÏØÄÄÚÏ
ÕÞØÄÔÕÝÚÜÔÁÒÎÍËÚÇÚÁÒÎÇÔÕßÇØÃÕßÚÕÖØ×ÚÕÑØÕÆÙÓÇ
ÚÎÝËÖÏÊÎÓÏÑÂÝÔÄÙÕßËÔÚÕÖÃÙÚÎÑËÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÚÎÝØÇÍËÕ¦ÔÊØÇÝËÃÞËÓÕÒÆÔËÏ¦ÒÒÕßÝ"¡ÂÖÜÝÕ
ÌÕÔÏÑÄÝÑÕØÜÔÕáÄÝËÐÇÖÒÜÔÄÚÇÔ
ÞÜØÃÝÔÇÇÔÏÞÔËÆËÚÇÏÙÚÎÔÑÕÏÔÄÚÎÚÇ"ÊØ¬ÙÕßËÃÞËÙÚÇÞÁØÏÇÚÎÝ
ÁÔÇÔÚØÄÖÕÔÇËÒÁÍÐËÏÚÎÔÖËØÏÕÞÂ
ÖÃÓÂÔËÝËÑÖÕÔÕÆÙËÁÔÇËØËßÔÎÚÏÑÄÖØÄÍØÇÓÓÇÍÏÇÚÎÍØÃÖÎÑÇÏ
ÓÇàÃÓËÚÕßÝÙßÔËØÍ¦ÚËÝÚÎÝÙßÍÑÁÔÚØÜÔÇÔÊËÃÍÓÇÚÇÇÖÄØÏÔÏÑ¦
ËÖÏÞØÃÙÓÇÚÇÚÜÔÑÇÚÕÃÑÜÔÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝ¦ÚàËÚ¦ÕßÔÚÖÕßËÓÌ¦ÔÏÙÇÔÙßÓÖÚ×ÓÇÚÇØÕÑËÏÓÁÔÕß
ÔÇÓËÚÇÚØÁÉÕßÔÚÏÝÊÏÇÍÔÜÙÚÏÑÁÝ
ËÐËÚ¦ÙËÏÝÁÚÙÏ×ÙÚËÔÇÇÔÏÞÔËÆÕßÔÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄÕÏËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÞØËÏ¦àÕÔÚÇÔÚÎÈÕÂÛËÏÇÚÜÔ
ÕÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑ×ÔÑÇÏÖÕÒÏÚËÏÇÑ×Ô
ÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÜÔ©ÓÜÝÄÖÕßÑÇÏ
ÇÔÙÚØ¦ÌÎÑËÎÊØ¬ÙÕßÎÖØÄÚÇÙÂÚÎÝÇÖÕØØÃÌÛÎÑËÖÇØÄÚÏÚÇ
ÑØÕÆÙÓÇÚÇËÃÞÇÔËÐÇÖÒÜÛËÃÇÖÄ
ÚÎÔ ÃÔÇÙËÕÒÄÑÒÎØÕÚÕÔÑÄÙÓÕ
ÚÏÝ¢ËÈØÕßÇØÃÕßÎÊØ¬ÙÕß
ÁÑØÏÔËÄÚÏÊËÔßÖÂØÞË¦ÒÒÕÝÞØÄÔÕÝÑÇÏ¦ØÞÏÙËÔÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏËÃ
ÞÜØÃÝÑßÈËØÔÎÚÏÑÂ¦ÊËÏÇËÐËÚ¦ÙËÏÝÍÏÇÚÕÔ*6=0+ ÆÔÚÕÓÇ
ÕÏÞËÏØÄÚËØÕÏÌÄÈÕÏÚÎÝËÖÇÒÎÛËÆÛÎÑÇÔÑÇÛ×ÝËÔÚÄÖÏÙËÚÎÒÕÃÓÜÐÎ
ÙËÁÔÇÔÁÌÎÈÕÖÕßÊËÔËÃÞËÚÇÐÏÊÁÉËÏÙËÑÇÓÃÇÇÖÄÚÏÝÖËØÏÕÞÁÝ
ÄÖÕßÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÔÑØÕÆÙÓÇÚÇ
ÚÙÏËÖÏÈËÈÇÏ×ÛÎÑËÄÚÏÕÑÕØÜÔÕáÄÝËÐÇÖÒÜÔÄÚÇÔÙÚÏÝÞÜØÃÝ
ÔÇÚÕÁÞËÏÖ¦ØËÏËÃÊÎÙÎÑÇÔËÃÝ
ØÁÖËÏÔÇßÖ¦ØÞËÏÖÇÔÚÕÆ®ÙÑÁÌÚÎÑËÓËÚØÄÓÕÎÊØ¬ÙÕßÃÍÕ
ÇØÍÄÚËØÇÕÏÕÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÁÝÇØÞÁÝ
ÛÇÊÏÇÖÃÙÚÜÔÇÔÄÚÏÇßÚÄÃÙÞßËÑÇÏ
ÕÑÕØÜÔÕáÄÝËÃÞËÂÊÎÖØÕÑÇÒÁÙËÏ

ÚÕßÝÊÆÕÖØ×ÚÕßÝÇÖÄÚÕßÝÙßÔÕÒÏÑ¦ÛÇÔ¦ÚÕßÝ
ÑÇÚÎÍÕØÎÓÇÚÏÑÂ¦ØÔÎÙÎÚÜÔ
ÕÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑ×ÔÇØÞ×ÔÔÇËÍÑØÃÔÕßÔÚÎÔÖØÄÚÇÙÎÚÎÝÊØÕÝ¬ÙÕß
ÑÇÏÔÇÓËÚÇÚØÁÉÕßÔÚÎÊÏÇÍÔÜÙÚÏÑÂËÐÁÚÇÙÎÚÎÝÍØÃÖÎÝÂÚÇÔÓÃÇ
ÇÖÄÚÏÝÖÕÒÒÁÝÞÇÓÁÔËÝËßÑÇÏØÃËÝ
ÖÕß¦ÌÎÙÇÔÚÕßÝßÍËÏÕÔÕÓÏÑÕÆÝ
ÌÕØËÃÝÚÜÔÔÇÖÇÒËÆÕßÔÙÚÕ
ÙÑÕÚ¦ÊÏÑÇÛ×ÝÎËÖÏÊÎÓÃÇËÐÇÖÒÜÔÄÚÇÔ©ÏÊÏÇØÑËÃÝÑÇÛßÙÚËØÂÙËÏÝ
ÙÚÇÊÏÇÍÔÜÙÚÏÑ¦ÚËÙÚÑÇÚÁÙÚÎÙÇÔÇÔÁÌÏÑÚÕÚÕÔÙÞÎÓÇÚÏÙÓÄÙÇÌÕÆÝËÏÑÄÔÇÝÍÏÇÚÏÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÁÝ
ÊÏÇÙÚ¦ÙËÏÝÚÎÝËÖÏÊÎÓÃÇÝÎÕÖÕÃÇ
ÖÒÁÕÔÁÞËÏÓËÚÇÊÕÛËÃÙËÕÒÏÚËÃËÝÑÇÏÙÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔ+*
©ÊØªÄÓÖËØÚªÁÔÚÌÏÒÔÚËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÜÔ ÁÔÚØÕßÒÁÍÞÕßÑÇÏ
ØÄÒÎÉÎÝ*+*ÚÄÔÏÙËÄÚÏÎ¦ÓËÙÎÊØ¦ÙÎËÃÔÇÏËÖÏÚÇÑÚÏÑÂËÖÏÙÎÓÇÃÔÕÔÚÇÝÜÙÚÄÙÕÄÚÏÖÇØ¦ÚÎÔ
ÑÇÑÂÇØÞÂßÖ¦ØÞËÏÇÑÄÓÇÞØÄÔÕÝ×ÙÚËÔÔÇËÒËÍÞÛËÃÚÕÖØÄÈÒÎÓÇÙÚÏÝÑÄÓÇÑÇÏÙÂÓËØÇ
ÄÓÜÝÖÇØÇÓÁÔËÏ¦ÍÔÜÙÚÕÖÄÙÕÏ
ÓËØÏÑÇÔÕÃÁÞÕßÔËÒËÍÞÛËÃ¬Õ*+*
ÇÔÇÌÁØËÏÄÚÏÁÞÕßÔÍÃÔËÏËÐËÚ¦ÙËÏÝÇÖÄÚÎÔÇØÞÂÚÎÝËÖÏÊÎÓÃÇÝ
ßÍÑØÏÚÏÑ¦Î§ÄÚÏÇ ÕØÁÇÄÖÕß
ÚÕÖØ×ÚÕÑØÕÆÙÓÇËÓÌÇÔÃÙÚÎÑË
ÚÎÔÃÊÏÇÖËØÃÕÊÕÓËÚÏÝÁÞËÏ
ÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇËÒÁÍÞÕßÇÔÛØ×ÖÜÔÎÓËØÎÙÃÜÝÑÄÓÎÄÓÜÝ
ÑÇÏÄÚÇÔÚÕ*+*ÊÎÓÏÕÆØÍÎÙËÚÕ
ÊÏÑÄÚÕßÊÏÇÍÔÜÙÚÏÑÄÚËÙÚÑÇÏÚÕ
ÖØÕ×ÛÎÙËÙÚÕßÝßÍËÏÕÔÕÓÏÑÕÆÝ
ÌÕØËÃÝÖÕÒÒÕÃËÏÊÏÑÕÃÊÏÇÓÇØÚßØÂÛÎÑÇÔÄÚÏÕÏËÐËÚ¦ÙËÏÝÖÕßËÃÞÇÔÒ¦ÈËÏÂÚÇÔËÔÚËÒ×ÝÇÔÇÐÏÄÖÏÙÚËÝ¬Õ*+*ÊËÙÓËÆÛÎÑËÄÚÏÛÇÚÇ
ÇÔÚÏÑÇÚÇÙÚÂÙËÏÚ¦ÞÏÙÚÇÑ¦ÚÏÖÕß
ÊËÔÙßÔÁÈÎËÖÃËÈÊÕÓ¦ÊËÝ¡ÄÔÕ
ÖÁÔÚËÑØÇÚÏÑ¦ËØÍÇÙÚÂØÏÇËÃÞÇÔ
ÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙÎÝ
ÊÏÇÍÔÜÙÚÏÑ×ÔËÒÁÍÞÜÔÑÇÏÑÇÔÁÔÇ
ÇÖÄÇßÚ¦ÊËÔÈØÏÙÑÄÚÇÔÙÚÎ§ÁÇ
±ÄØÑÎÂÙÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔ
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ΔΙΕΘΝΗ

 Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κυριακή 15 Μαρτίου 2020

Σταδιακά επανέρχεται
η κινεζική οικονομία

Γίνεται ξενοδοχείο το ιστορικό
υπερωκεάνιο «SS United States»
Με διαφορετικό ØÄÒÕÜÝÐËÔÕÊÕÞËÃÕÂ(PYIUIËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇÇÔÇÈÏ×ÙËÏÚÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄßÖËØÜÑË¦ÔÏÕ::<UP[LK:[H[LZ®ÚÕÕÖÕÃÕ
ÈØÃÙÑËÚÇÏËÑÚÄÝÒËÏÚÕßØÍÃÇÝËÊ×
ÑÇÏÖËØÃÖÕßÓÏÙÄÔÇÏ×ÔÇßÚÄÚÕ
ÊÏ¦ÙÚÎÓÇÚÕÏÙÚÕØÏÑÄÖÒÕÃÕÁÞËÏ
ÖËØ¦ÙËÏÇÖÄÚÇÞÁØÏÇÖÕÒÒ×ÔÏÊÏÕÑÚÎÚ×ÔÕÏÕÖÕÃÕÏÖØÕÙÖ¦ÛÎÙÇÔ
ÇÔËÖÏÚßÞ×ÝÔÇÚÕßÊ×ÙÕßÔÔÁÇ
ÖÔÕÂ©ÚËÒËßÚÇÃÕÝÚÕßÏÊÏÕÑÚÂÚÎÝÊÁÞÛÎÑËÔÇÙßÔËØÍÇÙÚËÃÓË
ÚÕÓËÙÏÚÏÑÄÍØÇÌËÃÕ9?99LHS[`
×ÙÚËÚÕÖÒÕÃÕÔÇÓËÚÇÚØÇÖËÃÙË
ÁÔÇÓÕÔÚÁØÔÕÞ×ØÕÊÏÇÓÕÔÂÝÑÇÏ
ÉßÞÇÍÜÍÃÇÝ
¬Õ ÚËØÇÙÚÃÜÔ ÊÏÇÙÚ¦ÙËÜÔ
ÖÒÕÃÕÓÁÚØÇÙËÓÂÑÕÝËÃÞË
Ñ¦ÔËÏÚÕÖÇØÛËÔÏÑÄÚÕßÚÇÐÃÊÏ
ÚÕ ÑÇÏÇÖÕÚËÒÕÆÙËÙÆÓÈÕÒÕÚÎÝÓÎÞÇÔÕÒÕÍÏÑÂÝÑÇÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÊÆÔÇÓÎÝÚÜÔÚÕ
ÖØ×ÚÕßÖËØÇÚÒÇÔÚÏÑÄÚÇÐÃÊÏÇÖÄ
ÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎÙÚÕÕÔÊÃÔÕÚÕ
::<UP[LK:[H[LZ®ÑÇÚÁØØÏÉËÚÕ
ØËÑÄØÚÇÞÆÚÎÚÇÝÑÇÛ×ÝÚÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄßÖÕßØÍËÃÕÓÆÔÎÝËÃÞË
ÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÂÙËÏÚÎÔÇÍÕØ¦ÚÜÔ
ßÖËØÙÆÍÞØÕÔÜÔ¶ÍÏÇËÑËÃÔÎÚÎÔ
ËÖÕÞÂ¶ÓÎÞÇÔ×ÔÖÕßÁÌËØËÚÕ
ÖÒÕÃÕÞÜØÃÝÇßÚÄÔÇÍÃÔËÏÍÔÜÙÚÄÙÚÕËßØÆÑÕÏÔÄÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎËÃÞËËÖÁÓÈËÏÙÚÎÔ
ÑÇÚÇÙÑËßÂÚÕßÖÒÕÃÕßÊÏÄÚÏËßËÒÖÏÙÚÕÆÙËÄÚÏÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÖÕßÐËÙÖÕÆÙËÖÄÒËÓÕÝÚÕ::
<UP[LK:[H[LZ®ÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇ
ÊÏÇÙÞÃàËÏÚÕÔÚÒÇÔÚÏÑÄÓË
ÙÚØÇÚÏ×ÚËÝÞÜØÃÝÇÔËÌÕÊÏÇÙÓÄ
;VÖÒÕÃÕÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÆËÏÓÏÇ
ÏÙÚÕØÏÑÂÙÚÏÍÓÂÙÚÎÔÕÖÕÃÇÚÇ
Ö¦ÔÚÇÂÚÇÔÊßÔÇÚÄÔÇÙßÓÈÕÆÔ®
ÙÞÕÒÃÇÙËÎÕÆàÇÔÑÏÓÖÝÖØÄËÊØÕÝÚÕßÕØÍÇÔÏÙÓÕÆÖØÕÙÚÇÙÃÇÝ
ÚÕß::<UP[LK:[H[LZ®ÑÇÏËÍÍÕÔÂ
ÚÕßÇØÞÏÚÁÑÚÕÔÇÚÕßÖÒÕÃÕßËÔ
ÇÌÕØÕÆÙËÓÄÔÕÚÕÖÒÕÃÕÇÒÒ¦
ÑÇÏÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÚÕßÁÛÔÕßÝ
ÔÇÊÏÇÖØÁÖËÏ®ÙßÓÖÒÂØÜÙËÎ
ÃÊÏÇÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕ)SVVTILYN
ËßØËÃÇÞØÂÙÎÚÜÔÇËØÕÙÑÇÌ×ÔÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß ÕÊÂÍÎÙËÙÚÎÔÇÞØÂÙÚËßÙÎÚÕßÖÒÕÃÕßÑÇÏÚÎÓÄÔÏÓÎÇÍÑßØÕÈÄÒÎÙÂ
ÚÕßÚÕ  ÖÃÊÕÐÕÏËÖËÔÊßÚÁÝ

SHUTTERSTOCK

Αναζητείται λιμάνι που θα το φιλοξενήσει – 500 εκατ. δολ. το κόστος ανακαίνισης

Το τεραστίωνÙ{Ñ³ÒÉÜËÐÊ~ÈØ´ÆÐÓ³¨ÉËTÉ~ÒÉ{³Ñ¨ÚÉ{~Ì³È³ÑÂËÙ{³l¸~Ñ{Ñ³ÉÜÖÉÖÐKÜ³iØÐiTÑÜo{~ÊØ~Ñ{{~Ð{~ÊØÙÖÑÐiØ³ (å.³¨³ÈÉ¨Ñ³ÜÑ³{~Ì³ÑÂËÙ{ÑÌ³i
ÓÑ4Ì¨~i³ÙËV³t--2x²_X-²>²_©u~Ñ³Ó¨¨{É³¨É~Ì¨³ÑTÖ³i³ÑØ

Αν το εγχείρημα
πετύχει, «το πιο
διάσημο πλοίο
που δεν βούλιαξε»
θα αποκτήσει
ξανά ζωή έπειτα
από 51 χρόνια.
ÁÙÖËßÙÇÔÔÇÇÍÕØ¦ÙÕßÔÚÕÖÏÕ
ÊÏ¦ÙÎÓÕÖÒÕÃÕÖÕßÊËÔÈÕÆÒÏÇÐË®
ÄÖÜÝËÃÞËÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚËÃÇÒÒ¦
ÄÒËÝÕÏÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÇÖÁÚßÞÇÔ
¥ÝÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÕËÓÈÒÎÓÇÚÏÑÄ
::<UP[LK:[H[LZ®ÈØÃÙÑËÚÇÏËÊ×
ÑÇÏÊÆÕÊËÑÇËÚÃËÝÙËÖØÕÈÒÂÚÇ
ÚÎÝ¢ÏÒÇÊÁÒÌËÏÇÝÙË¦ÛÒÏÇÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ÇØ»ÄÒÇÇßÚ¦ÕÑÕÚªÁÞÒËØ
ËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕßÓËÙÏÚÏÑÕÆÍØÇÌËÃÕß9?99LHS[`ÛËÜØËÃÄÚÏÎ

ÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÕßÖÒÕÃÕß¶ÓËÞÇÒÇÙÓÁÔËÝÖÄØÚËÝÑÇÏÞÜØÃÝÁÖÏÖÒÇ¶ËÃÔÇÏÏÊÇÔÏÑÂÊÏÄÚÏËÃÔÇÏ
ÙÇÔÁÔÇÝÒËßÑÄÝÑÇÓÈ¦ÝÏÊÁÇ
ËÃÔÇÏÔÇÞÚÃÙÕßÓËÁÔÇÔÙÖÕßÊÇÃÕ
ÊÎÓÄÙÏÕÞ×ØÕÄÖÕßÛÇÓÖÕØËÃ
Ñ¦ÖÕÏÕÝÔÇÖËØ¦ÙËÏÚÎÓÁØÇÚÕß
ÑÇÏÔÇÍÃÔËÏÓÁØÕÝÚÎÝÏÙÚÕØÃÇÝ®
ÙÞÕÒÃÇÙËÕªÁÞÒËØÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÕ)SVVTILYN

Απόφαση
ØÏÔÇÖÄÓËØÏÑ¦ÞØÄÔÏÇÕªÁÞÒËØÇÔÇàÎÚÕÆÙËÔÁÇÚÕÖÕÛËÙÃÇ
ÍÏÇÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÑÇÚÇÒÆÓÇÚÇ
ÚÇÕÖÕÃÇÛÇÊÏÁÛËÚËÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÓÁÙÜÚÎÝ(PYIUIÒÁÖÕÔÚÇÝ
ÚÎÔÚ¦ÙÎÚÎÝÖÒÇÚÌÄØÓÇÝÖØÕÝ
ËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÁÝÓÕØÌÁÝÑÇÚÇÒßÓ¦ÚÜÔÄÖÜÝÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÇÊËÔÚØÄÙÖÏÚÇÕªÁÞÒËØÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÄÚÏÎÔÁÇÚÕÖÕÛËÙÃÇÛÇÂÚÇÔ
ÙËÖÒÕÃÕßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÎÏÊÁÇ
ÚÕß::<UP[LK:[H[LZ®ÖØÕÁÑßÉË
ÆÙÚËØÇÇÖÄÙÆÙÚÇÙÎÚÕßÊÏËßÛÆ-

ÔÕÔÚÕÝÙßÓÈÕÆÒÕßÚÎÝ(PYIUI
¡ÖØ¦ÏÇÔ¬ÙÁÙÑÏ
ÁØßÙÏÒÕÏÖÄÔÕªÁÞÒËØÖØÕÙÁÍÍÏÙËÚÕÔÏÊÏÕÑÚÂÚÎÚÕßÏÙÚÕØÏÑÕÆßÖËØÜÑË¦ÔÏÕßÑÇÏ¦ØÞÏÙËÔÇ
ÖØÕÚËÃÔËÏÙÞÁÊÏÇÍÏÇÚÎÔÇÔÇÈÃÜÙÂÚÕß9?9ÁÞËÏÂÊÎÖØÕÜÛÂÙËÏÚÎÔÏÊÁÇÙËÙËÕÑÚ×ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝÖÕÒÏÚËÃËÝÓËÚÇÐÆÇßÚ×Ô
Î§ÁÇ±ÄØÑÎÑÇÏÚÕÇÔ¢ØÇÔÙÃÙÑÕÇÔÇàÎÚ×ÔÚÇÝÚÕÖÕÛËÙÃÇÍÏÇ
ÚÎÔÇÍÑßØÕÈÄÒÎÙÎÚÕßÖÒÕÃÕß
ÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕßÕÏÚÕÖÏÑÁÝÑßÈËØÔÂÙËÏÝÊËÃÐÕßÔËÖÃÙÎÓÕ
ËÔÊÏÇÌÁØÕÔÍÏÇÚÎÌÏÒÕÐËÔÃÇÚÕß
::<UP[LK:[H[LZ®ÙÚÏÝÖØÕÈÒÂÚËÝÚÕßÝÚÄÚËÎÇÔÇÑÇÃÔÏÙÂÚÕß
ËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇÐËÑÏÔÂÙËÏÓÁÞØÏÚÕ
ÚÁÒÕÝÚÕßÇÔÇÑÇÃÔÏÙÎÛÇ
ÑÕÙÚÃÙËÏÖËØÃÖÕßËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÊÕÒ¦ØÏÇÍÏÇÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇ
ÊÜÓÇÚÃÜÔËÙÚÏÇÚÕØÃÜÔÞ×ØÜÔ
ÊÏÇÙÑÁÊÇÙÎÝÑÇÏËÔÄÝÓÕßÙËÃÕßÚÕÕÖÕÃÕÛÇÇÔÇÊËÏÑÔÆËÏÚÎÔ
ÏÙÚÕØÃÇÚÕßÖÒÕÃÕß

770 δισ. ευρώ για επενδύσεις σε 5G μέχρι το 2025

EPA

Τεράστιος ËÃÔÇÏÕÄÍÑÕÝÚÜÔÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÓÁÔÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔÇÖÄ
ÚÕßÝÖÇØÄÞÕßÝÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×Ô
ÍÏÇÚÇËÖÄÓËÔÇÖÁÔÚËÞØÄÔÏÇÙÆÓÌÜÔÇÓËÙÚÕÏÞËÃÇÚÕßßÔÊÁÙÓÕß
ÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÒÎØÕÌÕØÏÑÂÝÑÇÏ
ÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×ÔÒÒ¦ÊÇÝ
ÓËÚÎÙßÔÚØÏÖÚÏÑÂÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇ
ÚÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔÔÇÊØÕÓÕÒÕÍËÃÚÇÏÙÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÊÏÑÚÆÜÔÎÝ
ÍËÔÏ¦Ý.
ßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÕÏÖ¦ØÕÞÕÏÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÊÏÕÞËÚËÆÙÕßÔÑÇÚ¦ÚÎÔ
ÖËØÃÕÊÕÁÜÝÙßÔÕÒÏÑÁÝ
ËÖËÔÊÆÙËÏÝÚÎÝÚ¦ÐËÜÝÚÕßÚØÏÙ
ËßØ×¬Õ ÇßÚ×ÔÊÎÒÇÊÂ
ÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇËßØ×ÛÇÊÏÕÞËÚËßÛËÃÙËÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝÙÞËÚÏÑÁÝÓËÚÎÔÚËÞÔÕÒÕÍÃÇ.
ØÕÝÚÕÖÇØÄÔÎÚËÞÔÕÒÕÍÃÇ
.ÖÕßßÖÄÙÞËÚÇÏÚÇÞÆÚÎÚÇÁÜÝ
ÑÇÏÌÕØÁÝÓËÍÇÒÆÚËØÎÇÖÄÚÇ
ÊÃÑÚßÇÚÎÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÝÍËÔÏ¦Ý
.ÊÏÇÚÃÛËÚÇÏÙËÇÍÕØÁÝÙË
ÄÒÕÚÕÔÑÄÙÓÕÆÓÌÜÔÇÓËÚÇ
ÙÚÕÏÞËÃÇÚÕßÕÏÇÍÕØÁÝÇß-

Η τεχνολογία 5G
θα συνεισφέρει
1,96 τρισ. ευρώ
στην παγκόσμια οικονομία μέχρι το 2034.

Προς το παρόνVi³ÉTÜoËÑlVÈÈÌTÉ³Ñ{³ÑTÖ³i³ÑÓØ~Ñ{ÆÆ
×¨ÓØÐÉoÑÜÖ³É¨iÑÌ³ÑÙË~³ÈÑ³iØ¨ioÖÐÉiØoÉ{ÒØmVÙ{Ñ³ËÚÉ³Ñ{É¸mÑo¨ÓØÉÌÜ³~ÌÐ

ÚÁÝËÃÞÇÔÖØÕÓÎÛËßÚËÃÚÎÔÚËÞÔÕÒÕÍÃÇ.ÇÖÄÖËØÃÖÕßÖÇØÄÞÕßÝÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×ÔÓÁÞØÏÚÕ
ÚÁÒÕÝÚÕßÇÔÕßÇØÃÕß
ÚÎÔÖÒËÏÕÔÄÚÎÚ¦ÚÕßÝÚÇÊÃÑÚßÇÑÏÔÎÚÂÝÚÎÒËÌÜÔÃÇÝËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÓÁÞØÏÙÂÓËØÇÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÎÔÚËÞÔÕÒÕÍÃÇ.
ßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÚÕ.ËÐßÖÎØËÚËÃ
ÚÕ ÚÜÔÖÇÍÑÄÙÓÏÜÔÙßÔÊÁÙËÜÔËÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×ÔÓËÑÏÔÎÚ¦ÚÎ-

ÒÁÌÜÔÇÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÙÚÕÏÞËÃÇ
ÚÕß
ÆÓÌÜÔÇÜÙÚÄÙÕÓËÙÞËÚÏÑÂ
ÁÑÛËÙÎÚÎÝÔÜÙÎÝÏÇÞËÏØÏÙÚ×Ô
ÏÔÎÚÂÝ¬ÎÒËÌÜÔÃÇÝ.:4(ÓÁÞØÏÚÕÚÇÊËÊÕÓÁÔÇÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÇÔÇÚØÇÖÕÆÔÇÌÕÆÚÇÊÃÑÚßÇ.ÛÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏ
ÍÏÇÚÕ ÚÜÔËÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×ÔÓË
ÑÏÔÎÚ¦
 ÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÜÔÚË-

ÒËßÚÇÃÜÔÓÎÔ×ÔÁÞÕßÓËÊËÏ
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝÔÇ
ÓËÚÇÔÇÙÚËÆÕßÔÙÚÕ.ËÔ×ÕÏ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÇØÞÃàÕßÔÔÇÇÐÏÕÖÕÏÕÆÔÚÏÝÓËÍ¦ÒËÝÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÚÏÝ
ÕÖÕÃËÝßÖÄÙÞËÚÇÏÎÔÁÇÚËÞÔÕÒÕÍÃÇ®ÄÖÜÝÇÔÇÌÁØËÚÇÏÙÚÎÙÞËÚÏÑÂÁÑÛËÙÎÚÎÝ.:4(

Στήριξη στην οικονομία
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÁÑÛËÙÎÚÎÝ

.:4(ÎÚËÞÔÕÒÕÍÃÇ.ÛÇÙßÔËÏÙÌÁØËÏÚØÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÂ 
ÚØÏÙËßØ×ÙÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÕÏÑÕÔÕÓÃÇÓÁÞØÏÚÕÖÄÚÎÔ
ÇÐÏÕÖÕÃÎÙÎÚÕßÔÁÕßÊÏÑÚÆÕß
ÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇËÖÜÌËÒÎÛÕÆÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÕÏÑÒ¦ÊÕÏÚÎÝÓËÚÇÖÕÃÎÙÎÝÕÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÑÕÏÔÂÝ
ÜÌËÒËÃÇÝÑÇÏÕÏÑÒ¦ÊÕÏÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑ×ÔÑÇÏËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑ×Ô
ßÖÎØËÙÏ×Ô
ßÔÕÒÏÑ¦ÚÕ ÕÑÒ¦ÊÕÝ
ÚÎÝÑÏÔÎÚÂÝÚÎÒËÌÜÔÃÇÝÙßÔËÏÙÁÌËØËÚØÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÙÚÎÔ
ÖÇÍÑÄÙÓÏÇÕÏÑÕÔÕÓÃÇÂ¦ÒÒÜÝ
ÚÕ ÚÕßÖÇÍÑÄÙÓÏÕß
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔ
ÚÕÔ ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕ ÑÒ¦ÊÕ
ÇÖÇÙÞÕÒÂÛÎÑÇÔÚÕ ÓË¦ÓËÙÕÂÓËÁÓÓËÙÕÚØÄÖÕÖËØÃÖÕß
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇËØÍÇàÄÓËÔÕÏÖÏÖÒÁÕÔÕÑÒ¦ÊÕÝÑÏÔÎÚÂÝÚÎÒËÌÜÔÃÇÝÖÒÂØÜÙËÙßÔÕÒÏÑ¦ÌÄØÕßÝ
ÆÉÕßÝ ÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔËÔÏÙÞÆÕÔÚÇÝÑÇÚ»ÇßÚÄÔÚÕÔÚØÄÖÕÚÇ
ÊÎÓÄÙÏÇÚÇÓËÃÇ
ÚÕÚÁÒÕÝÚÕß ÕÏÞØÂÙÚËÝ
ÑÏÔÎÚÂÝÚÎÒËÌÜÔÃÇÝÇÔÁØÞÕÔÚÇÔ
ÙÚÇÊÏÙÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÁÑÛËÙÎÚÎÝ.:4(©ÏÇÔÇÒßÚÁÝÚÎÝ
ÇÍÕØ¦ÝÑÇÏÕÏËÏÊÏÑÕÃÖÕßÙßÓÓËÚËÃÞÇÔÙÚÎÔÁØËßÔÇÖØÕÈÒÁÖÕßÔ
ÄÚÏÕÇØÏÛÓÄÝÇßÚÄÝÛÇÇßÐÎÛËÃ
ÇÑÄÓÎÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÍÍÃàÕÔÚÇÝ
ÚÇÊÏÙÙßÔÊØÕÓÎÚÁÝÓÁÞØÏÚÕ
ÚÁÒÕÝÚÕß©ÇØÏÛÓÄÝÇßÚÄÝ
ÓËÚÇÌØ¦àËÚÇÏÙÚÕ ÚÕßÖÇÍÑÄÙÓÏÕßÖÒÎÛßÙÓÕÆ
ÞËÊÄÔÚÕÂÓÏÙßÚÕßÖÇÍÑÄÙÓÏÕßÖÒÎÛßÙÓÕÆÚÕ ÑÇÏ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÊÏÙ¦ÚÕÓÇÙßÔÊÁÛÎÑÇÔÙÚÕÏÇÊÃÑÚßÕÓÁÙÜÌÕØÎÚ×ÔÙßÙÑËß×ÔÖÕÙÕÙÚÄÖÕß
ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÌÚ¦ÙËÏÚÕ Â
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÚÇÊÏÙ¦ÚÕÓÇÓÁÞØÏÚÇÚÁÒÎÚÕßÙÆÓÌÜÔÇ
ÓËÚÕÔ

Η οικονομία ÚÎÝ ÃÔÇÝÇØÞÃàËÏÔÇËÖÇÔÁØÞËÚÇÏÇØÍ¦ÇÒÒ¦ÙÚÕßÝÑÇÔÕÔÏÑÕÆÝØßÛÓÕÆÝÚÎÝËÔ×ÎÑßÈÁØÔÎÙÎÑ¦ÔËÏÒÄÍÕÍÏÇÖØÄÕÊÕÙÚÎÓ¦ÞÎ
ÖÕßÊÃÔËÏÑÇÚ¦ÚÎÝËÖÏÊÎÓÃÇÝÚÕß
ÑÕØÜÔÕáÕÆÇÙÛÁÔËÏÇÂÊÎÓËÚØ¦ËÏ
ÙÚÎÞ×ØÇÔËÑØÕÆÝËÔ×ÇÙÛËÔÕÆÔÊËÑ¦ÊËÝÞÏÒÏ¦ÊËÝÑ¦ÚÕÏÑÕÏÙË
ÑÇÚ»ÕÃÑÕÔÖËØÏÕØÏÙÓÄ
ÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÁÞËÏÖËØÏÕØÏÙÚËÃ
ÑÇÏÖÕÒÒ¦ËØÍÕÙÚ¦ÙÏÇÇÑÄÓÇÊËÔ
ÒËÏÚÕßØÍÕÆÔÖÒÂØÜÝÒÄÍÜßÖËØÌÕØÚÜÓÁÔÜÔÙßÙÚÎÓ¦ÚÜÔËÌÕÊÏÇÙÚÏÑÂÝÇÒßÙÃÊÇÝÓËÏÜÓÁÔÕßÖØÕÙÜÖÏÑÕÆÂËÒÒËÃÉËÜÔÙËÖØ×ÚËÝÆÒËÝ
ÑÇÏÖØÕÓÂÛËÏËÝ
ÆÓÌÜÔÇ ÓË ËÑÚÃÓÎÙÎ ÚÕß
)SVVTILYN,JVUVTPJZÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÒËÏÚÕßØÍËÃÑÇÚ¦ ÁÜÝ 
ÙÚÎÔ ÃÔÇËÔ×ÕÑÕØßÌÇÃÕÝÑÏÔËàÏÑÄÝËÖËÔÊßÚÏÑÄÝÕÃÑÕÝ*OPUH
0U[LYUH[PVUHS*HWP[HSÌÁØËÏÚÕÖÕÙÕÙÚÄÙÚÕ ÚÎÝÖÇØÇÍÜÍÏÑÂÝÚÎÝ
ÏÑÇÔÄÚÎÚÇÝ¬ÕÔ¢ËÈØÕß¦ØÏÕÎÑÏÔËàÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÁÛËÙËÙËËÌÇØÓÕÍÂ
ÊÁÙÓÎÓÁÚØÜÔÍÏÇÔÇÙßÔÊØ¦ÓËÏÚÏÝ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÍÏÇÔÇËÖÇÔÇÒËÏÚÕßØÍÂÙÕßÔÄÖÜÝÚÎÓËÃÜÙÎËÔÕÏÑÃÜÔ
ÚÎÔÑ¦ÒßÉÎÚÜÔÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑ×ÔËÏÙÌÕØ×ÔÚÎÔÇßÐÎÓÁÔÎÊÇÔËÏÕÊÄÚÎÙÎÙÚÏÝÓÏÑØÁÝËÚÇÏØËÃËÝÑÇÛ×Ý
ÑÇÏÌÕØÕËÒÇÌØÆÔÙËÏÝ
ÖÃÙÎÝÎ ËÔÚØÏÑÂ¬Ø¦ÖËàÇÓËÃÜÙËÚÕÈÇÙÏÑÄËÖÏÚÄÑÏÕÊÇÔËÏÙÓÕÆ
ÊÏÕÞËÚËÆÕÔÚÇÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕØËßÙÚÄ
ÙÚÕÙÆÙÚÎÓÇÍÏÇÔÇÞÕØÎÍÕÆÔËßÑÕÒÄÚËØÇÖÏÙÚ×ÙËÏÝÕÏÚØ¦ÖËàËÝÙË
ÖÒÎÍËÃÙËÝËÚÇÏØËÃËÝ
ËËÖÃÖËÊÕàÂÚÎÙÎÝÍÇÏ¦ÔÛØÇÑÇ
ÍÏÇÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂÎÒËÑÚØÏÑÂÝËÔÁØÍËÏÇÝÇßÚÂÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÎÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÝÂÚÇÔÎßÉÎÒÄÚËØÎÇÖÄÚÎÔ
ÎÇÔÕßÇØÃÕßÇÒÒ¦ÑÇÏÖ¦ÒÏËÃÔÇÏ
 ÞÇÓÎÒÄÚËØÎÇÖÄÚÕ Ë
ÁØËßÔÇÑÇÏÖÒÁÕÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×Ô
ËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÙÚÎÔ ÃÔÇÙÚÇÓÁÙÇ
¢ËÈØÕßÇØÃÕßÓÄÔÕÔÚÕ ÇÔÁÓËÔËËÖÇÔÇÌÕØ¦ÙÚÎÔÑÇÔÕÔÏÑÄÚÎÚÇ
ÙÚÇÚÁÒÎÚÕßÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕßÓÎÔÄÝ
ËÔ×ÚÕ ÚÎÔÚÕÖÕÛËÚÕÆÙËÙÚÇ
ÚÁÒÎ¡ÇØÚÃÕßÖÏÖÒÁÕÔÎËÖÏÊÎÓÃÇÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÁÞËÏÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÁÔÇÊÃÒÎÓÓÇÙÚÎÔÑÏÔËàÏÑÂ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÎÕÖÕÃÇÛÁÒËÏÔÇÇÔÇàÜÕÍÕÔÂÙËÏÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇ
ÖÄÚÎÓÃÇÕÏÚÏÓÁÝÍÏÇÚÇÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑ¦ÇÍÇÛ¦ÞÕÔÊØÏÑÂÝÓËÏ×ÔÕÔÚÇÏÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÕÖÒÎÛÜØÏÙÓÄÝ ÙÚÏÝ ÚÏÓÁÝ ÑÇÚÇÔÇÒÜÚÂ

Σε επίπεδο ÇÊ³iiØoÑ{ÒÚ¨Ñ~Ño{Ñ
³iÑ¨ÑooÊiÜÉ~³¨{~ÊØÉÓ¨oÉ{ÑØV³{ØÑ¨TÓØ³iØÉKÙÐÒÙÑØÊ³Ñi
ÈiÜÌ³É¨iÑÌ³i¸iÑÈÑ¨ËÈV
ÑÜÜÒ~Ñ{ÒÜ{ÉËÑ{~Ñ³Ò¸ÆTÑÐiÜÌ³É¨iÑÌ³¸Æ

Πλέον, η παραγωγική
δυνατότητα
υπολογίζεται στο
70%-80% των προ
επιδημίας επιπέδων.
ÁÌÛÇÙËÙËßÉÎÒ¦ËÖÃÖËÊÇÊËÑÇËÚÃÇÝ©ÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÕÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝÏÇÔÍÑÕßËáÐÏ¦ÕÚÎÝÞØÎÓÇÚÏÙÚÎØÏÇÑÂÝËÚÇÏØËÃÇÝ-V\UKLY
:LJ\YP[PLZÇÖÄÚÎÓÃÇÖÇØÇÚÎØËÃÚÇÏ¦ÔÕÊÕÝÚÏÓ×ÔÙÚÇÇÍÇÛ¦ÖÕß
ÊßÙÑÕÒËÆËÏÚÕßÝÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝÑÇÏ
ÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÕÏÑÏÔËàÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÞ¦ÔÕßÔÚÎÔÚÏÓÕÒÕÍÏÇÑÂÚÕßÝ
ÊÆÔÇÓÎ¶ÎËÍÞ×ØÏÇàÂÚÎÙÎÇÔÇÑ¦ÓÖÚËÏÇÒÒ¦ÄÞÏÑÇÏÎÊÏËÛÔÂÝÎ
ÕÖÕÃÇÌÛÃÔËÏ®
¬ÕÔ¢ËÈØÕß¦ØÏÕÕÏÚÏÓÁÝÚØÕÌÃÓÜÔÇßÐÂÛÎÑÇÔ ÙËËÚÂÙÏÇ
È¦ÙÎÁÔÇÔÚÏÚÕß ÚÕßÇÔÕßÇØÃÕßÇÍÍÃàÕÔÚÇÝÏÙÚÕØÏÑ¦ßÉÎÒ¦
ËÖÃÖËÊÇ¬ÕÔÖØÃÒÏÕÚÕßÙÚÎ
ÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÑØÃÙÎÝÕÏÚÏÓÁÝÚØÕÌÃÓÜÔËÃÞÇÔËÑÚÏÔÇÞÛËÃ ËÖÃÖËÊÇÖØÜÚÕÌÇÔÂßÚÂÚÎÌÕØ¦
Ö¦ÔÚÜÝÖÇØÇÚÎØÂÛÎÑÇÔËÑÚËÚÇÓÁÔËÝËÒÒËÃÉËÏÝÚØÕÌÃÓÜÔËÐÇÏÚÃÇÝ
ÚÜÔÖËØÏÕØÏÙÓ×ÔÙÚÏÝÓËÚÇÌÕØÁÝ
ÑÇÏÚÎÝÇÔÇÙÚÕÒÂÝÚÎÝÖÇØÇÍÜÍÂÝ
ÙÚÇËØÍÕÙÚ¦ÙÏÇ×ÙÚËÔÇÇÔÇÙÞËÛËÃÎÓËÚ¦ÊÕÙÎÚÕßÏÕÆÖÄÚÎÔ
¦ÒÒÎÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÁÑÇÔÇÔÁÌÕÊÕ
ÙÚÇÙÕÆÖËØÓ¦ØÑËÚÍÏÇÔÇÇÖÕÛÎÑËÆÙÕßÔÚØÄÌÏÓÇÑÇÏÕÏÚÏÓÁÝÚÕßÝ
ËÑÚÏÔ¦ÞÛÎÑÇÔ

Μετ’ εμποδίων
η τηλεργασία στην Ιταλία
Μεγάλη ÖØÄÑÒÎÙÎÍÏÇÚÎÔÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇÚÜÔßØÜÖÇÃÜÔÖÕÒÏÚ×Ô
ÛÇÇÖÕÚËÒÁÙËÏÎÙÚØÕÌÂÖØÕÝÚÎÔ
ÚÎÒËØÍÇÙÃÇÚÎÔËØÍÇÙÃÇÇÖÄÚÕ
ÙÖÃÚÏÆÙÚËØÇÇÖÄÚÎÔÁÐÇØÙÎÖÕß
ÙÎÓËÏ×ÔËÏÎËÖÏÊÎÓÃÇÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÙËÄÒÕÚÕÔÑÄÙÓÕÊÎÇØÑËÚÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÙÚÎÔßØ×ÖÎ
ËÌÇØÓÄàÕßÔÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÑÇÛËÙÚ×ÝËØÍÇÙÃÇÝÙËÓÃÇÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÔÇÖËØÏÕØÃÙÕßÔÚÎÓËÚ¦ÊÕÙÎ
ÚÕßÏÕÆÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÝÄÒÇÚÇÇÖÇØÇÃÚÎÚÇÖØÕÒÎÖÚÏÑ¦ÓÁÚØÇ©ÓÜÝ
ÄÖÜÝÇÔÇÌÁØËÏÙËÙÞËÚÏÑÄÊÎÓÕÙÃËßÓÇÚÕÖØÇÑÚÕØËÃÕ)SVVTILYN
ÙÚÕßÝËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÙÚÎÔßØ×ÖÎÊËÔÁÞÕßÔËØÍÇÙÚËÃÖÕÚÁÇÖÄÚÕ
ÙÖÃÚÏÚÕßÝÚÕÚÎÔÚÇÒÃÇÎ
ÖØ×ÚÎÞ×ØÇÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÑÇØÇÔÚÃÔÇÚÕÖÕÙÕÙÚÄ
ÇßÚÄÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÚÇÏÙÚÕ ËÔ×
ÒÏÍÄÚËØÕÇÖÄÚÕ ÚÜÔÔÕÏÑÕÑßØÏ×ÔÁÞËÏÖØÄÙÈÇÙÎÙËÔÚËØÔËÚßÉÎÒÂÝÚÇÞÆÚÎÚÇÝßÚÄÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÎÚÇÒÃÇÖÕßÙÎÓËÏ×ÔËÏ
ÑÇÏÚÕÔßÉÎÒÄÚËØÕÇØÏÛÓÄÑØÕßÙÓ¦ÚÜÔÙÚÎÔßØ×ÖÎÊËÔËÃÔÇÏ
ÁÚÕÏÓÎÍÏÇÔÇËÌÇØÓÄÙËÏÙÆÙÚÎÓÇ
ÚÎÒËØÍÇÙÃÇÝ
±Ö¦ØÞÕßÔÞ×ØËÝÚÜÔÕÖÕÃÜÔÕÏ
ÕÏÑÕÔÕÓÃËÝËÃÔÇÏÈÇÛÏ¦ËÐÇØÚÎÓÁÔËÝ
ÇÖÄÚÎÊÕßÒËÏ¦ÙËËØÍÇÙÏÇÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÔÊËÏÑÚÏÑ¦ÕÚÕÓÁÇÝÚÎÝ
ÓËÚÇÖÕÃÎÙÎÝÙÚÎËØÓÇÔÃÇÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÆËÏÖËØÃÖÕßÚÕÓÏÙÄÚÕß
ÙßÔÄÒÕßÚÎÝÖÇØÇÍÜÍÂÝÚÎÝ¬Õ
ÍËÍÕÔÄÝÇßÚÄÒÕÏÖÄÔÑÇÛÏÙÚ¦ÊÆÙÑÕÒÎÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÇÖÕÓ¦ÑØßÔÙÎÝÚÜÔËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÇÖÄÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔËØÍÇÙÃÇÝÚÕßÝ¶Ë¦ÔÄÞÏÑÇÏ
ÇÊÆÔÇÚÎÔÚÃÛËÚÇÎÓËÚÇÖÕÃÎÙÎ
ÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÆËÏÖËØÃÖÕßÚÕ 
ÚÎÝÈØËÚÇÔÏÑÂÝÖÇØÇÍÜÍÂÝÑ¦ÚÏ
ÖÕßÑÇÛÏÙÚ¦ÚÎÔËØÍÇÙÃÇÇÖÄÚÕ
ÙÖÃÚÏÖÕÒÆÖÏÕËÆÑÕÒÎÁÈÇÏÇÎ

ÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÂÓÎÚÜÔÞÜØ×ÔÇÒÒ¦
ÑÇÏÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÔÇßÏÕÛËÚÂÙÕßÔÁÔÇÚÁÚÕÏÕÓÕÔÚÁÒÕÙÞËÚÃàËÚÇÏ
ÑÇÏÓËÚÏÝßÖÕÊÕÓÁÝÖÕßÊÏÇÌÁØÕßÔ
ÇÖÄÞ×ØÇÙËÞ×ØÇ©ÏÞ×ØËÝÖÕß
ÊËÔÖØÕÙÌÁØÕßÔÒÄÍÜßÖÕÊÕÓ×Ô
ÍØÂÍÕØÕÔÚËØÔËÚÃÙÜÝÊßÙÑÕÒËßÚÕÆÔÔÇÙÚØÇÌÕÆÔÖØÕÝÚÎÔÚÎÒËØÍÇÙÃÇ©ÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÞØËÏ¦àËÚÇÏ
ÔÇÖÇÃÐÕßÔÙÎÓÇÔÚÏÑÄØÄÒÕÖÇØÁÞÕÔÚÇÝÙÚÕßÝËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÚÕÔ
ÇÖÇØÇÃÚÎÚÕËÐÕÖÒÏÙÓÄÍÏÇÔÇÙßÔË-

Μόλις το 25% των
νοικοκυριών έχει
πρόσβαση σε Ιντερνετ
υψηλής ταχύτητας.
ÞÃÙÕßÔÔÇÊÕßÒËÆÕßÔÇÖÄÚÕÙÖÃÚÏ
ÆÓÌÜÔÇÓËÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝ,\YVZ[H[
ÖËØÃÖÕßÚÇÊÆÕÚØÃÚÇÚÜÔËÚÇÏØËÏ×Ô
ÖÇØÁÞÕßÔÙÚÕßÝßÖÇÒÒÂÒÕßÝÚÎÒËÌÜÔÏÑÁÝÙßÙÑËßÁÝSHW[VWÂ[HISL[
ÜÙÚÄÙÕÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÇÌÕØÕÆÔËÚÇÏØËÃËÝÖÕßÁÞÕßÔÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝ¥ÙÚÄÙÕÚÕ  ÚÜÔ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÙÚÎÔßØ×ÖÎÁÞËÏ
ÓÏÑØÄÚËØÕÇØÏÛÓÄËØÍÇàÕÓÁÔÜÔ
6ÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÏÚÕßÖØÇÑÚÕØËÃÕß
)SVVTILYNÇÔÇÌÁØÕßÔÄÚÏÑßØÃÜÝ
ÍÏÇÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÖÕßÖÇØÁÞÕßÔ
ßÖÎØËÙÃËÝÎËØÍÇÙÃÇÇÖÄÚÕÙÖÃÚÏ
ÓÖÕØËÃÔÇÇÖÕÚËÒÁÙËÏËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÄ
ÙÞÁÊÏÕÍÏÇÁÔÇÔÇØÏÛÓÄËÚÇÏØËÏ×Ô
¥ÙÚÄÙÕÙÎÓËÏ×ÔÕßÔÖÜÝÎËÖÏÒÕÍÂ
ÇßÚÂÊËÔËÃÔÇÏËÌÏÑÚÂÍÏÇÕØÏÙÓÁÔÕßÝËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝßÚÄÝÕÖËØÏÕØÏÙÓÄÝÇÌÕØ¦ÄÙÕßÝßØÜÖÇÃÕßÝ
ËØÍ¦àÕÔÚÇÏÙÚÕÔÑÒ¦ÊÕÚÎÝÓËÚÇÖÕÃÎÙÎÝ ÙÚÕÔÑÇÚÇÙÑËßÇÙÚÏÑÄ
ÑÒ¦ÊÕ ÙÚÕËÓÖÄØÏÕ ÙÚÇ
ÐËÔÕÊÕÞËÃÇÑÇÏÙÚÇËÙÚÏÇÚÄØÏÇ 

ΔΙΕΘΝΗ

Κυριακή 15 Mαρτίου 2020

Σε κίνδυνο η αποπληρωμή
εταιρικών ομολόγων 13,5 τρισ. δολ.
Πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν επαρκή έσοδα για τις υποχρεώσεις τους
Στη διάρκεια ÓÏÇÝÊËÑÇËÚÃÇÝÏÙÚÕØÏÑ¦ÞÇÓÎÒ×ÔÂÑÇÏÇØÔÎÚÏÑ×ÔËÖÏÚÕÑÃÜÔÕÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÇÔ¦ÚÕÔ
ÑÄÙÓÕËÑÓËÚÇÒÒËÆÛÎÑÇÔÙÚÕÁÖÇÑØÕÔÚÕÔÌÛÎÔÄÊÇÔËÏÙÓÄ©ÖÜÝ
ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÙÞËÚÏÑÄÊÎÓÕÙÃËßÓÇ
ÚÜÔ-PUHUJPHS;PTLZÕÏËÖËÔÊßÚÁÝÊËÔÁÈØÏÙÑÇÔÏÑÇÔÕÖÕÏÎÚÏÑÁÝ
ÇÖÕÊÄÙËÏÝÙË¦ÒÒÕßÝÚÃÚÒÕßÝÑÇÏ
ÛË×ØÎÙÇÔÊËÒËÇÙÚÏÑÂÊÏÁÐÕÊÕÚÕÔ
ÊÇÔËÏÙÓÄÖØÕÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝËÔÃÕÚËËÖÏÙÌÇÒËÃÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝßÍÑÁÔÚØÜÙÇÔÁÚÙÏÕÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÊßÙÛË×ØÎÚÇÞØÁÎÖÕßÛÇÖØÁÖËÏÔÇ
ÇÖÕÖÒÎØÜÛÕÆÔÙÚÕËÍÍÆÝÓÁÒÒÕÔ
ÊÎÒÇÊÂÙËÑÇÏØÕÆÝËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÊÆÙÑÕÒÕßÝÙÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÔÚÎÔÑØÃÙÎÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆ
©ÑÃÔÊßÔÕÝËÃÔÇÏÈÁÈÇÏÇÁÔÇÓÇàÏÑÄÑÆÓÇËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÖÕßÊËÔ
ÛÇÓÖÕØÕÆÔÔÇÇÖÕÖÒÎØ×ÙÕßÔÚÇ
ÞØÁÎÚÕßÝ
ÆÓÌÜÔÇÓËÙÚÕÏÞËÃÇÚÕß©©ÕÏËÚÇÏØËÃËÝËÑÚÄÝÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÕÆÚÕÓÁÇÖØÁÖËÏÓÁÞØÏÚÕ
ÚÁÒÕÝÚÕßÁÚÕßÝÔÇÇÖÕÖÒÎØ×ÙÕßÔ
ÕÓÄÒÕÍÇÙßÔÕÒÏÑÂÝÇÐÃÇÝÚØÏÙ
ÊÕÒÇØÃÜÔØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÞØÁÕÝÊÏÖÒ¦ÙÏÕÇÖÄÚÕÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÖÕßËÃÞË
ÙßÍÑËÔÚØ×ÙËÏÕËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÄÝ
ÚÕÓÁÇÝÙÚÎÔÇØÞÂÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂÝÑØÃÙÎÝ
ÚÕÔËÑÁÓÈØÏÕÚÕß¡ÏÒ×ÔÚÇÝÙÚÕßÝ-PUHUJPHS;PTLZÕªÕßÙÃØÇØÓ¦ÙÚÁÒËÞÕÝÚÎÝ4VYNHU
:[HUSL`0U]LZ[TLU[4HUHNLTLU[
ÇÔÇÌÁØËÏÖÜÝÓÃÇÙÚÏÝÁÐÏÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÊËÔÁÞËÏÇØÑËÚ¦
ÁÙÕÊÇÍÏÇÔÇÑÇÒÆÉËÏÚÏÝÖÒÎØÜÓÁÝ
ÚÜÔÚÄÑÜÔÚÕßÞØÁÕßÝÚÕßÝ©ÖÜÝ
ÚÕÔÃàËÏÎÈØËÚÇÔÏÑÂËÌÎÓËØÃÊÇ
ÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇËÚÇÏØËÃËÝàÄÓÖÏ®ÖÕß
ÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÊÇÔËÃàÕÔÚÇÏËÖ»
¦ÖËÏØÕÔÑÇÏÔÇÇÔÇÈ¦ÒÒÕßÔÚÕÖØÄÈÒÎÓÇÍÏÇÄÙÕÛÇÚÕßÝËÖÁÚØËÖË

ÊÕÞËÃÇÑÇÛÏÙÚÕÆÔÏÊÏÇÃÚËØÇÖÏÛÇÔÂ
ÓÏÇßÖÕÈ¦ÛÓÏÙÎÚÎÝÖÏÙÚÕÒÎÖÚÏÑÂÝ
ÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÝÚÜÔËÚÇÏØËÏ×ÔÇßÚ×Ô
ÚÜÔÐËÔÕÊÕÞËÃÜÔ

Αναθεωρήσεις

Τον κίνδυνοÉ{KÉKÑ{È{Ño¨ÓØÐÜÌoVÈÓTÈÙioÊÉ{
ÉÉÜÉÖÚÉ¨i³i³ÑÐÌÜoÑ³iØÉ³Ñ{¨ÉËÑØÉ{~ËÑiØÑÈ³~{Ê³
_¦²ÅVÐÉ³{ØÑÙÌÉ{Ø³ÈØÑÓTÈ×³ÒÉ{³Æ
ÎÇÍÕØ¦ÞØÁÕßÝÞËÏÁØÛËÏÄÓÜÝ
Î×ØÇÚÕßÇÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÑÇÏÎ×ØÇ
ÚÎÝÇÒÂÛËÏÇÝ

Ανεξέλεγκτος δανεισμός
©ÏËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÚÕßÇÔËÐÁÒËÍÑÚÕß
ÊÇÔËÏÙÓÕÆÌ¦ÔÎÑÇÔÓÁÙÇÙÚÎÔ
ËÈÊÕÓ¦ÊÇÄÚÇÔÕÖÄÒËÓÕÝÚÏÓ×Ô
ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕªÏ¦ÔÚÑÇÏÙÚÎ¡ÄÙÞÇÙßÔÊß¦ÙÚÎÑËÓËÚÕßÝÑØÇÊÇÙÓÕÆÝÖÕßÖØÕÑ¦ÒËÙËÎËÖÏÊÎÓÃÇÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÙÚÏÝÇÍÕØÁÝ
ÍËÔÏÑËßÓÁÔÎÑÇÛÃàÎÙÎÕÊÂÍÎÙËÙËÖÚ×ÙÎÚÇÕÓÄÒÕÍÇÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔËÔËØÍËÏÇÑ×ÔËÚÇÏØËÏ×Ô
ÙßÔÕÒÏÑÂÝÇÐÃÇÝÙÞËÊÄÔÊÏÙ
ÊÕÒÇØÃÜÔ ÇÏÄÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏ
ÎÈØËÚÇÔÏÑÂËÌÎÓËØÃÊÇÚÕÖØÄ-

ÈÒÎÓÇËÑÚËÃÔËÚÇÏÖÕÒÆÖÁØÇÔÚÎÝ
ÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝÖËÚØËÒÇÃÕßÑÇÏÌßÙÏÑÕÆÇËØÃÕßÆÓÌÜÔÇÓËÙÚËÒÁÞÎ
ÚÕßÕÃÑÕßÖÏÙÚÕÒÎÖÚÏÑÂÝÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÝ4VVK`»ZßÖ¦ØÞËÏÓËÍ¦ÒÕÝ
ÑÃÔÊßÔÕÝÇÖÄÚÇËÚÇÏØÏÑ¦ÕÓÄÒÕÍÇ
ÇÔ¦ÚÕÔÑÄÙÓÕ©ÏÕÃÑÕÏÖÏÙÚÕÒÎÖÚÏÑÂÝÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÝÁÞÕßÔÇØÞÃÙËÏ
ÔÇÖØÕËÏÊÕÖÕÏÕÆÔÄÙËÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝËÃÔÇÏÖÏÕËÑÚËÛËÏÓÁÔËÝÙÚÏÝ
ËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÚÎÝËÖÏÊÎÓÃÇÝËÑËÃÔËÝ
ÊÎÒÇÊÂÖÕßÖÒÂÚÚÕÔÚÇÏÇÖÄÚÏÝ
ÇÑßØ×ÙËÏÝÚÇÐÏÊÏ×ÔÑÇÏÑØÇÚÂÙËÜÔÐËÔÕÊÕÞËÃÜÔÇÖÄÚÏÝÊÏÇÑÕÖÁÝ
ÙÚÎÔËÌÕÊÏÇÙÚÏÑÂÇÒßÙÃÊÇÂËÖËÏÊÂÕÏÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝÇÔÇÍÑ¦àÕÔÚÇÏ
ÔÇÇÔÇÈ¦ÒÕßÔÕØÏÙÓÁÔËÝÊÇÖ¦ÔËÝ
©ÏÇÑßØ×ÙËÏÝÑØÇÚÂÙËÜÔÙËÐËÔÕ-

4VVK`»ZÁÞËÏÂÊÎÇÔÇÛËÜØÂÙËÏËÖÃÚÇÞËÃØÜÚÎÔÖØÄÈÒËÉÂÚÎÝÍÏÇÚÏÝÖÜÒÂÙËÏÝÚÜÔÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÏ×ÔËÔ×ÁÞËÏ
ßÖÕÈÇÛÓÃÙËÏÚÎÔÖØÕÕÖÚÏÑÂÚÜÔ
ÇËØÕÖÕØÏÑ×ÔËÚÇÏØËÏ×ÔÚÜÔÐËÔÕÊÕÞËÏÇÑ×ÔÕÓÃÒÜÔÑÇÏÚÜÔËÚÇÏØËÏ×ÔÑØÕßÇàÏÁØÇÝ ÇÏÎ: 7ÁÞËÏ
ÞÇØÇÑÚÎØÃÙËÏÇØÔÎÚÏÑÂ®ÚÎÔÖØÕÕÖÚÏÑÂÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝËÚÇÏØËÃÇÝÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÜÔ
5H[PVUHS(T\ZLTLU[ZÄÖÜÝ¦ÒÒÜÙÚËÑÇÏÚÜÔÓËÍ¦ÒÜÔËÚÇÏØËÏ×Ô
ÑØÕßÇàÏÁØÇÝÄÖÜÝÕÏ*HYUP]HSÑÇÏ
9V`HS*HYPIILHU
¬ÕÔÑÃÔÊßÔÕËÖÏÈËÈÇÏ×ÔÕßÔÕÏ
ÇÍÕØÁÝÕÓÕÒÄÍÜÔÖÕßÁÞÕßÔÕÊÎÍÂÙËÏÙËËÒËÆÛËØÎÖÚ×ÙÎÚÇÕÓÄÒÕÍÇÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝËÔÕÏÑÃÇÙÎÝÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔ/LY[aÓËÚÏÝÇÖÕÊÄÙËÏÝ
ÚÕßÝÔÇÁÞÕßÔÌÚ¦ÙËÏÙÚÕ 
¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÚÇÕÓÄÒÕÍÇÚÎÝ
àÎÓÏÕÍÄÔÕßÔËÕÌßÕÆÝËÚÇÏØËÃÇÝ
ÍØÇÌËÃÜÔ>L>VYRÁÞÕßÔÙÎÓËÏ×ÙËÏÖÚ×ÙÎÇÖÄÚÇ ÙËÔÚÝÇÔ¦
ÊÕÒ¦ØÏÕÙÚÇÙËÔÚÝ
¡¦ÒÏÙÚÇÎ¬àÕÆÒÏ¦ÒÓËØÙÚÁÒËÞÕÝÚÎÝÈØËÚÇÔÏÑÂÝËÚÇÏØËÃÇÝ
)LNIPLZ;YH`UVYÙßÓÈÕßÒËßÚÏÑÂÝ
ÙËÇÔÇÊÏÇØÛØ×ÙËÏÝËÚÇÏØÏÑÕÆÞØÁÕßÝËÑÚÏÓ¦ÖÜÝÖËØÃÖÕß 
ÈØËÚÇÔÏÑÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏàÇÔÂÊÎÊßÙÑÕÒÃËÝÙÚÎÔÇÖÕÖÒÎØÜÓÂÚÜÔÕÓÕÒÄÍÜÔÚÕßÝÖØÕÚÕÆ
ËÑÊÎÒÜÛËÃÎÖÇÔÊÎÓÃÇÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÃÊÏÇÚÕÔÃàËÏÖÜÝÇÔÕÑÕØÜÔÕáÄÝÖÒÂÐËÏÚÕ ÇÖÄÇßÚÁÝ
ÛÇÊÏÖÒÇÙÏÇÙÚËÃÚÕÖÕÙÕÙÚÄÚÜÔ
ÖÚÜÞËÆÙËÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ®
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Υπέρ της διάσπασης
τεχνολογικών εταιρειών
οι Αμερικανοί πολίτες
Οι αρμόδιες ØßÛÓÏÙÚÏÑÁÝÇØÞÁÝÙÚÎÔ
ßØ×ÖÎÇÒÒ¦ÑÇÏÙËÕÒÄÑÒÎØÕÚÕÔ
ÑÄÙÓÕÙßÙÖËÏØ×ÔÕÔÚÇÏÖØÕÑËÏÓÁÔÕß
ÔÇÖËØÏÕØÃÙÕßÔÚÎÊÆÔÇÓÎÚÜÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔÚËÞÔÕÒÕÍÏÑ×ÔÑÕÒÕÙÙ×Ô
ÑÕÏÔÂÍÔ×ÓÎÑÇÏÏÊÃÜÝÕÏÓËØÏÑÇÔÕÃ
ÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝËÃÔÇÏÙÆÓÌÜÔÕÏÓËÚÏÝ
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÑÇÛ×ÝÛËÜØÕÆÔÄÚÏÕÏ
ÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÁÞÕßÔÙßÍÑËÔÚØ×ÙËÏÙÚÇÞÁØÏÇÚÕßÝÚËØ¦ÙÚÏÇÏÙÞÆ
ÆÓÌÜÔÇÓËÁØËßÔÇÚÕßÖËØÏÕÊÏÑÕÆ
ÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝ;OL=LYNLÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏ
ÇÖÄÚÕßÝÓÏÙÕÆÝÓËØÏÑÇÔÕÆÝ 
ÖÏÙÚËÆÕßÔÄÚÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎÕÌËÃÒËÏ
ÔÇÊÏÇÙÖ¦ÙËÏÚÏÝÓËÍ¦ÒËÝÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÁÝ
ËÚÇÏØËÃËÝËÌÄÙÕÔËÒÁÍÞÕßÔÓËÍ¦ÒÕÓËØÃÊÏÕÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÕÏ
ÓÏÙÕÃÇÖÄÚÕßÝËØÜÚÎÛÁÔÚËÝÛËÜØÕÆÔ
ÄÚÏÎ.VVNSLÑÇÏÎ@V\;\ILÛÇÁÖØËÖËÔÇÊÏÇÙÖÇÙÚÕÆÔÙËÊÆÕËÚÇÏØËÃËÝ
ÖÏÖÒÁÕÔÎÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇ ÛËÜØËÃ
ÄÚÏÎ-HJLIVVRÁÞËÏßÖËØÈÕÒÏÑ¦ÓËÍ¦ÒÎ
ÏÙÞÆÑÇÏÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÓÄÒÏÝÚÕ ÚÜÔ
ËØÜÚÎÛÁÔÚÜÔÊÂÒÜÙËÄÚÏËÓÖÏÙÚËÆËÚÇÏ
ÚÎÔÖÒÇÚÌÄØÓÇÇØÑËÚ¦×ÙÚËÔÇÓÕÏØ¦àËÚÇÏÙËÇßÚÂÔÖØÕÙÜÖÏÑ¦ÊËÊÕÓÁÔÇ
ËÍËÔÏÑÄËÖÃÖËÊÕÎÁØËßÔÇÊÏÇÖÏÙÚ×ÔËÏÄÚÏÕÏÓËØÏÑÇÔÕÃÚØÁÌÕßÔ
ÄÒÕÑÇÏÓËÍÇÒÆÚËØÎÇÔÚÏÖ¦ÛËÏÇÖØÕÝ
ÚÏÝÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÙßÍÑØÏÚÏÑ¦
ÓËÚÇËßØÂÓÇÚÇÖÇÒÇÏÄÚËØÎÝÁØËßÔÇÝ
ÖÕßËÃÞËÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÎÛËÃÑÇÚ¦ÚÎÔ
ÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂÖËØÃÕÊÕÚÕßÆÓÌÜÔÇÓËÚÕ;OL=LYNLÓÄÒÏÝÚÕ 
ÇÖÄÚÕßÝÓËØÏÑÇÔÕÆÝÖÕßÙßÓÓËÚËÃÞÇÔÙÚÎÔÁØËßÔÇÛËÜØËÃÄÚÏÚÕ
-HJLIVVRÙßÔËÏÙÌÁØËÏÓËÛËÚÏÑÄÚØÄÖÕÙÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇËÔ×ÚÕ ÖÏÙÚËÆËÏ
ÄÚÏËÖÏÊØ¦ÇØÔÎÚÏÑ¦¬ÕßÖÄÒÕÏÖÕ 
ËÑÚÏÓ¦ÄÚÏÚÕ-HJLIVVRÊËÔËÖÎØË¦àËÏ
ÛËÚÏÑ¦ÂÇØÔÎÚÏÑ¦ÚÎàÜÂÚÕß©ÙÕÔ
ÇÌÕØ¦ÚÕ;^P[[LYÖËØÃÖÕßÚÕÁÔÇÚØÃÚÕ
ÖÏÙÚËÆËÏÄÚÏËÖÏÊØ¦ÛËÚÏÑ¦ÙÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÑÕÏÔÜÔÃÇËÔ×ÇÔÚÏÛÁÚÜÝÚÕ
 ÚÜÔËØÜÚÎÛÁÔÚÜÔÇÖ¦ÔÚÎÙËÄÚÏ
ËÖÏÊØ¦ÇØÔÎÚÏÑ¦ÏÇÌÕØËÚÏÑÂÂÚÇÔÎ
ÙÚ¦ÙÎÚÜÔÓËØÏÑÇÔ×ÔÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÎÔ
.VVNSLÑÇÏÙÚÎÔ(THaVUÓËÚÕ 

ÑÇÏÚÕ ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇÔÇÛËÜØËÃÄÚÏ
ÁÞÕßÔÛËÚÏÑÄÇÔÚÃÑÚßÖÕÖÃÙÎÝÙË
ÍËÔÏÑÁÝÍØÇÓÓÁÝÁÊÜÙÇÔÛËÚÏÑÂÉÂÌÕ
ÙÚÎÔ(WWSLÙÚÎ4PJYVZVM[ÙÚÎ5L[MSP_
ÑÇÏÙÚÎ@V\;\ILÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝÃÊÏÇÝ
ÁØËßÔÇÝÕÏÓËØÏÑÇÔÕÃÑÒÂÛÎÑÇÔÔÇ
ÇÖÇÔÚÂÙÕßÔÖÕÏÇÖÒÇÚÌÄØÓÇËÓÖÏÙÚËÆÕÔÚÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÍÏÇÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÜÔÖØÕÙÜÖÏÑ×ÔÚÕßÝÊËÊÕÓÁÔÜÔ
ÚÎÔÑÕØßÌÂÚÎÝÒÃÙÚÇÝÓËÚÕ ÚÜÔ
ÉÂÌÜÔÈØÃÙÑËÚÇÏÎ4PJYVZVM[ÑÇÏÇÓÁÙÜÝÓËÚ¦ÇÑÕÒÕßÛËÃÎ(THaVUÓËÚÎÔ
ÁÍÑØÏÙÎÚÕß ÚÜÔËØÜÚÎÛÁÔÚÜÔ
ÚÎÙßÔÁÞËÏÇÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÎ5L[MSP_Î
(WWSLÑÇÏÎ.VVNSLËÔ×ÚËÒËßÚÇÃÇÙÚÎ
ÒÃÙÚÇËÃÔÇÏÎ-HJLIVVR
ÕØßÌÇÃÕÝÒÄÍÕÝÍÏÇÔÇÓÎÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙËÏÑÇÔËÃÝÚÕ-HJLIVVRËÃÔÇÏÎ
ÇÙÌ¦ÒËÏÇÚÜÔÖØÕÙÜÖÏÑ×ÔÊËÊÕÓÁÔÜÔ
ÚÜÔÞØÎÙÚ×ÔÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÇËßØÂÓÇÚÇÚÎÝÁØËßÔÇÝÚÕß;OL=LYNL¡ËÍ¦ÒÎ
ÓËØÃÊÇÚÜÔËØÜÚÎÛÁÔÚÜÔÇÖ¦ÔÚÎÙË
ËÖÃÙÎÝÄÚÏÊËÔÛÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÙËÚÎÔ
ÖÒÇÚÌÄØÓÇÊÏÄÚÏÊËÔËÔÊÏÇÌÁØËÚÇÏÍÏÇ
ÚÕÖËØÏËÞÄÓËÔÕÂËÖËÏÊÂÊËÔßÖÕÙÚÎØÃàËÏÚÎÔËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÂÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÚÎÝ
ËÚÇÏØËÃÇÝÖÏÖÒÁÕÔÕØÏÙÓÁÔÕÏÊÂÒÜÙÇÔÄÚÏÖØÕÚÏÓÕÆÔÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÖÒÇÚÌÄØÓËÝËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÁÈÇÏÇÚÕ ÚÜÔËØÜÚÎÛÁÔÚÜÔ
ÇÖ¦ÔÚÎÙËÄÚÏÎ-HJLIVVRËÃÔÇÏÑÇÒÆÚËØÎÙËÙÞÁÙÎÓËÚÎÔ.VVNSLÄÙÕÔÇÌÕØ¦
ÚÎÙÆÔÊËÙÎÓËÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÑÇÏÌÃÒÕßÝ
¥ÙÚÄÙÕÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝÎÞØÎÙÏÓÄÚÎÚÇÚÜÔßÖÄÒÕÏÖÜÔßÖÎØËÙÏ×ÔÚÎÝ
.VVNSLËÃÔÇÏÚËØ¦ÙÚÏÇÑÇÛ×ÝÎÙßÔÚØÏÖÚÏÑÂÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇÚÜÔËØÜÚÎÛÁÔÚÜÔ ÇÖ¦ÔÚÎÙËÄÚÏÛÇÇÖÕÍÕÎÚËßÄÚÇÔË¦ÔÎËÚÇÏØËÃÇÙÚÇÓÇÚÕÆÙË
ÔÇßÖ¦ØÞËÏÙÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÇÍÕØ¦
ÔÚÃÙÚÕÏÞÇÚÕ ÛËÜØËÃËÖÃÙÎÝÖÜÝ
ÛÇËÖÎØËÇàÄÚÇÔË¦ÔÎ(THaVUÙÚÇÓÇÚÕÆÙËÔÇÒËÏÚÕßØÍËÃ¬ÇÖÕÙÕÙÚ¦ÓËÏ×ÔÕÔÚÇÏÇÏÙÛÎÚ¦ÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÕ-HJLIVVR
ÑÇÏÚÕ;^P[[LYÓËÚÕ ÑÇÏÚÕ 
ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇÔÇÊÎÒ×ÔËÏÄÚÏÛÇÇÖÕÍÕÎÚËßÄÚÇÔË¦ÔÊËÔËÃÞËÖØÄÙÈÇÙÎÙÚÏÝ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔËÝÖÒÇÚÌÄØÓËÝ
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Αυξήσεις έως και 50% στις τιμές ζώνης

Εισηγούνται στο υπ. Οικονομικών οι εκτιμητές ακινήτων σε αστικά κέντρα και τουριστικές περιοχές
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Σε καλό δρόμο
Την ικανοποίησή τους για τον

τρόπο που κυλάει μέχρι στιγμής η
διαδικασία της αναπροσαρμογής
των τιμών ζώνης, εκφράζουν εκπρόσωποι εκτιμητικών εταιρειών
ακινήτων. Οπως σημειώνουν, δεν
υπάρχουν περιοχές που να μην
έχουν καλυφθεί, ενώ ήδη αρκετοί
έχουν παραδώσει τις εισηγήσεις
τους, παρότι η σχετική προθεσμία
λήγει στο τέλος του μήνα.

Πριμοδότηση
Σε αντίθεση με την προηγούμενη

διαδικασία, στην προκειμένη περίπτωση έχει επιτραπεί στους
εκτιμητές να αναλάβουν και περιοχές τις οποίες να γνωρίζουν
καλά, λόγω εντοπιότητας (π.χ. τόπος διαμονής ή τόπος επαγγελματικής στέγης). Μάλιστα, προβλέπεται και πριμοδότηση για τέτοιες
περιπτώσεις, ακριβώς επειδή οι
τιμές που θα εισηγηθούν θα είναι
ακόμα πιο ακριβείς.

Αυξήσεις που είναι πιθανό να προσεγγίσουν ακόμα και το 50%, εισηγούνται προς το υπουργείο Οικονομικών οι αρμόδιοι εκτιμητές ακινήτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας
για την αναπροσαρμογή των τιμών
ζώνης ανά την επικράτεια. Κατά μέσον όρο, στις περισσότερες περιοχές
εκτιμάται ότι οι αυξήσεις θα διαμορφωθούν πέριξ του 20%-30%.
Αυτές εντοπίζονται κατά βάση
στα μεγάλα αστικά κέντρα και στις
παραθεριστικές - παραθαλάσσιες
περιοχές. Αντιθέτως, σε ορεινές περιοχές και απομακρυσμένους οικισμούς, εκτιμάται ότι οι τιμές ζώνης,
επί των οποίων υπολογίζονται και
οι αντικειμενικές αξίες, θα παραμείνουν σταθερές σε σχέση με την προηγούμενη αναπροσαρμογή του 2018.
Σύμφωνα με εκτιμητές που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία,
οι μεγάλες διαφορές που εντοπίζονται
ανάμεσα στις τιμές ζώνης και τις εμπορικές αξίες, αποδίδονται σε μια
σειρά παραγόντων.
Οπως σημειώνει στην «Κ» ο κ. Πάνος Χαραλαμπόπουλος, επικεφαλής
της εκτιμητικής εταιρείας Solum
Property Solutions, «ένας βασικός
λόγος για τις μεγάλες αποκλίσεις που
παρατηρούνται έγκειται στο γεγονός
ότι κατά την προηγούμενη διαδικασία
του 2018, στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων δεν ελήφθησαν υπόψη οι εισηγήσεις των εκτιμητών. Ηδη από τότε υπήρχαν σημαντικές διαφορές, καθώς οι εμπορικές τιμές κινούνταν σε σαφώς υψηλότερο επίπεδο σε πληθώρα περιοχών. Ωστόσο, εντέλει, για πολιτικούς
λόγους, οι τιμές που υιοθέτησε το
υπουργείο Οικονομικών ήταν ελάχιστα υψηλότερες από τις υφιστάμενες», σημειώνει ο κ. Χαραλαμπόπουλος.Ενα χαρακτηριστικό παρά-








Σταθερές αναμένεται
να μείνουν σε ορεινές
περιοχές και απομακρυσμένους οικισμούς.
δειγμα, που λειτούργησε άλλωστε
και ως «πιλότος» για τις υπόλοιπες
περιοχές, εντοπίζεται στο Χαλάνδρι.
Στο κέντρο του δήμου, η τιμή ζώνης
πριν από την πρόσφατη αναπροσαρμογή δεν ξεπερνούσε τα 1.200
ευρώ/τ.μ., ποσό κατά τεκμήριο χαμηλό. Οι εκτιμητές που ανέλαβαν
τη συγκεκριμένη ζώνη, εισηγήθηκαν
τιμή μεταξύ 1.900 και 2.100 ευρώ/τ.μ.,

πλην όμως το υπουργείο τελικά όρισε
την τιμή ζώνης σε μόλις 1.300
ευρώ/τ.μ.
Ενας ακόμα λόγος που έχει οδηγήσει σε σημαντικό άνοιγμα της ψαλίδας οφείλεται στη σημαντική ανάκαμψη που έχει καταγράψει η αγορά
κατοικίας σε πληθώρα περιοχών,
όπως για παράδειγμα στο κέντρο
της Αθήνας, στα νότια προάστια,
αλλά και σε δημοφιλείς τουριστικούς
προορισμούς.
Σε όλες τις παραπάνω περιοχές,
η προηγούμενη αναπροσαρμογή
ήταν «ήπια» με αυξήσεις που δεν ξεπέρασαν το 15%, όταν ήδη προ διετίας οι τιμές πώλησης είχαν αρχίσει
να αυξάνονται. Σήμερα, μετά ακόμα

δύο χρόνια ανάπτυξης, οι εμπορικές
αξίες έχουν ενισχυθεί περισσότερο,
με αποτέλεσμα η διαφορά με τις
ισχύουσες τιμές ζώνης να είναι πολύ
μεγάλη.
Για παράδειγμα, στη Γλυφάδα η
τιμή ζώνης ανέρχεται σήμερα σε
2.100 ευρώ/τ.μ., όταν η τιμή πώλησης
ενός νεόδμητου διαμερίσματος πρώτου ορόφου (επί του οποίου υπολογίζεται κάθε τιμή ζώνης) αγγίζει σήμερα τα 4.100 ευρώ/τ.μ. Αντίστοιχα,
στους Αμπελοκήπους, η τιμή ζώνης
δεν ξεπερνάει τα 1.300 ευρώ/τ.μ.,
όντας 43% χαμηλότερη από την τιμή
πώλησης ενός νεόδμητου που εκτιμάται σε 2.300 ευρώ/τ.μ. Στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο της πόλης, η

τιμή ζώνης των 1.500 ευρώ/τ.μ. είναι
χαμηλότερη κατά 52% σε σχέση με
την εμπορική τιμή των 3.100
ευρώ/τ.μ. που ισχύει για μια νεόδμητη
κατασκευή.
Μικρότερες διαφορές, πλην όμως
επίσης διψήφιες, παρατηρούνται
και στα μεγάλα αστικά κέντρα της
περιφέρειας. Σε ό,τι αφορά παραθεριστικούς προορισμούς, όπως σημειώνει στην «Κ» ο κ. Σπύρος Ράπτης,
διευθυντής εκτιμήσεων της REDVIS,
εταιρείας παροχής υπηρεσιών ακινήτων, «με βάση την εικόνα που καταγράφουμε μέχρι σήμερα, θα πρέπει
να αναμένονται αυξήσεις της τάξεως
του 20%-30%, ιδίως στα σημεία που
βρίσκονται κοντά στη θάλασσα».

Η επιβράδυνση της διεθνούς οικονομίας θα φρενάρει την άνοδο των τιμών κατοικιών
Σύμφωνα με πληροφορίες, το οικονομικό επιτελείο έχει λάβει γνώση
των τάσεων που διαμορφώνονται
στην αγορά ακινήτων και στην οικονομία, και ανάλογα πρόκειται να
αξιολογήσει τις εισηγήσεις των εκτιμητών για τις νέες τιμές ζώνης και
την απαιτούμενη αναπροσαρμογή
τους. Ειδικότερα, στελέχη εντός
του υπουργείου, με γνώση της διαδικασίας, επισημαίνουν ότι ο παράγοντας της επικείμενης παγκό-

σμιας οικονομικής ύφεσης, ή έστω
της επιβράδυνσης της οικονομικής
ανάπτυξης, ιδίως των χωρών που
μέχρι σήμερα έχουν τροφοδοτήσει
τις αγορές ακινήτων στην Ελλάδα
από κατοίκους του εξωτερικού, αναμένεται να έχει καθοριστική επίδραση στη μελλοντική πορεία των
αξιών στην ελληνική κτηματαγορά.
Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι θα
υπάρξει σημαντική επιβράδυνση
των τιμών πώλησης ακινήτων τους

επόμενους μήνες, ως αποτέλεσμα
της υποχώρησης της ζήτησης από
το εξωτερικό, π.χ. για διαμερίσματα
στο κέντρο της Αθήνας, εξοχικά σε
δημοφιλείς παραθεριστικούς προορισμούς ή κατοικίες στα νότια προάστια της Αττικής. Στο πλαίσιο αυτό,
πρόθεση των ιθυνόντων είναι να
μην αυξηθούν υπέρμετρα οι τιμές
ζώνης, ώστε να υπάρχει και ένα περιθώριο μελλοντικής σύγκλισης
ανάμεσα στην αντικειμενική και

ΑΡΘΡΟ

την εμπορική αξία, λόγω ακριβώς
των παραπάνω παραγόντων. Για
παράδειγμα, αν για μια περιοχή,
όπου σήμερα η τιμή ζώνης ορίζεται
στα 1.500 ευρώ/τ.μ., υπάρχει εισήγηση για αύξησή της σε 2.300
ευρώ/τ.μ., με βάση τις εμπορικές
τιμές που ισχύουν πλέον, το υπουργείο θα προσανατολιστεί προς μια
αύξηση της τάξεως των 2.000
ευρώ/τ.μ., υπολογίζοντας ακριβώς
σε μια πιθανή μείωση, ή έστω στα-

θεροποίηση των εμπορικών αξιών
στο άμεσο μέλλον.
Πάντως, σύμφωνα με τον κ. Χαραλαμπόπουλο, είναι επιτακτική
ανάγκη και η μείωση των φορολογικών συντελεστών, κυρίως του ΕΝΦΙΑ, αλλά και άλλων φόρων που
υπολογίζονται με βάση τις αντικειμενικές αξίες, όπως, για παράδειγμα,
το τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ),
οι γονικές παροχές και οι κληρονομιές. Με τον τρόπο αυτό, αφενός

θα υπάρξει κοινωνική αναστάτωση
από τις πρόσθετες επιβαρύνσεις
στα ακίνητα, σε μια περίοδο άλλωστε
που στόχος της κυβέρνησης είναι
η ελάφρυνση των βαρών προς τους
πολίτες, αφετέρου το δημοσιονομικό
αποτέλεσμα θα είναι μηδενικό για
το Δημόσιο, δηλαδή θα συνεχίσει
να εισπράττει αυτά που επιθυμεί,
βάσει του προϋπολογισμού, χωρίς
να δημιουργούνται νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές.

/ Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ

Σκηνές από το παρελθόν, με άλλη υφή και διαφορετικές εντάσεις
Είναι αυτοί που πιστεύουν πως τα
ζευγάρια περνούν σοβαρές κρίσεις
ανά επταετία. Φαίνεται πως εμείς
σαν χώρα επίσης. Το σκηνικό αυτές
τις μέρες θυμίζει έντονα αυτό του
2013. Οι δρόμοι άδειοι σε σχέση
με τη συνήθη καθημερινότητα και
αυτοί που μετακινούνται δεν ξέρουν
καλά – καλά γιατί το κάνουν.
Τότε, είχαμε κλειστές τις τράπεζες και δεν ξέραμε τι θα μας ξημέρωνε, τόσο σε προσωπικό όσο
και σε επιχειρηματικό/ επαγγελματικό επίπεδο.
Είχαμε μόνο ένα θέμα συζήτησης και κολυμπούσαμε σε αχαρτογράφητα νερά αποσβολωμένοι
σαν χάννοι, μη πιστεύοντας το τι
μας συνέβαινε.
Η ειδοποιός διαφορά του τότε
με το σήμερα είναι πως αυτή η κρίση δεν αφορά μόνο εμάς είναι παγκόσμια και είμαστε όλοι εν δυνάμει
θύματά της. Το δε χειρότερο είναι
πως μια πιο ολοκληρωμένη αποκωδικοποίησή της καταλήγει στο
ότι δεν είναι μόνο θέμα υγείας,
είναι και θέμα ζωής και θανάτου,
είναι και θέμα οικονομικής επιβίωσης, αλλά είναι και θέμα επανακαθορισμού της παγκόσμιας οικονομικής και ηγεμονικής τάξης.








Προτιμότερη η δραστική
εφαρμογή αυστηρότατων μέτρων περιορισμού και κλεισίματος
των πάντων για τρεις
με τέσσερις βδομάδες,
παρά η εφαρμογή ημίμετρων για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
Είναι αυτοί που πιστεύουν πως
το μικρότερο από τα πιο πάνω προβλήματα είναι το θέμα της υγείας,
υποστηρίζοντας πως αυτή η κρίση
θα χρεοκοπήσει πολύ περισσότερους από όσους θα σκοτώσει. Προχωράνε και ένα βήμα πιο κάτω για
να εισηγηθούν πως είναι η ώρα να
κάνουν στην άκρη οι γιατροί και
να αναλάβουν οι οικονομολόγοι,
επειδή το πράγμα άρχισε να βγαίνει
πραγματικά εκτός ελέγχου. Καλούν
κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες
να επέμβουν άμεσα και με πιο αποφασιστικό τρόπο από ό,τι και όσα
έπραξαν το 2008 για να αντιστραφεί

Το να έχουμε την Κίνα που ευθύνεται για το ένα τρίτο της παγκόσμιας παρα-

γωγής κλειστή και τις αλυσίδες τροφοδοσίας ανά το παγκόσμιο κομμένες, ωθεί
με ανεξέλεγκτο ρυθμό τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε βέβαιη χρεοκοπία.
αυτό που φαντάζει σαν μια ολιστική
καταστροφή.
Είναι γεγονός πως το να έχουμε
την Κίνα που ευθύνεται για το ένα
τρίτο της παγκόσμιας παραγωγής
κλειστή και τις αλυσίδες τροφοδοσίας ανά το παγκόσμιο κομμένες,
ωθεί με ανεξέλεγκτο ρυθμό τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε βέβαιη
χρεοκοπία. Και όταν συμβεί αυτό
τότε είναι γνώριμο για εμάς το τι
σημαίνει μη εξυπηρετούμενα δάνεια και κίνδυνος να χάσεις το σπίτι
και την περιουσία σου. Σε απόλυτο

συγχρονισμό έχουμε και τον πόλεμο Ρωσίας και Σαουδικής Αραβίας
στις τιμές του πετρελαίου – χώρες
οι οποίες μπορούν για κάποιο διάστημα να αντέξουν τις χαμηλές τιμές, αλλά η Αμερική αδυνατεί. Αν
αδυνατήσει η αμερικάνικη οικονομία θα ανατροφοδοτήσει την
ήδη υπάρχουσα παγκόσμια κρίση
με πολλαπλασιαστικό τρόπο. Μετά
έχουμε το γεγονός ότι εξανεμίστηκαν ήδη τρισεκατομμύρια από τα
χρηματιστήρια, αεροπορικές εταιρείες παρκάρουν τα αεροπλάνα

τους και ταξιδιωτικοί πράκτορες
κοιτάνε με απλανές βλέμμα τα screen savers των οθονών τους. Οι
επενδυτές σε παγκόσμιο επίπεδο
έχουν κρυφτεί σαν σαλιγκάρια στα
καβούκια τους και δεν αποτολμάνε
τίποτα υπό αυτό το καθεστώς αβεβαιότητας, για να μην πούμε μετά
βεβαιότητας πως προσπαθούν να
μετρήσουν τις απώλειες τους λόγω
της πτώσης των χρηματιστηριακών
αξιών και της ακινησίας που παρατηρείται σε τομείς, όπως αυτός
των ακινήτων αλλά και υποτομείς
των ακινήτων που έχουν να κάνουν
με τουρισμό.
Ιδέες για μέτρα που ακούγονται
από κυβερνήσεις που έχουν να κάνουν με αναστολή πληρωμής φορολογικών υποχρεώσεων και άλλα
συναφή, δεν είναι αρκετά για να
σώσουν την κατάσταση. Απλά μεταφέρουν το πρόβλημα παρακάτω.
Πρέπει όλοι αυτοί να λειτουργήσουν πιο ευφάνταστα. Χρειάζεται
να εισακουστούν οι οικονομολόγοι
που θα υποδείξουν ριζοσπαστικά
μέτρα, αλλά χρειάζονται και οι πολιτικοί που με σύμπνοια θα τα εφαρμόσουν. Και αυτό αφορά ειδικά
εμάς που έχουμε μια φυσική ροπή
στο να πιστεύουμε πως ό,τι δεν έρ-

χεται από εμάς, δεν αποτελεί καλή
ή την καλύτερη λύση και πάμε κόντρα.
Εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύουν πως είναι προτιμότερη η
δραστική εφαρμογή αυστηρότατων
μέτρων περιορισμού και κλεισίματος των πάντων για τρεις με τέσσερις βδομάδες, παρά η εφαρμογή
ημίμετρων για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Πιστεύω έντονα
πως η οικονομική ζημιά θα είναι
στην πρώτη περίπτωση πολύ μικρότερη από ό,τι στη δεύτερη. Συνάμα, δίνεται η ευκαιρία να νοσήσουν όσοι θα νοσήσουν σταματώντας την εξάπλωση το ιού σε
νέα κρούσματα με απότομη εξαφάνισή του.
Στην ακραία περίπτωση που αυτό το εφάρμοζε η κάθε χώρα η πανδημία θα εξαφανιζόταν σε 3-4 βδομάδες λόγω και του διαφορετικού
σταδίου που βρίσκεται η κάθε χώρα
σε σχέση με τον ιό. Σε ατομικό επίπεδο, όλοι πρέπει να εφαρμόσουμε
αυστηρά τον αυτοπεριορισμό. Καλή
δύναμη folks!

O Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS είναι
CEO, APS Andreou Property Strategy Chartered Surveyors
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Ο ιός της τέχνης
Επιδημίες που άλλαξαν την κοινωνία και επηρέασαν τη λογοτεχνία, τη ζωγραφική, την αρχιτεκτονική
Των ΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ
και ΝΙΚΟΛΑ ΖΩΗ
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«Δεν πρέπει να ξεχνάμε
τη συμβολή της
πανώλης στην ανάδυση
σύγχρονων κρατικών
μηχανισμών».
ÚÜÔÇÓÇØÚÏ×ÔÑÇÛ×ÝÎÖÇÔ×ÒÎ
ÛËÜØÂÛÎÑËÇØÞÏÑ¦ÛËáÑÂÚÏÓÜØÃÇ
ÑÇÏÚÎÔÇÔ¦ÊËÏÐÎÔÁÜÔÇÍÃÜÔÚÕß
ÍÃÕßËÈÇÙÚÏÇÔÕÆÑÇÏÚÕßÍÃÕß
ªÄÑÑÕßÛØÎÙÑËßÚÏÑÂÁÐÇØÙÎ
ÇÖÕÚßÖ×ÛÎÑËÓÇÝÒÁËÏÕÑÔÄÕßÔÚËÔÙÚÎÔÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÑÇÏ
ÙÚÎÔÚÁÞÔÎ²ÚÃÙÚÎÑÇÔËÖÏÈÒÎÚÏÑÕÃÑÇÛËÊØÏÑÕÃÔÇÕÃÑÇÏÓËÍÇÒÕÖØËÖÂÓÔÎÓËÃÇWSHN\LJVS\TUZ
ÙËÖÒÇÚËÃËÝÊÎÒÜÚÏÑ¦ÚÎÝÑÇÛÇØÄÚÎÚÇÝÓÏÇÝÖËØÏÕÞÂÝ¬ÇÛÁÓÇÚÇÚÎÝËßØÜÖÇáÑÂÝËÏÑÕÔÕÍØÇÌÃÇÝ
ÇÒÒ¦àÕßÔÓËÚÎÔÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎÄÚÏ
ÎàÜÂËÃÔÇÏÓÏÑØÂ©ÏÖÃÔÇÑËÝÍËÓÃàÕßÔÓËÙÆÓÈÕÒÇÓÇÚÇÏÄÚÎÚÇÝ
]HUP[HZÄÖÜÝÑØÇÔÃÇÑÇÏÑÄÑÇÒÇÒÕßÒÕÆÊÏÇÖÕßÓÇØÇÃÔÕÔÚÇÏ
ÑËØÏ¦ÖÕßÙÈÂÔÕßÔÛßÓÃàÕÔÚÇÝ
ÙÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÄÚÏÎÓËÚÁÖËÏÚÇàÜÂËÃÔÇÏÎÙÎÓÇÔÚÏÑÂÑÇÏÖØÁÖËÏÔÇËÃÔÇÏÁÚÕÏÓÕÏÍÏÇÚÎÔÚËÒÏÑÂÑØÃÙÎ®¬ÎÔÃÊÏÇ×ØÇÜÙÚÄÙÕ
ÍËÔÔ¦ÚÇÏÙËÖÕÒÒÕÆÝÇÔÛØ×ÖÕßÝ
ÑÇÏÎÇÓÌÏÈÕÒÃÇÁÔÇÝÔÁÕÝÇÍÔÜÙÚÏÑÏÙÓÄÝÖÕßÇÔÇØÜÚÏÁÚÇÏÍÏÇÚÃ
ÕËÄÝËÖÏÚØÁÖËÏÔÇÖËÛÇÃÔÕßÔ
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÖÇÏÊÏ¦ÙÚÏÝËÖÏÊÎÓÃËÝÖÇÔÕÆÑÒÇÝÔÓÏÒÂÙÕßÓËÓË
ÙÎÓËØÏÔÕÆÝÄØÕßÝÛÇÒÁÍÇÓËÄÚÏ

Γλαφυρή ÑÉ{~Ì{i³iØÉ{ÙiÐËÑØTÜÓ¨ÑØ³É¨{Ù{~Ì_&_²x²º¦> É{~ÌÑ~ÐÉË~Ñ{³ÉÂ×ÈÜÜ³È
K{KÜËÈt xX_xR©>X-Rx_²Ãu³È'¨Ñ~.ÌÈ³É
ÚÄÚËÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÇßÚÕÃßÖÁÌËØÇÔ
ÇÖÄÙÆÔÊØÕÓÕÓËÚÇÚØÇßÓÇÚÏÑÕÆ
ÙÚØËÝ®ÙÎÓËÏ×ÔËÏÕÑÇÛÎÍÎÚÂÝ
ÖÇÔÕÆÑÒÇÓÖÂÑËÙÚÎÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÓËÚÕÔ ÇÓÆÚÕÔÕÑÑ¦ÑÏÕ
ÚÕÔ§ÚÏÌÄÕßÚÕÔ¡ÇÔÚÙÄÔÏÎËßÒÕÍÏ¦ÖØÕÙÁÈÇÒËÚÕßÝÞÇØÇÑÚÂØËÝ
ÚÕß§ÚÃÑËÔÝÑÇÏÚÕß¦ÑËØÏÑÇÏ

ÄÖÜÝÑÇÏÕÑÃÚØÏÔÕÝÖßØËÚÄÝ¦ÒÒÇÐËÚÎÔÁÑÈÇÙÎÓÇÞ×ÔÑÇÏÚÎÔ
ÖØÕÁÒÇÙÎÚÕß§ÇÖÕÒÁÕÔÚÇÚÕ
(0+:ÑÇÏÕÓÖÕÒÇÁÍÏÔÇÔÚÇÏÔÃËÝ
ÇÓÃÇÄÓÜÝÇÙÛÁÔËÏÇÊËÔËÐßÉ×ÛÎÑËÙÚÇÓ¦ÚÏÇÚÜÔËßÍËÔ×Ô
ÄÙÕÎÌßÓÇÚÃÜÙÎÙÚÎÔËÖÕÞÂÚÕß
ØÕÓÇÔÚÏÙÓÕÆÖÇØ¦ÚÎÔÚØÇÍÏÑÂ

ÑÇÚ¦ÒÎÐÎÚÕßÇÙÛËÔÕÆÝÇÙÛÁÔËÏÇÚÕßÇÍÑÇÔÃÔÏÚÕßÕÖÁÔ
ÚÕßÁÏÚÝÚÕßÁÒËáÛËÜØÕÆÔÚÇÔ
ÔÄÙÕÝÚÜÔÇØÏÙÚÕÑØÇÚ×ÔÑÇÏÚÜÔ
ÏÊÏÕÌß×ÔÇÙÛÁÔËÏÇËÐËÒÃÙÙËÚÇÏÖÕÒÆÇØÍ¦ÑÇÏÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÖØÕÙÈ¦ÒÒËÏÚÕßÝÖÔËÆÓÕÔËÝÑÇÏÑÇÚÇÚØ×ËÏ®ÚÕÔÇÙÛËÔÂ

ËÙÜÚËØÏÑ¦¥ÙÚÄÙÕÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝ
ÄÖÜÝÕÏÖØÕØÇÌÇÎÒÃÚËÝàÜÍØ¦ÌÕÏ
ËÃÞÇÔÍÏÇÓÕÔÚÁÒÇÌßÓÇÚÏÑÁÝÍßÔÇÃÑËÝÖÕßÇØÍÄÚËØÇÓ¦ÒÏÙÚÇÚÏÝ
ÖÇÔÚØËÆÕÔÚÇÔÌßÓÇÚÏÑÂÄÉÎ
ÛËÜØÂÛÎÑËÍÏÇÚÏÝÍßÔÇÃÑËÝÖØÄÚßÖÕÕÓÕØÌÏ¦ÝÍÏÇÓÏÇÖËØÃÕÊÕ
ÚÕß ÕßÇÏ×ÔÇÑÇÏÕÏÔËÇØÁÝÚÎÝ
ËÖÕÞÂÝÖØÕÙÖÇÛÕÆÙÇÔÔÇËÃÔÇÏ
ÖÕÒÆÇÊÆÔÇÚËÝÑÇÏÓÎÔÚÏÝÈÒÁÖËÏ
ÕÂÒÏÕÝÂÔÇÓÇÑÏÍÏ¦ØÕÔÚÇÏÓËÒËßÑÄÇÒËÆØÏÍÏÇÔÇÇÖÕÑÚÂÙÕßÔÚÎÔ
ÇÙÛËÔÏÑÂÞÒÜÓ¦ÊÇ²ÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄËÃÔÇÏÚÕÁØÍÕ9PJL7V^KLY®ÚÕß
¬ÕßÒÕÆàÕÚØÁÑ
ÏÇÚÕßÝ¦ÔÊØËÝÚÕÖØÄÚßÖÕ
ÂÚÇÔÕÁÏÚÝÖÕßÛËÜØÕÆÔÚÇÔÖÜÝ
ÄÙÕÇØØ×ÙÚÇÏÔËÚÄÙÕÖÏÕÖÕÏÎÚÏÑÄÝÍÏÔÄÚÇÔËÔ×ÍÏÇÚÕÔÃÑÚÜØÇ
©ßÍÑÄÕÏÙÆÍÞØÕÔÕÃÚÕßÁÒËÍÇÔÄÚÏ
ÚÕÓÄÔÕÚÕßËÒ¦ÚÚÜÓÇÜÝÙßÍÍØÇÌÁÇÂÚÇÔÎÍËØÂÚÕßÑØ¦ÙÎ®ßÚÂ
ÎÛË×ØÎÙÎÓÇÝÒÁËÏÕÑÔÄÕßÔÚËÔÙÚÇÓ¦ÚÎÙËÇÖÄÚÕÓÇÓÄÒÏÝ
ÁÍÏÔËÍÔÜÙÚÄÚÕÓÏÑØÄÈÏÕÖÕßÖØÕÑÇÒËÃÚÎÌßÓÇÚÃÜÙÎÑÇÏÚÄÚËÁÍÏÔË
ÎÇÙÛÁÔËÏÇÚÜÔÌÚÜÞ×Ô
ÙÛÁÔËÏËÝÄÖÜÝÎÌßÓÇÚÃÜÙÎ
ÑÇÏÎÙÆÌÏÒÎ¶ÎÕÖÕÃÇÍÏÇÕØÏÙÓÁÔÕßÝÄÖÜÝÕ¡ÖÕÔÚÒÁØÛËÜØÕÆÔÚÇÔÖÇØ¦ÙÎÓÕ®ËØÜÚÏÑ×ÔËÖÏÊÄÙËÜÔ¶ËÃÞÇÔÑÇÏÚÎÌßÒËÚÏÑÂ®
ÚÕßÝËØÓÎÔËÃÇÌßÓÇÚÃÜÙÎÛËÜØÕÆÔÚÇÔÎÖÇÔÕÆÑÒÇÚÜÔÒËßÑ×Ô®ÑÇÏÚÎÝÇÔ×ÚËØÎÝÚ¦ÐÎÝËÔ×
ÑÇÏÍÏÇÚÎÙÆÌÏÒÎßÖÂØÞËÎÛËÜØÃÇÄÚÏÚÎÈÃÜÔÇÔÓËÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄ
ÚØÄÖÕÕÏÒËßÑÕÃÇÖÄÚÕßÝÓÇÆØÕßÝ
¬ÁÒÕÝØÜÚ¦ÓËÚÕÔÑÔÄÕßÔÚËÔ
Ë¦ÔÕÑÕØÜÔÕáÄÝÛÇËÃÔÇÏÇÖÄÚÏÝ
ËÖÏÊÎÓÃËÝÖÕßÛÇÓËÃÔÕßÔÙÚÎÔ
ÙÚÕØÃÇÇÒÒ¦ËÃÔÇÏÏÊÏÇÏÚÁØÜÝÖØÕÙËÑÚÏÑÄÝÙÚÎÔÇÖ¦ÔÚÎÙÂÚÕßÃÓÇÙÚËÇÑÄÓÎÙÚÎÔÇØÞÂÇßÚÂÝ
ÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÑÇÏÊËÔÍÔÜØÃàÕßÓËÖÄÙÕÛÇÑØÇÚÂÙÕßÔÎÃÊÏÇÑÇÏ
ÕÏÙßÔÁÖËÏÁÝÚÎÝÃÔÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÇÄÙÇÊËÔÍÔÜØÃàÕßÓË®ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÖØÕÙÛÁÚÕÔÚÇÝÈÁÈÇÏÇÄÚÏ
ÙÚÎÔËÖÕÞÂÓÇÝÊËÔËÃÓÇÙÚËÙÚÕ
ÁÒËÕÝÚÜÔÏ×Ô¥ÙÚÄÙÕÚÇÓÇÛÂÓÇÚÇÖÕßÖÂØÇÓËÇÖÄÚÕÔ:(9:
ÒÁËÏÕÑÇÛÎÍÎÚÂÝÑØ¦ÚÎÙÇÔÒÃÍÕ
ÑÇÏÓËÚ¦ÓËÏ×ÛÎÑÇÔÚÇÑÕÔÊÆÒÏÇ
ÚÎÝÏÇÚØÏÑÂÝÁØËßÔÇÝÑÇÏÚÇËØÍÇÒËÃÇÍÏÇÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂËÓÈÕÒÃÜÔÍÏÇÚÏÝÕÏÑÕÍÁÔËÏËÝÚÜÔÏ×Ô©
ÇÍÑÄÙÓÏÕÝ©ØÍÇÔÏÙÓÄÝ±ÍËÃÇÝ
ÖØÕËÏÊÕÖÕÏÕÆÙËÚÕ ÍÏÇÚÎÔ
ËÖÏÑÏÔÊßÔÄÚÎÚÇÚÜÔÏ×ÔÚÕßÇÔÇÖÔËßÙÚÏÑÕÆ ÇÔËÃÝÊËÔÛÁÒËÏÔÇ
ßÖÕÌÁØËÏÚÇÊËÏÔ¦ÓÏÇÝËÖÏÊÎÓÃÇÝÇÒÒ¦ÇÔÓÖÕØËÃÔÇÈÍËÏÑ¦ÚÏ
ÛËÚÏÑÄÇÖÄÇßÚÂÚÎÔÖËØÏÖÁÚËÏÇ
ÃÙÜÝËÃÔÇÏÄÚÏÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÕÏ
ÑßÈËØÔÂÙËÏÝÑÇÏÎÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇ
ÛÇÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏÂÙÕßÔÄÚÏÇßÚÄ
ËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÖÕßÛÇËÖÏÙÚØÁÉËÏÑÇÏ
ÖØÁÖËÏÔÇËÃÓÇÙÚËÁÚÕÏÓÕÏ®

Λογοτεχνία και επιδημίες: η «μητέρα όλων των δεινών»
Του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΚΟΥΡΤΟΒΙΚ

Δεν είναι απλώς
συμφορές. Είναι
μηνύματα –από
τον Θεό, τη φύση,
τον ίδιο τον ποιητή.
ÒÕÏÓÄÙÚÕßÝÒÒÎÔËÝÍÏÇÔÇÚÏÓÜØÂÙËÏÚÕÔÍÇÓÁÓÔÕÔÇÚÕËÑÇÂÓËØÕ®ÚÕßÕÑ¦ÑÏÕßÓÏÇÖÇØÁÇÇÌÂÔËÏ
ÚÎÞËÏÓÇàÄÓËÔÎÇÖÄÚÎÔÖÇÔÕÆÑÒÇ
ÖÄÒÎÍÏÇÓÏÇËÐÕÞÏÑÂÁÖÇßÒÎÄÖÕß
ÐÕØÑÃàËÏÚÕÔÌÄÈÕÚÕß¡ÇÆØÕßÇÔ¦ÚÕßÙÑÇØ×ÔÕÔÚÇÝÜØÇÃËÝÏÙÚÕØÃËÝ!ÚÕÖÔËÆÓÇÚÎÝÔÇÍÁÔÔÎÙÎÝ
ÇÖÇÔÚ¦ÙÚÕÔÖËØÏÊËÂÖËÏÙÏÛ¦ÔÇÚÕ
¡ËÙÇÃÜÔÇÓËËßÛßÓÃÇÑÇÏÞÕØÕÆÝ
ÚÕÔÄËÑ¦ÖÕÏÕÏÞÇØÕÑÄÖÕÏÖÕß
ÐËÌÇÔÚ×ÔÕßÔÙ»ÁÔÇÖÇÒ¦ÚÏÊËÔÇÖÕ-

AP PHOTO/ANTONIO CALANNI

Από την «Ιλιάδα» ×ÝÚÇÛØÃÒËØÚÕß
ÚÃÈËÔ ÏÔÍÑÑÇÏÚÕß§ÚÏÔ ÕßÔÚà
ÎÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÈØÃÛËÏÏÙÚÕØÏ×ÔÍÏÇ
ÒÕÏÓÕÆÝÙËÏÙÓÕÆÝÑÇÚÇÖÕÔÚÏÙÓÕÆÝ
ËÏÙÈÕÒÁÝËÐÜÍÂÏÔÜÔËÖÏÊØÕÓÁÝàÄÓÖÏËÖËÒ¦ÙËÏÝÇÔÛØÜÖÕÍËÔ×ÔÏ×Ô
ÑÒÖ¬ÕÄÚÏÚÁÚÕÏÇÁØÍÇÖØÕÑÇÒÕÆÔ
ËÔÊÏÇÌÁØÕÔÙËÖËØÏÄÊÕßÝËÖÏÊÎÓÏ×Ô
ÑÇÏÌßÙÏÑ×ÔÑÇÚÇÙÚØÕÌ×ÔÙßÔÊÁËÚÇÏÓËÚÎÔÇÔÇàÂÚÎÙÎÔÕÂÓÇÚÕÝ
ÙËÑ¦ÚÏÐÇÌÔÏÑÄÇÖØÄÈÒËÖÚÕÚÎ
ÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÑÇÏÙÚÕÇÔÛØ×ÖÏÔÕÌÇÔÚÇÙÏÇÑÄÓÏÇÛÇÔÇÚÎÌÄØÇËÖÏÊÎÓÃÇÁÔÇÝÑÇÚÇÙÚØÕÌÏÑÄÝÙËÏÙÓÄÝ
ÊËÔËÃÔÇÏÇÖÒ×ÝÙßÓÌÕØÁÝÃÔÇÏ
ÓÎÔÆÓÇÚÇ¶ÇÖÄÚÕÔËÄÚÎÌÆÙÎ
ÚÕÔÃÊÏÕÚÕÔÖÕÏÎÚÂÞÕßÔÎÛÏÑÄ
ÊÃÊÇÍÓÇ®
ÚÎÔÒÏ¦ÊÇ®ÕÖÄÒÒÜÔÙÚÁÒÔËÏ

Ελεγχοι É{Ùi¨Ù¨Ð{~Ì³ÑÚÐÌ³{ÜÒ.ÉÉ¨{ÌÙÈØÉ{ÙiÐ{~Ñ{
×È{~~Ñ³Ñ³¨×i³¨×Ê³ÈÉÙ{Ñ×Ó¨³Ø³iÑ³Ë³{TiÜo³ÉTËÑÈÙÓÉ³Ñ{ÐÉ³iÑÑÇÊ³iiÊÐÑ³ØÉ~Ò³{ÂÑ×{~ÌVÑ¨ÌKÜÉ³

ÌËÆÍÕßÔÚÎÔËÖÃÙÑËÉÎÚÕßÓÇßØÕÔÚßÓÁÔÕßÓÕßÙÇÌÃØÎËÖÏÊÎÓÃÇ
ÖÕßÑØßÌÕØÕÑÇÔÃàËÏÚÎËÔËÚÃÇÑÇÏ
ÚÕÔÙËÔÓÖÇÞÙÚÎÔÕßÈÁÒÇÚÕß¬ÄÓÇÝ¡ÇÔËÃÔÇÏÓËÚÇÌÕØ¦ÍÏÇÚÎÒÇÔÛ¦ÔÕßÙÇÔÄÙÕÚÎÝßØ×ÖÎÝÖÕß
ÙÆÔÚÕÓÇÛÇÐËÙÖÕÆÙËÈÃÇÏÇÇÌÂÔÕÔÚ¦ÝÚÎÔÓÏÙËØÂÓÁÞØÏÙÂÓËØÇ
ÇÔÕÆÑÒÇ®ÚÕß ÇÓÆÁÞËÏÚÎÙÌØÇÍÃÊÇÚÕßÇÏÙÏÄÊÕÐÕßßÖÇØÐÏÙÚÏÑÕÆ
ÇÔÛØÜÖÏÙÓÕÆÚÕßÍÏÇÚÃÇÔÇÊËÏÑÔÆËÏÞÇØÇÑÚÂØËÝÓËÙÚÜÏÑÄÎØÜÏÙÓÄ
ÖÕßÇÔÇÑÚÕÆÔÚÎÔÇÐÏÕÖØÁÖËÏÇÑÇÏ
ÊÃÔÕßÔÔÄÎÓÇÙÚÎÔÆÖÇØÐÂÚÕßÝ
ÓÁÙÇÇÖÄÚÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÚÕÔÇØÇÓ¦ÍÑÕßÎËÖÏÊÎÓÃÇÚßÌÒÄÚÎÚÇÝ
ÓÕÏ¦àËÏÙÇÔÇÒÒÎÍÕØÃÇÍÏÇÚÕÔÓËÚÇÉßÞØÕÖÕÒËÓÏÑÄÑÄÙÓÕÖÕßÖÇØÇÊÁØÔËÏÓËÚ¦ÚÎÔÑÇÚ¦ØØËßÙÎÚÜÔ
ÓËÍ¦ÒÜÔÇÌÎÍÂÙËÜÔ©ÙÕÍÏÇÚÕÔ
ÕßÔÚàÑÇÏÚÕÖÄÙÕÖØÕÌÎÚÏÑÄÂÚÇÔ

ÚÕÓßÛÏÙÚÄØÎÓ¦ÚÕß¬ÇÓ¦ÚÏÇÚÕß
ÙÑÄÚÕßÝ®ÇÝÓÎÔßÖËØÈ¦ÒÒÕßÓË
ÖËÙËÓÁÙÇÜÝÖØÕÝÚÕÙÎÓËÃÕËÑÑÃÔÎÙÎÝÚÎÝËÖÏÊÎÓÃÇÝÇÒÒ¦ÕÊÏÑÄÝÚÕßÏÄÝËÃÞËÐËÌÆÍËÏÇÖÄÁÔÇ
ËØÍÇÙÚÂØÏÕÈÏÕÒÕÍÏÑÕÆÖÕÒÁÓÕß
ÕÒÒÕÃÏÙÞßØÃàÕÔÚÇÔÚÕÃÊÏÕÍÏÇÚÕ
ÁÏÚà¶ÍÏÇËÑËÃÔÕßÝÚÕËØÍÇÙÚÂØÏÕ
ÂÚÇÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄ©Ï¦ÔÛØÜÖÕÏÇÔÇàÎÚÕÆÔËÔÃÕÚËÚÎÓÎÚÁØÇÄÒÜÔÚÜÔ
ÊËÏÔ×Ô®ÚÕßÝÑÇÏÙÚÎÔËÑÑÕÙÓÏÑËßÓÁÔÎËÖÕÞÂÓÇÝÚÎÔËÔÚÕÖÃàÕßÔËÃÚËÙÚÎÔÓËØÏÑÂÚÜÔÌÕÔÏ¦ÊÜÔÚÜÔ
ÒÇ×ÔËÃÚËÙÚÎÔÑÃÚØÏÔÎÒÇÃÒÇÖÇÚÎÝ
ÑÕÓÓÕßÔÏÙÚÕÑÇÖÏÚÇÒÏÙÚÏÑÂÝ ÃÔÇÝ

Ο κ. Δημοσθένης Κούρτοβικ είναι
συγγραφέας και κριτικός της
λογοτεχνίας. Τελευταίο του βιβλίο,
«Το νέο αντιλεξικό νεοελληνικής
χρηστομάθειας» (εκδ. Εστία).
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Eξι βιβλία Κύπριων συγγραφέων αντί για έξι εκδηλώσεις

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ
Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

Με έναν κόμπο
κι έναν λυγμό

Η

oi³ÉÈ³Êo{ÑÉ~ÙËÂi~Ò{È~Ñ~Ö
ÑÌ³×È¨Ó

«Κ» σας ÖØÕÚËÃÔËÏÁÐÏÈÏÈÒÃÇ ÆÖØÏÜÔÙßÍÍØÇÌÁÜÔÇÔÚÃÍÏÇÁÐÏ
ËÑÊÎÒ×ÙËÏÝÇØÁÇÓËÁÔÇÈÏÈÒÃÕ
ÒÕÏÖÄÔÚÇÐÏÊÁÉÚËÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÚËÃÚË
ÉßÞÇÍÜÍÎÛËÃÚËÑÇÏÓËÚ¦ÖÕßÛÇÖËØ¦ÙËÏÚÕÑÇÑÄÛÇÁÞËÚËÄÙÕÞØÄÔÕ
ÛÁÒËÚËÍÏÇÔÇÙßàÎÚÂÙËÚËÓËÌÃÒÕßÝ
ÙÇÝÄÙÇÛÇÙÇÝÊÏÎÍÎÛÕÆÔÕÏÂØÜËÝ
ÚÜÔÈÏÈÒÃÜÔÖÕßÛÇÁÞËÚËÊÏÇÈ¦ÙËÏ

Γιώργος Χριστοδουλίδης
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
ÖÐÑ¸Æ

Αντώνης Γωργίου
ΣΑΝ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΕΙΜΑΙ. ΠΟΙΗΜΑΤΑ
0,ÙÑ~{¸Æ

Στη συλλογή ³Èå³iÉ¨oËÈÉ¨{ÜÑÐKÒ³Ñ{ll{ÊÐÑ³ÑV³ÑËÑ
Èoo¨Ñ×ÓÑØÓo¨ÑÉÉÐ{ÑÉ¨ËÙ
ÉË~{T¨ÌV~Ñ{È{Ñ³{~Ò¨Ì~É{³Ñ{o{ÑÓÑ{i³{~ÌiÐÉ¨ÜÌo{ÑÌ³i
ÙÉ~ÑÉ³ËÑ³È¤ÆÐÓT¨{ÊÐÉ¨Ñ ËiÊ³ÈÉ{~{ÉËÐÉ³iÉÇo¨Ñ×ËÑV
ÉËÑ{ÉÐ¨ÒoÐÑ³iVÑÚ¨{Ù{Ñ³ÒÉ~Ñ{ÐÉoÉÚVÙÉ×ÒÇÉ{V{
ÜÖ{ÚÈ¨ËÇÉ{ÊÑÑÜoËÇÉ³Ñ{VÈÜÜo{Ó³Ñ{~Ñ{Ñ¨Ñ³i¨ÉËoÖ¨ÑÜÜÒ~Ñ{
KÑÚ{ÒÐÓÑ³ÈVÑË¨É{³ÚÒ¨¨ØÑ
Ð{ÜÊÉ{o{Ñ¨ÒoÐÑ³ÑÑÜÒVo{Ñ³ÈØÑÚ¨ÈØÈÑoÑÒÐÉ~Ñ{ÐÉoÑÜÈV
o{Ñ³T¨ÌÈÉ¨ÒÉ{V³ÐÑÈ
ÑÜÜÒÇÉ{Vo{Ñ³Øo{ÌÐÑ³É{ÉÖÚ¨ÑÈ³{Vo{ÑÓ¨³ÉØÈTÒÚi~ÑÊ
ÙÉÊ¨ÚÑ³Ó

Γιώργος Μολέσκης
ΚΑΘΕ ΙΟΥΛΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΦΩ
Ñ~T{~Ì¸Æ

Η είδηση o{Ñ³Ò{oÐÑ³Ù×¨ÑoÐÒ³³iÖ¨oËÉ³Ñ{Ñ×¨ÐÊo{Ñ
³Ê¨ÑV³Èoo¨Ñ×ÓÑ³ÈK{KÜËÈV
ÑÂÉ~{ÊÉ{ÓÑÐÑ~¨Ö³ÑÂËÙ{V¨³Ñ
Ù{Ñi³{~ÌV³iÈÓTÉ{Ñ~Ñ{¨ÑoÐÑ³{~ÌV³ÈØ³ÌÈØÈÈÓKiÑ³Ñ
³¨Ño{~ÒoÉoÌ³Ñ³È¬mVÈ¨~ÒÜÉÑ³iÙ{ÑË¨Éi³È³ÌÈ(¨Ì~É{³Ñ{
o{ÑÓÑ³ÑÂËÙ{³iÐÊÐiV³ËÚÑ
³ÙioÊÉ{³i~Ñ¨Ù{Ò³ËÙ{³
oÉoÌ³ÓÑÑÌ³³ÑÂËÙ{ÑÈ³ÌÚÑ
Ò¨É{Ð{ÑÓÑÐ¨×ÊiÉ{~ÌÑ³³ÌÌÈÙ{ÑÙ¨ÑÐÑ³Ë³i~Ñ³ÑoÉoÌ³ÑV³iËÑÑÈ³ÌÈÊ³ÑÈÈÒ¨TÉ{ÐÉÑÈ³ÌÈÉËÑ{VÚÑÇ³ÑÓÈ
{³¨{~ÒoÉoÌ³Ñ~Ñ{¨ÌÑV{ÙÐÓÑÐÓÑÑÌÑÈ³ÌÈÊ³Ñ³Ì³É~Ñ{
ÑÈ³ÌÈÉËÑ{ÊÐÉ¨ÑVØÈÚÉ³{~Ò

³{TÉËÑÉÌØ¨{~ÖÐÖÚÈ.³
Ó¨oVÑÈ³K{o¨Ñ×{~Ò~Ñ{T¨{~o¨Ñ×{~Ò³{TÉËÑÈÙÈÒÇ³Ñ{ÐÉÉ~ÉËÑ
³iØÐÈÚ{³¨{o¨Ñ×ËÑØV³ÑËÑÈKÒÜÜÈiT¨{~ÊÑÌ³ÑiÑÌ³Ñ
oÉoÌ³Ñ~Ñ{iÑÒo~iÑ³Ñ{ËiiØÑÌ~Ò{Ñ¨ÒoÐÑ³ÑVÓ³{È
ÐÓÑÑÌÑÈ³ÒÑÑÑÙÉ{~ÖÉ³Ñ{Ð{Ñ
oÉ{~Ì³É¨iÉ{~ÌÑ~Ñ{Ð{Ñ{{~ÈÐÉ{~ÊÑÜÊÚÉ{Ñ

Χατζηδημητρίου Τάκης
ΚΥΠΡΟΣ 1950-1959, ΤΟ ΤΕΛΟΣ
ΤΟΥ ΑΛΥΤΡΩΤΙΣΜΟΥ
(ÑÑÇÊiØ¸Æd

Πώς η βούληση ³ÈÜÑÖo{ÑÉÜÉÈÚÉ¨ËÑÙioÊÚi~É³ÓÜÑoÑ~Ñ{
Ñ¤É~ÉË³{Ø.ÈÐ×ËÉØ=È¨ËTiØwÙËÈÉËÑ{Ð{ÑÙÑ{ÙÑÜÙiØ¨ÉËÑÈ
ÈÙÓÉ³Ñ{ÒÐÉÑÐÉ³ÑÈÐKÒ³Ñ~Ñ{
³{Ø¨{~Ì³i³ÉØÈioÊÚi~Ñ³È
ÑoÑV³Ñ¨T{ÉË~Ñ~Ò¨{~Ñ{
³É¨o{¨ËKÑwÛ{oÉÊ0Ñ×ÒÜÐÑ³ÑÉÓÑÑoÑÉËÑ{ÑÑÌ×ÉÈ~³Ñ
Ò{ÑÊ³Ñ¨Ñ³ÒÓ~³³É~Ñ{ÒÜÜÑ×Òi~ÑÑ¨oÌ³É¨ÑVÑ¨Ñ~ÒÐ³³Ñ{VÌÐØ
ÊÑ{Ö³Ñ{Vo{Ñ³ËiÐÈÚËii
³~Ñ³Ñ³ÒÉVÌØ~Ñ{iÈÐKÜÊ
³ioÉ³VÙÉÉ{³¨ÓÉ{³i~¨{³{~Ê
(ÜÜËÉËÑ{É~ÉË{V~Ñ{{Ù{Ñ{³Ó¨Ñi~Ñ³io¨ËÑ³ÒiØÜoÊØÉ{oÌVÈ
ÚÓÜÈ³i{³¨ËÑÑÐÉ³Ñ~Ëi³iVÙoÐÑ³{~ÒÙ{Ñ³ÈÐÓi~Ñ{³ÈØioÓ³ÉØ³
~Ó³¨³ÈÑ{{ÈÚÑÈÐÑÐÖ %ÐØV
Ò~¨{³ØÓÑ{Ø³ÈÑoÑ~Ñ{iÒÉÈ
¨Ë~Ñ{ÐÓ³¨ÈÐÈÚËii³ioÉ-

³ÉÐÉ¨{ÓTÉ{{Ù{³ÉÜÊÉÜÑ³Ê¨{ÑVÑo{ÙÉÖÉ{³i~ÓiVÉÐÙËÇÉ{³iÓÑoÉ{Ò
ÑÑÉÜÉÈÚÉ¨ÚÉËÑÌ³Ñ¨ÉÜÚÌ~Ñ{
ÑÑ³ÉËÉ{³ÐÓÜÜÐÉÓÉØ{ÙÓÉØ~Ñ{
ÓÉØ¨ÉooËÉ{Ø

Νίκος Νικολάου-Χατζημιχαήλ
ΦΥΣΟΡΡΟΟΣ
Ñ~T{~Ì¸Æ

Τα καλύτεραÙ{ioÊÐÑ³Ñ³ÈÈoo¨Ñ×ÓÑVÑÌ³Ñ{Èo~Ü{³{~ÒÈ
ÓTÈo¨Ñ×³ÉËo{Ñ³iÙÉÖ³É¨iÐÉoÒÜi
ÈÐ×¨ÒÈÓÜiÂÉ³ÉÜÜi{ÐÌV
ÙiÜÑÙÊ³i³È¨~{~ÊÉ{KÜÊ³iÖ¨ ÑÑ³{ÜÉÐ{~ÌÑ¨ÑÜÊ¨iÐÑ
ÉÌØKÑ¨{Ò³¨ÑÈÐÑ³{ÐÓÈ³È¤¬m 
ÐÒÑ³ÈÑoÖÐÉÈÈTÒÉ{³ÑÜo{~Ò³iØ~Ñ{toÈ¨ËÇÉ{u³T¨{Ì³iØÐÉ
ÓÑÈo~Ü{³{~Ì³¨ÌV~Ñ{ÉÒÜÜ
¨{ÐÌØ³iØÉTÒ³iØ¨ÙËÑØVÐÓÑ
ÑÌ³Ñ~ÜÉ{Ù{ÒÉÌØ³ÑÈ¨ÌÜÉÂÈ ÑØ
oÓ¨woi³ÉÈ³ÊØ¨ÑÚÉËÐÉoi³É{ÓØ
ÑKÊÉ{³i³È¨~{~ÊiÐÑËÑ³
(É³ÑÙÒ~³ÈÜ ÑÑ¨Ñ~³{~ÌÙ{ÊoiÐÑo{Ñ³{Ø´¬iÐÓ¨ÉØÈÓ¨ÑÉÑ³Ó¨ÑØ³ÈÈoo¨Ñ×ÓÑ³i~ÌÜÑi³
KÑÑ{³i¨Ë³Èå³³ËÜÑ É¨{o¨Ñ×Ê
³iØåÐÐT³ÈV³iØÌÜiØ×Ò³ÑÐÑV
ÐÓÑÑÌ³ÑÐÒ³{ÑÉÌØÑÑoÒÜÈ
ËØtÂÉTÒ³i~ÉuÉ~ÉËVÉ{~Ò³{~{³iÉo~Ñ³ÓÜÉ{Ño{ÑÑÚÖ
0ÓÜØVÒÜÜÑÙ{ioÊÐÑ³Ñ³iØÑÚÌ³i³ÑØV
³¨È×É¨ÒVÑÜiÚ{ÒVÓÂÈÑVÑ~ÌÐÑ~Ñ{
ÐÑÚiÐÑ³{~ÒÑ×¨³ËÇÈÉ³ÉÜØ³
~ÜËÐÑ³iØ¨³iØÉÌ³i³ÑØF'È¨¨ÌØUÜÓÂiÈÚiÐÑ³{~ÊVÈÜÓoÉ³Ñ{ÑÌ

Τρυφερός, Ñ{TÐi¨ÌØVÑÜÜÒ~Ñ{KÑÚÉ{Ò
ÑÚ¨{ØV¨{³ÙÈÜËÙiØÂÉT¨ËÇÉ{
o{Ñ³iÑÜÌ³i³Ñ~Ñ{³i{~ÈÐÉ{~Ì³i³Ñ³iØËiÊØ³È${i³ÊØ~Ñ{~¨{³{~ÌØ(ÑÑo{³iØ {~ÜÑÎÙiØiÐÉ{É{
Ì³{tÐÉ³iÓKÙÐiÑÜÜÒiÐÑ³{~Ì³É¨i~Ñ{¨{ÐÌ³É¨iV~Ñ³Ò³iÒÊÐÈV
{i³{~ÊÈÜÜoÊ£È³{~ËÒÚ¨{¤
{i³ÊØ~Ñ{ÙiÐ{o¨Ò×Ø³ÉÒooÉÜÐÑ¨{³ÙÈÜËÙiØÑÂ{{ÉËÐÉ
³{Ø~Ñ³Ñ~³ÊÉ{Ø³iØ¨ioÖÐÉiØ³È
Ù{ÑÙ¨ÐÊØVÑÜÜÒÙÉÉÑÑÑÖÉ³Ñ{Ö³É
É×iÈTÒÇÉ{å³ËÚÉ³ÑÉ{TÉ{¨ÉË~Ñ{É{³ÈoTÒÉ{ÂÉ~ÒÚÑ¨ÑÓÑÉ~×¨Ñ³{~ÌÒÜÐÑg{Ù{ÑË³É¨Ñ³ÑÐÉoÑÜÖ³É¨ÑÉÓ~³Ñi
{ÊÐÑ³Ñ³iØÑÒTÉË¨ÑØÈÜÜoÊØÈ
Ñ³ÉÜÖT¨ËØ~ÑÐ{ÒÑÐ×{KÜËÑ{i³{~Ê~Ñ³Ò~³iigÙË³ÑØÒ³ÑËii
Ù¨É¨ÊVÉÈ×Ò³Ñ³iV¨³Ì³ÈiVÙ{Ñ³{ÐÓiÑÌoÊ{{i³{~ÌÑËÚiÐÑ
~Ñ{ÑÑ³¨É³{~ÌKÜÓÐÐÑu

Κωνσταντία Σωτηρίου
ΠΙΚΡΙΑ ΧΩΡΑ
(Ñ³Ò~i¸Æ

Στην τελευταία³iØÖT³Ñ³~ÌÐV
~ÑÚØÑ¨ÑÙËÙÉ{³ÉÖÐÑ~Ñ{ÈT¨¨ÑoÉËVi.ÑÖÜÑÈÙÉÖÉ³Ñ{³i
ÒÜÜiÌTÚiÑÌ³{Ø×ËÜÉØ~Ñ{oÉ{³Ì{ÓØ
³iØVÈ³iÈ³¨Ì×ÉÈÑÉÌÜi³iØ³i
ÇÊÓÑÑÌÐÖÚÈØVÑ¨ÑÐÖÚ{Ñ~Ñ{
ÙÂÑËÉØVÐÓÑÑÌ{~¨ÓØ{³¨ËÉØ~Ñ{
ÑÜiÚ{Ò×Ñ³ÒÐÑ³ÑÈÐÌ{oÈÑË~ÉØÐ¨ÖÑÙÈ~Ñ{ÑÙ{ioiÚÖV
ÂÉÙ{ÜÉ³Ñ{i{³¨ËÑ³ÐÑÒÙ³
ÑoÈÐÓ³iØÖ¨ÈViÐÑ³ÑËiV
iÑÑÐÊV{ÑÜÊÚÉ{ÉØ~Ñ{³ÑÓÐÑ³Ñ
³iØÇÊØÉ³it({~¨ËÑT¨Ñui³Ñ³ËÑ.³i¨ËÈÜ~Üi¨É{³i³¨{ÜoËÑÈÂÉ~ËiÉÐÉ³ÑK{KÜËÑt åÍÓ
ÒÉ{Ù{Ñ~ÓØu~Ñ{t'ÓØÑÌTÐÑuV
ÐÉÐ³ËK³iÑ×Êoii³oÈÑ{~
o{Ñ³i{³¨ËÑ³ÈÜÓÐÈ³iÖ¨
0oÈÑ{~ÈÉ¨ËÐÉÑVÈ¨ÙÌÚi~ÑVÈÙÉÙ{~Ñ{Úi~Ñ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ
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Η

έλευση του ÑÕØÜÔÕáÕÆÙÚÎÔ ÆÖØÕ
ÂÚÇÔàÂÚÎÓÇÞØÄÔÕßÂÒÛËÑÇÏÁÌËØË
ÚÇÖ¦ÔÜÑ¦ÚÜÙÚÏÝàÜÁÝÓÇÝÇÌÕÆ
ÓÇÝÇÔ¦ÍÑÇÙËÔÇÖËØÏÕØÏÙÚÕÆÓËÙÚÕÙÖÃÚÏ
ÓÇÝ¿ÓÜÝÇßÚÄÝÕÖËØÏÕØÏÙÓÄÝÊËÔËÃÔÇÏ
ÑÇÏÚÕÚÁÒÕÝÚÕßÑÄÙÓÕßÃÔÇÏÞØÂÙÏÓÕÝ
ÖÕÒÆÄÙÕÑÇÏÇÔÊÎÓÏÕßØÍËÃÊßÙÑÕÒÃËÝ
ÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÇßÚÂÎßÍËÏÕÔÕÓÏÑÂÑØÃÙÎËÃÔÇÏÑÇÏÚËÙÚÇÔÛØÜÖÏ¦ÝÑÇÏËÔÙßÔÇÃÙÛÎÙÎÝ
¬ÏÝÓÁØËÝÖÕßÛÇÓËÃÔÕßÓËÙÖÃÚÏÓÇÝ
ÇÝÚÏÝÇÌÏËØ×ÙÕßÓËÙÚÕÔËÇßÚÄÓÇÝ
ÙÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÓÇÝÔÇÓÏÒÂÙÕßÓËÖÏÕÂÙßÞÇÙËÎÖÏÄÚËØÕßÝØßÛÓÕÆÝÓËÁÔÇÔÌÃÒÕÓÇÝÙÚÕÚÎÒÁÌÜÔÕÑÇÏÇßÚÂÚÎÌÕØ¦
ÔÇÚÕÔÇÑÕÆÙÕßÓË ÇÒÄÚÕÛÁÇÚØÕÕÏ
ÓÕßÙÏÑÁÝÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝÕÏÑÇÌÁÊËÝÑÇÏ
ÕÏÚÇÈÁØÔËÝÇÒÒ¦ÎÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÓËÓÄÔÕÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂÚÕÔËÇßÚÄÓÇÝËÖÃÙÎÝ
ËÃÔÇÏÖÕÒÆÑÇÒÂËÖÏÒÕÍÂÄÙËÝÌÕØÁÝ
ÚÎÔËÃÊÇÚË"
Í×ÕÓÕÒÕÍ×ÄÚÏËÃÞÇÖ¦ØÇÖÕÒÆÑÇÏØÄÔÇÓËÊÜÂÙßÞÇÁÔÇÈØ¦ÊßÙÚÕÔÑÇÔÇÖÁÓÕßÔÇÙÑËÌÚ×ÇÔÓÕßÒËÃÖËÏÄÒÕ
ÇßÚÄÚÕÖÕÒÆÓÇàÃÍÏÇÒÃÍÕËÔÒÁÜÈÁÈÇÏÇÔÇÍÃÔÕßÓËÑÕÙÓÕÑÇÒÄÍËØÕÏÕÆÚË

Εμείς και ο κόσμος μας
ÑÇÒÄÍËØÕÏÇÒÒ¦ÊËÔÚÕÞØËÏÇàÄÓÇÙÚË
ÑÇÏÁÔÇÊÏ¦ÒËÏÓÓÇ"
ÄÙÕÑÇÏØÄÁÞËÚËÔÇÊËÃÚËÓÃÇÚÇÏÔÃÇ
ÓËÁÔÇÔÑÇÒÄÌÃÒÕÌÃÒÎÙÇÝÔÇÓËÃÔËÚË
ÓËÚÕÔÚÎÙÆÔÚØÕÌÄÙÇÝÙËÁÔÇÔÑÇÔÇÖÁÑÇÏÔÇÁÞËÚËÕÒÄÑÒÎØÕÈØ¦ÊßÓÏÇÝ
ÑÇÛÎÓËØÏÔÂÝÍÏÇËÙ¦ÝÚÕßÝÊÆÕÓÄÔÕ"
ÕÒÆØÕÓÇÔÚÏÑ¦ÄÒÇÇßÚ¦Ë"ÃÔÇÏÇÒÒ¦ËÃÔÇÏÑÇÏÈÇÛÏ¦ÇÔÛØ×ÖÏÔÇÚÇÕÖÕÃÇ
ÚÇÁÞÕßÓËÐËÞ¦ÙËÏ
¡ÃÇ¦ÒÒÎËßÑÇÏØÃÇÖÕßÓÇÝÊÃÔËÚÇÏ
ËÃÔÇÏÔÇÑÇÛÃÙÕßÓËÔÇÙÑËÌÚÕÆÓËÚÎÛÁÙÎÓÇÝÙÚÕÑÕÏÔÜÔÏÑÄÙÆÔÕÒÕ×ÝÓÃÇ
ÚÁÚÕÏÇÑØÃÙÎÓÖÕØËÃÔÇÓÇÝÓËÚÇÓÕØÌ×ÙËÏÔÇÓÇÝÇÔÇÓÕØÌ×ÙËÏÇÔÛÁÒËÚËÃÔÇÏËÆÑÕÒÕÕ¦ÔÛØÜÖÕÝÔÇÌÚÏ¦ÐËÏ
ÖÏÔÇÒÄÍÑËÝÔÇÖËØÏÞÇØÇÑÜÛËÃÑÇÏÔÇ
ÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÚËÃÞÎÍÆØÜÚÕßÓËÇÌÕØÓÂÁÔÇËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÙÎÓÇÔÚÏÑÄßÍËÏÕÔÕÓÏÑÄàÂÚÎÓÇ
©ÏÕØÊÁÝÚÜÔÑÇÚÇÔÇÒÜÚ×ÔÙÚÇÙÕÆÖËØÓ¦ØÑËÚËÃÔÇÏÇÖÄÊËÏÐÎÄÚÏÊËÔÁÞÕßÓËÓ¦ÛËÏÔÇàÕÆÓËËÔÑÕÏÔÜÔÃÇÇÝÁÞÜ
ÔÇÌ¦ÜËÍ×ÑÇÏÕ¦ÒÒÕÝÇÝÉ¦ÞÔËÚÇÏ
ßÚÂÎËÃÔÇÏÎ¦ÒÒÎÄÉÎÚÎÝÇÚÕÓÏÑÄÚÎÚÇÝÑÇÏÚÕßÖ×ÝÏÊÏÜÚËÆÜßÚÂÚÎÔ

ÏÊÏ×ÚËßÙÎÖØÁÖËÏÔÇÚÎÔÖÕÒËÓÂÙÕßÓËÊÏÄÚÏÛÇÁØÛËÏÑÇÏØÄÝÒÇÍÕÆÑÇÏØÄÝ
ÒÇÍÕßÊÃÔÇÝ
ßÚÁÝÚÏÝÊÆÕÇÔÚÃÛËÚËÝÖÒËßØÁÝÚÎÝ
ÏÊÏ×ÚËßÙÎÝÛÇÖØÁÖËÏÔÇÊÕÆÓËÖ×ÝÛÇ
ÚÏÝàßÍÃÙÕßÓËÙÚÎàßÍÇØÏ¦ÓÇÝÔÇÊÕÆÓËÖÕÆÛÁÒÕßÓËÔÇÑÒÃÔËÏÚÕÚ¦ÙÏÃÔÇÏ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÄÔÇÈÍÕÆÓËÇÖÄÚÎÔÑØÃÙÎ
ÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÖËØÏÙÙÄÚËØÕ¦ÔÛØÜÖÕÏ
ÔÇÁÞÕßÓËÈ¦ÒËÏÑ¦ÚÜÚÕËÍ×ÓÇÝ§Ç
ÙÑËÌÚÕÆÓËÖ×ÝÛÁÒÕßÓËÔÇÓÇÝÈØËÏÎ
ËÖÄÓËÔÎÎÓÁØÇÄÚÇÔÄÒÇÚÇÛÁÇÚØÇÕÏ
ÑÇÌËÚÁØÏËÝÑÇÏÚÇÖ¦ØÑÇÛÇËÃÔÇÏÖ¦ÒÏ
ÍËÓ¦ÚÇÁØÜàÎÚ¦ÜÖÕÒÒ¦ÑÇÏËÃÔÇÏ
Ó¦ÒÒÕÔÇÖÃÛÇÔÕÔÇÈÍÕÆÓËÇÔÇÈÇÖÚÏÙÓÁÔÕÏÇÒÒ¦ÇÝÖØÕÙÖÇÛÂÙÕßÓËÑÄÓÇÑÇÏÕÏÖÏÙÚÕÃÇÝÑÇÛÃÙÕßÔÙÚÕÙÖÃÚÏ
ÚÕßÝÔÇÖØÕÙËßÞÎÛÕÆÔÏÊÏÜÚÏÑ×ÝÑÇÏ
ÇÝÓËÚÇÈ¦ÒÕßÔÚÕÔÕÃÑÕÚÕßÝÙËÕÃÑÕ
ßØÃÕßßÚÄÛÇËÃÔÇÏÖØÕÙÌÕØ¦ÙÚÕÔ
ÙßÔ¦ÔÛØÜÖÕÑÇÏÙÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇÙßÔ¦ÛØÕÏÙÂÚÕßÝÙËÓÃÇËÑÑÒÎÙÃÇÑÇÏÎ
ÙßÓÓËÚÕÞÂÚÕßÝÙÚÕ¡ßÙÚÂØÏÕÚÎÝËÃÇÝ
ßÞÇØÏÙÚÃÇÝÊËÔËÃÔÇÏ¶ÑÇÚ¦ÚÎÔ¦ÖÕÉÂ
ÓÕß¶ÕØÛÂÇÖÄÌÇÙÎËÃÔÇÏÒ¦ÛÕÝËÃÔÇÏ
ËÔÊßÔ¦ÓËÏÑÃÔÊßÔÕÝÊÏÇÙÖÕØ¦ÝÚÕßÏÕÆ

