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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

Εγινε κατάχρηση
προστατευτικού
εξοπλισμού
Όλα τα ζητήματα που
αφορούν την καταπολέμηση της πανδημίας
θέτει στην «Κ» ο υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου. Θεωρεί πως η
κυβέρνηση κινείται σωστά στα μέτρα
αντιμετώπισης του ιού. Δεν παραλείπει να αναφερθεί και σε αδυναμίες,
όπως η διαχείριση ιατρικών υλικών
από επαγγελματίες υγείας. Σελ. 6

Κυπριακή Πολιτική και Oικονομική Eφημερίδα
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Νοσοκομεία και αναλώσιμα ο μεγάλος ασθενής
Ενίσχυση των κρατικών νοσηλευτηρίων και επαρκής εξοπλισμός εχέγγυα για άρση καραντίνας και επιστροφή στην ομαλότητα
Πέραν από το έμψυχο δυναμικό της πρώτης
γραμμής στο υγειονομικό κομμάτι, δηλαδή
γιατροί και νοσηλευτές και φυσικά το μη
επιστημονικό προσωπικό διαφόρων υπηρεσιών, στη μάχη θα πρέπει να ριχτεί
και όλο το «άψυχο» οπλοστάσιο, που αντί
να παίρνει, θα χαρίζει ζωές. Τα κρατικά

νοσηλευτήρια της χώρας θα πρέπει να
θωρακιστούν και να εξοπλιστούν ώστε
να είναι σε θέση και οι επαγγελματίες υγείας να αντεπεξέλθουν στην αποστολή
τους. Επίσης, είναι εκ των ων ουκ άνευ
η προμήθεια/χρήση αναλώσιμων υλικών
(μάσκες, ειδικές προστατευτικές στολές

κ.ά.) να γίνεται απρόσκοπτα και συνετά.
Τα αναλώσιμα θα πρέπει να υπάρχουν
σε αφθονία –όσο φυσικά το επιτρέπουν
οι περιστάσεις. Οι προσδοκίες, λοιπόν,
της κυβέρνησης πέραν της ορθολογιστικής
διαχείρισης του υλικού επικεντρώνονται
στις προμήθειες και από την Ευρωπαϊκή
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Αναμένεται η κατάρτιση
ενός πλάνου που
θα αφορά στη διαχείριση
των νοσοκομείων.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δοκιμάζει
την κυβέρνηση
η πανδημία

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ

Μέτρα για γρήγορη
ανάκαμψη
της οικονομίας

Καθοριστικής σημασίας κρίνεται η εβδομάδα
που μπαίνει για το πώς θα προχωρήσει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του ιού. Ο
ανεπαρκής εξοπλισμός των επαγγελματιών
υγείας και το γεγονός ότι τα νοσηλευτήρια
αποτελούν τον κύριο πυρήνα του ιού ανησυχούν την κυβέρνηση. Δεν αποκλείονται
αυστηρότερα μέτρα, αν δεν διαφανεί διαχείριση των κρουσμάτων, ενώ ήδη μελετάται
το πρόβλημα στην Πάφο. Σελ. 8

Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της
Κύπρου Κωνσταντίνος
Ηροδότου στη συνέντευξή του στην «Κ» υπογραμμίζει ότι ίσως ο οικονομικός
αντίκτυπος να είναι μεγαλύτερος τώρα σε σύγκριση με την οικονομική
κρίση του 2013, με την ανάκαμψη όμως, όταν επιτραπεί, να είναι πολύ
πιο γρήγορη. Οικονομική, σελ. 4

ΚΥΠΡΙΟΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Μέχρι Παταγονία
ο επαναπατρισμός

ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Μένουμε σπίτι
με κάθε κόστος

Η εξάπλωση του κορωνοϊού στην Κύπρο
και οι επιπτώσεις στη δημόσια υγεία έχουν
επισκιάσει την επιχείρηση ανθρωπιστικού
χαρακτήρα επαναπατρισμού Kύπριων πολιτών που λόγω μέτρων «εγκλωβίστηκαν»
στο εξωτερικό. Το ΥΠΕΞ έχει ενώπιόν του
αιτήματα επαναπατρισμού από 32 χώρες.
Σε μία περίπτωση Κύπριος βρίσκεται στη
μακρινή Παταγονία αναμένοντας την επιστροφή του στην Κύπρο. Σελ. 5

Η δρ Ζωή Δωροθέα Πανά ζητάει υπομονή από τους πολίτες, καθώς τα μέτρα που λαμβάνονται εκτιμά ότι θα
χρειαστεί χρόνος μερικών εβδομάδων
για να δείξουν αποτελέσματα. Σελ. 4

ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ COVID-19

Σύστημα drive
through για το τεστ
Δέκα ιδιωτικά εργαστήρια σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο και
το Ινστιτούτο NIPD Genetics ξεκινούν
την εξέταση για COVID-19, από αύριο
Δευτέρα, με τιμή 150 ευρώ. Σελ. 10

ΕΛΛΑΔΑ

Ο κορωνοϊός φέρνει
ψηφιακό κράτος
Το «13033» χτίστηκε μέσα σε 15 ώρες», λέει ο υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης.
«Δεν παρακολουθούμε τους πολίτες,
δεν κρατάμε δεδομένα». Σελ. 18

Από τις 3 π.μ. τέθηκε σε ισχύ η θερινή ώρα. Ως εκ τούτου, οι δείκτες
των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα μπροστά.

Επιτροπή, οι οποίες αναμένονται στην
Κύπρο σε τρεις με τέσσερις εβδομάδες.
Πηγές της «Κ» τόνισαν πως «χωρίς άρτια
εξοπλισμένα νοσηλευτήρια δεν υπάρχει
περίπτωση άρσης των μέτρων καραντίνας
και επαναφοράς της συνδεσιμότητας της
χώρας με το εξωτερικό». Σελ. 3

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Αστοχία
Το σημαντικότερο διάταγμα, ίσως, της δυστοπικής πραγματικότητας που ζούμε το τελευταίο διάστημα αφορά την απαγόρευση της άσκοπης μετακίνησης πολιτών, το οποίο ανακοινώ-

θηκε το βράδυ της Δευτέρας, 23 Μαρτίου από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, μέσω τηλεοπτικού διαγγέλματος και εφαρμόστηκε από τις έξι το απόγευμα
της Τρίτης, 24 Μαρτίου. Από εκείνο το απόγευμα η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων μειώθηκε αισθητά και μερικοί άλλοτε πολυσύχναστοι δρόμοι, αυτές τις μέρες είναι κυριολεκτικά άδειοι. Ο αυτοπεριορισμός μας είναι αναγκαία προσωρινή συνθήκη, για έξοδο από το σημερινό σκοτεινό μονοπάτι της ανθρωπότητας. Σελ. 9

Ανησυχία στα Κατεχόμενα για
την υγειονομική ανεπάρκεια

Βαθιές ανάσες για την ατμόσφαιρα
από την απαγόρευση κυκλοφορίας

Τεστ και νοσηλευτήρια προβληματίζουν την τ/κ κοινότητα

Μείωση των ρύπων ένεκα των νέων περιοριστικών μέτρων

Η «κυβέρνηση» του Ερσίν Τατάρ έσπευσε
να προλάβει τις εξελίξεις από την πανδημία του κορωνοϊου και από την πρώτη
ημέρα της εκδήλωσης του νέου ιού στα
Κατεχόμενα έλαβε μια σειρά έκτακτων
μέτρων. Ωστόσο, όπως αναφέρουν πληροφορίες της «Κ» από την τ/κ πλευρά
η επιτυχία αυτών των μέτρων δεν θα
πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Οι τομείς

Με την έναρξη της τηλεργασίας προ δύο
εβδομάδων και μετά την απαγόρευση
της κυκλοφορίας από τις 6 το απόγευμα
της Τρίτης 24 Μαρτίου, για περιορισμό
της εξάπλωσης του κορωνοϊού, η κίνηση
των οχημάτων στους δρόμους μειώθηκε
κατά 50%. Η μείωση αυτή έφερε και
την κατακόρυφη πτώση των επιπέδων
ρύπανσης της ατμόσφαιρας. Σύμφωνα

της υγείας και της οικονομίας στα Κατεχόμενα βρίσκονται στα όριά τους,
ενώ το ηθικό της τουρκοκυπριακής κοινότητας, που βλέπει τους ρυθμούς της
καθημερινότητάς της να έχουν αλλάξει
άρδην, εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, έχει διαταραχθεί. Πέρα από
τα τεστ ανησυχία προκαλεί επίσης και
το ζήτημα της πρόληψης. Σελ. 16

με τις μετρήσεις του τμήματος Δημοσίων
Έργων σε 13 σημεία που μελετήθηκαν
και σε περιοχές εκτός Λευκωσίας, οι
μειώσεις κυμαίνονται από 65% μέχρι
και 82%. Το δίκτυο μετρητών της ποιότητας του αέρα του Τμήματος Επιθεώρησης Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καταγράφει μειωμένους όλους τους
σχετικούς δείκτες. Οικονομική, σελ. 4

Στις πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνουμε,
πρωταγωνιστές στην καθημερινότητα του
εγκλεισμού μας είναι οι άνθρωποι που μας
ενημερώνουν υπεύθυνα για τις εξελίξεις.
Κατά βάση δημοσιογράφοι, φωτορεπόρτερ,
κινηματογραφιστές, ακολούθως επιστήμονες που εξηγούν και συμβουλεύουν και
στη συνέχεια ο υπουργός Υγείας και άλλα
στελέχη της κυβέρνησης. Στην κορυφή
της πάνδημης ευγνωμοσύνης βρίσκονται
οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής, γιατροί,
νοσηλευτές και άλλο προσωπικό που στελεχώνει τα νοσηλευτικά ιδρύματα. Γι’
αυτό έντιμε κ. υπουργέ της Υγείας, την
ίδια ώρα που σας συγχαίρουμε για τις άοκνες προσπάθειές σας σε αυτή την κρίση,
επιτρέψτε μας να θεωρήσουμε αστοχία
την αναφορά στη σημερινή συνέντευξή
σας στην «Κ» (σελ. 6) με την οποία αποδίδετε τις ελλείψεις και σε κατάχρηση
των αναλώσιμων από επαγγελματίες της
υγείας. Στον πόλεμο την ευθύνη δεν τη
φέρει ο στρατιώτης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ»
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οκτώ ποιητές της Κύπρου γράφουν στην «Κ» για τον ιό
Οι ποιητές φαίνεται ότι δεν πολυμιλούν, μα και όταν το κάνουν λίγοι ίσως τους ακούν. Στην «Κ» οκτώ
ποιητές της Κύπρου αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα, προσφέρουν λέξεις, και μια απάντηση σε μια
ερώτηση, που μπορεί να μην έχει κρυσταλλωμένη απόκριση. Οκτώ ποιήματα από οκτώ δημιουργούς
γιατί δεν είναι κακό να ακούμε καμιά φορά και τους ποιητές. Ζωή, σελ. 1

ΙΔΕΕΣ

Μπορεί μια πανδημία να είναι και φορέας θετικών εξελίξεων
Οπωσδήποτε διανύουμε στιγμές ιστορικές, με τις επιπτώσεις στην ανθρωπότητα να μην είναι ακόμα υπολογίσιμες. Ωστόσο, μετά από κάθε κρίση μπορεί ο άνθρωπος να πάρει μαθήματα για να δημιουργήσει ένα πιο ευοίωνο μέλλον. Ο μαύρος θάνατος του 1348-1352 συντάραξε την Ευρώπη, αλλά έγινε και
αιτία για πολλές αλλαγές. Άραγε από τον κορωνοϊό πόσο διαφορετικοί θα βγούμε; Ζωή, σελ. 3

ΣΚΕΨΕΙΣ

Η καλλιτεχνική στασιμότητα θα φέρει μια άλλη αναγέννηση;
Μερικές φορές, οι δυσκολίες της ζωής να αναγκάσουν ή να αποτελέσουν κίνητρο για κάποιους καλλιτέχνες να βγουν από την άνεσή τους και να πειραματιστούν με νέες ιδέες. Ίσως και ορισμένοι να αποτυπώσουν τις δυσκολίες, τον πόνο, την ανησυχία μέσα από τα έργα τους. Ίσως να «γεννηθούν»
νέες ιδέες, έχοντας πάρει οι καλλιτέχνες αποστάσεις από τον θόρυβο της ρουτίνας. Ζωή, σελ. 5
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Ο Μ Η Ρ Ο Υ & Σ Ε Β Ε Ρ Η / Γράφει ο ΟΝΑΣΑΓΟΡΑΣ

ΙΝΓΚ ως ακρογωνιαίος λίθος

Τα διατάγματα του Ιωάννου
και η συγκίνηση του Νίκαρου

Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Το Ινστιτούτο Νευρολογίας
και Γενετικής Κύπρου
(ΙΝΓΚ) είναι ένας δικοινοτικός, μη κερδοσκοπικός
οργανισμός, που ειδικεύεται στη νευρολογία, τη μοριακή βιολογία και όλες τις πτυχές της
ανθρώπινης γενετικής. Συνεργάζεται
στενά με την κυπριακή κυβέρνηση, τους
ιδιωτικούς γιατρούς και επιστήμονες, το
Πανεπιστήμιο Κύπρου και με οργανισμούς
και πανεπιστήμια από το εξωτερικό. Αυτά
αναφέρονται σαν βιογραφικό σημείωμα
στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου. Το
ΙΝΓΚ, το γνωρίζω από της ιδρύσεώς του,
όπως ξέρω και πολλούς από τους επιστήμονες του, γιατί είχα μαζί τους μια συνάφεια ειδικού ενδιαφέροντος. Αυτό το
σπουδαίο και κορυφαίο επιστημονικό
ίδρυμα του τόπου μας εσχάτως έγινε για
άλλη μια φορά σημείο αναφοράς για τον
ανώνυμο, τον αναξιοπαθούντα άνθρωπο
του μαρτυρικού μας τόπου, καθώς ευρισκόμενο στο επίκεντρο της δραστηριότητας για καταπολέμηση του κορωνοϊού
έκανε μέχρι σήμερα πέραν των 4000
αναλύσεων και έδωσε αξιόπιστα αποτελέσματα, συνδράμοντας καθοριστικά
στην προσπάθεια κατά της επιδημίας.
Το ΙΝΓΚ, όπως από της ιδρύσεώς του το
1990, έτσι και σήμερα, όχι μόνο δεν εκμεταλλεύτηκε τη δυνατότητα προβολής
που θα μπορούσε να έχει, βγαίνοντας
στα κανάλια και σε κάθε λογής προβολέα
της δημοσιότητας, αλλά όταν μιλάει, συνήθως διά του χαμηλών τόνων επιστημονικού διευθυντή του Λεωνίδα Φυλακτού ή και άλλων επιστημόνων του, το
κάνει σοβαρά και οικονομημένα, λέγοντας
τα απολύτως αναγκαία. Πρόκειται για
μια παράδοση που οικοδομήθηκε μέσα
από την αυτογνωσία των επιστημόνων
που το στελεχώνουν. Επιστήμονες που
ισορροπούν καθημερινά στο τεντωμένο
σχοινί της επίπονης επιστημονικής δουλειάς και έρευνας που χρειάζεται να κάνουν και του ανθρώπινου πόνου και της
αγωνίας των ασθενών που καθημερινά
αναζητούν από αυτούς την προσοχή και
τη φροντίδα. Επιστήμονες με τους οποίους, οι αναξιοπαθούντες συνάνθρωποι
μας, μοιράζονται –κάποτε για μια ολόκληρη ζωή– όσα και ό,τι με κανένα άλλο
δεν μπορούν. Κι όμως υπήρξαν στιγμές
που οι άνθρωποι του ΙΝΓΚ λοιδορήθηκαν
και διασύρθηκαν δημοσίως όσο λίγοι σε
αυτό τον τόπο. Πρωταγωνιστές τέτοιων
αθλιοτήτων υπήρξαν υψηλά ιστάμενοι

κυβερνητικοί αξιωματούχοι, βουλευτές,
κομματικοί ταγοί και διάφοροι σφουγγοκωλάριοι τους καθώς επίσης και οργανώσεις, όπως η Επιτροπή Συγγενών
Αγνοουμένων και Αδηλώτων Αιχμαλώτων. Να θυμίσω σε όσους το ξεχνούν
αλλά για να μάθουν και όσοι το αγνοούν
ότι ήταν το ΙΝΓΚ που δημιούργησε την
τράπεζα γενετικού υλικού αγνοουμένων,
για την οποία εργάζονταν Ε/κ και Τ/κ
επιστήμονες. Πριν από μερικά χρόνια
επειδή η Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων (ΔΕΑ) θεωρούσε ότι ήταν υπεράνω όλων, ξεκίνησε μια εκστρατεία
υπόσκαψης του ΙΝΓΚ, αμφισβητώντας
αποτελέσματα των εξετάσεων DNA, με
στόχο να αρπάξει την τράπεζα γενετικού
υλικού από το Ινστιτούτο και να δημιουργήσει «δικό» της εργαστήριο αναλύσεων. Στην εκστρατεία, όσοι έχετε μνήμη
και θυμάστε, διασύρθηκαν σκαιώς επιστήμονες αλλά και το Δ.Σ. του ΙΝΓΚ. Τα
πρακτικά της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων και Αγνοουμένων είναι
αδιάψευστος μάρτυρας, όπως σεμνύνομαι
να αναφέρω και τα δικά μου ρεπορτάζ .
Σε εκείνα τα πρακτικά θα βρείτε και δηλώσεις του τότε υπουργού Εξωτερικών,
βουλευτών και των μελών της Επιτροπής
Συγγενών Αγνοουμένων αλλά και δηλώσεις επιστημόνων του ΙΝΓΚ, όπως
του δρα Μάριου Καριόλου προς υπεράσπιση της δουλειάς και της αξιοπρέπειας
του Ινστιτούτου. Αποτέλεσμα τη λυσσαλέας εκστρατείας κατά του ΙΝΓΚ ήταν
η τράπεζα γενετικού υλικού να περάσει
στα χέρια της ΔΕΑ, πλείστα των δειγμάτων να στέλνονται σε εργαστήρια του
εξωτερικού, όπως και τα ανάλογα κονδύλια για τα έξοδα. Από τότε το πρόγραμμα για τη διακρίβωση της τύχης
των αγνοουμένων πήρε την κατιούσα
κι έφτασε σήμερα να έχει βαλτώσει, καθώς οι μισοί των αγνοουμένων δεν έχουν
ακόμα εντοπισθεί, ενώ ο λογαριασμός
έφτασε τα 25 εκατ. Όμως, οι αυτουργοί
όχι μόνο δεν απολογήθηκαν αλλά απολαμβάνουν ακόμα παχυλούς μισθούς ή
και συντάξεις χωρίς να έχουν σταματήσει
την υπόσκαψης της πιο τραγικής πτυχής
της κυπριακής τραγωδίας. Στον τόπο
που αποδεδειγμένα πια δεν ευδοκιμεί η
λογοδοσία, μόνο το ΙΝΓΚ, έμεινε να
κρατεί ψηλά τη σημαία της αξιοπρέπειας
και της αυθεντικής αγάπης στην πατρίδα.
Υποκλίνομαι.

paraschosa@kathimerini.com.cy

Ούτε στα πιο τρελά του όνειρα, ούτε στους

χειρότερους εφιάλτες του μπορούσε να δει ο
Κωνσταντίνος Ιωάννου ότι ένα έτος μετά την
ανάληψη του υπουργείου Υγείας θα εξέδιδε
διατάγματα, τα οποία θα καθόριζαν τη ζωή
και την καθημερινότητα όλων των Κυπρίων
κατά τρόπο τραγικό. Μπορεί ο φίλος και προκάτοχός του Γιώργος Παμπορίδης να τον είχε
προειδοποιήσει για τις κακοτοπιές και τα
προβλήματα του Υπουργείου Υγείας, για τις
προκλήσεις και τα συμφέροντα στο ΓεΣΥ, αλλά με τίποτα δεν μπορούσε να φανταστεί πόσο... θεαματική θα ήταν η δική του θητεία στο
πολύπαθο υπουργείο.
Με δικά του διατάγματα και τρεξίματα ρυθμί-

ζεται τις τελευταίες εβδομάδες η ζωή μας εν
μέσω των τραγικών ειδήσεων για απώλειες
από τον κορωνοϊό. Και είναι όντως αξιοθαύμαστη η αντοχή του παρά την κούραση, την
αϋπνία και την ένταση να διατηρεί ένα λόγο
στιβαρό, μια επιχειρηματολογία που πείθει
και ενώνει. Αν δεν είχε και την ανάγκη να
απαντά σε λογής, λογής βλακώδεις «απορίες» και αιτιάσεις...
Όπως ακούω από πηγή μου που γνωρίζει κα-

λά τα του Λόφου, ο Νίκαρος τον έχει πλειστάκις συγχαρεί για την αφοσίωσή του. Και όχι
μόνον αυτόν αλλά και τον Κωνσταντίνο Πετρίδη και τη Ζέτα και τον Νουρή και τον Καρούσο
και τους άλλους υπουργούς του αλλά και τον
Κωνσταντίνο Ηροδότου, τον κεντρικό τραπεζίτη, «ο οποίος και υπάρχει και συμμετέχει
και σκέφτεται και αποφασίζει». Σας το ξανάγραψα: Η επένδυση του Νίκαρου στους Κωνσταντίνους αποδεικνύεται... χρυσοφόρα.
Σας είχα γράψει σε προηγούμενες στήλες

για την ανάγκη η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας να θωρακίσει τα νοσοκομεία και
να στηρίξει τους επαγγελματίες υγείας που
δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή του μετώπου. Και ασφαλώς τις ευθύνες του συστήματος που ταλαιπωρεί ιδιαίτερα τους επαγγελματίες υγείας σε μια κατάσταση έκτακτης
ανάγκης τις φορτώνεται ο πολιτικός προϊστάμενος και η κυβέρνηση. Και υπάρχουν πολλά
που πρέπει να αναθεωρηθούν, να αντικατασταθούν, να αλλαχθούν. Μόλις όμως περάσει
η μπόρα και ο συναγερμός. Όχι την ώρα που
αγκομαχώντας τρέχουν όλοι να προλάβουν
τα χειρότερα, με λειψό προσωπικό και αναλώσιμα. Και όσοι με πάσα ευκολία καταφεύγουν σε ανέξοδη κριτική και μουρμούρα που

-Θεέ μου τι ανέλαβα, το Υπουργείο Υγείας ή Άμυνας;

μόνο προβλήματα προκαλεί ας κάνουν λίγη
υπομονή. Θα έχουν τον χρόνο να τα πουν και
να τα ξαναπούν, ακόμη και να απεργήσουν
για να πετύχουν αλλαγές. Τώρα εκείνο που
χρειάζεται είναι η στοχοπροσήλωση και σοβαρότητα. Αν μη τι άλλο ας συγκρατηθούν για
να μην απολέσουν την όποια αξιοπιστία τους
έμεινε. Όλοι βλέπουμε, ακούμε, διαβάζουμε
και κρίνουμε...
Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που προέκυ-

ψαν από την κρίση του κορωνοϊού και δεν
έχει ακόμα αντιμετωπίσει ικανοποιητικά η
κυβέρνηση είναι ο επαναπατρισμός των Κυπρίων που βρίσκονται στο εξωτερικό. Και ειδικά των φοιτητών, κάποιοι από τους οποίους
έχουν εγκλωβιστεί σε χώρες που ο κορωνοϊός βρίσκεται σε έξαρση. Οι αναβολές στην
αντιμετώπισή του, όσο αναγκαίες κι αν είναι
για τη λειτουργία του συστήματος υγείας, δεν
λύνουν το πρόβλημα.
Οι πιέσεις προς το Υπουργείο Εξωτερικών εί-

ναι, απ’ όσα ακούω, έντονες και δεν αποκλείεται σύντομα να εκδηλωθούν ακόμα πιο δυναμικά. Όπως μαθαίνω, το υπουργείο μελετά
τη ναύλωση ειδικών πτήσεων για μεταφορά
Κυπρίων, φοιτητών και άλλων, με προτεραιότητα για όσους αντιμετωπίζουν θέματα
υγείας ή άλλα προβλήματα, αλλά οι εξελίξεις
κινούνται αργά.

Στόχος είναι οι πτήσεις επαναπατρισμού να

αρχίσουν σύντομα κυρίως από την Ελλάδα
και τη Βρετανία αλλά δεν έχουν ακόμα τεθεί
ημερομηνίες. Φαίνεται ότι το πρόβλημα είναι
πολύ μεγαλύτερο απ’ ότι είχε αρχικά κριθεί
αφού ο αριθμός όσων επιθυμούν να επιστρέψουν άμεσα στην Κύπρο αυξάνει καθημερινά. Όπως πληροφορούμαι, το ΥΠΕΞ καλείται
να συντονίσει τον επαναπατρισμό Κυπρίων
από περίπου 40 χώρες του εξωτερικού. Κάποιοι αισιοδοξούν ότι θα έχουμε νεότερα για
το θέμα εντός της εβδομάδας.
Το βίντεο με τη μικρή Μαρία που ζητούσε

από τον «Νίκαρο» να διώξει τον κορωνοϊό και
την «καραμπίνα» για να μπορέσει να ξαναδεί
τις ξαδερφούλες της, συγκίνησε πολλούς.
Συγκίνησε και τον ίδιο τον Νίκαρο ο οποίος
αποφάσισε να της απαντήσει με δική του
ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα και να την καλέσει στο Προεδρικό, μαζί με τις ξαδερφούλες της για να αναγγείλουν το μήνυμα της νίκης κατά του κορωνοϊού. Συγκίνησε και αυτός
με τον τρόπο που έγραψε στη μικρούλα, αναφερόμενος στα εγγόνια του που πεθύμησε
να αγκαλιάσει και υπογράφοντας ως «ένας
παππούς που τυγχάνει να είναι και Πρόεδρος».
Να, κάτι τέτοια μας κάνει και ξαφνικά μας

αποσυντονίζει...

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»
29.III.1940
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υπουργός Υγείας κερδίζει το επικοινωνιακό παιχνίδι. Άπειρος μεν, ακολουθώντας τη λογική δε, εξελίσσεται σε κυβερνητικό πλεονέκτημα. Προβλέπω να
κάνουν κόμμα οι κουμπάροι.

Στην αμέλεια. Η οποία είναι εγκλη-

ματική εκ μέρους των υπευθύνων, να
βλέπουν να έρχεται ο ιός κατά πάνω
τους και πάνω μας και να μην παραγγέλνουν αναλώσιμα υλικά προφύλαξης. Τα
περί Ευρώπης και άλλων τινών που δεν
μας βοηθά είναι blame game.
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ΓΚΑΛΟΠ: Φαίνεται ότι η επιστήμη της στατιστικής
δύναται να κατατάξη όχι μόνον τα φυσικά φαινόμενα,
και τα πολιτικά και κοινωνικά, αλλ’ ακόμη και να πειθαρχήση, να ρυθμίση τους ηθικούς και ψυχολογικούς παράγοντας. Αυτήν την γνώμην φαίνεται ότι έχει ο διάσημος
Αμερικανός στατιστικός δόκτωρ Τζωρτζ Γκάλοπ [φωτ.
καθιστός], ο οποίος ίδρυσε και διευθύνει ένα παράδοξον
ινστιτούτον στατιστικών ερευνών, που εδρεύει εις την
Ουάσιγκτων. Κατ’ αυτάς ο δόκτωρ Γκάλοπ ησχολήθη π.χ.
με το τι σκέπτονται οι εκλογείς περί της συζύγου του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, της κυρίας Ρούζβελτ.
Η «πρώτη κυρία της Αμερικής», της οποίας το μειδίαμα
έχει φωτογραφηθή κατά την τελευταίαν οκταετίαν εις όλα
τα περιοδικά των Ην. Πολιτειών, είναι περισσότερον δημοφιλής από τον σύζυγόν της. «Με την ευφυΐαν της και
την ικανότητά της –είπε κάποιος– δίδει το παράδειγμα
εις τας Αμερικανίδας». Εις ερώτησιν τεθείσαν υπό του
Ινστιτούτου: «Εγκρίνετε την συμπεριφοράν της κυρίας
Ρούζβελτ ως πρώτης κυρίας της Αμερικανικής Δημοκρατίας,
τα 58% των εκλογέων απήντησαν ναι και τα 32% όχι.
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Στην αφέλεια. Ναι μεν οι μεν δεν

4
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Στις διαφορές. Για ακόμη μία φορά

οι μικροί της πολιτικής σκηνής έδειξαν γιατί θα παραμείνουν τέτοιοι, αλλά
και οι μεγάλοι γιατί είναι τέτοιοι. Δεν κάνει disturb το σύστημα Σιζώ με μπουρδολογίες και μάσκες στην Ολομέλεια.
Φέρτε τα παιδιά του λαού πίσω; Really?
Στο καντόνιο. Στην Πάφο που λέτε ο

ιός έγινε γιος του Φαίδωνα και μπήκε
στο «σπίτι» του αγέρωχου κυβερνήτη της,
σπέρνοντας τον πανικό σε μια πόλη που
βασικά δεν έχει πλέον νοσοκομείο. Φοβούνται ρε οι Παφίτες τον κορωνοϊό; Αυ-

Στην κοινότητα. Τελικά στα δύσκολα

είναι που φαίνονται οι χαρακτήρες, ε
αγαπημένοι μου καθηγητές πανεπιστημίων; Ψάχνω κάπου να διαβάσω ένα κείμενό σας για τις αλλαγές που έφερε ο
κορωνοϊός, σε κοινωνία, διεθνή τάξη,
πολιτική οικονομία, και δεν βρίσκω τίποτα και πουθενά. Φαντάζομαι φυλάτε τη
φαιά ουσία σας για τα συγγράμματά σας
που θα δημοσιευθούν στο εξωτερικό.

μερίμνησαν να έχουν μεγάλα αποθέματα αναλώσιμων αλλά και αναπνευστήρων, οι δε όμως, οι γιατροί και νοσοκόμοι, λειτούργησαν εγκληματικά φέρνοντας τον ιό στα νοσοκομεία μετατρέποντάς τα σε εκκολαπτήρια του ιού. Business not as usual.
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Στον ψηλό. Ό,τι και να πει κάποιος ο

«Τα παιδιά είναι απρόβλεπτα. Ποτέ δεν ξέρεις ποια ασυνέπειά σου θα πιάσουν την

επόμενη φορά. Φράνκλιν Τζόουνς
τοί όχι, αλλά οι λοιποί Κύπριοι πλέον σε
ρωτούν αν είσαι από την Πάφο και στρίβουν. Προβλέπω πως το ανέκδοτο θα γίνει
πραγματικότητα. Θα κλείσει το τούνελ.
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Στο κράτος. Βέβαια, λίγο δύσκολο να

γίνει αυτό. Ο Φαίδωνας θα το ήθελε
να έχει πλέον το δικό του κρατίδιο, αλλά
ρώτησε τους Παφίτες διοικητές της Λευ-

κωσίας, Νίκο -Θείο Βρέφος- Χριστοδουλίδη, Φούλη και τον ICE MAN Χάρη;
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Στην μπάρτερ. Τελικά οι αδερφοί

μας είναι εξ αίματος όχι εκ αγχιστείας. Όπως εμείς δεν φέραμε αρκετά
αναλώσιμα αυτοί δεν έφεραν τα σωστά
τεστ. Μουσταφούδιν μου καλό, δώσε
μας μάσκες να σου δώσουμε τεστ.

Στην εκδίκηση. Σε αντίθεση με την

κρίση του 2008 και την δικιά μας του
2013, όπου ίσχυσε το «όπου μικρός και η
μοίρα του» σε αυτήν, είναι ευλογία να είναι μικρός και ελεγχόμενος. Προβλέπω
πως θα ξεμπερδέψουμε γρήγορα εμείς
και θα παρακολουθούμε με κλειστά αεροδρόμια τους μεγάλους να παλεύουν
με τη Λερναία Ύδρα.
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Στη στιγμή. Η πολιτική είναι τάι-

μινγκ, αγάπες μου, ακούστηκε να
λέει πίσω από την πόρτα παίζοντας με τα
παγάκια μέσα στο Famous Crouse. Ο καραμπίνας.
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Οικονομία δυνάμεων και πλάνο για νοσοκομεία

Η ομαλόποιηση της κατάστασης στη χώρα περνά μέσα από την επαναφορά των δημόσιων νοσηλευτηρίων στην κανονικότητα
Του ΓΙΑΝΝΟΥ ΛΥΤΡΑ

Η υγειονομική κρίση που ξέσπασε
ανά το παγκόσμιο έχει ως αποτέλεσμα την προ των πυλών έλλειψη
αναλωσίμων. Βέβαια, προς το παρόν
η κατάσταση φαίνεται ότι είναι διαχειρίσιμη, ωστόσο οι αρμόδιες αρχές
της Κυπριακής Δημοκρατίας βρίσκονται σε αναβρασμό προκειμένου
να εξασφαλιστούν το συντομότερο
δυνατόν οι απαραίτητες ποσότητες
αναλώσιμων υλικών, όπως στολές
και μάσκες για τους επαγγελματίες
υγείας της πρώτης γραμμής. Πληροφορίες της «Κ» αναφέρουν ότι,
όσον αφορά τα δημόσια νοσηλευτήρια, θα καταβληθούν προσπάθειες
όπως γίνει η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη εξοικονόμηση δυνάμεων,
ενόψει της κρίσιμης περιόδου για
την αύξηση των κρουσμάτων κορωνοϊού στην Κύπρο. Εξάλλου, καλά
ενημερωμένες πηγές αναφέρουν
ότι εντός της επόμενης εβδομάδας
αναμένεται η κατάρτιση ενός πλάνου
που θα αφορά στη διαχείριση των
νοσοκομείων.
Σύμφωνα με πηγές με εμπλοκή
στις διαδικασίες, ο εξοπλισμός στα
νοσηλευτήρια έχει επάρκεια μέχρι
περίπου την ερχόμενη βδομάδα,
ωστόσο ,καταβάλλονται προσπάθειες
σε πολλά επίπεδα, ώστε να εξασφαλιστούν κάποιες ποσότητες πολύ
σύντομα. Το μεσημέρι της Κυριακής
29 Μαρτίου αναμένεται να φτάσει
στην Κύπρο αεροπλάνο, προερχόμενο από την Κίνα, με στολές. Η Κύπρος, σύμφωνα με πληροφορίες, θα
επωφεληθεί με περίπου χίλιες ειδικές
στολές, ενώ ο τελικός προορισμός
του φορτίου θα είναι η Ελλάδα, η
οποία θα παραλάβει τη μεγαλύτερη
ποσότητα. Αξίζει να σημειωθεί, παράλληλα, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία
έχει ζητήσει βοήθεια για την προμήθεια αναλωσίμων από τη Ρωσία

και από το γειτονικό Ισραήλ, το
οποίο ήδη έχει ανταποκριθεί θετικά
στο αίτημα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη, για
την αποστολή 50 αναπνευστήρων.
Όπως ανέφερε στην «Κ» ο υπουργός Μεταφορών, Γιάννης Καρούσος,
το Υπουργείο του έχει αποταθεί στο
Υπουργείο Υγείας, καθώς και σε
όλους όσοι επιθυμούν να συνδράμουν τις προσπάθειες για εξοπλισμό
των δημοσίων νοσηλευτηρίων, όπως
υποβάλουν τις προτάσεις τους. Συγκεκριμένα, εξήγησε ότι τόσο το
Υπουργείο Υγείας όσο και η Βουλή,
υπό τον συντονισμό του προέδρου
της, Δημήτρη Συλλούρη, αναμένεται








Αρχές της ερχόμενης
βδομάδας συζητείται
πλάνο που έχει καταρτιστεί από τον ΟΚΥπΥ,
σε ενδεχόμενη αύξηση
των περιστατικών.
ότι θα υποβάλουν το αίτημά τους
στο Υπουργείο Μεταφορών, το οποίο
θα προχωρήσει στη ναύλωση πτήσης cargo για την Κίνα την ερχόμενη εβδομάδα. Συγκεκριμένα, όλοι
όσοι επιθυμούν να βοηθήσουν, ανέφερε ο κ. Καρούσος, πρέπει να υποβάλουν στο Υπουργείο Μεταφορών
στοιχεία όπως το είδος του εξοπλισμού, ο όγκος, το βάρος και η περιγραφή. Τα στοιχεία αυτά πρέπει
να υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα
30 Μαρτίου, ώστε να προχωρήσει
και η διαδικασία ναύλωσης του αεροπλάνου για την Κίνα. Μέχρι το
βράδυ της Παρασκευής 27 Μαρτίου,
όλα τα Υπουργεία βρίσκονταν στη
διαδικασία της ολοκλήρωσης των
δικών τους διαδικασιών για την

Χωρίς την πλήρη επαναλειτουργία των νοσοκομείων –κάποια τμήματα είναι
ήδη σε θέση να το πράξουν– γίνεται εξοικονόμηση του εξοπλισμού και των
αναλωσίμων, καθώς και των δυνάμεων των μελών του προσωπικού.
παραγγελία που επιθυμούσαν, αναφορικά με τον εξοπλισμό.

Ορθολογιστική χρήση

Ο ΟΚΥπΥ εργοδοτεί περίπου επτά
χιλιάδες άτομα, ωστόσο, δεν χρειάζεται όλοι να χρησιμοποιούν τον
προστατευτικό εξοπλισμό, τονίζει
αρμόδια πηγή στην «Κ». Συγκεκριμένα, αναλόγως του πόστου τους
και της φύσης των καθηκόντων
τους, η ομάδα των επιδημιολόγων
έχει καταρτίσει πρωτόκολλα τα οποία
προβλέπουν τον εξοπλισμό που πρέπει να φέρει ο κάθε ένας επαγγελματίας υγείας. Ωστόσο, παρατηρείται
σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου
Υγείας ότι γίνεται κατάχρηση του
προστατευτικού εξοπλισμού από το

προσωπικό, κυρίως εξαιτίας του φόβου μετάδοσης του κορωνοϊού, με
αποτέλεσμα να προκύπτουν αυξημένες ανάγκες για τους επαγγελματίες πρώτης γραμμής. Αυτός είναι
και ο λόγος για τον οποίο καταβάλλονται προσπάθειες για να γίνεται
ορθολογιστική χρήση του εξοπλισμού, μέχρι να καταφθάσουν οι προμήθειες από την Κίνα ή/και να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή ποσότητα, ώστε οι επαγγελματίες υγείας
να αισθάνονται ασφαλείς. Παράλληλα, πρόβλημα παρατηρείται και
όσον αφορά στην επάρκεια των αντιδραστηρίων για τις εξετάσεις κορωνοϊού στην Κύπρο. «Πόλεμος»
βρίσκεται σε εξέλιξη, σε διεθνές επίπεδο, ώστε οι χώρες να εξασφαλί-

σουν τις ποσότητες που χρειάζεται
η καθεμιά, καθώς οι ΗΠΑ σύμφωνα
με τις πληροφορίες, έχουν δεσμεύσει
ένα σεβαστό αριθμό υλικών απαραίτητων για τη διενέργεια των εξετάσεων, ενώ Ιταλία και Γαλλία, οι
οποίες παράγουν τα εν λόγω αντιδραστήρια, φέρονταν να μην είναι
διατεθειμένες να τα εξάγουν καθώς
προσπαθούν να εξασφαλίσουν τη
δική τους επάρκεια σε υλικά. Πηγές
της «Κ» στις Βρυξέλλες ωστόσο δήλωσαν πως η «εσωστρέφεια» των
μεγάλων χωρών φαίνεται να έχει
ξεπεραστεί μετά από έντονες παραστάσεις της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον
Ντε Λάινερ. Ο υπουργός Υγείας,
Κωνσταντίνος Ιωάννου, σύμφωνα
με πηγές της «Κ», έθεσε το ζήτημα
του εξοπλισμού και των υλικών σε
επίπεδο συνόδου των Ευρωπαίων
ομολόγων του, καθώς η Κύπρος είναι
μικρή χώρα, με αποτέλεσμα οι ποσότητες που παραγγέλνει να είναι
κατά πολύ μικρότερες από άλλες
χώρες και γι’ αυτό φαίνεται ότι δεν
λαμβάνεται υπ’ όψιν. Ως εκ τούτου,
η Κύπρος και άλλες μικρότερες χώρες
προσπαθούν να αντεπεξέλθουν με
τις ελάχιστες ποσότητες που μπορούν να εξασφαλίσουν.

Νεό πλάνο

Βάσει σχεδιασμού, καταβάλλεται
προσπάθεια ώστε να γίνει εξοικονόμηση δυνάμεων, αυτή την περίοδο
στα δημόσια νοσοκομεία, αναφέρουν
στην «Κ» πηγές με γνώση της κατάστασης. Το γεγονός ότι, πλέον,
δεν δέχονται νέους ασθενείς και
επισκέψεις, λειτουργεί καταλυτικά
υπέρ της προστασίας των επαγγελματιών υγείας, καθώς αποφεύγεται
η πιθανή εισαγωγή νέων κρουσμάτων κορωνοϊού σε αυτά. Μάλιστα,
εκτιμάται ότι για τις επόμενες δύο
εβδομάδες δεν φαίνεται ότι θα τε-

θούν σε πλήρη επαναλειτουργία τα
νοσοκομεία, καθώς αυτή είναι η κρίσιμη περίοδος για την ενδεχόμενη
έξαρση της νόσου COVID-19 στην
Κύπρο, οπότε οι μεγαλύτερες ανάγκες αναμένεται ότι θα προκύψουν
εντός αυτού του διαστήματος. Χωρίς
την πλήρη επαναλειτουργία των νοσοκομείων –κάποια τμήματα είναι
ήδη σε θέση να το πράξουν– γίνεται
εξοικονόμηση του εξοπλισμού και
των αναλωσίμων, ενώ δίνεται χρόνος
και σε επαγγελματίες υγείας για να
οργανωθούν, ακόμα και να αποφορτιστούν μερικώς ενόψει ενδεχόμενης
αύξησης των κρουσμάτων. Με δεδομένο το γεγονός πως για να ομαλοποιηθεί η σημερινή κατάσταση
καραντίνας των πολιτών είναι κρίσιμη η επαναλειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων και ο κατάλληλος
εξοπλισμός τους με αναλώσιμα υλικά
προστασίας των επαγγελματιών
υγείας, αλλά και η ενίσχυση των
ΜΕΘ με επιπλέον αναπνευστήρες.
Μάλιστα, όπως πληροφορείται η
«Κ», αρχές της ερχόμενης βδομάδας,
συνέρχεται μέσω τηλεδιάσκεψης
το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΚΥπΥ,
ώστε να συζητήσει το πλάνο που
έχει καταρτιστεί και αφορά στην
αύξηση των κρεβατιών στις Μονάδες
Εντατικής Θεραπείας των δημοσίων
νοσηλευτηρίων. Οι προσδοκίες της
κυβέρνησης πέραν της ορθολογιστικής διαχείρισης του υλικού επικεντρώνονται στις προμήθειες και
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι
οποίες αναμένονται στην Κύπρο σε
3 με 4 βδομάδες. Πηγές της «Κ» που
γνωρίζουν από πρώτο χέρι τους σχεδιασμούς της επόμενης μέρας, τόνισαν εμφαντικά πως «χωρίς άρτια
εξοπλισμένα νοσηλευτήρια δεν
υπάρχει περίπτωση άρσης των μέτρων καραντίνας και επαναφοράς
της συνδεσιμότητας της χώρας με
το εξωτερικό».
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Δημιουργούμε ένα τείχος κατά του κορωνοϊού
Η δρ Ζωή Πανά λέει ότι μέτρα προσωπικής υγιεινής είναι ο ακρογωνιαίος λίθος αντιμετώπισης της διασποράς της νόσου
Συνέντευξη στον ΓΙΑΝΝΟ ΛΥΤΡΑ

Για έναν αγώνα στον οποίο όλοι είμαστε υπεύθυνοι κάνει λόγο η δρ
Ζωή Δωροθέα Πανά, μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του Υπουργού Υγείας και εξειδικευθείσα στο
Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Λοιμωδών Νοσημάτων στο Johns Hokins Hospital. Μέσω της συνέντευξης
που παραχώρησε στην «Κ», ζητάει
την υπομονή και την εμπιστοσύνη
από τους πολίτες, καθώς τα μέτρα
που λαμβάνονται εκτιμά ότι θα χρειαστεί χρόνος μερικών εβδομάδων
για να δείξουν τα πρώτα αποτελέσματα. Τονίζει ότι η απομόνωση του
κόσμου σκοπό έχει να δημιουργήσει
ένα τείχος κατά της εξάπλωσης του
ιού, ώστε να αποφευχθεί τυχόν «αναζωπύρωση» της πανδημίας, καθώς
δεν έχουμε παγκοσμίως πολλά
«όπλα» κατά του νέου κορωνοϊού.
–Δρ Πανά, πώς ακριβώς ο ιός επιδρά στον ανθρώπινο οργανισμό;
Μπορούμε να πούμε ότι κινδυνεύουμε όλοι, τελικά, δεδομένου
του θανάτου ανθρώπων με ελεύθερο ιατρικό ιστορικό;
–Ο συγκεκριμένος κορωνοϊός αρχικά προσκολλάται στα κύτταρα του
ανώτερου αναπνευστικού συστήματος μέσω συγκεκριμένων υποδοχέων που εντοπίζονται πάνω στα
κύτταρά μας (ACE2 υποδοχείς), έπειτα εισέρχονται στα κύτταρα και χρησιμοποιώντας –πρακτικά αξιοποιώντας– τους δικούς μας κυτταρικούς
μηχανισμούς και πολλαπλασιάζονται
εντός του αναπνευστικού συστήματος. Σε κάποια προσβεβλημένα
άτομα, η λοίμωξη προχωράει και
στο κατώτερο αναπνευστικό, προκαλώντας ιογενή πνευμονία. Κλινικά
συμπτώματα σε αυτή τη φάση είναι
κυρίως η δύσπνοια. Σε κάποια από
αυτά τα άτομα το ανοσοποιητικό
υπερδιεγείρεται, άγνωστο γιατί και
πότε ακριβώς, με αποτέλεσμα να
έχουμε υπερπαραγωγή ουσιών που
προκαλούν φλεγμονή. Με αυτή την
«καταιγίδα των κυτταροκινών» ο
πνευμονικός ιστός προσβάλλεται,
έχουμε βλάβες του πνευμονικού παρεγχύματος, ο ασθενής πλέον εμφανίζει οξεία αναπνευστική δυσχέρεια και χρειάζεται υποστήριξη του
αναπνευστικού. Αδρά το 80% των
προσβεβλημένων από COVID-19 θα
παρουσιάσει την πρώτη φάση (ήπια









Για να αποφύγουμε το
ενδεχόμενο της «αναζωπύρωσης» της πανδημίας χρειάζεται ευλαβική
συμμόρφωση και υπομονή από τους πολίτες, γι’
αυτό προχωρούμε με μικρά βήματα, καθώς δεν
έχουμε πολλά «όπλα».
νόσηση), περίπου 15% τη δεύτερη
φάση (της πιο σοβαρής ιογενούς
πνευμονίας) και περίπου 5% την τρίτη φάση (σοβαρή νόσηση) που είναι
κρίσιμη. Εννοείται όλοι δυνητικά
μπορεί να προσβληθούμε από τον
συγκεκριμένο ιό. Το θέμα είναι ποιος
θα παρουσιάσει τη σοβαρή μορφή
της COVID-19 νόσου. Για αυτό έχουμε
διατυπώσει και τις ομάδες υψηλού
κινδύνου, τις ευπαθείς ομάδες που
πρέπει να σεβαστούμε και να προστατέψουμε.
–Τα αυστηρά μέτρα στην Κύπρο
ελήφθησαν τη σωστή χρονική
στιγμή; Τι κρίνετε ότι έγινε σωστά
και τι ενδεχομένως να έγινε λάθος,
μέχρι στιγμής;
–Κατ’ αρχάς δεν είμαι πολιτικός
και σε καμία περίπτωση δεν είμαι
το αρμόδιο άτομο για να σχολιάσω
τις στρατηγικές που ακολουθούνται
στις διάφορες επιμέρους ευρωπαϊκές
χώρες. Εντούτοις, αναφορικά με την
Κυπριακή Δημοκρατία, οφείλω να
πω ότι ο υπουργός Υγείας, το επιτελείο του και η Επιτροπή ενωμένοι
κάνουν έναν συνεχή και δύσκολο
αγώνα και το αποτέλεσμα των μέτρων εξαρτάται τώρα από την ανταπόκριση και τη συμμόρφωση του
πολίτη. Συνεπώς η λήψη των αυστηρών μέτρων είναι αναγκαία από
την πλευρά της πολιτείας και η αυστηρή και ευλαβική τήρησή τους
από τους πολίτες είναι επιτακτική
για να είναι τα μέτρα αποτελεσματικά. Σε αυτό τον αγώνα όλοι είμαστε
υπεύθυνοι. Όπως έχω προαναφέρει
τα επιδημιολογικά δεδομένα που
λαμβάνουμε από κάθε χώρα είναι
αδρά και η ακριβής ερμηνεία τους
θα γίνει αργότερα. Σημασία έχει να
παρακολουθούμε τις εξελίξεις σε τοπικό και διεθνές επίπεδο και να κινούμαστε ανάλογα και βάσει αυτών.

Απαιτείται χρόνος μερικών εβδομάδων ώστε να δούμε κατά πόσον τα μέτρα

που λαμβάνονται φέρνουν τα ποθητά αποτελέσματα, δηλώνει στην «Κ» η δρ
Πανά, μέλος της συμβουλευτικής ομάδας του Υπ. Υγείας.
–Πότε να αναμένουμε να δούμε
τα θετικά αποτελέσματα των αυστηρότερων μέτρων που λαμβάνονται σήμερα;
–Πάντοτε η κατάσταση σε μία
επιδημία είναι δυναμική, σίγουρα
οι επιδημικές καμπύλες προσφέρουν
πολύτιμες πληροφορίες για την πο-

ρεία της επιδημίας σε κάθε χώρα.
Πάλι σε ένα γενικό πλαίσιο όταν
λαμβάνονται μέτρα έχουμε τις πρώτες ενδείξεις το αμέσως επόμενο
διάστημα όμως απαιτείται χρόνος
κάποιων εβδομάδων για να δούμε
πράγματι εάν τα μέτρα ήταν αποτελεσματικά σε βάθος χρόνου και

Μένουμε σπίτι, με κάθε κόστος
–Τελικά, εκτός από τα μέτρα ατομικής
υγιεινής, υπάρχουν άλλοι τρόποι,
σκευάσματα ή βιταμίνες που μπορούν
να μας παρέχουν κάποιου είδους
προστασία από τον νέο ιό;

–Όπως ανέφερα η προστασία μας
είναι να μείνουμε σπίτι, με κάθε
κόστος. Η κοινωνική αποστασιοποίηση και η απομόνωση σε συνδυασμό με την τήρηση των μέτρων προσωπικής υγιεινής είναι
το μοναδικό κλειδί της προστασίας μας προς το παρόν. Όλα τα
άλλα λειτουργούν επικουρικά σε
αυτή τη φάση, εννοείται η καλή
διατροφή, η ξεκούραση, όπως και
η αισιοδοξία, η ηρεμία και η υπομονή, ώστε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε αυτή την παγκόσμια
πρόκληση. Σε αυτό το σημείο θα
ήθελα να μου επιτρέψετε, κλείνοντας, να εκφράσω την αμέρι-

στη συμπαράστασή μου στους συναδέλφους, γιατρούς και νοσηλευτές της Κύπρου που είναι η
πρώτη γραμμή σε αυτή τη μάχη,
τον υπουργό, κ. Ιωάννου και το
επιτελείο του που πραγματικά
εργάζονται νυχθημερόν για να
βοηθήσουν τους πολίτες της Κύπρου. Επίσης επειδή είχα την τιμή
να γνωρίσω και κάποιες άλλες
εργασιακές ομάδες που διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στην αρμονική λειτουργία της κοινωνίας
μας αυτήν περίοδο, θα ήθελα να
ευχαριστήσω τις ομάδες διαχείρισης αποβλήτων, το προσωπικό
του λιμενικού και κυρίως του
πλοηγούς, που με τη σειρά τους
προσπαθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να στηρίξουν ο καθένας σε αυτή την προσπάθεια.
Όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε!

κυρίως εάν συμβάλλουν στο να μπει
κάποια χώρα στη φάση της ύφεσης,
του ελέγχου και της καθοδικής πορείας της καμπύλης.
–Πώς θα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι τα μέτρα θα είναι,
πια, καιρός να αρθούν, χωρίς, μάλιστα, να υπάρχει ο κίνδυνος
«αναζωπύρωσης» της επιδημίας;
–Εδώ θέλουμε την υπομονή και
την εμπιστοσύνη του κάθε πολίτη,
γιατί και η παγκόσμια επιστημονική
κοινότητα αντιμετωπίζει μια επιδημία
με ένα νέο ιό. Οπότε προχωράμε με
μικρά βήματα. Σε αυτό τον αγώνα
σημασία θα έχει να βγει ένα εμβόλιο.
Γίνεται λόγος αυτή την περίοδο για
το «φαινόμενο της αγέλης». Όταν
πολλά άτομα μέσα σε ένα περιβάλλον
έχουν ανοσία, τότε δημιουργείται
ένα τείχος που προστατεύει και τους
υπόλοιπους στο περιβάλλον, διότι
ο ιός δεν μπορεί να «βρει» εύκολα
επίνοσα άτομα και έτσι διακόπτεται
η αλυσίδα μετάδοσης. Μέχρι όμως
να συμβεί αυτό, και για να αποφύγουμε το ενδεχόμενο της αναζωπύρωσης, χρειάζεται ευλαβική συμμόρφωση και υπομονή από τους πολίτες. Αναζωπύρωση θα υπάρξει εάν
δεν υπάρχει αυτό το τείχος που πάμε
να κάνουμε, δηλαδή να απομονώσουμε τον κόσμο, ώστε ο ιός να μην
μπορεί να μεταδοθεί από τον ένα
στον άλλο. Δεν έχουμε παγκοσμίως
πολλά «όπλα», πορευόμαστε με αυτά
που έχουμε σήμερα και ακολουθούμε
με ευλάβεια την τήρηση της αυτοαπομόνωσης και κοινωνικής αποστασιοποίησης. Εάν χαλαρώσουμε
στην τήρηση, είναι υπαρκτός ο κίνδυνος αναζωπύρωσης.
–Δεδομένων των εκατοντάδων
θανάτων ανά ημέρα που σημειώνονται σε Ιταλία και Ισπανία
κυρίως, ποιο είναι ποσοστό θνητότητας του κορωνοϊού; Έχει διαφοροποιηθεί σε σχέση με πριν;
–Εδώ να πούμε ότι το ποσοστό
θνητότητας είναι ένας αδρός επιδημιολογικός δείκτης διότι θα πρέπει
να λάβουμε υπόψη ότι στην κοινότητα η ήπια νόσηση μπορεί να υποεκτιμάται και να μην καταγράφεται
παγκοσμίως. Οπότε πάλι θα πω ότι
η ερμηνεία και κυρίως η σύγκρισή
τους θέλει προσοχή σε αυτή τη φάση.
Υπάρχει και ένας δεύτερος δείκτης,
η θνησιμότητα, που υπολογίζεται
αναλογικά με τον πληθυσμό της χώρας (συνήθως ανά 100.000 άτομα).

Αδρά η θνητότητα στην Κύπρο είναι
αυτή την περίοδο 2,4%, χωρίς να
λάβουμε υπόψη παράγοντες κινδύνου και ηλικίες.
–Η χλωροκίνη πώς και γιατί ήρθε
στην επιφάνεια; Ποια είναι η αλήθεια και τι πρέπει να γνωρίζει ο
κόσμος;
–Η χλωροκίνη είναι ένα παλιό
φάρμακο που χρησιμοποιείται ως
ανθελονοσιακό, έναντι της ελονοσίας. Παράλληλα φάνηκε ότι μπορεί
ως φάρμακο να έχει δράση έναντι
των κορωνοϊών. Να τονίσουμε ότι
πρόκειται για ένα φάρμακο που μπορεί να παρουσιάσει και παρενέργειες
και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει
να θεωρείται πανάκεια για την επιδημία. Υπάρχουν συγκεκριμένοι θεραπευτικοί αλγόριθμοι που ανάλογα
με τη σοβαρότητα της νόσησης χορηγούμε το εν λόγω φάρμακο σε
συνδυασμό αγωγής. Εν πάση περιπτώσει, επειδή έχει γίνει θέμα με
τη χλωροκίνη και την προμήθειά
της, ο θεράπων ιατρός κρίνει και βάσει συγκεκριμένων αλγορίθμων χορηγεί το φάρμακο ως θεραπεία και
όχι ως προφύλαξη. Η παραπληροφόρηση αναφορικά με αυτό το θέμα
–κατά την ταπεινή μου άποψη– πρέπει άμεσα να τελειώσει και παρακαλούμε τους πολίτες, κανένας να
μην προβεί σε λήψη φαρμάκων χωρίς
να έχει την ένδειξη και την υπόδειξη
του θεράποντος ιατρού. Όλα τα φάρμακα έχουν παρενέργειες και πρέπει
να δίνονται ελεγχόμενα από τον θεράποντα ιατρό.
–Τα μέτρα προσωπικής υγιεινής
πόσο αποτελεσματικά είναι και
τι ισχύει;
–Δεν είναι απλώς σημαντικά,
είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για να
αντιμετωπίσουμε τη διασπορά της
νόσου, δηλαδή το τακτικό και σχολαστικό πλύσιμο των χεριών, ο τακτικός καθαρισμός επιφανειών, μαζί
με το μέτρο της απομόνωσης και
κοινωνικής αποστασιοποίησης. Αυτά
είναι τα μέτρα που αποδίδουν στην
κοινότητα. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η χρήση
γαντιών δεν προσφέρει προστασία
στην κοινότητα, αλλά μόνο το πλύσιμο των χεριών. Το ίδιο ισχύει και
για τη χρήση απλής μάσκας στην
κοινότητα. Τις φοράμε μόνο όταν
έχουμε συμπτώματα για να μη διασπείρουμε τα σταγονίδιά μας στον
άλλο.

ΑΡΘΡΟ / Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Η πολιτική διαχείριση της πανδημίας

Η

πολιτική διαχείριση της πανδημίας του COVID-19 αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση
για τις πολιτικές ηγεσίες των επηρεαζόμενων κρατών, οι οποίες καλούνται να λάβουν δύσκολες αποφάσεις που επηρεάζουν δραστικά
την ιδιωτική και την δημόσια σφαίρα, με στόχο την προστασία της
δημόσιας υγείας. Η σπουδή για τη
γρήγορη και αποτελεσματική άσκηση πολιτικής μπορεί να παρασύρει
προς αμφιλεγόμενες κατευθύνσεις,
καθώς ο δρόμος προς την κόλαση
είναι σπαρμένος με καλές προθέσεις.
Όμως η διαχείριση της τρέχουσας κρίσης καθίσταται ουσιαστικότερη και αποτελεσματικότερη,
εάν βασίζεται στον ορθολογισμό
των επιλογών, στην τεκμηρίωση
των αποφάσεων, στη διαφάνεια
των δεδομένων και στον σεβασμό

των πολιτών. Σε αυτό το πλαίσιο
μπορούν να είναι ιδιαίτερα χρήσιμα
τα εξής, ώστε να μη δημιουργείται
η εντύπωση πως η όποια πολιτική
ηγεσία λειτουργεί αποσπασματικά
και αντιδραστικά, περιορίζοντας
την αποτελεσματικότητά και την
αξιοπιστία της:
α) Θα ήταν χρήσιμη η εκπόνηση
και η δημοσιοποίηση μιας επιστημονικής μελέτης που να προσδιορίζει τα επιστημονικά δεδομένα
και τα αναλυτικά μοντέλα στα οποία
βασίζονται οι αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας για την αντιμετώπιση της ασθένειας του κορωνοϊού,
έτσι ώστε να διαμορφωθεί ενιαία
και τεκμηριωμένη αντίληψη αναφορικά με τα χαρακτηριστικά και
τους κινδύνους του ιού, σε συνάρτηση με τα μέτρα που λαμβάνονται
και τις δυνατότητες του ιατρικού
συστήματος της χώρας,









Με τη σωστή ενημέρωση
αποφεύγεται η παραπληροφόρηση, με τον
καλό προγραμματισμό
αποφεύγεται ο πανικός.
β) Θα ήταν χρήσιμη η διαμόρφωση και η δημοσιοποίηση ενός
πρωτοκόλλου, που να καθορίζει την
κλιμάκωση των μέτρων αντιμετώπισης της ασθένειας του κορωνοϊού
που προγραμματίζεται να ληφθούν
από την πολιτική ηγεσία ανάλογα
με την εξάπλωση των κρουσμάτων,
έτσι ώστε να αποφεύγεται η λήψη
βεβιασμένων αποφάσεων υπό την
πίεση των γεγονότων,
γ) Θα ήταν χρήσιμος ο σχεδιασμός και η δημοσιοποίηση ενός
πλάνου για την αύξηση των αν-

θρώπινων πόρων, των νοσοκομειακών υποδομών και του ιατρικού
εξοπλισμού, για ανταπόκριση σε
πιθανές αυξημένες ανάγκες λόγω
ενδεχόμενου πολλαπλασιασμού
των κρουσμάτων του κορωνοϊού,
έτσι ώστε να γίνει έγκαιρα η κατάλληλη προετοιμασία,
δ) Θα ήταν χρήσιμη η ελάχιστη
χαρτογράφηση και διαβούλευση
με τα εκάστοτε εμπλεκόμενα και
ενδιαφερόμενα μέρη πριν από τη
λήψη πολιτικών αποφάσεων, ώστε
να διασφαλίζεται η εφαρμοσιμότητα των μέτρων που λαμβάνονται
και να αποφεύγονται οι εκ των
υστέρων παλινδρομήσεις,
ε) Θα ήταν χρήσιμη η ετοιμασία
και η δημοσιοποίηση μιας έκθεσης
εκτίμησης των κινδύνων και των
επιπτώσεων στην οικονομία από
τα μέτρα αντιμετώπισης της ασθένειας του κορωνοϊού, αναλόγως

της αυστηρότητας και της διάρκειας
των μέτρων που λαμβάνονται από
την πολιτική ηγεσία, έτσι ώστε να
προγραμματίζονται εξελικτικά τα
ανάλογα οικονομικά μέτρα,
στ) Θα ήταν χρήσιμος ο διεπιστημονικός εμπλουτισμός της επιστημονικής ομάδας που παρέχει
συμβουλευτική υποστήριξη προς
την πολιτική ηγεσία, ώστε να λαμβάνονται υπόψη όλες οι παράμετροι
της κρίσης που βρίσκεται σε εξέλιξη,
οι οποίες πέρα από τις λοιμωξιολογικές είναι π.χ. πολιτικές, οικονομικές, κοινωνιολογικές, ψυχολογικές
και εγκληματολογικές και τέλος, θα
ήταν χρήσιμη η διατύπωση και η
εφαρμογή ενός κώδικα δημόσιων
τοποθετήσεων των πολιτικών και
πολιτειακών αξιωματούχων, έτσι
ώστε να αποφεύγονται οι άκριτες
πρωτοβουλίες και άστοχες τοποθετήσεις που δεν συνάδουν με την

κρισιμότητα των στιγμών, αναπαράγοντας τον φόβο και τον πανικό.
Η πολιτική διαχείριση της κρίσης μπορεί να καταστεί αποτελεσματικότερη εάν αξιοποιεί ως βασικότερο εταίρο την ίδια την κοινωνία και τους ίδιους τους πολίτες.
Με τη σωστή ενημέρωση αποφεύγεται η παραπληροφόρηση, με τον
καλό προγραμματισμό αποφεύγεται
ο πανικός, και με την έγκαιρη διαβούλευση αποφεύγονται τα λάθη.
Εξάλλου, η δημοκρατία είναι το
καλύτερο πολίτευμα, τόσο σε περιόδους ομαλότητας, όσο και σε
περιόδους ανωμαλίας, ή – σύμφωνα
με την προσφιλή κατά το τελευταίο
διάστημα ορολογία – τόσο σε περιόδους ειρήνης, όσο και σε περιόδους πολέμου.

Ο κ. Γιάννης Παναγιώτου είναι πολιτικός
επιστήμονας.

ΤΟ ΘΕΜΑ
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«Στήριξη όλων
των Κυπρίων
του εξωτερικού»

Σε συνεννόηση με άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., γίνεται προσπάθεια επιστροφής Ευρωπαίων, από τρίτες χώρες με πτήσεις που επιχορηγούνται από την Ε.Ε. στα
σημεία συγκέντρωσης που έχουν οριστεί. Με βάση τα στοιχεία του ΥΠΕΞ, υπάρχουν Κύπριοι «εγκλωβισμένοι» σε 30 χώρες, χωρίς να υπολογίζεται η Ε.Ε.

Ροή επιστροφών από
Παταγονία έως N. Ζηλανδία
Επιχείρηση επαναπατρισμού Κυπρίων υπηκόων από τα τέσσερα σημεία του πλανήτη
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ
Η εξάπλωση της επιδημίας του κορωνοϊού στην Κύπρο, καθώς και ο
συναγερμός που έχει σημάνει για
περιορισμό και αναχαίτηση του ιού,
έχει επισκιάσει μια παράλληλη προσπάθεια που καταβάλλεται το τελευταίο διάστημα, για τον εντοπισμό
και επιστροφή Κυπριών πολιτών
που για διάφορους λόγους «εγκλωβίστηκαν» εκτός Κύπρου. Μια επιχείρηση που έχει ως σημείο αναφοράς το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων, στον τρίτο όροφο του Υπουργείου Εξωτερικών στη Λευκωσία
και βραχίονες υποστήριξης τις διπλωματικές αποστολές της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανά το παγκόσμιο.
Το δίκτυο που στήθηκε εξαρχής συνεχίζει να προσφέρει χείρα βοηθείας
σε όσους Κύπριους επιθυμούν να
επαναπατρισθούν. Μια διαδικασία,
η οποία επεκτείνεται, στην κυριολεξία, στα τέσσερα σημεία του πλανήτη. Τα στοιχεία που υπάρχουν
στις διπλωματικές υπηρεσίες δείχνουν το μέγεθος των αναγκών που
έχουν προκύψει. Ενδεικτικά από
την επομένη των περιορισμών που
επιβλήθηκαν στις αεροπορικές μεταφορές, στις 15 Μαρτίου έως και
την περασμένη Πέμπτη 26 Μαρτίου,
το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων του
ΥΠΕΞ δέχθηκε 18 χιλιάδες κλήσεις
εκ των οποίων οι 5 χιλιάδες στις 18

Μαρτίου, μετά τα διατάγματα με
τις εξαιρέσεις. Από τις 18 Μαρτίου
έως και τις 21 Μαρτίου, εκδόθηκαν
1.500 βεβαιώσεις επαναπατρισμού,
οι πλείστες από διπλωματικές αποστολές του εξωτερικού.

Αθήνα - Λονδίνο
Η μεγαλύτερη ζήτηση για συνδρομή της Δημοκρατίας, στο ταξίδι
της επιστροφής, καταγράφεται από
Αθήνα και Λονδίνο, όπου είναι τα
δύο σημεία συγκέντρωσης Κυπρίων
πολιτών για επιβίβαση στην πτήση
της επιστροφής. Μέχρι σήμερα το
ΥΠΕΞ έχει ικανοποιήσει τα αιτήματα 1.300 πολιτών της Δημοκρατίας. Σε εκκρεμότητα παραμένει η
επιστροφή, περίπου, 200 Κυπρίων
οι οποίοι αναμένουν την επόμενη
διαθέσιμη πτήση για Λάρνακα. Από
το Λονδίνο επαναπατρίσθηκαν,
περίπου, 430 άτομα με τρεις ναυλωμένες πτήσεις. Άλλα 70 άτομα
έφθασαν στην Κύπρο από Ελλάδα,
με πτήση που ναύλωσε η ελληνική
κυβέρνηση για την μεταφορά Ελλαδιτών από την Κύπρο στην Αθήνα. Ο επαναπατρισμός πραγματοποιήθηκε προτού τεθούν σε εφαρμογή οι περιορισμοί στις πτήσεις.

Σε 30 χώρες
Σε μικρότερο βαθμό, επαναπατρισμός Κυπρίων έχει πραγματοποιηθεί από άλλες ευρωπαϊκές χώ-

ρες και όχι μόνο. Σε αυτές τις περιπτώσεις η επιστροφή πραγματοποιείται με πτήσεις ξένων κυβερνήσεων για τη μεταφορά υπηκόων τους, από την Κύπρο. Η Λευκωσία σε μια προσπάθεια ικανοποίησης όλων των αιτημάτων, κατόπιν συμφωνίας, χρησιμοποιεί τα
άδεια αεροπλάνα που έρχονται
στην Κύπρο. Μια τέτοια περίπτωση
αφορά την επιστροφή δύο Κυπρίων








Συνολικά 1.400 επιστροφές Κυπρίων έχουν
πραγματοποιηθεί από το
Υπουργείο Εξωτερικών
από τότε που επιβλήθηκαν οι περιορισμοί στις
αεροπορικές πτήσεις.
από τη Βαρσοβία, οι οποίοι επέστρεψαν με αεροπλάνο των πολωνικών αερογραμμών που ήλθε στη
Λάρνακα για τη μεταφορά Πολωνών. Στην παρούσα φάση το ΥΠΕΞ
συντονίζει την όλη προσπάθεια,
οδηγώντας τους πολίτες σε Αθήνα
και Λονδίνο που είναι τα σημεία
συγκέντρωσης. Σε συνεννόηση με
άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., γίνεται
προσπάθεια επιστροφής Ευρωπαίων, από τρίτες χώρες με πτήσεις

που επιχορηγούνται από την Ε.Ε.
στα σημεία συγκέντρωσης που
έχουν οριστεί. Με βάση τα στοιχεία
του ΥΠΕΞ, υπάρχουν Κύπριοι «εγκλωβισμένοι» σε 30 χώρες, χωρίς
να υπολογίζεται η Ε.Ε.

Οι «εγκλωβισμένοι»
Εκτός από τις προφανείς χώρες
προορισμού Κυπρίων, υπάρχουν
και «ακραίες» περιπτώσεις όπου
έχουν εντοπισθεί πολίτες της Δημοκρατίας. Μια τέτοια περίπτωση,
η πλέον χαρακτηριστική, είναι
αυτή ενός Κύπριου που βρίσκεται
στην Παταγονία και αναμένει το
σήμα για επιστροφή. Μια ομάδα
18 αθλητών βρίσκεται στην Ταϊλάνδη, όπου πήγε για αγώνες πολεμικών τεχνών και εγκλωβίστηκε.
Δύο Κύπριοι βρίσκονται στο Περού,
2 στην Αργεντινή, 1 στις Φιλιππίνες,
2 στο Νεπάλ, 2 στο Βιετνάμ. Κύπριοι
βρίσκονται και στη Χιλή, Ουρουγουάη, Κούβα, σε όλες τις χώρες
του Αραβικού Κόλπου, Ν. Ζηλανδία,
Αυστραλία, Κίνα, Ινδία, Σρι Λάνκα,
Ε.Ε., Αγγλία, Καναδά, ΗΠΑ. Με επιτυχία έχει πραγματοποιηθεί επαναπατρισμός Κυπρίων από Αυστραλία, Ν. Ζηλανδία, και Κούβα, οι
οποίοι, μετά τις βεβαιώσεις που
εξασφάλισαν, συγκεντρώθηκαν
στην Αθήνα και επέτρεψαν με την
πτήση που ναύλωσε η ελληνική
κυβέρνηση.

O υπουργός Εξωτερικών, Nίκος
Χριστοδουλίδης, μιλώντας στην
«Κ» για το θέμα των επαναπατρισμών τόνισε ότι τα αιτήματα
Κυπρίων πολιτών που βρίσκονται
στο εξωτερικό δεν περιορίζονται
στον επαναπατρισμό, αλλά εκτείνονται και σε ένα ευρύ φάσμα
αναγκών όπως είναι η εξασφάλιση φαρμακευτικής αγωγής, η
οικονομική αρωγή, η εξεύρεση
στέγης κ.ά.
–Το Υπουργείο Εξωτερικών με
όλες τις δυσκολίες που υπάρχουν είναι σε θέση να ανταποκριθεί πλήρως στο ανθρωπιστικό ζήτημα επαναπατρισμού
Κυπρίων υπηκόων;
–Το Υπουργείο Εξωτερικών,
μέσα σε αυτές τις ιδιόμορφες συνθήκες, από την αρχή προβαίνει
σε όλες τις αναγκαίες διευθετήσεις, σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες του Κράτους,
για υλοποίηση των αποφάσεων
που λαμβάνει η κυβέρνηση και
σχετίζονται με τον επαναπατρισμό συμπατριωτών μας. Σε αυτό
το πλαίσιο, και στη βάση των διαταγμάτων που ίσχυσαν κατά διαστήματα μέχρι σήμερα, έχουν
ήδη επιστρέψει, τόσο με εμπορικές όσο και με ναυλωμένες από
την κυβέρνηση πτήσεις, συμπατριώτες μας, και η προσπάθεια
αυτή θα συνεχισθεί, στη βάση
πάντα των αποφάσεων που θα
λαμβάνει η κυβέρνηση.
–Υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων, μπορούν να ικανοποιηθεί το σύνολό τους;
–Όλοι αντιλαμβάνονται ότι
υπό τις περιστάσεις δεν είναι εφικτό από τη μία μέρα στην άλλη
να επαναπατρισθούν όλοι όσοι
πολύ εύλογα το επιθυμούν. Είναι
κάτι που απασχολεί την κυβέρνηση και οι σχετικές αποφάσεις
λαμβάνονται σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου στη βάση των
δεδομένων που υπάρχουν, λαμβάνοντας υπόψη και την επικρατούσα κατάσταση. Να αναφέρω
ότι, όσον αφορά το Υπουργείο
Εξωτερικών, τα αιτήματα δεν περιορίζονται στον επαναπατρισμό,
αλλά εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα αναγκών που έχουν συμπατριώτες μας στις πρωτόγνωρες
αυτές συνθήκες, όπως είναι μεταξύ
άλλων η εξασφάλιση φαρμακευτικής αγωγής, η οικονομική αρωγή, η εξεύρεση στέγης, η αντιμετώπιση ιατρικής φύσεως προβλημάτων, και πολλά άλλα θέματα.
Καταγράφονται όλα τα αιτήματα
και καταβάλλεται μια τεράστια
προσπάθεια μέσω του δικτύου
των διπλωματικών μας αποστολών
στο εξωτερικό και σε συνεργασία
με συναρμόδια Υπουργεία και
Υπηρεσίες, την οποία συντονίζει
το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων
στο Υπουργείο Εξωτερικών, για

Δεν είναι εφικτό να ικανοποιηθούν
όλα τα αιτήματα από τη μία μέρα
στην άλλη αναφέρει ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Kαταβάλλεται μια τεράστια προσπάθεια, μέσω
του δικτύου των διπλωματικών μας αποστολών
και σε συνεργασία με
συναρμόδια Υπουργεία
και Υπηρεσίες, για αποτελεσματική ανταπόκριση σε όλα τα αιτήματα.
θετική, έγκαιρη και αποτελεσματική ανταπόκριση σε όλα ανεξαιρέτως τα αιτήματα.
–Τι προτίθεται να πράξει το
ΥΠΕΞ για τον επαναπατρισμό
Κυπρίων του εξωτερικού;
–Προτεραιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών από την πρώτη
στιγμή είναι, και θα συνεχίσει να
είναι μέχρι να εκλείψει η ανάγκη,
η στήριξη όλων των συμπατριωτών μας που παραμένουν στο εξωτερικό λόγω της κατάστασης που
έχει δημιουργηθεί. Να σας θυμίσω
ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
διαβεβαίωσε δημόσια στο τελευταίο του διάγγελμα πως μόλις οι
συνθήκες το επιτρέψουν θα επαναξιολογηθεί η απόφαση για σταδιακό επαναπατρισμό όσων το
επιθυμούν, με προτεραιότητα στις
ευπαθείς ομάδες. Το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων παραμένει σε
πλήρη ετοιμότητα για την ταχύτερη και αρτιότερη δυνατή διεκπεραίωση των διευθετήσεων για
επαναπατρισμό, σύμφωνα πάντα
με τις αποφάσεις που θα ληφθούν.
Βασικό κριτήριο για τις αποφάσεις
αυτές θα είναι και ο βαθμός συμμόρφωσης όλων μας με τα μέτρα
που λαμβάνονται στο εσωτερικό
με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού, και τα αποτελέσματα που θα φέρουν.