ÑÇÏÏÊÃÜÝÙÚÏÝËßÖÇÛËÃÝÕÓ¦ÊËÝÚÕßÖÒÎÛßÙÓÕÆÕÒÏÚËÃÇÁÑÇÔËÚÕÑÇÛÂÑÕÔ
ÚÎÝÑÇÏÓËÚÇÓÁÚØÇÖÕßÁÒÇÈËÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇÛÜØÇÑÃÙËÏÚÕÔÖÒÎÛßÙÓÄÚÎÝÚÕ
ÃÊÏÕÛÇÖØÁÖËÏÔÇÑ¦ÔËÏÑÇÏÎÑÑÒÎÙÃÇ
ÎÕÖÕÃÇÕÌËÃÒËÏÔÇÖËÏÙÚÕßÝÖÏÙÚÕÆÝ
ÄÚÏÎÓÎÖÇØÕßÙÃÇÚÕßÝÙÚÏÝÑÕÒÕßÛÃËÝÑÇÏÎÇÖÕÞÂÚÕßÝÇÖÄÚÎÓËÚ¦ÒÎÉÎ
ÊËÔËÃÔÇÏÓÎÖÃÙÚÎÑÇÏÇÓÌÏÙÈÂÚÎÙÎ
ÔÕÒÃÍÕÏÝÔÇÊÏÇÒÆÙËÏÚÇÇÏÙÛÂÓÇÚÇ
ËÔÕÞÂÝÚÕßÖÕÏÓÔÃÕßÚÎÝ
ÅØÇËßÛÆÔÎÝÍÏÇÄÒÕßÝÒÕÏÖÄÔÑÇÏ
ÍÏÇÄÒÕßÝÞØÄÔÕÝÖËØÏÙßÒÒÕÍÂÝÓÖÕØËÃÖÕÏÕÝÐÁØËÏÔÇÈÍÕÆÓËÇÖÄÇßÚÂ
ÚÎÊßÙ¦ØËÙÚÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÑÇÒÆÚËØÕÏ
ÖÏÕÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏÎÓÁÔÕÏÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕ¦ÔÛØÜÖÕÏ
ßÚÁÝÚÏÝÓÁØËÝÇÝÚÏÝÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙÕßÓËÉßÞÜÌËÒ×ÝÓËÄÖÕÏÕÔÚØÄÖÕÐÁØËÏÕÑÇÛÁÔÇÝÑÇÒÆÚËØÇÏÊÏ×ÚËßÙÎ
ÔÇÓÎÍÃÔËÏÇÖÕÑÒËÏÙÓÄÝÇÒÒ¦ËßÑÇÏØÃÇÊÏÄØÛÜÙÎÝÑÇÏÄÚÇÔÄÒÇÛÇÁÞÕßÔ
ÚËÒËÏ×ÙËÏÔÇÒÁÓË! ÇÏÔÇÇÊËÒÌÁÓÕß
ÖÕßÓ¦ÛÇÓËÔÇÑÕßÈËÔÚÏ¦àÕßÓËÂÙßÞÇ
ÂÙßÞÇÑÏÇÖÒ¦ ÇÚÇÒÇÈÇÏÔÄÓÇÙÚËÚ×ØÇ
ÊËÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÇ®

«Τελικά, για ÖÕÏÕÒÄÍÕØ×ÚÎÙËÞÇÒÇØ¦ÑÇÏ
ÊÂÛËÔÚßÞÇÃÇÕÖËÒ¦ÚÎÝÍÏÇÚÃÙÚÎÔËßÞÂ
ÇÖÕÒßÓÇÃÔÕßÔÚÄÙËÝÓÁØËÝÚÎËÔËÚÃÇ"
¸ØÄÑËÏÚÇÏ¹ÇÖ¦ÔÚÎÙËÕÚËÚØÇÖÁØÇÚÕÝ
ÊÏËßÛßÔÚÂÝ¸ÍÏÇÁÔÇÖØÕÒÎÖÚÏÑÄÓÁÚØÕ
ÚÎÝÇÙÚßÔÕÓÃÇÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÄÖÜÝËÖÏÈ¦ÒÒËÏÚÕÑÇÛÂÑÕÔÔÇÖØÕÙÚÇÚËßÚËÃÎ
ÊÎÓÄÙÏÇßÍËÃÇÇÖÄÖÏÛÇÔÁÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝ
ÚÏÝÕÖÕÃËÝÓÖÕØËÃÔÇÖØÕÑÇÒÁÙÕßÔÎÇÖÕÖÔÏÑÚÏÑÂÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÑÇÏÕÏËÐÇÏØËÚÏÑ¦
ÛËØÓÁÝÑÇÏØÏÑÁÝÙßÔÛÂÑËÝ®©ÙËÔÓÖÇÞ
ÂÐËØËÚÏÙßÔÁÈÇÏÔËÙÚÎËÔËÚÃÇÖÇØ¦ÚÕ
ÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÕÏËÏÑÇÙÃËÝÑÇÏÕÏÊÏÇÉËÆÙËÏÝ
ÊÏÇÊÁÞÕÔÚÇÔÎÓÃÇÚÎÔ¦ÒÒÎ©ÇØÏÛÓÄÝ
ÚÜÔÔÕÙÕÆÔÚÜÔÑÇÏÚÜÔÔËÑØ×ÔÇÔËØÞÄÚÇÔÙÚÕßÝËÃÑÕÙÏÙÚÕßÝÙÇØ¦ÔÚÇÙÚÕßÝ
¦ÔÜÚÜÔËÑÇÚÄÑÏÇÔÊËÔÇÓÌÏÙÈÎÚÕÆÙÇÔ
ËßÛÁÜÝÚÎÔÆÖÇØÐÎÚÎÝËÖÏÊÎÓÃÇÝÛËÜØÕÆÙÇÔÚÕÑ¦ÛËÖËØÏÙÚÇÚÏÑÄÜÝÓËÓÕÔÜÓÁÔÕÖÕßÂØÛËÇÖÄÚÕËÐÜÚËØÏÑÄ®ØÏÔ
ÇÖÄÁÔÇÔÇÏ×ÔÇÖËØÃÖÕß Õ¬ÄÓÇÝ
¡ÇÔÁÍØÇÉËÚÕÔ¦ÔÇÚÕÙÚÎËÔËÚÃÇ®
ÓÚÌØÇÙÃÒÎÝ¬ÙÇÒÂÝËÑÊ¡ËÚÇÃÞÓÏÕ
ÚÕÕÖÕÃÕÓËÚÁÌËØËÇÒÎÙÓÄÔÎÚÇÙÚÕÔÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕÕÕßÑÃÔÕÏÙÑÄÔÚÏËØÂÓÜÙÎÚÕßÚÕÖÃÕßËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝÖÇÔÕÆÑÒÇÝ
ÑÕØßÌ×ÔËÏÚÎÔßÖÕÈÄÙÑÕßÙÇÙËÄÒÕÚÕ
ÈÏÈÒÃÕÓËÒÇÍÞÕÒÃÇ¦ÒÒÕÚËÖÕÒÆÞØÜÓÎ
ÑÇÏÖÕÒßÙÆÞÔÇÙÚÎÖÇØÇÒÃÇËÃÔÇÏÙÞËÊÄÔ
ÁØÎÓÎÚ×ØÇÑÇÔËÃÝÊËÔÚÎÔÑÇÛ¦ØÏàËÑÇÏ
ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕßÝÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÁÝÚÕÔÎÒÏÑÏÜÓÁÔÕÍÏÇÚÎÔËÖÕÞÂËÑËÃÔÎÞØÕÔÕ
ÙËÔÓÖÇÞÑÇÏÚÕÔÁÌÎÈÕ¬¦ÚàÏÕßÖ¦ØÞËÏ
ÁÔÇÚØÃÖÕÊÕÙÚÎÔ¦ÑØÎÚÎÝÛ¦ÒÇÙÙÇÝÓË
ÓÏÇÌÜÚÕÍØÇÌÏÑÂÓÎÞÇÔÂÓ¦ÒÒÕÔÖÇØÇÚÎÓÁÔÎÑÇÏÚÕÓÇÆØÕÖÇÔÃÚÎÝÇÔÁÓÏàË
àÜÎØ¦ÙÚÕÉßÞØÄÇËØ¦ÑÏ®
ÙÑÎÔÂÇßÚÂÙÂÓËØÇ¡¦ØÚÏÕÚÕß
ÓËÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄÔÇÁÞËÏÓËÚÇÚØÁÉËÏ
ÕÒÄÑÒÎØÎÚÎÔÚÇÒÃÇÙËÑÄÑÑÏÔÎà×ÔÎ®
ÓËÑÇÚÕÃÑÕßÝßÖÕÞØËÜÚÏÑ¦ÑÒËÏÙÓÁÔÕßÝ
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ÑÇÛÎÙßÞÇÙÚÏÑÄ!ÄÒÇÁÞÕßÔÐÇÔÇÙßÓÈËÃ
¬ÕÈËÔËÚÙÏ¦ÔÏÑÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÚÜÔÇØÞ×Ô
ÚÕßÕÆÇÏ×ÔÇÁÞËÏÑ¦ÚÏÇÖËÏÒÎÚÏÑÄËÑÚÄÝ
ÇÖÄÔÕÙÎØÄÕÛ¦ÔÇÚÕÝÊËÔÑÇØÇÊÕÑËÃÓÄÔÕËÖËÒÇÆÔËÏÈËÔËÚÙÏ¦ÔÏÑÎ¦ÔÕÏÐÎÚÕß
ÕßÇÏ×ÔÇÓÄÔÕ¦ÔÕÏÐÎÊËÔËÃÔÇÏØÂÓÜÙÎËÑËÃÄÖÕßÕÚÕßØÏÙÓÄÝËÃÞËÓËÚÇÚØÇÖËÃ
ÇÖÄÑËØÊÕÌÕØÃÇÙËÈØÄÞÕ¦ÊËÏÕÏÊØÄÓÕÏ
ÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÑÇÏÌÄÈÕÝÙÌÕÊØÄÚÎÚÇÚÕß
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ÚÕßÕßÑÃÔÕÏÙÑÄÔÚÏ
ÚÇÒÃÇÇÔÂÑËÏÙÚÏÝÖÏÕÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÎÓÁÔËÝÞ×ØËÝÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÎÝÎÝ¬ÁÞÔÎÝ
ÞËÏÇÖÕÛËÜÛËÃÇÖÄÚÕÔÌÇÑÄÚÎÔÁÞÕßÔ
ÒÇÚØÁÉËÏÕÏÙÑÎÔÕÛÁÚËÝËÍÞ×ØÏÕÏÑÇÏÐÁÔÕÏ
ÚÎÔÇÍÇÖÂÙÇÓËÑÏËÓËÃÝÖÕÒÆÄÞÏÓÄÔÕÜÝ
ËÖÏÙÑÁÖÚËÝÇÒÒ¦ÑÇÏÜÝÛËÇÚÁÝßÚÄÖÕß
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ÚÎÝ¬ÁÒËÏÇÝÕÓÕØÌÏ¦Ý®¦ÕÒÕÕØËÔÚÃÔÕ
¬Îª×ÓÎÖÕßÊËÔÙÚÇÓÇÚ¦ÓËÔÇÇÔÇÑÇÒÆÖÚÕßÓËÑÇÏÚ×ØÇÈÒÁÖÕßÓËÓÁÙÇÇÖÄ
ÚÏÝËÏÊÂÙËÏÝÇÍÔ×ØÏÙÚÎ²ÜØÃÝàÜÂÓËÚÇ
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ÔÇÓÁÔÕßÔÙÚÇÙÖÃÚÏÇÚÕßÝ®ª×ÓÎÑÇÏ
ÓÇàÃÚÎÝÄÒÎÎÚÇÒÃÇÕÏÑËÃÇÑÇÏÖÕÒÆÙÎÓÎ
ÓËÚÇÓÔÎÓËÃÇÑÇÏÚÎàÜÔÚ¦ÔÏÇÚÎÝÓËÚÕ
ÑÒÁÕÝÚÕßÖÇÒÃÓÉÎÙÚÕßÊÏÇÌÄØÜÔËÖÕÞ×Ô
ÑÇÏÚÎÔÇÙÑÎÓÁÔÎÚÁÞÔÎÚÎÝÇÖÄÒÇßÙÎÝ
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ÊßÙÚÕÖÏÑÄÖÇàÒÚÜÔÚÎÒËÕÖÚÏÑ×ÔËÏÑÄÔÜÔ
ÚÎ¢ÒÜØËÔÚÃÇËÒ¦ÞÏÙÚÕÏÑßÑÒÕÌÕØÕÆÔ
ÑÏËÑËÃÙÚÕßÝÊØÄÓÕßÝÖÇØÄÚÏ§ÄÚÕÝÑÇÏ
ÚÇÑØÕÆÙÓÇÚÇÒÏÍÄÚËØÇÇÖÄÚÕÔÕØØ¦
ÖÄÒÎÚÎÝÖËØÏÖÒ¦ÔÎÙÎÝÎÖÄÒÎÇÐÏÕÛÁÇÚÕ
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ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Το σημείο φυγής για όλη την κοινωνία
Μια επίσκεψη στο Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου στην Λευκωσία με αφορμή το έργο «Χρυσοί Δράκοι»
Της ΛΟΥΙΖΑΣ ΛΟΥΗ

Το σημείο ÌßÍÂÝËÑÚÄÝÇÖÄÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÄÝÑÇÏËÏÑÇÙÚÏÑÄÝÄØÕÝ
ËÃÔÇÏÑÇÏÓÏÇÁÔÔÕÏÇÎÕÖÕÃÇÓÖÕØËÃÔÇÛËÜØÎÛËÃÜÝÓËÚÇÌÕØ¦ÓË
È¦ÙÎÚÇÈÏ×ÓÇÚÇÑÇÏÚÏÝÙÑÁÉËÏÝ
ÚÕßÑ¦ÛËÇÔÛØ×ÖÕß¾ÙÜÝÍÏÇÚÕ
ÖØÕÙÜÖÏÑÄÑÇÏÚÕßÝÇÙÛËÔËÃÝÚÕß
©ÍÑÕÒÕÍÏÑÕÆ ÁÔÚØÕßÚÎÝ¬Ø¦ÖËàÇÝ ÆÖØÕßÙÚÎËßÑÜÙÃÇÚÕÙÎÓËÃÕÌßÍÂÝÔÇËÃÔÇÏÚÕÖØÄÚàËÑÚ
ÚÕß;OL>HSS.HSSLY`®¬Õ;OL
>HSS.HSSLY`®ÓËÚÁÚØËÉËÍÏÇÇÑÄÓÎ
ÓÃÇÞØÕÔÏ¦ÚÕÔËÐÜÚËØÏÑÄÞ×ØÕÚÕß
ÛËØÇÖËßÚÏÑÕÆÑÁÔÚØÕßÙËÓÄÔÏÓÕ
ËÏÑÇÙÚÏÑÄÞ×ØÕÓËÁØÍÇÑÇÚÇÐÏÜÓÁÔÜÔÑÇÒÒÏÚËÞÔ×Ô©ÙÚÄÞÕÝÚÕß
ËÃÔÇÏÔÇËßÇÏÙÛÎÚÕÖÕÏÂÙËÏÚÕÑÕÏÔÄÍÏÇÚÕÔÑÇØÑÃÔÕÊÃÔÕÔÚÇÝÞ×ØÕ
ÙÚÕßÝËÏÑÇÙÚÏÑÕÆÝÔÇËÑÌØ¦ÙÕßÔ

Η ενδιαφέρουσα διαφορά μεταξύ της δημόσιας τέχνης και της τέχνης που παρουσιάζεται
σε μια γκαλερί ή σε ένα
μουσείο είναι ότι είναι
μια εμπειρία για όλους.

Με αυτήν³i{³¨ËÑ³ÈÓ¨oÈt¨ÈËÛ¨Ò~{u~ÑÜÜ{³ÓTiØ³ÓÜÉ{ÓÑÐÊÈÐÑÙÖÑÐiØÉÌÜ³~ÌÐ~Ñ{É{Ù{~ÒÉÑÈ³ÖØÈ³iÓTÈÑÒo~i
É¨{Ì³É¨V³ÈØiÜÉÈÌÐÉÈØ³$o~Üo{~ÌÓ³¨³iØ0¨ÒÉÇÑØÖ¨È

ÚÎÔÑÕÏÔÜÔÏÑÂÚÕßÝÇÒÒÎÒËÍÍÆÎ
ÑÇÏÔÇÖØÕÙÌÁØÕßÔÎÛÏÑÂÙÚÂØÏÐÎÓÁÙÜÚÎÝÚÁÞÔÎÝ
¢ÁÚÕÝËÖÏÒÁÞÛÎÑËÇÖÄÚÎÔËÖÏÚØÕÖÂÕËÏÑÕÔÕÍØ¦ÌÕÝ ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕÝ²ÇÚàÎÊÎÓÂÚØÎÓËÚÕÁØÍÕ
²ØßÙÕÃØ¦ÑÕÏ®© ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕÝ
²ÇÚàÎÊÎÓÂÚØÎÓÃÒÎÙËÙÚÎÔ ®
ÍÏÇÚÎÙßÓÓËÚÕÞÂÚÕßÙÚÕÖØÄÚàËÑÚ;OL>HSS.HSSLY`®ÑÇÏËÃÖË
ÄÚÏÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÕÏÊÏÕØÍÇÔÜÚÁÝÓÕßËÓÖÏÙÚËßÚÂÑÇÔÑ¦ÚÏÚÄÙÕ
ÄÓÕØÌÕÑÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄÓËÍÁÓÏÙË
ÓËÇÏÙÛÂÓÇÚÇËßÛÆÔÎÝÑÇÏÞÇØ¦Ý®
¬ÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÇÒÒ¦ÑÇÏÇÖÇÏÚÎÚÏÑÄ
ÓËÇßÚÂÚÎÙßÓÓËÚÕÞÂÙÎÓËÃÜÙË
Õ ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕÝÍÏÇÕÖÕÏÕÔÊÂÖÕÚËÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÒÇÓÈ¦ÔËÏÓÁØÕÝËÃÔÇÏÄÚÏËÑÚÄÝÇÖÄÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝ

ÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÕ©ÍÑÕÒÕÍÏÑÄ
ÁÔÚØÕÁÞÕßÔÑÇÏÚÕÇÃÙÛÎÓÇËßÛÆÔÎÝÖØÕÝÙÚÕßÖÄÒÕÏÖÕÑÕÏÔÄ
ÚÎÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝÓÏÇÝÑÇÏÇßÚÄÚÕ
ÁØÍÕÛËÜØËÃÚÇÏÜÝÁÔÇÑÕÓÓ¦ÚÏ
ÚÎÝÊÎÓÄÙÏÇÝÚÁÞÔÎÝ ÇÏÑ¦ÚÜ
ÇÖÄÚÎÔÕÓÖØËÒ¦ÚÎÝÊÎÓÄÙÏÇÝÚÁÞÔÎÝÕÏÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÁÞÕßÔÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÔÇÖËØ¦ÙÕßÔÚÇÊÏÑ¦ÚÕßÝ
ÓÎÔÆÓÇÚÇÈÏ×ÓÇÚÇÑÇÏÙÑÁÉËÏÝ
ÙËÁÔÇÖÏÕËßØÆÑÕÏÔÄ
¿ÖÜÝÓÕßËÐÂÍÎÙË ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕÝ²ÇÚàÎÊÎÓÂÚØÎÚÕÙÑËÖÚÏÑÄÚÕßÖÃÙÜÇÖÄÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇ
ÚÕßÁØÍÕßËÃÔÇÏÄÚÏÎÏÙÚÕØÃÇÚÜÔ
ÞØßÙ×ÔÊØ¦ÑÜÔËÃÔÇÏÓÏÇÏÙÚÕØÃÇ
ÊÆÔÇÓÎÝÇßÚÂÚÎÔÇØËÚÂÛÁÒÎÙÇ
ÔÇËÐßÓÔÂÙÜ©Ï¦ÔÛØÜÖÕÏÓÕÏ¦àÕßÓËÓËÓÏÑØ¦ÉÇØ¦ÑÏÇàÕÆÓË

ÙßÞÔ¦ÙËÂÙßÞÇÔËØ¦ÓÏÇÝÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÝÁÞÕÔÚÇÝÖÒÂØÎ
¦ÍÔÕÏÇÚÎÝÊÆÔÇÓÎÝÖÕßÑØÆÈÕßÓËÓÁÙÇÓÇÝ¿ÚÇÔÄÓÜÝÚÇÔËØ¦
ÚÇØ¦àÕÔÚÇÏÑÇÏÍÃÔÕÔÚÇÏÑÇÚÇØØ¦ÑÚËÝÇßÚÂÎÊÆÔÇÓÎËÐÜÚËØÏÑËÆËÚÇÏÑÇÏÇÖÄÉÇØ¦ÑÏÇÍÏÔÄÓÇÙÚË
ÞØßÙÕÃÊØ¦ÑÕÏ©Ï¦ÔÛØÜÖÕÃËÑËÃ
ÙÚÕ©ÍÑÕÒÕÍÏÑÄÍÏÇËÓÁÔÇËÃÔÇÏ
ÄÒÕÏÞØßÙÕÃÊØ¦ÑÕÏ®¡ËÇßÚÂÔ
ÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÕÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝÙÚÁÒÔËÏ
ÁÔÇÓÂÔßÓÇÊÆÔÇÓÎÝÙËÄÒÕÚÕÔ
ÑÄÙÓÕÑÇÏËÏÊÏÑ¦ÙËÇßÚÕÆÝÖÕß
ÚÎÔÁÞÕßÔÇÔ¦ÍÑÎÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
¢ßÙÏÑ¦ËÑÚÄÝÇÖÄÚÕßÝÇÙÛËÔËÃÝ
ÚÕßÛËØÇÖËßÚÏÑÕÆÑÁÔÚØÕßÓËÍ¦ÒÎÇÔ¦ÍÑÎÍÏÇÊÆÔÇÓÎÁÞËÏÑÇÏÚÕ
ÖØÕÙÜÖÏÑÄÖÕßËØÍ¦àËÚÇÏËÑËÃ
§ÕÙÎÒËßÚÂÝÚÕß©ÍÑÕÒÕÍÏÑÕÆ Á-

ÔÚØÕßÓÕßËÃÖËÄÚÏÈÒÁÖÕÔÚÇÝÑÇÛÎÓËØÏÔ¦ÁÔÇÁØÍÕÚÕÔÈÕÎÛ¦ÔÇ
ÐËÌËÆÍËÏÙÚÇÓÇÚ¦ËÏÍÏÇÒÃÍÕÍÏÇ
ÔÇÚÕÇÌÕßÍÑØÇÙÚËÃÑÇÏÓËÚ¦ÓÖÕØËÃÔÇÙßÔËÞÃÙËÏÚÎÊÕßÒËÏ¦ÚÕß
ÓËÖËØÏÙÙÄÚËØÎÊÆÔÇÓÎ¬ÕÃÊÏÕ
ÏÙÞÆËÏÑÇÏÍÏÇÚÕßÝÇÙÛËÔËÃÝÄÖÜÝ
ÓÕßËÃÖËÈÒÁÖÜÚÕßÝÇÙÛËÔËÃÝ
ÖÕßÚÕÙÞÕÒÏ¦àÕßÔÛËÚÏÑ¦ÑÇÏÚÕ
ÖØÕÙÁÞÕßÔÃÔËÏÑ¦ÚÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄ
ÙÚÎÔÖÇØÇÓÕÔÂÚÕßÝÙÚÕÔÛ¦ÒÇÓÕÔÚÃÑËÔÕÆÝÒËßÑÕÆÝÚÕÃÞÕßÝ
ÈÒÁÖÕßÔÚÇÙÞÁÊÏÇÑÇÏÚÕßÝÑ¦ÔËÏ
ÔÇÇÒÒ¦àÕßÔÒÃÍÕÚÏÝÙÑÁÉËÏÝÚÕßÝ
ÑÇÏÔÇÐËÌËÆÍÕßÔ®
´ÚÙÏÚÕÁØÍÕ²ØßÙÕÃØ¦ÑÕÏ®
ÍÃÔËÚÇÏÚÕÙÎÓËÃÕÌßÍÂÝÍÏÇÄÒÕßÝ
ÄÙÕÏÚÕÈÏ×ÔÕßÔÚÕÔÇÓÖÕØËÃÑ¦ÖÕÏÕÝÁÙÚÜÍÏÇÒÃÍÇÊËßÚËØÄÒËÖÚÇ

ÔÇÇÖÕÊØ¦ÙËÏ®ÇÖÄÚÎÊÏÑÂÚÕß
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÔÇÚÕÔÈÕÎÛÂÙËÏÉßÞÕÒÕÍÏÑ¦ÔÕÓÃàÜËÃÔÇÏÑÇÏ
ÚÕàÎÚÕÆÓËÔÕÇßÚÕÆÚÕßÖØÄÚàËÑÚ
ÏÇÚÕÔ ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕ²ÇÚàÎÊÎÓÂÚØÎÇßÚÂÎËÖÃÊØÇÙÎÖÕßÊÃÔËÏÚÕ
ÁØÍÕÙÎÓÇÃÔËÏÖÕÒÒ¦ÍÏÇÇßÚÄÔÇÔ
ÁÔÇÁØÍÕÓÕßÓÖÕØËÃÁÙÚÜÑÇÏÙÚÕ
ËÒ¦ÞÏÙÚÕÔÇÊØ¦ÙËÏÛËÚÏÑ¦ÙÚÎÔ
ÉßÞÕÒÕÍÃÇÑ¦ÖÕÏÕßÖÕßÖËØÔ¦ËÏ
ÊÆÙÑÕÒÇÙÎÓÇÃÔËÏÖÜÝÁÞÜÑ¦ÔËÏ
ËÒ¦ÞÏÙÚÕÑÇÒÄÓÁÙÜÚÎÝÚÁÞÔÎÝ¯
ÙÎÓÇÃÔËÏÖÕÒÒ¦¯®

Δημόσια τέχνη
ßÚÂÎÊÂÒÜÙÎÚÕßÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎ
ÛËÜØ×ÄÚÏÇßÚÂËÃÔÇÏÑÇÏÎÊÆÔÇÓÎÚÎÝÊÎÓÄÙÏÇÝÚÁÞÔÎÝÊÎÓÄÙÏÇÚÁÞÔÎÖÕßÓÖÕØËÃËÃÔÇÏÁÔÇÝ

ÄØÕÝËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÇÓÌÏÒËÍÄÓËÔÕÝ
ÑÇÏÃÙÜÝÊÆÙÑÕÒÕÝÔÇÑÇÚÇÔÕÎÛËÃ
ÑÇÏÔÇÇÔÇÖÚßÞÛËÃÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÁÔÇÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝÓÖÕØËÃÔÇ
ÊËÏÁÔÇÊÎÓÄÙÏÕÑÕÓÓ¦ÚÏÚÁÞÔÎÝ
ÜÝÚÕÑÃÔÎÚØÕËÔÄÝÇÚÄÓÕß!ÔÇ
ÇÌÏËØ×ÙËÏÓËØÏÑÁÝÙÚÏÍÓÁÝÇÖÄ
ÚÎÔÑÇÛÎÓËØÏÔÂÚÕßØÕßÚÃÔÇÔÇ
ÚÕÙÑËÌÚËÃÔÇÚÕÛÇßÓ¦ÙËÏÔÇÚÕ
ÖÇØÇÚÎØÂÙËÏÔÇÚÕÇÑÕÆÙËÏÑÇÏ
ÔÇÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÙËÇßÚÄ¡ÏÇÑÕÏÔÄÚÎÚÇÓÖÕØËÃÔÇÊËÏÚÎÊÎÓÄÙÏÇ
ÚÁÞÔÎÜÝÁÔÇÔÚØÄÖÕÔÇÇÔÇÊËÃÐËÏ
ÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÑÇÏÚÕÔÖÕÒÏÚÏÙÓÄÚÎÝ
ÖËØÏÕÞÂÝÙË¦ÒÒÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÜÝÓÁÙÕÚÕßÕÖÕÃÕßÓÖÕØÕÆÔÔÇËÐËØËßÔÂÙÕßÔÓËÚÎÔËÄÚËØÎÍËÔÏ¦ÚÕÖÇØËÒÛÄÔÚÕÖÇØÄÔ
ÑÇÏÚÕÓÁÒÒÕÔÚÕßÝ
ËÔÊÏÇÌÁØÕßÙÇÊÏÇÌÕØ¦ÓËÚÇÐÆÚÎÝÊÎÓÄÙÏÇÝÚÁÞÔÎÝÑÇÏÚÎÝ
ÚÁÞÔÎÝÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏÙËÓÏÇ
ÍÑÇÒËØÃÂÙËÁÔÇÓÕßÙËÃÕËÃÔÇÏ
ÄÚÏËÃÔÇÏÓÏÇËÓÖËÏØÃÇÍÏÇÄÒÕßÝ
ØÕÙÑÇÒËÃÑÇÏÑÇÒÜÙÕØÃàËÏÄÒÕßÝ
ÄÙÕÏÛÁÒÕßÔÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÔ
ÓÏÇÙßàÂÚÎÙÎÑÇÏÔÇÈØÕßÔÁÔÇÔ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÚØÄÖÕÔÇÊÕßÔÚÇ
ÖØ¦ÍÓÇÚÇÖÄÚÕßÝÖØÕÔÕÓÏÕÆÞÕßÝÙÚÕßÝÒÏÍÄÚËØÕÖØÕÔÕÓÏÕÆÞÕßÝÓÕØÌÜÓÁÔÕßÝÂÓÎÔÁÕßÝÂ
ÎÒÏÑÏÜÓÁÔÕßÝÄÒËÝÚÏÝËÛÔÏÑÄÚÎÚËÝÑÇÏÄÒËÝÚÏÝÛØÎÙÑËÃËÝÑÇÔËÃÝ
ÊËÔÇÖÕÑÒËÃËÚÇÏÖÏÚØÁÖËÏÙÚÕßÝ
ÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÔÇÇÏÙÛ¦ÔÕÔÚÇÏÖÏÕ
ÙßÔÊËÊËÓÁÔÕÏÓËÚÎÔÑÕÏÔÄÚÎÚÇ
ÑÇÏÔÇËÃÔÇÏÖÏÕËÒËÆÛËØÕÏÊÎÓÏÕßØÍÏÑ¦ÖÇØ¦ÔÇÖËØÏÕØÃàÕÔÚÇÏ
ÇÖÄÚÏÝÖØÕÙÊÕÑÃËÝÂÚÇÖØÄÚßÖÇ
ÓÏÇÝÍÑÇÒËØÃ
ÔÑÇÚÇÑÒËÃÊÏÎÊÎÓÄÙÏÇÚÁÞÔÎ
ÑÇÏÓËÇßÚÄÙßÔËÖ¦ÍËÚÇÏÑÇÏÚÇ
ÖØÄÚàËÑÚÖÕßÊÎÓÏÕßØÍËÃÚÕ;OL
>HSS.HSSLY`®ÑÇÏÜÝÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ
ÚÕÌËÚÏÔÄÁØÍÕ²ØßÙÕÃØ¦ÑÕÏ®
ËÃÔÇÏÙÚÏÝÖÕÒß¦ØÏÛÓËÝËÑÌ¦ÔÙËÏÝ
ÚÎÝÓÏÇÇÔÚÇÔ¦ÑÒÇÙÎÚÎÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝËÕØÏÙÓÁÔËÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÎ
ÊÎÓÄÙÏÇÚÁÞÔÎÇÔÚÏÑÇÚÕÖÚØÃàËÏ
ÓÏÇÑÕÏÔÜÔÃÇÖÕÒÏÚ×ÔÎÕÖÕÃÇ
ËÑÚÏÓ¦ÚÎÔÚÁÞÔÎÚÕÔÖÕÒÏÚÏÙÓÄ
ÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÑÇÏÚÎÔÏÑÇÔÕÖÕÃÎÙÎÚÜÔÖÕÒÏÚ×ÔÚÎÝ
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ΜΟΥΣΙΚΗ

Μουσική εκστρατεία για το μπουζούκι
Ο Γιάννης Κότσιρας μιλάει στην «Κ» για τον άτυπο αποκλεισμό του λαϊκού τραγουδιού από τη δισκογραφία και τα ραδιόφωνα
Της ΓΙΩΤΑΣ ΣΥΚΚΑ

Το λαϊκόÚØÇÍÕÆÊÏÛßÓÃàËÏÙÚÕÔ
Ï¦ÔÔÎ ÄÚÙÏØÇÚÕßÝÊÃÙÑÕßÝÖÕß
ÚÕßÁÌËØÔËÕÔÇßÚÏÑÄÝÖÇÚÁØÇÝ
ÚÕßÇÖÄÚÇÚÇÐÃÊÏÇÙÚÕÔÑÄÙÓÕ
ÑÚËÒÁÙËÏÝËÒÒÎÔÏÑ×ÔÚØÇÍÕßÊÏ×ÔÑßØÃÜÝÒÇáÑ×ÔÇÖÄÓËÍ¦ÒËÝÕØÞÂÙÚØËÝÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝÚÙÏ
¦ÑÕßÙÇÚÎ¸¢ØÇÍÑÕÙßØÏÇÔÂ¹ÇÖÄ
ÚÎÔÕØÞÂÙÚØÇÚÕß¬àÁÏÓÝÇÙÚ
¡ÕßÛßÓÃàËÏÄÓÜÝÑÇÏÓÏÑØÁÝÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÁÝÙÚÏÍÓÁÝÄÖÜÝÚÕ
ÚØÇÍÕÆÊÏÚÕßÚÇÆØÕßÇØÞ¦ÑÕß
¸¡ËÚÏÑÇØÊÏ¦ÔÇÙ»ÇÖÕÞÇÏØËÚÂÙÜ¹ÖÕßÁÈÇàËÎÓÎÚÁØÇÓÕßÑ¦ÛËÌÕØ¦ÖÕßÁÌËßÍËÕÖÇÚÁØÇÝ
ÙËÚÇÐÃÊÏ®
¬ØÇÍÕßÊ×ÔÚÇÝØËÓÖÁÚÏÑÇÐËÑÃÔÎÙËÑÇÏÕÃÊÏÕÝÚÎÔÑÇØÏÁØÇÚÕß
ÚÙÏÚÕÔÖÕÔ¦ËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇßÚÄÖÕßÞÇØÇÑÚÎØÃàËÏÁÔÇÔ¦ÚßÖÕ
ÇÖÕÑÒËÏÙÓÄÚÕßÒÇáÑÕÆÚØÇÍÕßÊÏÕÆÑÇÏÚÕßÓÖÕßàÕßÑÏÕÆÇÖÄÚÎ
ÊÏÙÑÕÍØÇÌÃÇÑÇÏÚÇØÇÊÏÄÌÜÔÇ
¬ÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÚØÏËÚÃÇÎÇÃÙÛÎÙÎÁÍÏÔËËÔÚÕÔÄÚËØÎÍÆØÜÓÕß®
Ï»ÇßÚÄÒÁËÏÙÚÎÔ ®ÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÔÇÑ¦ÔËÏÁÔÇÇÌÏÁØÜÓÇÙÚÕ
ËÒÒÎÔÏÑÄÚØÇÍÕÆÊÏÇÖÄÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß»ÓÁÞØÏÙÂÓËØÇÁÔÇ
ÖØÄÍØÇÓÓÇÊÏÇÓÇØÚßØÃÇÝ®ßÖÁØ
ÚÕßÒÇáÑÕÆÚØÇÍÕßÊÏÕÆ¬ÃÚÒÕÝ
ÚÕßÔÓÇÝÙÖ¦ÙÕßÔÚÕÓÖÕßàÕÆÑÏ® ÇÏÚÕÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÚÇ
ÇÈÈÇÚÕÑÆØÏÇÑÇÙÚÕÔÚÇßØÄ
ÚÕß§ÄÚÕß®ÓËÁÔÇÔÑÇÒËÙÓÁÔÕ
Ñ¦ÛË ßØÏÇÑÂÂÓËØÇÚÎ¢ÜÚËÏÔÂËÒËÙÏ×ÚÕß
ÚÎ ÊÏÙÑÕÍØÇÌÃÇ ÈÒÁÖÜ
ÔÇÞÇØÇÑÚÎØÃàÕÔÚÇÏÜÝÒÇáÑÕÃ
ÚØÇÍÕßÊÏÙÚÁÝÑ¦ÖÕÏÕÏÖÕßÊËÔ
ÁÞÕßÔÙÞÁÙÎÓËÚÕÒÇáÑÄÚØÇÍÕÆÊÏËÔËÃÔÇÏÄÚÏ¦ÒÒÇÐËÚÇßÚÄÚÎÚÇÚÕÚØÇÍÕÆÊÏÇÒÒ¦ËÓËÃÝ
ÁÒÕßÓËÂÞÕÊßÚÏÑÄÓËÇÔÇÚÕÒÃÚÏÑÇÖÕÏÑÃÒÓÇÚÇÕÚÁÊËÔÓË
ËÐÁÌØÇÙËÇßÚÄÊËÔÁÞËÏÚÃÖÕÚÇËÒÒÎÔÏÑÄÒÒÜÙÚËËÃÓÇÏÚÎÝ
ÙÞÕÒÂÝÚÜÔËÕÊÜØ¦ÑÎ²ÇÚàÏÊ¦ÑÏÇØÞ¦ÑÕßÕãàÕß¬ÕËÃÊÕÝ
ÖÕßÖØÕÈ¦ÒÒËÚÇÏÙÂÓËØÇÖÕÖÓË
ÚÕßØÑÕÌÄÒÑÙÚÕÏÞËÃÇÊËÔËÃÔÇÏ

ÒÇáÑÕÖÄÖÕÆÚËÑÇÔÚÕÒËÍÄÓËÔÕ
ÙÑßÒ¦ÊÏÑÕ®
±ÖÕÙÚÎØÃàËÏÄÚÏßÖ¦ØÞËÏÓÏÇ
ÔÁÇÍËÔÏ¦ÖÕßËÖÏÒÁÍËÏÚÇÓÕßÙÏÑ¦ÇÑÕÆÙÓÇÚÇÓÁÙÜÚÜÔØÇÊÏÕÌ×ÔÜÔÑÇÏÚÎÝÚÎÒËÄØÇÙÎÝ
ÙÚÎÔÕÖÕÃÇÊËÔÇØÁÙËÏÕÂÞÕÝÚÕß
ÓÖÕßàÕßÑÏÕÆÂ¦ÑÕßÍËÓÄÔÕÐÁÔÎ
ÓÕßÙÏÑÂÇÓÖÕØÕÆÙËÈÁÈÇÏÇ
ÔÇÏÙÞßØÏÙÚËÃÑÇÔËÃÝÄÚÏÕÏÖÇÒÏÕÃÊËÐÏÕÚÁÞÔËÝÓÖÕßàÕßÐÂÊËÝ
ÖÇØÕÖÒÃÙÚÎÑÇÔÄÓÜÝÕÊÎÓÕÌÏÒÂÝËØÓÎÔËßÚÂÝÊÏÇÌÜÔËÃ¡ÖÕØËÃÕÏÖÇÒÏÕÃÑÇÒÕÃÓÖÕßàÕßÐÂÊËÝÔÇÓËÍ¦ÒÜÙÇÔÇÒÒ¦ÁÞÕßÔ
ÈÍËÏÙÖÕßÊÇÃÕÏÓÕßÙÏÑÕÃÓËÙÆÍÞØÕÔÎ¦ÖÕÉÎÍÏÇÚÕÖ×ÝÖØÁÖËÏ
ÔÇËÔÙÜÓÇÚ×ÔËÚÇÏÚÕÓÖÕßàÕÆÑÏ
ÙÚÕÚØÇÍÕÆÊÏ ÇÚ»ÇØÞ¦ÝßÖ¦ØÞËÏÎËÔÊÏ¦ÓËÙÎÍËÔÏ¦ÒÒ¦ÑÇÏ

Μούσα ÐÉ³¨ËT¨ÙÊÑÙÖ¨Ñ
mØÑ{

«Δεν είναι ότι άλλαξε
ταυτότητα το τραγούδι,
αλλά εμείς. Θέλουμε ήχο
δυτικό με ανατολίτικα
ποικίλματα».
ÚÇÖÕÒÆÔÁÇÖÇÏÊÏ¦ÚÇÕÖÕÃÇÑÇÛ×ÝÊÏÊ¦ÞÛÎÑÇÔÙÚÇ¡ÕßÙÏÑ¦ßÓÔ¦ÙÏÇÚÕÔÚÇÓÖÕßØ¦ÁÞÕßÔÓÏÇ
ÖÏÕÇÔÕÏÞÚÄÓßÇÒÎÓÇÚÏ¦ÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÔÚÕÓÖÕßàÕÆÑÏÜÝÑÇÛÇØ¦ÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÄÓÕßÙÏÑÄÄØÍÇÔÕ
ÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÓËÌËÏÊ×ÑÇÏ
ÖØÕÙÕÞÂ±ÖÂØÐËÑÇÚ¦ÞØÎÙÎÙÚÇ
ÚÁÒÎÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß» ¶ÇÑÄÓÎÑÇÏÞÁÈÏÓÁÚÇÒÔÇÁÖÇÏàÇÔÕÏ
ÓÖ¦ÔÚËÝÁÈÇàÇÔÓÖÕßàÕÆÑÏÍÏÇÔÇ
ÖÕßÒÂÙÕßÔÂÓËØÇÕÏÖÇØÇÍÜÍÕÃ
ÚÎÝÊÏÙÑÕÍØÇÌÃÇÝÚÇÓÁÙÇËÔÎÓÁØÜÙÎÝÇÒÒ¦ÑÇÏÕÑÄÙÓÕÝÚÕß
ÔËÕÖÒÕßÚÏÙÓÕÆÛËÜØÕÆÔÚÕÔÂÞÕ
ÚÕßÓÖÕßàÕßÑÏÕÆÓÖÇÔ¦ÒÚÙÏÚÇ
ÙÑßÒ¦ÊÏÑÇÓËÚËÐËÒÃÞÛÎÑÇÔÙËÔËÕÇÙÚÏÑ¦ÑÒÇÓÖÙÚÇÕÖÕÃÇÇÑÕÆÝ
ÒÇáÑÕÆÝÚØÇÍÕßÊÏÙÚÁÝÔÇÚØÇÍÕßÊÕÆÔÖÕÖÞÜØÃÝÒÇáÑ¦ÄØÍÇÔÇ®
ÁÈÇÏÇÚÕÖÇØ¦ÖÕÔÕÖÕÒÒ×Ô
ÊËÐÏÕÚËÞÔ×ÔÚÕßÓÖÕßàÕßÑÏÕÆ
ÍÏÇÞØÄÔÏÇÂÚÇÔÄÚÏÖÕÒÒ¦ÇÖÄ

¡ÂÖÜÝËÔÚÁÒËÏÚÕÓÖÕßàÕÆÑÏÖÕßÁÞËÏËÒ¦ÞÏÙÚËÝÊÏÇÌÕØÁÝ
ÇÖÄÚÕÔÇØÞÇÃÕÖØÄÍÕÔÄÚÕßÚÎÔ
ÖÇÔÊÕÆØÇÊËÔÙßÍÑÏÔËÃÚÎÔÁÇ
ÍËÔÏ¦ÚÜÔÚØÇÍÕßÊÏÙÚ×Ô"ØÑËÚÕÃÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÚÏÝÍØÇÓÓÁÝÖÕß
ÑÇÛÕØÃàÕßÔ¦ÒÒÕÏ®ßÖÕÙÚÎØÃàËÏ
ÕÏ¦ÔÔÎÝ ÄÚÙÏØÇÝÔÚÕßÝ
ÖËÏÝÄÚÏÇßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂÎÓÄÊÇ
ÕØÃàËÏÔÇÇÔÚÏÑÇÚÇÙÚÂÙÕßÓËÚÕ
ÓÖÕßàÕÆÑÏÓËÚÕÑÒÇØÃÔÕÛÇÈ¦ÒÕßÔÑÒÇØÃÔÇ©ÖÜÝÚÕßÝËÃÖÇÔ
ÄÚÏÊËÔÖØÁÖËÏÔÇÌÕØ¦ÔËÙÇÑ¦ÑÏ
ÙÚÎÔÖÃÙÚÇÇÒÒ¦ÍÏÒÁÑÕÓËÍØÇÈ¦ÚÇÑÇÏÚÕÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÄÒÕÏ
ßÚÄÚÕËÃÊÕÝÊÏÇÙÑÁÊÇÙÎÝÖÕß
ÇÔÇÖÇØ¦ÍËÚÇÏÇÖÄÚÕßÝÑÒ×ÔÕßÝ
ÁÞËÏËÐÕØÃÙËÏÚÕÓÖÕßàÕÆÑÏÇÖÄ
ÚÏÝÕØÞÂÙÚØËÝ®

Δεν χορεύουν
Ο Γ. ΚότσιραςÑ¨È{ÒÇÉ{³Ñ.ÑKKÑ³~Ö¨{Ñ~Ñ³t.³ÑÈ¨Ì³È Ì³ÈuÓÑ
Ñ×{Ó¨ÐÑ³ÉÜÜi{~Ì³¨ÑoÖÙ{ÑÌ³iÙÉ~ÑÉ³ËÑ³È¤´ÆÐÓT¨{ÊÐÉ¨Ñ
ÚÇÓËÍ¦ÒÇÕÔÄÓÇÚÇÚÕßÚØÇÍÕßÊÏÕÆÊËÔÚÕßÝ¦ÌÎÔÇÔÔÇÑ¦ÔÕßÔ
ÙÄÒÕÂÚÇÁÑÕÈÇÔÙÚÇÒ¦ÏÈÚÕßÝ
ÞÕßÔÁÔÇÊÃÑÏÕÇÒÒ¦ÑÇÏÕÏÚØÇÍÕßÊÏÙÚÁÝÁÞÕßÔÚÕÊÏÑÄÚÕßÝÙË

ÇßÚÂÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÏÇÚÃßÖÂØÞÇÔ
ÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÖÕßÄÚÇÔÕÚØÇÍÕßÊÏÙÚÂÝÁÊÏÔËÞ×ØÕÑÇÏÞØÄÔÕÍÏÇ
ÁÔÇÙÄÒÕÙÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÂÚÕß
ÇßÚÄÊËÔÚËÒËÃÜÔËÖÕÚÁ®

ÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÇÑÄÓÎÄÚÏÕÑÄÙÓÕÝÙÂÓËØÇÊËÔÞÕØËÆËÏÙÚÇÑÁÔÚØÇ©ÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÑ¦ÛÕÔÚÇÏ
ÓËÚÇÑÏÔÎÚ¦ÚÕßÝÑÇÏÇÔÈÕÎÛ¦
ÕÞ×ØÕÝÖËÚ¦ÔËÖÕÒÒ¦ÒÕßÒÕÆÊÏÇÇØÇÍÍÁÒÔÕßÔÚÇÖÏÕÇÑØÏÈ¦ÖÕÚ¦ÑÇÏÇÔÛÁÒÕßÔÔÇÊÏÇÌÕØÕÖÕÏÎÛÕÆÔÇÖÄÚÕÊÏÖÒÇÔÄ

ÚÕßÝÇÍÕØ¦àÕßÔÌÜÚÏàÄÓËÔÇÖÕÚ¦ÓËÒÇÓÖ¦ÑÏÇÓÁÙÇÙÚÕÓÖÕßÑ¦ÒÏÇÒÏÄÚËØÇËÃÞÇÊËÏÙËÑÁÔÚØÕÙÚÎÔËØ¦©ÊÄÔÇÖËÚ¦ÔË
ÒËÑ¦ÔËÝÓÖÏÔÚÁÊËÝÔÏÖÚÂØËÝÖÕß
ÇÍÄØÇàÇÔÇÖÄÑÕÔÚÏÔÂÓ¦ÔÚØÇÕÏÑÕÊÕÓ×ÔÑÇÏÔÇÚÇÙÖ¦ÔËÙÚÎÔ
ÖÃÙÚÇ©ÏÃÊÏÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÖÕßÖÇÒÏ¦ÖÁÚÇÍÇÔÓÖÏÔÚÁÊËÝÚ×ØÇÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÄÒÎÚÎÈØÇÊÏ¦ÇÖÄ
ÚÕÑÏÔÎÚÄÚÕßÝ©ÒÇÇßÚ¦ÚÇÔËÕÙÑßÒ¦ÊÏÑÇËÃÔÇÏÚÆÖÕßÑÒÇÓÖÔ
ÞÕØÁÉËÏÑ¦ÖÕÏÕÝÛÇËÃÔÇÏÊÃÖÒÇ
ÙÚÎÛÁÙÎÚÕßËÔ×ÙÚÎÙÑÎÔÂ
ÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÏßÖËØÖÇØÇÍÜÍÁÝ
ÂÓËØÇÍÃÔÕÔÚÇÏÄÒÇËÏÑÄÔÇÑÇÏ
ÙÚÕßÝÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕßÝÞ×ØÕßÝ
ÄÒÇËÃÔÇÏÚÕÒ¦ÏÌÙÚÇáÒ©ÂÞÕÝ
ÊËÔËÃÔÇÏÖÏÕÎÒËÑÚØÏÑÄÝÇÒÒ¦
ÉÎÌÏÇÑÄÝËÃÔÇÏÙÇÔÔÇÇÑÕÆÝ
ÓÕÔÃÓÜÝÖÒÁÏÓÖÇÑ®
ÚÎÓËÚ¦ÒÒÇÐÎÚÕßÑÕÏÔÕÆÖÏÙÚËÆËÏÙßÔÁÈÇÒËÑÇÏÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑØÃÙÎÚÎÔÇØÞÂÖÃÙÚËßÇÄÚÏ
ÛÇÓÇÝËÔ×ÙËÏÛÇÈÕÎÛÕÆÙËÔÇ
ÈØÕÆÓËÚÏÝØÃàËÝÓÇÝÇÒÒ¦Ó¦ÒÒÕÔÁÈÍÇÒËÚÏÝÑÇÑÁÝÓÇÝÖÒËßØÁÝ
¬ÇßÚÕÞØÄÔÜÝÎÓÕÔÇÞÏÑÄÚÎÚÇ
ÖÕßËÔÚËÃÔËÚÇÏÇÖÄÚÎÔÑÇÚ¦ÞØÎÙÎÚÜÔÑÕÏÔÜÔÏÑ×ÔÊÏÑÚÆÜÔÁÖÇÏÐËÑÏÇßÚÂØÄÒÕÇÒÏ¦ÓÇàËßÄÓÇÙÚÇÔÔÇÇÑÕÆÙÕßÓËÓÕßÙÏÑÂ
Ú×ØÇÓÇàËßÄÓÇÙÚËÑÏÇÑÕÆËÏÕ
ÑÇÛÁÔÇÝÓÄÔÕÝÚÕßÄÚÏÛÁÒËÏßÚÄÑÇÚÇÑØËÕßØÍËÃÑÇÏÚÎÔÁÔÔÕÏÇ
ÚÎÝËÖÏÚßÞÃÇÝËÔÓÖÕØÕÆÓËÔÇ
ÓÏÒ¦ÓËÍÏÇÙÕßÐÁÖÏÇÊÏÄÚÏÊËÔ
ÓÖÕØËÃÝÔÇÐÁØËÏÝÚÏÇÑÕÆËÏÕÑÇÛÁÔÇÝÃÔÇÏÄÒÕÏÓËÚÇÇÑÕßÙÚÏÑ¦
ÙÚÇÇßÚÏ¦ÑÇÏËÓËÃÝÖØÕÙÖÇÛÕÆÓËÔÇÇÔÇÑÇÒÆÉÕßÓËÚÏÇÑÕÆËÏÕ
ÑÄÙÓÕÝÓÁÙÇÇÖÄÚÇÇÓÌÏÙÈÎÚÕÆÓËÔÇÑÒÏÑÝÙÚÕ±V\¬\IL®
ÏÙÚËÆËÏÖ¦ÔÚÜÝÙÚÏÝÔÁËÝ
ÊßÔ¦ÓËÏÝÓÕßÙÏÑ×ÔÑÚÄÝÇÖÄ
ÚÕÔÇÍÍÁÒÎ¡ÇÞÇÃØÇÁÞÕßÓË
ÚÕÔÍÏÕÚÕß¡ÇÔ×ÒÎ ÇØÇÔÚÃÔÎÚÕÔÔÊØÁÇÑÇÛ×ÝÑÇÏÚÕÔ
ÍÏÕÚÕßÇÍÍÁÒÎ ÕØÇÑ¦ÑÎÚÕÔ
ÇÙÃÒÎÖÕßËÃÔÇÏÑÇÏÖÕÒÆÑÇÒÄÝ
ÚØÇÍÕßÊÏÙÚÂÝÃÔÇÏÑÇÚÇÖÒÎÑÚÏÑÕÃÓÖÕßàÕßÐÂÊËÝÑÇÏÁÞÕßÔÙÆÍÞØÕÔÎÇÃÙÛÎÙÎÚÜÔÖØÇÍÓ¦ÚÜÔ®

Μακόι Τάινερ, ο τελευταίος των μεγάλων «τζάζμεν»

«Εφυγε» στα 81 του ένας σπουδαίος πιανίστας, που σφράγισε την αφροαμερικανική μουσική του ’60 και του ’70
Στις 6 Μαρτίου ÁÌßÍËÇÖÄÚÎàÜÂÙË
ÎÒÏÑÃÇËÚ×ÔÕÛØßÒÏÑÄÝÖÏÇÔÃÙÚÇÝ¡ÇÑÄÏ¬¦ÏÔËØÔÇÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÝÚÏÚ¦ÔÇÝÚÕßÕÖÕÃÕßÎÓÕßÙÏÑÂ
ÙßÔÁÈÇÒËÑÇÛÕØÏÙÚÏÑ¦ÙÚÎÔËÐÁÒÏÐÎÚÎÝÚàÇàÚÕßÖËØÇÙÓÁÔÕßÇÏ×ÔÇÃÔÇÏÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÊÆÙÑÕÒÕÔÇ
ÇÖÕÚßÖ×ÙËÏÝÓÁÙÇÙËÒÃÍËÝÍØÇÓÓÁÝÚÕÙÖÕßÊÇÃÕÁØÍÕÑÇÏÚÎÈÇÛÏ¦ËÖÏØØÕÂÖÕß¦ÙÑÎÙËÙËÄÒÕßÝ
ÚÕßÝÖÏÇÔÃÙÚËÝÚÎÝÚàÇàÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇ
©ÒÌØËÔÚ¡ÇÑÄÏ¬¦ÏÔËØÍËÔÔÂÛÎÑËÙÚÎ¢ÏÒÇÊÁÒÌËÏÇÑÇÏÙË
ÎÒÏÑÃÇËÚ×ÔÐËÑÃÔÎÙËÓÇÛÂÓÇÚÇÖÏ¦ÔÕßÁÖËÏÚÇÇÖÄÖÇØÄÚØßÔÙÎ
ÚÎÝÓÎÚÁØÇÝÚÕß6ÃÊÏÕÝËÃÞËÊÎÒ×ÙËÏ!ÓÎÚÁØÇÓÕßÓÕßÁÊÜÙË
ÊÆÕËÖÏÒÕÍÁÝ§ÇÑ¦ÔÜÓÇÛÂÓÇÚÇ
ÌÜÔÎÚÏÑÂÝÂÖÏ¦ÔÕß²ÇÃØÕÓÇÏÖÕß
ÊÏ¦ÒËÐÇÚÕÖÏ¦ÔÕßÓ¦ÓÇÏÔÇÍßØÔ¦ÜÇÖ»ÚÕÙÞÕÒËÃÕÑÇÏÔÇÇÔßÖÕÓÕÔ×ÔÇÖÇÃÐÜÑÇÏÔÇËÐÇÙÑÎÛ×®
ÚÇÖØ×ÚÇÚÕßÈÂÓÇÚÇÑÇÛÕØÏÙÚÏÑÄØÄÒÕÁÖÇÏÐÇÔÚÇÊÏ¦ÙÎÓÇÇÊÁØÌÏÇ¶¡ÖÇÔÚÑÇÏªÃÚÙÏ¶¦ÕßËÒÖÕß
ÁÓËÔÇÔÙÚÎÔÃÊÏÇÍËÏÚÕÔÏ¦ÏÊÏÑÄÚËØÇÕÖÏÇÔÃÙÚÇÝ¡ÖÇÔÚ¦ÕßËÒËÃÞË
ËÖÇÔÇÖØÕÙÊÏÕØÃÙËÏÚÎÍÒ×ÙÙÇÚÎÝ
ÙÆÍÞØÕÔÎÝÚàÇàÙÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß
 ÑÇÏßÖÂØÐËÎÖØ×ÚÎÈÇÙÏÑÂ
ËÖÏØØÕÂÍÏÇÚÕÔ¬¦ÏÔËØ
ÖËÏÚÇÇÖÄÚØÃÇÞØÄÔÏÇÕ¬¦ÏÔËØ
ÙÞÎÓ¦ÚÏÙËÓÏÇËÌÎÈÏÑÂÚàÇàÓÖ¦ÔÚÇÑÇÏÈÍÂÑËÙÚÏÝÍÆØÜÖËØÏÕÞÁÝ
ÍÏÇÚÏÝÖØ×ÚËÝàÜÔÚÇÔÁÝËÓÌÇÔÃÙËÏÝ
ÚÕß¬ÎÔËÖÕÞÂËÑËÃÔÎÎ¢ÏÒÇÊÁÒÌËÏÇÂÚÇÔÇÖÄÚÏÝÖÏÕÊØÇÙÚÂØÏËÝ
ÓÕßÙÏÑÁÝÙÑÎÔÁÝÚÎÝÚàÇàÙËÕÒÄÑÒÎØÎÚÎÞ×ØÇ¬Õ Õ¬¦ÏÔËØ
ÁÖÇÏàËÙÚÕÑÒÇÓÖ9LK9VVZ[LYÓË
ÚÎÔÓÖ¦ÔÚÇÚÕß*HS4HZZL`ÄÚÇÔ
ÙßÔÇÔÚÂÛÎÑËÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÓË

ÚÕÔÓËÍ¦ÒÕÙÇÐÕÌÜÔÃÙÚÇ¬àÕÔ ÕÒÚØÁÏÔ¡ËÚÇÐÆÚÕßÝÛÇÇÔÇÖÚßÞÛËÃ
ÓÏÇÊßÔÇÚÂÌÏÒÃÇÑÇÏÁÔÇÝÇÓÕÏÈÇÃÕÝ
ÙËÈÇÙÓÄÝÓËÚÕÔ ÕÒÚØÁÏÔÔÇÚÕß
ßÖÄÙÞËÚÇÏÖÜÝÛÇÚÕÔÖØÕÙÒ¦ÈËÏ
ÜÝÖÏÇÔÃÙÚÇÄÚÇÔÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÚÎ
ÊÏÑÂÚÕßÓÖ¦ÔÚÇ
© ÕÒÚØÁÏÔÛÇÚÎØÂÙËÏÚÎÔßÖÄÙÞËÙÂÚÕßÑÇÏÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÚÕß
 Õ¡ÇÑÄÏ¬¦ÏÔËØÍÃÔËÚÇÏÓÁÒÕÝ
ÚÕßÖÏÕËÖÏÊØÇÙÚÏÑÕÆÑÕßÇØÚÁÚÕß
ÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÎÝÚàÇàÓÕßÙÏÑÂÝ
ÚÇËÖÄÓËÔÇÖÁÔÚËÞØÄÔÏÇÓÁÙÇ

 9L]LSH[PVUZ® ÑÇÏ
ÔÇÙßÔËØÍ¦àËÚÇÏÓËÙÖÕßÊÇÃÕßÝ
ÓÕßÙÏÑÕÆÝÄÖÜÝÓËÚÕÔÑÕÒÕÙÙÄ®ÚÕßÙÇÐÕÌ×ÔÕßÄÔÏªÄÒÏÔÝ
ÑÇÏÚÕÔÓÖÇÙÃÙÚÇÚ¦ÔÒËá ÒÇØÑ
ÓËÒÜÊÏÑÂÚÕßÖÇÒÁÚÇÂÚÇÔÚÄÙÕ
ÖÒÕÆÙÏÇÖÕßËÑÚËÏÔÄÚÇÔÇÖÄÚÇ
ÓÖÒÕßàÓÁÞØÏÚÏÝÖÕÒÆÖÒÕÑËÝÖËÔÚÇÚÕÔÏÑÁÝÑÒÃÓÇÑËÝ¡ÁÙÜÓÏÇÝ
ËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÇÔËÖÚßÍÓÁÔÎÝÇÃÙÛÎÙÎÝÚÎÝÓÕßÙÏÑÂÝÌÄØÓÇÝÊÎÓÏÕÆØÍÎÙËÚÕÔÊÏÑÄÚÕßÐËÞÜØÏÙÚÄÂÞÕ
ÇÍÍÃàÕÔÚÇÝÓÕßÙÏÑÕÆÝÇÖ»ÄÒÇÚÇ
ÓÂÑÎÑÇÏÚÇÖÒ¦ÚÎÚÎÝÎÝ

«Η αυθόρμητη ενέργειά του και ο πηγαίος
λυρισμός του ήταν η ιδανική έμπνευση για να
ασχολούμαι με τη μουσική και ειδικότερα για
να παίζω πιάνο», λέει
ο Γιώργος Κοντραφούρης
για τον Μακόι Τάινερ.

«Ο πρώτος ήρωάς μου»

ÇÖÄÚÇÑÒÇÙÏÑ¦¦ÒÓÖÕßÓ(MYPJH
)YHZZ® *VS[YHUL® 
)HSSHKZ® 3P]LH[)PYKSHUK®
 *YLZJLU[® (3V]L
:\WYLTL®   ;OL 1VOU
*VS[YHUL8\HY[L[7SH`Z® V
¬¦ÏÔËØÛÇÇÔÇÖÚÆÐËÏÁÔÇÓÕÔÇÊÏÑÄÙÚßÒÖÇÏÐÃÓÇÚÕÝÄÖÕßÑÏÔËÃÚÇÏ
ÙËTVKHSÓËÒÜÊÏÑÕÆÝÊØÄÓÕßÝÓË
ÊßÔÇÚÁÝÓÖÇÙÕÍØÇÓÓÁÝÑÇÏÙßÞÔÂ
ÞØÂÙÎÊÏÇÙÚÎÓ¦ÚÜÔÊÎÓÏÕßØÍ×ÔÚÇÝÞ×ØÕÍÏÇÚÕßÝÇßÚÕÙÞËÊÏÇÙÓÕÆÝÚÕß ÕÒÚØÁÏÔ©ÑÕØßÌÇÃÕÝ
ÙÇÐÕÌÜÔÃÙÚÇÝËÃÞËÊÎÒ×ÙËÏ!ÃÔÇÏ
ÇßÚÄÝÖÕßÊÃÔËÏÌÚËØ¦ÑÇÏÓËÇÌÂÔËÏÔÇÇÖÕÍËÏÜÛ×ÇÖÄÚÕÁÊÇÌÕÝ®

AP / KEYSTONE, DOMINIC FAVRE

Του ΒΑΓΓΕΛΗ ΚΑΒΒΑΔΙΑ

«Η μητέρα μουÐÖÓÙÉÙÖÉ{ÜoÓØ Ñ~ÒÐÑÚÊÐÑ³Ñ×i³{~ÊØÊ{ÒÈÑË¨ÐÑ{ÈÙ{ÒÜÉÂÑ³{Ò
1ÈÐÒÐÑ{ÑoÈ¨ÒÑ¤³TÜÉË~Ñ{ÑÑÈÐÑÑËÂ~Ñ{ÑÉÂÑ~iÚuVÉËTÉÉ{åÜ×¨É³Ñ~Ì{0Ò{É¨
¥ÙÚÄÙÕÙÚÇÓÁÙÇÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝ
ÚÕß»ÖØÕÁÑßÉÇÔÁÔÚÕÔËÝÊÏÇÌÜÔÃËÝÍÏÇÚÎÓÕßÙÏÑÂÑÇÚËÆÛßÔÙÎÚÎÝÓÖ¦ÔÚÇÝÑÇÏÕ¡ÇÑÄÏ¬¦ÏÔËØ
ÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÔÇÇÖÕÞÜØÂÙËÏÊÎÒ×ÔÕÔÚÇÝ!ËÔËÃÞÇÔÇÙßÔËÏÙÌÁØÜ
ÙËÇßÚÂÚÎÓÕßÙÏÑÂ¬ÕÓÄÔÕÖÕß
ÓÖÕØÕÆÙÇÔÇÇÑÕÆÙÜÂÚÇÔÖÕÒÆÝ
ÛÄØßÈÕÝËÔËÃÞÇÑÇÔÁÔÇÙßÔÇÃÙÛÎÓÇÍÏÇÚÎÓÕßÙÏÑÂÑÇÏÄÚÇÔ
ÊËÔÁÞÜÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚÇÊËÔÖÇÃàÜ®

Η δουλειά-σταθμός
ÞÕÔÚÇÝÇÖÕÑÚÂÙËÏÚËØ¦ÙÚÏÇ
ËÓÖËÏØÃÇÑÇÏÌÂÓÎÙßÔÕÊËÆÕÔÚÇÝ
ÚÕÔ¬àÕÔ ÕÒÚØÁÏÔÕ¬¦ÏÔËØÊÎ-

ÓÏÕßØÍËÃÚÎÊÏÑÂÚÕßÓÖ¦ÔÚÇÙÚÎ
§ÁÇ±ÄØÑÎÑÇÏÙßÔËØÍ¦àËÚÇÏÓË
ÓÕßÙÏÑÕÆÝÄÖÜÝÕÏáÑ¬ÁØÔËØ
¬àÃÓÏÕßÃÊËØÙÖÕßÔÑÇÏ¦ÒÒÕÏ;V
 ËÃÔÇÏÓÏÇÞØVÔÏ¦ÙÚÇÛÓÄÝÍÏÇ
ÚÎÔÑÇØÏÁØÇÚÕßÑÇÛ×ÝßÖÕÍØ¦ÌËÏ
ÙÚÎÛØßÒÏÑÂÙÂÓËØÇÊÏÙÑÕÍØÇÌÏÑÂ
ËÚÇÏØËÃÇ)S\L5V[LÑÇÏÑßÑÒÕÌÕØËÃÚÕ¦ÒÓÖÕßÓ;OL9LHS4J*V`®
ÔÇÇØÏÙÚÕÆØÍÎÓÇÚÎÝWVZ[IVW
ÓÕßÙÏÑÂÝÖÕßÇÖÕÑØßÙÚÇÒÒ×ÔËÏ
ÚÕÓÕßÙÏÑÄÚÕßÄØÇÓÇÑÇÏÇÔÇÊËÏÑÔÆËÏÚÎÙßÔÛËÚÏÑÂÚÕßÊËÏÔÄÚÎÚÇÓÁÙÇÇÖÄÊÏÇÞØÕÔÏÑ¦ÑÕÓÓ¦ÚÏÇ
ÄÖÜÝÚÇ7HZZPVU+HUJL®-V\Y
)`-P]L®ÑÇÏ:LHYJO-VY7LHJO®

¡ÁÞØÏÚV ÑÇÏÓËÚÏÝÑßÑÒÕÌÕØÃËÝÙÖÕßÊÇÃÜÔ¦ÒÓÖÕßÓÄÖÜÝÚÇ
;LUKLY4VTLU[Z®,_WHUZPVUZ®
ÑÇÏ,_[LUZPVUZ®Õ¡ÇÑÄÏ¬¦ÏÔËØ
ÇÔÇÊËÏÑÔÆËÚÇÏÕÑÕØßÌÇÃÕÝÖÏÇÔÃÙÚÇÝÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß»
¬Õ ßÖÕÍØ¦ÌËÏÙßÓÈÄÒÇÏÕ
ÓËÚÎ4PSLZ[VUL9LJVYKZÑÇÏÑßÑÒÕÌÕØËÃÚÕ¦ÒÓÖÕßÓ:HOHYH®
ÚÕÕÖÕÃÕÇÔÇÊËÏÑÔÆËÚÇÏÕÑÇÒÆÚËØÕÝÊÃÙÑÕÝÚÎÝÞØÕÔÏ¦ÝÇÖÄÚÕßÝ
ÑØÏÚÏÑÕÆÝÚÕßÁÍÑßØÕßÓÕßÙÏÑÕÆ
ÖËØÏÕÊÏÑÕÆ+V^U)LH[¡ÁÙÇÙÚÏÝ
ËÖÄÓËÔËÝÊËÑÇËÚÃËÝÕ¡ÇÑÄÏ¬¦ÏÔËØÙßÔÁÞÏÙËÔÇÊÎÓÏÕßØÍËÃËÐÇÏØËÚÏÑ¦¦ÒÓÖÕßÓ,USPNO[TLU[®

ËÖÏØØÕÂÚÕßÂÚÇÔËÓÌÇÔÂÝ
ÑÇÏÙËÓÕßÙÏÑÕÆÝÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝ
ÚàÇàÙÑÎÔÂÝÑÇÏÙÚÕÔÙÖÕßÊÇÏÄÚËØÕÖÏÇÔÃÙÚÇÚÎÝËÖÕÞÂÝÓÇÝ
Ï×ØÍÕ ÕÔÚØÇÌÕÆØÎÕÕÖÕÃÕÝÚÕ
ÑßÑÒÕÌÄØÎÙËÚÕÑÕÓÓ¦ÚÏ;OL
4LZZLUNLY-VY4J*V`;`ULY®ÑÇÏ
ÓÇÝÁÑÇÔËÚÎÔÚÏÓÂÔÇÖËÏÊßÕÒÄÍÏÇÍÏÇÚÕÔ¬¦ÏÔËØ!©¡ÇÑÄÏ¬¦ÏÔËØÂÚÇÔÕÖØ×ÚÕÝÂØÜ¦ÝÓÕßÙÚÕ
ÖÏ¦ÔÕÏÊÏÑ¦ÚÕÔÊÃÙÑÕ¸9LHJOPUN
-V\Y[O¹ÖÕßÓÕßÚÕÔËÃÞËÍØ¦ÉËÏ
ÙËÑÇÙÁÚÇÚÄÚËÕÏ×ØÍÕÝ¬ØÇÔÚÇÒÃÊÎÝÑÇÏÚÕÔÊÃÙÑÕ¸0UJLW[PVU¹ÚÇ
¦ÑÕßÍÇÑÇÛÎÓËØÏÔ¦ÄÒÎÚÎÔÖËØÃÕÊÕÚÎÝËÌÎÈËÃÇÝÓÕßÇßÛÄØÓÎÚÎ
ËÔÁØÍËÏ¦ÚÕßÑÇÏÕÖÎÍÇÃÕÝÒßØÏÙÓÄÝÚÕßÂÚÇÔÎÏÊÇÔÏÑÂÁÓÖÔËßÙÎ
ÍÏÇÔÇÇÙÞÕÒÕÆÓÇÏÓËÚÎÓÕßÙÏÑÂ
ÑÇÏËÏÊÏÑÄÚËØÇÍÏÇÔÇÖÇÃàÜÖÏ¦ÔÕ
¬ÕÔÁÞÜÊËÏÄÒËÝÚÏÝÌÕØÁÝÖÕßÁÞËÏ
ÁØÛËÏÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÏÚÕÔÁÞÜÊËÏ
ÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎÑÇÏÙÚÕÒÙÃÔÑÏ
¡ËÚÎÔÇÖ×ÒËÏ¦ÚÕßÓÏÇÕÒÄÑÒÎØÎ
ËÖÕÞÂÚÎÝÏÙÚÕØÃÇÝÚÕßQHaaWPHUV
ÁÌßÍËÄÓÜÝÛÇÖÇØÇÓËÃÔËÏÎÖØÕÙÌÕØ¦ÚÕßÑÇÏÚÕÖÔËÆÓÇÚÕßÖÕß
ÛÇËÖÎØË¦àËÏÚÏÝËÖÄÓËÔËÝÍËÔÏÁÝÓË
ÚÕÔÁÔÇÂÚÕÔ¦ÒÒÕÚØÄÖÕ®
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ΧΩΡΟΣ

Ανοικτά μυαλά και χωρίς όρια αγάπη

Ο πολυχώρος «Κόσμος χωρίς σύνορα» του Γιώργου Χριστούδια είναι μια θερμοκοιτίδα εθελοντισμού και αλληλεγγύης
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

«Στόχος και ÄØÇÓÇÚÕßÕÒßÞ×ØÕß
ËÃÔÇÏÔÇÈ¦ÒËÏÚÕÊÏÑÄÚÕßÒÏÛÇØ¦ÑÏ
ÙËÁÔÇÔÑÄÙÓÕÞÜØÃÝÙÆÔÕØÇÖØÕÙÌÁØÕÔÚÇÝËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÁÝÕÖÚÏÑÁÝ
ÑÇÏËÏÑÄÔËÝÚÕßÑÄÙÓÕßÖÕßàÕÆÓË®ÁÚÙÏÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏÙÚÇÓÁÙÇ
ÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝÕÕÒßÞ×ØÕÝ ÄÙÓÕÝÞÜØÃÝÙÆÔÕØÇ®ÁÔÇÝ
ÑÄÙÓÕÝÞÜØÃÝÙÆÔÕØÇÇÒÒ¦ÓÎÔÕÓÃàËÚËÄÚÏÓÏÒ¦ÓËÍÏÇÑÇÔÕÔÏÑ¦ÙÆÔÕØÇÕÏ×ØÍÕÝ²ØÏÙÚÕÆÊÏÇÝÇßÚ¦
ÚÇÁÞËÏÐËÖËØ¦ÙËÏÖØÕÖÕÒÒÕÆßÔ¦ÔÚÎÙÇÚÕÔÊÎÓÏÕßØÍÄÚÕßÞ×ØÕß
ÙÚÎÈ¦ÙÎÚÕßÙÚÎÙßÔÕÏÑÃÇÚÕß
¬ÇÑÚÇÑÇÒ¦ÖÕÒÆÑÕÔÚ¦ÙÚÎÔËÑØÂ
à×ÔÎÙÚÕÙÎÓËÃÕÄÖÕßÎÁÔÔÕÏÇÙÆÔÕØÇÔÕÎÚ¦ÑÇÏÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ËÃÔÇÏ
ÚÄÙÕÊßÔÇÚÂÍÏÇÔÇÓÏÒÂÙÕßÓËÍÏÇ
ÚÕÔÞ×ØÕÚÕß
´ÔÇÝ ÓÏÑØÄÝ ÖËØÃÖÇÚÕÝ ÍÏÇ
ÁÔÇÔÑÇÌÁÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÂÚÇÔÎ
ÇØÞÂÓÏÇÝÓËÍ¦ÒÎÝÑÇÏÞØÂÙÏÓÎÝ
ÑÕßÈÁÔÚÇÝ©Ï×ØÍÕÝÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÇÖÜÄÚÏËÃÔÇÏÖÇÏÊÃÚÎÝÑØÃÙÎÝßÖÄÚÎÔÁÔÔÕÏÇÄÚÏÖØÏÔÖ¦ØËÏÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏ
ÚÕÔÕÒßÞ×ØÕ ÄÙÓÕÝÞÜØÃÝÙÆÔÕØÇ®ÊÕÑÃÓÇÙËÚÏÝÇÔÚÕÞÁÝÚÕß
ÜÝÏÊÏ×ÚÎÝÊÕÆÒËÉËÙËÏÊÏÜÚÏÑÂËÚÇÏØÃÇÙÚÕÔÞ×ØÕÚÕßÓ¦ØÑËÚÏÔÍÑ¦ÔÕÏÐËÊÏÑÄÚÕßÑÇÚ¦ÙÚÎÓÇ
ÇÌÄÚÕßÇÖÕÒÆÛÎÑËÇÖÄÚÎÔËØÍÇÙÃÇÚÕßÚÕÕÖÕÃÕÇÔÇÍÑ¦ÙÚÎÑË
ÔÇÑÒËÃÙËÏÓËÚÎÔÑÕØÆÌÜÙÎÚÎÝ
ÑØÃÙÎÝÙÚÎÔ ÆÖØÕÚÕ ¦ÛËËÓÖËÏØÃÇÚÕßÚÕÔÑÒÄÔÏàËÚÄÙÕ
ÄÙÕÖ¦ÔÚÕÚËÇÔÇàÎÚÕÆÙËÚÎÔÖÕØËÃÇÖØÕÝÚÕÌÜÝÚÕÊÏÑÄÚÕßÌÜÝ
ÑÇÏÊËÔËÃÔÇÏÖÇØ¦ÐËÔÕÖÕßÑÇÚ¦ÌËØËÓÁÙÇÇÖÄÚÇÊÏÑ¦ÚÕßÈÏ×ÓÇÚÇÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÁÔÇÔÞ×ØÕÄÖÕßÄÒÕÏËÃÔÇÏËßÖØÄÙÊËÑÚÕÏ
ÇÔËÐÇØÚÂÚÜÝÛØÎÙÑËÃÇÝÞØ×ÓÇÚÕÝÊÁØÓÇÚÕÝÏÑÇÔÕÚÂÚÜÔÇØ-

Η δράση «Άστεγος για
μια ημέρα» πραγματοποιείται σε διάφορες
χώρες του κόσμου από
απλούς πολίτες με σκοπό να ανακουφίσει, έστω
και προσωρινά, ανθρώπους που έχασαν τη
δουλειά τους, το σπίτι τους ή βρέθηκαν στο
δρόμο και χρειάζονται να
καλύψουν τις βασικές
ανάγκες επιβίωσης.
ÑËÃÔÇÁÞÕßÔÄÒÕÏÁÔÇÑÕÏÔÄÙÎÓËÃÕÚÎÔÇÔÏÊÏÕÚËÒÂÖØÕÙÌÕØ¦
ÚÎÔËÙ×ÚËØÎÇÔ¦ÍÑÎÍÏÇÊÄÙÏÓÕ
ÙÚÕÔ¦ÒÒÕ©ÖÕÒßÞ×ØÕÝÄÖÜÝ
ÓÕßËÃÖËÕÏ×ØÍÕÝÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑËÓËÚ¦ÇÖÄÚÎÔËÓÖËÏØÃÇËÛËÒÕÔÚÏÙÓÕÆÖÕßËÃÞËÙÚÎØÇàÏÒÃÇ
ÖÕÒÆÊßÔÇÚÂËÓÖËÏØÃÇÖÕßËÃÞË
ÙÚÏÝÖÇØÇÍÑÕßÖÄÒËÏÝÚÕßªÃÕ§ÚË
¬àÇÔÁÏØÕÚÕßÍÁÔÔÎÙËÚÎÔÏÊÁÇÎ
ÕÖÕÃÇÙßÔËÞ×ÝËÔÊßÔÇÓÜÔÄÚÇÔ
ÇÖÄÚÇÚÇÐÃÊÏÇÚÕßÙËÓÎÚÕßØÏÙÚÏÑÕÆÝÖØÕÕØÏÙÓÕÆÝÎËÓÖËÏØÃÇ
ÚÎÝØÇàÏÒÃÇÝÑÇÏÚÇÚÇÐÃÊÏÇÓÕß
ÇÔ¦ÚÕÔÑÄÙÓÕÚÕßÊÎÓÏÕÆØÍÎÙÇÔ
ÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÔÇÏÊØÆÙÜÚÕÔÖÕÒßÞ×ØÕ½ÛËÒÇÔÇÊ×ÙÜÓÏÇÔ¦ÒÒÎ
ÕÖÚÏÑÂÚÕßÑÄÙÓÕßÖÕßàÕÆÓËÔÇ
ÇÔÕÃÐÕßÔÚÇÓßÇÒ¦ÓÇÝ®
¿ÖÜÝÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔÕÓÇÏÇÖ»ÄÚÏ
ÓÕßÒÁËÏÕÏ×ØÍÕÝÕÕÒßÞ×ØÕÝ
ÑÄÙÓÕÝÞÜØÃÝÙÆÔÕØÇ®ÊËÔËÃÔÇÏ
ÕÑÄÙÓÕÝÚÕßËÃÔÇÏÓËÔÚÕÖÇÏÊÃ
ÚÕßÍÏÇÚÃÇßÚÄÝÚÕÍÁÔÔÎÙËÇÒÒ¦
ÚÇßÚÄÞØÕÔÇËÃÔÇÏÎàËÙÚÂÇÍÑÇÒÏ¦

Ο Γιώργος Χριστούδιας, ÙiÐ{È¨oÌØ³ÈÜÈT¨ÈtÌÐØT¨ËØÖ¨ÑuÑÌ³¸Æ¬³ÇÉ³ÌT¨³0Ñ~³Ñ~ÑÜÒV¨ÑÚÉËÑ×Ó¨É{
{~³ÒÑÚ¨ÈØ~Ñ{ÌÉ{¨ÑÑ¤ÌÜ³~ÌÐVÐÓ³É~ÙiÜÉ
ÈÙ{¨oÑÉ{
ÖÕÒÒ×ÔÇÔÛØ×ÖÜÔÖÕßÓÕÏØ¦àÕÔÚÇÏÚÕÄØÇÓ¦ÚÕßÍÏÇÁÔÇÔÑÄÙÓÕ
ÞÜØÃÝÊÏÇÑØÃÙËÏÝÁÔÇÝÞ×ØÕÝÖÕß
ÑÇÚÇÖÕÒËÓ¦ÚÏÝÇÔÏÙÄÚÎÚËÝÖÕß
ÇÔÕÃÍËÏÊØÄÓÕßÝÑÇÏÄÖÜÝÙßÞÔ¦
ÒÁËÏÙÚÎÔÑÕßÈÁÔÚÇÓÇÝÊËÔËÃÔÇÏ
ËÔÄÝÇÔÛØ×ÖÕßÇØÞÂÕÖÕÒßÞ×ØÕÝÓÖÕØËÃÔÇÚÕÔÚØÁÞËÏÕÃÊÏÕÝ
ÔÇËÃÔÇÏÕßÖËÆÛßÔÕÝÍÏÇÄÚÏÊÏÕØÍÇÔ×ÔËÚÇÏÇÒÒ¦ÙÚÕÚÁÒÕÝÇßÚÄ
ÖÕßÓÁÔËÏËÃÔÇÏÎÛËÚÏÑÂËÔÁØÍËÏÇ
ÖÕßËÑÖÁÓÖÕßÔÄÒÕÏÄÙÕÏÙßÓÓË-

ÚËÃÞÇÔÙËÑ¦ÖÕÏÇÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇ
ÚÕßÖÕÒßÞ×ØÕß
ÔÜØÃàÕÔÚÇÝÑÇÏÖØÕÙÜÖÏÑ¦
¦ÚÕÓÇÖÕßÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏ
ËÔËØÍ¦ÄÖÜÝÕÈØÇÈËßÓÁÔÕÝÌÜÚÕÍØ¦ÌÕÝÚÕÖÃÕßÁÚØÕÝ§ÏÑÕÒÇãÊÎÝÊËÔÁÞÜÇÓÌÏÈÕÒÃÇÍÏÇ
ÚÕËßÍËÔÁÝÚÜÔÖØÕÛÁÙËÜÔÚÕß
Þ×ØÕßÑÇÏÌßÙÏÑ¦ÚÕßÃÊÏÕßÚÕß
Ï×ØÍÕßÏÕØÍÇÔ×ÔÕÔÚÇÏÙßÞÔ¦
ËÑÊÎÒ×ÙËÏÝÖÕßÇÌÕØÕÆÔÊÏ¦ÌÕØËÝÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝÖÚßÞÁÝÇÙÏÑÄØÄ-

ÒÕÊÏÇÊØÇÓÇÚÃàËÏÕËÛËÒÕÔÚÏÙÓÄÝ
ÕÏËÑÊÎÒ×ÙËÏÝËÃÔÇÏËÔÖÕÒÒÕÃÝ
ÙÚÕÞËßÓÁÔËÝÙËÇßÚÄÚÕÑÕÓÓ¦ÚÏÓÏÇÝÑÇÏÕÏ×ØÍÕÝÖÏÙÚËÆËÏ
ÇÑØ¦ÊÇÔÚÇÙÚÎÔÇÒÒÎÒÕÈÕÂÛËÏÇ
Ñ¦ÛËËÃÊÕßÝÑÇÏÄÞÏÓÄÔÕÙÚÕßÒÏÑÄ
ÑÕÓÓ¦ÚÏÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÕÉßÞÕÒÕÍÏÑÄÑÇÏÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÄÑÕÓÓ¦ÚÏ
ÏÙÚËÆÜÖÕÒÆÙÚÎÔÖØÕÙÜÖÏÑÂ
ËÐÁÒÏÐÎ®ÓÕßÒÁËÏÕÏ×ØÍÕÝÑÇÏ
ÇßÚÄÌÇÃÔËÚÇÏÇÖÄÚÏÝËÖÏÒÕÍÁÝ
ÄÒËÝÕÏËÑÊÎÒ×ÙËÏÝÖØÕÍØÇÓÓÇÚÃàÕÔÚÇÏÖØÕÙËÑÚÏÑ¦ÊËÔÛÁÒÜ
ÇÖÒ×ÝÔÇÑ¦ÔÜÖØ¦ÍÓÇÚÇÍÏÇÔÇ
ÚÇÑ¦ÔÜ¬ÕÓÄÔÕÖÕßÓËÌÕÈÃàËÏ
ËÃÔÇÏÔÇÓÎÔÇÒÒÕÏÜÛËÃÎÌÏÒÕÙÕÌÃÇÚÕßÞ×ØÕßÑÇÏÙËÇßÚÄÚÕ
ÑÕÓÓ¦ÚÏËÃÓÇÏÖÕÒÆÖØÕÙËÑÚÏÑÄÝ
ÙÚÕÚÏËÖÏÒÁÍÜÇÑÄÓÇÑÇÏÇÔÁÞÜ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÇÖ×ÒËÏÇ®ÃÔÇÏÇÏÙÏÄÊÕÐÕÄÚÏÕÑÄÙÓÕÝÊËÃÞÔËÏÇÔÚÇÖÄÑØÏÙÎßÖ¦ØÞËÏÇÍÑ¦ÒÏÇÙÓÇ
ÑÇÏÄÒÕÏËÃÔÇÏËßÖØÄÙÊËÑÚÕÏÔÇ
ÁÒÛÕßÔÔÇÖÇØÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔÔÇ
ÓÕßÖØÕÚËÃÔÕßÔÖØ¦ÍÓÇÚÇ®ÑÇÏÙË
ËÖÕÞÁÝÄÖÜÝÕÏÊÏÑÁÝÓÇÝ

Άστεγος για μια μέρα
ßÚÄÚÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÙÚÕÔÕÒßÞ×ØÕ ÄÙÓÕÝÞÜØÃÝÙÆÔÕØÇ®
ÚØÁÞËÏÎÊØ¦ÙÎ³ÙÚËÍÕÝÍÏÇÓÏÇ
ÓÁØÇ®ÖÕßËÃÔÇÏÇÌÏËØÜÓÁÔÎÙÚÕ
ÖÇÒÇÏÕÈÏÈÒÏÕÖÜÒËÃÕÚÜÔÙÚÁÍÜÔ
ÖÕßËÊØËÆËÏÙÚÎÔÛÂÔÇÑÇÏÓË
ÇÌÕØÓÂÇßÚÄÓÏÒÂÙÇÓËÑÇÏÍÏÇÚÏÝ
ÁÔÔÕÏËÝÌÏÒÇÔÛØÜÖÃÇÑÇÏÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÕÏÕÖÕÃËÝËÃÔÇÏÒÁÐËÏÝÖÕßÇßÚÂÚÎÔÖËØÃÕÊÕÇÖÇÙÞÕÒÕÆÔÚÎÔ
ÑÕÏÔÜÔÃÇÓÇÝÌÏÒÇÔÛØÜÖÃÇËÃÔÇÏÙÇÌ×ÝÑÇÒÄÖØ¦ÍÓÇÓÇÑ¦ØÏ

ÔÇÍÃÔÕÔÚÇÏÌÏÒÇÔÛØÜÖÃËÝÇÝËÃÔÇÏ
ÑÇÏËÍÜÏÙÚÏÑ¦ÚÇÑÃÔÎÚØÇÇÒÒ¦Î
ÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÑÇÏÕËÛËÒÕÔÚÏÙÓÄÝËÃÔÇÏ¦ÒÒÕÖØ¦ÍÓÇËÃÔÇÏÙÚ¦ÙÎÑÇÏ
ÚØÄÖÕÝàÜÂÝÊËÔËÃÔÇÏËÑÊÂÒÜÙÎ
ÓÏÇÝÎÓÁØÇÝ®ÓÕßÒÁËÏÕÏ×ØÍÕÝ
ÑÇÏÙßÔËÞÃàËÏ©ËÛËÒÕÔÚÏÙÓÄÝ
ËÃÔÇÏÙßÓÖÄÔÏÇËÃÔÇÏÇÍ¦ÖÎÖÕß
ÛÇÖØÁÖËÏÔÇßÖ¦ØÞÕßÔÓÁÙÇÓÇÝ
ÎÓÁØËÝÚÕÔÞØÄÔÕ®¡ÁÙÇÙË
ÇßÚÄÚÕÖÒÇÃÙÏÕÑÇÏÎÇÖÄÌÇÙÎ
ÚÕßÖÕÒßÞ×ØÕßÔÇÙßÓÓËÚ¦ÙÞËÏ
ÙÚÎÊØ¦ÙÎ³ÙÚËÍÕÝÍÏÇÓÏÇÓÁØÇ®ÑÇÏÓÕßÒÁËÏÊËÔÐßÖÔ¦ÝÓÏÇ
ÓÁØÇÑÇÏÒËÝÚÏÔÇÑ¦ÔÜ"
ÇÃàÕßÔØÄÒÕÑÇÏÚÇÈÏ×ÓÇÚÇ
ÚÕßÑÇÛËÔÄÝ¥ÝÞ×ØÕÝÒ¦ÈÇÓË
ÓÁØÕÝÑÇÏÚÇÖØÕÎÍÕÆÓËÔÇÊÆÕ
ÞØÄÔÏÇÓËÚÎÙßÒÒÕÍÂÚØÕÌÃÓÜÔ
ÖÕßÖÂÍÇÔÙÚÕÞËßÓÁÔÇÙËÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕßÚÇËÃÞÇÔÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦
ÇÔ¦ÍÑÎ¢ÁÚÕÝÁÖËÙËÙÚÎÔÇÔÚÃÒÎÉÂÓÕßÚÕÖÇÒÇÏÕÈÏÈÒÏÕÖÜÒËÃÕ
ÚÜÔÇÙÚÁÍÜÔÑÇÏÓÇÛÇÃÔÕÔÚÇÝ
ÍÏÇÚÕÔËÓÖÔËßÙÚÂÚÕßËÜÔÃÊÇ
ÕßØÙÕÆÓÎÛÁÒÎÙÇÔÇÈÕÎÛÂÙÜ®ËÑÃÔÎÙÇÔÔÇÙßÒÒÁÍÕÔÚÇÏ
ÖÇÒÇÏ¦ÈÏÈÒÃÇÇÖÄÚÏÝ¡ÇØÚÃÕß
ÑÇÏÛÇÊÏÇØÑÁÙËÏÓÁÞØÏÑÇÏÚÏÝ
ÖØÏÒÃÕß©Ï×ØÍÕÝËÃÔÇÏËßÞÇØÏÙÚÎÓÁÔÕÝÇÖÄÚÎÔÇÔÚÇÖÄÑØÏÙÎ
ÚÕßÑÄÙÓÕßÚÄÙÕÕØÍÇÔÜÓÁÔÜÔ
ÙßÔÄÒÜÔÄÙÕÑÇÏÏÊÏÜÚ×Ô¡¦ÒÏÙÚÇÇÖÄÚÏÝÖØÏÒÃÕßÇÖÄÚÏÝ
ËÔÔÏ¦ÚÕÖØÜÃÓÁÞØÏÑÇÏÚÏÝËÔÔÏ¦
ÚÎÔËÖÄÓËÔÎÎÓÁØÇÝÖØÏÒÃÕßÕÏ×ØÍÕÝÛÇÖÇØÇÓËÃÔËÏÑÇÏ
Ö¦ÒÏ¦ÙÚËÍÕÝÙßÓÈÕÒÏÑ¦ÍÏÇ
×ØËÝÙÚÎÔÖÒÇÚËÃÇÚÕßÙÞÕÒËÃÕß¢ÇÔËØÜÓÁÔÎÝÙÚÕÑÁÔÚØÕÚÎÝ
ËßÑÜÙÃÇÝ

Βιβλία ÚÑÈÜÜÓoÈÐÉ~ÑÚiÐÉ¨{Ò³ÜÈT¨ÌÐØ¨ËØ.Ö¨ÑV~Ñ³Ì{ÈÉÌiiØ³³iÜÓ×m¸¸dll

%URXJKWWR\RXE\

From
From the
the producers
producers of
of The
he Young
Young PopE
PopE
ÂÈÂÑÉÎ¼ÏÉÕÂÍÊÌ½ÔÆÊÓ¡ÆÑÊÔÕÓ¼ÇÆÊÔÕÐ029,(6%(67+'
¡ÖÆÂÓÂÔÌÆÚ½ÔÕÊØÎÆÅÊÑÍ¿ÆÑÆÊÔ¿ÅÊÐ
¼ÔÂÂÑ¿ÕÂÎ¡ÕÊÂÕÐÚÎÊÌÓÐÁÂÍÃÂÕ¿ÓÆÃÍ¼ÑÐÚÎÆÕÉÔÚÏ¼ÙÆÊÂÕÉØÊÔÕÐÓ¾ÂØ
ÕÉØÐÊÌÐÈ¼ÏÆÊÂØ§ÛÊÂÎÂÓ¼ÛÊÉÐÑÐ¾ÂÑÓÐÔÑÂÖÆ¾ÏÂÛ½ÔÆÊÕ¾ÎÊÂÔÆ¼ÏÂÕ¿ÑÐÂÏÂÈÌÂÔÎ¼ÏÐ
ÏÂÂÌÐÍÐÚÖÆ¾ÕÐÚØÌÂÏ¿ÏÆØÕÉØÎÂÇ¾ÂØ
®