ΑΡΘΡΟ / Του ΠΑΝΟΥ ΛΟΪΖΟΥ ΠΑΡΡΑ

Eνας ιός ήταν αρκετός για να μας ξεγυμνώσει

Ω

ς πολίτες αντιλαμβανόμαστε
την αναγκαιότητα για δραστικά μέτρα και στη συντριπτική μας πλειοψηφία κάνουμε αυτό που μας ζητήθηκε. Μπορεί να
μην είναι η ώρα να συζητήσουμε
τη μορφή και το εύρος που έλαβε
ο περιορισμός τόσων δημοκρατικών
ελευθεριών, είναι όμως η ώρα να
δούμε, εδώ έγκλειστοι, την ετοιμότητα του συστήματος υγείας της
χώρας. Παραθέτω, λοιπόν, κάποια
στατιστικά στοιχεία, που δίνουν
μια πολύ καλή εικόνα του κυπριακού συστήματος υγείας.
Το 1976 μία κλίνη αναλογούσε
σε 162 άτομα, το 1990 αυξήθηκε
στα 170, ενώ σταδιακά η έλλειψη
αναπτυξιακών επενδύσεων στην
υγεία επιδείνωσε την κατάσταση,
με αποτέλεσμα το 2017 να αναλογεί
μια κλίνη για κάθε 290 πολίτες.
Από το 2010 μέχρι και το 2017,
στον δημόσιο τομέα, οι γιατροί αυξήθηκαν κατά 18% και το νοσηλευτικό προσωπικό μόλις 8%. Την
αντίστοιχη περίοδο στον ιδιωτικό
τομέα, ο αριθμός των γιατρών αυξήθηκε κατά 47%, ενώ οι νοσοκόμοι

κατά το εντυπωσιακό ποσοστό του
65%. Το αξιοσημείωτο είναι πως
στον δημόσιο τομέα οι κλίνες αυξήθηκαν από το 2010 μόλις 3%,
ενώ στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια
όχι μόνο δεν αυξήθηκαν όπως θα
αναμενόταν, αλλά μειώθηκαν κατά
3%!
Με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία του 2017, στην Ευρώπη των
27 αντιστοιχούν 541 κρεβάτια για
κάθε 100 χιλ. κατοίκους (μέσος
όρος) ενώ στην Κύπρο, αναλογούν
339. Αξίζει αναφοράς ότι οι μόνες
χώρες που διαθέτουν λιγότερα κρεβάτια από την Κύπρο, είναι η Σουηδία, Ολλανδία, Δανία, Ιρλανδία,
Ιταλία και Ισπανία. Τις κρίσιμες
τούτες ώρες, θαρρώ πως είναι σε
όλους μας γνωστό το χάος που παρατηρείται στα νοσοκομεία της
Ιταλίας και της Ισπανίας, κάτι για
το οποίο, μεταξύ άλλων, κυρίαρχο
ρόλο διαδραματίζει η έλλειψη κλινών. Για τις υπόλοιπες τέσσερις
χώρες, υπάρχει εξήγηση βεβαίως.
Όλες τους δαπανούν τεράστια ποσά
για τη διασφάλιση της δημόσιας
υγείας αλλά κυρίως δίνουν ιδιαίτερο

βάρος στις δαπάνες για την εξασφάλιση της μελλοντικής περίθαλψης των πολιτών (long-term healthcare expenditures - 22% με 26%
των τρεχουσών δαπανών τους για
την υγεία). Με τον ευρωπαϊκό μέσο
όρο να ξεπερνά το 15%, η Κύπρος
του 3%, αφήνει τους μελλοντικούς
συνταξιούχους της στο έλεος της
οικονομικής τους δυνατότητας επιβαρύνοντας εκ νέου το δημόσιο
σύστημα υγείας.
Οι συνολικές τρέχουσες δαπάνες
για την υγεία, είναι άλλη μια ανοικτή πληγή. Όταν ο μέσος όρος της
Ε.Ε. το 2016 ήταν στο 10% του
ΑΕΠ, η Κύπρος του 6,8% βρισκόταν
μόλις 7 θέσεις μπροστά από την
ουραγό Ρουμανία (5%). Πάλι εδώ
οι σκανδιναβικές χώρες μαζί με
την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη
είναι αυτές που ξεπερνούν τον μέσο όρο, ενώ αξίζει να σημειωθεί
ότι το 75-90% των συνολικών δαπανών τους για την υγεία προέρχεται από τον δημόσιο τομέα. Αντιθέτως στην Κύπρο, από το 6,8%
του ΑΕΠ που πάει στην υγεία, μόλις
το 2,9% προέρχεται από τα δημόσια

ταμεία (42%). Ας μπούμε όμως και
σε απόλυτους αριθμούς, που έχουν
σημασία. Το 2017 οι πραγματικές
δαπάνες στον τομέα της υγείας
ήταν 537 εκατομμύρια, εκ των
οποίων μόνο τα 11 αφορούσαν
αναπτυξιακές δαπάνες. Το 2018,
εγκρίθηκαν 653 εκατομμύρια δαπάνες για την υγεία εκ των οποίων
τα 34 αφορούσαν σε αναπτυξιακές
δαπάνες. Εν τέλει, οι πραγματικές
δαπάνες ήταν 600 εκατομμύρια,
οπότε καταβλήθηκαν για ενίσχυση
εξοπλισμού μόνο τα 20 εκατομμύρια από τα 34! Μάλλον τα 53 εκατομμύρια κρίθηκαν αχρείαστα με
αποτέλεσμα να αναγκαστούμε αυτές τις δύσκολες ώρες να τα καταβάλουμε στο πενταπλάσιό τους.
Πόσες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) φτιάχνεις άραγε με
53 εκατομμύρια;
Κάπως έτσι, λοιπόν, φτάνουμε
στην τρέχουσα κατάσταση. Ο
υπουργός Υγείας μας διαβεβαιώνει
καθημερινά ότι είναι έτοιμος να
στήσει επιπρόσθετες ΜΕΘ αν παραστεί ανάγκη. Το 2017 είχαμε στα
Γενικά Νοσοκομεία όλης της χώρας

56 ΜΕΘ. Το μέσο ποσοστό κατάληψής τους ήταν στο 61%. Δεδομένου ότι ελάχιστες επενδύσεις
έχουν γίνει, η πανδημία μας βρήκε
πάνω κάτω στα ίδια νούμερα. Πόσες
σοβαρές περιπτώσεις άραγε μπορούν να εξυπηρετήσουν οι 22 διαθέσιμες ΜΕΘ; Αν αποδεχτούμε τις
διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης ότι
θα προμηθευτεί φορητούς αναπνευστήρες για προσωρινές ΜΕΘ,
προσωπικό να τις στελεχώσει πώς
θα βρει;
Τρία από τα πέντε δημόσια νοσοκομεία έκλεισαν τις πύλες τους
γιατί πιάστηκαν απροετοίμαστα,
ενώ το λεγόμενο Νοσοκομείο Αναφοράς δέχεται ασθενείς απ’ όλη
τη χώρα, χωρίς να διαθέτει εντατικολόγο για τις κρίσιμες περιπτώσεις. Οι επαγγελματίες υγείας διαμαρτύρονται καθημερινά ότι δεν
διαθέτουν στολές, ειδικές μάσκες
και αναλώσιμα για να προστατευτούν πρωτίστως οι ίδιοι, με αποτέλεσμα να μολύνονται ο ένας μετά
τον άλλον και να τίθενται εκτός
μάχης. Μπορεί ο πρόεδρος του
ΠΟΫ να επαναλαμβάνει φορτικά

από τις αρχές Μαρτίου ότι η «κοινωνική απομόνωση» δεν λύνει το
πρόβλημα από μόνη της, αλλά η
κυπριακή κυβέρνηση, μόλις στις
26 του μήνα κατάφερε να ανακοινώσει συμφωνία με ιδιωτικά εργαστήρια για τον έλεγχο ύποπτων
κρουσμάτων. Και φυσικά, το αντίστοιχο κόστος θα βαραίνει τους
ασθενείς, καθώς δεν έχει εξασφαλιστεί κανένα κονδύλι για την ευρεία διενέργειά τους.
Ενώ είναι φανερό ότι ο ιδιωτικός
τομέας αφέθηκε να καλύψει την
εδώ και δεκαετίες άτακτη υποχώρηση του δημόσιου τομέα, εντούτοις ουδείς έχει επενδύσει στην
αύξηση της δυναμικότητας και της
αποτελεσματικότητας του συστήματος υγείας. Σήμερα, εν μέσω μιας
τραγικής πανδημίας, το βάρος καλούνται να σηκώσουν τα δημόσια
νοσηλευτήρια, που απογυμνωμένα
από τα επικοινωνιακά τρικ, ούτε
έτοιμα είναι, ούτε «αυτόνομα»,
ούτε εξοπλισμένα.

Ο κ. Πάνος Λοΐζου Παρράς είναι οικονομολόγος.
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Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ «Κ»

Στην πλάστιγγα του Lockdown
η λήψη νέων μέτρων
Κρίσιμη η επόμενη εβδομάδα για την επιδημία κορωνοϊού για τον υπ. Υγείας, ο οποίος ανησυχεί για ελλείψεις σε ιατρικά υλικά
Συνέντευξη στον
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΟΜΑΡΑ

Το πλάνο της κυβέρνησης για αντιμετώπιση της επιδημίας του κορωνοϊού ξεδιπλώνει στην «Κ» ο Κωνσταντίνος Ιωάννου. Στη συνέντευξή
του ο υπουργός Υγείας εξηγεί γατί
δεν είναι αισιόδοξος και γιατί οι
επόμενες μέρες είναι κρίσιμες για
την επιδημία του ιού στην Κύπρο.
Παραθέτει τις προσπάθειες που έγιναν για να καλυφθούν οι ανάγκες
σε ιατρικό υλικό στα δημόσια νοσοκομεία και τι συμφωνήθηκε με
την Επίτροπο Υγείας Στέλλα Κυριακίδου. Θεωρεί ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν ελλείψεις, ενώ
αποδίδει το πρόβλημα και σε φαινόμενα καταχρήσεων από επαγγελματίες υγείας. Λέει πως τα κρούσματα κορωνοϊού είναι διαχειρίσιμα
και απαντά στο ερώτημα αν η επιδημία θα επηρεάσει την εφαρμογή
της β΄ φάσης του ΓεΣΥ.
–Με βάση τις εκτιμήσεις των επιστημονικών σας συμβούλων, πότε θα βρεθούμε στην κορύφωση
της πανδημίας στην Κύπρο, ή
μήπως βρισκόμαστε ήδη;
–Δεν θεωρώ πως η πανδημία βρίσκεται σε κορύφωση. Τα στατιστικά
δεδομένα, το δείγμα είναι μικρό για
να μπορούμε με ασφάλεια να πούμε
πότε θα φθάσει η κορύφωση, αλλά
υπολογίζουν οι ειδικοί, τις επόμενες
δύο με τρεις εβδομάδες. Ο λόγος είναι πως κάθε μέτρο που λαμβάνεται,
χρειάζεται τουλάχιστον μία εβδομάδα με δέκα μέρες για να δείξει
αποτελέσματα. Άρα, τώρα βλέπουμε
τα αποτελέσματα των μέτρων που
είχαν παρθεί με τα προηγούμενα
διατάγματα, πριν από δέκα μέρες.
Τα αποτελέσματα από τα μέτρα του
λεγόμενου Lockdown, απομόνωσης,
περιορισμών των άσκοπων μετακινήσεων, αναμένουμε να αρχίσουν
να φαίνονται μέσα με τέλη της άλλης
εβδομάδας.
–Από τη λογική αυτή πηγάζουν
και οι επιστημονικές απόψεις
πως το επόμενο διάστημα θα είναι κρίσιμο για την πορεία της
πανδημίας;
–Είναι κρίσιμο, διότι θα φανεί
εάν υπάρχει διασπορά στην κοινότητα, που θέλουμε να αποφύγουμε
ή να επιβραδύνουμε τη διασπορά,
εάν και εφόσον, σε ποια έκταση
υπάρχει στην κοινότητα. Πλέον με
το νέο αλγόριθμο και τις νέες οδηγίες
που έχουμε δώσει, προτρέπουμε
τον κόσμο, εάν παρουσιάσει συμπτώματα, να επικοινωνεί με τους
προσωπικούς του γιατρούς, και αυτό
είναι σημαντικό να το τονίσουμε.
Ο προσωπικός ιατρός έχει ένα συγκεκριμένο αλγόριθμο, η βάση του
οποίου είναι μια σειρά ερωτήσεων,
για να χειριστεί το περιστατικό και
εννοείται ότι όλα αυτά γίνονται τηλεφωνικά για να αποτρέπονται οι
πολίτες να έρχονται σε επαφή με
προσωπικούς γιατρούς, προκειμένου
να αποτραπεί περαιτέρω εξάπλωση
του ιού. Εάν ο προσωπικός ιατρός
κρίνει ότι έχει ύποπτα συμπτώματα
κορωνοϊού, τότε κάνει παραπομπή
στα δημόσια ιατρεία, αυτά που η
λειτουργία τους έχει ξεκινήσει εδώ
και μέρες, σε κάθε πόλη με ραντεβού.
Εκεί θα γίνει εξέταση από γιατρό
και αν ο γιατρός κρίνει ότι απαιτείται

να γίνει εξέταση για κορωνοϊό, τότε
λαμβάνονται δείγματα και πραγματοποιούνται εξετάσεις. Ενδεικτικά
μέχρι την περασμένη Πέμπτη είχαμε
120 ραντεβού, στα ιατρεία γρίπης.
Άρα μέσω αυτής της διαδικασίας
θα φανεί εάν υπάρχει διασπορά του
ιού και αν υπάρχει θα γίνει καλύτερη
ιχνηλάτηση. Η αναχαίτη είναι δύσκολη άρα οι προσπάθειές μας είναι
να περιορίσουμε την εξάπλωση.

Ικανοποίηση για τα μέτρα

–Είστε ικανοποιημένος από τα
μέτρα που έχουν ληφθεί, δηλαδή
του περιορισμού στις μετακινήσεις και των υπολοίπων;
–Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος
και ήταν κάτι που ζητούσαμε και
εμείς ως Υπουργείο, διότι μόνο με
τον περιορισμό στα σπίτια, την κοινωνική αποστασιοποίηση θα έχουμε
αποτελέσματα. Αυτό το ζητούσαμε
εξαρχής. Δυστυχώς, οι συμπολίτες
μας, ίσως δεν το πήραν στα σοβαρά

Βλέπετε ότι πήραμε έγκαιρα μέτρα στην Κύπρο.
Όταν ήλθαν τα πρώτα
κρούσματα στην Ευρώπη
εμείς είχαμε πάρει μέτρα,
πριν από έξι εβδομάδες.
πριν από κάποιες εβδομάδες, δεν
υπάκουαν. Άρα έπρεπε να πάρουμε
περισσότερα μέτρα. Και όπως τόνισε
και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας,
δυστυχώς η συμπεριφορά της μειοψηφίας μας ανάγκασε να πάρουμε
πιο δραστικά μέτρα. Αυτά τα μέτρα
βοηθούν το σύστημα υγείας, του
δίνεται χρόνος να ανταποκριθεί καλύτερα, να αναχαιτίσουμε ή να μειώσουμε τη διασπορά του ιού.
–Τα δημόσια νοσηλευτήρια δέχονται μεγάλη πίεση σ’ αυτή τη
δοκιμασία. Θεωρείτε ότι είναι
επαρκώς θωρακισμένα;
–Είναι επαρκώς θωρακισμένα
διότι τα δημόσια νοσοκομεία είναι
αυτά που θα αναλάβουν το βάρος
διαχείρισης του κορωνοϊού. Υπήρχαν και κάποια περιστατικά κορωνοϊού, τα αρχικά στα δημόσια νοσηλευτήρια, αλλά και τα τελευταία
τρία περιστατικά, που ήταν επείγοντα περιστατικά και έπρεπε να
τύχουν χειρισμού. Δεν μπορούμε
να κάνουμε στα δημόσια νοσοκομεία διαλογή ή να λέμε, σε κάποιο
ασθενή να προέρχεται στα επείγοντα μετά από ένα δυστύχημα,
«περίμενε να σου κάνω τεστ κορωνοϊού και ύστερα να σου κάνω εισαγωγή στο νοσοκομείο». Στα επείγοντα μπορεί να τύχει, όπως έτυχε
με το πρόσφατο στο Ορθοπεδικό
και με το περιστατικό στη Λάρνακα,
να έφεραν τον ιό. Το σημαντικό
είναι να λαμβάνονται τα μέτρα προστασίας, που σας λέω ότι λαμβάνονται. Έχουν οργανωθεί τα δημόσια νοσοκομεία, έχει γίνει και βραχεία νοσηλεία τον ασθενών στις
πόλεις, υπάρχει προστατευτικός

Ο υπουργός Υγείας λέει πως οι ελλείψεις με τα ιατρικά αναλώσιμα είναι πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Σημειώνει πως οι προσπάθειες για προμήθεια έχουν ξεκινήσει εδώ και έξι εβδομάδες.

Πρόωρο για επιπτώσεις του ιού στο ΓεΣΥ
–Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και εσείς λέτε ότι πρώτη προτεραιότητα
είναι να θωρακίσουμε το σύστημα υγείας ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί
εάν υπάρξει αυξημένη ανάγκη σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Είμαστε
έτοιμη για τη δύσκολη ώρα;

–Καμιά χώρα δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι απόλυτα έτοιμη. Εξαρτάται από την εξάπλωση του ιού. Και η Ιταλία αλλά και η Ισπανία θεωρητικά ήταν έτοιμες. Στο βαθμό που μπορούσαμε οργανωθήκαμε. Θα
υπάρξουν 120 κλίνες με κάποιους αναπνευστήρες που αναμένουμε τις
επόμενες μέρες μόνο για τον κορωνοϊό. Ευελπιστώ πως με την οργάνωση που έχει γίνει θα μπορούμε να ανταποκριθούμε.

–Η εφαρμογή της δεύτερης φάσης του ΓεΣΥ έμοιαζε με βουνό πριν από
δύο μήνες, τώρα όμως πλέον λέμε μακάρι να ήταν αυτό. Πόσο εξωπραγματικό
θα ήταν να δούμε στο τραπέζι θέμα αναβολής της β΄ φάσης ή μήπως είναι
πρόωρο για κάτι τέτοιο;

–Είναι πρόωρο. Προς το παρόν ούτε καν έχουμε συζητήσει ένα τέτοιο
ενδεχόμενο. Είμαι σε επαφή με τον πρόεδρο του ΟΑΥ, οι διεργασίες
του Οργανισμού τρέχουν, άρα θεωρώ πως είναι πρόωρο να συζητούμε
κάτι τέτοιο αλλά τα πάντα αξιολογούνται σε καθημερινή βάση.

–Επειδή δεν υπάρχει χρόνος με βάση τα χρονοδιαγράμματα απ’ ότι αντιλαμβανόμαστε από τη χρονική διάρκεια της πανδημίας θα εξαρτηθεί και η
εφαρμογή της β΄ φάσης;

–Ναι, αυτό είναι γεγονός. Άρα πρέπει να δούμε πώς εξελίσσεται και η
πανδημία στην Κύπρο.

εξοπλισμός στο προσωπικό και έχω
δώσει σαφέστατες οδηγίες, όλοι
όσοι εισάγονται στα νοσοκομεία
να γίνεται και τεστ κορωνοϊού. Το
τεστ όμως θέλει μια μέρα μέχρι να
έχουμε τα αποτελέσματα. Άρα σε
έκτακτα περιστατικά, στα οποία
μόνο τα δημόσια νοσοκομεία ανταποκρίνονται, μπορεί να υπάρξει
περιστατικό κορωνοϊού. Έχουν πάρει όμως και τα μέτρα τους, έχει
μειωθεί ο αριθμός των ασθενών στα
δημόσια νοσοκομεία, κάτω από το
50%, έχουν δοθεί οδηγίες στις βάρ-

διες να εργάζονται ανά εβδομάδα
ώστε εάν εμφανισθεί περιστατικό
να είναι λιγότεροι, όσοι θα αυτοπεριορισθούν.

Πάμε καλά

–Με τα δεδομένα αυτά υπάρχει
κάτι που σας προκαλεί ανησυχία
ή φόβο;
–Ανησυχία ή φόβο προκαλεί γενικά η πανδημία. Δίνουμε μια μάχη
κάτω από δύσκολες συνθήκες. Βλέπετε ότι πήραμε έγκαιρα μέτρα στην
Κύπρο, ανάλογα με την εξέλιξη της

πανδημίας. Όταν ήλθαν τα πρώτα
κρούσματα στην Ευρώπη εμείς είχαμε πάρει μέτρα, πριν έξι εβδομάδες. Υιοθετήσαμε το μοντέλο του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
(ΠΟΥ) με κάθε επιβεβαιωμένο περιστατικό, απομονώνονται άμεσα
οι επαφές του και γίνεται ιχνηλάτηση. Αυτό το μοντέλο μας έφερε
αποτελέσματα. Μέχρι στιγμής τα
περιστατικά είναι υπό διαχείριση.
Δεν θέλω όμως να είναι αισιόδοξος
διότι κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει
αν υπάρχει διασπορά και δεν μπορεί
να το αποκλείσουμε αν υπάρχει.
Άρα προς το παρόν πάμε καλά, θέλει
όμως ακόμα τεράστια προσπάθεια.
–Οι πολίτες τι πρέπει να αναμένουν το επόμενο διάστημα;
–Τα μέτρα αυτά θα συνεχισθούν
για κάποιο διάστημα. Αναλόγως της
επιδημιολογικής εξέλιξης του ιού,
θα δούμε και πώς προχωράμε είτε
με περαιτέρω μέτρα είτε με χαλάρωση των μέτρων. Αυτό θα εξαρτηθεί, τα πάντα αξιολογούνται σε
καθημερινή βάση.
–Οι επιστήμονες τι λένε, είναι
διαχειρίσιμη η κατάσταση;
–Οι ειδικοί λένε προς το παρόν
είναι διαχειρίσιμη. Εάν κρίνει κάποιος τα δεδομένα της Κύπρου με
άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι πιο
διαχειρίσιμη η κατάσταση. Και δεν
επικαλούμαι την Ιταλία και Ισπανία.
Αυτό δεν σημαίνει χαλάρωση. Πρέπει να συνεχίσουμε και να εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειές μας.
Ο κόσμος πρέπει να κατανοήσει ότι
πρέπει να παραμείνει σπίτι του, να
αποστασιοποιηθεί κοινωνικά. Εάν
παρουσιάζουν συμπτώματα, να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμοδίων.
Από εκεί και πέρα είναι πώς θα αντιδράσει ο κάθε οργανισμός. Δεν
είναι μόνο οι ευάλωτες ομάδες, ο
ιός προσβάλλει και νεαρές ηλικίες
και υγιείς.
–Ανάμεσα στα μέτρα που έχετε
πάρει είναι η επίταξη ιατρών και
άλλων επαγγελματιών υγείας. Είστε ικανοποιημένος από τη συνεργασία που υπάρχει; Έχουμε
πληροφορίες για ενστάσεις ιδιωτών ιατρών που δεν συμμορφώνονται με το διάταγμα επίταξης
για να υπηρετήσουν σε δημόσια
νοσηλευτήρια. Αληθεύουν οι πληροφορίες μας;
–Αληθεύουν. Δεν αφορούν όμως
την πλειοψηφία. Υπάρχουν αρκετοί
που αντιδρούν με διάφορες δικαιολογίες και προφάσεις. Από την άλλη,
λαμβάνω τηλέφωνα από γιατρούς,
συγκεκριμένα γιατρός που δούλευε
στο δημόσιο με πήρε τηλέφωνο και
προθυμοποιήθηκε αφιλοκερδώς να
βοηθήσει. Είχαμε δυστυχώς και
επεισόδια στο Γενικό Νοσοκομείο
της Λάρνακας, ιατροί αντιδρούσαν
έλεγαν «μας φέρατε εδώ, μας κολλήσατε τον ιό». Αυτά, αντιλαμβάνεστε, από γιατρούς που έχουν
δώσει τον όρκο του Ιπποκράτη δεν
αναμένεται τέτοια συμπεριφορά.
Δεν είναι όμως η πλειοψηφία.
–Με τους προσωπικούς ιατρούς
υπάρχει κάποιο πρόβλημα;
–Υπήρχε κάποιο πρόβλημα, διότι
αρκετοί είτε δεν δούλευαν είτε για
αρκετούς, υπήρχαν παράπονα ότι
επικοινωνούσαν οι πολίτες για κάποιο ραντεβού ή να πάρουν οδηγίες
και τους παρέπεμπαν στις Πρώτες

Βοήθειες. Ό,τι χειρότερο, αν κάποιος
έχει τον ιό θα τον μεταδώσει στις
Πρώτες Βοήθειες. Έχουμε στείλει
επιστολές και από τον ΟΑΥ αλλά
και τον ΠΙΣ. Το κλίμα έχει αλλάξει
και η πλειοψηφία των προσωπικών
ιατρών συνεργάζεται. Μάλιστα, αν
κάποιος έχει ήπια συμπτώματα του
ιού, θα παρακολουθείται από τον
προσωπικό ιατρό και εάν υπάρξει
επιδείνωση τότε μόνο γίνεται εισαγωγή σε νοσοκομείο αναφοράς
στην Αμμόχωστο ή στις εντατικές.

Κατάχρηση υλικών

–Η μόλυνση επαγγελματιών υγείας ήταν κάτι αναπόφευκτο;
–Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, 12% των ατόμων
που έχουν μολυνθεί με τον ιό είναι
επαγγελματίες υγείας. Στην Κύπρο
δυστυχώς είναι μεγαλύτερο το ποσοστό λόγω του περιστατικού με
τον Άγγλο ασθενή στο νοσοκομείο
Πάφου. Μέχρι να παρουσιασθούν
τα συμπτώματα και να φανεί ότι
είχε μολυνθεί, πρόλαβε και μετάδωσε τον ιό σε 30 άτομα, ανάμεσά
σε αυτούς και σε επαγγελματίες
υγείας.
–Η Κύπρος αντιμετωπίζει προβλήματα με αναλώσιμα υλικά ή εξοπλισμό προστασίας από τον ιό;
–Όλες οι χώρες της Ευρώπης αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα,
και το είχα επισημάνει εδώ και έξι
εβδομάδες και είμαστε η χώρα που
το έθεσε στο Συμβούλιο Υπουργών
Υγείας, για να γίνει από κοινού προμήθεια. Τότε που η εξάπλωση του
ιού ήταν στα αρχικά στάδια. Καμία
χώρα δεν έχει αποθέματα για να
αντιμετωπίσει μια πανδημία. Επίσης,
τα όποια αποθέματα υπήρχαν στις
διεθνείς αγορές τα είχε απορροφήσει
η Κίνα, που είχε προηγηθεί. Εδώ
και έξι εβδομάδες κάνουμε πάρα
πολλές προσπάθειες να εξεύρουμε
προστατευτικό εξοπλισμό, από διάφορες χώρες. Πολύ λίγες ποσότητες,
έχουμε εξασφαλίσει. Σε χώρες της
Ευρώπης δεν υπάρχει προστατευτικός εξοπλισμός. Άλλο είναι το να
θέλεις και άλλο να μην μπορείς να
βρεις. Η από κοινού προμήθεια με
την Ε.Ε. προχωρά. Έχω ενημερωθεί
από την Επίτροπο Υγείας Στέλλα
Κυριακίδου ότι έχει ολοκληρωθεί,
αλλά μέχρι να λάβουμε τις προμήθειες θα περάσουν τρεις με τέσσερις
εβδομάδες που είναι χρόνος που
δεν έχουμε. Τώρα γίνονται προσπάθειες από την Κίνα με ναυλωμένα
αεροπλάνα. Γίνονται πάρα πολλές
προσπάθειες, διότι τα αποθέματα
λιγοστεύουν και τις επόμενες μέρες
θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα, όπως
έχουν όλες οι χώρες. Δυστυχώς,
λόγω και της έντονης ανησυχίας
επαγγελματιών υγείας έγινε μια κατάχρηση στη χρήση προστατευτικού εξοπλισμού που μείωσε περισσότερο τα αποθέματά μας.
–Tι ήταν εκείνο που άλλαξε μετά
το πρώτο διάγγελμα του Προέδρου και ήρθε το δεύτερο δραστικό πακέτο μέτρων με τις αυστηρότερες απαγορεύσεις;
–Το γεγονός ότι μερίδα συμπατριωτών μας δεν πειθάρχησε στις
εκκλήσεις μας για κοινωνική αποστασιοποίηση. Είχαμε γρήγορα αντανακλαστικά και αν χρειαστεί θα
λάβουμε περισσότερα μέτρα.
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Δοκιμάζει την κυβέρνηση η πανδημία
Σκέψεις για το πρόβλημα στην Πάφο, η διαχείριση των φοιτητών στην Αγγλία και τα μέτρα για διάσωση της οικονομίας
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Στην Κίνα, η κυβέρνηση υποχρεώνει
τους πολίτες –μέσω παρακολούθησης των smartphones τους– να αναφέρουν τη θερμοκρασία του σώματός τους και την ιατρική τους κατάσταση, ενώ εφαρμογές κινητών
προειδοποιούν τους πολίτες πόσο
κοντά βρίσκονται σε κρούσματα κορωνοϊού. Στο Ισραήλ ο Βενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε την ανάπτυξη τεχνολογίας επιτήρησης που πέρασε
με επείγον διάταγμα, ενώ η Γερμανία
σκέφτεται την κρατικοποίηση επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα ρευστότητας, εν μέσω πανδημίας. Ο κόσμος αλλάζει και το ίδιο
το πολιτικό σύστημα. Σε αυτό το
πλαίσιο και υπό τον φόβο ανεξέλεγκτης διασποράς του ιού, τόσο η Ελλάδα όσο και η Κύπρος έσφιξαν τα
λουριά των απαγορεύσεων και ενισχύθηκε η παρέμβαση του κράτους.
Η επόμενη εβδομάδα θα καταδείξει
κατά πόσο η κυβέρνηση χειρίζεται
ικανοποιητικά τον κίνδυνο εξάπλωσης του ιού ή αν θα χρειαστεί να
λάβει κι άλλα μέτρα, τα οποία ήδη
μελετά. Στοίχημα για την κυβέρνηση,
στην εφαρμογή των μέτρων, είναι
να μην καταρρεύσει το ήδη ευάλωτο








Ο υπουργός Εξωτερικών
διαβουλεύθηκε με τον
Βρετανό ομόλογό του και
τον Βρετανό ύπατο αρμοστή για να διασφαλίσει
πως τα αεροδρόμια στο
Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα
κλείσουν, ενώ μελετάται
ήδη πρόταση για τον επαναπατρισμό των φοιτητών.
κυπριακό σύστημα υγείας, καθώς
αυτό θα θέσει την κατάσταση εκτός
ελέγχου, ενώ στόχος είναι και η προστασία της κυπριακής οικονομίας,
με τονωτική ένεση προς τις επιχειρήσεις για αποφυγή μαζικών απολύσεων.

Σφίγγουν τα λουριά…

Η προηγούμενη Δευτέρα ήταν
ορόσημο για να διαφανεί κατά πόσο
το κράτος μπορεί να διαχειριστεί
την κρίση και να σπάσει την αλυσίδα
εξάπλωσης της πανδημίας με τα μέτρα που είχαν ήδη ληφθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου κατά το πολύωρο
Υπουργικό Συμβούλιο που προηγήθηκε. Η αύξηση, ωστόσο, των κρουσμάτων που κυμαίνονταν καθημερινά από τα 10 και 11 που παρουσιάζονταν ημερησίως στα 21 επιβεβαιωμένα, ήταν αρκετά για να
κτυπήσουν συναγερμό στο Υπουργικό μήπως η Κύπρος ακολουθήσει
τα επικίνδυνα βήματα χωρών, όπως
η Ισπανία και η Ιταλία. Αυτό, σε συνδυασμό με τις πιέσεις της κοινωνίας
που απαιτούσε ακόμη πιο σκληρά
μέτρα, συνετέλεσε ώστε η κυβέρνηση να σφίξει κι άλλο τα λουριά
των απαγορεύσεων. Μία πολιτική
που ακολούθησε πρώτα η Ελλάδα
με απαγόρευση της άσκοπης κυκλοφορίας και την επιβολή προστίμων και στη συνέχεια ακολούθησε
η Κύπρος.

Από αμήχανος… τιμωρός

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας,
όπως είχε γράψει και την περασμένη

εβδομάδα η «Κ», είχε επιλέξει να
κάνει ένα βήμα πίσω, βγάζοντας
στην πρώτη γραμμή τους υπουργούς
του. Δεν του βγήκε βεβαίως σε κακό,
καθώς οι υπουργοί που βγήκαν μπροστά (Ιωάννου, Πετρίδης, Αιμιλιανίδου) έχουν ήδη θετική εικόνα. Όμως
σε ό,τι αφορά τον ίδιο, είχε προηγηθεί
ένα κακό πρώτο διάγγελμα, που ενώ
σε άλλες χώρες ισχυροποίησε το
πολιτικό βάρος αρχηγών, όπως του
Κυριάκου Μητσοτάκη, στη δική μας
περίπτωση προκάλεσε απογοήτευση.
Αυτό σε συνδυασμό με τις δυσάρεστες εξελίξει αύξησης κρουσμάτων
ιδιαίτερα στα νοσηλευτήρια, έδειξαν
πως ο ίδιος βρισκόταν σε αμηχανία
για την κατάσταση. Οι βόλτες πολιτών στον Μόλο της Λεμεσού, στα
πάρκα και στους εκδρομικούς χώρους, σε συνδυασμό με τις εισηγήσεις επιστημόνων και συνεργατών
του Προέδρου για μέτρα στο μοντέλο
της Ελλάδας, φαίνεται πως οδήγησαν
τον Πρόεδρο να προχωρήσει σε νέο
διάγγελμα με εξαγγελία νέων μέτρων.
Το νέο διάγγελμα κινήθηκε στο ίδιο
πλαίσιο και περιεχόμενο με την Ελλάδα (εκτός του ότι η Κύπρος σε αντίθεση με την Ελλάδα έκλεισε και
τα αεροδρόμια). Όμως ο Πρόεδρος
δεν έμεινε εκεί. Φρόντισε να προειδοποιήσει μετά την κατάρρευση
του συστήματος sms ότι αν διαπιστώσει κατάχρηση στο παράθυρο
εξαιρέσεων για κυκλοφορία, θα φροντίσει να λάβει ακόμα πιο αυστηρά
μέτρα, απαγορεύοντας πλήρως την
κυκλοφορία.

Ένα κακό σενάριο

Υπάρχει, όμως, αναγκαιότητα
και για αυστηρότερα μέτρα; Όπως
λένε κυβερνητικές πηγές, η βδομάδα
που μπαίνει είναι κρίσιμη και θα
δείξει αν διαχειριζόμαστε επαρκώς
την κρίση, ή αν χρειάζεται η επιβολή
κι άλλων αυστηρότερων μέτρων.
Ήδη ο ανεπαρκής εξοπλισμός στα
νοσηλευτήρια, μαζί με το γεγονός
ότι το ένα μετά το άλλο νοσοκομείο
κλείνουν, λόγω εξάπλωσης στους
επαγγελματίες υγείας, είναι αυτό
που ανησυχεί ιδιαίτερα την κυβέρνηση. Καθόλου τυχαία η αναφορά
του Προέδρου στο μοντέλο της Ιταλίας, αλλά και της Ισπανίας, αν λάβει
υπόψη τα βίντεο που κυκλοφορούν,
με τους εξουθενωμένους επαγγελματίες υγείας και τους ασθενείς να
ξαπλώνουν στους διαδρόμους των
νοσηλευτηρίων. Αυτό για το οποίο
ελέγχεται η κυβέρνηση είναι ότι αρχικά φέρεται να υποτίμησε το θέμα
του εξοπλισμού των νοσηλευτών.
Η μία άποψη που υπάρχει θέλει να
είχε γίνει κακή εκτίμηση του αριθμού
αλλά και της αποτελεσματικότητας
των στολών. Η άλλη άποψη θέλει
επαγγελματίες υγείας να είχαν προχωρήσει σε κατάχρησή τους. Αυτό
δηλώνει άλλωστε ο υπουργός Υγείας
σε συνέντευξή του στην «Κ» (σελ.
6). Το σίγουρο, πάντως, είναι πως
σήμερα Κυριακή, έρχονται με δωρεά
της Κίνας 1.000 στολές, ενώ τις επόμενες μέρες αναμένεται να αποσταλεί cargo μετά από διαβούλευση
Χριστοδουλίδη- Καρούσου για επιπλέον ιατρικό εξοπλισμό. Σημαντική
ένεση στο ευάλωτο σύστημα υγείας
θεωρείται και η παραλαβή 50 αναπνευστήρων από το Ισραήλ.

Το αγκάθι στην Πάφο

Την κυβέρνηση, πάντως, προβληματίζει ιδιαίτερα, η εξάπλωση
του ιού σε συγκεκριμένες πόλεις
και ιδιαίτερα στην Πάφο, που όπως

ΓΤΠ
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Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας φάνηκε αμήχανος στο να χειριστεί την κατάσταση, όμως μετά το δεύτερό του διάγγελμα, φαίνεται πως βγαίνει μπροστά και απειλεί για αυστηρότερα μέτρα.
υποστηρίζεται προσλαμβάνει μεγάλες διατάσεις η εξάπλωση. Υπενθυμίζεται ότι στις κατεχόμενες περιοχές, έχει επιβληθεί καραντίνα
σε περιοχές της Καρπασίας, και
αυτό ακριβώς το μέτρο δεν πέρασε
απαρατήρητο από τον σχεδιασμό
της κυβέρνησης. Το τι θα κάνουν
τελικώς, θα διαφανεί τη βδομάδα
που μπαίνει και το σίγουρο είναι
πως κυβερνητικοί κύκλοι δεν αποκλείουν κι άλλα μέτρα.

Τα αεροδρόμια στη Βρετανία

Αγκάθι για την κυβέρνηση που
προκαλεί τεράστιες πολιτικές πιέσεις
αποτελεί και το ζήτημα επαναπατρισμού των φοιτητών. Η «Κ» είχε
καταγράψει τις πιέσεις που δέχεται
η κυβέρνηση από γονείς, ενώ μέλη
του Υπουργικού Συμβουλίου δέχονται καθημερινά τηλεφωνήματα και
από φοιτητές που βρίσκονται στο
Ηνωμένο Βασίλειο. Υπενθυμίζεται
ακόμη και το γεγονός ότι η Πρωτοπορία του Ηνωμένου Βασιλείου είχε
λάβει το ποσοστό του 51% στις φοιτητικές εκλογές που έγιναν στις 7
Μαρτίου, λίγες μέρες πριν από την
εξάπλωση του ιού στην Κύπρο και
αυτό έχει τη δική του πολιτική σημασία για τις πιέσεις που δέχεται η
παράταξη της Δεξιάς. Πάντως, ο
Πρόεδρος έχει ήδη αναφέρει στο
διάγγελμά του πως θα επαναξιολογηθεί η απόφαση για σταδιακό επαναπατρισμό όσων το επιθυμούν, με
προτεραιότητα στις ευπαθείς ομάδες.
Σύμφωνα με πολιτικούς κύκλους,
γίνεται ήδη εξέταση του θέματος.
Σύμφωνα, πάντως, με πληροφορίες
της «Κ», ο υπουργός Εξωτερικών
Νίκος Χριστοδουλίδης έχει ήδη μιλήσει με τον Βρετανό ομόλογό του
αλλά και με τον ύπατο αρμοστή, με
τον τελευταίο να διασφαλίζει πως
το Ηνωμένο Βασίλειο είναι υπέρ της
πολιτικής των ανοικτών αεροδρομίων και συνεπώς δεν υπάρχει καμία
ανησυχία για εγκλωβισμό των φοιτητών στη Βρετανία.

Στη σκιά της οικονομίας
Θέμα που απασχολεί και αναμένεται να απασχολήσει έντονα
είναι η διαχείριση της κρίσης από
την οικονομική της διάσταση. Αρμόδιες πηγές ξεκαθαρίζουν πως
σε αυτή τη φάση είναι δύσκολο
να προσδιορισθεί το μέγεθος του
οικονομικού πλήγματος, καθώς
δεν είναι σίγουρο πόσο θα πάρει.
Ήδη στα πολιτικά πηγαδάκια και
στους επιχειρηματικούς κύκλους
συζητείται το αν αποτελεί μία επανάληψη του 2013, μία χειρότερη
μορφή κρίσης, ή κάτι που θα περάσει το συντομότερο, καθώς τα
δεδομένα είναι διαφορετικά. Οικονομικοί κύκλοι εκτιμούν ότι η
κατάσταση είναι διαφορετική από
το 2013, μπορεί να είναι πιο βαθιά
η κρίση, αλλά ενδεχομένως να
διαρκέσει λιγότερο. Ήδη η κυβέρνηση, έχει προχωρήσει σε σειρά μέτρων. Ενδεικτικό ότι ο υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος
Πετρίδης μαζί με τον διοικητή
της Κεντρικής Τράπεζας Κωνσταντίνο Ηροδότου προχώρησαν

σε έντονες διαβουλεύσεις με τα
κόμματα, με αποτέλεσμα το πακέτο μέτρων που ανακοινώθηκε.
Ψηφίστηκε ήδη την περασμένη
Παρασκευή το μέτρο στήριξης
της οικονομίας και των εργαζόμενων, ενώ σήμερα Κυριακή αναμένεται να συζητηθούν τα ζητήματα που προκύπτουν με τα δάνεια και την αναστολή δόσεων
και τόκων. Η πληροφόρηση της
«Κ» είναι πως υπάρχει συναίνεση
μεταξύ ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ και
Αλληλεγγύη, ωστόσο η Συμμαχία
Πολιτών θέτει ως ζήτημα πρόταση








Με το βλέμμα στη
Βουλή η σημερινή
μέρα, καθώς μετά από
αντιδράσεις κομμάτων
θα συζητηθεί το πακέτο
Πετρίδη-Ηροδότου
για αναστολή δανείων.

Απογοήτευση από Βρυξέλλες
Το ερώτημα βεβαίως είναι πώς θα αντιμετωπίσει η Ε.Ε. αυτή τη νέα

πρόκληση τόσο σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της κρίσης όσο και στο
οικονομικό σκέλος. Στην κυβέρνηση προκάλεσε δυσφορία το γεγονός ότι η πρώτη κίνηση κρατών μελών ήταν να διασφαλιστεί πώς θα
σταματήσουν την Κίνα από το να αξιοποιήσει υπέρ της τον τρόπο που
διαχειρίστηκε το κεφάλαιο του κορωνοϊού. Δυσφορία προκάλεσε και
το αποτέλεσμα της πολύωρης τηλεδιάσκεψης των 27 ηγετών της
Ε.Ε., με τη Γερμανία και την Ολλανδία να είναι αρνητικές στην πρόταση χωρών που έχουν πληγεί καίρια από τον ιό (Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Σλοβενία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο) για ευρωομόλογα δείχνοντας προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό
Σταθερότητας, διχάζοντας εκ νέου τα κράτη μέλη. Όπως σημειώθηκε από πηγές της Λευκωσίας, παρατηρητές σε αυτό τον διαξιφισμό
που προκαλείται μεταξύ των κρατών είναι η πρόεδρος της Κομισιόν,
όπως και ο πρόεδρος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

για μηδενικά επιτόκια. Κάποια
από τα κόμματα θέτουν ζήτημα
ότι δεν διασφαλίζεται το πάγωμα
των τόκων μέσα από το πακέτο.
Αυτό που ανησυχεί είναι το ενδεχόμενο οι τόκοι να είναι καταβλητέοι μετά την πάροδο της περιόδου αναστολής. Ήδη κυβερνητικοί κύκλοι σημειώνουν πως
όλη αυτή η συζήτηση θα προκαλέσει ζητήματα στον τραπεζικό
τομέα και μια επανάληψη όσων
έγιναν επί Συνεργατισμού.

Συναίνεση και προτάσεις

Θα πρέπει να σημειωθεί, πάντως, πως τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ επέκριναν σφόδρα
την κυβέρνηση για ελλιπή μέτρα
στην αρχή, φαίνεται συμπλέουν
με την κυβέρνηση από τις 15 Μαρτίου και μετά. Το ΑΚΕΛ προχώρησε
σε δημιουργία ομάδας εθελοντών
για φροντίδα των ευπαθών ομάδων και διοργάνωση αιμοδοσίας.
Ο γ.γ. του ΑΚΕΛ είχε εκφράσει έντονες διαφωνίες για το κλείσιμο
κάποιων οδοφραγμάτων, ωστόσο,
κατά τη σύσκεψη αρχηγών είπε
πως θα πρέπει να υπάρξει πλήρης
ομοφωνία των κομμάτων μπροστά
στα μέτρα. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος, επίσης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα μέτρα, ωστόσο, φρόντισε να ασκήσει πίεση
για την έγκαιρη κατάθεση του οικονομικού πακέτου, καθώς ο μήνας φτάνει στο τέλος. Ο πρόεδρος
της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος
επιμένει για πλήρη επαναπατρισμό των φοιτητών, ενώ έχει καταθέσει και την ιδέα για χορήγηση
υδροξυχλωροκίνης και αζιθρομυκίνης σε όσους νοσήσουν από κορωνοϊό. Κίνηση που υιοθετεί και
ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ
Τραμπ.

ΤΟ ΘΕΜΑ
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Δεν υπακούουν
όλοι στα διατάγματα
για τον κορωνοϊό
Η Αστυνομία δήλωσε ότι αυτοσκοπός δεν είναι
η καταγγελία πολιτών, αλλά η συμμόρφωση του κοινού







Της ΜΑΡΙΝΕΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Μια άλλη πραγματικότητα, από
αυτή που έχουμε συνηθίσει να ζούμε, κυριαρχεί τις τελευταίες εβδομάδες, τόσο στο νησί μας όσο και
στον υπόλοιπο κόσμο. Η πανδημία
του κορωνοϊού έχει επηρεάσει την
καθημερινότητα όλων και έχει περιορίσει κατά πολύ τις δραστηριότητες όλων μας. Σε χώρες όπως η
Ιταλία και η Ισπανία, βάσει και των
αριθμών, διαπιστώνεται ότι η κατάσταση με τον ιό δεν είναι ελεγχόμενη. Ωστόσο, στην Κύπρο ακόμα
δεν έχουμε φτάσει σε μη διαχειρίσιμα επίπεδα, με την κυβέρνηση
να έχει αντιδράσει επαρκώς τελικώς
με διατάγματα και με τη λήψη άλλων
έκτακτων προληπτικών μέτρων.
Το σημαντικότερο διάταγμα, βεβαίως, αφορά την απαγόρευση της
άσκοπης μετακίνησης πολιτών, το
οποίο ανακοινώθηκε το βράδυ της
Δευτέρας, 23 Μαρτίου από τον ίδιο
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μέσω τηλεοπτικού διαγγέλματος και
εφαρμόστηκε από τις 18:00 το απόγευμα της Τρίτης, 24 Μαρτίου.

Στους δρόμους η Αστυνομία

Μέλη της Αστυνομίας, από την
πρώτη στιγμή που εφαρμόστηκε
το μέτρο, βγήκαν στον δρόμο στο
οδικό δίκτυο, για τη διενέργεια
ελέγχων ως προς την τήρησή του
από τους πολίτες. Μετά από οδηγίες
του Αρχηγού της Αστυνομίας, το
πρωί της Τρίτης (24/3) ανακλήθηκε
σχεδόν όλο το προσωπικό της Δύναμης το οποίο υπηρετεί σε διάφορες υπηρεσίες της Δύναμης,
ώστε να συνδράμει στη διενέργεια
των ελέγχων. Σύμφωνα με επίσημα
στοιχεία από την Αστυνομία, τα
οποία κατέχει η «Κ», σε σχέση με
τις καταγγελίες από τις 24 Μαρτίου

Μέλη της Αστυνομίας,
από την πρώτη στιγμή
που εφαρμόστηκε το μέτρο για απαγόρευση της
άσκοπης κυκλοφορίας,
βγήκαν στους δρόμους
για τη διενέργεια ελέγχων
ως προς την τήρησή του
διατάγματος από πολίτες.







Υπήρξαν και πολίτες που
θεώρησαν ότι μπορούν
να διασκεδάσουν με τον
αριθμό 8998, στέλνοντας
μηνύματα τα οποία δήθεν
είχαν χιουμοριστικό
ύφος και απασχόλησαν
το σύστημα.
μέχρι τις 6:00 το πρωί της Παρασκευής, 27 Μαρτίου στις επαρχίες
Λευκωσίας / Μόρφου καταγγέλθηκαν 175 πολίτες, στην Λεμεσό 135,
στην Λάρνακα 77, στην Πάφο 107
και στην Αμμόχωστο189. Η Τροχαία
Αρχηγείου στους αυτοκινητόδρομους προχώρησε σε 23 καταγγελίες.
Σημειώνεται ότι συνολικά έγιναν
15.257 έλεγχοι και οι καταγγελίες
έφτασαν τις 706, ανά το παγκύπριο.
Υπενθυμίζεται ότι τις τελευταίες
εβδομάδες η Αστυνομία διενεργούσε ελέγχους και στη βάση προηγούμενου διατάγματος που αφορούσε την απαγόρευση συναθροίσεων πέραν των 75 ατόμων, τους

όρους λειτουργίας καταστημάτων
και υποστατικών παροχής υπηρεσιών που παραμένουν σε λειτουργία
βάσει των διαταγμάτων και τέλος,
την απαγόρευση λειτουργίας καταστημάτων και άλλων υποστατικών. Τα μέλη της Δύναμης διενήργησαν ήδη χιλιάδες ελέγχους σε
διάφορα υποστατικά και χώρους
συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού
προσώπων, ανά το παγκύπριο με
στόχο την πλήρη συμμόρφωση και
εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας, με τις καταγγελίες, σε γενικές γραμμές, να
είναι ελάχιστες.

Tα... παρατράγουδα

Όπως γίνεται αντιληπτό, παρά
το γεγονός ότι το νησί μας βρίσκεται αντιμέτωπο με έναν «αόρατο
εχθρό» –όπως έχει χαρακτηριστεί–
κάποιοι δεν συμμορφώνονται. Ο
λόγος για τους ατίθασους πολίτες
που επιμένουν να κυκλοφορούν
χωρίς τα απαραίτητα αποδεικτικά
για τη μετακίνησή τους, ή που αρνούνται ακόμη και τον έλεγχο από
την Αστυνομία. Χαρακτηριστικό
είναι το γεγονός ότι η Αστυνομία
δήλωσε ότι αυτοσκοπός δεν είναι
η καταγγελία πολιτών, αλλά η συμμόρφωση του κοινού. Κυρίως την
πρώτη μέρα, παρά το γεγονός ότι
δεν επιθυμούσε η Αστυνομία να
προχωρήσει σε καταγγελίες, το
έπραξε σε 31 περιπτώσεις.
Σχετικά με τον αριθμό 8998 που
έδωσε η κυβέρνηση για να χρησιμοποιείται από οποιονδήποτε δωρεάν, ώστε να λάβει έγκριση για
να μετακινηθεί, τα πρώτα 23 λεπτά
της πρώτης ημέρας (σ.σ. 23/3 –
6:00 μ.μ.) στάλθηκαν γύρω στις
37.000 μηνύματα με αποτέλεσμα
να «πέσει» το σύστημα (επαναλειτούργησε στις 19:00 το απόγευμα

Την πρώτη μέρα, παρά το γεγονός ότι δεν επιθυμούσε η Αστυνομία να προχωρήσει σε καταγγελίες, το έπραξε σε 31

περιπτώσεις.

Από τις 24 Μαρτίου
μέχρι τις 6:00 το πρωί
της Παρασκευής 27/3
Eλεγχοι παγκύπρια

15.257

Καταγγελίες παγκύπρια

706

Λευκωσία / Μόρφου

175

Λεμεσός

135

Λάρνακα

77

Πάφος

107

Ελεύθερη Αμμόχωστος

189

• Τροχαία Αρχηγείου 23 καταγγελίες σε αυτοκινητόδρομους.

της Τετάρτης, 25/3). Αξιοσημείωτη
είναι και η συμπεριφορά πολιτών
την πρώτη ημέρα εφαρμογής του
συστήματος με τον αριθμό, οι οποίοι θεώρησαν ότι μπορούν να διασκεδάσουν με τον αριθμό 8998,
στέλνοντας μηνύματα, τα οποία
δήθεν είχαν χιουμοριστικό ύφος
και απασχόλησαν το σύστημα.

Πρόστιμα στην Πάφο

Δεν άργησαν να επιβληθούν και
οι πρώτες ποινές από δικαστήριο
του νησιού, σε παραβάτες του διατάγματος. Συγκεκριμένα, την Παρασκευή (27/3) το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου επέβαλε πρόστιμο
ύψους 400 ευρώ σε δύο πρόσωπα
στο πλαίσιο της απαγόρευσης κυκλοφορίας με βάση τον περί Λοιμοκάθαρσης Νόμο.

Τι προβλέπει το διάταγμα

Βάσει των όσων ανακοινώθηκαν, οι πολίτες τουλάχιστον μέχρι
τις 13 Απριλίου, επιτρέπεται να μεταβαίνουν από και προς τους χώρους εργασίας, να μετακινούνται
για προμήθειες αγαθών πρώτης
ανάγκης από επιχειρήσεις ή καταστήματα που η λειτουργία τους
επιτρέπεται και εφόσον είναι αδύνατη η αποστολή τους, να επισκέ-

πτονται ιατρό ή φαρμακείο, να μεταβαίνουν σε τράπεζα εάν είναι
αδύνατη η ηλεκτρονική συναλλαγή,
να διακινούνται για παροχή βοήθειας σε συμπολίτες μας που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν ή
σε ομάδες που οφείλουν να αυτοπροστατευθούν ή ευρίσκονται σε
αυτοπεριορισμό ή/και σε χώρους
υποχρεωτικού περιορισμού (καραντίνα). Επίσης, συγγενείς πρώτου
και δευτέρου βαθμού μπορούν να
μεταβαίνουν σε τελετές, όπως κηδείες, γάμους και βαφτίσεις, αλλά
δεν πρέπει υπερβαίνουν τον αριθμό
των 10 προσώπων. Επιτρεπτές είναι
και οι μετακινήσεις για σωματική
άσκηση ή για τις ανάγκες κατοικίδιου ζώου, εφόσον δεν υπερβαίνουν τα δύο άτομα και περιορίζονται σε γειτνιάζουσες με την κατοικία τους, περιοχές. Στο πλαίσιο
των πιο πάνω, οι πολίτες που διακινούνται για τους πιο πάνω λόγους,
υποχρεωτικά πρέπει να έχουν στην
κατοχή τους αποδεικτικά για τον
σκοπό μετακίνησής τους, αλλά και
την ταυτότητα ή το διαβατήριό
τους. Η κυβέρνηση έδωσε την επιλογή τα δικαιολογητικά να είναι
είτε έντυπα εγγράφων, είτε μηνύματα από κινητά τηλέφωνα στον
αριθμό 8998.

ΑΡΘΡΟ / Του ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΑΒΡΑΑΜ

Ορθολογικοί άνθρωποι όλων των χωρών ενωθείτε!

Η

ιδιομορφία της παγκόσμιας
κρίσης υγείας λόγω κορωνοϊού, από την οποία όλοι
ανεξαιρέτως επηρεαζόμαστε, έχει
ένα διττό χαρακτήρα που επιβάλλει
κοινή παγκόσμια προσπάθεια ενάντια στον κοινό, αόρατο και μεταλλαγμένο βιοεχθρό. Επιβάλλει μια
παγκόσμια, πολιτική και κοινωνική
συμμαχία. Το πρώτο διαφοροποιητικό στοιχείο σε σχέση με άλλες
κρίσεις, είναι ότι ο θάνατος και ο
φόβος που επιφέρει ο παγκοσμιοποιημένος ιός δεν είναι αποτέλεσμα
ιμπεριαλιστικών και εμφύλιων πολέμων, τρομοκρατικών επιθέσεων,
πυρηνικών ατυχημάτων, βίαιης καταστολής από δικτατορικά καθεστώτα, σεισμών, τσουνάμι, πλημμυρών, ούτε ένας θάνατος από μια
απέλπιδα προσπάθεια αναζήτησης
μιας καλύτερης ζωής, όπως βλέπουμε σήμερα να συμβαίνει με τους
πρόσφυγες και τους μετανάστες.
Δεν είναι λοιπόν ο κορωνοϊός
ένας θάνατος προϊόν ανταγωνισμού, φυσικών καταστροφών και
ρίσκου. Είναι ένας θάνατος απρόσμενος, ασύμβατος και ασύμμετρος.
Το δεύτερο σε σύγκριση με άλλες
κρίσεις διαφοροποιητικό και αλληλένδετο στοιχείο, είναι ότι αυτή
η πανδημία δεν ξεχωρίζει έθνη,
κράτη, τάξεις, χρώμα του δέρματος,
οικονομικά συστήματα, πολιτεύματα, κόμματα, ιδεολογίες, θρησκείες, άτομα, φύλο, ηλικίες ή ακόμη και φυσική κατάσταση. Η ίδια
πάλι και εδώ διαπίστωση: δεν είναι
ένας θάνατος ανταγωνιστικός. Είναι
θάνατος οικουμενικός, πανανθρώπινος. Απειλεί την ανθρωπότητα

στο σύνολό της. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά της νέας «πυρηνικής»
υγειονομικής βόμβας που έσκασε
και το γεγονός ότι ο παγκοσμιοποιημένος ιός θα συνεχίσει, άγνωστο για πόσο ακόμη να περιφέρεται
τροπαιοφόρος, σκορπώντας θάνατο
και σπέρνοντας φόβο, ανασφάλεια
και αβεβαιότητα, κλονίζοντας την
παγκόσμια οικονομία, κλείνοντας
σύνορα και θέτοντας σε καραντίνα
ολόκληρες χώρες και δισεκατομμύρια ανθρώπους, επιβάλλουν να
παραμεριστεί ο παγκόσμιος ανταγωνισμός και να παραχωρήσει τη
θέση του στην παγκόσμια συνεργασία και αλληλεγγύη. Σε αυτό το
σημείο που φθάσαμε, που βλέπουμε
την πορνογραφία του πολυπολιτισμικού θανάτου ζωντανά, με τις
εικόνες οιμωγής από την Ιταλία
και την Ισπανία να συγκλονίζουν,
προκαλώντας οδύνη και όνειδος
αλλά και οργή για την κατάρρευση
των δημόσιων συστημάτων υγείας,
σε αυτό το σημείο όπου όλοι διακηρύσσουν ότι βρισκόμαστε σε
πόλεμο και ότι τα μέτρα που λαμβάνονται είναι ζήτημα ζωής και
θανάτου, μέση λύση δεν υπάρχει.
Ή θα συνεχίσει ο παγκόσμιος ανταγωνισμός που εξυπηρετεί πρώτιστα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα ή θα εξαπλωθεί και θα κυριαρχήσει, έστω και προσωρινά,
η παγκόσμια συνεργασία και αλληλεγγύη που εξυπηρετεί την ανθρωπότητα.
Η παγκόσμια εκεχειρία όπως
ζήτησε και ο γ.γ. του ΟΗΕ είναι
επιβεβλημένη. Αυτή όμως πρέπει
να συνδυαστεί με την άμεση πε-








Αν το μεγάλο ζήτημα είναι
τα λεφτά και αν αυτά δεν
μπορούν να εξασφαλιστούν από την περικοπή
στρατιωτικών κονδυλίων
ή τη μείωση των στόχων
για πρωτογενή πλεονάσματα, τότε επιβάλλεται
μια παγκόσμια συμφωνία
για έκδοση χρήματος,
χωρίς να επηρεαστούν οι
υφιστάμενες διεθνείς ισοτιμίες και συναλλαγές.
ρικοπή κονδυλίων για στρατιωτικούς εξοπλισμούς και ασκήσεις και
τη διάθεση αυτών των μυθικών
ποσών των τρισεκατομμυρίων στον
τομέα της υγείας (ιατρικές υποδομές, τεχνικός και προστατευτικός
εξοπλισμός, ιατρικά αναλώσιμα)
και της επιστημονικής έρευνας για
τη γρηγορότερη ανακάλυψη εμβολίων και φαρμάκων. Η παγκόσμια
συνεργασία γιατρών, βιοχημικών,
βιοτεχνολόγων και επιστημόνων
άλλων σχετικών ειδικοτήτων και
η ανταλλαγή πληροφοριών, τεχνογνωσίας και εμπειριών, είναι αυτή
τη χρονική στιγμή εκ των ων ουκ
άνευ. Είναι θλιβερό σε αυτόν τον
παγκόσμιο πόλεμο στον οποίο είμαστε υποτίθεται όλοι σύμμαχοι,
να βλέπουμε να επικρατεί ο ανταγωνισμός για το ποιος θα βρει πρώ-

τος το εμβόλιο ή τα φάρμακα. Άλλωστε η συλλογική σοφία, ειδικά
σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι πιο
εποικοδομητική και πιο παραγωγική από την ατομική σοφία. Αν
λοιπόν το μεγάλο ζήτημα είναι τα
λεφτά και αν αυτά δεν μπορούν να
εξασφαλιστούν από την περικοπή
στρατιωτικών κονδυλίων ή τη μείωση των στόχων για πρωτογενή
πλεονάσματα, τότε επιβάλλεται
μια παγκόσμια συμφωνία για έκδοση χρήματος, χωρίς να επηρεαστούν οι υφιστάμενες διεθνείς
ισοτιμίες και συναλλαγές. Σε αυτήν
την πολύμορφη διαδικασία έχουν
χρέος να συνεισφέρουν οι δισεκατομμυριούχοι του κόσμου, οι πολυεθνικές εταιρείες και οι τράπεζες
και αν δεν κυριαρχήσει η αυτοπροαίρετη ηθική πράξη εκ μέρους
τους, ας επιβληθεί ένας παγκόσμιος
ειδικός φόρος του πλούτου για αυτήν την περίπτωση.
Σε αυτόν τον παγκόσμιο αγώνα
ενάντια στην πανδημία του κορωνοϊού, που αν δεν αντιμετωπισθεί
έγκαιρα θα εξελιχθεί σε μια άνευ
προηγουμένου οικονομική πανδημία, μπορούν και πρέπει να συνεισφέρουν εργοδότες και εργαζόμενοι
μέσω μιας βιώσιμης αλληλοκατανόησης, αλλά και ένα παγκόσμιο
εθελοντικό κίνημα απλών ανθρώπων που είναι έτοιμοι να κάνουν
ό,τι τους ζητηθεί για να αντιμετωπισθεί το ιογενές τσουνάμι που
απειλεί την ανθρωπότητα. Δημιουργείται έτσι πρόσφορο έδαφος,
όχι μόνο για να αναγεννηθούν, να
διαδοθούν, αλλά το πιο σημαντικό,
πρακτικά να βιωθούν μεγάλες οι-

κουμενικές και ηθικές αξίες, όπως
είναι η ειρήνη, η συνεργασία, η
αλληλεγγύη, η ενσυναίσθηση, η
ανιδιοτέλεια, ο αλτρουισμός, ο σεβασμός στον διαφορετικό και στον
άνθρωπο γενικά, η αγάπη, η συνεννόηση, η φιλία.
Αυτήν όμως την κομβική στιγμή
που απειλείται ο ανθρώπινος πολιτισμός, έχω την ταπεινή γνώμη
ότι πρέπει να τεθεί ακόμη ένα κεφαλαιώδες, ουσιαστικό ζήτημα που
δεν πρέπει να θεωρηθεί ως παράκαιρο με τη λογική «ας ξεμπερδέψουμε με τον ιό και ύστερα βλέπουμε». Τώρα ακριβώς είναι η ώρα
να θέσουμε το παράλληλο και καθοριστικό ερώτημα: Μετά τον ιό
τι; Θα επανέλθουμε στον σκληρό
και αδυσώπητο παγκόσμιο ανταγωνισμό; Θα συνεχίσουμε τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους για τον
έλεγχο του φυσικού πλούτου, την
παγκόσμια ηγεμονία και τη διασφάλιση γεωπολιτικών και γεωοικονομικών συμφερόντων; Θα συνεχίσουμε τη στρατιωτικοποίηση
του κόσμου, την παραγωγή πυρηνικών όπλων και θα αφήσουμε τον
πυρηνικό όλεθρο να επικρέμαται
ως δαμόκλειος σπάθη πάνω από
την ανθρωπότητα, απειλώντας την
με ολικό αφανισμό; Θα συνεχίσουμε
να διευρύνουμε το χάσμα ανάμεσα
στις τεχνολογικά ανεπτυγμένες
και τις τεχνολογικά υπανάπτυκτες
χώρες και ανάμεσα στον πλούτο
και τη φτώχια; Θα συνεχίσουμε να
έχουμε ως βάση και οδηγό, τον
αποπνευματοποιημένο υλικό ευδαιμονισμό; Θα συνεχίσουμε να
καταστρέφουμε το φυσικό περι-

βάλλον με τον βιομηχανικό παροξυσμό και την καταναλωτική μας
απληστία, μετατρέποντας τη Μάνα-Φύση σε πόρνη του Σύμπαντος;
Θα συνεχίσουμε να θεωρούμε ότι
τα κέρδη είναι πάνω από τη φύση,
τον άνθρωπο και τον πολιτισμό;
Θα συνεχίσουμε να έχουμε υποβαθμισμένα τα δημόσια συστήματα
υγείας;
Τα ερωτήματα που δείχνουν την
απύθμενη ύβρη του ανθρώπου είναι
πολλά και ποικίλα. Το μέγιστο ερώτημα σε αυτό το παγκόσμιο ιστορικό μεταίχμιο είναι αν θα διδαχθούμε από τα λάθη μας και «μαζί»,
«όλοι μας» - λέξεις τώρα πολύ της
μόδας, ενώ προηγουμένως ήταν
ποδοπατημένες κάτω από το χαλί
– να προσπαθήσουμε να διαψεύσουμε τον Γερμανό φιλόσοφο Χέγκελ, που διαπίστωνε τραγικά ότι:
«Ένα πράγμα διδάσκεται ο άνθρωπος από την ιστορία του, ότι δεν
διδάσκεται τίποτα από αυτήν».
Τώρα, λοιπόν, δεν μένουμε
απλώς σπίτι. Μένουμε σπίτι και
προβληματιζόμαστε και αναστοχαζόμαστε την πορεία του ανθρώπινου πολιτισμού. Μένουμε σπίτι
και προετοιμαζόμαστε για τους μεγάλους αγώνες που μας περιμένουν,
με όπλα τον ορθολογισμό, τον ανθρωπισμό και τον διεθνισμό. Γι’
αυτό ας μου επιτραπεί να παραφράσω τον Μαρξ: «Ορθολογικοί
άνθρωποι όλων των χωρών ενωθείτε»!

Ο κ. Μενέλαος Αβραάμ
είναι δρ Φιλοσοφίας.
rodo@primehome.com
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ΤΟ ΘΕΜΑ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Kυριακή 29 Μαρτίου 2020

Και τώρα τεστ για τον κορωνοϊό κατά βούληση
10 εργαστήρια και το Ινστιτούτο NIPD Genetics ξεκινούν την εξέταση, ενώ το ΙΝΓΚ εξετάζει δείγματα όσων εμπίπτουν στο πρωτόκολλο
Του ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ

Τα 11 εργαστήρια

Ανιχνευτικό τεστ για τον κορωνοϊό
COVID-19 μπορεί πια να κάνει ο
κάθε πολίτης, καθώς 11 εργαστήρια
είναι έτοιμα να διενεργήσουν τη
σχετική μοριακή εξέταση. Εξαρχής
διευκρινίζεται ότι το Ινστιτούτο
Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου
(ΙΝΓΚ) συνεχίζει να είναι το σημείο
αναφοράς όπου και εξετάζονται
δείγματα, μόνο όσων ορίζονται από
τη Μονάδα Επιτήρησης και εμπίπτουν στο πρωτόκολλο, δηλαδή
όσων έχουν ταξιδέψει στο εξωτερικό
και όσων ήρθαν σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα. Παράλληλα,
σύμφωνα και με όσα είπε στην «Κ»
ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διευθυντών Κλινικών Εργαστηρίων Χάρης Χαριλάου, με τα τεστ αυτά από
τα ιδιωτικά εργαστήρια στόχος είναι
η ιχνηλάτηση του ιού και καταπολέμησή του πιο μαζικά. Αυτή είναι
η αρχή. Ωστόσο, όσοι θέλουν να
κάνουν το τεστ καλό θα είναι να
συμβουλευτούν προηγουμένως τον
προσωπικό τους γιατρό, διότι δεν
θα ήταν καλό, χωρίς το οποιοδήποτε
σύμπτωμα να κάνει κάποιος το τεστ
αφού εκτός των άλλων υπάρχει πλέον και πρόβλημα εξεύρεσης αντιδραστηρίων, λόγω της μεγάλης ζήτησης.

Σήμερα τεστ από το NIPD
Απευθυνθήκαμε και στο μεγαλύτερο ιδιωτικό Ινστιτούτο που
έχουμε στην Κύπρο το NIPD Genetics Public Company Limited και
στον ιδρυτή και εκτελεστικό διευθυντή του και πρώην υπ. Υγείας
καθηγητή Φίλιππο Πατσαλή, καθώς
από σήμερα Κυριακή 29 Μαρτίου
2020 ξεκινά να προσφέρει τα τεστ.
Όπως μας ελέχθη, μετά από σειρά
επαφών ο υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου ενημερώθηκε
διά επιστολής από την NIPD Genetics ότι, «είναι σε θέση να διενεργεί το μοριακό τεστ με τη μέθοδο
rtPCR για την ανίχνευση του κορωνοϊού SARS-COV-2 στα άρτια τεχνολογικά αναπτυγμένα εργαστήριά
μας στη Λευκωσία. Στόχος μας είναι
ο εντοπισμός κρουσμάτων από τον
SARS-COV-2, συνεισφέροντας έτσι
στη σημαντική προσπάθεια που
καταβάλλεται από το Υπουργείο
Υγείας για ανίχνευση και ταυτόχρονα πρόληψη της διασποράς του
κορωνοϊού».
Στην ίδια επιστολή αναφέρεται
ακόμα: «Στην NIPD Genetics, έχουμε
τη μεγαλύτερη και πλέον σύγχρονη
και τεχνολογικά εξοπλισμένη υποδομή για διενέργεια μοριακών εξετάσεων στην Κύπρο. Εργοδοτούμε

Το Υπουργείο Υγείας ενημέρωσε
ήδη ότι κατόπιν διαβούλευσης με τον
Σύνδεσμο Διευθυντών Κλινικών Εργαστηρίων, Βιοϊατρικών και Κλινικών
Εργαστηριακών Επιστημόνων, έχει
καταρτιστεί προκαταρκτικός κατάλογος εργαστηρίων, τα οποία μπορούν
να διενεργούν τη διαγνωστική μεθοδολογία που ανιχνεύει το γενετικό
υλικό του ιού (RT-RCR), που αποτελεί
τη μόνη αποδεκτή και εγκεκριμένη
μέθοδος διερεύνησης του COVID-19.
Τα εργαστήρια που εντάσσονται
στον κατάλογο είναι:
1. Συνεταιρισμός Εργαστηρίων
ACT-BIO (Βιοϊατρικά Εργαστήρια- Biomedical Laboratories
Χάρης Χαριλάου, Χημείο Ανδρέας Αδάμου και Κλινικά Εργαστήρια BIOCHECK-Τιγγιρίδη)
2. Κέντρο Εργαστηριακής Ιατρικής και Μοριακής Διάγνωσης
MEDIFOS
3.Κλινικά Εργαστήρια Θεοχαρίδη
4. Mendel Center for Biomedical
Sciences
5. MyGene Molecular Diagnostics
6. ΧημείοΔιογένους (C.D. DNA
BiomedicaScienceLab)
7. KP Lambrou Labs Ltd
8. Όμιλος Βιοϊατρική (Χημεία
Γιαννουκάς)

Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο με σύστημα drive through, τιμή 150 ευρώ και με το αποτέλεσμα σε λιγότερο από 24 ώρες, το τεστ από την NIPD Genetics.
90 περίπου επιστήμονες με εξειδίκευση στη μοριακή διαγνωστική,
διαθέτουμε άρτια εξοπλισμένα διαγνωστικά εργαστήρια με τεχνολογία
αιχμής και μεγάλο αριθμό, ρομποτικών συστημάτων και αυτοματοποιήσεις και παρέχουμε δεκάδες
χιλιάδες μοριακά τεστ τον χρόνο
σε 30 χώρες.
Έχοντας τις δυνατότητες αυτές,
είμαστε σε θέση να προσφέρουμε
χωρίς περιορισμό τεράστιο αριθμό
εξετάσεων και αξιόπιστα αποτελέσματα σε λιγότερο από 12 ώρες.
Επιπρόσθετα, τα εργαστήρια της
NIPD Genetics στην Κύπρο έχουν
διαπίστευση από το College of American Pathologists (CAP), USA και
πιστοποίηση από το Clinical Laboratory Improvement Amendments
(CLIA), USA.
Οι οργανισμοί αυτοί είναι οι υψηλότεροι σε επίπεδο διαπίστευσης
παγκοσμίως και η διαπίστευση και
πιστοποίηση από τους οργανισμούς
αυτούς είναι απαραίτητη ώστε ένα
εργαστήριο στις ΗΠΑ να παρέχει
την εξέταση ανίχνευσης του κορωνοϊού SARS-COV-2 με έγκριση
του FDA. Μετά τη διενέργεια του








Η ασθένεια COVID-19 μεταδίδεται κυρίως μέσω
σταγονιδίων που παράγονται κατά τον βήχα ή το
φτάρνισμα κάποιου ο
οποίος έχει κορωνοϊό.







Η ασθένεια COVID-19
προκαλεί συμπτώματα
παρόμοια με αυτά της
κοινής γρίπης. Σε μικρό
αριθμό ασθενών ευπαθών ομάδων, λόγω ηλικίας ή προϋπάρχουσας
ασθένειας, μπορεί να
προκαλέσει αναπνευστική ανεπάρκεια και να
οδηγήσει σε θάνατο.

τεστ, όλα τα θετικά αποτελέσματα
θα κοινοποιούνται στο Υπουργείο
Υγείας».

Πώς γίνεται η εξέταση
Την περασμένη Πέμπτη, με άλλη
μία επιστολή του ο Φίλιππος Πατσαλής ενημέρωσε τον υπουργό
Υγείας για τα τεχνικά και άλλα χαρακτηριστικά του ανιχνευτικού
τεστ για τον κορωνοϊό COVID-19
από την NIPD Genetics, αναφορικά
με τη Διαπίστευση εργαστηρίων
της NIPD Genetics και την Κλινική
μελέτη και πιστοποίηση της μεθόδου
(clinical validation study), και Διεργαστηριακού εξωτερικού ποιοτικού
ελέγχου (Interlaboratory External
Quality Assessment). Παράλληλα,
ακολουθώντας σχετικές οδηγίες το
Υπουργείο Υγείας ενημερώθηκε και
για τους σταθμούς λήψεως δειγμάτων από την NIPD Genetics από
την Κυριακή 29 Μαρτίου 2020.
Η εξέταση πραγματοποιείται στο
υπερσύγχρονο, διαπιστευμένο από
CAP και πιστοποιημένο από CLIA
εργαστήριό της NIPD Genetics στην
Έγκωμη και τιμάται στα 150 ευρώ
έκαστο. Η λήψη του κάθε δείγματος

γίνεται στο πλαίσιο μιας διαδικασίας
drive through καθώς το ενδιαφερόμενο πρόσωπο αφού επικοινωνήσει με το παγκύπριο τηλέφωνο
της NIPD (22267899 ή ηλεκτρονικά:
www.nipd.com/covid19test/), κλείνει ραντεβού όπου το βολεύει σε
Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και
Πάφο. Φτάνοντας στο σημείο κατεβάζει το τζάμι του αυτοκινήτου
του, τόσο όσο να χωράει για πάρει
μια συσκευασία με ένα σωληνάριο
και μια λεπτή και μακριά μπατονέτα,
με την οποία θα πάρει ρινικό επίχρισμα και από τα δύο του ρουθούνια, θα τοποθετήσει την μπατονέτα
στο σωληνάριο, θα τη δώσει πίσω
και θα φύγει. Πρόκειται μια διαδικασία πάνω-κάτω 5 λεπτών. Εκτιμάται ότι είναι ζωτικής σημασίας
να εξετάζεται ο κόσμος διότι το screening συμβάλλει δραστικά στον περιορισμό της διασπορά της ασθένειας μέσω ιχνηλάτησης επαφών.
Εξάλλου η ασθένεια COVID-19 πιθανόν να μπορεί να μεταδοθεί από
άτομα που είναι εντελώς ασυμπτωματικά ή παρουσιάζουν μόνο ήπια
συμπτώματα και δεν γνωρίζουν πως
είναι φορείς.

9. Συνεργασία Κλινικού Εργαστήριου Bioanalysis Clinical Labs
(Λεμεσός), Κλινικά Χημεία Τύμβιος (Λευκωσίας) και Εργαστήρια PZ Agapiou Diagnostics
10. NIPD Genetics (από Κυριακή,
29 Μαρτίου 2020)
11. Μοριακό Τμήμα εργαστηρίου
American Medical Center (από
Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2020).
• Ο κατάλογος θα ανανεώνεται.

Σημεία Συλλογής
Δειγμάτων
• Λευκωσία: NIPD genetics, 31 Νέας
Έγκωμης, 2409.
• Λεμεσός: Γερμανικό Ογκολογικό
Κέντρο, Λεωφόρος Νίκης 1, Άγιος
Αθανάσιος 4108.
• Λάρνακα: Χημείο Κυριάκος Λαμπρού, Λεωφόρος Φανερωμένης
184, Μέγαρο Νικολέττα, Γραφείο
002 & 102.
• Πάφος: Οικία Επάρχου (παρά το
Μνημείο Μακαρίου).
• Καθημερινά & Σαββατοκύριακα
από τις 8:00πμ - 2:00μμ
• Παγκύπριος Αριθμός Επικοινωνίας:
22267899
• www.nipd.com/covid19test/
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Το απροσδόκητο: Ο άνθρωπος σχεδιάζει και ο Θεός γελά

Η

πανδημία του κορωνοϊού μας
θύμισε κάτι που γνωρίζουμε
καλά: η ζωή είναι γεμάτη αβεβαιότητα, το απροσδόκητο καραδοκεί. Έχουμε δει γονείς να κηδεύουν τα παιδιά τους, πλούσιους
που επτώχευσαν, ανθρώπους να
χάνουν τα πάντα σε μια μέρα (το
1974 δεν είναι μακρινή ανάμνηση
για τον κυπριακό ελληνισμό).
Πώς τα βγάζουμε πέρα; Όσο μπορούμε, προσέχουμε και προγραμματίζουμε. Ξέρουμε, όμως, ότι δεν
μπορούμε να τα προβλέψουμε όλα,
ούτε μπορούμε να κάνουμε κάτι για
όλα. Υπάρχουν «γνωστοί άγνωστοι»
παράγοντες (γνωρίζουμε τι δεν γνωρίζουμε, π.χ. πότε θα εκδηλωθεί η
επόμενη χρηματοοικονομική κρίση)
και «άγνωστοι άγνωστοι» παράγοντες (δεν γνωρίζουμε τι δεν γνωρίζουμε, π.χ. σπάνια και απροσδόκητα
γεγονότα όπως μια πανδημία)που
αναστατώνουν, όταν δεν τερματίζουν, τη ζωή μας. Η σοφία έγκειται
στο να ξέρουμε τι μπορούμε να επηρεάσουμε και πότε. Ο ρασιοναλιστής
θέλει εμμονικά να εξαλείψει την
αβεβαιότητα. Ο στοχαστικός έχει
μάθει να διαλέγεται με αυτή: με ό,τι
δεν μπορούμε να ελέγξουμε, συμβιώνουμε.
Γνωρίζουμε βιωματικά ότι η παγκοσμιοποίηση εντείνει την αβεβαιότητα – ατομική και συλλογική.

Όσο ποιο πολλοί «παίκτες» διασυνδέονται με όλο και περισσότερους
τρόπους σε ένα σύστημα, τόσο πιο
σύνθετο αυτό γίνεται: οι αλληλεπιδράσεις πυκνώνουν, η τυχαιότητα
αυξάνεται, και, συνεπώς, η αβεβαιότητα ενισχύεται. Σε μια λαϊκή
αγορά στο μακρινό Γουχάν της Κίνας
μεταδίδεται για πρώτη φορά ο κορωνοϊός·τέσσερεις μήνες μετά, το
ένα τρίτο της ανθρωπότητας έχει
τεθεί καραντίνα!
Η διαχείριση της αβεβαιότητας
είναι μείζον θέμα για έναν κυβερνήτη. Για να διαχειριστεί αποτελεσματικά το απροσδόκητο, πρέπει
να το χειριστεί στοχαστικά, το οποίο
θα πει: πρώτον, να εντοπίσει μια
επερχόμενη κρίση εν τω γεννάσθαι
για να την αποτρέψει· δεύτερον, αν
δεν το καταφέρει, να μεριμνήσει
για την αναχαίτισή της·και τρίτον,
στο μέτρο που η κρίση διογκώνεται,
να εστιάσει στην ανθεκτικότητα
του συστήματος.
Οι δυτικές χώρες υποτίμησαν
την εμφάνιση του κορωνοϊού στην
Κίνα. Συνέβαλλαν η γεωγραφική
απόσταση, η δυτική αυταρέσκεια,
και η δυσκολία των φιλελεύθερων
δημοκρατιών να λαμβάνουν επώδυνα μέτρα χωρίς αναντίρρητα προφανή λόγο. Η Ε.Ε. δεν επέδειξε την
απαιτούμενη ετοιμότητα – κάθε
κρίση αναδεικνύει το χρόνιο πρό-









Η Ε.Ε. δεν επέδειξε την
απαιτούμενη ετοιμότητα
– κάθε κρίση αναδεικνύει το χρόνιο πρόβλημα συλλογικής δράσης
που την ταλανίζει.
βλημα συλλογικής δράσης που την
ταλανίζει. Μερικές κυβερνήσεις,
όπως η βρετανική και η αμερικανική,
δεν υιοθέτησαν μια συνεκτική ερμηνεία, οπότε η δράση τους ήταν
ασταθής – έχασαν χρόνο. Ο πρόεδρος Τραμπ λ.χ. θεώρησε αρχικά
ότι η κρίση του κορωνοϊού είναι
επινόηση των πολιτικών αντιπάλων
του, μετά είπε ότι ο κορωνοϊός θα
«φύγει σαν θαύμα τον Απρίλιο», κατόπιν πήρε κάποια έκτακτα μέτρα
και, στη συνέχεια, υπόσχεται τη
σύντομη χαλάρωσή τους! Άντε να
βρεις άκρη.
Η τάση είναι οι δημοκρατικές
κυβερνήσεις να ανταποκρίνονται
αδύναμα σε «αδύναμα μηνύματα»,
μηνύματα που κρίνουν ότι δεν τις
αφορούν άμεσα. Η στοχαστική διαχείριση επιβάλλει το αντίθετο: να
συνειδητοποιούν τη βαθύτερη σημασία των «αδύναμων μηνυμάτων»
και να ενεργούν αναλόγως. Μερικές

ασιατικές χώρες (Σιγκαπούρη, Ταιβάν, Νότια Κορέα) το κατάφεραν.
Γιατί; Διότι, για τις κυβερνήσεις
τους, η νέα επιδημία δεν ήταν και
τόσο νέα: είχαν ήδη την εμπειρία
άλλων επιδημιών (SARS, MERS,
H1N1) τα προηγούμενα χρόνια. Βρίσκονταν σε μεγαλύτερη εγρήγορση
από τους εφησυχάζοντες δυτικούς.
Στο στάδιο της αναχαίτισης, ο
κυβερνήτης αντιμετωπίζει το οξύ
δίλημμα: να προστατεύσει τη δημόσια υγεία ή την οικονομία; Καταλαβαίνει ότι το δίλημμα, σε μια
δημοκρατία, είναι μη αποφασίσιμο,
οπότε αναζητεί τη χρυσή τομή: ένα
μίγμα μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας χωρίς να πληγεί πολύ
η οικονομία. Η δοσολογία του μίγματος είναι δυναμική και εξαρτάται
από τη στρατηγική που υιοθετείται:
μετριασμός ή καταστολή; Ο μετριασμός δίνει έμφαση στην «ανοσία
της αγέλης» (να μολυνθεί ένα μεγάλο
μέρος του πληθυσμού για να επέλθει
ανοσία), προστατεύοντας την οικονομία. Οι νεκροί, όμως, από τις
ευπαθείς ομάδες θα είναι πολλοί.
Η καταστολή (καθολικές απαγορεύσεις - lockdown)επιβάλλει την κοινωνική αποστασιοποίηση, οδηγώντας, πρόσκαιρα τουλάχιστον, την
οικονομία σε ακινησία.
Δεν είναι τυχαίο που η καταστολή
αποδείχθηκε η κυρίαρχη στρατη-

γική. Ψυχολογικές μελέτες δείχνουν
ότι, για τα άτομα, η «αποστροφή
στην απώλεια»(lossaversion) είναι
ισχυρότερη από την επιδίωξη του
οφέλους: παίρνουμε μεγαλύτερα
ρίσκα προκειμένου να αποφύγουμε
το κακό σε σχέση με το ρίσκο να
κερδίσουμε κάτι καλό. Αυτή η τάση
ενισχύεται στη δημοκρατία: η ισότητα των πολιτών και η διαλογικότητα της δημόσιας σφαίρας μας επιβάλλουν ηθικά την προστασία των
ευάλωτων - να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποτρέψουμε την απώλειά τους.
Η «αποστροφή στην απώλεια»
κοστίζει, φυσικά η οικονομία θα
υποστεί ζημία. Αλλά ως συναισθηματικά (και όχι μόνο λογικά) όντα
που είμαστε, το κόστος το αποδεχόμαστε. Όπως σωστά είπε ο Μπιλ
Γκέιτς, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας κανονικά, όσο
άνθρωποι θα πεθαίνουν δίπλα μας.
«Η οικονομική δυσπραγία είναι αντιστρέψιμη, ο θάνατος δεν είναι».
Πειράματα δείχνουν ότι μόνο άτομα
που έχασαν την ικανότητα να βιώνουν συναισθήματα σκέπτονται
καθαρά υπολογιστικά-ωφελιμιστικά.
Συναντάμε μερικούς τέτοιους δυσάρεστα γραφικούς τύπους στα
αμερικανικά ΜΜΕ.
Περιορίζοντας τις φυσικές ανθρώπινες επαφές, οι καθολικές απα-

γορεύσεις απλοποιούν τη σύνθετη
κοινωνική μορφολογία. Ένα απλοποιημένο σύστημα παράγει λιγότερη
αβεβαιότητα. Η μόλυνση περιορίζεται και ελέγχεται καλύτερα. Η
συλλογή πληροφοριών για τη διασπορά του ιού ενισχύει τη δυνατότητα αποτελεσματικής απόκρισης:
οι φορείς εντοπίζονται, απομονώνονται και νοσηλεύονται. Στο μέτρο
που τα μέτρα λαμβάνονται έγκαιρα,
είναι πιο πιθανό να αποδώσει η καταστολή και να αντέξει το σύστημα
υγείας. Η ανθεκτικότητα είναι δυναμική: εκτός από πόρους απαιτεί
προσαρμοστικότητα και αυτενέργεια – και πίστη.
Κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί
ότι η πανδημία θα τεθεί υπό έλεγχο.
Παραδόξως, αποδεχόμενοι την αβεβαιότητα είναι πιο πιθανό να την
περιορίσουμε, εφόσον διατηρούμε
έτσι την εγρήγορσή μας. Η αναγνώριση ότι βρισκόμαστε στο έλεος
του Θεού δεν είναι μοιρολατρία
αλλά συμφιλίωση με την τρωτότητά
μας. Ο στοχαστικός άνθρωπος ξέρει
ότι ο άνθρωπος σχεδιάζει και ο Θεός
γελά. Κι αυτό, παραδόξως, του δίνει
δύναμη. Και δύναμη χρειαζόμαστε.