Το κανάλι MOVIES BEST HD διατίθεται από τις συνδρομητικές πλατφόρμες CABLENET και CYTAVISION

www.mesimvria.com
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 Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Μ ΑΤ Ι Ε Σ

500ΛΕΞΕΙΣ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ
Του ΝΤΙΝΟΥ

ΣΙΩΤΗ*

ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗ

Τρεις κηδείες και μία απώλεια

Ο Κώστας Κουτσουρέλης είναι ποιητής, δοκιμιογράφος και μεταφραστής. Τελευταία του βιβλία, το δοκίμιο «Η τέχνη που αυτοκτονεί. Για
το αδιέξοδο της ποίησης του καιρού μας» (Μικρή Αρκτος, 2019) και
τα «Ποιήματα» του Gottfried Benn
(Gutenberg, 2019). Από την Κίχλη θα
κυκλοφορήσει τον Μάρτιο ο ποιητικός κύκλος «Η κόρη μου».
Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό
δίπλα σας;

0iØÒÑØ0{KÒ~Èt.ÈÑËÚiÐÑ
~Ñ{¨ÚÜo{~Ì³i³Ñu.{ÙÓ¨iØV¸Æ
ÌÈÑ³{~¨Ö³Ñ{ÙÖÙ{ÑÙÉÙÐÓÉØÜÒÉØVÌ³{¨ÚÌØÜÌoØ~Ñ{
ÈÑËÚiÐÑÉËÑ{ÑÖÐKÑ³ÑÐÉ³ÑÂÖ
³ÈØ~Ñ{Ì³{{ ÜÜiÉØÉËÐÑ³ÉÜÑÌØ
ÈÓ¨ÐÉ³¨ÑÈÑ{ÚiÐÑ³{~ÌØÑ{³È
1ÑÒiÑÜÑÒ~it0Ñ~ÑÑ¨Ë{Ñu
.ÐËÜiV¸ÆV³¨{ÐÌ³É¨{i³{~Ì
³ÉÐÖ³ÈÓTÉ{ÓÉ{³ÑTÓ¨{Ñ
ÐÈÉÙ~Ñ{T¨Ì{Ñ
Ποιος λογοτεχνικός ήρωας θα θέλατε να είστε και γιατί;
ΙΝΤΙΜΕ ΝΕWS

Μέσα ÙËÊÏ¦ÙÚÎÓÇÒÏÍÄÚËØÕÚÜÔ
ÊÆÕÓÎÔ×ÔÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÖÁÛÇÔÇÔ
ÚØËÏÝÓËÍ¦ÒÕÏÖÕÏÎÚÁÝÓÇÝ¶ÍÏÇ
ÚÎÔÇÑØÃÈËÏÇÁÔÇÝÖÕÏÎÚÂÝÑÇÏÊÆÕ
ÖÕÏÂÚØÏËÝÞËÊÄÔÖÒÂØËÏÝÎÓËØ×ÔÑÇÏÁØÍÕßÁÜÖÁÛÇÔÇÔ®
ÑÇÏÄÞÏÁÌßÍÇÔ®ÂÄÚÏÚÕßÝÞ¦ÙÇÓË®ÊÏÄÚÏÕ²¦ØÕÝÊËÔËÐËßÓËÔÃàËÚÇÏ!ÄÚÇÔÒÁÓËÑ¦ÖÕÏÕÝÁÌßÍË®
ßÖ¦ØÞËÏÎËÒÖÃÊÇÔÇËÖÏÙÚØÁÉËÏ
ÑÏÄÚÇÔÒÁÓËÞ¦ÛÎÑË®ßÖ¦ØÞËÏÎ
ËÒÖÃÊÇÔÇÈØËÛËÃÕÖÄÚËÍÏÇÚÃÔÇ
ÒÁÓËÁÌßÍË®ÂÞ¦ÛÎÑË®ÇÌÕÆ
ÇÖÄÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕÊËÔßÖ¦ØÞËÏËÖÏÙÚØÕÌÂ"¬ØËÏÝÛ¦ÔÇÚÕÏÚØËÏÝÑÎÊËÃËÝÚØÃÇÑÇÚËßÄÊÏÇÚØËÏÝÕÏÑÕÍÁÔËÏËÝÈßÛÏÙÓÁÔËÝÙÚÕÖÁÔÛÕÝ
©ÞÏÄÓÜÝÓÄÔÕÚØËÏÝÕÏÑÕÍÁÔËÏËÝ
ÈßÛÏÙÓÁÔËÝÙÚÕÖÁÔÛÕÝÇÒÒ¦ÄÒÎ
ÎÓÏÑØÂÑÕÏÔÜÔÃÇÚÜÔÖÕÏÎÚ×Ô
ÑÇÏÄÒÕÏÄÙÕÏËÑÚÏÓÕÆÔÚÎÔÑÇÒÂÖÕÃÎÙÎÑÇÏÈÒÁÖÕßÔÄÚÏÒÏÍÕÙÚËÆÕßÔÕÏÑÇÒÕÃÖÕÏÎÚÁÝÖÕßÜÝ
¦ÒÒÇÓÕÔÇÞÏÑ¦ÚÎÒËÍØÇÌÄÐßÒÇ
ÓÇÝÑÇÛÕÊÎÍÕÆÔÙÚÇÙÚËÔÕÙÄÑÇÑÇÚÎÝàÜÂÝ ÏÄÙÕÏÖÕÏÎÚÁÝ
ÓÁÔÕßÔÊËÃÞÔÕßÔÓËÚÕÊ¦ÞÚßÒÕ
ÚÕÔÕÒÕÁÔÇËÔÇÒÒÇÙÙÄÓËÔÕËÖÄÓËÔÕÚËÒËßÚÇÃÕÚÜÔ¡ÕáÑÇÔ×Ô®
¬ØËÏÝÖÕÏÎÚÁÝÚØÃÇÔËÑØÕÚÇÌËÃÇÚØÃÇÚËÒËÚÕßØÍÏÑ¦¡Ë¦ÒÒÇ
ÒÄÍÏÇÖËÝÓÕßÚÏÖÕÃÎÙÎÍØ¦ÌËÏÝ
ÔÇÙÕßÖÜÚÏÑÎÊËÃÇÛÇÁÞËÏÝÂÍÇÑÇÏÙÚÏÝÚØËÏÝÑÎÊËÃËÝÄÞÏÊÏÄÚÏ
ËÃÓÇÏÑÎÊËÏÕÓÇÔÂÝÇÒÒ¦ËÖËÏÊÂ
ÁÞÜÓ¦ÛËÏÔÇÚÏÓ×ÚÕßÝÙÖÕßÊÇÃÕßÝÖÕÏÎÚÁÝËÏÊÏÑ¦ÇÔÁÞÜÖ¦ØËÏ
Ñ¦ÚÏÇÖÄÚÕÁØÍÕÚÕßÝ¬ØËÏÝÑÎÊËÃËÝÍÏÇÚÕßÝÚØËÏÝÖÕÏÎÚÁÝÓÇÝ
ÙËÚØÃÇÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÑÕÏÓÎÚÂØÏÇÙÚÎÔÃÍÏÔÇÙÚÎÔÛÂÔÇÑÇÏ
ÙÚÎÔ ÇÏÙÇØÏÇÔÂÓËÚÕÔÊÏÑÄÚÎÝ
ÙßÓÈÕÒÏÙÓÄÎÑ¦ÛËÓÃÇÔËÃÞÇÔ
ÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÄØßÛÓÄÛÇÁÒËÍÇ
ÄÚÏÎÑÎÊËÃÇÚÕßÏ¦ÔÔÎ¦ÒÒÇ
 ÂÚÇÔÊÜØÏÑÂÚÎÝ ÏÑÂÝÎÓÕßÒ¦ ÑÕØÏÔÛÏÇÑÂÑÇÏÚÎÝ ÇÚËØÃÔÇÝÍÍËÒ¦ÑÎ
ªÕßÑ  ÏÜÔÏÑÂ
6ÊÜØÏÑÄÝØßÛÓÄÝÊÏÇÑØÃÔËÚÇÏ
ÍÏÇÚÎÒÏÚÄÚÎÚÇÚÎÔÇßÙÚÎØÄÚÎÚÇ
ÑÇÏÚÎÔÇÌÇÃØËÙÎÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓË
ÚÕÔÊÏÇÑÕÙÓÎÚÏÑÄÏÜÔÏÑÄØßÛÓÄ
ÑÇÏÚÕÔÖÕÒßÊÇÃÊÇÒÕÑÕØÏÔÛÏÇÑÄ
ÑÎÊËÃÇÚÕß¦ÒÒÇÂÚÇÔÊÜØÏÑÂ
ÁÚÙÏÂÚÇÔÑÇÏÎÖÕÃÎÙÂÚÕßÜÝ
ÛÇ¦ØÓÕàËÙËÁÔÇÔÖËÏØ×ÚÎÖÕß
ÊËÔÚßÌÒ×ÛÎÑËÑÕÏÚ¦àÕÔÚÇÝÓËÝ
ÙÚÇÓ¦ÚÏÇÁÔÇÇÙÚÁØÏÞÜØÃÝÔÇÑÇËÃ®
ÇÒÒ¦ÚÕß¦ÔÕÏÐËÚÇÌßÒÒÕÑ¦ØÊÏÇ®
ÔÓÃÇÑÎÊËÃÇÇÖ»ÚÏÝÚØËÏÝÂÚÇÔ
ÇØÏÙÚËØÂÇßÚÂÂÚÇÔÚÕß¦ÒÒÇ!
ÂÚÇÔÖÕÒÏÚÏÑÂÑÎÊËÃÇÄÞÏÛØÎÙÑËßÚÏÑÂÑÇÏÇØÏÙÚËØÄÝÕÃÊÏÕÝ

Η κηδεία ³iØÛiÐÈÜÒÚÑÓÜÉoÑÌ³{Ê³Ñ~¨{Ú{Ñ~Ö¨ÈÚÐÖVÈÉËÑ{{Ù{Ñ~Ði³{~ÌØ³³¨{¨ÈÚÐ
³iØÉÜÜi{~ÊØÑ¨TÑ{Ì³i³ÑØ~Ñ{³ÑÈ³ÌT¨ÑÑ¨È{ÒÇÉ{³iÜÈ{Ì³É¨iÓ~×¨ÑiÑ¨T{³É~³{~ÊØ³ÉÜÉ{Ì³i³ÑØ

Οι σπουδαίοι ποιητές
υπηρετούν
μια ποίηση πρωτίστως
ανθρωποκεντρική,
διακρίνουν την αλήθεια
απ’ το ψέμα, δίνουν
ύπαρξη στα αφανή
και μας καθιστούν
οικείο το ανοίκειο.
ÓÏÇàÜÂÙÕÆÁÊÏÔËÚÎÔÇÃÙÛÎÙÎ
ÚÎÝÇØÏÙÚËØÂÝÖÒÎØÄÚÎÚÇÝËÔ×
ÖÕÒÏÚÏÑ¦ÖØÄÙÜÖÇÚÎÝËßØÆÚËØÎÝ
ØÏÙÚËØ¦ÝËÑÌ×ÔÎÙÇÔËÖÏÑÂÊËÏÕßÝÑÇÏÚÕÔÑÇÚËßÄÊÜÙÇÔ
ÑÎÊËÃÇÚÎÝÎÓÕßÒ¦ÛÇÁÒËÍÇÄÚÏÂÚÇÔÑÕØÏÔÛÏÇÑÕÆØßÛÓÕÆ
ÖÕßËÃÔÇÏÕÖÏÕÊÏÇÑÕÙÓÎÚÏÑÄÝ
ÚÜÔÚØÏ×ÔØßÛÓ×ÔÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÇØÞÇÏÄÚÎÚÕÝÑÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÚÎÔÖÒÕßÙÏÄÚËØÎ
ÁÑÌØÇÙÎÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÝÚËÒËÏÄÚÎÚÇÝÃÔÇÏÜØÇÏÄÚËØÕÝÚÜÔ¦ÒÒÜÔÊÆÕØßÛÓ×Ô!ǻȚĮĲȓșİĲĮȚܻʌȩ-

ȖȞȦıȚȢİݧȢܻȡȓıĲȘȞțĮĲȐıĲĮıȚȞ

țĮޥİރȡȪȤȦȡȠȞܻįȚȑȟȠįȠȞȈ ޡÍÑØÏÙÎÓËÚÎÊÜØÏÑÕÆØßÛÓÕÆËÃĲȚȝޡȢİރțĮȚȡȓĮȢÍØ¦ÌËÏÎÎÓÕß- ÔÇÏÒËÖÚÄÚËØÎÖÏÕÖØÕÙÜÖÏÑÂÑÇÏ
Ò¦Ê×ËÃÞÇÓËÓÃÇÑÎÊËÃÇÊÎÓÕÙÃÇÊÇÖ¦ÔÎÓËÄÒÇÚÇÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÓÏÇÝËÛÔÏÑÂÝÖÕÏÂÚØÏÇÝ
ÑÇÛÄÚÏÚÕÖÇØ×Ô®ÁÊÜÙÇÔÚÄÙÕ
ÕØÄËÊØÕÝÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÑÇÏ
ÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÚÎÝÞ×ØÇÝÄÙÕ
ÑÇÏßÖÕßØÍÕÃÇÑÇÊÎÓÇáÑÕÃÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚËÝÚÜÔØÇÓÓ¦ÚÜÔÑÇÏ
ÚÜÔ¬ËÞÔ×ÔÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÕßÚÕßÖØ×ÎÔÊÎÓ¦ØÞÕß¡ÇØÇÛ×ÔÇÒÃÇ¤ÏÔ¦ÑÎ ÇÏÌßÙÏÑ¦
ÓÁÍÇÖÒÂÛÕÝÇÖÒ×ÔÑÇÏÇÔ×ÔßÓÜÔÔÑÇÏÎËÑÖØÕÙ×ÖÎÙÎÚÎÝ
ÙßÔÚÎØÎÚÏÑÂÝÖÇØ¦ÚÇÐÎÝÂÚÇÔ
ËßØËÃÇÊËÔÛÇÁÒËÍÇÄÚÏÂÚÇÔÓÏÇ
ÑÎÊËÃÇÊËÐÏ¦ÊÏÄÚÏÎÖÕÃÎÙÎÚÎÝ
ÎÓÕßÒ¦ÊËÔÊÏÁÚØËÐËÓÏÇÏÊËÕÒÕÍÏÑÂÚØÕÞÏ¦
ÜÔÏÑÕÆØßÛÓÕÆÛÇÁÒËÍÇÄÚÏ
ÂÚÇÔÎÑÎÊËÃÇÚÎÝÍÍËÒ¦ÑÎ
ªÕßÑÄÞÏÚÄÙÕÍÏÇÚÎÔÑÇÚÇÍÜÍÂÚÎÝÇÖÄÚÎÓÏÑØÇÙÏÇÚÏÑÂÜÔÃÇ
ÇÒÒ¦ÊÏÄÚÏÄÖÜÝÑÇÏÕÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÄÝØßÛÓÄÝÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÓÏÇ
ÊÏÑÂÚÎÝÐËÞÜØÏÙÚÂÏÊÏÕÓÕØÌÃÇ
ÊÎÒÇÊÂÓÏÇËÒËßÛËØÃÇÖÕßÚÎÝËÖÏÚØÁÖËÏÔÇÇÔÇÖÚÆÐËÏÚÕÊÏÑÄÚÎÝ
ÖÕÏÎÚÏÑÄÙÚßÒÕÃÎÙÎÖÕßÙËÙÆ-

ÙÚËÔËÆËÏ®ËÒÇÌØ×ÝÞÜØÃÝÖËØÏÚÚÁÝÑÇÚÇÑÄØßÌËÝÇßÒÇÑÏÁÝÚÎÔ
ÑÎÊËÃÇÚÎÝÓÄÔÕÌÃÒÕÏÑÇÏÍÔÜÙÚÕÃÚÎÝÖÕÒÒÕÃËÃÞÇÓËÁØÛËÏÇÖÄ
ÚÎÔÛÂÔÇÑÇÏÄÙÕÏÚÎÔÂÐËØÇÔ
ÑÇÒ¦ÑÇÏÚÎÔÇÍÇÖÕÆÙÇÔÃÍÕÏ
ËÖ×ÔßÓÕÏÑÇÏÓÎÇÒÒ¦ÑÇÒÕÃË
ÓÏÇÎÒÏÄÒÕßÙÚÎÃÍÏÔÇÂÚÇÔÓÏÇ
ÑÎÊËÃÇÒÏÚÂÑÇÏÇÖÁØÏÚÚÎÜÝÛÇ
¦ØÓÕàËÙÚÎÔ ÇÚËØÃÔÇÖÕßÂÐËØË
ÔÇØÕßÌ¦ËÏÚÕÓËÊÕÆÒÏÚÎÝàÜÂÝ
ÑÇÏÔÇÚÕÓËÚÇÖÒ¦ÛËÏÙËÇÚÄÌÏÇ
ÖÕÃÎÙÎ
¬ØËÏÝÑÎÊËÃËÝÇÒÒ¦ÓÃÇÓËÍ¦ÒÎÇÖ×ÒËÏÇÍÏÇÚÇËÔÍÁÔËÏËÒÒÎÔÏÑ¦ÍØ¦ÓÓÇÚÇÑÇÏÄÞÏÓÄÔÕÍÏÇ
ÚÎÔÖÕÃÎÙÎ©ÏÙÖÕßÊÇÃÕÏÖÕÏÎÚÁÝ
ßÖÎØËÚÕÆÔÓÏÇÖÕÃÎÙÎÖØÜÚÃÙÚÜÝ
ÇÔÛØÜÖÕÑËÔÚØÏÑÂÊÏÇÑØÃÔÕßÔ
ÚÎÔÇÒÂÛËÏÇÇÖ»ÚÕÉÁÓÇÊÃÔÕßÔ
ÆÖÇØÐÎÙÚÇÇÌÇÔÂÑÇÏÓÇÝÑÇÛÏÙÚÕÆÔÕÏÑËÃÕÚÕÇÔÕÃÑËÏÕÓËÍ¦ÒÎÇÖ×ÒËÏÇËÃÔÇÏÄÚÏÓÁÔÕßÓË
ÕØÌÇÔÕÃÙÚÕÑÕÙÓÏÑÄÞ¦ÕÝÖÕß
ÓÇÝÖËØÏÈ¦ÒÒËÏ¯

* Ο κ. Ντίνος Σιώτης είναι ποιητής εκδότης του περιοδικού «Δέκατα».

ΚΡΙΤΙΚΗ
Της ΜΑΡΙΑΣ

ΤΟΠΑΛΗ

Καταραμένος ή αγγελικός;
ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
Στίχοι ενός άλλου.
Ποιήματα (1977-2013)
εκδ. Μεταίχμιο, σελ. 532

ράφω ÈÏ×ÔÕÔÚÇÝÇßÚÄÖÕß
ËÃÓÇÏÓÁÙÇÙÚÕÚ×ØÇËÑÌØ¦àÕÔÚ¦ÝÚÕÑÇÏÉ¦ÞÔÕÔÚÇÝÔÇÈØÜÓËÛÄÊÕßÝÖÕßÊËÔËÃÔÇÏßÖÇÍÕØËßÓÁÔËÝÇÖÄÑ¦ÖÕÏËÝ
ÛËÜØÃËÝ®ÁÒËÍËÕÚØÇÚÂÝÇÙÞ¦ÒÎÝÍËÔ ÙËÓÏÇÊÏÇÌÜÚÏÙÚÏÑÂÖÕÒÒÇÖÒ×ÝÞØÂÙÏÓÎÙßÔÁÔÚËßÐÎÖÕßÖÇØÇÞ×ØÎÙËÙÚÎ
 ÕßàÁÒÎ¬ÕÂÓÇ
ÏÇÈ¦àÕÔÚÇÝÚÎÙßÍÑËÔÚØÜÚÏÑÂ
ßÖÄÙßàÂÚÎÙÎÁÑÊÕÙÎÚÜÔÖÕÏÎÓ¦ÚÜÔÚÕßÎÊÂÒÜÙÎËÒÁÍÞËÚÇÏÇÑØÏÈÂÝÔÇÝÞÇØÏÙÓÇÚÏÑÄÝÚËÞÔÃÚÎÝ
ÚÕßÒÄÍÕßÓ¦ÝÖËÃÛËÏÄÚÏßÖ¦ØÞËÏ
ÍØ¦ÌÕÔÚÇÝ!ÑÇÚÇÏÍÏÙÓÄÝËÏÑÄÔÜÔ
ÒßØÏÙÓÄÝÖÕßÊËÔÌÕÈ¦ÚÇÏÕÆÚË
ÔÚØÁÖËÚÇÏÄÚÏÕÑÇÏØÄÝÚÕßÁÞËÏ
ÖËØ¦ÙËÏÍÒ×ÙÙÇÖÕßÊÕÑÏÓ¦àËÏ
ÑÇÏÊÕÑÏÓ¦àËÚÇÏÂÍÏÇÔÇÚÕÖÕÆÓËÓËÚÕßÝÙÚÃÞÕßÝÚÕßÖØÕÚËÒËßÚÇÃÕßÖÕÏÂÓÇÚÕÝÚÕßÈÏÈÒÃÕßÊËÔ
ÔÚØÁÖÕÓÇÏÍÏÇÚÇËÖÃÛËÚÇÊËÔÓË
ÔÕÏ¦àËÏÔÇËÃÓÇÏÒÏÚÄÝÇÍÔÕ×ÚÏ
ÛÇÖËÏÙÇÌÂÔËÏÇ®ÚÕÃÊÏÕÒÃÍÕßÝ
ÙÚÃÞÕßÝÖÏÕÖ¦ÔÜÑÇÚÇÛÁÚËÏ!©Ï
ÚØÕÆÒÕÏÌÕßÙÑ×ÔÕßÔÑØÏÔÕÒÃÔÇ
ÇÖÄÙÆÔÔËÌÇÎÇÒÂÛËÏÇÍßÓÔÂ
Ö¦ÔÜÇÖ»ÚÇÑËØÇÓÃÊÏÇÑÏÇÝÓÎÔ
ÁÞÜÓÖÕØÁÙËÏÖÕÚÁÔÇÖËÚÆÞÜÚÕ

«Γ

ÞØ×ÓÇÚÎÝÇÌÕÆÎÖÕÃÎÙÎÓÄÔÕ
ÙÚÏÍÓÏÇÃÇÌÜÚÕÍØÇÌÃàËÏÑ¦ÚÏÑÕßÔÎÓÁÔÕËÔÙÚÇÔÚÇÔÁ®
¡ÖÕØËÃÒÕÏÖÄÔÔÇÒËÏÚÕßØÍÂÙËÏÙÂÓËØÇÐÇÔ¦ÁÔÇËÃÊÕÝÑÇÛÇØÂÝ®ÖÕÃÎÙÎÝ"¬ÕÁØÍÕÚÕßÇÙÞ¦ÒÎÙßÔÎÍÕØËÃßÖÁØÓÏÇÝÚÁÚÕÏÇÝ
ÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÝ¬ÕÑßÑÒÕÌÄØÎÙÇÔÓËÚÕÔÃÊÏÕÄÖÜÝÑÇÏÚ×ØÇ
ÚÃÚÒÕÚÇÖÕÏÂÓÇÚÇÖÕßËÃÞË
ÙßÔÛÁÙËÏ ÓÁÞØÏÚÄÚËËÑÏÔÕÆÙÇÔÇÖÄÚÎ
ÙßÒÒÕÍÂÔÇÑÚÕØÃÇ®ÖÕßÕ
ÖÕÏÎÚÂÝÊÎÓÕÙÃËßÙËÔËÄÚÇÚÕÝ ÓÄÒÏÝ ÚÕ
 ÓËÐËÑ¦ÛÇØÎÂÊÎÚÎÔ
ÖØÄÛËÙÎ ÔÇ
ÖÕØËßÛËÃÓÕÔÇÞÏÑ¦ÇßÚÄÔÕÓÇ
ÑÇÏÓËËÆÒÕÍÇ
ÚÄÚË ÁÔÚÕÔÎ
ÚÎÔ ËÌÎÈÏÑÂ
ÞØÕÏ¦¬ÕßÙÙÏÔÏÁÝÙÚÕÙÑÕÚ¦ÊÏ® ÂÚÇÔÈÏÈÒÃÕÜØÃÓÇÔÙÎÝ
ÍÏÇÔÇÑÇÚÇÒÂÐËÏÙËÓÏÇÖØÇÍÓÇÚÏÑÂÖÕÏÎÚÏÑÂÜØÏÓÄÚÎÚÇÞÜØÃÝ
ÔÇÇÖËÓÖÕÒÂÙËÏÚÏÝÇØÞÁÝÚÕßÓË
ÚÕ ÕÏÚ¦àÕÔÚÇÝÊ¦ÙÎ®ÚÕ
ÚËÒËßÚÇÃÕÙÚÎÙËÏØ¦ÚÎÝÖØ×ÚÎÝ
ÙßÍÑËÔÚØÜÚÏÑÂÝÁÑÊÕÙÎÝÑËÃÊÏÇ-

È¦àÕßÓËÁÔÇJYLKVÖÕßÊËÔËÃÔÇÏ
ÖÒÁÕÔÓÕÔ¦ÞÇÖÕÏÎÚÏÑÄÛßÓÃàÕÔÚÇÝÚÕÔÈÕßÊÏÙÓÄÂÚÕàËÔ!ËØ¦ÓÕÆÌÇÃÔÕÔÚÇÏÓÄÔÕÚÇÊÁÔÚØÇ
ÓÁÔÕßÔÙÚÎÔÚÁÒËÏÇÛÁÙÎÓËÖØÕÙÑÇÒÕÆÔ¶ÍÃÔËÄÖÜÝËÓËÃÝÓÎÔ
ÚÇÐÏÊËÆËÏÝÖÏÇÓËÝÙÚÏÝÖØ¦ÐËÏÝ
ÊÁÐÕßÇÔÁÓÕßÝÊÁÐÕßËÖÕÞÁÝ¦Ù»
ÚÎàÜÂÔÇÐÁØËÏ®ÃÍÕÖØÏÔÑÒËÃÙËÏÎÙßÒÒÕÍÂ
ÎÃÊÏÇÙÚ¦ÙÎ
ËÖÏÈËÈÇÏ×ÔËÚÇÏÙÚÕÖÕÃÎÓÇÖÕÑ¦ÒßÉÎ®! ÄÚÏ
ËÃÊËÝ ÍØ¦É»
ÚÕÍÏÇÚÃÇßÚÄ
ËÃÔÇÏÎÙÚÕØÃÇ ¶ ÄÚÏ ÚÕ
ÈÒÁÓÓÇÇØÖ¦àËÏÇÖÄÚÎ
ÒËÖÚÕÓÁØËÏÇ
ÙÚÏÍÓÏÇÃÇ 
ÄÒÇÚÇ¦ÒÒÇ
ÚÇ ÑËÔÚØÏÑ¦ÊØ¦ÓÇÚÇ
ÖØ¦ÐËÏÝÍËÍÕÔÄÚÇÙÆÔÚÕÓÇÛÇÖÇØÁÒÛÕßÔ®
Ê×ÜÙÚÄÙÕÙËÇßÚÄÚÕËÒ¦ÞÏÙÚÕ
ÈÒÁÓÓÇ®ÖÕßÇÃØËÚÇÏßÖËØ¦ÔÜ
ÄÒÜÔÇÖÎÞËÃÚÇÏÑÇÏÁÔÇÝÑÇÈÇÌÏÑÄÝÚÄÔÕÝÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÖÁÙÕßÔÚÃÚÒÕÏÚÁÒÕßÝ
¬ÏËÃÔÇÏÇßÚÄÖÕßÚÕÔÑ¦ÔËÏÔÇ
ËÖÇÔÁÒÛËÏÓËÊÆÕÇÑÄÓÇÙßÒÒÕ-

ÍÁÝÑÇÏÓÏÇÔÁÇ¶ÚÎÔßÖÄÙßàÂÚÎÙÎ¶ÙßÓÖÒÎØÜÓÁÔÎ®ÊËÆÚËØÎ
ÁÑÊÕÙÎ®ÇÖ¦ÔÚÜÔÚÜÔÖÕÏÎÓ¦ÚÜÔ
ÚÕß"¬ÕÖÕÞÂÖÇØÇÊËÃÙÕß®ÖÕß
ÑßÑÒÕÌÄØÎÙËÚÕÊËÔÖÏ¦ÔËÏ
ÚÕÔÂÓÇÇÖÄËÑËÃÄÖÕßÚÕ¦ÌÎÙËÚÕÈÒÁÓÓÇ®ÚÕÆ ÕÏÚ¦àÕÔÚÇÝ
Ê¦ÙÎ®ßÓÈÇÃÔËÏÇÔÚÃÛËÚÇÑÇÚ¦
ÚÎÊÏÑÂÓÕßÇÔÇÍÔÜÙÚÏÑÂÇÃÙÛÎÙÎÁÔÇËÃÊÕÝËÖÇÔËÑÑÃÔÎÙÎÝ©
ÇÙÞ¦ÒÎÝËÖÇÔÁØÞËÚÇÏÙËÑ¦ÚÏ
ÖÕßÐËÑÃÔÎÙËÙÚÎÔÔÇÑÚÕØÃÇ®
ÚÕ ÇÔÇÖÏ¦ÔËÏ×ØÏÓÕÝÖÏÇ
ÄÞÏÚÕÇÏ×ÔÏÕÖÕÏÎÚÏÑÄÔÂÓÇÚÎÝ
ÖÇÏÊÏÑÂÝÎÒÏÑÃÇÝÇÒÒ¦ËÑËÃÔÕÚÎÝ
ÊÏËÑÊÏÑÎÚÏÑÂÝËÌÎÈËÃÇÝ¡ËÍ¦ÒÕ
ÚÕØÃÙÑÕÚÕßËÔÇÔÇÙÚÇÃÔËÚÇÏ
ÎÉßÞÂÇÒÒ¦ÚÕÖ¦ÛÕÝ®ÍØ¦ÌËÏ
ÙÚÕÖØ×ÚÕÓÁØÕÝÇßÚÂÝÚÎÝÙßÒÒÕÍÂÝ¬ÕÞÇÓÁÔÕÚØÇÍÕÆÊÏÚÕß
ØÃÜÔÇ®ÑÏÇÓÁÙÜÝÓËÚÇÌËØÄÓÇÙÚËÙÚÎÔÑÇØÊÏ¦ÚÎÝÖÕÃÎÙÎÝ
ÚÜÔÖ¦ÒÇÏÖÕÚÁÑÇÚÇØÇÓÁÔÜÔ®
ÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÇßÚÂÛÇÓÖËÏÙËÓÏÇ
ÖÕØËÃÇÒÆÚØÜÙÎÝÓËÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÙßÒÒÕÍÂ¬ÇËÏÑÕÔÃÙÓÇÚÇ®
ÖÕßÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÄÖÜÝ
ÑÇÏÎÇÓÁÙÜÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÖÕÒÒ¦
ÖËàÕÖÕÏÂÓÇÚÇÚÕÇÔÇÓÔÎÙÚÏÑÁÝ
ÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝ®ÚÕÖÇÒÏÄJYLKVÁÞËÏ
ÖÒÁÕÔÚØÜÛËÃÂÑÇÏÇÔÚÏÑÇÚÇÙÚÇÛËÃ!©ÖÄÚËËÖÏÓÁÔÜÙÚÎÓÇÙÚÃÞÇ
ÚÎÝÖÕÃÎÙÎÝÑÇÏÙßÔËÞÃàÜÔÇÚÎ
ÓÇÙ¦Ü©ÒÇÎÁÑÛÇÓÈÎÓÇÚÏ¦Ú»
ÇÑßØ×ÔËÏ®

$åÜÓÂÑÙ¨ØÙ{ÑKÒÇ³ÑØ³iÜ{ÒÙÑÊÚÉÜÉÑoËÉ{åT{ÜÜÓÑØ$$~³ÒK{(ÑØV$Ði¨ØÜË¨Ø³
ÉÂ{~ÑÌ
Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους
συγγραφείς καλείτε, ζώντες και τεθνεώτες;

ÐeåÜÜ{o¨Ñ×{ÒÙÉØÈ~ÑÜÉËØ
³~ÐÙËÈ~Ñ{ÒÜÜÌ{ÚÉØ
~Ñ{Ñ³ÓTÉ{ØÑ³ÈØ~ÒÉ{ØÑ-

¨ÓÑ0ÑÙÉËÑÐÉ³{ØÙ{ÑiÐÌ³i³ÉØ
~Ñ³ÑÜÊoÈÈTÒÉÐÑÜÜ{³¨ÒKioÐÑ ÈTÑ¨Ë³ØVÌÐØVÚÑÓ{ÑÓÑ
³Ê¨{~¨ÑËÐÉ³ÒÐ¨(¨×Ö¨ÑÉ~Ò{Ñ³ÑKÓ¨Ñ³iØ'¨ÉÑ³³ÖÙÑØÊÐ{ÑKÉ¨³ÓÑÐÉ³~Ì³ÉÛ{Ö{³È.³¨ÒiÊ³i.{ÑÒÙÑ
Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που μάθατε πρόσφατα χάρη
στην ανάγνωση ενός ποιήματος;

.¤ÓÑ³ÉÖTØ³Èt(ÒÜ{uV³È~ÑÜÖ
É¨{Ù{~Ö³È¤®ÆVÓÉÑÒ¤
ÓÑËiÐÑ³ÈåÜÓÂÑÙ¨È.T{ÒV
Ñ¨ÙËÑo¨ÑÐÐÓiÉÖ×ØÑÜÑÐ{~ÌUt$ÜÑoÈÐÒ³¨{oÖ¨ÐÑØV¯
ÌÜÑoÈÐÒÉÙÓ¨ÑV¯ÂÉK¨Ò~³ÑV
ÑÖ³ÑV¯ÐÉÒÈT³ÑÉË¤iÐÓ¨Ñ
¯å×Ñ³ii~ÓiVÜÒ{T³Ñ¯³È
Ú¨ÒÈØ³ÑÑÜÒ³{ÑV¯TÒÜ{ÑT¨³Ò³ÉVÐÒ³{ÑV¯¤ÉÜÜi{~Ì¨ÈÚÐÌuÉKÑ{Úi~ÑÓ³{Ì³{³³ÌÐÑØÐÉ¨{~Ò¨ÒoÐÑ³ÑÙÉÑÜÜÒÇÈ³Ó
Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε πρόσφατα για πρώτη φορά;

ÏØÑ³Ê¨iËÈ¨³Ù{ÒKÑÑ
ÜÜÒK{KÜËÑ³È ÈoÓ{È0¨{K{ÇÒV
³{Øt{Ño{ÒÙÉØÐÉ³Ño{wo{uVÜTVÊ
³t=ÑTÑ¨ËÑ~Ñ{³iÜÈ~É¨ËÑu¨È×ÑËØVÑÌ³ÈØÑÜiÚ{ÖØ~ÜÑ{~ÖØÐÑØj
Και ποιο είναι το βιβλίο που έχετε
διαβάσει τις περισσότερες φορές;

0ÑÓ×É¨ÑÊÙiViÜ{ÒÙÑ ¨o
ÑÉÜÓi³iØÑÜÊÚÉ{ÑØVÙÈi¨ÊØÑÚ¨oËÑØÑ³ÑÜÑKÑËo{Ñ³Ë
ÜÜËÊÐÉ¨Ñ¨³{ÐÖ³i×Ñ³ÑÐÑo¨ËÑ³iØ$ÙÖÉ{ÑØ
«Η τέχνη που αυτοκτονεί»: γιατί η
ποίηση κατέληξε περιθωριακό είδος;

0É¨{Ú¨{ÌÈÂiÐÉ¨K¨ÑÙ{ÒÇ³Ñ{{{i³ÓØÐÑØÉËÑ{ÉÖ~ÜV~ÑÚÓÑØÐ¨ÉËÑÑ¨{³ÒÉ{
É~ÉËÑÉÌTÜi³Ø³iÑ¨ÉÂioiÐÓi{Ù{×ÈÎÑ åo¨ÒÑ³ËÚÉ³ÑÓTÉ{
ÇÌ¨{Ñ(ÖÑoÈ¨ÉÖÉ{Ø³¨ÑÑ
³ÈØÐÈ{~ÖØ~Ñ{³ÈØÚÉÑ³¨ËÈØ
³TÉ{¨~¨Ì³iÐÑ~Ñ{³iÑoÒi³È
~ÌÐÈ
Εχετε Facebook, Twitter κ.τ.λ.;
Βοηθούν έναν ποιητή;

TÑ¤ÌÜÑåÙÉÓTÉ{Ø~ÑKÑÜÊÉ{³~ÑÜÒÐ{VÌÜ~Ñ{~Ò³{ÐÑÚÑËÉ{ØÑÌ³iÑ³ÑÌ~¨{i
{ÙÒÜÜØVi~Ñ³Ò³ÑÊÈÉ{ÙÉ{É³Ñ{
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GAGOSIAN

MET

GETTY VILLA

DULWICH PICTURE GALLERY

ΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ

MUSEE D’ ORSAY

Π Α Ν Ο ΡΑ Μ Α

ΛΟΝΔΙΝΟ

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ΠΑΡΙΣΙ

ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ

Σουρεαλισμός στη Βρετανία

Μεσοποταμία
Στις 18 Μαρτίου ËÍÑÇÏÔÏ¦àËÚÇÏÙÚÕ
¡ÕßÙËÃÕÕÒÑËÚÃÙÚÕÕÝÔÚàËÒËÝÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÁÑÛËÙÎÍÏÇÚÕÔ
ÖÕÒÏÚÏÙÓÄÚÎÝ¡ËÙÕÖÕÚÇÓÃÇÝÖÕß
ÁÞËÏÕØÍÇÔÜÛËÃÙÚÎÊßÚÏÑÂÇÑÚÂ
¬ÇÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄÚÇËÑÛÁÓÇÚÇ
ÖØÕÁØÞÕÔÚÇÏÇÖÄÚÕÚÓÂÓÇÇØÞÇÏÕÚÂÚÜÔÚÎÝÍÍÆÝÔÇÚÕÒÂÝÚÕß
ÕÆÈØÕßÑÇÏËÖÏÖÒÁÕÔËÑÛÁÓÇÚÇ
ÖØÕÁØÞÕÔÚÇÏÇÖÄÚÎÔÛÔÏÑÂÏÈÒÏÕÛÂÑÎÚÎÝÇÒÒÃÇÝÑÇÏÚÕ¡ÎÚØÕÖÕÒÏÚÏÑÄ¡ÕßÙËÃÕ§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝ
ÁÑÛËÙÎÑÇÒÆÖÚËÏÞØÄÔÏÇÏÙÚÕØÃÇÝÚÎÝ¡ËÙÕÖÕÚÇÓÃÇÝ

Αποκατάσταση προέλευσης
Eπί χρόνια, ÕÓËÚÇÙÚ¦ÝÖÒÁÕÔÁÓÖÕØÕÝÁØÍÜÔÚÁÞÔÎÝÃÍÑÌØÏÔÚØ¦Ó
  ßÖÕÙÚÂØÏàËÖÜÝÕÖÃÔÇÑÇÝÚÕß¦ÒÒÕßàÜÍØ¦ÌÕß,\Z[HJOL
3L:\L\YÚÕßÖÕßÂÚÇÔÁÑÛËÓÇÙÚÕ¡ÎÚØÕÖÕÒÏÚÏÑÄ¡ÕßÙËÃÕÚÎÝ
§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝÂÚÇÔÁØÍÕÒËÎÒÇÚÎÓÁÔÕÇÖÄÚÕßÝÔÇàÃ¬ÕÓÕßÙËÃÕÖÕß
ËÃÞËÇÍÕØ¦ÙËÏÚÕÁØÍÕÚÕ ÊËÔ
ËÃÞËÇÖÕÊËÞÛËÃÚÎÔÑÇÚÎÍÕØÃÇÚÕß
Ø¦ÓÍÍØÇÌÇÖÕßÂØÛÇÔÖØÄÙÌÇÚÇÙÚÕÌÜÝÚÎÝÁØËßÔÇÝÙÚÎËØÓÇÔÃÇÇÖÁÊËÏÐÇÔÄÚÏÕÏÇÏÚÏ¦ÙËÏÝÚÕß
Ø¦ÓÂÚÇÔÕØÛÁÝ

Στη χώρα των τεράτων
Τα έργα ÚÕß ËÕÖÄÒÊÕß VÈÄ
3tVWVSK*OH\]LH\ 
ÁÔÇÝÑÄÙÓÕÝÓÕÔÇÊÏÑÄÝÑÇÏÖÇØ¦ÊÕÐÕÝËÍÑÇÛÃÙÚÇÔÚÇÏÙÚÕ¡ÕßÙËÃÕ
©ØÙÁÚÕßÇØÏÙÏÕÆÁÜÝÚÏÝÕßÔÃÕß©ÕÈÄÂÚÇÔÏÇÚØÄÝÇÒÒ¦ÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÑÇÏÁÔÇÝÇÐÏÕÖØÄÙËÑÚÕÝÇßÚÕÊÃÊÇÑÚÕÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝÒÆÖÚÎÝ
ÙßÍÍØÇÌÁÇÝÑÇÏàÜÍØ¦ÌÕÝÍÔÜÙÚÄÝ
ÑßØÃÜÝÇÖÄÚÏÝËÏÑÕÔÕÍØÇÌÂÙËÏÝÚÕß
ÙËÖÇÏÊÏÑ¦ÈÏÈÒÃÇÕÕÈÄÍÁÔÔÎÙË
ÁÔÇÇÒÒÄÑÕÚÕÙÆÓÖÇÔÚËØ¦ÚÜÔÑßØÃÜÝÇßÚÄÓÇÚÜÔÍÒßÖÚ×ÔÖÕßÖØÕÑÇÒÕÆÔÓËÚÎÓÕÔÇÊÏÑÄÚÎÚ¦ÚÕßÝ

Γκέοργκ Μπάζελιτς

Τα 100 χρόνια ³iØoÓiiØ³È
È¨ÉÑÜ{ÐÖ³ ÐÓÑËÜÉ{iÐÑ³Ù³Ö³Ñ{ÐÉÐ{Ñ×{ÜÌÙÂiÓ~ÚÉi³ÙËV³iºÀxRv
&xR²º¦_>_¦ÃVÌÈÑ¨È{ÒÇ³Ñ{
¬ÆÓ¨oÑÑÌm¸~ÑÜÜ{³ÓTÉØVÑÒÐÉÒ³ÈØ~Ñ{Ó¨oÑ³È'¨Ò{ØÓ{~V³ÈÓ¨{È¨~Ñ{³È(Ü ÑØ
{Ù{Ñ{³É¨Ì³i³Ñ³iØÓ~ÚÉiØÉËÑ{Ì³{
Ñ~ÜËÉ{ÑÌ³i³É¨ÉÌ³ÈiÑÒoi³ÈÈ¨ÉÑÜ{ÐÖ~Ñ{É³ËÇÉ{³ioÓiÊ³ÈÊÉ~ÙTÓØ³iØ
³ÒiØÑÈ³ÊØÊÙiÑÌ³{ØÑ¨TÓØ³È
¬ÈÑ{Ñ

Η νέαÓ~ÚÉi³Èd¸T¨ÈÉ¨ÐÑÖÉ{~Ñ³{~ÖÙiÐ{È¨oÖ~Ó¨o~
ÒÇÉÜ{³ØÉo~Ñ{{Ò³i~É³.Ñ
'¨ÑË~V³iÉ~ÉË>n©x>VÐÉ
ÓÑÓ¨oÑ Ó~ÚÉiÐÉ³Ë³Üt8v>²
xkuÑ¨È{ÒÇÉ{Ó¨oÑÑ×i¨iÐÓÈÉÂ¨É{{ÐÖÐÉÓÑ³ÉT{~Ê$ÒÇÉÜ{³ØÇo¨Ñ×ËÇÉ{ÐÉÜÒÙ{
É~ÑÐKÒÈÉËÑ{È¨¨{~ÐÓØ
~Ñ{ÐÉ³Ò{ÓÇÉ{ÓÑÙÉÖ³É¨~ÑÐKÒÉÒ³iÉ{×ÒÉ{ÑÛ{Ñ¨~Ø
É{¨ÑÐÑ³{ÇÌÐÉØVÉËÑ{ÓÑØÚ¨ÖÜØ
³iØ~É³¨ÉÈ¨ÑÍ~ÊØÖoT¨iØ
³ÓTiØ

SYDNEY OPERA HOUSE/ THE NEW YORK TIMES

Επιμέλεια ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ÑÑoÓiiÉÌØÑo~ÌÐ{ÈÈÐKÌÜÈ
ΣΙΔΝΕΪ
Σχεδιασμένη ÚÕ ÑÇÏÙËÒËÏÚÕßØÍÃÇÇÖÄÚÕ Î©ÖËØÇÚÕßÃÊÔËáÁÑÒËÏÙËÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÙÚÎÔ
ÏÙÚÕØÃÇÚÎÝÍÏÇÔÇÇÔÇÑÇÏÔÏÙÚËÃËÑ
È¦ÛØÜÔ©ÔÚÇÝÁÔÇÇÖÄÚÇÖÒÁÕÔ
ÇÔÇÍÔÜØÃÙÏÓÇÇØÞÏÚËÑÚÕÔÂÓÇÚÇ
ÚÕßÓËÚÇÖÕÒËÓÏÑÕÆÑÄÙÓÕßÎ©ÖËØÇÚÕßÃÊÔËáËÚÕÏÓ¦àËÚÇÏÔÇËÏÙÁÒÛËÏÙËÓÏÇÖËØÃÕÊÕÊÏËÚÕÆÝÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝÑÇÏËÑÙßÍÞØÕÔÏÙÓÕÆÑÇÛ×Ý
ÄÒÕÝÕÓÎÞÇÔÏÙÓÄÝÚÎÝÇÒÒ¦ÑÇÏÎ
ÌÏÒÕÙÕÌÃÇÚÜÔÞ×ØÜÔÖÇØÁÖËÓÖË
ÙÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß ¬ÕËßØÆ
ÖØÄÍØÇÓÓÇÖÕßÛÇÌÁØËÏÚÎÔÄÖË-