Ο κ. Χαρίδημος Κ. Τσούκας είναι καθηγητής Στρατηγικής Διοίκησης στην Έδρα Columbia Ship Management, Πανεπιστήμιο
Κύπρου. (www.htsoukas.com)
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Πού ζεις φίλτατε;
Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Άγια τερτίπια
Το θέμα για τον μητροπολίτη Λεμεσού δεν
είναι αν ο κορωνοϊός μπορεί να εισβάλει
στις εκκλησίες, αλλά να μην παρανομήσει
στα μέτρα της Πολιτείας. Δηλαδή και ο Άγιος
φοβέρα θέλει. Ο Λεμεσού Αθανάσιος, ο επίσκοπος Αμαθούντος Νικόλαος και όσοι ιεράρχες συνεχίζουν να αγνοούν τους κινδύνους, προτάσσοντας ζητήματα πίστης, έχουν
πάρει διαζύγιο από την πραγματικότητα. Τα
διλήμματα που χρησιμοποιούν, ηθελημένα ή
άθελα, δεν αρμόζουν σε θρησκευτικούς
ηγέτες. Η πολιτεία κ. Αναστασιάδη τι θα κάνει; Γνωρίζει τον αριθμό των πιστών που ανταποκρίθηκαν στις θρησκευτικές ανησυχίες
του Λεμεσού ή θα τρέχουμε πίσω από τις
εξελίξεις; Τελικά η αστυνομία θα κάνει
έρευνες ή δεν θα κάνει; Και αν κάνει και εντοπίσει παραβίαση, ποιος είναι ο παράνομος. Αυτός που απηύθυνε την πρόσκληση ή
αυτός που ανταποκρίθηκε;

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η ντρίμπλα του Άγιου Λεμεσού, όχι
επί της ουσίας που είναι η προστασία
της δημόσιας υγείας και των πιστών,
αλλά για τους τύπους εφαρμογής των
μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

••••
Ιερή ράβδος
Με απόφαση της Ιεράς Συνόδου, τελευταία
ημερομηνία των μέτρων στις Εκκλησίες είναι η 10η Απριλίου. Είναι βέβαιο ότι μέχρι
τότε ο συναγερμός δεν θα έχει λήξει. Μακαριότατε, τι θα πράξει η Ιεράς Σύνοδος, νοουμένου ότι η Ορθοδοξία λίαν συντόμως θα εισέλθει σε μια περίοδο με έντονο το θρησκευτικό συναίσθημα; Η πλουραλιστική δημοκρατία εντός της Συνόδου και ότι κάθε
μητροπολίτης κάνει ό,τι θέλει στην επαρχία
του μας ξεπερνά. Δεν μπορεί η Εκκλησία
της Κύπρου να δίνει την εικόνα ότι είναι
αποκομμένη από την κοινωνία και τα σύγχρονα προβλήματα. Μια νέα ανακοίνωση
της Αρχιεπισκοπής, με προτροπές προς τους
πιστούς δεν είναι αρκετή. Η Ιερά Σύνοδος
θα πρέπει να συνέλθει και να τοποθετηθεί
το σύνολο των ιεραρχών, για να γνωρίζουν
και οι «λιγότερο» χριστιανοί την ιερή νομενκλατούρα.

••••
H «ανοσία»
Ο κορωνοϊός, εν αντιθέσει με τον Μπόρις
Τζόνσον, δεν κάνει διακρίσεις. Θιασώτης της
«ανοσίας της αγέλης» ο Βρετανός πρωθυπουργός βρέθηκε θετικός στον ιό. Με βάση
την πολιτική του αντίληψη, κανονικά θα
έπρεπε να αφεθεί στη μοίρα της επιδημίας,
όπως με στόμφο την διακήρυττε το προηγούμενο διάστημα. Μόνο που τότε ο ίδιος
ήταν καθαρός, αφήνοντας συνομήλικούς
του ίσως και μεγαλύτερους, στο έλεος του
Θεού και του ιού. Παρά ταύτα, περιστατικά
κ. Μπόρις και να θυμάσαι πάντα «Γιορτή δι-

Οι παράπλευρες απώλειες μιας πανδημίας που ακόμα και αν μας αποχαιρετήσει έχει σημαδέψει ήδη τις ζωές όλων μας. Η επιστροφή στην κανονικότητα ως υπόσχεση σε μια ταμπέλλα εμπορικής βιτρίνας.

κή μου, παραμονή δική σου».

μιουργώντας ταυτόχρονα πρόβλημα σε πολλές άλλες χώρες που έχουν ανάγκη το σχετικό αναλώσιμο.

••••
Μωρές παρθένες
Δύο ήταν οι ηγέτες που περιφρόνησαν έως
και κορόιδεψαν τον κίνδυνο του COVID-19.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο
ομογάλακτός του πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον. Και οι
δύο ωσάν μωρές παρθένες τρέχουν πια και
δεν φτάνουν. Ο κ. Τραμπ βλέπει τη μεγάλη
χώρα του να είναι στην κορυφή των πληγμάτων του κορωνοϊού, ο δε Τζόνσον δέχθηκε
αυτοπροσώπως την επίσκεψη του COVID19, ενώ η Βρετανία τρέμει προ του φάσματος να ακολουθήσει την Ιταλία και την Ισπανία στους ρυθμούς εξάπλωσης του ιού. Μάλιστα, μαθαίνουμε ότι ο Τραμπ έχει καπαρώσει 5 εκατομμύρια διαγνωστικά τεστ, που
παράγονται από αμερικανικές εταιρείες, δη-

••••
Περί δημοσιογράφων
Δικαίως το φιρμάνι του Γραφείου Τύπου και
Πληροφοριών, για τις μετακινήσεις των δημοσιογράφων, προκάλεσε βροχή αντιδράσεων, με αποτέλεσμα την αναδίπλωση του
Υπουργείου Εσωτερικών. Το πρόβλημα της
ανακοίνωσης του ΓΤΠ ήταν το ύφος και όχι
το αυτονόητο. Ο συντάκτης της ανακοίνωσης
θα έπρεπε να ήταν πιο προσεχτικός και όχι
να δίνει στον αναγνώστη την αίσθηση, «αποφασίζομεν και διατάσσομεν». Οφείλω να
ομολογήσω πως ο κ. Νουρής είπε και κάποιες αλήθειες, επειδή στο παρελθόν έχουμε
δώσει δικαιώματα να θεωρούμαστε ως
«προνομιούχα» επαγγελματική ομάδα.

Όμως κ. Νουρή μας, το γνωρίζετε πως η
συντριπτική πλειοψηφία των δημοσιογράφων είναι κατ’ επίφαση «προνομιούχοι». Με
το συμπάθιο λοιπόν, προς τι τότε οι νουθεσίες προς την ΕΣΚ να χρησιμοποιήσει την
επιρροή της, ώστε η συγκεκριμένη διευκόλυνση να μη γίνει αντικείμενο κατάχρησης;
Με το όνομά τους κ. Νουρή μας και όχι με
χρησμούς.

••••
Κορωνοϊός και EastMed
Προ του φάσματος της νέας οικονομικής
κρίσης και σε συνδυασμό με τις τιμές του
πετρελαίου και του γκαζιού που έχουν θεαματική πτώση οι μεγάλες ενεργειακές εταιρείες, όπως διαβάζουμε άρχισαν να ανακοινώνουν μεγάλες περικοπές στις δαπάνες
τους καθώς και πάγωμα των σχεδίων τους. Η
«δική» μας η ExxonMobil αφού είδε τη με-

τοχή της να βυθίζεται σε χαμηλό 17ετίας,
ανακοίνωσε δραστικές περικοπές δαπανών.
Σε σχετικές ανακοινώσεις προχώρησαν
εσχάτως και οι εταιρείες, Chevron, Equinor,
Gulf Keystone, Kosmos Energy, Oil Search,
Premier Oil, Santos, Saudi Aramco και Tullow Oil ενώ η JP Morgan προβλέπει ότι ειδικά η ιταλική ΕΝΙ θα βρεθεί σε ιδιαίτερα δύσκολη. Τι να πει κανείς; Ότι ο EastMed διαγνώστηκε θετικός στον κορωνοϊό ή ότι όταν
οι άνθρωποι κάνουν σχέδια ο Θεός γελά;

••••
Μαύρα σύννεφα
Τα ιατρικά αναλώσιμα να το δείτε που θα γίνουν εφιάλτης για τον υπουργό Υγείας. Ο
Κωνσταντίνος Ιωάννου είναι πυρ και μανία,
με κάποιους μέσα στο υπουργείο του και τη
διαχείριση των υλικών και των προστατευτικών στολών για λοιμώξεις, στα δημόσια νοσοκομεία. Παρά το γεγονός ότι δεν είναι
συγκρουσιακός δεν άντεξε και απ’ ό,τι μαθαίνω εξεμάνη, κάποια στιγμή με την αλόγιστη διαχείριση υλικών. Έχει βουίξει ο χώρος
της δημόσιας υγείας πως ακόμα και σε κλινικές άσχετες με τον κορωνοϊό, γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό χρησιμοποιούσαν για
ψύλλου πήδημα προστατευτικές στολές, με
αποτέλεσμα να χτυπάμε τώρα που ήλθε η
μπόρα πόρτες κλειστές, δεξιά και αριστερά.
Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ

Το ψευδοδίλημμα του Γ. Μουζάλα
Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

Αθόρυβα δεν το λες με τις βαριές

Οταν ο κ. Μουζάλας κατηγορεί την

κουβέντες που λέγονται. Πάντως,
χωρίς τυμπανοκρουσίες και επισημότητες, ξεκίνησαν οι επετειακές
εκδηλώσεις, οι οποίες θα κλιμακώνονται μέσα στους δώδεκα μήνες
που ανοίγονται μπροστά μας μέχρι
την 25η Μαρτίου του 2021. Τότε,
όσοι θα έχουμε επιζήσει από τα
τρέχοντα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα πρώτα διακόσια χρόνια
της ύπαρξής μας ως σύγχρονου
κράτους και να το γιορτάσουμε.

κυβέρνηση ότι «ντύθηκε Μαυροκορδάτος και όχι Κολοκοτρώνης», εν
αγνοία του, θέλω να πιστεύω, παίρνει την πλευρά των οπλαρχηγών
στον πρώτο μας εμφύλιο (από τους
πέντε της Ιστορίας μας, μετρώντας
και τον Διχασμό) του 1823-1824. Ξεκίνησε όταν ο Κολοκοτρώνης πέταξε
έξω από το Βουλευτικό τον Μαυροκορδάτο, τον εκλεγέντα πρόεδρό
του. Ανάμεσα στα άλλα που του είχε
μαζεμένα, ήταν και το άνοιγμα που
είχε κάνει ο Μαυροκορδάτος στη
Βρετανία, απευθείας στον Κάνινγκ.
Η τελική έκβαση των εμφυλίων
εκείνης της περιόδου έδωσε την κατεύθυνση της Επανάστασης και της
πολιτικής κατάστασης που αυτή δημιούργησε προς τη Δύση.

Στο πνεύμα αυτών των εκδηλώσε-

ων εντάσσονται, πιστεύω, οι δραστηριότητες του ΣΥΡΙΖΑ, που κυριάρχησαν στην επικαιρότητα την
περασμένη εβδομάδα. Τα σκληρά
αγόρια του ΣΥΡΙΖΑ, λ.χ., που εκτοξεύουν ως απειλή τον ερωτικό πόθο τους για τον αντίπαλό τους, επικαλούνται τον Καραϊσκάκη. Ο δε
Γιάννης Μουζάλας, ο πρώην
υπουργός που κατέπληξε με τις διοικητικές ικανότητές του, κατηγορεί την κυβέρνηση και μάλιστα από
το βήμα της Βουλής ότι «ντύνεται
Μαυροκορδάτος και όχι Κολοκοτρώνης».
Κατ’ αρχάς, αν θέλουμε να είμαστε

σωστοί με την Ιστορία, αυτό δεν είναι κατηγορία για οποιαδήποτε κυβέρνηση· είναι έπαινος, διότι ο
Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος ήταν
ό,τι καλύτερο έχει συμβεί στην Ελλάδα κατά το πρώτο ήμισυ του 19ου
αιώνα. Ως κατηγορία, όμως, είναι
άστοχη, άτοπη και προδίδει την
αβυσσαλέα άγνοια εκείνου που την
εκτοξεύει. Είπε και άλλα γλαφυρά
ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ,
όπως το ασύλληπτο ότι οι πολίτες
πειθαρχούν στα μέτρα της κυβέρνησης «λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση». (Παράδειγ-

Οι οπλαρχηγοί με τα παλικάρια

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

μα πλήρους ανατροπής της λογικής, κατά τη γνωστή παράδοση του
ΣΥΡΙΖΑ.) Επίσης, παρότι το μεταναστευτικό δεν κολλούσε με το υπό
συζήτηση θέμα, εκείνος το θυμήθηκε και αυτό, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι, με τον τρόπο που φυλάσσει τα σύνορα, «ξεφτιλίζει τη
χώρα». (Σε ποιους; Στους άπλυτους
των ΜΚΟ; Γιατί, αντιθέτως, οι Ευρωπαίοι ηγέτες συγχαίρουν την Ελλάδα για τη στάση της στον Εβρο.)
Τα σημειώνω αυτά ως ελαφρυντικά

για την περίπτωσή του, διότι ένας
άνθρωπος που υποστηρίζει τα πα-

ραπάνω προφανώς δεν στέκει στα
καλά του. Επιστρέφω όμως στο δήθεν δίλημμα μεταξύ του «καλού»
Κολοκοτρώνη ή του «κακού» Μαυροκορδάτου, όπως το έθεσε ο κ.
Μουζάλας, γιατί πάνω σε αυτή την
ανοησία βασίζεται ο μύθος του λαϊκισμού στην Ελλάδα, από τις ρίζες
του στον Μακρυγιάννη, φθάνοντας
μέχρι τη σύγχρονη εκδοχή του, αυτή που ενστερνίζεται η Αριστερά.
Ο παρεξηγημένος Μαυροκορδάτος,

για τον οποίον τα δυτικού τύπου
ρούχα ήταν επιλογή και πολιτική
δήλωση, ήταν προσωπικότητα και

πνεύμα διεθνούς εμβελείας για τα
μέτρα της εποχής του. Μπορούσε
να στέκεται στο ίδιο επίπεδο με
τους Shelley, με τους οποίους έκανε παρέα όσο ήταν στην Ιταλία. Μάλιστα, η Mary Shelley, η σύζυγος
του ποιητή και συγγραφέας η ίδια
του «Φρανκενστάιν», τον εκτιμούσε τόσο πολύ, ώστε οι φήμες για τη
στενή σχέση τους να γίνουν μέρος
της ιστορίας που μας έφερε ώς
εδώ.
Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι

το πνεύμα και την προσωπικότητά
του ο Μαυροκορδάτος τα αξιοποί-

ησε με τον καλύτερο τρόπο στην
υπηρεσία της πατρίδας του. Αυτός
είχε την ικανότητα να διαβάσει σωστά το διεθνές περιβάλλον μέσα
στο οποίο εκδηλώθηκε η Επανάσταση, αυτός επέλεξε την πολιτική
και τους όρους της διεθνοποίησης
του ελληνικού ζητήματος, αυτός
κατάφερε να δώσει στη χώρα που
γεννήθηκε από τον αγώνα του
1821-1827 την κατεύθυνση προς τη
Δύση και τους θεσμούς της, κατεύθυνση την οποία έκτοτε ακολουθεί,
παρά τις κατά καιρούς διακυμάνσεις σε μια όχι πάντα ομαλή πορεία.

τους έχασαν τον πόλεμο, ας μην
κοροϊδευόμαστε. Το αίμα και οι θυσίες, όμως, εντέλει δικαιώθηκαν
και εμείς μπορούμε να γιορτάζουμε σήμερα, γιατί ο Μαυροκορδάτος
έκανε εγκαίρως τις σωστές στρατηγικές επιλογές, παρά το πολιτικό
κόστος που τον κατέστρεψε. Η
ελευθερία κερδήθηκε, επειδή ο
διεθνής παράγων της εποχής είχε
πεισθεί ότι επρόκειτο για μια εθνική αναγέννηση, που δεν είχε σχέση με Ιακωβίνους, καρμπονάρους
και άλλους ανατρεπτικούς της εποχής. Επειδή επίσης είχαν πεισθεί
ότι ένα ελληνικό κράτος υπό την
καθοδήγηση των Δυνάμεων θα
ήταν το κλειδί για το Ανατολικό Ζήτημα. Τέλος, επειδή το είχαν πιστέψει τόσο, ώστε να επενδύσουν τα
χρήματά τους στον αγώνα της ανεξαρτησίας.
ΦΑΛΗΡΕΥΣ

kassimatis@kathimerini.gr
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ΑΡΘΡΟ / Tου ΧΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Οι λεγόμενοι
ευπαθείς...

Η ώρα
των εκπαιδευτικών

Κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί την επόμενη μέρα. Κανείς δεν μπορεί να υποθέσει πώς θα είναι η ζωή μερικούς
μήνες μετά. Τίποτα δεν είναι δεδομένο,
εκτός από την απειλή αυτού του αόρατου εχθρού, ο οποίος έγινε η κοινή
μας πραγματικότητα, όπου κι αν βρίσκεται ο καθένας,
όπου κι αν ζεi, όποια γλώσσα κι αν μιλά. Ο παγκόσμιος
χάρτης είναι γεμάτος από κόκκινες κηλίδες που αντιστοιχούν στα θύματα της πανδημίας. Και οι αριθμοί
καθημερινά μεγαλώνουν, υπαγορεύοντάς μας επιτακτικά να μείνουμε σπίτι. Κι’ αυτό το «μένουμε
σπίτι» ξαφνικά αποκτά τρομαχτικές διαστάσεις. Γίνεται το σπίτι φυλακή και όχι καταφύγιο, μετατρέπονται οι τέσσερεις τοίχοι σε πελώριους μέσα στους
οποίους καλείται ο καθένας να αντιμετωπίσει τις
δικές του αλήθειες.
Για ό,τι έχτισε μέχρι τώρα, τούβλο με τούβλο,
πλακάκι με πλακάκι, αν τα στοίχισε σωστά, αν είχε
κάποιο νόημα η στοίχισή τους ώστε να νιώθει αυτή
τη στοίχιση σαν την προσωπική του γεωμετρία και
όχι σαν ένα οικοδόμημα που τον πλακώνει. Και ό,τι
ονοματίσαμε ζωή έρχεται μέσα σ’ αυτούς τους τέσσερεις μας τοίχους να μας κοιτάξει κατάματα, να
φταρνιστεί μπροστά μας για να το προσέξουμε,
ίσως και για να το φοβηθούμε, καθηλώνοντάς μας
στο παρόν μας, ώστε να το απολυμαίνουμε από
όλους τους επικίνδυνους «λεκέδες». Διότι ακόμα
και όταν αυτή η πανδημία φύγει, το «μένουμε σπίτι»
δεν πρόκειται πια να έχει την ίδια σημασία, αφού
θα έχει ήδη μεσολαβήσει η προσωπική μας αναμέτρηση με τις «αποκαλύψεις» του αναγκαστικού μας
εγκλεισμού.
Μιλάμε μόνο μέσω τηλεφώνου, βλεπόμαστε μόνο
μέσα από τηλεκλήσεις, δεν αγκαλιαζόμαστε πια,
πόσο άραγε θα κρατήσει αυτό, πόσο θα αλλάξει ο
κοινωνικός ιστός, για πόσο ο άνθρωπος θα φοβάται
να πλησιάσει τον άλλο άνθρωπο, να του αγγίξει το
χέρι, να του δώσει μια σφικτή αγκαλιά; Κανείς δεν
ξέρει να απαντήσει πώς θα είναι το αύριο. Είμαστε
μετέωροι στο σήμερα, ποτέ όμως δεν μας έμαθε
κανείς να σκεφτόμαστε μόνο το σήμερα, ήταν ελαφρότητα να σκέφτεται κανείς μόνο το σήμερα, γιατί
γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε αλλιώς, αλλιώς από
τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας που τώρα
είναι οι ευπαθείς, αλλιώς από την ταπεινότητα των
αιώνων που εμπεριέχουν αυτή τη σοφία, αλλιώς,
εντελώς αλλιώς. Και επιμέναμε σ’ αυτό το αλλιώς,
γιατί έτσι μάθαμε, ότι δηλαδή αυτό το αλλιώς ήταν
ο μόνος δρόμος να πάμε μπροστά, να μη μείνουμε
πίσω, να προχωρήσουμε, να προοδεύσουμε, να μην
είμαστε άνθρωποι περασμένων εποχών. Και πιο
ήταν αυτό το αλλιώς; Μόνο το μετά. Να σκεφτόμαστε
πάντα ένα μετά. Να υπάρχει ένα μετά.
Το οποίο δεν είναι συνώνυμο με το μέλλον διότι
το μέλλον είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το παρελθόν, όχι δεν ήταν το μέλλον που έπρεπε να σκεφτόμαστε για να πάμε μπροστά, για να μη μείνουμε
πίσω, ήταν αυτό το αδηφάγο μετά, το οποίο δεν
έχει ούτε παρελθόν, ούτε παρόν, είναι ένα μετά
που κάνει πέρα την ταπεινότητα των αιώνων και
με θρασύτητα θέλει να υπάρξει από μόνο του ώστε
να μας εγκλωβίζει σε ένα κυνήγι του χρόνου, μέχρι
να γίνει ο χρόνος χρήμα και το χρήμα η μόνη
πρόοδος και το μοναδικό υπαρκτό παρόν. Και τώρα
στεκόμαστε μετέωροι στο σήμερα, και το μετά διαλύεται καθημερινά μπροστά μας σε ολόκληρο τον
πλανήτη. Αυτό το μετά που αποτέλεσε δήθεν το
προχώρημά μας, αλλά το μόνο που κατάφερε ήταν
να αφαιρέσει από το σπίτι μας την έννοια της φωλιάς
και από τη ζωή μας τη σοφία των αιώνων.
Αυτή τη σοφία που βλέπεις πια μόνο στα βλέμματα
των παππούδων και των γιαγιάδων μας, οι οποίοι
τώρα έχουν άλλο όνομα, είναι οι λεγόμενοι ευπαθείς.
Χωρίς, ωστόσο, κανείς μας να αντιλαμβάνεται πως
η ευπάθειά τους δεν οφείλεται στις μειωμένες
αντοχές τους ή στο βεβαρημένο ιατρικό τους ιστορικό. Οφείλεται στη δική μας απάθεια για τη σοφία
των αιώνων.

τήθηκαν γιατί το σύστημα δεν δούλεψε. Έσπευσαν να καταγγείλουν τους «κακομαθημένους»
και να ζητήσουν πλήρη απαγόρευση.
Σαφώς και έγιναν πολλά που δεν μας τιμούν.
Από τους φοιτητές που έβριζαν μέσα στο αεροπλάνο, τους γονείς τους που φώναζαν και έκλαιγαν έξω από το αεροδρόμιο, τις παράλογες απαιτήσεις για ειδική διατροφή και δωμάτια με θέα
στους χώρους καραντίνας.
Όμως σε αυτή την πρωτόγνωρη κρίση, ρόλος
της Πολιτείας δεν είναι να ρίχνει την ευθύνη
της κατάρρευσης του συστήματος που η ίδια
του η κυβέρνηση όφειλε να λειτουργήσει σωστά,
στους πολίτες. Ούτε ρόλος του Προέδρου είναι
να κουνά το δάκτυλο στους ανυπάκουους, προειδοποιώντας ότι θα τα κλείσει όλα. Σε μία τέτοια
πρωτοφανή κρίση, δεν θέλουμε έναν ηγέτη που
να κάνει περιπολίες στους δρόμους για να δει
αν τηρούνται τα μέτρα που επέβαλε. Γιατί όλα
αυτά σίγουρα δεν συμμορφώνουν τους ανυπάκουους. Έχουν απλώς ως στόχο το χειροκρότημα
ενός συγκεκριμένου ακροατηρίου.
Θα προτιμούσαμε, λοιπόν, αντί να αστυνομεύει
στους δρόμους, να δώσει έμφαση εκεί που πρέπει.
Στον σωστό εξοπλισμό και τη σωστή λειτουργία
του συστήματος υγείας. Η εμπιστοσύνη ότι το
σύστημα υγείας είναι αρκετά δυνατό και θα αντέξει της κρίσης είναι πολύ πιο αποτελεσματική
από έναν πληθυσμό που βρίσκεται απλώς υπό
αστυνόμευση. Θα μπορούσε να στραφεί προς
τα νοσοκομεία, όπου ο αριθμός των κρουσμάτων
αυξάνεται μέρα με την μέρα ανάμεσα στους
επαγγελματίες υγείας. Θα προτιμούσαμε αν διασφάλιζε τον κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας
τους, περισσότερες μονάδες εντατικής θεραπείας,
αλλά και την επαρκή στελέχωση των νοσηλευτηρίων, που το ένα με τα το άλλο κλείνουν.
Η κρίση θα περάσει. Και αυτό που θα πρέπει
να μετρήσουμε είναι το τι κοινωνία θέλουμε να
διαμορφώσουμε στον νέο κόσμο. Ελπίζουμε πως
όλο αυτό δεν θα μας μετατρέψει σε έναν πληθυσμό άγνωμο που θα αποζητά την επιτήρηση
και την τιμωρία του. Φοβούμενος, ότι μία έκτακτη
ανάγκη θα βρίσκεται πάντα στον ορίζοντα και
αποζητώντας έναν σύγχρονο Πατερούλη για να
τον προστατεύσει. Και θυσιάζοντας με ευκολία
το μεγάλο αγαθό της Δημοκρατίας.

Τη δεκαετία του 1970 ο πατέρας μου, νεαρός
τότε καθηγητής της βιολογίας, έγινε γνωστός
μέσω της «Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης» την
οποία παρουσίαζε από το ΡΙΚ. Το μοναδικό,
μαυρόασπρο, τηλεοπτικό κανάλι του ΡΙΚ,
του οποίου το κανονικό πρόγραμμα διαρκούσε μερικές μόνο ώρες κάθε βράδυ, μετέδιδε σε ειδική,
οπτικογραφημένη, πρωινή εκπομπή το μάθημα της βιολογίας και χημείας από το εργαστήριο του Παγκυπρίου
Γυμνασίου. Την «Εκπαιδευτική Τηλεόραση» παρακολουθούσαν μαθητές σε όλα τα γυμνάσια της Κύπρου, πλείστα
από τα οποία δεν διέθεταν κατάλληλα εργαστήρια.
Ήταν μια καλή χρήση των τεχνολογικών μέσων της
εποχής. Από τότε η τεχνολογία έκανε άλματα. Ειδικά
στον τομέα της πληροφορικής και της επικοινωνίας η
πρόοδος είναι ασύλληπτη. Ουσιαστικά το κάθε κινητό
τηλέφωνο είναι σήμερα ένας πανίσχυρος υπολογιστής.
Πέρα από την πρόσβαση στο διαδίκτυο, είναι πλέον
εφικτή η πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων και βιντεοδιασκέψεων μέσω ενός απλού κινητού τηλεφώνου. Αυτό
γίνεται εύκολα μέσω εφαρμογών που προσφέρονται μάλιστα δωρεάν. Δηλαδή δεν χρειάζεται καν προσωπικός
υπολογιστής.
Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, τα δημόσια σχολεία δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν κάποιες από τις επιλογές που
προσφέρει πλέον η τεχνολογία για να προσφέρουν εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κατά τη διάρκεια αυτής της
αναπάντεχης κατάστασης με τον κορωνοϊό, που οδήγησε
στην αναστολή λειτουργίας των σχολείων. Δεν γράφω
με επικριτική διάθεση. Ξέρω ότι γίνονται προσπάθειες
και αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν δυσκολίες και επιφυλάξεις τις οποίες έχουν εκφράσει τόσο οι εκπαιδευτικές
οργανώσεις, όσο και οι οργανωμένοι γονείς. Οι προσπάθειες
πρέπει σίγουρα να εντατικοποιηθούν. Προσωπικά, όμως,
θα έδειχνα μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους ίδιους τους
εκπαιδευτικούς.
Μπορεί το εκπαιδευτικό μας σύστημα να έχει προβλήματα και στρεβλώσεις, αλλά θεωρώ ότι στα δημόσια
σχολεία υπηρετούν πολύ καλοί εκπαιδευτικοί, με γνώσεις
και με διάθεση προσφοράς. Συνεπώς θα τους επέτρεπα
να βγουν μπροστά. Θα τους καλούσα να αναλάβουν πρωτοβουλίες.
Ο κάθε Διευθυντής να οργανώσει και να διευκολύνει
την προσπάθεια. Οι λύσεις από το κέντρο πιθανώς να
καθυστερήσουν. Ούτε και χρειάζεται να είναι τα πάντα
ρυθμισμένα από το κέντρο, ειδικά σε μια έκτακτη κατάσταση όπως αυτή που διανύουμε. Η ευελιξία δεν βλάφτει.
Εξάλλου, ο κάθε εκπαιδευτικός γνωρίζει την τάξη του
καλύτερα από κάθε άλλο και μπορεί από την ασφάλεια
της κατοικίας του και με την χρήση των τεχνολογικών
μέσων να κρατήσει επαφή με τους μαθητές, να τους εμψυχώσει, να τους καθοδηγήσει και να συνεχίσει τη διδασκαλία στο βαθμό που είναι εφικτό. Το όφελος θα ήταν
ανεκτίμητο.
Αυτή η προσπάθεια θα ήταν ευκολότερη εάν υπήρχαν
καταλληλότερα μέσα και εάν υπήρχε μεγαλύτερη εξοικείωση με την τεχνολογία. Χωρίς αμφιβολία. Την απάντηση
όμως την δίνει ένας εκπαιδευτικός σε δημόσια ανάρτηση
του στο Facebook: «Πράγματι υπάρχουν ελλείψεις σε
υλικοτεχνική υποδομή και μύριες αστοχίες στην ψηφιακή
πολιτική…Με την ίδια λογική όμως, ελλείψεις υπάρχουν,
μάλλον σημαντικότερες, και στον χώρο της δημόσιας
υγείας. Να αρνηθούν οι γιατροί και οι νοσηλευτές να επιτελέσουν το καθήκον τους; Σε αυτό τον αγώνα, ο καθένας
οφείλει να παίξει από τη θέση του τον ρόλο του ώστε να
κρατηθεί η κοινωνία όρθια».
Αυτή είναι η σωστή προσέγγιση που προέρχεται από
άνθρωπο που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της εκπαίδευσης. Επιφυλάξεις του τύπου «πρέπει πρώτα να εκπαιδευτούν οι εκπαιδευτικοί» ή αυτές που αφορούν τα
προσωπικά δεδομένα δεν πρέπει να σταθούν εμπόδιο.
Κατ’ ακρίβεια υπερβολική έμφαση σε αυτά τα ζητήματα
ή η αναζήτηση του τέλειου θα δημιουργούσε υποψίες
ότι κάποιοι επιχειρούν να διυλίσουν τον κώνωπα.
Σε κάθε δοκιμασία, όπως είναι αυτή που διανύουμε,
αναδεικνύονται και τονίζονται τόσο τα αρνητικά μας,
όσο και τα θετικά μας. Αυτή είναι η ευκαιρία για το
δημόσιο σχολείο να αναδείξει το θετικό του πρόσωπο
και το σημαντικό του ρόλο.

e οι

Ο κ. Χάρης Γεωργιάδης είναι αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ.
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EPA/MASSIMO PERCOSSI

AKAΡΙΑΙΑ / Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

Άστεγος βρίσκει καταφύγιο σε εκκλησία της Ρώμης.

ΔΙΕΛΚΥΣΤΙΝΔΑ / Tης ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Στην εποχή του Πατερούλη
«Το να ζητάς από τους ανθρώπους
να επιλέξουν ανάμεσα στην ιδιωτική
τους ζωή και την υγεία τους», έλεγε
σε πρόσφατη ανάλυσή του ο Ισραηλινός συγγραφέας Γιουβάλ Χαράρι, «είναι στην πραγματικότητα,
η ίδια η ρίζα του προβλήματος, επειδή πρόκειται
για ψευδή επιλογή». Μπορούμε, όπως εξηγούσε
στους Financial Times ο Χαράρι, να προστατέψουμε την υγεία μας, όχι μέσω καθεστώτων
ολοκληρωτικής επιτήρησης αλλά ενισχύοντας
τη συνεργασία ενός καλά πληροφορημένου κοινού. Ενός κοινού που σε αυτή την κρίση θα έχει
πλήρη εμπιστοσύνη στις αρχές, στα ΜΜΕ και
κυρίως στα επιστημονικά δεδομένα.
Το έχουμε ξαναπεί, πως η πανδημία κατάφερε
να αποκαλύψει τι ηγέτες διαθέτει κάθε χώρα.
Ηγέτες που χλεύαζαν επιστημονικά δεδομένα,
αντιδρούσαν ακόμη και με τον εμβολιασμό, που
απέρριπταν με ευκολία όσα δημοσίευαν τα ΜΜΕ
και που έκαναν απλοϊκές εκτιμήσεις, τρέχουν
να προλάβουν εκ των υστέρων τη ζημιά που
έχει προκαλέσει η ανεπάρκειά τους στους πολίτες
τους. Αυτοί πλέον θα κληθούν να εφαρμόσουν
ένα καθεστώς επιτήρησης, με ό,τι κι αν αυτό
συνεπάγεται. Όμως αναλγησία έχει καταδείξει
και η ηγεσία της κατά τα άλλα σοβαρής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ώρα δηλαδή που η Ιταλία
μεταφέρει σε κομβόι τους εκατοντάδες νεκρούς
της, το τελευταίο που θα αναμέναμε από την
Πρόεδρο της Κομισιόν ήταν να μας μαθαίνει
πώς να πλένουμε σωστά τα χέρια μας. Ανίκανη
να αντιληφθεί το μέγεθος της ζημιάς, να ηγηθεί
και να εμπνεύσει στη μεγαλύτερη κρίση της γενιάς μας.
Στην απογύμνωση όλων αυτών που ηγούνται
και στην γενικότερη αντίληψη ότι όλα καταρρέουν, κοινωνίες έφτασαν πλέον να αποζητούν
την πλήρη επιτήρησή τους από το κράτος. Και
την παραδειγματική τιμωρία όσων δεν υπακούουν
τυφλά γιατί «η δημοκρατία του ενός σταματά
εκεί που ξεκινά η υγεία του άλλου».
Σωστά τα μέτρα της κυβέρνησής μας, όμως
είδαμε πολλά τις τελευταίες μέρες που μας ανησυχούν για την επόμενη μέρα. Και κυρίως για
το τι κοινωνία θέλουμε να διαμορφώσουμε μετά
την κρίση. Όταν για παράδειγμα το σύστημα
sms 8998, λειτούργησε και κατέρρευσε στα
πρώτα 30.000 μηνύματα, οι πολίτες δεν διερω-
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ΒΟΛΕΣ / Tου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ

Σύγχρονο μαρτύριο ο καρκίνος
Κατευθείαν στον παράδεισο πάνε όσοι
Χριστιανοί πέρασαν
από το σύγχρονο
μαρτύριο του καρκίνου και καθίστανται
σύγχρονοι μάρτυρες της Εκκλησίας,
λένε σύγχρονοι άγιοι της Εκκλησίας.
Ιστορικά, έχουμε τα σωματικά μαρτύρια, τα οποία συνεχίζονται μέχρι
τις μέρες μας. Έχουμε το ισόβιο
μαρτύριο των ασκητών και των
οσίων. Και τις τελευταίες δεκαετίες,
ίσως λόγω ιατρικών εξελίξεων, έχουμε και το μαρτύριο των καρκινοπαθών, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα
στις δύο πρώτες μαρτυρικές πορείες. Απόδειξη της αγιότητας των
σύγχρονων μαρτύρων αποτελούν
ενίοτε οι θαυμαστές εμφανίσεις
τους για στήριξη και ενίσχυση των
ζώντων.
Εν ζωή, άγιος παππούλης, λέει

ότι η φοβερή αυτή ασθένεια δίνει
την ευκαιρία στον ετοιμοθάνατο
να μετανοήσει, έστω και την υστάτη, την ενδεκάτη σύμφωνα με το
Ευαγγέλιο. Δίδει, επίσης, την ευκαιρία στα αγαπημένα του πρόσωπα να προετοιμαστούν για τη μεγάλη απώλεια, αποδεχόμενοι ακόμη
και τη φοβερή αλήθεια, ότι ο θάνατος είναι δώρο του Θεού προς
τον άνθρωπο, «ίνα μη το κακό αθάνατο γένοιτο...». Έχουμε και το
φαινόμενο άνθρωποι να παρακαλούν τον Θεό να φύγει ο αγαπημένος τους, ώστε να λυτρωθεί από
τα βάσανα. Ακόμη, οι φοβεροί πόνοι
και το σωματικό μαρτύριο του καρκινοπαθούς καθίστανται μαθήματα
ζωής για τα αγαπημένα του πρόσωπα και κατά κανόνα αποτελούν
αιτία για αλλαγή πορείας ζωής.
Στην Ελλάδα υπάρχει η συνήθεια, όταν πεθαίνει κάποιος μεγάλος

σε ηλικία, να ρωτούν αν έχασε
παιδί. Όταν η απάντηση είναι αρνητική, συνηθίζουν να λένε ότι
φεύγει ευτυχισμένος. Ακόμη και
οι πατέρες της Εκκλησίας σηκώνουν τα χέρια μπροστά στον πόνο
των ανθρώπων που έχασαν παιδί
και λένε ότι μόνο η Παναγία, μπορεί
να παρηγορήσει τους πενθούντες.
Ο Άγιος Πορφύριος έλεγε: «Έχω
κάνει κι εγώ έρευνα για τον καρκίνο
και έχω βρει αρκετά στοιχεία. Ο
καρκίνος κυρίως βγαίνει σε μπερδεμένες ψυχές, σε αγχώδεις ανθρώπους, σε βασανισμένους από
διάφορα γεγονότα, σε καταπιεσμένους. Όταν πάθεις κάτι και σου
πουν ότι είναι καρκίνος πρέπει να
δοθείς πολύ στην αγάπη του Θεού.
Να ηρεμήσεις, να ησυχάσεις, ν’
αγαπήσεις τον κόσμο, να τα’ αγαπήσεις όλα. Να είσαι όλο αγάπη
και δοξολογία στον Θεό και να αγιά-

σει η ψυχή σου. Κι όταν αγιάσει η
ψυχή σου, όταν προσκολληθείς
στον Θεό και γίνει ηρεμία, το συμπαθητικό και το παρασυμπαθητικό
και όλα τα συστήματα του οργανισμού θα ηρεμήσουν, και τότε ο
καρκίνος, αν δεν θεραπευθεί, τουλάχιστον θα μείνει εκεί που βρίσκεται...».
Η μοναχή Γαβριηλία, σε μια συγκλονιστική ομιλία της πριν από μερικά χρόνια στην Λάρνακα, ανέφερε: «Αυτό που μπορούμε να κάνουμε στον άνθρωπο που έχει καρκίνο και είναι ετοιμοθάνατος είναι
να μην του κάνουμε ‘μάθημα’. Αυτός, πλησιάζοντας τον θάνατό του
αποκτά μία σοφία που σε αφήνει
άλαλο. Αυτό που επαναστατεί μπροστά στην πραγματικότητα, είναι ο
εξωτερικός άνθρωπος. Η ψυχή του
όμως ξέρει ότι θα φύγει. Να μην
κάνετε δασκάλεμα. Το μόνο που

‘δασκαλεύει’ είναι η αγάπη και δεν
θέλει πολλά λόγια. Όχι παραμύθια
ότι ‘θα περάσει’. Γιατί έτσι τον
αναγκάζουμε να παίζει και αυτός
θέατρο και του στερούμε αυτό το
μεγαλείο της μετάβασης στην άλλη
ζωή. Σιωπηλή συμπαράσταση και
άγγιγμα και ο Θεός θα κάνει τα υπόλοιπα. Εμείς, έτσι κι αλλιώς, δεν
κάνουμε τίποτα».
Ο Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος πρόσφατα σε μια ομιλία του
και επικαλούμενος τον πνευματικό
του πατέρα, τον Άγιο Ιάκωβο Τσαλίκη, λέει ότι: «για κάθε θάνατο
υπάρχει ένας τελείως διαφορετικός
λόγος, τον οποίο επιτρέπει ο Χριστός. Ο Θεός, ο οποίος έχει την
εξουσία επί νεκρών και ζώντων,
είναι αυτός οποίος παραχωρεί ή
ευδοκεί, για τον θάνατο κάθε ανθρώπου. Πόσο λάθος είναι να παρηγορούμε ανθρώπους που έχασαν

παιδιά, που έχασαν συγγενείς, ιδιαιτέρως νέους και τους λέμε, άμα
ξέρετε δεν είναι του Θεού τούτο
το οποίο συνέβη. Ο Θεός θέλει
άλλος να φύγει στα τέσσερα, άλλος
στα 14, άλλος στα 54 και άλλος στα
104. Ο Θεός έχει πολύ ειδικούς λόγους, τους οποίους μόνο θεοφόροι
άνθρωποι μπορούν να ξέρουν».
Η γερόντισσα Γαβριηλία, η γερόντισσα της Ασκητικής της Αγάπης, έλεγε: «Ποτέ να μη λες, γιατί
περνώ αυτό; Ή όταν βλέπεις τον
άλλο με τη γάγγραινα, τον καρκίνο
ή την τύφλωση, να μη λες γιατί το
περνά αυτό; Αλλά να παρακαλείς
τον Θεό να σου χαρίσει το όραμα
της άλλης όχθης... Τότε θα βλέπεις
όπως οι Άγγελοι τα γινόμενα εδώ
όπως πραγματικά είναι. Όλα στο
σχέδιο του Θεού. Όλα».
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Αβεβαιότητα και φόβος

Η πολιτική διαμάχη πληγώνει την Ενωση

Του ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΑΓΚΟΥ

Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

Αβεβαιότητα και φόβος είναι τα
βασικά χαρακτηριστικά που πλαισιώνουν την πανδημία του κορωνοϊού και τις επιπτώσεις του
στην οικονομία, προκαλώντας
παγκόσμιο «ψυχοπλάκωμα». Ισως
είναι η πρώτη φορά στην ιστορία
του πλανήτη που οι πάντες αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα την ίδια
απειλή για την υγεία και την οικονομία, ενώ κανείς δεν μπορεί
να προσφέρει ελπίδα με πειστικές
διαβεβαιώσεις αναχαίτισης και
ανάκαμψης. Με αποτέλεσμα, το
σκοτεινό παρόν να ανακατεύεται
με το πάρα πολύ θολό ορατό μέλλον σε ένα «χαρμάνι» που δεν επιτρέπει μεγάλα όνειρα και προσδοκίες στον μέσο άνθρωπο. Δυ






Οποια Ευρώπη και να
προκύψει, το βέβαιο
είναι ότι οι μελλοντικές
γενιές θα κληθούν να
πληρώσουν τα σημερινά «σπασμένα».
στυχέστατα, αυτή είναι η εικόνα
του κόσμου σήμερα και μακάρι
η επούλωση και η διόρθωση να
έλθουν γρήγορα.
Ξεκινώντας από τον τομέα της
υγείας, που έχει και την προτεραιότητα, όχι μόνο γιατί ο ιός
απειλεί ανθρώπινες ζωές, αλλά
γιατί είναι παράλληλα και η αφετηρία των οικονομικών δεινών
που συνοδεύουν την εξάπλωσή
του, κανένας αρμόδιος οργανισμός
ή ειδικός δεν μπορεί να διαβεβαιώσει οτιδήποτε συγκεκριμένο σε
σχέση με την αντιμετώπιση, τη
συμπεριφορά και τη διάρκειά του.
Οι μόνες σίγουρες διαπιστώσεις
είναι ότι διαδίδεται με απίστευτη
ταχύτητα, ότι οι ηλικιωμένοι και

οι ευπαθείς ομάδες είναι πιο ευάλωτοι απέναντί του, αλλά κανείς
δεν είναι άτρωτος και η αυτοαπομόνωση είναι η μοναδική ουσιαστική προφύλαξη.
Κατά τα άλλα, από πουθενά
δεν υπάρχει διαβεβαίωση ότι ο
κορωνοϊός θα εξαφανιστεί το καλοκαίρι, ότι έχουν ανοσία όσοι
προσβλήθηκαν, ότι η ανακάλυψη
φαρμάκου ή η δημιουργία εμβολίου είναι πολύ κοντά. Με την έννοια αυτή, πάρα πολλά εξαρτώνται
από τη διάρκεια και την ένταση
της πανδημίας, κυρίως η παγκόσμια οικονομία, περιλαμβανομένης φυσικά και της ελληνικής. Το
πρωτόγνωρο είναι ότι η εξάπλωση
του ιού «κλείνει» τη μία μετά την
άλλη όλες τις μεγάλες οικονομίες,
άρα δεν διαφαίνεται ακόμη ο ισχυρός και εύρωστος παράγοντας
που θα μπορεί να σύρει τους υπόλοιπους την επόμενη μέρα. Επίσης, η «ένεση» που επιχειρείται
να δοθεί με τη μορφή άφθονης
και φθηνής ρευστότητας για τη
στοιχειώδη συντήρηση κατ’ αρχάς
και την τόνωση σε δεύτερο βαθμό
της οικονομίας, πρώτον, δεν είναι
σίγουρο ότι έχει τα κατάλληλα
συστατικά, δεύτερον, δεν ξέρουμε
αν θα αποδώσει.
Σε όλη αυτή την κατάσταση,
η εικόνα που παρουσιάζει η Ευρώπη είναι μάλλον αποκαρδιωτική. Οι ενδείξεις στοιχειώδους
αλληλεγγύης της περασμένης
εβδομάδας έδωσαν τη θέση τους
σε εκδηλώσεις μετωπικής αντιπαράθεσης σχετικά με τον τρόπο
αντιμετώπισης της οικονομικής
καταστροφής. Ευτυχώς που η ΕΚΤ
είναι πιο μπροστά στη λήψη απαραίτητων ανακουφιστικών μέτρων, αλλά το βέβαιο είναι ότι οι
μελλοντικές γενιές θα κληθούν
να πληρώσουν τα σημερινά «σπασμένα». Οποια Ευρώπη και να
προκύψει...

Η ουσία της συζήτησης για το λεγόμενο
«κορωνο-ομόλογο» είναι πολιτική: εάν θεσπιστεί μηχανισμός
ενιαίου δανεισμού,
ποιος θα ελέγχει τον τρόπο που θα
διοχετεύεται το χρήμα; Ποιες δυναμικές θα αναπτυχθούν μεταξύ
των χωρών-μελών και εντός κάθε
χώρας εάν δεν υπάρξουν αυστηροί
κανόνες; Οι χώρες με ισχυρότερες
οικονομίες πιστεύουν ότι θα σηκώνουν το βάρος των υποχρεώσεων·
όσες έχουν μεγαλύτερη ανάγκη θέλουν χρήματα χωρίς να αυξάνεται
το ήδη δυσβάσταχτο χρέος τους.
Ετσι, ένα μέτρο που θα μπορούσε
να σηματοδοτήσει την περαιτέρω
ενοποίηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης
δείχνει ότι οι χώρες-μέλη δεν μπορούν να παραβλέψουν το πολιτικό
συμφέρον των κυβερνήσεών τους
προς όφελος του συλλογικού καλού.
Η πολιτική είναι η διαχείριση της
εξουσίας, και ένα κοινό ευρωπαϊκό
ομόλογο θα διατάραζε τις ισορροπίες
στην Ευρωζώνη. Ομως, η ανάγκη
να στηριχθεί κάθε χώρα την ώρα
της τεράστιας κοινωνικής και οικονομικής ανατροπής που προκαλεί
ο COVID-19 απαιτεί λύσεις, οι οποίες

θα πείσουν τους πολίτες ότι η Ε.Ε.
έχει το σθένος να αντιμετωπίσει
την απειλή και να βγει ισχυρότερη
από την κρίση.Είναι φυσικό η Γερμανία και η Ολλανδία (και μερικές
άλλες χώρες) να πιστεύουν ότι ένα
κοινό ομόλογο μπορεί να τις εκθέσει
σε νέα ρίσκα. Οφείλουν, όμως, να
λογαριάσουν τις επιπτώσεις των
κινήσεών τους όχι μόνο όσον αφορά
τη γνώμη των δικών τους ψηφοφόρων αλλά των ψηφοφόρων όλης
της Ενωσης. Σήμερα που όλοι φοβόμαστε το αύριο, δεν μπορούμε
να παρακολουθούμε συμπεριφορές
όπως αυτές που περιέγραψε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: «Οταν
η Ευρώπη είχε ανάγκη να είμαστε
εκεί ο ένας για τον άλλον, πολλοί
φρόντιζαν μόνον εαυτούς». Αναφερόταν στην αρχική απαγόρευση
της Γερμανίας, της Γαλλίας και άλλων χωρών να εξαγάγουν υγειονομικό υλικό σε άλλες χώρες-μέλη.
Την Πέμπτη, οι διαφωνίες που διατυπώθηκαν στη τηλεδιάσκεψη κορυφής για το «κορωνο-ομόλογο»,
ενίσχυσαν την εντύπωση ότι η Ε.Ε.
ίσως να μην μπορέσει να ξεπεράσει
τις αγκυλώσεις της ώστε να αντιμετωπίσει την πρωτοφανή κρίση.Οι

ηγέτες των χωρών που αρνούνται
να συζητήσουν κοινό ομόλογο οφείλουν να δείξουν ότι κατανοούν το
μέγεθος του κινδύνου που η Ενωση
αντιμετωπίζει και να συζητήσουν
λύσεις οι οποίες θα στηρίξουν κάθε
χώρα-μέλος. Να δείξουν ότι αναγνωρίζουν την ευθύνη του καθενός
να συμβάλει στην ενίσχυση της
Ενωσης.
Οι υπέρμαχοι του ευρωομολόγου,
από την άλλη, οφείλουν να συζητήσουν τις προτάσεις που ήδη υπάρχουν στο τραπέζι, κυρίως όσον αφορά τη χρηματοδότηση μέσω του
ευρωπαϊκού μηχανισμού σταθερότητας ESM. Ετσι, ίσως επιτευχθεί
συμβιβασμός το συντομότερο, ώστε
να χρηματοδοτηθεί ο πόλεμος κατά
του κορωνοϊού, να στηριχθούν
επαρκώς οι εθνικές οικονομίες χωρίς
να χάνεται ο λογαριασμός. Ακόμη
μεγαλύτερο όφελος θα είναι η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην Ενωση.Η θέση της Ελλάδας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η χώρα μας είναι μεταξύ
αυτών που στηρίζουν τη θέσπιση
του «κορωνο-ομολόγου», μαζί με
Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ιρλανδία,
Σλοβενία, Πορτογαλία, Βέλγιο και
Λουξεμβούργο. Είναι η χώρα που
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έδωσε τη σκληρότερη μάχη για να
παραμείνει στην Ε.Ε., καταθέτοντας
υψηλότατο τίμημα σε ύφεση, χαμένο πλούτο, ανεργία και πολιτική
ένταση. Ο νέος κορωνοϊός έπληξε
τη χώρα την ώρα που ανέκαμπτε.
Η ενίσχυση του κράτους, των επιχειρήσεων, των επαγγελματιών
είναι απαραίτητη. Η Ελλάδα έδειξε
ότι μπορεί να τηρεί τους κανόνες,
να κάνει θυσίες για να διαφυλάττει
την ενότητα της Ευρωζώνης· προσφάτως έδωσε μάχη στα σύνορά
της για την ακεραιότητα της Ε.Ε.
Εχει αποκτήσει αξιοπιστία. Πέτυχε
με τη στήριξη της Ε.Ε., και η επιτυχία αυτή ενισχύει την Ενωση.Η
νέα κρίση μπορεί να υπονομεύσει
κάθε χώρα και την ίδια την Ενωση.
Οι ΗΠΑ υιοθετούν τεράστιο πρόγραμμα στήριξης, ενώ η Κίνα θα
κινηθεί δυναμικά για να επανακτήσει χαμένο έδαφος. Ολες οι χώρες
της Ε.Ε. («πλούσιες» και «πληγωμένες») πρέπει να αναρωτηθούν
πόσο ισχυρές θα είναι χωρίς την
Ε.Ε. Ας εξασφαλίσουν την επιβίωση
πρώτα και μετά να επιστρέψουν
στις λεπτομέρειες της πολιτικής
που σήμερα τις παραλύουν. Να ενισχύσουν την Ενωση ώστε η καθεμία
να έχει τη δύναμη του συνόλου.

Τουρκία και κορωνοϊός
Ουδείς ανέμενε ότι
η Τουρκία θα συνεόρταζε με εμάς τους
Ελληνες την επέτειο
της Επαναστάσεως
του 1821. Αλλά ούτε
πρέπει να εκπλήσσει ότι αυτή την
ημέρα, ύψιστου συμβολισμού για
την Ελλάδα, τα τουρκικά μαχητικά
προέβησαν σε παραβιάσεις του
ελληνικού εναέριου χώρου στον
Εβρο και στο Αιγαίο. Κατά παράβαση συμφωνιών περί αποχής
στρατιωτικών δραστηριοτήτων
στις εθνικές εορτές.
Η μάστιγα του κορωνοϊού αποδιοργάνωσε τον πλανήτη. Εκλεισε
τους αντικυβερνητικούς διαδη






Σε αυτή τη φάση που
οι πάντες ασχολούνται
με τη μάστιγα, η Αγκυρα διαμορφώνει τετελεσμένα και δεν θα πρέπει
να εκπλαγεί κανείς εάν
αρχίσει και έρευνες
νοτίως της Κρήτης.
λωτές του Χονγκ Κονγκ στα σπίτια
τους.
Εξαφανίστηκαν τα «Κίτρινα
Γιλέκα» από το Παρίσι. Ακόμη και
οι ριζοσπάστες ισλαμιστές φαίνεται πως ανέστειλαν την τρομοκρατική δράση τους.
Δεν επηρέασε, ωστόσο, κατ’
ελάχιστον την τουρκική πολιτική
έναντι της Ελλάδος. Η κατάθεση
στον ΟΗΕ των συντεταγμένων
του τουρκολυβικού μνημονίου,
που «διαγράφει» την υφαλοκρηπίδα της Κρήτης, των Δωδεκανήσων και της Κύπρου, αποτελεί
απλώς επιβεβαίωση του αδιατάρακτου της πολιτικής της Αγκυρας.
Σε αυτή τη φάση που οι πάντες
ασχολούνται με τον κορωνοϊό, η
Αγκυρα διαμορφώνει τετελεσμένα
και δεν θα πρέπει να εκπλαγεί
κανείς εάν αρχίσει και έρευνες
νοτίως των ακτών της Κρήτης.

Κάποιοι εν Ελλάδι αξιολογούν
τη συμπεριφορά των Τούρκων ως
προσδιοριστική της πολιτιστικής
και της πολιτικής υπαναπτύξεώς
τους. Μόνον που το αίσθημα «πολιτιστικής υπεροχής» δεν είναι
αρκετό για να καλύψει τις εγγενείς
μειονεξίες μας. Ο τρόπος ενέργειας
ενός συντεταγμένου κράτους, και
εν προκειμένω της Τουρκίας, είναι
αυτό που έχει σημασία για τη χώρα μας.
Τα όσα προηγουμένως αναφέρθηκαν διόλου δεν σημαίνουν
πως επικρέμαται απειλή θερμού
επεισοδίου. Στην καταθλιπτική
ατμόσφαιρα που έχει επιβάλει η
μάστιγα του κορωνοϊού, θα αποτελούσε αφροσύνη κάθε ενέργεια
η οποία θα ενέτεινε την ανασφάλεια των πολιτών.
Οντως, η εμφάνιση του νέου
ιού, που επικαλύπτει ως σκιά θανάτου όλη την ανθρωπότητα, θα
ανατρέψει δεδομένα που ίσχυαν
έως τώρα, αν και είναι άγνωστη
η έκταση των αλλαγών.
Σχήματα νεωτερικά και αβαθή
ιστορικώς, όπως η Ευρωπαϊκή
Ενωση, θα υποστούν τους ισχυρότερους κλυδωνισμούς. Ηδη το
πρόβλημα του ευρωπαϊκού οικοδομήματος είχε αρχίσει να αναδύεται πριν κάνει την εμφάνισή
του ο κορωνοϊός.
Και η αδυναμία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να συμφωνήσει
στη λήψη μέτρων αποφασιστικών,
προς άμβλυνση των επιπτώσεων
της νέας μάστιγος στον τομέα της
οικονομίας, απλώς επιβεβαιώνει
το επίπεδο της ευρωπαϊκής ανωριμότητος.
Δεν είναι ανάλογη η περίπτωση
της Τουρκίας. Από το 1354, που
οι Οθωμανοί κατέκτησαν το επάκτιο φρούριο της Τζύπης στην
ευρωπαϊκή ακτή της Προποντίδος,
υπέστη απώλειες εδαφών, αλλά
ουδέποτε κατεκτήθη ολοσχερώς.
Εχει η Τουρκία ως κρατική οντότης ιστορικό βάθος και εμμονές.
Και η Ελλάς με την Τουρκία έχει
να κάνει. Δεν είναι δυνατόν να
διακτινισθούμε στον ασφαλή Βορρά. Ο κορωνοϊός κάποτε θα περάσει. Η Τουρκία θα μείνει.

ΣΚIΤΣΟ ΤΟΥ HΛIΑ MΑΚΡΗ. imakris@kathimerini. gr

Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Ο κορωνοϊός ξετινάζει τα κηρύγματα
Πρέπει να είναι ψυχοφθόρος μαζοχισμός να είσαι αρχιτέκτονας με συνείδηση εργολάβου οικοδομών, γιατρός με συνείδηση κομψού χρηματολάγνου, δάσκαλος αργυρώνητος
με καλοστημένα «ιδιαίτερα», πολιτικός υποταγμένος στον υπόκοσμο
του άνομου πλούτου και του δημοσιογραφικού αμοραλισμού. Και η
δυστυχέστερη από όλες τις άλλες
περίπτωση: να είσαι επίσκοπος με
συνείδηση κορυφαίου στην υπαλληλία εξυπηρέτησης των «θρησκευτικών αναγκών του λαού».
Να το ξαναπούμε, κι ας είναι χιλιοειπωμένο ή σκόπιμα στρεβλωμένο: Η Εκκλησία βρίσκεται στους
αντίποδες της θρησκείας, πρόκειται
για αλληλοαναιρούμενες έννοιες. Η
θρησκεία είναι ατομοκεντρικό γεγονός, θωρακίζει το εγώ με μεταφυσικές πεποιθήσεις, ναρκισσιστική
πειθαρχία σε νομικές διατάξεις, παρέχει ψυχολογική ευεξία προσδοκίας
ότι το εγώ θα επιβιώσει σε ατέρμονα
γραμμικό χρόνο. Η Εκκλησία είναι
αυτό που δηλώνει καταγωγικά η ελληνική της ονομασία: Μια κλήσησε-σχέση (εκ-καλώ) αγαπητικής ελευθερίας. Οχι να υπάρχεις και επιπλέον
να αγαπάς, αλλά να υπάρχεις επειδή
αγαπάς, ελεύθερος από τις αναγκαιότητες της ιδιοτέλειας. Να υπάρχεις
με τον τρόπο της Τριαδικής Αιτιώδους Αρχής τού υπάρχειν, η οποία
«αγάπη εστί». Τα ονόματα «Πατήρ»,
«Υιός», «Παράκλητος» δηλώνουν
την ύπαρξη ως σχέση, ως ελευθερία
αγάπης.
Για την «εκκλησία των πολιτών»
στην Αρχαία Ελλάδα «κριτήριον αλη-

θείας», δηλαδή αθανασίας της ύπαρξης, ήταν ο «τρόπος της του παντός
διοικήσεως» (Ηράκλειτος): η λογική
αρμονία των σχέσεων, η συμπαντική
ευταξία και κοσμιότητα. Για τους
Χριστιανούς είναι η ελευθερία της
αγάπης, το άθλημα αυθυπέρβασης
και αυτοπροσφοράς.
Η αναζήτηση να πραγματωθεί ο
«κατ’ αλήθειαν» τρόπος ύπαρξης
και συνύπαρξης γέννησε τον πολιτισμό της Αρχαίας Ελλάδας: την
πόλιν και τους θεσμούς της, το θάμβος της αρχιτεκτονικής, την τραγωδία, το «άγαλμα» στη γλυπτική.
Η ίδια αναζήτηση αλήθειας των χριστιανών Ελλήνων γέννησε τον πολιτισμό της κοινότητας - ενορίας,
την αρχιτεκτονική των «κεκλιμένων
ουρανών» (θόλων-ημιθολίων-τόξων),
τη συνέχιση της τραγωδίας στην
ευχαριστιακή δραματουργία και του
αρχαιοελληνικού άσματος στο «βυζαντινό» μέλος.
Για λόγους ιστορικά ευκρινείς και
με καταλύτη την κοσμογονική αλλαγή στην πληθυσμική σύνθεση
των ευρωπαϊκών περιοχών της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, από τον 4ο
έως και τον 6ο μ.Χ. αιώνα, ανακόπηκε
και εξαρθρώθηκε η συναρμογή του
ελληνικού και του χριστιανικού «παραδείγματος». Οι βαρβαρικοί εισβολείς «εκχριστιανίστηκαν», δηλαδή
προσάρμοσαν το εκκλησιαστικό γεγονός στις δικές τους απαιτήσεις
για «θρησκεία». Ο θρησκειοποιημένος Χριστιανισμός στη Δύση έδωσε,
στον μεσαίωνα, θαυμαστά δείγματα
Τέχνης - τεχνικής με θρησκευτική
έμπνευση και μαστορική επιδεξιό-

τητα, αλλά η καισαρική διαφορά της
Εκκλησίας από τη θρησκεία είχε πια
χαθεί.
Ο Ελληνισμός, όταν, ύστερα από
τέσσερις αιώνες τουρκοκρατίας, κατόρθωσε να ελευθερώσει ένα ελάχιστο τμήμα από τις κοιτίδες του
πολιτισμού του, επιβίωσε για δώδεκα
μόλις χρόνια με μια ανεξαρτησία
δραματικά εμφυλιοπολεμική. Η αποτυχία λειτούργησε ταχύτατα ως πρόσχημα, για να καταστεί το κρατίδιο
με τον Οθωνα, τοπικό προτεκτοράτο
των δυτικοευρωπαϊκών Δυνάμεων,
με τους θεσμούς και τις λειτουργίες
του παθητικές απομιμήσεις του ευρωπαϊκού πρωτοτύπου. Κατεπειγόντως η Εκκλησία αυτοανακηρύχθηκε «αυτοκέφαλη» σε ρόλο κρατικής
θρησκείας, μετασχηματίστηκε σε
χρηστικό κρατικό θεσμό, με απόλυτη
προτεραιότητα την ηθικιστική ωφελιμοθηρία, το νοησιαρχικό προπαγανδιστικό κήρυγμα.
Ετσι διολισθήσαμε στη θρησκειοποίηση του εκκλησιαστικού γεγονότος, στη ριζική αλλοτρίωσή του.
Χάθηκε η συνείδηση μετοχής σε
σώμα: ενορίας - κοινότητας. Η πίστη
έπαψε να σημαίνει εμπιστοσύνη,
σημαίνει ατομικές «πεποιθήσεις» ή
(το ευκολότερο) υποταγή στις ντιρεχτίβες μιας «αυθεντίας». Η αρετή
είναι ατομικό κατόρθωμα (οπωσδήποτε χρηστικό) και η αλήθεια μια
εξουσιαστικά εγγυημένη γνώση.
Σήμερα πια, στο ελλαδικό κρατίδιο,
η Εκκλησία, μαζί με το ΚΚΕ, είναι
οι δυο πανομοιότυποι θεσμοί με την
ίδια εμπιστοσύνη στην ιδεολογική
πειθαρχία και απόλυτη προτεραι-

ότητα της διάνοιας και της χρηστικής
ωφελιμότητας των δογμάτων.
Στην Ελλάδα σήμερα οι επίσκοποι
στο σύνολό τους (οι εξαιρέσεις σπάνιες) δείχνουν να καταλαβαίνουν
το λειτούργημά τους ως αξίωμα πρωτοκλασάτου προπαγανδιστή – συγγενεύουν περισσότερο με τη λογική
των opinion makers και των υπερασπιστών ενός ιδεολογικού «αλαθήτου». Αντιλαμβάνονται την «πατρότητα» που ευαγγελίζεται η Εκκλησία, σαν στοργικό «ύφος», στην
κηρυγματική τους φλυαρία, την αφ’
υψηλού παροχή συμβουλών συμπεριφοράς.
Ο μανιώδης πληθωρισμός του
κηρύγματος είναι η εξόφθαλμη βεβαίωση του εκπροτεσταντισμού της
Εκκλησίας στην Ελλάδα. Κήρυγμακήρυγμα-κήρυγμα, καταιγισμός ωφελιμολογίας – όλα αρχίζουν και τελειώνουν στην κατα-νόηση και στο
συναίσθημα, ακριβώς όπως και στο
ΚΚΕ. Δεν αρκεί η προφορική κενολογία, υπάρχει και η έντυπη (εκατοντάδες χιλιάδες κηρυγματικά φυλλάδια η «Φωνή Κυρίου», κάθε Κυριακή), μαζί και το περιοδικό που
απαραίτητα κάθε Μητρόπολη εκδίδει
– εκεί τα ιδεολογικά «ψυχωφέλιμα»
μοιράζονται τις σελίδες με αναρίθμητες επιδεικτικές φωτογραφικές
απαθανατίσεις του τοπικού επισκόπου.
Δυστυχισμένοι άνθρωποι, χωρίς
έστω και τη μικροαστική σοβαρότητα. Ποιος κορωνοϊός θα μπορέσει
ποτέ να συγκλονίσει την «ηγετική»
τους υπεροψία και να τους υποψιάσει
για το χάρισμα της πατρότητας;
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H Κύπρος μπορεί
να νικήσει τον κορωνοϊό
ιατρός δεν είμαι. Ούτε και ειδήμονας σε θέματα λοιμώξεων.
Θα ήθελα, όμως, να μοιραστώ
κάποιους προβληματισμούς, όσον
αφορά στην ευρύτερη στρατηγική
μας για τη διαχείριση της κρίσης
που πλήττει τη χώρα μας.
Θεωρώ ότι σε σύγκριση με τις
πλείστες χώρες που επίσης βρίσκονται αντιμέτωπες με τον κορωνοϊό,
η Κύπρος διαθέτει δύο πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα: Το μικρό μέγεθος της χώρας και το μικρό μέγεθος του πληθυσμού (πέριξ του
ενός εκατομμυρίου). Οι δύο αυτοί
παράγοντες είναι καταλυτικής σημασίας, ειδικότερα μετά τη λήψη
της απόφασης για διενέργεια μοριακών εξετάσεων ανίχνευσης του
ιού από ιδιωτικά κλινικά εργαστήρια.
Αναμφίβολα, πρόκειται για μια κίνηση που διευρύνει τις δυνατότητές
μας. Ωστόσο, ο τρόπος που φαίνεται
να έχει επιλεγεί για να εφαρμοστεί,
μάλλον μας αποστερεί τη δυνατότητα να πετύχουμε περισσότερα.
Και εξηγώ γιατί. Θεωρώ ότι είναι
λάθος οι εξετάσεις των ιδιωτικών
εργαστηρίων, να αφεθούν να γίνονται στη βάση της ατομικής πρωτοβουλίας ή στη βάση του υφιστάμενου Πρωτοκόλλου της Επιδημιολογικής Μονάδας του Υπουργείου
Υγείας, το οποίο απλώς θα παραπέμπει εκεί ύποπτα κρούσματα. Οι
εξετάσεις αυτές θα πρέπει να καταστούν υποχρεωτικές για όλους
τους πολίτες, στη βάση ενός συγκεκριμένου προγράμματος δειγματοληπτικών αναλύσεων με στόχο
την προστασία της δημόσιας υγείας.
Στην Κύπρο λειτουργούν σήμερα
γύρω στα 130 ιδιωτικά εργαστήρια.
Εφόσον διασφαλιστεί ο ορθός και
έγκυρος τρόπος λήψης και ανάλυσης
των δειγμάτων, το Υπουργείο Υγείας,
σε συνεργασία με το Αρχείο Πληθυσμού, θα πρέπει να ξεκινήσουν
να καλούν τους πολίτες να προσέλθουν για αιμοληψία. Σταδιακά και
σε κατηγορίες.
Η έκταση της χώρας είναι τόσο
μικρή, που ακόμη και ο τελευταίος
πολίτης αυτού του τόπου, απέχει
λιγότερο από μία ώρα από ένα εγκεκριμένο ιδιωτικό εργαστήριο. Η
κλήση των πολιτών θα μπορούσε
να γίνεται στη βάση των κριτηρίων
προτεραιότητας που οι αρχές θεωρούν ως εξαιρετικά σημαντικές για
την αντιμετώπιση του ιού, όπως,
ηλικία, ευπαθείς ομάδες, επαγγελματίες κρίσιμων ειδικοτήτων, κ.ο.κ.
Το δε κόστος της ανάλυσης θα μπορούσε να διαιρεθεί στα τρία, έτσι
ώστε το 1/3 να το επωμισθούν οι
πολίτες, το 1/3 το κράτος και το 1/3
να παραχωρηθεί ως ειδική έκπτωση
από μέρους των εργαστηρίων προς
το κράτος. Εννοείται ότι στο πλαίσιο
ενός τέτοιου σχεδιασμού, θα πρέπει
επίσης να αναληφθούν ταχύτατα
και άλλες πρωτοβουλίες από μέρους
του κράτους, όπως η λειτουργία κινητών μονάδων εργαστηριακών
αναλύσεων και η αγορά έγκυρων
τεστ γρήγορης ανίχνευσης του ιού.
Είναι ζωτικής σημασίας η εφαρμογή

αυτού του μέτρου να εξελίσσεται
παράλληλα με την εφαρμογή των
μέτρων για κατ’ οίκον περιορισμό.
Να αποτελεί δηλαδή τον δεύτερο
άξονα της στρατηγικής μας.
Λόγω ακριβώς του μικρού μεγέθους του πληθυσμού μας είναι απόλυτα εφικτός ο στόχος να μπορέσει
η Κύπρος, μέσω της αιμοληψίας
όλων των πολιτών, σε διάστημα
ενός μηνός, να αλλάξει πλήρως «τους
όρους του παιχνιδιού».
Αντί δηλαδή να αφιερώνεται
στην ιχνηλάτηση των κρουσμάτων,
να επιτύχει τη γρήγορη αποκάλυψή
τους. Πιθανότατα, η διαδικασία
αυτή να πρέπει να επαναληφθεί και
τον επόμενο μήνα, έτσι ώστε να
υπάρξει και ένα δεύτερο «φιλτράρισμα» της δημόσιας υγείας και έγκαιρος εντοπισμός πιθανών νέων
κρουσμάτων.
Κατά προσέγγιση, το κόστος
εφαρμογής μιας τέτοιας πρότασης
μπορεί –υπό προϋποθέσεις– να κυμανθεί κάτω των 100 εκατομμυρίων
ευρώ. Αναφέρομαι στο κόστος, διότι
δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι μέχρι
στιγμής το κράτος έχει δαπανήσει
πέραν του ενός δισ. για στήριξη και
καταπολέμηση των επιπτώσεων
του κορωνοϊού. Μέχρι πότε όμως
το κράτος θα μπορεί να ρίχνει χρήμα
στην οικονομία για την αντιμετώπιση του ιού; Μέχρι πότε οι επιχειρήσεις θα παραμένουν κλειστές και
κυρίως, μέχρι πότε οι πολίτες θα
αντέχουν εσώκλειστοι, 24 ώρες το
24ώρο;
Αυτό το οποίο λέω είναι ότι ο
σχεδιασμός μας μέχρι στιγμής είναι
κυρίως παθητικός. Ο ιός χτυπάει
πρώτος και εμείς ακολουθούμε.
Είναι η ώρα να περάσουμε από την
«αμυντική αντίληψη και διάταξη»
σε μια πιο επιθετική δράση και ευρύτερο επανασχεδιασμό της στρατηγικής αντιμετώπισης της κρίσης.
Θα πρέπει, δηλαδή, όλα όσα κάνουμε, είτε ως κράτος, είτε ως πολίτες,
να αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης
στρατηγικής (δημόσια υγεία, δημόσια διοίκηση, οικονομία) που να
μας δίδουν τη δυνατότητα να πάρουμε τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης και να έχουμε σαφή στόχο
και προσανατολισμό.
Ένας συντεταγμένος τρόπος αιμοληψίας από ολόκληρο τον πληθυσμό και γρήγορου εντοπισμού
των κρουσμάτων, ταυτόχρονα με
την εφαρμογή των περιοριστικών
μέτρων, θα μας δώσει τη δυνατότητα
να κερδίσουμε πολύτιμο χρόνο, να
εμποδίσουμε τυχόν κατάρρευση
του συστήματος υγείας και κατά
προέκταση, να σώσουμε ανθρώπινες
ζωές.
Μέχρι σήμερα, θεωρούσαμε ότι
το μικρό μέγεθος της Κύπρου και
το μικρό μέγεθος του πληθυσμού
της, αποτελούν σημαντικά μειονεκτήματα στη διεθνή αρένα. Στην
παρούσα κρίση, αυτά τα δύο μειονεκτήματα μπορούν να αποτελέσουν τα πιο ισχυρά πλεονεκτήματά
μας για να νικήσουμε τον ιό. Ας τα
αξιοποιήσουμε.

EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA
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Τρεις γάτες κάθονται σε ένα εγκαταλειμμένο αυτοκίνητο στο Λονδίνο. Κανείς Βρετανός δεν επιτρέπεται να βγει από το σπίτι του, όπως ανακοίνωσε ο πρω-

θυπουργός Μπόρις Τζόνσον.