ØÇÙÚÕÔÕÇÏ×ÔÇÞØÎÓÇÚÕÊÕÚËÃÚÇÏÑßØÃÜÝÇÖÄÑØÇÚÏÑ¦ÑËÌ¦ÒÇÏÇ
ÆÉÕßÝËÑÇÚÊÕÒÇØÃÜÔÑÇÏÛÇ
ËÖÏÊÏ×ÐËÏÔÇÖÇØÇÊ×ÙËÏÙÚÎÔßÙÚØÇÒÃÇÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇ
ÑÕÏÔÄÚÎÚÇÚÕÁÓÈÒÎÓÇÚÕßÃÊÔËá
ÁÚÕÏÓÕÍÏÇÚÎÔÂËÖÁÚËÏÕÚÕ
¬ÕÑÚÃØÏÕÚÎÝÄÖËØÇÝÓËÚÇÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÖÚËØÆÍÏÇÂÚÇÔÇÔÕÏÑÚÄ
ÑÇÏÙËÒËÏÚÕßØÍÃÇÎÓÁØËÝÚÕÔ
ÞØÄÔÕÌÏÒÕÐËÔ×ÔÚÇÝÞÏÒÏ¦ÊËÝËÑÊÎÒ×ÙËÏÝÙÚÇÖÁÔÚËÛÁÇÚØÇÖÕßÇÖÕÚËÒÕÆÔÚÕÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÄÙßÍÑØÄÚÎÓÇ ¦ÛËÞØÄÔÕÊËÞÄÚÇÔÖËØÃÚÇ
ËÑÇÚËÖÏÙÑÁÖÚËÝ©ÒÇÄÓÜÝ

ÁÊËÏÞÔÇÔÄÚÏËÃÞËÌÚ¦ÙËÏÎ×ØÇÚÎÝ
ÓËÍ¦ÒÎÝÇÖÄÌÇÙÎÝ¬ÇÙßÙÚÂÓÇÚÇ
ÑÒÏÓÇÚÏÙÓÕÆÑÇÏÇÑÕßÙÚÏÑÂÝÂÚÇÔ
ÇÖÇØÞÇÏÜÓÁÔÇÊÏËßÑÕÒÆÔÙËÏÝÍÏÇ
ÓËÊËÔßÖÂØÞÇÔÕÏÚÕßÇÒÁÚËÝ
ÂÚÇÔÊÆÙÑÕÒÇÖØÕÙÈ¦ÙÏÓËÝßÖÂØÞÇÔÇÃÛÕßÙËÝÍÏÇÚÏÝÕÖÕÃËÝÁÖØËÖË
ÔÇÖËØÖÇÚÂÙËÏÝÚËØ¦ÙÚÏËÝÇÖÕÙÚ¦ÙËÏÝÂÚÇÔÄÒÇÄÖÜÝÒÁËÏÑÇÏÕÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÕßÚËÞÔÏÑÕÆÁØÍÕßÑÕÓÓ¦ÚÏÚÎÝÙÚÕØÃÇÝÊÏËßÛÆÔÚØÏÇ
ÚÎÝÄÖËØÇÝÕßÃà²ÁØÕÔÂØÛËÙÚÕ
ÃÊÔËáÖØÏÔÇÖÄÕÑÚ×ÞØÄÔÏÇÑÇÏ
ÇÓÁÙÜÝËÃÊËÄÚÏËÃÞËÚÎÔËßÑÇÏØÃÇ
ÔÇÑ¦ÔËÏÚÕËÖÄÓËÔÕÈÂÓÇÛË-

ÒÇÔÇÇÔÇÔË×ÙÜÚÎÔÄÖËØÇÍÏÇÚÏÝ
ËÖÄÓËÔËÝÍËÔÏÁÝ®ÒÁËÏ¬ÇÖ¦ÔÚÇ
ÄÓÜÝËÃÔÇÏÑÕÓÓ¦ÚÏÚÎÝÏÙÚÕØÃÇÝ
ÚÕßÑÚÏØÃÕßÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÕÒÄÑÒÎØÇ
ÚÓÂÓÇÚÇÄÖÜÝÚÇÓÖ¦ÔÏÇÖØÕÙÚÇÚËÆÕÔÚÇÏÜÝÚËÑÓÂØÏÇÓÏÇÝËÖÕÞÂÝ
©ÏÇÒÒÇÍÁÝÖØÁÖËÏÔÇËÃÔÇÏÊÏÇÑØÏÚÏÑÁÝÑÇÏÄÙÕÚÕÊßÔÇÚÄÔÇÛÁÇÚËÝ
§ÁÕÏÇÔËÒÑßÙÚÂØËÝÛÇÖØÁÖËÏÔÇ
ÞÜÔËßÚÕÆÔÙÚÕÖÇÒÏÄÙÆÙÚÎÓÇ
ÚÕßÑÚÏØÃÕßÑÇÏÄÒÇÔÇÓÕÏ¦àÕßÔ
ÓËÚÕ ËÔ×ÒËÏÚÕßØÍÕÆÔÄÖÜÝ
ÚÇÙÆÍÞØÕÔÇÚÕßÏÊÁÇÍÏÇ
ÓÏÇÄÖËØÇÖÕßÛÇÙßÓÈÕÒÃÙËÏÚÎÔ
ßÙÚØÇÒÃÇÚÕßÓÁÒÒÕÔÚÕÝÍËÔÔÂ-

ÛÎÑËÇÓÁÙÜÝÓËÚ¦ÚÕÔÖÄÒËÓÕÑÇÏ
ÚÕ ÖØÕÑÎØÆÞÛÎÑËÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÄÝÊÏÇÍÜÔÏÙÓÄÝÚÇÔÁÑÖÒÎÐÎ
ÖÕßÚÕÈØÇÈËÃÕÊÄÛÎÑËÙÚÕÔËÏÑÕÔÕÑÒ¦ÙÚÎÇÔÄÇØÞÏÚÁÑÚÕÔÇ<[aVU
 ²¦ØÏÙËÙÚÎÔßÙÚØÇÒÃÇÚÕÕÏÑÄÙÎÓÄ®ÚÎÝÚÕÃÊÔËá
ËÖÇÔÇÙßÙÚÂÛÎÑËÙÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇ
ÑÕÏÔÄÚÎÚÇÇÒÒ¦ÎÇÔÁÍËØÙÎÚÕß
ÑÚÏØÃÕßÂÚÇÔËÖËÏÙÕÊÏÇÑÂÞØÕÔÕÈÄØÕÝÑÕÙÚÕÈÄØÕÝÑÇÏÓËÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝÙÚÕÇØÞÏÑÄÙÞÁÊÏÕ¥ÙÚÄÙÕ
ÎÄÖËØÇÞÚÃÙÚÎÑËÍÑÇÏÔÏ¦ÙÚÎÑË
ÚÕ ÑÇÏÚÕÛÇÍÏÕØÚ¦ÙËÏ
ÓÏÙÄÇÏ×ÔÇàÜÂÝ

Ø¦ÊËÏÙÕ¶ÚÎÔÖÇÚØÄÚÎÚÇÚÎÔÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÚÎÔËØÜÚÏÑÂÙÞÁÙÎÚÎÔ
ÆÖÇØÐÎËÔÚÁÒËÏ¶ÇÃÌÔÎÝÇÖÕÑÚ¦
ÚÎÔßÌÂÚÎÝÑÄÒÇÙÎÝÒÒ¦ÓÖÕØËÃÔÇÙßÓÈËÃÑÇÏÎÇÔÚÃÙÚØÕÌÎÊÏÇÊØÕÓÂ!ÓÁÙÇÇÖÄÚÎÔÑÄÒÇÙÎÔÇ
ÊÏÇÑØÃÔËÏÝÓÏÇÔÇÞÚÃÊÇÖÇØÇÊËÃÙÕß
©ÖÜÝÄÚÇÔËÃÊÇÙÚÕÒÖÃÊÇ®ÚÕß
ÍÃÇÕÌÃÇ®ÚÎÔÚËÚØ¦ÞØÕÔÎÑÄØÎÓÇÝÓËÚÕÔÕØÄÔÇÖÇØÕÞËÚËÆËÏ
ÓÁÙÜÚÕß²ÃÑÓÇÔ®ÙÚÕÙÚÁØÔÕÚÎÝ
ÓÏÇÞÎÓËÏÕÛËØÇÖËÃÇÖÕßÌÁØËÏÚÎÔ
ÕÔÕÓÇÙÃÇÙÖÇØÇÍÏÔ¦ÙÎÔÇÌÏÒ¦ËÏ
ÑÇÏÔÇÞÇáÊËÆËÏÚÎÔÑÕÏÒÏ¦ÚÎÝÓÇÓ¦ÝÚÎÝÞÇÏØËÚ×ÔÚÇÝÚÎÔÇÍÁÔÔÎÚÎ
ÇÑÄÓÎÇÊËÒÌÂÚÎÝ½ÄÖÜÝÄÚÇÔ
ÎÍÏÇÚØÄÝÓÇÝÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÞÇÓÕÍËÒÇÙÚÂÓËÚ¦ÚÕÓßËÒÄÍØÇÓÓÇÚÎÝ
ÎÝÎÓÁØÇÝÚÜÔÛËØÇÖËÏ×ÔÖÜÝ
ÎÔÄÙÕÝÊËÔËÃÔÇÏÖÏÇÇÔÏÞÔËÆÙÏÓÎ®ÑÇÏÎÓÁÞØÏËÑËÃÔÎÚÎÙÚÏÍÓÂ
ÇÍÁØÜÞÎÓÇÓ¦ÚÎÝÊÃÖÒÇÓÕßÐÁÙÖÇÙËÙËÇÔÇÌÏÒÎÚ¦ËßÚßÞÃÇÝ
ÔÕÙÎÒËÆÚØÏÇÁÙÖËßÙËÔÇÚÎÔÇÍÑÇ-

ÒÏ¦ÙËÏÚØßÌËØ¦ÑÇÏÔÇÓÕßÙÌÃÐËÏ
ÓÎÚØÏÑ¦ÚÕÞÁØÏ
¡ÁÙÇÙÚÕÖËØÃÌÎÓÕ¬©¬ÓÂÓÇ
ÏÓÇÚÕÒÕÍÏÑÄ©ÍÑÕÒÕÍÏÑÄÚÕßÒÖÃÊÇ®ÈÒÁÖÜÔÏ×ÛÜÑ¦ÚÏÇÖÄÚÕÔ
ËÄÑ¦ÛËÌÕØ¦ÖÕßÚÇ¦ÒÒÇÖÇÏÊÏ¦
ÖÕßÔÕÙÎÒËÆÕÔÚÇÏËÑËÃÇÔÇÞÜØÕÆÔ
ÍÏÇÚÇÙÖÃÚÏÇÚÕßÝ¬ÕÔÔÏ×ÛÜÑÇÏ
ÄÚÇÔÈÒÁÖÜÚØÏÇÔÚ¦ÞØÕÔËÝÑÇÏËÏÑÕÙ¦ÞØÕÔÕßÝËÖÏÙÑÁÖÚËÝÔÇÇÍÑÇÒÏ¦àÕÔÚÇÏÓËÚÕÏÇÚØÏÑÄÓËÚÕÔÕÙÎÒËßÚÏÑÄÖØÕÙÜÖÏÑÄÑÇÏÓËÚÎÔÕÓ¦ÊÇ
ÚÎÝÉßÞÕÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝßÖÕÙÚÂØÏÐÎÝ
ÃÔÇÏÚÇÖÇÏÊÏ¦ÓÇÝÇßÚ¦®ÓÕßËÃÖË
ÓÏÇÔÕÙÎÒËÆÚØÏÇÁØÇÙÇÔÓÏÑØ¦
ÇÖÄËÊ×ÁÍÏÔÇÔÑÇÒ¦ÓËÍ¦ÒÜÙÇÔ
ÖÏÇÓÇÖÕÆÑÇÏÖÕÆÖËØÔ¦ÔËÔÇÓÇÝ
ÖÕÆÔËÓÏÇÑÇÒÎÓÁØÇ®
¬ÇÖÇÏÊÏ¦ÓÇÝ®¶ÚÏÑÕßÈÁÔÚÇ
ÙÑÁÌÚÎÑÇÊÕÆÒÕÏÖÄÔÖ×ÝÕÓÏÑØÄÝÑÇÏÇÔÄÎÚÕÝÕÇÔ¦ÐÏÕÝÑÇÏ
ÚÏÖÕÚÁÔÏÕÝÕÒßÖÎÓÁÔÕÝÚØÕÓÇÍÓÁÔÕÝÖÇÚÁØÇÝÈØÃÙÑËÚÇÏÓÖØÕÙÚ¦
ÙËÁÔÇÇÊÏÇÔÄÎÚÕÛÇÆÓÇ

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ
Γράφει ο ΗΛΙΑΣ

ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Γράμμα από το μέτωπο V
«Είναι τα παιδιά μας
αυτά. Πέρασαν μικρά
από εδώ, έγιναν καλά·
πού και πού περνάνε
να μας πούνε
μια καλημέρα».
ÓÕÆÇÔÇÑÕÃÔÜÙÇÔÄÚÏÎÑÄØÎÓÕß
Ö¦ÙÞËÏÇÖÄÇßÚÂÚÎÊßÔÎÚÏÑ¦ÛÇÔÇÚÎÌÄØÕÔÄÙÕ®ÖËÏÚÇÄÓÜÝ
ÛßÓ¦ÓÇÏÚÎÍÁÔÔÎÙÂÚÎÝ¬ÎÔÆÞÚÇÖÕßÚÎÔËÃÊÇÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÑÇÏÕÓÇÏËßÚÂØÇÝÓÕÆßÖÁÊËÏÐË
Ö×ÝÔÇÑÄÉÜÓËÚÕÏÇÚØÏÑÄÉÇÒÃÊÏ
ÚÕÔÕÓÌ¦ÒÏÕÒ×ØÕÊÕÆÒÁÜÙÚÕÔ
ÇÍÔÜÙÚÏÑÏÙÚÂËÇßÚÄÓÕßÏÊÕÆÎ
ÚØÇÔÚÇÞÚÂÇÖÄÊËÏÐÎÚÎÝÆÖÇØÐÎÝ
ÚÕßËÕÆ
ÃÍÕÔÇÓËÚÇÚÕÖÃÙËÏÝÚÎÓÇÚÏ¦
ÙÕßÑÇÏÇßÚÄÖÕßÈÏ×ÔËÏÝÜÝÖÇ-

SHUTTERSTOCK

Κάπου ÊÏ¦ÈÇÙÇ ÖÜÝÎÖÏÕÚØÇÔÚÇÞÚÂÇÖÄÊËÏÐÎÚÎÝÇÔßÖÇØÐÃÇÝÚÕß
ËÕÆËÃÔÇÏÎËÏÑÄÔÇËÔÄÝÖÇÏÊÏÕÆ
ÖÕßÔÕÙËÃÇÖÄÑÇØÑÃÔÕ©ÔÚÜÝ
ÁÔÇÖÇÏÊÃÞÜØÃÝÓÇÒÒÏ¦ÓËÑÕÏÒÏ¦
ÖÇØÇÓÕØÌÜÓÁÔÎÇÖÄÚÎÔÑÕØÚÏàÄÔÎÖÕßÚÕÙÚÄÓÇÚÕßËÃÔÇÏÓÏÇ
ÖÒÎÍÂÇÖÄÚÏÝ¦ÌÛËÝÚÄÙÕÖÕßÔÇ
ÖØÁÖËÏÔÇÙÏÚÃàËÚÇÏÖÇØËÔÚËØÏÑ¦
¶ÚÏ¦ÒÒÕÞØËÏ¦àËÚÇÏÑ¦ÖÕÏÕÝÍÏÇ
ÔÇÖËÏÙÚËÃÄÚÏÊËÔßÖ¦ØÞËÏËÄÝ"
¢ßÙÏÑ¦ÓÖÕØ×ÔÇÙßÒÒÕÍÏÙÚ×
ÑÇÏ¦ÒÒËÝÚËØÇÚÜÊÃËÝ!ÖÇÏÊÏ¦ÖÕß
ÖÜÒÕÆÔÚÇÏÍÏÇÚÎÙ¦ØÑÇÚÕßÝÑÇÏ
ÚÇÄØÍÇÔ¦ÚÕßÝÖÇÏÊÏ¦ÖÕßÍÃÔÕÔÚÇÏÖËÏØÇÓÇÚÄàÜÇÂØÃÞÔÕÔÚÇÏ
ÙËÛÇÒ¦ÓÕßÝÇËØÃÜÔÖÇÏÊÏ¦ÖÕß
ÖÔÃÍÕÔÚÇÏÙÚÕÏÍÇÃÕ¶ÇÍÁÔÔÎÚÇÇÑÄÓÎÖÇÏÊÏ¦ÓËÚÎÔÁÍÑßÕ
Ó¦ÔÇÔÇÐËÖÇÍÏ¦àËÏÓÁÙÇÙ»ÁÔÇ
ÌÕßÙÑÜÚÄÈÇØÑ¦ÑÏËÔ×ÇÖÄÚÎ
ÙÚËØÏ¦ ¦ÔÚØËÝ ÞßÊÇÏÕÒÕÍÕÆÔ
ÇÒÂÛËÏÇËÃÔÇÏÄÚÏÙÑÁÌÚÎÑÇÖÜÝ
ËÄÝÊËÔßÖ¦ØÞËÏÄÚÇÔÕÏÍÏÇÚØÕÃ

Λίγο ÑÐÉ³Ñ³ËÉ{Ø³iÐÑ³{ÒÈ~Ñ{ÑÈ³ÌÈK{É{ØØÑ¨ÒÙÉ{ÑË×iØÑ~³Ò³iÈ×Ê³iØ~ÌÜÑiØ
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 Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

ΙΔΕΕΣ

Μια αλληγορία για τον τεχνοκαπιταλισμό
Ο Μαρκ Ο’ Κόνελ μιλάει στην «Κ» για το ερευνητικό βιβλίο του σχετικά με το ιδιαίτερο κίνημα του διανθρωπισμού
Συνέντευξη στον

ΜΑΝΩΛΗ ΑΝΔΡΙΩΤΑΚΗ

Η μεγαλύτερη
πρόκλησή μου ήταν
να μη μοιάζει όλο αυτό
με αστείο. Είναι πολύ
εύκολο να γράψεις γι’
αυτούς τους ανθρώπους,
μ’ έναν τρόπο
απορριπτικό.

Με βασάνιζε το ερώτημα
γιατί να επιδιώκουν
οι άνθρωποι ένα τέτοιο
όραμα για το μέλλον.
Ενιωθα ότι το θέμα με
προκαλούσε και με
έθελγε την ίδια στιγμή.

Ο βραβευμένος¨ÜÑÙÌØÈoo¨Ñ×ÓÑØÑ¨~$¤ÌÉÜ
ÓËÑ¦ÚÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÙÚÕËÖÁÑËÏÔÇÚÕßÇÔÛØ×ÖÏÔÕßÏÇËÓÁÔÇÕ
ÚØÇÔÙÕßÓÇÔÏÙÓÄÝËÃÔÇÏÓÏÇÇÒÒÎÍÕØÏÑÂËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÌÇÔÚÇÙÃÇ
ÚÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÈÁÈÇÏÇÖÕßËÃÔÇÏ
ÁÔÇÖÕÒÆÇÒÎÛÏÔÄÑÃÔÎÓÇ®

Οι ερμηνείες

Από τη μια, μπορούσα
άνετα να ταυτιστώ μαζί
του, γιατί ούτε εγώ
θέλω να πεθάνω. Από
την άλλη, ερχόμουν σε
επαφή με κάτι εντελώς
ξένο, αλλόκοτο
και ανησυχητικό.
ËÔÚËÒ×ÝÇÒÒÄÑÕÚÕÑÇÏÇÔÎÙßÞÎÚÏÑÄßÚÂÎÇÔÚÃÌÇÙÎÄÖÜÝÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔËÏÚËÒÏÑ¦ÕÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÝ
ÊËÔÈØÃÙÑËÏÖÕÚÁÒÆÙÎ ¦ÛËÑËÌ¦ÒÇÏÕÚÕßÈÏÈÒÃÕßÙßÔÏÙÚ¦ÑÏÁÔÇÔ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÚØÄÖÕÔÇÙÚÕÞÇÙÚËÃ
Ñ¦ÖÕÏÕÝÚÕàÂÚÎÓÇØÕÙÜÖÏÑ¦
ÑÇÚÁÒÎÐÇÔ»ÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔÕÓÇÏÚÕÔ
ÊÏÇÔÛØÜÖÏÙÓÄÜÝÁÔÇËÃÊÕÝÇÒÒÎÍÕØÃÇÝÍÏÇÚÕÔÚËÞÔÕÑÇÖÏÚÇÒÏÙÓÄ
ÕÕÖÕÃÕÝÁÞËÏËÔÙÜÓÇÚ×ÙËÏÓÁÙÇ
ÚÕßÁÔÇÔÚØÄÖÕÙÑÁÉÎÝÖÕßÛÁÒËÏ
ÚÎÔÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÔÇÒÆÔËÏÄÒÇÚÇ
ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÚÎÝÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÝ
ËÖÏÚØÁÖÕÔÚ¦ÝÓÇÝÔÇßÖËØÈÕÆÓË
ÚÎÔÇÔÛØÜÖÏ¦ÓÇÝÑÇÏÔÇÍÃÔÕß-

SHUTTERSTOCK

Για τους περισσότερους ÇÖÄËÓ¦Ý
ÎÙÑÏ¦ÚÕßÛÇÔ¦ÚÕßÎÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÄÚÏÓÏÇÓÁØÇÛÇÖ¦ÓËÓËÚÕßÝ
ÖÕÒÒÕÆÝ®ÍÃÔËÚÇÏÇÌÕØÓÂÍÏÇÔÇ
ÙÚÕÞÇÙÚÕÆÓËÈÇÛÆÚËØÇÚÎàÜÂ
ÏÇÑ¦ÖÕÏÕßÝ¦ÒÒÕßÝÄÓÜÝÕÛ¦ÔÇÚÕÝÊËÔËÃÔÇÏÖÇØ¦ÁÔÇÖØÄÈÒÎÓÇ
ÖÕßÞØÂàËÏÒÆÙÎÝ§ÇÏßÖ¦ØÞÕßÔ
ÙßÔ¦ÔÛØÜÖÕÃÓÇÝÖÕßÇÔÇØÜÚÏÕÆÔÚÇÏÙÚÇÖÕÒÆÙÕÈÇØ¦ÚÏÛÇÍÏÔÄÚÇÔÇÔÓÖÕØÕÆÙÇÓËÔÇÔÏÑÂÙÕßÓËÕØÏÙÚÏÑ¦ÚÎÌÛÇØÚÄÚÎÚ¦ÓÇÝ
©ÙÕÑÏÇÔÚÕËØ×ÚÎÓÇÓÕÏ¦àËÏÓË
ÛÁÓÇÙßàÂÚÎÙÎÝËÌÂÈÜÔÙËÑÇÒÕÑÇÏØÏÔÄÌÄÔÚÕßÖ¦ØÞÕßÔÙÂÓËØÇ
È¦ÙÏÓÕÏÒÄÍÕÏÔÇÙÚÇÛÕÆÓËÙ»ÇßÚÁÝÚÏÝßÖÕÛÁÙËÏÝÓËÖËØÏÙÙÄÚËØÎ
ÑÇÚÇÔÄÎÙÎ¡ÏÇÇÒÒÄÑÕÚÎÖÇØÁÇ
ÇÔÛØ×ÖÜÔÎÍËÃÚÇÏËÔÄÝÑÏÔÂÓÇÚÕÝ
ÖÕßÁÞËÏÕÔÕÓÇÙÚËÃÚØÇÔÙÇÔÛØÜÖÏÙÓÄÝÂÇÒÒÏ×ÝÊÏÇÔÛØÜÖÏÙÓÄÝ
[YHUZO\THUPZTÑÇÏÚÇÚËÒËßÚÇÃÇ
ÞØÄÔÏÇÓËÚÎØÇÍÊÇÃÇËÐÁÒÏÐÎÚÜÔ
ÔÁÜÔÚËÞÔÕÒÕÍÏ×ÔÑËØÊÃàËÏÕÒÕÁÔÇ
ÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝÌÃÒÕßÝÞÕßÓË
¦ØÇÍËÔÇÑ¦ÔÕßÓËÓËÓÏÇËÖÃÓÕÔÎ
ÓËÚËÌÎÈÏÑÂÇÔÜØÏÓÄÚÎÚÇÓËÓÏÇ
ÆÈØÎÂÓËÓÃÇÇÑÄÓÇÏÙÚÕØÃÇÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÂÝÇÔÇÙÚ¦ÚÜÙÎÝÑÇÏÑÇÏÔÕÚÕÓÃÇÝ"
Ö»ÄÖÕßÑÏÇÔÚÕÑÕÏÚ¦ÐËÏÝÚÕ
ÛÁÓÇÖØÕÙÌÁØËÚÇÏÍÏÇËÐßÖÔ¦ÊËÝ
©¡ÇØÑ©» ÄÔËÒÄÓÜÝÇÖÕÌ¦ÙÏÙË
ÔÇÖ¦ËÏÖÁØÇÇÖ»ÇßÚÄ¡ËÚÕËØËßÔÎÚÏÑÄÈÏÈÒÃÕÚÕß©¦ÔÛØÜÖÕÝÚÕß
ÓÁÒÒÕÔÚÕÝÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÔÇËÖÏÓÎÑÆÔÕßÓËÚÎàÜÂÓÇÝÑÇÏÔÇÒÆÙÕßÓËÚÕÖØÄÈÒÎÓÇÚÕßÛÇÔ¦ÚÕß®
ÖÕßÑßÑÒÕÌÄØÎÙËÖØÄÙÌÇÚÇÇÖ»ÚÏÝ
ËÑÊÄÙËÏÝ ÒËÏÊ¦ØÏÛÓÕÝ®ÙËÓËÚ¦ÌØÇÙÎÚÕßÏ×ØÍÕßÚ¦ÓÕßËÖÏÞËÏØËÃÔÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÚÕÑÃÔÎÓÇÖÕß
ÑÎØÆÙÙËÏÖËØÂÌÇÔÇÚÕÔÖÄÒËÓÕ
ËÔÇÔÚÃÕÔÚÕßÛÇÔ¦ÚÕßÙßÙÚÂÔÕÔÚ¦ÝÓÇÝÉÆÞØÇÏÓÇÚÕßÝÑÆØÏÕßÝ
ËÑÌØÇÙÚÁÝÚÕß
¡ËÚÕÔÈØÇÈËßÓÁÔÕØÒÇÔÊÄ
ÙßÍÍØÇÌÁÇÑÒËÃÙÇÓËÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÄØÇÔÚËÈÕÆÇÒÒ¦ÎÑÇÑÂÓÇÝÙÆÔÊËÙÎÑÇÏÚÇÉÎÌÏÇÑ¦ÖÇØ¦ÙÏÚÇÖÕß
ÇßÚÂÖÇØÂÍÇÍËÖØÕÙÁÊÜÙÇÔÁÔÇ
ÇÑÄÓÇËÖÃÖËÊÕËÏØÜÔËÃÇÝÙÚÕÇÔÚÏÌÇÚÏÑÄÓÇÝÛÁÓÇ
ÔËÃÞÇÓÏÇÇÖÒÂÇÖ¦ÔÚÎÙÎ
ÙÚÕÚÏËÃÔÇÏÕÊÏÇÔÛØÜÖÏÙÓÄÝÍÏÇ
ËÓÁÔÇÖØÕÙÜÖÏÑ¦ÊËÔÛÇÁÍØÇÌÇ
ÚÕÈÏÈÒÃÕ®ÓÕßÒÁËÏ ÇÚ»ÇØÞ¦Ý
ÚÕÁÍØÇÉÇÍÏÇÚÃÂÓÕßÔÖËØÃËØÍÕÝ
¡ËÈÇÙ¦ÔÏàËÚÕËØ×ÚÎÓÇÍÏÇÚÃÔÇ
ËÖÏÊÏ×ÑÕßÔÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÁÔÇÚÁÚÕÏÕ
ÄØÇÓÇÍÏÇÚÕÓÁÒÒÕÔÔÏÜÛÇÄÚÏÚÕ
ÛÁÓÇÓËÖØÕÑÇÒÕÆÙËÑÇÏÓËÁÛËÒÍË
ÚÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÒÒ¦ÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÓÕßÐËÑÃÔÎÙËÇÖÄÓÏÇÇÔÚÃÌÇÙÎÖ»ÚÎÓÏÇÖÒËßØ¦ÓÖÕØÕÆÙÇ
¦ÔËÚÇÔÇÚÇßÚÏÙÚ×ÓÇàÃÚÕßÍÏÇÚÃÕÆÚËËÍ×ÛÁÒÜÔÇÖËÛ¦ÔÜÑÇÏ
ÍÏÇÚÃÐËÑÃÔÎÙÇÔÇÚÕÍØ¦ÌÜÙÚÇ
ÓÕßÙËÓÏÇÎÒÏÑÃÇÖÕß¦ØÞÏàÇ
ÔÇÙÑÁÌÚÕÓÇÏÑÏËÍ×ÚÎÛÔÎÚÄÚÎÚ¦
ÓÕßÑÇÛ×ÝËÃÞÇÓÄÒÏÝÍÃÔËÏÍÕÔÏÄÝ
Ö»ÚÎÔ¦ÒÒÎÄÓÜÝËØÞÄÓÕßÔÙË
ËÖÇÌÂÓËÑ¦ÚÏËÔÚËÒ×ÝÐÁÔÕÑ¦ÚÏ

«Για μένα, ³¨ÑÈÐÑ{ÐÌØÉËÑ{Ð{ÑÑÜÜio¨{~ÊÉ{³iÐ{~Ê×Ñ³ÑËÑV³iËÙ{Ñ³{oÐÊKÓKÑ{ÑÈÉËÑ{ÓÑ
ÜÖÑÜiÚ{Ì~ËiÐÑuVÜÓÉ{Èoo¨Ñ×ÓÑØ

ÕÒÒÁÝÊÎÒ×ÙËÏÝÚÜÔÊÏÇÔÛØÜÖÏÙÚ×ÔËÃÔÇÏÇÔÇÓÌÃÈÕÒÇÇÒÎÛÕÌÇÔËÃÝ©ÚÇÔÏÙÞßØÃàÕÔÚÇÏÄÚÏÁÞÕßÓË
ÂÊÎÍÃÔËÏÓÎÞÇÔÁÝÑÇÏÊËÊÕÓÁÔÇÍÏÇ
ÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÁÞÕßÔÊÃÑÏÕËÏÑÄÔÇ
ÚÕß©» ÄÔËÒÙÚÕÔßÖÕÒÕÍÏÙÚÂÓÕß
ÑÕÒÒ¦ËÏ6ÙßÔÕÓÏÒÎÚÂÝÓÕßÊËÃÞÔËÏÔÇÙßÓÌÜÔËÃ¬ÕÛÁÓÇËÃÔÇÏ
ÄÚÏÙËÖÕÒÒ¦ÊËÔÑ¦ÔÕßÔÒ¦ÛÕÝ¬Õ
ÖØÄÈÒÎÓÇËÃÔÇÏÕÏËØÓÎÔËÃËÝÖÕß
ÊÃÔÕßÔ¢ßÙÏÑ¦ÑÇÏËÃÓÇÙÚËÊËÊÕÓÁÔÇÃÓÇÙÚËÖÎÍÁÝÖÒÎØÕÌÕØÏ×Ô
ÖÕßÑ¦ÖÕÏÕÏÙßÍÑËÔÚØ×ÔÕßÔÑÏËÑÓËÚÇÒÒËÆÕÔÚÇÏ©ØÏÙÓÁÔÕÏÇÖÄÚÕßÝ
ÊÏÇÔÛØÜÖÏÙÚÁÝÖÕßÙßÔ¦ÔÚÎÙÇËÃÔÇÏÇÙÚËÃÕÏÑÏËÑÑËÔÚØÏÑÕÃËÔ×Ñ¦ÖÕÏÕÏ¦ÒÒÕÏËÃÔÇÏÖ¦ØÇÖÕÒÆÙÕÈÇØÕÃÓËÍÇÒÆÚËØÎÖØÄÑÒÎÙÂÓÕß
ÂÚÇÔÔÇÓÎÓÕÏ¦àËÏÄÒÕÇßÚÄÓË
ÇÙÚËÃÕÃÔÇÏÖÕÒÆËÆÑÕÒÕÔÇÍØ¦ÉËÏÝÍÏ»ÇßÚÕÆÝÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÓ»
ÁÔÇÔÚØÄÖÕÇÖÕØØÏÖÚÏÑÄÚÄÙÕÚÎÝ
ÙÖÕßÊÇÏÄÚÎÚ¦ÝÚÕßÝÄÙÕÑÇÏÚÜÔ
ÑÏÔÊÆÔÜÔÖÕßÖØÕÑÆÖÚÕßÔÇÖÄÚÏÝ
ÏÊÁËÝÚÕßÝßÚÄÊÏÇÑÏÔÊßÔËÆËÏÝÔÇ
Ñ¦ÔËÏÝÇÔÚÕßÝÙÑÏÇÍØÇÌÂÙËÏÝÜÝ
ÓÏÇÞÕÆÌÚÇÇÖÄÙÖÇÙÃÑÒËÝÚÎÝÃÒÏÑÕÔ¦ÒËáÓËÚØËÒÁÝÏÊÁËÝÖÕßÛÁÒÕßÔÔÇÇÔËÈ¦ÙÕßÔÚÕÖËØÏËÞÄÓËÔÕ
ÚÜÔËÍÑËÌ¦ÒÜÔÚÕßÝÙËÓÎÞÇÔÁÝ
ÑÇÏÖ¦ËÏÒÁÍÕÔÚÇÝÇÒÂÛËÏÇËÃÔÇÏ
ÄÚÏßÖ¦ØÞÕßÔÏÙÞßØÁÝËÔÊËÃÐËÏÝÖÕß
ÑÇÚÇÊËÏÑÔÆÕßÔÄÚÏËÃÔÇÏÖØ¦ÍÓÇÚÏ
ÁÚÙÏÖØÄÑÒÎÙÎÂÚÇÔÔÇÍØ¦ÉÜ
ÚÕÈÏÈÒÃÕÓËÁÔÇÔÚØÄÖÕÖÕßÊËÔÛÇ
ÇÔÇØÜÚÏÁÚÇÏÊÏÇØÑ×ÝÕÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÝ
ÍÏÇÚÃÔ»ÇÙÞÕÒËÃÚÇÏÓËÇßÚÕÆÝÚÕßÝ
ÍËÒÕÃÕßÝÚÆÖÕßÝ®

Ο διανθρωπισμός είναι αστείος, την ίδια στιγμή που είναι τρομακτικός
Το ρεπορτάζ ÚÕß©» ÄÔËÒÑÏÔËÃÚÇÏ
ÊÏÇØÑ×ÝÖ¦ÔÜÙ»ÁÔÇÒËÖÚÄÙÞÕÏÔÃ ÇÏÚÕÞÏÕÆÓÕØÙßÔÏÙÚ¦ÑØÃÙÏÓÕ
ÙÚÕÏÞËÃÕÚÎÝËÐÃÙÜÙÂÝÚÕßÃÔÇÏ
ÓÏÇÒËÖÚÂÏÙÕØØÕÖÃÇ®ËÐÕÓÕÒÕÍËÃÚÇÏÄÙÕÓÇÝËÖÏÚØÁÖËÏÎÌÚÜÞÂËßØßàÜÔÏÑÄÚÎÚÇÚÜÔÑÇÒÜÊÃÜÔÓÇÝ
ÜÝÙßÍÍØÇÌÁÇÝÊËÔÂÛËÒÇÔÇÖËØ¦ÙÜÞØÄÔÕÓÇàÃÚÕßÝÑÇÏÓËÚ¦ÔÇ
ÚÕßÝÖÇØÕßÙÏ¦ÙÜÓËÙÑËÖÚÏÑÏÙÓÄ
ÂÔÇÚÕßÝÇÖÕØØÃÉÜØÃÙÑÜÖÕÒÆ
ÈÇØËÚÂÚÎÙÚ¦ÙÎÚÕßÙÑËÖÚÏÑÏÙÚÂ
ÖÕßÊËÃÞÔËÏÖÄÙÕËÐÇÖÇÚÎÓÁÔÕÏËÃÔÇÏÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÏ»ÇßÚÄËÖÁÒËÐÇ
ÔÇÚÕßÝÖ¦ØÜÙÚÇÙÕÈÇØ¦ÑÇÏÔÇ
ÚÕßÝÊÜÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝËßØÆÚËØÎÝ
ÑÕßÒÚÕÆØÇÝÑÇÏÚÜÔÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÓÇÝ
ÙßÙÚÎÓ¦ÚÜÔ¬ÕßÝÖÂØÇÙÚÇÙÕÈÇØ¦ÞÜØÃÝÔÇÐËÞÔ¦ÜÚÕÇÙÚËÃÕÚÕß
ÖØ¦ÍÓÇÚÕÝÇÙÏÑ¦ÖÏÙÚËÆÜÄÚÏ
ÄÒÇÓÖÕØÕÆÔÔÇËÃÔÇÏÇÙÚËÃÇ,ÔÇ
ÖØ¦ÍÓÇÖÕßÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÃÎÙÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÝÇßÚÄÚÕÈÏÈÒÃÕËÃÔÇÏÄÚÏÍÏÇ
ÔÇÍÃÔËÏÝÇÙÚËÃÕÝÊËÔÞØËÏ¦àËÚÇÏÔÇ
ÍØ¦ÌËÏÝÇÙÚËÃÇÇÒÒ¦ÔÇÍØ¦ÌËÏÝÓË
ÓËÍ¦ÒÎÇÑØÃÈËÏÇÇßÚÄÖÕßàËÏÝÖÄ

ËÑËÃÇÖÕØØÁËÏÚÕÞÏÕÆÓÕØÍÏÇËÓÁÔÇÔÚ¦ÐËÏÃÙÜÝÔÇÓÎÔËÃÔÇÏÚÇ
Ö¦ÔÚÇÇÙÚËÃÇÒÒ¦ÚÕÑÇÛËÚÃÇÔ
ÖÇØÕßÙÏÇÙÚËÃÓËÇÑØÃÈËÏÇÑÇÏÑ¦ÚÜÇÖÄÁÔÇÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÖØÃÙÓÇ
ÓÖÕØËÃÔÇËÃÔÇÏÇÙÚËÃÕ©ÊÏÇÔÛØÜÖÏÙÓÄÝËÃÔÇÏÁÔÇÑÇÒÄÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ
ÃÔÇÏÇÙÚËÃÕÝÚÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÖÕß
ËÃÔÇÏÑÇÏÚØÕÓÇÑÚÏÑÄÝ¬ËÒÏÑ¦ÇßÚÄÓËËÔÊÏÇÌÁØËÏ!ÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÖÕß
ËÃÔÇÏÇÙÚËÃÇÑÇÏÚØÕÓÇÑÚÏÑ¦ÚÎÔ
ÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂ®
¬ÕÚËÒËßÚÇÃÕÑËÌ¦ÒÇÏÕÚÕßÈÏÈÒÃÕßÚÕßÙßÔÕÉÃàËÏÚÎÔÑÜÓÏÑÕÚØÇÍÏÑÂÄÉÎÚÕßÊÏÇÔÛØÜÖÏÙÓÕÆ
ÄÙÕÑÇÔÁÔÇ¦ÒÒÕ¬ÕÁÔÇÝ
ÚÆÖÕÝÛÁÚËÏßÖÕÉÎÌÏÄÚÎÚÇÍÏÇÚÎÔ
ÖØÕËÊØÃÇÚÜÔÓËÚÕÑÄÓÓÇ
ÚÕßÊÏÇÔÛØÜÖÏÙÓÕÆÑÇÏÕØÍ×ÔËÏ
ÚÎÔÓËØÏÑÂÓ»ÁÔÇÖÕÆÒÓÇÔÖÕß
ÓÕÏ¦àËÏÓËÌÁØËÚØÕ©©» ÄÔËÒÓÕß
ÒÁËÏÄÚÏÎËÑÚÕßÙÆÔËÍÍßÝÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎÚÎÝÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂÝËÑÙÚØÇÚËÃÇÝÚÕßÄÒÚÇÔ0ÙÚÈÇÔÂÚÇÔ
ÚÕÖÏÕÊÏÇÙÑËÊÇÙÚÏÑÄØËÖÕØÚ¦à
ÖÕßÁÞËÏÑ¦ÔËÏÖÕÚÁÙÚÎàÜÂÚÕß

To βιβλίο É{TÉ{¨ÉËÑÑ¨È{ÒÉ{
³~ËiÐÑVÈ³Ê³ÒØÐÑØÖT¨Ñ{ÐÑ³ÈØ~Ö¨{ÈØÉ~×¨Ñ³ÓØ³È

Αν και ήμουν ανοιχτός
στο να εγκαταλείψω
τον σκεπτικισμό μου,
αυτό δεν έγινε.