Κορόνα γράμματα στο ζενίθ!
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Ο

ι εξελίξεις στο πεδίο της αντιμετώπισης του κορωνοϊού
κυριαρχούν και καθώς φαίνεται θα κυριαρχούν για μεγάλο
χρονικό διάστημα. Το ένα μέτρο
διαδέχεται το άλλο. Η κυβέρνηση
καθυστέρησε να λάβει ουσιαστικά
μέτρα. Κινήθηκε πρόχειρα και ερασιτεχνικά. Γιατί; Διότι για αυτή και
για κάθε άλλη κρίση, έπρεπε να
υπάρχει επιτελική αρχή Διαχείρισης Κρίσεων, όπως συμβαίνει με
σοβαρές χώρες και όχι ένα υπουργείο από μόνο του. Οι Γραμματείες
ή Αρχές Πολιτικής Προστασίας
έχουν την κύρια ευθύνη λειτουργώντας πάνω σε έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.
Στήνεται η δομή, συγκεντρώνονται εξουσίες, ενώνονται οι διάσπαρτες υπηρεσίες κάτω από μιαν
διοίκηση, έτσι που η Αρχή Πολιτικής Προστασίας να έχει τον πλήρη συντονιστικό ρόλο για κάθε
σημαντική κρίση. Τι γίνεται στην
Κύπρο είναι γνωστό. Κάθε υπηρεσία που εμπίπτει στον τομέα αυτό
ανήκει σε άλλο υπουργείο, κάθε
υπηρεσία οργανώνει τα δικά της
στεγανά, υπηρετεί τον σκοπό της
περίπου όπως οικοδομήθηκε στα
χρόνια της αγγλοκρατίας. Γι’ αυτό
σήμερα κάνει συντονισμό το
Υπουργείο Υγείας που δεν έχει
ούτε προδιαγραφές, ούτε γνωρίζει
τι σημαίνει συντονισμός πάνω σε
ουσιώδεις υπηρεσίες. Τα μέτρα δε
που έλαβε η κυβέρνηση δεν έπεισαν ότι υπήρχε κάποιο πλάνο με
βάση τη διεθνή εμπειρία. Γι’ αυτό
α) Οι εκκλησίες λειτουργούσαν παρά τις ανακοινώσεις περί του αντιθέτου. Μητροπολίτες αγνοούσαν
τις αποφάσεις και κανένας δεν
μπορούσε να ενοχλήσει το «κράτος

εν κράτει», β) Αντί να κλείσουν οι
πτήσεις από χώρες εξαγωγής του
ιού, έκλεισαν τα «σημεία ελέγχου»
στη διαχωριστική γραμμή. Η πλειοψηφία του Υπουργικού Συμβουλίου (συνολικά 7) υποστήριξε καθολικό κλείσιμο όλων των σημείων
ελέγχου. Κανένας ρόλος στην Τεχνική Επιτροπή για την Υγεία, καμιά διαβούλευση με Μ. Ακιντζί. Αν
χρειαζόταν να κλείσουν, να κλείσουν με εισήγηση της ΤΕ που είχε
καλύτερη εικόνα του ζητήματος
και σε συνεννόηση με τους δύο
ηγέτες, γ) Η απόφαση να αποκτήσουν οι Κύπριοι του εξωτερικού
«χαρτί» που θα ελάμβαναν από χώρες διαμονής τους για να αποκτήσουν το προνόμιο της επιστροφής
ήταν μια σκέτη ανοησία, ευτυχώς
εγκαταλείφθηκε γρήγορα, δ) Η
αδυναμία να στηθούν μηχανισμοί
υποστήριξης όπως λ.χ. η αξιοποίηση ξενοδοχείων που είναι εκτός
λειτουργίας. Η παντελής άγνοια
της έντασης της κρίσης ανεδείχθη
με την προσφορά του ποδαριού
όπως το να διατεθεί γι’ αυτό η προεδρική κατοικία στο Τρόοδος! ε)
Σπασμωδικοί χειρισμοί στον χώρο
της παιδείας, χωρίς αίσθηση της
πραγματικότητας, χωρίς έναν ηγέτη που θα εμπνεύσει στον εκπαιδευτικό χώρο μιαν στρατηγική που
να καλύπτει τις ανάγκες της συγκυρίας –και πέρα από αυτή. Κατάλληλοι για να κάνουν τη δουλειά
υπάρχουν αλλά όσο ηγέτες επιμένουν να επιλέγουν από τον κομματικό σωλήνα αυτά θα έχουμε.
Πάρα ταύτα, η Κύπρος έχει εξαιρετικά καλά παραδείγματα με ηγετικότητα στον χώρο, όπως αυτό
του πρύτανη Τ. Χριστοφίδη (εκπομπή στο κανάλι Vouli.tv «Άλλη

διάσταση, Το Βήμα του Εκσυγχρονισμού» με Θ. Καλαβανά και Κ.
Πιερίδη), στ) Επιεικώς μέτρια επικοινωνιακή πολιτική. Στην Κύπρο
κάνουμε (κυβερνητική) επικοινωνία
με ξεπερασμένες αντιλήψεις προβολής. Με ανακοινώσεις τύπου
που κατά κανόνα προβάλλει το
ΓΤΠ δεν επιτυγχάνεις τη μέγιστη
δυνατή επικοινωνιακή κινητοποίηση. Οι δημοσιοϋπαλληλικές πρακτικές είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλος για να πας μπροστά, μαζικά
και γρήγορα .
Τα πιο πάνω παραδείγματα δείχνουν πως η «παρέα» του Υπουργικού Συμβουλίου που προέκυψε
από επιλογές Αναστασιάδη στο
χώρο της ΝΕΔΗΣΥ δεν μπορεί καλύτερα παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του υπουργού Υγείας.
Με σημαντικά ελλείμματα, με ασήμαντες εμπειρίες αδυνατούν να
πείσουν ότι μπορούν να επιτύχουν
πέντε πράγματα. Έτσι από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου εφευρέθηκε ο
«κακός» του έργου στον οποίο χρεώθηκε όλη η αποτυχία του εγχειρήματος – ο «απείθαρχος» πολίτης
που δεν υπάκουσε και πήγε στην
παραλία και εξαιτίας του χρειάζεται
να ληφθούν «πιο σκληρά μέτρα».
Λοιπόν, σε αυτό τον τόπο δεν έχουν
δικαίωμα λόγο μόνο οι επιμηθείς.
Όλοι εμείς που προσέχαμε τους
ειδικούς και λέγαμε εγκαίρως «κλείστε όλα τα σχολεία, όχι μόνο αυτά
της Λευκωσίας», σήμερα μπορούμε
να πούμε ότι η θεωρία για τον
«απείθαρχο» πολίτη συνιστά μιαν
επιχείρηση απόσυρσης κάθε ευθύνης από την πλευρά της κυβέρνησης και μεταφοράς της στους
ώμους του, χωρίς αριθμητικό προσδιορισμό, ανώνυμου κύπριου που

(κακώς πράττοντας) πήγε την Κυριακή σε παραλίες. Έτσι ανεδείχθη
ο ένοχος της συγκυρίας, την ίδια
στιγμή που η πολιτεία γνώριζε ότι
ο μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος έκανε λειτουργία στις 4 μ.μ.
με δημόσια ανακοίνωση και κανένας αρμόδιος δεν είχε την ευθύνη
να την ακυρώσει, σύμφωνα με τους
κανόνες περί της υποχρεωτική
εφαρμογής της νέας νομοθεσίας.
Όπως βέβαια συνέβαινε και σε Κυριακάτικες λειτουργίες, καθώς η
ηγεσία της εκκλησίας, αγνόησε τα
διατάγματα μέχρι που τα αποδεχθεί
μερικώς μετά από τις «ευγενείς»
προτροπές της Πολιτείας.
Από τις πολλές μεταρρυθμίσεις
μείναμε στην ίδια τάξη. Τι άλλαξε
στο νησί από την εποχή της χρεοκοπίας του 2013 έως σήμερα; Έγινε ό,τι απαιτούσε η τρόικα για να
έρχεται η οικονομική στήριξη και
μόλις αναχώρησε ξανά στο «μαγκανοπήγαδο» της μικροπολιτικής.
Όπως η ακύρωση της συζήτησης
για μια μεταρρύθμιση στη δημόσια
διοίκηση, όπως ο τερματισμός κάθε
συζήτησης για εκσυγχρονισμό ημικρατικών οργανισμών με κριτήρια
τη μείωση των ελλειμμάτων και
την αποτελεσματική διοίκηση,
όπως επίσης η μηδέν κίνηση στον
χώρο της εκπαίδευσης. Αποκορύφωμα, για μια οκταετία με απόλυτη
σιωπή στα ζητήματα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με κυρίαρχη
αντίληψη ότι ένα τέτοιο ζήτημα
αφορά έναν ακόμα υπουργό, ή υφυπουργό, ενώ προφανώς αφορά απολύτως τον εφ’ όλης της ύλης συντονιστικό δεσμό που συνδέει μια
σοβαρή «ορχήστρα».

www.larkoslarkou.org.cy

Ο ιός της παραπληροφόρησης
Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Η Κυπριακή Δημοκρατία έλαβε αυστηρότατα μέτρα για να αναχαιτίσει την εξάπλωση του κορωνοϊού.
Ίσως τα μέτρα, σε
σύγκριση με την υφιστάμενη κατάσταση, να είναι από τα πλέον αυστηρά σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Σίγουρα τα μέτρα θα πρέπει να είναι
ακραία και οι νουθεσίες των ειδικών
να ακολουθούνται με θρησκευτική
ευλάβεια. Άλλωστε έτσι συμβαίνει
σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.
Πολλοί μάλιστα ισχυρίζονται ότι ο
πανικός βοηθά στον περιορισμό της
μετάδοσης του ιού, όπως λέμε, ο
«φόβος φέρνει κόλαση». Όλα αυτά
σωστά και επιβεβλημένα. Όμως άλλο
η συνειδητοποίηση του κινδύνου
και άλλο ο τρόμος. Τα ΜΜΕ με διάφορα ρεπορτάζ και επικαιρικές εκπομπές, ναι μεν ενημερώνουν τους
πολίτες για το πώς θα πρέπει να διαχειριστούν αυτή την κρίση αλλά δυστυχώς, όπως συμβαίνει συνήθως,

έχουν φτάσει στο άλλο άκρο. Όπως
το 2013, την περίοδο της οικονομικής
κρίσης είχαμε τον μεγαλύτερο αριθμό
ειδικών οικονομολόγων, οι οποίοι
καθημερινώς παρέλαυναν από τα
μέσα και αμολούσαν όποια αρλούμπα
φανταστείς, τώρα έχουμε «παρέλαση» επιδημιολόγων και λοιμωξιολόγων. Ακούγοντας ορισμένους από
αυτούς πραγματικά σε λούζει κρύος
ιδρώτας. «Θανατηφόρος ο ιός», «το
μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού
θα νοσήσει», «τόσο ποσοστό θα χρειαστεί διασωληνώσεις», «τόσοι θα
πεθάνουν» και άλλα «ελπιδοφόρα»
μηνύματα. Αυτά είναι δυστυχώς τα
πρωτοσέλιδα, οι τίτλοι ειδήσεων και
τα Breaking News. Αυτά είναι τα μηνύματα που στέλνονται καθημερινά
στον λαό. Ακούγοντας όλα τα πιο
πάνω το πρώτο που έρχεται στο μυαλό είναι να πάρεις μια αριθμομηχανή
και να αρχίσεις να μετράς ποσοστά
για να δεις πόσες πιθανότητες έχεις
να ζήσεις, πόσες μέρες ή βδομάδες
σου έχουν απομείνει και μετά να

ψάξεις να βρεις τον τίτλο ιδιοκτησίας
του οικογενειακού σου τάφου για
να εξασφαλίσεις τουλάχιστον μια
αξιοπρεπή κηδεία.
Τα αλλά, τα πραγματικά ελπιδοφόρα μηνύματα, έρχονται σε δεύτερη
μοίρα. Για παράδειγμα το ότι η Κίνα,
του 1,4 δισεκατομμυρίου, κατάφερε
μέσα σε δύο μήνες να χαλιναγωγήσει
την εξάπλωση και σήμερα να καταγράφει, πρακτικά, μηδέν κρούσματα,
φαίνεται να μη θεωρείται σημαντική
είδηση. Ακόμα το ότι ήδη εκατοντάδες επιστήμονες άρχισαν δοκιμές
εμβολίων και αντιικών φαρμάκων
που μπορεί σε λίγες εβδομάδες να
διοχετευθούν στην αγορά, και αυτό
έρχεται σε δεύτερη μοίρα.
Με όλα αυτά, πως θα πρέπει να
νιώθουν οι ευάλωτες ομάδες του
πληθυσμού; Όχι μόνο οι της τρίτης
ηλικίας ή υπερήλικες αλλά και νεότεροι, οι οποίοι είχαν την ατυχία να
προσβληθούν από άλλες σοβαρές
ασθένειες. Για παράδειγμα ένας καρκινοπαθής, ο οποίος, λόγω των χη-

μειοθεραπειών στις οποίες υποβάλλεται, έχει εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, πώς θα πρέπει να
νιώθει; Άνθρωποι οι οποίοι δίνουν
αγώνα για να ζήσουν, πολεμώντας
την επάρατη νόσο, τι ελπίδες θα
πρέπει να έχουν ακούγοντας όλα
αυτά; Σίγουρα θα πρέπει να προσέχουν μένοντας σπίτι. Μήπως, όμως,
δεν θα πρέπει ούτε να αναπνέουν,
αφού κάποιοι «ειδήμονες» ισχυρίζονται ότι ο ιός κυκλοφορεί στην
ατμόσφαιρα για μέρες; Στο τέλος
της ημέρας θα πρέπει απλώς να διαλέξουν από τι προτιμούν να πεθάνουν. Από τον καρκίνο ή από τον
κορωνοϊό; Δυστυχώς, αυτά είναι τα
μηνύματα. Σήμερα ζεις, αύριο πεθαίνεις, με το αύριο να μην είναι θεωρητικό αλλά πρακτικό, άμεσο και
ίσως και δεδομένο.
Σίγουρα πρόκειται για μια αναπάντεχη τραγωδία. Όμως υπάρχει
και η επόμενη μέρα. Σίγουρα θα
υπάρξουν τεράστιες συνέπειες. Όμως
θα πρέπει να υπάρχει και η δύναμη

για να συνεχίσουμε και να αγωνιστούμε για να ξανακτίσουμε αυτά
που θα γκρεμίσει στο πέρασμά της
η πανδημία. Πολύ σωστά το κράτος
ανακοινώνει πακέτα στήριξης της
οικονομίας. Όμως, μόνο με την οικονομική στήριξη δεν πετυχαίνεις
τίποτα. Χρειάζεται κουράγιο και σθένος για να σταθείς ξανά στα πόδια
σου, να δημιουργήσεις, να συνεχίσεις
απ’ εκεί που έμεινες. Δυστυχώς, όλα
αυτά τα κακά μαντάτα σκοτώνουν
κάθε ελπίδα για την επόμενη μέρα
και πλήττουν ανεπανόρθωτα κάθε
προσδοκία για το μέλλον δίνοντας
την εντύπωση ότι έφτασε το τέλος
του κόσμου, το κατά τας γραφάς, τέλος του οικοδομήματος της ανθρώπινης κοινωνίας και ότι αύριο δεν
θα υπάρξει.
Συνεπώς η Πολιτεία θα πρέπει
να καταπολεμήσει και τον άλλο ιό,
αυτόν της παραπληροφόρησης που
σε ορισμένες περιπτώσεις αποδεικνύεται εξ ίσου «θανατηφόρος» όπως
και ο κορωνοϊός. Θα πρέπει να θω-

ρακίσει τον πληθυσμό από τον κάθε
«ειδήμονα» που χωρίς την απαραίτητη επιστημοσύνη διασπείρει τον
τρόμο. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οργιάζουν «μελέτες» και άλλες
ασυναρτησίες. Αυτά είναι τα πραγματικά fake news. Αυτός είναι ένας
ανελέητος «υβριδικός πόλεμος» εναντίον του απλού ανθρώπου, του ηλικιωμένου, τον ευάλωτου που, με ή
χωρίς κορωνοϊό, δίνει καθημερινά
αγώνα επιβίωσης. Όλα αυτά καθιστούν τη ζωή ορισμένων ανθρώπων
μια πραγματική κόλαση. Στην ουσία
δεν ζουν. Είναι εν δυνάμει νεκροί.
Όπως έλεγε και ο Βίκτωρ Ουγκώ,
«Δεν είναι τίποτα να πεθάνεις. Είναι
τρομακτικό να μη ζεις».
Και όλα αυτά γιατί δυστυχώς και
σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές, τις
τραγικές και πρωτόγνωρες, το «θα
πεθάνεις» πουλά πολύ περισσότερο
από το «θα ζήσεις».

Ο κ. Θεόδωρος Θεοδώρου είναι ειδικός
προγραμμάτων ηλεκτρ. υπολογιστών.
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Η πανδημία «κλονίζει» το πολιτικό Ισλάμ
Μετά το τέλος της κρίσης του κορωνοϊού αναλυτές και διανοούμενοι αναμένουν κοινωνικές αλλαγές κυρίως στη Μέση Ανατολή
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Κύμα αλλαγής
στους Τ/κ

Ο κορωνοϊός, εκτός από τα συστήματα υγείας των μουσουλμανικών
και μη χωρών, «δοκιμάζει» και τις
αντοχές των πολιτικών κατεστημένων και ιδεολογιών του μουσουλμανικού κόσμου, ιδιαιτέρως στη
Μέση Ανατολή. Μουσουλμάνοι διανοούμενοι προβλέπουν ότι οι πολιτικές και κοινωνικές επιπτώσεις
της πανδημίας θα είναι μεγάλες και
θα μας απασχολήσουν κατά τα επόμενα χρόνια. Εξαιτίας της εξάπλωσης του νέου ιού κλείνουν τεμένη
και χώροι λατρείας, με τους πιστούς
να στρέφονται στην επιστήμη, αναζητώντας απαντήσεις σε σημαντικά
ερωτήματα. Αυτή η στροφή έρχεται
σε μια στιγμή που τα συντηρητικά
και αυταρχικά καθεστώτα του μου-

Όσα επισημαίνουν οι διανοούμενοι και









Διανοούμενοι και
μελετητές προβληματίζονται για τη μετα-κορωνοϊό περίοδο στον
μουσουλμανικό κόσμο.
σουλμανικού κόσμου αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις, κυρίως στα πεδία της διακυβέρνησης
και της οικονομίας. Στην περίπτωση
του μουσουλμανικού κόσμου, το
πολιτικό Ισλάμ, το οποίο απασχολεί
τη σύγχρονη πολιτική επιστήμη
από την περίοδο της σοβιετικής
κατοχής του Αφγανιστάν και της
ιρανικής επανάστασης, δεν αποκλείεται να βρεθεί αντιμέτωπο με
ιστορικές προκλήσεις.

Ο «πρίγκιπας» του Γκιουλέν
Την περίοδο που το Κίνημα Γκιουλέν είχε συμπήξει πολιτική συμμαχία
με την κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν, ο Γκιοκχάν Μπατζίκ ήταν
ένας από τους διακεκριμένους διανοούμενους του κινήματος με μια
πολλά υποσχόμενη ακαδημαϊκή καριέρα. Στηριζόμενος στις στενές
σχέσεις του τόσο με τον κύκλο του

Ο κορωνοϊός και οι κοινωνικοοικονομικές ανατροπές που φέρνει ο ιός ενδέχεται να επιταχύνει το νέο κύμα του εκδυτικισμού και εκκοσμίκευσης.
Φετουλάχ Γκιουλέν όσο και με τη
συντηρητική κυβέρνηση, ο κ. Μπατζίκ προσπαθούσε να δώσει μια
σύγχρονη ερμηνεία στο Ισλάμ. Σήμερα, στα χρόνια της φυσικής και
πνευματικής εξορίας, ο κ. Μπατζίκ
προειδοποιεί τον μουσουλμανικό
κόσμο και τη Μέση Ανατολή ότι η
κρίση του κορωνοϊού επιφυλάσσει
μεγάλες αλλαγές στην πνευματική,
οικονομική και πολιτική ζωή της
περιοχής. Αν τα τελευταία χρόνια
του Ψυχρού Πολέμου και η εποχή
που ακολούθησε τα τρομοκρατικά
χτυπήματα της 11ης Σεπτεμβρίου
του 2001 άνοιξαν μια νέα σελίδα
στην σύγχρονη ιστορία του Ισλάμ,
κατά την οποία η προσοχή στράφηκε προς την αναζήτηση του περίφημου μετριοπαθούς Ισλάμ, ο κορωνοϊός, σε συνδυασμό με κοινωνικές και πολιτικές διεργασίες που
βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, έρχεται

να αλλάξει τα δεδομένα στον μουσουλμανικό κόσμο, με τον κ. Μπατζίκ να προειδοποιεί : «Η κρίση του
κορωνοϊού ξεσπά τη στιγμή που
μια νέα γενιά του μουσουλμανικού
κόσμου αμφισβητεί παραδοσιακά
αφηγήματα».
Με την άποψη του κ. Μπατζίκ
συμφωνούν και άλλοι Τούρκοι μελετητές και διανοούμενοι, οι οποίοι
εστιάζουν στα αποτελέσματα πρόσφατων ερευνών και σφυγμομετρήσεων που διεξήχθησαν στην
Τουρκία λίγο πριν από το ξέσπασμα
της πανδημίας. Ενώ πριν από λίγα
χρόνια, μόλις τρεις στους δέκα
Τούρκους πολίτες χαρακτήριζαν
τον εαυτό τους ως πολίτες που είναι
προσκολλημένοι στις αρχές και
αξίες του διαφωτισμού και της κοσμικής ιδεολογίας, σήμερα αυτό
το ποσοστό έχει φτάσει στο 45%.
Με άλλα λόγια, 1 στους 2 πολίτες

βρίσκονται πλέον πιο κοντά στις
αρχές και στην κοσμοθεωρία της
Δύσης. Ο κ. Μπατζίκ συμπληρώνει
ότι παρόμοιες εξελίξεις παρατηρούνται και σε άλλες μουσουλμανικές χώρες. Ο κορωνοϊός και οι
κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές
ανατροπές που φέρνει ο ιός ενδέχεται να επιταχύνει το νέο κύμα
του εκδυτικισμού και εκκοσμίκευσης. «Στο Ιράν η κοινωνία αντιδρά
στην υποχρεωτική χρήση της μαντίλας. Ένας στους δύο πολίτες δεν
συμφωνούν με την υποχρεωτική
χρήση της», προσθέτει ο Τούρκος
διανοούμενος.

Αμφισβητείται η θρησκεία
Ο Μπατζίκ, όπως και άλλοι διανοούμενοι και αναλυτές, προβλέπει
ότι το επόμενο διάστημα, μετά την
ανάσχεση της πανδημίας, στον
μουσουλμανικό κόσμο και ιδιαιτέ-

μελετητές, όπως ο κ. Μπατζίκ, είναι σημαντικά και για την περίπτωση της τ/κ
κοινότητας στην Κύπρο, όπου τις τελευταίες εβδομάδες λαμβάνουν χώρα σημαντικές εξελίξεις. Πολύ πιο πριν από
την Τουρκία, η τ/κ ηγεσία προχώρησε
στο κλείσιμο των τεμενών ως μέτρο αναχαίτισης της διάδοσης του κορωνοϊού. Ο
μουφτής της Κύπρου παραχώρησε
όλους τους χώρους προσευχής στην «κυβέρνηση» για να χρησιμοποιηθούν ως
«πρόχειρα νοσοκομεία», αν και εφόσον
προκύψει ανάγκη. Οι δε Τ/κ, στην πλειοψηφία τους, στρέφονται στην επιστήμη
και στα ξένα μέσα ενημέρωσης, και όχι
στις παραδοσιακές - συντηρητικές αφηγήσεις, αναζητώντας απαντήσεις για τα
ερωτήματα που αφορούν τον κορωνοϊό.
Όλα δείχνουν ότι ο κορωνοϊός πλήττει τα
σχέδια της συντηρητικής τουρκικής κυβέρνησης, η οποία τα τελευταία χρόνια
επιχειρεί να τονώσει τις συντηρητικές,
πνευματικές αξίες της τ/κ κοινότητας.

ρως στη Μέση Ανατολή θα ακολουθήσουν σημαντικές κοινωνικές,
οικονομικές και πολιτικές αλλαγές.
Τα υφιστάμενα καθεστώτα, το συντηρητικό κατεστημένο, και το πολιτικό Ισλάμ θα βρεθούν αντιμέτωπα με μια νέα ιστορική δοκιμασία. Σύμφωνα με τον Τούρκο διανοούμενο, λοιπόν, μαζί με την κρίση
του κορωνοϊού, στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής ξεκινά
και η αντίστροφη μέτρηση για τα
συντηρητικά κινήματα. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, φυσικές καταστροφές, οικονομικές κρίσεις,
αλλά και οι πολιτικές και κοινωνικές
αλλαγές έφεραν τις τοπικές κοινωνίες πιο κοντά στα συντηρητικά
κινήματα. Ωστόσο, με την πάροδο
του χρόνου, ο αυταρχισμός και η
αναποτελεσματικότητα αυτών των
κινημάτων έδειξε ότι οι κοινωνίες
χρειάζονται νέες προσεγγίσεις για

να αντιμετωπίσουν τα μεγάλα προβλήματα. Την ίδια ώρα, το οικονομικό αδιέξοδο στις μουσουλμανικές
χώρες καθιστά ζωτικής σημασίας
τη συγκεκριμένη αναζήτηση.
Ο κ. Μπατζίκ μας προϊδεάζει,
λοιπόν, για τη σημασία της ορθής
διαχείρισης της διαδικασίας αναζήτησης νέων μεθόδων και στρατηγικών για τη διαχείριση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι
μουσουλμανικές σύγχρονες κοινωνίες. Εάν αυτή η διαδικασία δεν
αποφέρει αποτελέσματα και εάν
οι φορείς της αναζήτησης δεν πραγματοποιήσουν προσεκτικά βήματα
τότε ο μουσουλμανικός κόσμος
δεν αποκλείεται να βυθιστεί εκ
νέου στον σκοταδισμό και στον
ριζοσπαστικό συντηρητισμό, έτσι
ακριβώς όπως συνέβη στην Ευρώπη
κατά τον μεσαίωνα μετά από τις
μεγάλες επιδημίες.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ / Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑ

Σ

το πρόσφατο άρθρο του, «Ο
κόσμος μετά τον κορωνοϊό»
(«The world after coronavirus», «The Financial Times»,
20/3/2020), ο Yuval Noah Harari
εκφράζει το δίλημμα της εποχής
μας μετά την παρούσα παγκόσμια
πανδημική κρίση: «Η ανθρωπότητα
πρέπει να κάνει μια επιλογή. Θα
ταξιδέψουμε προς την κατεύθυνση
της διαίρεσης ή θα υιοθετήσουμε
τoν δρόμο της παγκόσμιας αλληλεγγύης;».
Η επιλογή της ανθρωπότητας
ανάμεσα στον «εθνικιστικό απομονωτισμό» και την «πλανητική
αλληλεγγύη» θα καθορίσει το άμεσο
μέλλον της ιστορικής διαδικασίας
της παγκοσμιοποίησης και του κοσμοπολιτισμού. Θα τολμούσα να
πω πως το δίλημμα του Harari δεν
είναι απλώς ένα επίκαιρο ερώτημα
εξαιτίας της τωρινής συγκυρίας,
αλλά πρωτίστως ένα διαρκές αίτημα
του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού. Ο
Γερμανός φιλόσοφος Ιμμάνουελ
Καντ (1724-1804) προσπάθησε να
κατανοήσει τον κρυφό μηχανισμό
της φύσης, ο οποίος προσδίδει στο
κοσμοπολιτικό αίτημα μια μόνιμη
και ανεξάντλητη δυναμική.
Ο φυσικός αυτός μηχανισμός
δεν είναι άλλος από τον ανταγωνισμό, θεμέλιο λίθο της φιλελεύθερης ανθρωπολογίας. Στο κείμενό
του, «Ιδέα μιας γενικής ιστορίας
με πρίσμα κοσμοπολιτικό» (1784),
γράφει: «Με ανταγωνισμό εννοώ
εδώ την αντικοινωνική κοινωνικότητα των ανθρώπων, δηλαδή
την τάση τους να ζουν μέσα σε μια
κοινωνία, τάση όμως που συνδέεται
με μια έμμονη αντίσταση που διαρκώς απειλεί να διαλύσει αυτήν την
κοινωνία». Εξηγεί ότι η ακοινωνη-

Η αντικοινωνική κοινωνικότητα των λαών
και το μέλλον της παγκοσμιοποίησης








Η δραματική εμπειρία
του σήμερα οδηγεί όποιον
κατανοεί το συμφέρον του
στο συμπέρασμα ότι ο
παγκόσμιος υλικοτεχνικός και πνευματικός κοσμοπολιτισμός είναι αναγκαίος και αναπόδραστος
όρος της ύπαρξής μας.
σία, η αντίσταση που ο καθείς προβάλλει «με τις εγωιστικές αξιώσεις
του», χαλιναγωγούμενη από την
ανάγκη, όχι μόνο δεν αποτρέπει,
αλλά προωθεί τη δημιουργία της
βέλτιστης κοινωνικής τάξης. Με
κυνικό ύφος αναλογίζεται: αν «οι
άνθρωποι ζούσαν μέσα σε τέλεια
ομόνοια, επάρκεια και αμοιβαία
αγάπη, αγαθοί σαν τα πρόβατα που
βόσκουν, δεν θα έδιναν τότε στην
ύπαρξή τους μεγαλύτερη αξία από
εκείνη που έχουν τα κατοικίδια
ζώα τους».
Αντίθετα, «σπρωγμένος από φιλοτιμία, φιλοπρωτία ή φιλοχρηματία
να δημιουργήσει μια ξεχωριστή
θέση ανάμεσα στους συνανθρώπους του», εξελίσσει την σκέψη
του, ενισχύει τις δυνάμεις του και
βελτιώνει τις ικανότητες και δεξιότητές του. Και ο Kant καταλήγει:
«Ας ευγνωμονούμε λοιπόν τη φύση
που μας έπλασε ασυνεννόητους,
ματαιόδοξους και εριστικούς, αδιάκοπα διψαλέους για υλικά αγαθά
ή και για κυριαρχία!».
Όπως, λοιπόν, τα άτομα, έτσι
και τα έθνη, στον αγώνα τους για

προβολή στο προσκήνιο της παγκόσμιας ιστορίας, ούτε ανέχονται
τα άλλα έθνη, αλλά ούτε και μπορούν να ζήσουν χωρίς αυτά. Ο ανταγωνισμός τους δημιουργεί τον
κοσμοπολιτισμό και την παγκόσμια
πολιτική και οικονομική τάξη. Ο
Καντ προβάλλει τρία επιχειρήματα.
Αυτά βρίσκονται στη βάση της διαδικασίας της παγκοσμιοποίησης,
την οποία κατανοεί ως πορεία προς
«ένα καθολικό κοσμοπολιτικό καθεστώς»: (α) Η «χαοτική κατάσταση
των διακρατικών σχέσεων» και η
«βάρβαρη ελευθερία των ήδη πολιτισμένων κρατών» εντείνουν

αδιάκοπα τον κίνδυνο στον οποίο
οδηγεί ο εθνικιστικός απομονωτισμός τους πολίτες τους.
Για τον λόγο αυτόν, προτιμούν
να παραιτηθούν από την κτηνώδη
ελευθερία τους και να αναζητήσουν
την ησυχία και την ασφάλεια σε
μια παγκόσμια έννομη τάξη. Όπως
και τα άτομα, έτσι και τα κράτη
εξαναγκάζονται από τον ίδιο τον
εαυτό τους να αυτοπειθαρχηθούν
για να συστήσουν μια παγκόσμια
κοινωνία. (β) Η βέλτιστη πολιτική
κατάσταση του κάθε έθνους-κράτους χωριστά εξαρτάται από τη λύση του προβλήματος μιας έννομης

μεταξύ των κρατών σχέσης. Όσο
περισσότερο προάγεται δηλαδή
ένα παγκόσμιο σύστημα οργανωμένων διακρατικών θεσμών, τόσο
περισσότερο αναπτύσσονται και
ενδυναμώνονται τα εγχώρια κράτη
δικαίου.
Παρόμοια, αυξάνονται οι ελευθερίες, οι δυνατότητες και η ευημερία των πολιτών. (γ) Η ολοένα
αυξανόμενη «ελευθερία των πολιτών δεν μπορεί τώρα πια να θιγεί
πολύ, χωρίς να γίνει αισθητή η επιζήμια επίδραση του περιορισμού
σε όλα τα επαγγέλματα, ιδίως στο
εμπόριο, με αποτέλεσμα να ελαττωθούν οι δυνάμεις του κράτους
στις εξωτερικές του σχέσεις». Η
ελευθερία αυτή όμως προχωρεί,
διαπιστώνει ο Kant: «Όταν εμποδίζουμε τον πολίτη να αναζητεί
την ευημερία του με όποιον τρόπο
κρίνει αυτός σκόπιμο, χωρίς όμως
να καταπατάει την ελευθερία των
άλλων, εμποδίζουμε τη ζωηρότητα
όλων των οικονομικών επιχειρήσεων και έτσι λιγοστεύουμε τις δυνάμεις του συνόλου».
Η παρούσα πανδημία, όσο και
αν διαδόθηκε σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης, δεν είναι προϊόν της
παγκοσμιοποίησης. Αρκεί να συγκρίνει κανείς την εξάπλωση του
κορωνοϊού του 2019-2020 με αυτήν,
έναν αιώνα νωρίτερα, της ισπανικής
γρίπης του 1918-1919, η οποία από
το λιμάνι της Βοστώνης, σε πλανητικές συνθήκες του πλέον αποτρόπαιου εθνικιστικού απομονωτισμού, εξαπλώθηκε ραγδαία σε
όλον τον κόσμο θερίζοντας κατά
κάποιους από 20 έως 50 εκατομμύρια ψυχές (κατά κάποιους άλλους
έως και 100 εκατομμύρια), για να
κατανοήσει ότι η ύπαρξη ιών και

η εξάπλωσή τους δεν εξαρτάται
από τις εκάστοτε γεωπολιτικές συνθήκες. Αυτό όμως που δεν υπήρχε
το 1918 είναι η αδιάκοπη συνεργασία όλων των δημόσιων οργανισμών υγείας, των κυβερνήσεων
και των παγκόσμιων οργανισμών,
η διαδικτυακή υποστήριξη της επικοινωνίας και της επιστημονικής
έρευνας, τα κοινωνικά δίκτυα ενημέρωσης και κοινωνικοποίησης.
Δεν υπήρχε ο έντονος ανταγωνισμός για την εύρεση φαρμάκου
και εμβολίου από εργαστήρια και
φαρμακοβιομηχανίες με σκοπό τη
διεθνή προβολή και το κέρδος. Με
μια λέξη, δεν υπήρχε παγκοσμιοποίηση. Η δραματική εμπειρία του
σήμερα οδηγεί όποιον κατανοεί
το συμφέρον του στο συμπέρασμα
ότι ο παγκόσμιος υλικοτεχνικός
και πνευματικός κοσμοπολιτισμός
είναι αναγκαίος και αναπόδραστος
όρος της ύπαρξής μας. Η πλανητική
αλληλεγγύη δεν είναι κάτι το οποίο
επιλέγεις από ηθική ανωτερότητα,
αλλά κάτι στο οποίο σύρεσαι από
ανάγκη επιβίωσης και βελτίωσης
των συνθηκών ζωής σου.

* «Immanuel Kant», Δοκίμια, ΕισαγωγήΜετάφραση-Σχόλια. Ε. Π. Παπανούτσου,
Αθήνα, Δωδώνη, 1971.
Ο κ. Παναγιώτης Χριστιάς είναι αν. καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου και
εταίρος ερευνητικών κέντρων των Πανεπιστημίων Λωρραίνης και Στρασβούργου.
Τελευταία του έργα: «Platon et Paul au
bord de l’abîme» (Vrin, 2014), «Le philosophe et ses avatars dans les cités» (Le
Manuscrit, 2018), «Philosophie poétique
de Ritsos et Cavafy. Un regard sur la
Grèce contemporaine» (Éditions du Cygne, 2018).
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Προβληματίζουν
τα μέτρα πρόληψης
στα Κατεχόμενα

Σε περίπτωση κατάρρευσης του συστήματος υγείας η «κυβέρνηση»
ίσως υποχρεωθεί να ζητήσει τη βοήθεια των Ε/κ και της Ευρώπης
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Οι τομείς της υγείας και της οικονομίας
στα Κατεχόμενα βρίσκονται στα όριά
τους, ενώ το ηθικό της τουρκοκυπριακής κοινότητας, που βλέπει τους
ρυθμούς της καθημερινότητάς της
να έχουν αλλάξει άρδην εξαιτίας της
πανδημίας του κορωνοϊού, έχει διαταραχθεί. Η «κυβέρνηση» του Ερσίν
Τατάρ έσπευσε να προλάβει τις εξελίξεις και από την πρώτη ημέρα της
εκδήλωσης του νέου ιού στα Κατεχόμενα και έλαβε μια σειρά έκτακτων
μέτρων. Οι πληροφορίες από την τ/κ
πλευρά δείχνουν ότι η επιτυχία αυτών
των μέτρων δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη.
Στο πεδίο της δημόσιας υγείας
τα τεστ που διεξάγονται στα Κατεχόμενα, καθώς και οι γενικές συνθήκες που επικρατούν στις δομές
της υγείας προκαλούν προβληματισμό στην τ/κ κοινωνία. Πόσα τεστ
έχουν διενεργηθεί στα Κατεχόμενα
το τελευταίο διάστημα, τηρούν τις
επιστημονικές προδιαγραφές; Για
ποιο λόγο η τ/κ πλευρά δεν επέλεξε
να συνεργαστεί με την ε/κ πλευρά
για τον έγκαιρο εντοπισμό των κρουσμάτων στο βόρειο τμήμα του νησιού;
Πώς θα αντιμετωπιστούν τα μεγάλα
«κενά» στις τ/κ μονάδες υγείας; Έως
τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας
αυτά τα ερωτήματα εξακολουθούσαν
να παραμένουν χωρίς απάντηση.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ»
από καλά ενημερωμένες πηγές, στα
τέλη της προηγούμενης εβδομάδας,
το μεγαλύτερο πρόβλημα είχε να κάνει με τα τεστ, που διεξάγονται για
την ανίχνευση του νέου ιού. Σε μια
περίοδο που οι ειδικοί και επιστήμονες θεωρούν ότι η αποτελεσματικότερη μέθοδος αντιμετώπισης
του κορωνοϊού εν τη απουσία ενός








Τ/κ γιατροί και ειδικοί
εκφράζουν προβληματισμό για την περιορισμένη συνεργασία των δύο
πλευρών στην αντιμετώπιση της κοινής πρόκλησης. Οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν ότι σε
αυτήν την εξέλιξη μεγάλο ρόλο διαδραματίζει η
στροφή της «κυβέρνησης» προς την Τουρκία.
εμβολίου είναι η πρόληψη και η ανίχνευση των κρουσμάτων, η ποιότητα
των τεστ που χρησιμοποιούνται στα
Κατεχόμενα εντείνει τις ανησυχίες
της κοινότητας. Στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, καλά ενημερωμένες πηγές επεσήμαναν στην
«Κ» ότι κατά το τελευταίο διάστημα
των περίπου 14 ημερών, στο βόρειο
κομμάτι της Κύπρου έχουν διεξαχθεί
περισσότερα από 700 τεστ κορωνοϊού. Οι ειδικοί και επιστήμονες τονίζουν ότι πρόκειται για έναν πολύ μικρό αριθμό και κατά την άποψή τους,
η τ/κ πλευρά θα έπρεπε να ακολουθήσει το παράδειγμα της ε/κ πλευράς
και να εστιάσει με πιο αποτελεσματικό τρόπο στον έγκαιρο εντοπισμό
των κρουσμάτων. Από την πλευρά
της, η «κυβέρνηση» απαντά με νέα
τεστ που δρομολογούνται άρον-άρον,
με την υποστήριξη της Τουρκίας.
Πέραν της ποσότητας των τεστ,
επιπλέον ανησυχία έχει προκληθεί
και λόγω της ποιότητάς τους. Με το
ποσοστό ακρίβειας των τεστ να αμφισβητείται, ακόμη και αν καταγραφεί

Πολλά τα κενά
στα νοσοκομεία
Πέρα από τα τεστ ανησυχία προ-

καλεί επίσης το ζήτημα της πρόληψης. «Στο Νοσοκομείο της
Λευκωσίας, η πρόσβαση στα βασικά για την αντιμετώπιση της
νέας ασθένειας είναι περιορισμένη. Λ.χ. νοσηλευτές και εργαζόμενοι δεν έχουν στη διάθεσή τους αρκετό αριθμό μασκών
και αντισηπτικών», σημειώνει
στην «Κ» καλά ενημερωμένη
πηγή. Εκφράζοντας έντονο προβληματισμό για την τροπή των
εξελίξεων στα Κατεχόμενα, η
πηγή προσθέτει τα εξής: «Οι δυνατότητες των μονάδων εντατικής θεραπείας είναι συγκεκριμένες. Εάν ξεπεραστούν τα όρια
της αντοχής του τ/κ συστήματος
υγείας δεν αποκλείεται αυτό να
καταρρεύσει. Σε αυτήν την περίπτωση η κυβέρνηση θα υποχρεωθεί να ζητήσει τη βοήθεια των
Ε/κ και της Ευρώπης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Τουρκία
βρίσκεται αντιμέτωπη με τη δική της κρίση. Τι θα συμβεί όταν
η εξωτερική βοήθεια δεν θα αρκεί για την αντιμετώπιση της
κρίσης;». Σημειώνεται ότι την
στιγμή που γραφόταν το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, η «κυβέρνηση» ανέμενε την παράδοση
προμηθειών και αναπνευστήρων από την Τουρκία και έχει
επίσης διοχετεύσει έκτακτα
κονδύλια στις δομές της υγείας
για την εξασφάλιση νέων «εργαλείων» στον πόλεμο κατά του
κορωνοϊού.