ÚÎÔÇØÞÂÕËÑÊÄÚÎÝÚÕßÇÔÎÙßÞÕÆÙËÄÚÏÃÙÜÝÇßÚÂÎÏÙÚÕØÃÇÔÇ
ÂÚÇÔÖÇØÇÚØÇÈÎÍÓÁÔÎ¬ËÒÏÑ¦
ÄÙÕÚØËÒÄÑÇÏÑÜÓÏÑÄÑÏÇÔËÃÔÇÏ
ÁÍÏÔËÚÕÇÖÕÒÇßÙÚÏÑÄÚËØÕÓÁØÕÝ
ÚÕßÈÏÈÒÃÕßÚÕßßÚÂËÃÔÇÏÎÊßÙÑÕÒÃÇÑÇÏÎÞÇØ¦ÚÕÆÔÇËÃÙÇÏ
ÙßÍÍØÇÌÁÇÝÓÎÓßÛÕÖÒÇÙÚÏÑ×Ô
ÈÏÈÒÃÜÔ®ÙÎÓËÏ×ÔËÏÊÏÇÌÜÔÕÆÙÇ
ÓËÄÒÇÄÙÇÁÈÍÇÏÔÇÔÇÖ»ÚÕÙÚÄÓÇ
ÚÕßËÔ×ÖÕÒÒ¦ÇÖ»ÇßÚ¦ÖÕßÁÒËÍË
ÓËÖØÕÙÁÈÇÒÇÔÖØÕÙÜÖÏÑ¦ÇÒÒ¦
ÓËÍÕÂÚËßËÜÝ¦ÚÕÓÕÃÔÇÏÊÆÙÑÕÒÕÔÇÐËÞÜØÃÙËÏÝÚÕ¦ÚÕÓÕÇÖ»ÚÎÔ
ÏÊÁÇÖÕßÁÞËÏÝÍÏ»ÇßÚÄÙÚÕÑËÌ¦ÒÏ
ÙÕßÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÙÚÕØËÖÕØÚ¦à
ÙÑËÌÚÄÓÕßÔ¸Ö×ÝÚÕÒÁËÏÇßÚÄ
ËÃÔÇÏÚØÕÓÇÑÚÏÑÄ¹ÇÒÒ¦ÚÎÔÃÊÏÇ
ÙÚÏÍÓÂÁÒËÍÇ¸ÇßÚÄËÃÔÇÏÙÖÕßÊÇÃÕ
ËÃÔÇÏÞØßÙ¦ÌÏ¹®ÙÞÁÙÎÚÕßÙßÍÍØÇÌÁÇÑÇÏÚÕßÇÔÚÏÑËÏÓÁÔÕßÚÕß
ËÃÔÇÏÇÓÕÏÈÇÃÇÖÇØÇÙÏÚÏÑÂÙßÓÌÜÔÕÆÓËÑËÃÔÕÝÙËÞØËÏ¦àËÚÇÏ
ÍÏÇÔÇÚÕÔÑ¦ÔËÏÝÊÏ¦ÙÎÓÕÑÏËÙÆ
ÚÕÔÞØËÏ¦àËÙÇÏÍÏÇÔÇÍØ¦ÉËÏÝÚÕ
ÈÏÈÒÃÕÙÕß®

¬ÕÔØÜÚ¦ÜÇÔ¦ÒÒÇÐËÕÃÊÏÕÝ
ÙÚÎÔÖÕØËÃÇÚÎÝÁØËßÔ¦ÝÚÕßÔ
ÑÇÏÂÓÕßÔÇÔÕÏÞÚÄÝÙÚÕÔÇËÍÑÇÚÇÒËÃÉÜÚÕÔÙÑËÖÚÏÑÏÙÓÄÓÕßÔÇ
Ñ¦ÔÜÑ¦ÚÏÙÇÔÚÎÓËÚÇÙÚØÕÌÂÚÕß
ÖÕÙÚÄÒÕßÇÆÒÕßÙÚÎÇÓÇÙÑÄ
ÇßÚÄÊËÔÁÍÏÔËËÔÓËÑÁØÊÏÙËÕÊÏÇÔÛØÜÖÏÙÓÄÝÃÍÕßØÇÚÕÍËÍÕÔÄÝ
ÄÚÏÖÁØÇÙÇÚÄÙÕÓËÍ¦ÒÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÙÑËÖÚÄÓËÔÕÝÑÇÏËØËßÔ×ÔÚÇÝ
ÚÕÛÁÓÇËÃÞËËÖÃÊØÇÙÎÖ¦ÔÜÓÕß
¬ËÒËÏ×ÔÕÔÚÇÝÄÓÜÝÚÕÈÏÈÒÃÕÖÂÍÇ
ËÒÇÌØ×ÝÖØÕÝÚÎÔ¦ÒÒÎÑÇÚËÆÛßÔÙÎÄÞÏÄÚÏÁÍÏÔÇÕßÊÃÚÎÝÐÕÊËÆÜ
ÄÖÜÝÄÒÕÏÇØÑËÚÄÞØÄÔÕÙÚÕÏÇÊÃÑÚßÕÓÏÒ¦ÜÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇËÊ×
ÓÇàÃÙÕßÙËÈÏÔÚËÕÙßÔÕÓÏÒÃÇÇÒÒ¦
ËÔÊÏÇÌÁØÕÓÇÏÍÏÇÚÕßÝÚØÄÖÕßÝÓË
ÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝÎÇÔÛØ×ÖÏÔÎËÓÖËÏØÃÇ
ËÃÔÇÏÑÇÚ¦È¦ÙÎÓÏÇËÓÖËÏØÃÇËÔÄÝ
à×ÕßÞÜÇØÞÃÙËÏÔÇËÔÊÏÇÌÁØÕÓÇÏ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÍÏÇÚÎÌÆÙÎÜÝÛÁÓÇ
ßÚÂÖÏÛÇÔ×ÝËÃÔÇÏÎÇÔÚÃÊØÇÙÂ
ÓÕßÙÚÕÔÓÎÞÇÔÏÙÚÏÑÄÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÄ
ÑÄÙÓÕÖÕßÂØÛÇÙËËÖÇÌÂÓËÚÕÔ
¦ÔÛØÜÖÕÚÕßÓÁÒÒÕÔÚÕÝ®

ÒÁÖÕÔÚÇÝÄÚÏÎÙÆÔÊËÙÎÞËÏØÕÚËØËÆËÏÚÕÔØÜÚ×ÇÔËÚÕÏÓ¦àËÏÑ¦ÚÏÔÁÕ¬ÕËÖÄÓËÔÕÈÏÈÒÃÕÓÕßÁÞËÏ
ÚÕÔÚÃÚÒÕÎÓËÏ×ÙËÏÝÓÏÇÝÖÕÑ¦ÒßÉÎÝ®ÑÏÁÞËÏÔÇÑ¦ÔËÏÓËÚÎÔÇÍÜÔÃÇÍÏÇÚÎÔÖÕÑ¦ÒßÉÎÖÕßÓÖÕØËÃ
ÔÇÁØÛËÏÇÖ»ÚÎÔÑÒÏÓÇÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂ
ÇÖÄÖÕÒÏÚÏÑÁÝÇÔÜÓÇÒÃËÝÂÇÖÄ
ÚÎÒËÕÖÚÏÑÁÝËÏÊÂÙËÏÝÍÏÇÇÙÛÁÔËÏËÝÖÕßÁØÞÕÔÚÇÏÇÖ»ÚÎÔ ÃÔÇÞÜ
Ñ¦ÔËÏÓËÍ¦ÒÕØËÖÕØÚ¦àÚÇÐÃÊËÉÇ
ÓÃÒÎÙÇÓËÖÕÒÆÑÄÙÓÕ©ÖÜÝÑÇÏ
ÓËÚÕÈÏÈÒÃÕÍÏÇÚÕÔÊÏÇÔÛØÜÖÏÙÓÄ
ÁÊÜÙÇÁÔÇÔËÙÜÚËØÏÑÄÇÍ×ÔÇÓËÚÇÐÆÇÏÙÏÕÊÕÐÃÇÝÑÏÇÖÇÏÙÏÕÊÕÐÃÇÝ
ÃÓÇÏÌÆÙËÏÇÖÇÏÙÏÄÊÕÐÕÝÄÚÇÔÙÑÁÌÚÕÓÇÏÚÎÔÇÔÛØ×ÖÏÔÎàÜÂÇÒÒ¦
ÇßÚÄËÃÔÇÏÇÙÆÓÈÇÚÕÓËÚÕÔØÄÒÕ
ÓÕßÜÝÍÕÔÏÕÆ¬ÕÈÏÈÒÃÕÊØÇÓÇÚÕÖÕÏËÃÇßÚÄÚÕÔÇÍ×ÔÇ¡ËËÖÎØÁÇÙË
ÖÕÒÆÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÁÍÏÔÇÖÇÚÁØÇÝ
¡ËÁÑÇÔËÔÇÔÏ×ÙÜÖÏÕÇÏÙÏÄÊÕÐÕÝ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÖÏÕÚØÕÓÕÑØÇÚÎÓÁÔÕÝ®
ÙÆÔÊËÙÂÓÇÝÚËÒÏÑ¦ÊÏÇÑÄÖÚËÚÇÏ
¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂÇÑÄÓÇÑÏÕÏÓÎÞÇÔÁÝÇÖÕÙÚÇÛËØÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏ
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Οικονομία και συνταγματικά δικαιώματα
Κατατοπιστική μονογραφία του καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου και επίτιμου αντιπροέδρου του ΣτΕ Πέτρου Παραρά
ØÏÙÙÄÚËØÜÔÁÔÔÕÓÜÔÇÍÇÛ×ÔÚÏÝ
ÓËÛÕÊÕÒÕÍÏÑÁÝÇØËÚÁÝÚÕßËÑÚËÔÕÆÝ
ÇßÚÕÆÖÕÔÂÓÇÚÕÝËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÓËÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÚÕÔËÐÇÔÚÒÎÚÏÑÄÒÎÓÓÇÚÏÑÄÑÇÚ¦ÒÕÍÕ¶ËßØËÚÂØÏÕÑÇÛ»ÆÒÎÔ
ÑÇÚ¦ÚÕÔÖØÕÙÊÏÕØÏÙÚÏÑÄÚÃÚÒÕÖÕß
ËÖÏÒÁÍËÏÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝØÄÑËÏÚÇÏ
ÍÏÇÙÞÕÒÇÙÚÏÑÂÏÊÏÇÏÚÁØÜÝÞØÎÙÚÏÑÂÑÇÚÇÍØÇÌÂÖÕßÖØÕÙÇÔÇÚÕÒÃàËÏÑÇÏÊÏËßÑÕÒÆÔËÏÙÎÓÇÔÚÏÑ¦Ñ¦ÛË
ÌÏÒÄÚÏÓÕÇÔÇÍÔ×ÙÚÎ¶ÄÞÏÓÄÔÕÚÕÔ
ËÐËÏÊÏÑËßÓÁÔÕËØËßÔÎÚÂ©ÓÕÃÜÝÎ
ËÔÎÓËØÜÓÁÔÎÑÇÏÇÖÕÒÆÚÜÝËÖÃÑÇÏØÎÈÏÈÒÏÕÍØÇÌÃÇ¶ËÍÞ×ØÏÇÑÇÏÇÒÒÕÊÇÖÂ¶ÖÕßÖÇØÇÛÁÚËÏÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝÚØÕÌÕÊÕÚÕÆÔÚÎÛËÜØÃÇÑÇÏÚÎÔ
ËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÁØËßÔÇÓËÚËÑÓÂØÏÇ
ÚÇÕÖÕÃÇËÔÏÙÞÆÕßÔÚÎÔÇÐÏÕÖÏÙÚÃÇ
ÚÕßËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÕÆËÖÏÞËÏØÂÓÇÚÕÝ

ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΠΑΡΑΡΑΣ
Οικονομική ελευθερία.
Αρθρο 5 παρ. 1 Σ. Οικονομικός φιλελευθερισμός. Νεωτερική διαδρομή και
συνταγματική θεμελίωση
εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα 2019, σελ. 616
Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Αν σε κάτιÓÇÝÑÇÚÁÙÚÎÙË¶ËÐÇÔ¦ÍÑÎÝ
ÁÙÚÜ¶ÈÏÜÓÇÚÏÑ¦ÙÕÌÄÚËØÕßÝÎËÐÇÑÕÒÕßÛÎÚÏÑÂÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÑØÃÙÎ
ÚÎÝÚËÒËßÚÇÃÇÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÄÚËÇßÚÄ
ËÃÔÇÏÓËÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÎÊÏÇÙÆÔÊËÙÎ
ÊßÙÔÄÎÚÜÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÖÇØÇÓÁÚØÜÔ
ÓËÚÕßÝÊËÃÑÚËÝÑÇÏÚÇÊËÊÕÓÁÔÇÚÎÝ
ÑÇÛÎÓËØÏÔÂÝÓÏÑØÕÑÒÃÓÇÑÇÝÓËÚÕÞÂÚÜÔßÖÕÑËÏÓÁÔÜÔÚÕßÊÏÑÇÃÕß
ÙÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÍÃÍÔËÙÛÇÏÜÝËÔÚÕÏÝ
ÖØ¦ÍÓÇÙÏ¦ÙÑÎÙÎÚÕßÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÕÝ
ÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝËÒËßÛËØÃÇÝÙßÔÏÙÚ¦ÑÇÚ¦ÙßÔÁÖËÏÇÚÎÔÖÏÕÊßÔÇÓÏÑÂ
ÑÇÏËÔËØÍÄËÓÖÒÕÑÂÚÕßÝÙÚÎÙßÔÊÏÇÓÄØÌÜÙÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝËÔËÃÔÇÏÕÓÕÔÇÊÏÑÄÝ
ÒÄÍÕÝÃÙÜÝÄÓÜÝÎÊÏÇÖÃÙÚÜÙÎÇßÚÂ
ÔÇËÃÔÇÏÇÖÄÚÕßÝÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÕßÝ
ÒÄÍÕßÝÍÏÇÔÇÑÇÚÇÊËÏÞÛËÃÎËÖÏÑÇÏØÄÚÎÚÇÚÎÝÖØÄÙÌÇÚÎÝÕÍÑ×ÊÕßÝÓÕÔÕÍØÇÌÃÇÝÚÕßÙßÍÍØÇÌÁÇÑÇÛÎÍÎÚÂ
ßÔÚÇÍÓÇÚÏÑÕÆÏÑÇÃÕßÑÇÏËÖÃÚÏÓÕß
ÇÔÚÏÖØÕÁÊØÕßÚÕßÚ©ÙßÍÍØÇÌÁÇÝ
ÖØÇÍÓÇÚËÆËÚÇÏÚÎÔÁÔÔÕÏÇÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝËÒËßÛËØÃÇÝÜÝÙßÔÚÇÍÓÇÚÏÑÕÆÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÕÝÇÒÒ¦ÊËÔËÐÇÔÚÒËÃ
ÚÎÔÆÒÎÚÕßËÍÞËÏØÂÓÇÚÄÝÚÕßÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÙÚÕÖËÊÃÕÇßÚÄ¬ÕÔËÔÊÏÇÌÁØËÏÑÇÚ»ÇØÞ¦Ý¶ÄÖÜÝ¦ÒÒÜÙÚË
ÌØÕÔÚÃàËÏÔÇÖØÕÇÔÇÍÍËÃÒËÏÂÊÎÇÖÄ
ÚÕÔÚÃÚÒÕÚÕßÈÏÈÒÃÕßÚÕß¶ÎÙßÙÚÎÓÇÚÏÑÂÁÔÚÇÐÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝËÒËßÛËØÃÇÝÜÝÇÚÕÓÏÑÕÆÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÕÝÙÚÕ
ÛËÜØÎÚÏÑÄÑÇÏÏÙÚÕØÏÑÄÖËÊÃÕÚÕßÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÌÏÒËÒËßÛËØÏÙÓÕÆ¡Ë¦ÒÒÇÒÄÍÏÇÖ×ÝÊÏÇÖÒÁÑËÚÇÏÎÁÔÔÕÏÇ

Η μελέτη ³È(Ó³¨È(Ñ¨Ñ¨ÒÉËÑ{
Ð{ÑÑÜÖ³ØT¨Ê{ÐiÈÙÊ
ÚÂÝßÖÄÙßàÂÚÎÙÎËÒËßÛËØÃÇÝÓËÚÕ
ÏÙÚÕØÏÑÄÖÒÇÃÙÏÕËÔÚÄÝÚÕßÕÖÕÃÕßËÓÌÇÔÃÙÚÎÑËÙßÍÑØÄÚÎÙËÚÇÚÇßÚÕÚÏÑ¦
ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÚÎÝÑÇÏÇÔÁÖÚßÐËÚÎ
ÊÏÑÇÏÜÓÇÚÏÑÂÊßÔÇÓÏÑÂÚÎÝØÏÔËÏÙÇÞÛËÃÊÎÒÇÊÂÙÚÕÚËÞÔÏÑÄÊËÆÚËØÕ
ÓÁØÕÝÚÕßÁØÍÕßÚÕßÕÑÇÛÎÍÎÚÂÝ
ÇØÇØ¦ÝÇÌÏËØ×ÔËÏÚÕËÑÚËÔÁÝÖØ×ÚÕÓÁØÕÝÙÚÎÛËÜØÎÚÏÑÂÑÇÏÏÙÚÕØÏÑÂ
ÇÔÇÊØÕÓÂÚÕßÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÌÏÒËÒËßÛËØÏÙÓÕÆÜÝÏÊËÕÒÕÍÏÑÕÆÖÒÇÏÙÃÕß
ÙÚÕÕÖÕÃÕÖÏÙÚ×ÔÕÔÚÇÏÕÏÇÖÇØÞÁÝ
ÚÎÝÙßàÂÚÎÙÎÝÖËØÃÚÕßËÆØÕßÝÑÇÏ
ÚÕßÖËØÏËÞÕÓÁÔÕßÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝ
ËÒËßÛËØÃÇÝ
ÏÕÇÔÇÒßÚÏÑ¦ÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝËÖÏÍØ¦ÌËÏÚÕÖØ×ÚÕÓÁØÕÝÚÕßÁØÍÕßÚÕß
ÔËÜÚËØÏÑÂÊÏÇÊØÕÓÂÚÕßÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÌÏÒËÒËßÛËØÏÙÓÕÆ®ÑÇÏÕØÍÇÔ×ÔËÏÚÎÔÆÒÎÚÎÝËÔÄÚÎÚÇÝÙËËÖÚ¦
ËÖÏÓÁØÕßÝÑËÌ¦ÒÇÏÇÚÏÝËÖÏÓÁØÕßÝ
ÇßÚÁÝËÔÄÚÎÚËÝÖØÇÍÓÇÚËÆËÚÇÏÖÒÎÛ×ØÇàÎÚÎÓ¦ÚÜÔÄÖÜÝÑÇÚ»ÇØÞ¦Ý
ÙÚÕËÏÙÇÍÜÍÏÑÄÑËÌ¦ÒÇÏÕÚÕÊÄÍÓÇ
ÚÎÝËÒËßÛËØÃÇÝ®ÇÖ»ÄÖÕßËÑÖÕØËÆËÚÇÏÑÇÏÎËÒËßÛËØÃÇÙßÓÓËÚÕÞÂÝ
ÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂàÜÂÚÎÝÞ×ØÇÝ®

Τα επαγγέλματα
Στο βιβλίο ÑÑ³Ö³Ñ{t³Ñ~Ö¨{Ñ³ÒÙ{Ñ³È{~Ð{~Ö×{ÜÉÜÉÈÚÉ¨{ÐÖu~Ñ{iT¨{~Ê³ÈØÑÜÜiÜÈTËÑ³
{³¨{~ÌKÒÚØg~ÜÑ{~ÌØÊÑ¨ÑÙ{Ñ~ÌØ×{ÜÉÜÉÈÚÉ¨{ÐÌØVtÓØ×{ÜÉÜÉÈÚÉ¨{ÐÌØu~Ñ{tÉ×{ÜÉÜÉÈÚÉ¨{ÐÌØu
ÚÎÙßÔÁÞËÏÇÇÔÇÖÚÆÙÙÕÔÚÇÏÚÇ
ÑÆØÏÇÙÚ¦ÊÏÇÚÕßÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÌÏÒËÒËßÛËØÏÙÓÕÆ®ÑÇÏÎÞØÕÔÏÑÂÚÕßÝ
ÇÒÒÎÒÕßÞÃÇÙÚÕÏÙÚÕØÏÑÄÈ¦ÛÕÝ¶
ÑÒÇÙÏÑÄÝÂÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÄÝÌÏÒËÒËßÛËØÏÙÓÄÝÔÁÕÝÌÏÒËÒËßÛËØÏÙÓÄÝ®
ÑÇÏÔËÕÌÏÒËÒËßÛËØÏÙÓÄÝ®ËØÇÏÚÁØÜÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝÖØÕÙËÍÍÃàËÏÚÎÔ
ÖÇÍÑÕÙÓÏÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ®
ÇÔÇÚÁÓÔÕÔÚÇÝÚÇÍËÔËÙÏÕßØÍ¦ÇÃÚÏÇ
ÚÕßÌÇÏÔÕÓÁÔÕßÑÇÏÙßÔÇØÚ×ÔÚÇÝÚÎ
ÓËÚÇÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÚÕßÇÔÛØ×ÖÕßÑÇÏ
ÚÏÝÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÖÕßÖßØÕÊÄÚÎÙËÎ
KLMHJ[VËÖÏÑØ¦ÚÎÙÂÚÎÝÂÊÎÇÖÄ
ÚÕÚÁÒÕÝÚÕßÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕßÇÏ×ÔÇ

Το «οικονομικό Σύνταγμα»
ÑÕÒÕÆÛÜÝËÙÚÏ¦àËÏÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑÇÏÑÕÏÔÜÔÏÑÂÄÉÎÚÕßÌÏÒËÒËßÛËØÏÙÓÕÆ©ÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÕÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÌÏÒËÒËßÛËØÏÙÓÄÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝ

Ó¦ÝËÏÙ¦ÍËÏÙÚÕÑÇÔÕÔÏÙÚÏÑÄÖËØÏËÞÄÓËÔÕÚÕßÒËÍÄÓËÔÕßÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆ
ßÔÚ¦ÍÓÇÚÕÝ®ÄÖÜÝÇßÚÄÚßÖÕÖÕÏËÃÚÇÏÙÚÕ¦ØÛØÕÖÇØÑÇÛ×Ý
ËÖÃÙÎÝÑÇÏÙÚÕßÝÖËØÏÕØÏÙÓÕÆÝÖÕß
ÕØÏÕÛËÚÕÆÔÚÕÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÌÏÒËÒËßÛËØÏÙÓÄØÕÑËÏÓÁÔÕßÊËÍÏÇÚÕÔÑÕÏÔÜÔÏÑÄÌÏÒËÒËßÛËØÏÙÓÄÚÎÝËÖÄÓËÔÎÝ
ËÔÄÚÎÚÇÝËÊ×ËÖÏÞËÏØËÃÚÇÏÎÊÏÇÙÆÔÊËÙÎÚÜÔÌÏÒËÒËÆÛËØÜÔÛÁÙËÜÔÓË
ÚÕÑÕÏÔÜÔÏÑÄÑØ¦ÚÕÝÊÏÑÇÃÕßÑÇÏÚÇ
ËÖËÃÍÕÔÚÇÇÏÚÕÆÓËÔÇÚÕßÚËÒËßÚÇÃÕß¬ÁÒÕÝÎÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÕßÖØ×ÚÕß
ÓÁØÕßÝÕÒÕÑÒÎØ×ÔËÚÇÏÓËÚÎÔÇÔ¦ÊËÏÐÎÚÎÝÏÊÏÜÚÏÑÂÝÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÝÜÝ
ÇØÜÍÕÆÙÚÎÔÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎÚÕßÑÕÏÔÜÔÏÑÕÆÙßÔÄÒÕß®©ÙßÍÍØÇÌÁÇÝ
ÇÔÇÚÁÓÔÕÔÚÇÝÚÎÔÁÔÔÕÏÇÚÎÝÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÝ®ZVSPKHYP[tMYH[LYUP[t
ËÖÏÞËÏØËÃÔÇÇÔÇÊËÃÐËÏÚÕÔËÔÏÙÞßÚÏÑÄ
ØÄÒÕÚÎÝÙÚÎÔÑÇÚÕÞÆØÜÙÎÚÜÔÛË-

ÓËÒÏÜÊ×ÔÊÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔÚÕßÇÚÄÓÕß
¬ÕÊËÆÚËØÕÓÁØÕÝÚÎÝÖÇØÕßÙÏÇàÄÓËÔÎÝÓÕÔÕÍØÇÌÃÇÝÖØÇÍÓÇÚËÆËÚÇÏ
ÚÏÝÖËØÏÒÇÓÈÇÔÄÓËÔËÝÙÚÕÆÔÚÇÍÓÇ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝËÒËßÛËØÃËÝ!ÑÇÚ»ÇØÞ¦Ý
ÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂËÒËßÛËØÃÇÜÝÇÚÕÓÏÑÄÊÏÑÇÃÜÓÇÓËËÑÚËÔÂÇÔÇÌÕØ¦
ÙÚÕßÝÌÕØËÃÝÚÎÝÑÇÏÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇ
ÚÏÝËÖÏÓÁØÕßÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝËÒËßÛËØÃËÝ¶ËÒËßÛËØÃÇÚÎÝËØÍÇÙÃÇÝËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÂËÒËßÛËØÃÇËÒËßÛËØÃÇÚÕß
ËÓÖÕØÃÕßÑÇÏÚÎÝÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝÙßÓÈÇÚÏÑÂÑÇÏËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÂËÒËßÛËØÃÇÑÇÛ×ÝËÖÃÙÎÝ
ËÒËßÛËØÃÇÚÕßÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÕÆ
¬ÕÚØÃÚÕÑÇÏÚËÒËßÚÇÃÕÓÁØÕÝÇÌÕØ¦ÚÕßÝÖËØÏÕØÏÙÓÕÆÝÙÚÏÝÇÚÕÓÏÑÁÝËÒËßÛËØÃËÝÚÕß¦ØÛØÕßÖÇØ
ÄÖÕßËÖÏÞËÏØÕÆÔÚÇÏÕÏÇÔÇÍÑÇÃËÝ
ËÔÔÕÏÕÒÕÍÏÑÁÝÙÚÇÛÓÃÙËÏÝÙËÇÔÇàÂÚÎÙÎÏÙÄØØÕÖÎÝÙßÔÆÖÇØÐÎÝÖË-

ÐÃÙÕßËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇÑÇÏÇÏÞÓÎØ¦
àÎÚÂÓÇÚÇÖØÇÍÓÇÚËÆËÚÇÏÎÓÕÔÕÍØÇÌÃÇÇßÚÂÑÇÏÙË¦ÒÒÇÑËÌ¦ÒÇÏÇ!ÚÇ
ÛËÚÏÑ¦ÓÁÚØÇÑÇÏÎËÖÃÊØÇÙÂÚÕßÝ
ÙÚÎÔËÒËßÛËØÃÇËÖÏÒÕÍÂÝÑÇÏ¦ÙÑÎÙÎÝËÖÇÍÍÁÒÓÇÚÕÝÂÇÒÒÏ×ÝßÖÄ
ÚÕÔËÔÓÁØËÏÖØÕÑÒÎÚÏÑÄÑÇÏËÔÓÁØËÏÖÇÏÍÔÏ×ÊÎÚÃÚÒÕÖÕßËÖÏÒÁÍËÏÕ
ÙßÍÍØÇÌÁÇÝ!±Ö¦ØÞÕßÔÇÔÊØÏÑ¦Â
ÍßÔÇÏÑËÃÇËÖÇÍÍÁÒÓÇÚÇ"®ÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÜÔÑÇÚÇÙÚÎÓ¦ÚÜÔÚÏÝ ßØÏÇÑÁÝ
ÄÖÕßÊÏËØËßÔ¦ÚÇÏÚÕÑÇÔÕÔÏÙÚÏÑÄËÆØÕÝÚÕßÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÕÝÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂËÒËßÛËØÃÇÑÇÏÎÊÏÇÒËÑÚÏÑÂÚÕß
ÙÚÕÃÞÏÙÎÓËÄÒÇÄÙÇÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÙÚÎÔÁÔÔÕÏÇÚÎÝÑßØÏÇÑ¦ÚÏÑÎÝ
ÇØÍÃÇÝÜÝÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÕÝÙÚÕÔËÒËÆÛËØÕÞØÄÔÕÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÖÇØÇÊËÊÕÓÁÔÜÔÇÐÏ×ÔÇÖÕÚËÒËÃÁÔÇÇÑÄÓÎÇÖÄ
ÚÇàÎÚÂÓÇÚÇßÉÎÒÂÝËÖÏÑÇÏØÄÚÎÚÇÝ
ÖÕßÇÖÇÙÞÄÒÎÙÇÔÚÕÔÙßÍÍØÇÌÁÇ

Η κ. Κατερίνα Παπανικολάου είναι
δικηγόρος και διδάκτωρ Νομικής.
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 Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Θ Ε Α Μ ΑΤΑ

Εμβληματική
φιγούρα
του σινεμά
Οι δύο αξιομνημόνευτοι ρόλοι
που ανέδειξαν τον Μαξ φον Σίντοφ

Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Ο Μαξ φον ΣίντοφÕÕÖÕÃÕÝÁÌßÍË
ÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÇÖÄÚÎ
àÜÂÙÃÍÕßØÇÊËÔÂÚÇÔÇÖÄËÑËÃÔÕßÝÚÕßÝÎÛÕÖÕÏÕÆÝÖÕßÙßÓÈÇÚÏÑ¦ÛËÜØÕÆÓËÚÕßÖØ×ÚÕßÊÏÇÓËÚØÂÓÇÚÕÝËÔÖÂØËÖÕÚÁ©ÙÑÇØÕÆÚË
ÎÑÇÚ¦ÚÇ¦ÒÒÇÚËØ¦ÙÚÏÇÑÇØÏÁØÇ
ÚÕßÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÄÙÕÖÕÒÒÕÆÝ
ÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÕÆÝØÄÒÕßÝ×ÙÚË
ÔÇÚÕÔÚÕÖÕÛËÚÂÙËÏÙÚÎÔÇÖÄÒßÚÎÑÕØßÌÕÍØÇÓÓÂÚÕßÙÏÔËÓ¦ÖÄ
ÚÎÔ¦ÒÒÎÎÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÂÓÕØÌÂÑÇÏÚÕÖÇØ¦ÙÚÎÓ¦ÚÕßÚÕÔÑÇÚÁÙÚÎÙÇÔÓÕÔÇÊÏÑÄÇÖÄËÑËÃÔËÝ
ÚÏÝÌÏÍÕÆØËÝÖÕßÙÕßÓÁÔÕßÔÂÊÎ
ÇÖÄÚÎÔÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÖÕßÛÇÚÏÝ
ÖÇØÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÝÙÚÎÔÕÛÄÔÎßÚÄÚÕÙÚÕÏÞËÃÕÓ¦ÒÒÕÔËÃÊÇÔÖ¦ÔÜ
ÚÕßÚÄÙÕÕÔÍÑÓÇØ¡ÖÁØÍÑÓÇÔ
ÄÙÕÑÇÏÕÕßÃÒÏÇÓ¢ØÃÔÚÑÏÔ×ÙÚË
ÔÇÚÕßÇÔÇÛÁÙÕßÔÚÕßÝÊÆÕÖÏÕ
ÇÐÏÕÓÔÎÓÄÔËßÚÕßÝØÄÒÕßÝÚÎÝÑÇØÏÁØÇÝÚÕß
ÚÎÔÈÊÕÓÎÙÌØÇÍÃÊÇ®ÕÔËÇØÄÝÚÄÚË¢ÕÔÃÔÚÕÌßÖÕÊÆËÚÇÏÚÕÔ
ÏÖÖÄÚÎÔÚÄÔÏÕßÝ¡ÖÒÕÑÕÕÖÕÃÕÝ
ÛÇÐËÈØÇÙÚËÃÙËÑ¦ÖÕÏÇÇÖÄÑØÎÓÔÎÇÑÚÂËÖÏÙÚØÁÌÕÔÚÇÝÇÖÄÚÏÝ
ÚÇßØÕÌÕØÃËÝÑËÃÛÇÚÕßÖÇØÕßÙÏÇÙÚËÃÙËÄØÇÓÇÕ¦ÔÇÚÕÝÙßÓÌÜÔ×ÔÚÇÝÔÇÇÖÕÌÇÙÃÙËÏÚÎÔÚÆÞÎ
ÚÕßÓÁÙÇÇÖÄÓÏÇÖÇØÚÃÊÇÙÑ¦ÑÏ
ÖÕßÐËÑÏÔÕÆÔÕÏÊßÕÚÕßÝÇØ¦ÒÒÎÒÇÓËÚÕÖÇÏÞÔÃÊÏÖÕßÖØÕÞÜØ¦ËÏÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÓËÚÕÚÇÐÃÊÏÚÕß
ÏÖÖÄÚÎÓÁÙÇÇÖÄÓÏÇËÏÊßÒÒÏÇÑÂ
ÆÖÇÏÛØÕÎÕÖÕÃÇÜÙÚÄÙÕßÖÕÌÁØËÏ
ÇÖÄËÖÏÊÎÓÃÇÖÇÔÕÆÑÒÇÝ
ÚÕÑÕØßÌÇÃÕÃÙÜÝÇÖÄÚÇ¶
ÕßÑÕÒÃÍÇ¶ÇØÏÙÚÕßØÍÂÓÇÚ¦ÚÕß
Õ¡ÖÁØÍÑÓÇÔÇÔÇÓËÚØÏÁÚÇÏÓËÚÇ
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ΟMEGA

O Μαξ φον Σίντοφ ³t Â¨~{³ÊuVÑ¨Ì³{ÙÉÉËÑ{ÑÌÜÈ³Ø¨³Ño{³ÊØVÙiÐ{È¨oÉËÓÑÑËÚÑTÑ¨Ñ~³Ê¨ÑV~Ò³{ÑÖÉ¨Ê¨Ñ³È³¨ÌÐÈ
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Μεγαλώνοντας ανάμεσα σε δύο κόσμους
Το αυτοβιογραφικό graphic novel του Γαλλοσύρου Ριάντ Σατούφ ψηλαφίζει τις διαφορετικές οπτικές Ανατολής και Δύσης

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΙΑΛΙΟΥ

Η ιστορία ÐËÑÏÔ¦ÚÕ ÙÚÎÇÒÒÃÇ
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ÚÙÏÐËÑÏÔ¦©ØÇÈÇÝÚÕßÓÁÒÒÕÔÚÕÝ®3»(YHIK\M\[\YÚÕÈØÇÈËß-

Ο μικρός ΡιάντÉËÑ{ÓÑÂÑÚÌÑoÌ¨{VÐÉÑ³Ó¨Ñ.Ö¨~Ñ{Ði³Ó¨ÑÑÜÜËÙÑåÑo~ÒÇÉ³Ñ{ÑÒÉ{TÜÉËÉÓÑT¨{Ì³iØ.È¨ËÑØVT¨ËØÑÐ{ÜÒÉ{³i
oÜÑV~Ñ{Ñ³{ÐÉ³ËÇÉ³Ñ{ÑÂÓØ

Οπως και το «Περσέπολις», έτσι και «Ο Αραβας του μέλλοντος» περιγράφει καταστάσεις
μακρινές, αλλά και κάπως οικείες στον Ελληνα
αναγνώστη.

Η σειρά ³K{KÜËt$å¨ÑKÑØ³È
ÐÓÜÜ³ØuÓTÉ{ÊÙiÐÉ³Ñ×¨Ñ³ÉË
É¸oÜÉØ0ÑÙ{~Ñ{ÐÑ³ÑÓTÈ
Ño¨Ñ³ÉË~Ñ{³i ÜÜÒÙÑ
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ÑÇØÚÕßÔÃÙÚËÝÚÕß*OHYSPL/LIKV
¡ÏÇÏÙÚÕØÃÇÖÕßÛÇÕÒÕÑÒÎØÜÛËÃÙË
ÖÁÔÚËÂÙÆÓÌÜÔÇÓËÑ¦ÖÕÏËÝÖÎÍÁÝÙËÁÐÏÚÄÓÕßÝ¶ÖØÕÝÚÕÖÇØÄÔ
ÁÞÕßÔÑßÑÒÕÌÕØÂÙËÏÕÏÚÁÙÙËØÏÝ
ÇÏÎÕÖÕÃÇÓÕÏØ¦àËÚÇÏÙÚÕßÝÊÆÕ
ÑÄÙÓÕßÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝ
ÁÞËÏÍËÔÔÎÛËÃÕÂØÜÇÝ!ÚÎÆÙÎËÔ
ÖØÕÑËÏÓÁÔÜÚÎÇÒÒÃÇÑÇÏÚÕÔÇØÇÈÏÑÄÑÄÙÓÕÇØÞÏÑ¦ÚÎÏÈÆÎÑÇÏÙÚÎ
ÙßÔÁÞËÏÇÚÎßØÃÇÑÇÏÚÎÇÕßÊÏÑÂ
ØÇÈÃÇ

Η μετακόμιση
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ÓËÚÏÝÇÔÇÓÔÂÙËÏÝÚÕßÙßÍÍØÇÌÁÇ
ÔÇËÓÖÒÕßÚÃàÕÔÚÇÏÓËÙÚÕÏÞËÃÇÖÕß
ÁÔÇÔÂÖÏÕÊËÔÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÍÔÜØÃàËÏÄÖÜÝÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
×ÙÚËÔÇÇÔÚÏÒÎÌÛËÃÕÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÝ
ÚÕËßØÆÚËØÕÖÒÇÃÙÏÕÙÚÕÕÖÕÃÕËÐËÒÃÙÙËÚÇÏÎÏÙÚÕØÃÇÚÙÏÎÊÏÇÙÑËÊÇÙÚÏÑÂÇÌÂÍÎÙÎÖÇØÇÙÆØËÚÇÏÇÖÄ
ÓÏÑØÁÝÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝÖÕßÊËÃÞÔÕßÔ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝÙÚÇÓ¦ÚÏÇËÔÄÝÖÇÏÊÏÕÆ
ÄÖÜÝÚÕßÝÖÇØ¦ÐËÔÕßÝÑÇØÖÕÆÝÖÕß
ÈÒÁÖÕßÔÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÙÚÎÏÈÆÎ
ÑÇÏÇÖÕÊËÏÑÔÆËÚÇÏÄÚÏÚØ×ÍÕÔÚÇÏÑÇÏ
ÖÕÒÏÚÏÑ¦ÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ÍËÍÕÔÄÚÇÄÖÜÝ
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ÌßÙÏÑ×ÔÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ×ÔÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÇßÚ×ÔÖÕßÑ¦ÔÕßÔËÔÚÆÖÜÙÎÙËÁÔÇÖÇÏÊÃÑÇÏËÔÚßÖ×ÔÕÔÚÇÏ
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ÙÚÎÔÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÏÊËÕÒÄÍÕÝÌÏÒËÒËÆÛËØÕÝÛØÎÙÑËßÚÏÑ¦ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ
ÓÁÞØÏÁÔÇÙÎÓËÃÕÄÖÕßØÏàÕÙÖÇÙÚÏÑÕÖÕÏËÃÚÇÏÍÏÇÔÇÑËØÊÃÙËÏÚÕÔÙËÈÇÙÓÄÚÎÝÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦ÝÚÕßÇÒÒ¦
ÚÇßÚÄÞØÕÔÇÓÏÙÕÍÆÔÎÝØÇÚÙÏÙÚÂÝ
ÚÙÏÍÑÕÆÔÎÝÙÑÒÎØÄÝÖØÕÝÇßÚÕÆÝ
ÖÕßÛËÜØËÃÑÇÚ×ÚËØÕßÝÔÇÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÖÕßÐËÑÏÔ¦ÓËÚÎÌÏÒÕÊÕÐÃÇ
ÔÇÍÃÔËÏÑ¦ÖÕÏÕÝ®ÔÇÇÖÕÑÚÂÙËÏÓÏÇ
¡ËØÙËÔÚÁÝÑÇÏÓÏÇÈÃÒÇÇÒÒ¦ÊÁÞËÚÇÏ
ÊÏÇÊÕÞÏÑÁÝÂÚÚËÝÇÖÄÚÕÔËØÍÇÙÏÇÑÄ
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ÇÖÄ¦ÒÒÇÖÇÏÊÏ¦ÇÑÄÓÇÑÇÏÐÇÊÁÒÌÏÇ
ÚÕßÖÕßÛËÜØÕÆÔÄÚÏËÃÔÇÏÈØÇÃÕÝ®ÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÙÚÕßÖÕÚßÖ×ÊËÝ
ÎÓÕÚÏÑÄ¶ÄÖÕßÈÁÈÇÏÇÖÎÍÇÃÔÕßÔ
ÓÄÔÕÇÍÄØÏÇ¶ÙÚÕÞÜØÏÄ¬ËØ¡ÇÇÒÁÞ
ÑÕÔÚ¦ÙÚÎÔÖÄÒÎ²ÕÓÝËÃÔÇÏÙÞËÊÄÔ
ËÌÏÇÒÚÏÑÂÑÇÛ×ÝÑßØÏÇØÞÕÆÔÎÈÃÇ
ÑÇÏÕÙÑÕÚÇÊÏÙÓÄÝ

Νέα κατάσταση
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ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Του ΝΙΚΟΥ

Α. ΔΟΝΤΑ

Μπετόβεν χωρίς εκπλήξεις και Σκαλκώτας σε… δόσεις
ÚÜÔ¡ÕßÙÏÑ×ÔÚÎÝ ÇÓËØ¦ÚÇÝßÖÄ
ÚÕÔÏ×ØÍÕÁÚØÕß §§ÕËÓÈØÃÕßÑÇÏÚÕßÓÕßÙÏÑÕÆÙßÔÄÒÕß
¡ÖÇÒÚ¦àÇØ§ÄÏÓÇÔßÖÄÚÕÔ¬ÄÓÇÝ
²ÁÔÍÑËÒÓÖØÕÑ¡¡¢ËÈØÕßÇØÃÕßÙÆÍÑØÏÙÎËÏÊÏÑ¦ÓËÚÎÔ
ÖØÄÙÌÇÚÎËØÓÎÔËÃÇÚÕß²ÁÔÍÑËÒÓÖØÕÑËÃÔÇÏÇÔÇÖÄÌËßÑÚÎÇÒÒ¦ÄÞÏ
ËÆÑÕÒÎËËÑËÃÔÎÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎ
ËÖØÄÑËÏÚÕÍÏÇÁÓÖËÏØÕËÐËÏÊÏÑËß-

Ο Βασίλης Χριστόπουλος διηύθυνε την «Ποιμενική», αναδεικνύοντας τη γενναιοδωρία
της μουσικής.

Με ισχυρόÑÜÜÒ~Üi¨ÌÊT~Ñ{ÐÉoÒÜi{oÈ¨{ÒÑÓÙÉËÈØ,³³
³Ó¨³o{ÑK{ÜË³ÈÉ³ÌKÉ

ÓÁÔÕÙÆÔÕÒÕÕØÍ¦ÔÜÔËÖÕÞÂÝÑÇÏ
ÁÔÇÔÇØÞÏÓÕßÙÏÑÄÖÕßÊÏËÐÕÊÏÑ¦
ÁÞËÏÇÙÞÕÒÎÛËÃÓËÁØÍÇÙÚÇÚÁÒÎ
ÚÕßÕßÑÇÏÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÕß Õß

ÇÏ×ÔÇÊÏÇÛÁÚÕÔÚÇÝÄÓÜÝËÓÖËÏØÃÇ
ÇÖÄÕÒÄÑÒÎØÕÚÕÌ¦ÙÓÇÚÎÝËßØÜÖÇáÑÂÝÓÕßÙÏÑÂÝÔÚÃÛËÚÇÎ ØÇÚÏÑÂËÃÔÇÏÓÃÇÓËÍ¦ÒÎÙßÓÌÜÔÏÑÂ

ΜΑΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

Με το πρώτο ÓÁØÕÝÚÎÝÊËÆÚËØÎÝßÓÌÜÔÏÑÂÝÕßÃÚÇÝÚÕß§ÃÑÕßÑÇÒÑ×ÚÇÐËÑÃÔÎÙËÙÚÏÝ¢ËÈØÕßÇØÃÕßÎ
ÙßÔÇßÒÃÇÚÎÝ ØÇÚÏÑÂÝ©ØÞÂÙÚØÇÝ
ÛÎÔ×ÔÏÎÆÛßÔËÕÇÙÃÒÎÝ²ØÏÙÚÄÖÕßÒÕÝÙÚÎÔÇÃÛÕßÙÇÖÕßÇÔËÍÁØÛÎÑËÞ¦ØÎÙÚÕÔÙÆÒÒÕÍÕ©Ï¢ÃÒÕÏÚÎÝ
¡ÕßÙÏÑÂÝ®ËØÃÖÕßÊÆÕÓÂÔËÝÔÜØÃÚËØÇÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÇÌÏËØÜÓÇÚÏÑÂÝ
ÙßÔÇßÒÃÇÝÙÚÕÔÑÇÒÑ×ÚÇÙÚÎÔÃÊÏÇ
ÇÃÛÕßÙÇÎÃÊÏÇÕØÞÂÙÚØÇßÖÄÚÕÔ
ÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÄÚÎÝÊÏËßÛßÔÚÂÚÁÌÇÔÕ¬ÙÏÇÒÂËÃÞËËØÓÎÔËÆÙËÏÕØÏÙÓÁÔÇ¦ÒÒÇÓÁØÎÇÖÄÚÎÔÃÊÏÇÕßÃÚÇ
ßÔËÖ×ÝÓÖÕØÕÆÓËÈ¦ÙÏÓÇÔÇËÒÖÃàÕßÓËÄÚÏÑ¦ÖÕÏÇÓÁØÇÛÇÇÑÕÆÙÕßÓË
ÕÒÄÑÒÎØÎÚÎÕßÃÚÇÑÇÏÚÇÁÐÏÓÁØÎ
ÚÎÝÑÇÚ¦ÚÎÔÃÊÏÇÈØÇÊÏ¦
ÇÚ¦ÚÇÒÕÏÖ¦ÎÙßÔÇßÒÃÇÚÎÝ
ÎÝ¢ËÈØÕßÇØÃÕßÂÚÇÔÇÌÏËØÜÓÁÔÎÙÚÕÔ¡ÖËÚÄÈËÔÑÕÆÙÚÎÑÇÔÚÕ
ÕÔÚÙÁØÚÕÚÕßÍÏÇÈÏÕÒÃÑÇÏÎÕÏÓËÔÏÑÂ®ÍÏÇÚØÃÚÎÌÕØ¦ÓÁÙÇÙË
ÒÃÍÕßÝÓÂÔËÝÓËÚ¦ÚÎÔËØÓÎÔËÃÇ

ÕØÞÂÙÚØÇÓËÙÆÍÞØÕÔÇÄØÍÇÔÇÎ
ÕÖÕÃÇÊËÔËÙÚÏ¦àËÏÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔ
ÚÎÝÙËÑ¦ÖÕÏÇÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÖËØÏÕÞÂÚÕßØËÖËØÚÕØÃÕßÇÒÒ¦ÑÇÒËÃÚÇÏ

ÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏËÐÃÙÕßÄÒÕÚÕÌ¦ÙÓÇÚÎÝÓÕßÙÏÑÂÝÌÏÒÕÒÕÍÃÇÝÑÇÏÚÇ
ÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÊÏËßØÆÔËÏÚÕØËÖËØÚÄØÏÄÚÎÝÖØÕÝÚÎØÕÑÑÇÏÚÎÔ
ÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÂÓÕßÙÏÑÂ²¦ØÎ
ÙÚÎÍÔÜÙÚÂÙÈÁÒÚÎÊÏËÆÛßÔÙÎÚÕß
²ØÏÙÚÄÖÕßÒÕßÎÓÕßÙÏÑÂÊÏÇÚÂØÎÙË
ÚÎÔÑÃÔÎÙÎÑÇÏÚÎØÕÂÚÎÝ¥ÙÚÄÙÕÕÏÙÌÏÞÚÁÝÚÇÞÆÚÎÚËÝÊËÔ¦ÌÎÙÇÔÓËÍ¦ÒÇÖËØÏÛ×ØÏÇÍÏÇÇÔ¦ÙËÝ
ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÏÝÌØ¦ÙËÏÝÑÇÏÍÏÇÚÎÔ
ÖÒÇÙÚÏÑÄÚÎÚÇÖÕßÁÞÕßÔÇÔ¦ÍÑÎ
ÕÏÖÕÒÒÁÝÒßØÏÑÁÝÑÇÏÖËØÏÍØÇÌÏÑÁÝÙËÒÃÊËÝÚÕßÁØÍÕßËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÎËØÓÎÔËÃÇËÐÇÙÌ¦ÒÏÙËÚÎ
ÊÃÞÜÝÙÚÄÓÌÕÍËÔÔÇÏÕÊÜØÃÇËÑËÃÔÜÔ
ÚÜÔÌØ¦ÙËÜÔÖÕßÇÔÇÊËÏÑÔÆÕßÔÚÕ
ÓËÍÇÒËÃÕÚÎÝÓÕßÙÏÑÂÝÑÇÏÇÖÁÊÏÊË
ÖËÏÙÚÏÑ¦ÚÏÝÁÔÚÕÔËÝËÔÇÒÒÇÍÁÝÊÏ¦ÛËÙÎÝÇÖÄÙÑÎÔÂÙËÙÑÎÔÂÞÜØÃÝ
ÔÇßÖËØÛËÓÇÚÃàËÏ
§ÜØÃÚËØÇËÃÞËÇÑÕßÙÚËÃÚÕ ÕÔÚÙÁØÚÕÍÏÇÈÏÕÒÃÓËÙÕÒÃÙÚÚÕÔÖÕÒÆÑÇÒÄËØÓÇÔÄÈÏÕÒÏÙÚÂÃÔÕßÝ

ªÕÚÏÁÛËÚËÂÞÕÏÙÞßØÄÑÇÏ¦ØÏÙÚÇ
ËÙÚÏÇÙÓÁÔÕËÔ×ÎÊËÐÏÕÚËÞÔÏÑÂÚÕß
¦ÔËÙÎËÖÁÚØËÖËÔÇËÙÚÏ¦ÙËÏÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÙÚÎÔËØÓÎÔËÃÇ©ªÕÚÊËÔ
ËÖÏÞËÃØÎÙËÔÇÊÕÑÏÓ¦ÙËÏÖØ¦ÍÓÇÚÇÖÕßÃÙÜÝÚØÇÈÕÆÙÇÔÚÎÔÖØÕÙÕÞÂÚÕßÑÕÏÔÕÆÇÒÒ¦ÛÇÇÌÇÏØÕÆÙÇÔ
ÇÖÄÚÎÔÇÖØÄÙÑÕÖÚÎÇÖÄÒÇßÙÎÚÕß
ÁÐÕÞÕßÁØÍÕßËØÓÎÔËÃÇÚÕßÂÚÇÔ
ÇÔÇÓËÔÄÓËÔÇÑÒÇÙÏÑÂ®ÜÙÚÄÙÕ
ÞÇØÇÑÚÎØÃÙÚÎÑËÇÖÄÙÑÒÎØÄÚÎÚÇ
ÙÚÕÔÂÞÕÄÙÕÑÇÏÙÚÎÊÏÇÓÄØÌÜÙÎ
ÚÜÔÌØ¦ÙËÜÔ!ÏÊÏÇÃÚËØÇÙÚÎÔÑÇÚ¦ÒÎÐÂÚÕßÝÇßÚÁÝÙÖ¦ÔÏÇÓÄÔÕÁÙÈÎÔÇÔËÔ×ÙßÔÎÛÁÙÚËØÇÑÄÈÕÔÚÇÔ¬Õ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÙÚÕÏÞËÃÕËÖÎØÁÇàËÑßØÃÜÝÚÇÒßØÏÑ¦ËÊ¦ÌÏÇÚÕßÖØ×ÚÕß
ÓÁØÕßÝÑÇÏÌßÙÏÑ¦ÚÕÇØÍÄÊËÆÚËØÕ
ÓÁØÕÝÔÚÃÛËÚÇÎÕØÞÂÙÚØÇßÖÂØÐËËÑÌØÇÙÚÏÑÂÑÇÏËÐÇÙÌ¦ÒÏÙËÚÄÙÕ
ÚÕÔÖÇÒÓÄÄÙÕÑÇÏÚÕÔÒßØÏÙÓÄÚÎÝ
ÓÕßÙÏÑÂÝÑÇÒÂÙßÔËØÍÇÙÃÇÚÜÔ
ÊÆÕÙÚÕÚØÃÚÕÓÁØÕÝÁÊÜÙËÚÕËÖÏÛßÓÎÚÄÛËÚÏÑÄÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ

Ενας αιώνας

γεμάτος

20 ΑΙΩΝΑΣ 1970-80
ΤΟΜΟΣ Β’

Ελλάδα

1970-1980: Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ
ΜΕΤΑΒΑΣΗ. Από τη δικτατορία
στη σύγχρονη δημοκρατία, από
έναν τύπο καθημερινότητας και
πολιτισμού σε έναν άλλο.

Σχεδόν όλη η χώρα βλέπει «Άγνωστο Πόλεμο», ζει το
θαύμα του Γουέμπλεϊ, απολαμβάνει το ζεϊμπέκικο της
Ευδοκίας, μαθαίνει για τους βασιλικούς τάφους της
Βεργίνας, θρηνεί όταν φεύγουν από τη ζωή η Κάλλας
και η Θεία Λένα.
Το γυναικείο κίνημα δηλώνει δυναμικά ότι «το προσωπικό είναι πολιτικό», το Νόμπελ του Ελύτη αναπληρώνει
την απώλεια του Σεφέρη, ενώ νέες τάσεις κυριαρχούν
σε όλες τις τέχνες.
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