Στην περίπτωση του ξενοδοχείου «Σάλαμις» στην Αμμόχωστο η τ/κ πλευρά χρησιμοποίησε τεστ που επιστρέφουν ταχύτατα αποτελέσματα μέσα σε λίγα λεπτά. Οι επιστήμονες αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα των εν λόγω κιτ τα
οποία φαίνεται να έχουν ποσοστό ακριβείας μόλις 65%.
κατά τα επόμενα εικοσιτετράωρα
δραματική αύξηση του αριθμού των
τεστ που διεξάγονται στα Κατεχόμενα, η τ/κ πλευρά θα κληθεί και
πάλι να δώσει απαντήσεις περί της
αποτελεσματικότητας των μεθόδων
που χρησιμοποιεί. Στην περίπτωση
του ξενοδοχείου «Σάλαμις» στην Αμμόχωστο, το οποίο έχει τεθεί σε καραντίνα, η τ/κ πλευρά χρησιμοποίησε
τεστ που επιστρέφουν ταχύτατα
αποτελέσματα μέσα σε λίγα λεπτά.
Οι επιστήμονες αμφισβητούν την
αποτελεσματικότητα των εν λόγω
κιτ τα οποία φαίνεται να έχουν ποσοστό ακριβείας μόλις 65%. Για αυτόν
άλλωστε τον λόγο, η τ/κ πλευρά προχώρησε άμεσα σε επαναληπτικά
τεστ στην περίπτωση του «Σάλαμις».
Το ζήτημα της προμήθειας των
νέων τεστ είναι ένα ακόμη «μέτωπο»
στο οποίο η τ/κ πλευρά αντιμετωπίζει
προβλήματα.«Χρησιμοποιούμε αμφίβολα τεστ. Χρειαζόμαστε επειγόντως μεγαλύτερο αριθμό έγκυρων
τεστ, τα οποία χρησιμοποιούνται
στο εξωτερικό», επεσήμανε στην
«Κ» στα τέλη της προηγούμενης
εβδομάδας ομάδα Τ/κ γιατρών, οι
οποίοι δεν επιθυμούν να κατονομαστούν. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, επιχειρηματίας, το όνομα
του οποίου εμπλέκεται σε διεθνές
σκάνδαλο παράνομου τζόγου, επιχείρησε την προηγούμενη περίοδο
να προμηθεύσει την τ/κ αγορά με
τεστ κορωνοϊού. Σύμφωνα με τις
πληροφορίες, ο επιχειρηματίας εξα-

σφαλίζει τα τεστ στην Τουρκία και
το εξωτερικό στην τιμή τεσσάρων
δολαρίων ανά μονάδα και επιθυμεί
να τα μεταπουλήσει στα Κατεχόμενα
για 20 δολάρια ανά μονάδα. Η «κυβέρνηση» μέχρι στιγμής μπλοκάρει
τη συγκεκριμένη αγοραπωλησία,
ενώ δεν έχει δώσει ακόμη το πράσινο
φως για να ξεκινήσουν οι ιδιωτικές
κλινικές τα δικά τους τεστ.

Δεν συνεργάζονται Τ/κ - Ε/κ

Ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα
που προκύπτει σε σχετικά με την
καταπολέμηση του κορωνοϊού στα
Κατεχόμενα αφορά τη συνεργασία
των δύο κοινοτήτων. Τ/κ γιατροί και
ειδικοί εκφράζουν μεγάλο προβληματισμό για την περιορισμένη συνεργασία των δύο πλευρών στην αντιμετώπιση της κοινής πρόκλησης.
Οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν
ότι σε αυτήν την εξέλιξη μεγάλο ρόλο
διαδραματίζει η στροφή της «κυβέρνησης» προς την Τουρκία με σκοπό
την εξασφάλιση υποστήριξης, παρά
τα όσα αρχικά είχαν υπονοηθεί στις
πρώτες επαφές των δύο ηγετών για
την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Κρίση και στην οικονομία

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας η τ/κ πλευρά
χρειάζεται νέους οικονομικούς πόρους. Για το συγκεκριμένο ζήτημα,
η «κυβέρνηση» βλέπει στην Άγκυρα.
Ωστόσο, η τουρκική κυβέρνηση δεν
εμφανίζεται πρόθυμη να παρέχει

έκτακτα κονδύλια στους Τ/κ. Την
προηγούμενη εβδομάδα, η Άγκυρα
απελευθέρωσε ένα κομμάτι της οικονομικής βοήθειας που υπό κανονικές συνθήκες αναμενόταν να είχε
φτάσει στα Κατεχόμενα στις αρχές
του έτους. Η τουρκική πλευρά μπλοκάρει την τελική απελευθέρωση της
οικονομικής βοήθειας με το σκεπτικό
ότι οι Τ/κ δεν προχωρούν σε ριζικές
μεταρρυθμίσεις στο πεδίο της οικονομίας. Οι τελευταίες πληροφορίες
δείχνουν ότι η συγκεκριμένη στάση
της Άγκυρας θα έχει συνέχεια παρά
την επιδείνωση της πανδημίας.
Με περιορισμένης έκτασης οικονομική βοήθεια να φτάνει στο βόρειο
τμήμα της Κύπρου από Άγκυρα και
Ευρώπη, η «κυβέρνηση» υποχρεώνεται να αναδιοργανώσει τον «προϋπολογισμό» της και να διοχετεύσει
νέους πόρους στην καταπολέμηση
του ιού. Μάλιστα, την προηγούμενη
εβδομάδα η «κυβέρνηση» ανακοίνωσε νέο οικονομικό πακέτο στήριξης, το οποίο απευθύνεται σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Όπως
ήταν αναμενόμενο το νέο πακέτο,
το οποίο προβλέπει περικοπές σε
μισθούς «υπουργών» και «βουλευτών», δεν ικανοποίησε την κοινή
γνώμη με Τ/κ αναλυτές να θεωρούν
ότι την παρούσα στιγμή δεν χρειάζονται έκτακτα μέτρα στήριξης
όλων των κοινωνικών ομάδων και
πρωτοβουλίες που δεν εστιάζουν
αποκλειστικά στις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου.

Προετοιμάζονται για τα χειρότερα στην Τουρκία
Η «Κ» αναλύει Έκθεση της τουρκικής κυβέρνησης για περίπτωση πανδημίας, που συντάχθηκε πριν από περίπου έναν χρόνο
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Τις τελευταίες ημέρες, ο αριθμός
των κρουσμάτων και των ατόμων
που χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας
του κορωνοϊού παρουσιάζει αξιοσημείωτη αύξηση σε ολόκληρη την
Τουρκία. Οι ειδικοί προειδοποιούν
ότι εάν δεν ληφθούν τα κατάλληλα
μέτρα προστασίας, η Τουρκία δεν
αποκλείεται να ακολουθήσει τα βήματα της Ιταλίας και της Ισπανίας.
Σε έκθεση της τουρκικής κυβέρνησης, που αναλύει η «Κ», και η οποία
συντάχθηκε πριν από περίπου ένα
έτος περιλαμβάνει διάφορα σενάρια
σχετικά με την πορεία μιας πανδημίας στην Τουρκία. Η τουρκική κυβέρνηση εστιάζει σε τρία σενάρια.
Το αισιόδοξο και το «ενδιάμεσο» σενάριο προβλέπει καταστάσεις τις
οποίες θα καταφέρει να ελέγξει η
Τουρκία με τα μέσα που διαθέτει.
Το απαισιόδοξο δε, σενάριο προβλέπει τον εκτροχιασμό των εξελίξεων, την απώλεια χιλιάδων ζωών,
και την κατρακύλα της γειτονικής
χώρας σε μια μεγάλη ανθρωπιστική
και κοινωνικοοικονομική κρίση.

Προετοιμασίες από το 2004

Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια
η κυβέρνηση Ερντογάν μελετά διάφορα επιχειρησιακά μοντέλα και
σενάρια σχετικά με την εκδήλωση
μιας επιδημίας, η οποία θα πλήττει
το αναπνευστικό σύστημα εκατομμυρίων πολιτών και θα επηρεάσει
διάφορες ηλικιακές και κοινωνικές
κατηγορίες. Η εκδήλωση και διάδοση
των ιών H1N1 και H1N5 θορύβησαν
τους Τούρκους αξιωματούχους και

επιστήμονες. Στην έκθεση δίνεται
μεγάλη έμφαση στην πιθανή επιδείνωση της κρίσης κατά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες.
Οι σχεδιασμοί της τουρκικής κυβέρνησης για μια πανδημία της γρίπης εντατικοποιήθηκαν στα τέλη
της δεκαετίας του 2000.
Οι προετοιμασίες της κυβέρνησης
της Τουρκίας ξεκίνησαν το 2004 και
εντατικοποιήθηκαν το 2019, όταν
δημιουργήθηκε το «Εθνικό Σχέδιο
Δράσης για την Καταπολέμηση της
Πανδημίας της Γρίπης». Στη δημιουργία του εθνικού σχεδίου δράσης
συνέβαλλαν σειρά υπουργείων όπως
το Υγείας, Οικογένειας - Εργασίας
και Κοινωνικών Υπηρεσιών, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Εσωτερικών, Εθνικής Παιδείας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Δασών, Εμπορίου Συγκοινωνιών και Υποδομών καθώς
και διάφορες κρατικές υπηρεσίες
(Διεύθυνση Καταστροφών και Έκτακτης Ανάγκης, Διεύθυνση Θρησκευτικών Υπηρεσιών, Τουρκική Ερυθρά
Ημισέληνος, Επιτροπή Ανώτατης
Εκπαίδευσης κ.ά.). Το εν λόγω σχέδιο
δεν παραλείπει να κάνει προβλέψεις
με βάση τη μελέτη μοντέλων διάδοσης της πανδημίας σε ολόκληρη
την Τουρκία.

Το αισιόδοξο σενάριο

Σύμφωνα με το αισιόδοξο σενάριο
του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για
την Καταπολέμηση της Πανδημίας
της Γρίπης» της τουρκικής κυβέρνησης, ο βαθμός έντασης της πανδημίας σε σχέση με τον πληθυσμό
της Τουρκίας (80 εκατ.) αναμένεται
να είναι 15%. Με βάση αυτόν τον








Οι προετοιμασίες της κυβέρνησης της Τουρκίας
ξεκίνησαν το 2004 και
εντατικοποιήθηκαν το
2019, όταν δημιουργήθηκε το «Εθνικό Σχέδιο
Δράσης για την Καταπολέμηση της Πανδημίας
της Γρίπης».

Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια η κυβέρνηση Ερντογάν μελετά διάφορα επιχειρησιακά μοντέλα και σενάρια σχετικά με την εκδήλωση μιας επιδημίας, η
οποία θα πλήττει το αναπνευστικό σύστημα εκατομμυρίων πολιτών και θα επηρεάσει διάφορες ηλικιακές και κοινωνικές κατηγορίες.
υπολογισμό από την πανδημία αναμένεται να επηρεαστούν συνολικά
περίπου 12.000.000 πολίτες. Στο αισιόδοξο σενάριο ο αριθμός των Τούρκων πολιτών που θα προσφύγουν
στο σύστημα υγείας της Τουρκίας
υπολογίζεται ότι θα είναι 6.000.000.
Την ίδια στιγμή, 60.000 πολίτες αναμένεται ότι θα χρειαστεί να νοσηλευθούν σε νοσοκομεία και να λάβουν φαρμακευτική αγωγή και ιατρική υποστήριξη. Για την τουρκική
κυβέρνηση, στον πόλεμο κατά της
πανδημίας της γρίπης πέραν της
πρόληψης αυτό που έχει ζωτική σημασία είναι το ζήτημα των μονάδων
εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ). Το αισιόδοξο σενάριο της κυβέρνησης

προβλέπει ότι 9.000 πολίτες θα νοσηλευτούν σε ΜΕΘ. Τέλος, στο αισιόδοξο σενάριο το ποσοστό θνησιμότητας υπολογίζεται από τους
Τούρκους ειδικούς ως 0,01%. Σε αυτήν την περίπτωση η γειτονική χώρα
θα χάσει περίπου 1.200 πολίτες.
Σύμφωνα με το «ενδιάμεσο» σενάριο ο βαθμός έντασης της πανδημίας σε σχέση με τον πληθυσμό
της Τουρκίας αναμένεται να είναι
20%. Με βάση αυτό το ποσοστό,
16.000.000 πολίτες της Τουρκίας θα
επηρεαστούν από την πανδημία.
Από τα 16.000.000 πολιτών που θα
νοσήσουν, τα 8.000.000 ενδέχεται
να ζητήσουν τη βοήθεια του τουρκικού συστήματος υγείας. Σε αυτήν

την περίπτωση, υπολογίζεται ότι
160.000 πολίτες θα εισαχθούν στα
νοσοκομεία ώστε να λάβουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Σύμφωνα με το «ενδιάμεσο» σενάριο, περίπου 24.000 πολίτες θα
νοσηλευτούν στις ΜΕΘ. Πρόκειται
για έναν κρίσιμο αριθμό καθώς όπως
είναι γνωστό ο αριθμός των ΜΕΘ
στην Τουρκία είναι περιορισμένος.
Ο Τουρκικός Ιατρικός Σύλλογος κάνει
λόγο για 42.000 μονάδες, από τις
οποίες οι 27.000 προορίζονται για
νεογνά και ειδικές περιπτώσεις.
Έτσι, η χώρα φαίνεται να διαθέτει
μόλις 15.000 μονάδες που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περίοδο πανδημίας. Τέλος, σύμφωνα
με το «ενδιάμεσο μοντέλο», το ποσοστό θνησιμότητας στην Τουρκία
αναμένεται ναι είναι 0,37%. Σε μια
τέτοια περίπτωση ο συνολικός αριθμός των νεκρών θα φτάσει τις 95.200.

Το απαισιόδοξο σενάριο

Το τουρκικό σχέδιο για την καταπολέμηση των πανδημιών εστιάζει

και σε ένα απαισιόδοξο σενάριο.
Πρόκειται για ένα ενδεχόμενο, το
οποίο την προηγούμενη εβδομάδα
προβλημάτιζε την τουρκική ιατρική
και επιστημονική κοινότητα λόγω
της ραγδαίας αύξησης των κρουσμάτων. Σύμφωνα με το απαισιόδοξο
σενάριο της τουρκικής κυβέρνησης,
ο βαθμός έντασης της πανδημίας
σε σχέση με τον πληθυσμό της Τουρκίας αναμένεται να αγγίξει το 25%.
Η πανδημία θα «χτυπήσει»
20.000.000 πολίτες. Με βάση αυτά
τα ποσοστά, 10.000.000 πολίτες θα
προσφύγουν στα νοσοκομεία για
να ζητήσουν άμεση βοήθεια και
500.000 πολίτες ενδέχεται να εισαχθούν στα νοσοκομεία για θεραπεία.
Το απαισιόδοξο σενάριο δεν αποκλείει το ενδεχόμενο της εξάντλησης
των ορίων αντοχής του τουρκικού
συστήματος υγείας. Η ανάγκη για
75.000 ΜΕΘ ενδέχεται να θέσει ολόκληρη την Τουρκία σε μια γερή δοκιμασία. Εάν ο μεγάλος φόβος της
κυβέρνησης Ερντογάν για την πανδημία δεν αποφευχθεί τότε το ποσοστό θνησιμότητας αναμένεται
να είναι 1%. Σε αυτήν την περίπτωση, 200.000 πολίτες της Τουρκίας
αναμένεται πως θα χάσουν τη ζωή
τους. Για την αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης και με βάση το
πιο απαισιόδοξο σενάριο και με την
υπόθεση ότι η πανδημία θα έχει
διάρκεια 12 εβδομάδων, το σχέδιο
δράσης προβλέπει την αύξηση του
αριθμού των κλινικών, τη σύσταση
νέων ΜΕΘ, τη δημιουργία καινούργιων υπηρεσιών για τους Τούρκους
πολίτες, και τον καθορισμό επιπλέον
τόπων ενταφιασμού των νεκρών.

ΕΛΛΑΔΑ
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ÊÏÇÈËÃÚÎÔÖÆÒÎÚÕßÔÕÙÕÑÕÓËÃÕß 
Õ ÇÙÛËÔÂÝ ÊËÔ ÖÇØÁÛËÙË Ñ¦ÖÕÏÕ
ÇÔÎÙßÞÎÚÏÑÄ ÏÙÚÕØÏÑÄ  ËÔ ËÃÞË
ÈØËÛËÃÁÐÜÇÖÄÚÇÙÆÔÕØÇÚÎÝÞ×ØÇÝ  ÕÆÚË ËÃÞË ÆÖÕÖÚËÝ ËÖÇÌÁÝ 
ÃÞËÒÃÍÕÈÂÞÇ ÒÃÍÕÌÚÁØÔÏÙÓÇ 
ÑÇÏÓÏÇÊßÙÑÕÒÃÇÙÚÎÔÇÔÇÖÔÕÂ 
ÄÞÏÁÔÚÕÔÎÊÆÙÖÔÕÏÇ ËÔËÃÞËÖßØËÚÄ® ÛßÓ¦ÚÇÏÎÔÕÙÎÒËÆÚØÏÇ 
ÃÊÏÇ ÊËÔ ßÖÕÈÒÂÛÎÑË ÙË ÊÏÇÍÔÜÙÚÏÑÄÚËÙÚÍÏÇÔÇÊÏÇÖÏÙÚÜÛËÃË¦Ô
ÖØÕÙÈÒÂÛÎÑË ÇÖÄ ÚÕÔ ÏÄ  ¦ÛË
ÖØÜÃ ÄÓÜÝ ËÖÏÑÕÏÔÜÔÕÆÙËÓËÚÕÔ
ßÖËÆÛßÔÕÒÕÏÓ×ÐËÜÔÙÚÕÔÛÔÏÑÄ
©ØÍÇÔÏÙÓÄ ÎÓÄÙÏÇÝ ±ÍËÃÇÝ ÍÏÇ
ÔÇËÔÎÓËØ×ÙËÏÍÏÇÚÎÔÖÕØËÃÇÚÎÝ
ßÍËÃÇÝ ÚÎÝ ÑÇÏ ÓËÚØÕÆÙË ÚÎ ÛËØÓÕÑØÇÙÃÇÚÎÝÊÆÕÌÕØÁÝÚÎÔÎÓÁ-

ØÇ ÔÇÝ ÙßÍÍËÔÂÝ ¦ÌÎÔË ÌÇÍÎÚ¦ÙÚÎÔËÐ×ÖÕØÚ¦ÚÎÝ©ÞØÄÔÕÝ
ÑßÒÕÆÙËÇØÍ¦ÙÚÇÓËÚÄÖÏÙÛËÔ
ËÔËÃÔÇÏÎÓÄÔÎÖÕßÈØÁÛÎÑË
ÙËÇßÚÂÚÎÛÁÙÎ ®ÓÃÒÎÙËÑÇÏ
ÓË ¦ÒÒÕßÝ ËÖÇÍÍËÒÓÇÚÃËÝ ßÍËÃÇÝ
ÕÏ ÕÖÕÃÕÏ ÒÄÍÜ ËÖÇÌ×Ô ßÉÎÒÕÆ
ÑÏÔÊÆÔÕß ÚÁÛÎÑÇÔ ÙË ÑÇÚ» ÕÃÑÕÔ
ÖËØÏÕØÏÙÓÄ ÍÏÇ ÚÕßÒ¦
¦Þ
ÞÏÙÚÕÔ ÓÃÇ
ËÈÊÕÓ¦ÊÇ ÑÇÏ ÖÒÁÕÔ ÑÇÒÕÆÔÚÇÏ
ÔÇ ÙÚØÁÉÕßÔ ÚÎÔ ÖØÕÙÕÞÂ ÙÚÕÔ
ËÇßÚÄ ÚÕßÝ ÓÂÖÜÝ ÇÔÏÞÔËÆÙÕßÔ
Ñ¦ÖÕÏÕÙÆÓÖÚÜÓÇ×ÝÊÏÇÞËÏØÃàÕÔÚÇÏÇßÚÄÚÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÓÇÑØÏ¦
ÇÖÄÚÎÔÖØ×ÚÎÍØÇÓÓÂ®"

Τα κρούσματα
ÖØÕÙÛÂÑÎÚÜÔËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏ×Ô ßÍËÃÇÝ ÙÚÎÔ ÇÒßÙÃÊÇ ÚÎÝ ÓËÚ¦ÊÕÙÎÝ ÚÕß ÔÁÕß ÑÕØÜÔÕáÕÆ Â
ÕÖØÕÒÎÖÚÏÑÄÝÖÇØÕÖÒÏÙÓÄÝÚÕßÝ
ËÃÔÇÏÁÔÇÇÖÄÚÇÖÏÕÈÇÙÏÑ¦ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÔËÊ×
ÑÇÏ ÇØÑËÚÁÝ ÎÓÁØËÝ ÙÚÇ ÓÁÚÜÖÇ
ÚÎÝ ÖÇÔÊÎÓÃÇÝ ¦ÒÒÇ ËßØÜÖÇáÑ¦
ÑØ¦ÚÎ  ÚÎÔ ÚÇÒÃÇ  ÙÚÎ ÇÒÒÃÇ
ÑÇÏ ÙÚÎÔ ÙÖÇÔÃÇ ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏ
Ç Ö Ä     Í Ï Ç Ú Ø Õ Ã  Ñ Ç Ï  Ô Õ Ù Î Ò Ë ß Ú Á Ý
ÁÞÕßÔ ÖËÛ¦ÔËÏ ÇÖÄ ÚÕÔ ÔÁÕ ÑÕ ØÜÔÕáÄ ÑÇÏ ÞÏÒÏ¦ÊËÝ ¦ÒÒÕÏ ÁÞÕßÔ
Ú Ë Û Ë Ã  Ù Ë  Ç ß Ú Õ Ö Ë Ø Ï Õ Ø Ï Ù Ó Ä   Ú Î Ô
ÙÖÇÔÃÇßÖÕÒÕÍÃÙÚÎÑËÖØÄÙÌÇÚÇ

«Φοβήθηκα πολύ,
ύ
όχι μήπως νοσήσω.
Αυτό που σκέφτηκα
κυρίως
ρ
ήταν η διασπορά .
ρ ,
Είχα πάρει το μεττρό
είχα κυκλ
λο
οφορήσ
σει
ε,
είχα δει ένα συγγενικό μου πρ
ρόσωπο.
Ενιωθα ένοχη».
ÄÚÏÕÏËØÍÇàÄÓËÔÕÏÙËÔÕÙÎÒËßÚÏÑ¦ ÏÊØÆÓÇÚÇ ÇÖÕÚËÒÕÆÔ ÚÕ  
ÚÜÔËÖÏÈËÈÇÏÜÓÁÔÜÔÑØÕßÙÓ¦ÚÜÔ
 Ú Î Ô   Ò Ò ¦ Ê Ç  Ù Æ Ó Ì Ü Ô Ç  Ó Ë
ÙÚÕÏÞËÃÇ ÖÕß ÁÞËÏ ÙßÍÑËÔÚØ×ÙËÏ
ÎÇÔËÒÒÂÔÏÇ©ÓÕÙÖÕÔÊÃÇØÍÇàÄÓËÔÜÔ ÎÓÕÙÃÜÔ §ÕÙÕÑÕÓËÃÜÔ ËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÄÚÏÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ 
ËÖÇÍ
ÍÍ
ÍËÒÓÇÚÃËÝßÍËÃÇÝÁÞÕßÔÔÕÙÂÙËÏÑÇÏÄÚÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÇÖÄ
ËÃÞÇÔÂÁÞÕßÔÚËÛËÃÙËÑÇØÇÔÚÃÔÇ 
ßÚÕÃÕÏÇØÏÛÓÕÃÓÖÕØËÃÔÇÇÒÒ¦ÐÕßÔ ÇÆØÏÕ®  ¡ÄÒÏÝ ÕÒÕÑÒÎØ×ÔËÚÇÏ ÚÕ ÊÏ¦ÙÚÎÓÇ ÇÖÕÓÄÔÜÙÎÝ
ÍÏÇÚØ×ÔÂÔÕÙÎÒËßÚ×ÔÙËÑ¦ÖÕÏÇ
ÍÜÔÏ¦ÚÎÝÞ×ØÇÝ ÓÖÕØËÃÔÇÖØÕÑÆÉËÏÎÇÔ¦ÍÑÎÇßÚÕÖËØÏÕØÏÙÓÕÆ

¦ÒÒÜÔÙßÔÇÊÁÒÌÜÔÚÕßÝ
ËÔËÃÔÇÏÁÑÖÒÎÐÎÔÇÁÞÕßÓË
ÇØÑËÚÁÝ ÊËÑ¦ÊËÝ ßÍËÏÕÔÕÓÏÑÕÆÝ
ÖÕß ÁÞÕßÔ ËÑÚËÛËÃ ÙÚÕÔ ÏÄ  Â ËÃÔÇÏÙËÑÇØÇÔÚÃÔÇ® ÊÂÒÜÙËÙËÓÃÇ
ÇÖÄÚÏÝÖØÄÙÌÇÚËÝ ÑÇÛÎÓËØÏÔÁÝ
ËÔÎÓËØ×ÙËÏÝÚÜÔÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÜÔ
ÕÒÕÏÓÜÐÏÕÒÄÍÕÝÑÇÏËÑÖØÄÙÜÖÕÝ
ÚÕßßÖÕßØÍËÃÕß±ÍËÃÇÝÍÏÇÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄ ÜÚÂØÎÝ ¬ÙÏÄÊØÇÝ  ÔÁÌËØËÄÚÏÇßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂÊËÔÁÞËÏ
ÖØÕÑÆÉËÏ Ñ¦ÖÕÏÇ ÊßÙÒËÏÚÕßØÍÃÇ
ÙÚÏÝÊÕÓÁÝÑÇÏÙÚÏÝßÖÎØËÙÃËÝßÍËÃÇÝ ÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÓÃÇÓËÍ¦ÒÎÇÆÐÎÙÎÚÕßÏÕÆÙÚÕÓÁÒ
ÒÒ
ÒÕÔ ÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÑ¦ÖÕÏÕÖØÄÈÒÎÓÇ ÄÖÜÝ
ÁÞÕßÔÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔÊËÏ¦Ò
ÒÒ
ÒËÝÞ×-

ØËÝÑÇÏÔÇÞØËÏÇÙÚËÃÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÏÙÚËÃÙËËÛÔÏÑÄËÖÃÖËÊÕ® ËÃÖË

Η ανησυχία
ÞÜÙÕÑÇØÏÙÚËÃ ÕßÒËÆÜËÖÃ
 ÞØÄÔÏÇ ÙÚÎÔ ÖØ×ÚÎ ÍØÇÓÓÂ 
ÐßÖÎØËÚÕÆÙÇÓË ÚÄÙÕ ÖÕÒÆ ÑÄÙÓÕ ¬ÕÚÓÂÓÇÓÇÝÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏËÃ
ÊËÑ¦ÊËÝ ÓÇÙÚÕÍØÇÌÃËÝ ÚÎÔ ÎÓÁØÇ® ÒÁËÏÙÚÎÔ ®ÎÃÇÑÕØÊÃÒÎ   ËÚ×Ô ÑÇÏ ÚËÞÔÕÒÄÍÕÝ ÙÚÕ
ÚÓÂÓÇÊÏÇÍÔÜÙÚÏÑÂÝÓÇÙÚÕÆÙÚÕ
ÇÔÚÏÑÇØÑÏÔÏÑÄÔÕÙÕÑÕÓËÃÕÍÏÕÝ
¦ÈÈÇÝ®  ßÔ¦ÊËÒÌÕÃ ÚÎÝ ÖØÕÙ È Ò Â Û Î Ñ Ç Ô  Ö Ø Ä Ù Ì Ç Ú Ç  Ç Ö Ä  Ú Õ Ô
ÔÁÕÑÕØÜÔÕáÄÑÇÏÎÃÊÏÇÞØËÏ¦ÙÚÎÑËÔÇÓÖËÏÙËÑÇØÇÔÚÃÔÇ ÖÕÌËÆ-

ÍËÏÚÏÝËÖÇÌÁÝÓËÚÎÔÎÒÏÑÏÜÓÁÔÎ
ÓÎÚÁØÇ ÚÎÝ  Î ÕÖÕÃÇ àËÏ ÙÚÕ ÃÊÏÕ
ÊÏÇÓÁØÏÙÓÇÑÇÏÄÖÕÚËÞØËÏ¦àËÚÇÏ
ÔÇÚÎÌØÕÔÚÃÙËÏÌÕØ¦ËÏÓ¦ÙÑÇÑÇÏ
Í¦ÔÚÏÇ  ÇÛÎÓËØÏÔ¦ ËÒÁÍÞËÏ ÚÕÔ
ËÇßÚÄ ÚÎÝ ÍÏÇ ÆÖÕÖÚÇ ÙÎÓ¦ÊÏÇ
ÊÏ¦ØØÕÏÇ  ÇÔÕÙÓÃÇ  ÖßØËÚÄ ÑÇÏ
ËÔÎÓËØ×ÔËÏÙÞËÚÏÑ¦ÚÕÔ©± ÁËÏÄÚÏÖÇØ¦ÚÏÝÇÖÇØÇÃÚÎÚËÝËÔÁØÍËÏËÝ ÖÕß ËÃÞÇÔ ÍÃÔËÏ ÙÚÕ ÚÓÂÓÇ
ÚÎÝÑÇÏÚÇÖØÕËÏÊÕÖÕÏÎÚÏÑ¦ÞÇØÚÏ¦
ÖÕßËÃÞÇÔÑÕÒÒÂÙËÏÙÚÎÔËÃÙÕÊÕ
àÎÚ×ÔÚÇÝ ÇÖÄ ÚÕßÝ ÇÙÛËÔËÃÝ ÔÇ
ÑØÇÚÕÆÔ ÇÖÕÙÚ¦ÙËÏÝ ÇÙÌÇ
ÇÒ
ÒËÃÇÝ 
ÎÖØÕÙÁÒËßÙÂÚÕßÝÑÇÚ¦ÚÕÖØ×ÚÕ ÊËÑÇÂÓËØÕ ÚÕß ¡ÇØÚÃÕß ÊËÔ
ÍÏÔÄÚÇÔ Ö¦ÔÚÕÚË ÓË ÚÎ ÊÁÕßÙÇ

Ö Ë Ï Û Ç Ø Þ Ã Ç   ± Ö Â Ø Þ Ç Ô  Ö Ë Ø Ï Ö Ú ×ÙËÏÝÍßÔÇÏÑ×ÔÓË ÂÖßØËÚÄ
ÖÕßËÃÞÇÔÁØÛËÏÍÏÇÓÇÙÚÕÍØÇÌÃÇ® 
ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏ
ÖËÏÊÂÎÃÊÏÇÇÔÂÑËÏÙËËßÖÇÛÂÕÓ¦ÊÇ ÒÄÍÜ¦ÙÛÓÇÚÕÝÑÇÏ¦ÒÒÜÔàÎÚÎÓ¦ÚÜÔßÍËÃÇÝ ÚÎÔËÃÞÇÔ
ÙßÓÈÕßÒËÆÙËÏÔÇËÃÔÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇ
ÖØÕÙËÑÚÏÑÂÙÚÎÔËØÍÇÙÃÇÚÎÝ ¬Õ
ÚËÙÚ ÖÕß ÁÑÇÔË ÖØÄÙÌÇÚÇ ÈÍÂÑË ÇØÔÎÚÏÑÄ  ¬Õ ËÔÊËÞÄÓËÔÕ ÔÇ
ËÖÏÙÚØÁÉËÏ Ñ¦ÖÕÏÇ ÙÚÏÍÓÂ ÙÚÎÔ
ËØÍÇÙÃÇ ÚÎÝ ßÖÄ ÚÏÝ ÖÇØÕÆÙËÝ
ÙßÔÛÂÑËÝÑÇÏÎÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇÔÁÇÝ
ÁÑÛËÙÂÝÚÎÝÙÚÕÔÏÄÚÎÔÖØÕÈÒÎÓÇÚÃàËÏ ÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÇÔÎÙßÞ×® ÒÁËÏ

Οι οδηγίε
γ ς για ελλιπή εξοπλ
λισμό και η εκτίμηση κιινδ
ν ύνου
Επαγγελματ εςÚÎÝ±ÍËÃÇÝÇÖÄÊÏ¦ÌÕØÇ ÔÕÙÎÒËßÚÏÑ¦ ÏÊØÆÓÇÚÇ ÚÎÝ
Þ×ØÇÝÓÏÒÕÆÔÍÏÇÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝËÒÒËÃÉËÏÝÙÚÕÔÖØÕÙÚÇÚËßÚÏÑÄËÐÕÖÒÏÙÓÄÚÕßÝÑÇÏÙËÕØÏÙÓÁÔËÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÍÏÇÑÇÛßÙÚËØÂÙËÏÝÙÚÇ
ÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÚÜÔÊÏÇÍ
ÍÔ
ÔÜÙÚÏÑ×Ô
ËÐËÚ¦ÙËÜÔÖÕßÁÞÕßÔÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÙËÏ  ÏÇÚØÄÝ ÙË ÔÕÙÕÑÕÓËÃÕ
ÇÔÇÌÕØ¦Ý ÍÏÇ ÚÕÔ ÔÁÕ ÑÕØÜÔÕáÄ
ÇÔÇÌÁØËÏ ÙÚÎÔ  ® ÄÚÏ ÙÚÎÔ ÖÇØÕÆÙÇ Ì¦ÙÎ ÑÇÚÇÔÇÒ×ÔÕßÔ ÁÜÝ
ÑÇ Ó¦ÙÑËÝÇßÐÎÓÁÔÎÝÖØÕÙÚÇÙÃÇÝÚÎÔÎÓÁØÇ ØÍßØÂØÜÚÕÑØÃÚÕß ËÏÊÏÑËßÄÓËÔÎÇÛÕÒÕÍÃÇÝ
ÙÚÕÔÕÙÕÑÕÓËÃÕË×ØÍÏÕÝËÔÔÎÓÇÚ¦Ý® ÒÁËÏÖÜÝÊËÔËÖÇØÑÕÆÔÕÆÚË ÕÏ ÇÖÒÁÝ ÞËÏØÕßØÍÏÑÁÝ Ó¦ÙÑËÝ
ÑÇÏÄÚÏÑÇÒÕÆÔÚÇÏÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙÕßÔÓÃÇÂÊÆÕÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇ
ÓÏÇÝËÌÎÓËØÃÇÝ
¦ÙËÏ ÖØÄÙÌÇÚÜÔ ÙÞËÚÏÑ×Ô
ÕÊÎÍÏ×Ô ÚÕß ©±  ÙË ÖËØÃÖÚÜÙÎ ËÒÒËÃÉËÜÔ  ÖØÕÚËÃÔËÚÇÏ ÙÚÕ
ÖØÕÙÜÖÏÑÄÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚÎÔ
ÃÊÏÇÕÌÛÇÒÓÏÑÂÖØÕÙÚÇÙÃÇÍßÇÒÏ¦ÂÇÙÖÃÊÇÖØÕÙ×ÖÕßÑÇÏÚÎÔ

«Οποιοδήποτε
περιστατικό το θεωρώ
πλέον ύποπτο. Μόλιις
φτάσω πίσ
σω στο σπίτι ,
βγάζζω κατευθείαν
τα ρού
ύχ
χα μο
ου
υ, πλένονται
τα πάντα. Δεν ρισκάρω».
ÃÊÏÇ Ó¦ÙÑÇ ßÉÎÒÂÝ ÇÔÇÖÔËßÙÚÏÑÂÝ ÖØÕÙÚÇÙÃÇÝ  ÚÇ  ÕÖÕÃÇ ÇÌÇÏØÕÆÔÚÇÏÇÔÑÇÚÇÙÚØÇÌÕÆÔ ÒËØÜÛÕÆÔÂÓËÚÎÔÇÖÕÞ×ØÎÙÎÇÖÄÚÎ
ÔÕÙÎÒËßÚÏÑÂ ÓÕÔ¦ÊÇ  ©ÖÜÝ ËÖÏÙ Î Ó Ç Ã Ô Ë Ú Ç Ï  Ù Ú Ï Ý  Ã Ê Ï Ë Ý  Õ Ê Î Í Ã Ë Ý  Î
ÇÖÒÂÞËÏØÕßØÍÏÑÂÓ¦ÙÑÇÖØÁÖËÏ
ÔÇÇÔÚÏÑÇÛÃÙÚÇÚÇÏË¦ÔßÍØÇÔÛËÃ
ÎËÙÜÚËØÏÑÂÖÒËßØ¦ ÑÄÓÎ ÇÔÚÃ
ÚÎÝÞØÂÙÎÝÍÇÔÚÏ×Ô ËÌÄÙÕÔÊËÔ
ßÖ¦ØÞËÏËÖ¦ØÑËÏÇ ÖØÕÚËÃÔËÚÇÏÎ
Ö Ò Æ Ù Î  Ú Ü Ô  Þ Ë Ø Ï × Ô  Ñ Ç Ï  Î  Þ Ø Â Ù Î
ÇÒÑÕÕÒÕÆÞÕßÇÔÚÏÙÎÖÚÏÑÕÆÁÖËÏÚÇÇÖÄÑ¦ÛËËÖÇÌÂÓËÇÙÛËÔÂ
¥ÝÙÚËÔÂËÖÇÌÂÕØÃàËÚÇÏÎÖÇ-

ØÇÓÕÔÂ ÙÚÕÔ ÃÊÏÕ Þ×ØÕ  ÙË ÇÖÄÙÚÇÙÎÓÏÑØÄÚËØÎÚÜÔÊÆÕÓÁÚØÜÔ
ÑÇ Í ÇÖËØ ÙÙÄÚËØÕÇÖÄÒËÖÚ¦ 
ÓËÇÙÛËÔÂÕÕÖÕÃÕÝÁÞËÏËÖÏÈËÈÇÏÜÓÁÔÎÒÕÃÓÜÐÎ*6=0+ ËÖËØÃÖÚÜÙÎ ÖÕß Õ ÇÙÛËÔÂÝ ÊËÔ ÌÕØÕÆÙËÓ¦ÙÑÇ ÇÒÒ¦ÑÇÏÕÍÏÇÚØÄÝ
Â  Õ  Ô Õ Ù Î Ò Ë ß Ú Â Ý  Ê Ë Ô  Ë Ã Þ Ç Ô  Ò ¦ È Ë Ï
ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÓÁÚØÕÖØÕÙÚÇÙÃÇÝ Î
ÁÑÛËÙÂ ÚÕßÝ ÛËÜØËÃÚÇÏ ßÉÎÒÕÆ
ÑÏÔÊÆÔÕß  ÏÇ ÚÏÝ ËÖÄÓËÔËÝ ËÖÚ¦
ÎÓÁØËÝÛÇÖØÁÖËÏÔÇÇÖÁÞÕßÔÇÖÄ
ÚÎÔËØÍÇÙÃÇÚÕßÝÑÇÏÔÇËÖÏÙÚØÁÉÕßÔÌÕØ×ÔÚÇÝÇÖÒÂÞËÏØÕßØÍÏÑÂ Ó¦ÙÑÇ ÑÇÛ  ÄÒÎ ÚÎ ÊÏ¦ØÑËÏÇ
Ú Õ ß  Ü Ø Ç Ø Ã Õ ß   Ç Ø Ç Ñ Õ Ò Õ ß Û Õ Æ Ô
ÚÎÔßÍËÃÇÚÕßÝÍÏÇÎÓÁØËÝÑÇÏ
Ë¦ÔËÓÌÇÔÃÙÕßÔÙßÓÖÚ×ÓÇÚÇ ÛÇ
ÖØÁÖËÏÔÇÊ×ÙÕßÔÊËÃÍÓÇÍÏÇÔÇ
ËÒËÍÞÛËÃËØÍÇÙÚÎØÏÇÑ¦
ØÄÙÌÇÚÇ ÙÚÕÇÔËÖÏÙÚÎÓÏÇÑÄ§ÕÙÕÑÕÓËÃÕªÃÕßÁÐÏÍÏÇÚØÕÃ
ÈØÁÛÎÑÇÔÛËÚÏÑÕÃÙÚÕÔÔÁÕÑÕØÜÔÕáÄ ßÔ¦ÊËÒÌÕÃÚÕßÝÖÕßÓÃÒÎÙÇÔÙÚÎÔ ®ËÐÎÍÕÆÔÄÚÏÊËÔËÃÔÇ ËÌ ÑÚÄÙËÇßÚÂÚÎÔÖËØ ÖÚÜÙÎ
ÔÇÈØËÛËÃÚÕÔÂÓÇÚÎÝÓËÚ¦ÊÕÙÎÝ 

ËÔÇÖÕÑÒËÃÕßÔÔÇÔÄÙÎÙËÇØÞÏÑ¦ÁÔÇÇÖÄÚÇÓÁÒÎÚÎÝÙßÍÑËÑØÏÓ Á Ô Î Ý  Õ Ó ¦ Ê Ç Ý  Ù Ú Î Ô  Ö Ç Û Õ Ò Õ Í Ï Ñ Â
ÑÒÏÔÏÑÂÑÇÏÔÇßÖÂØÐËÊÏÇÙÖÕØ¦
ÒÄÍÜ ÍËÏÚÔÃÇÙÎÝ ÚÜÔ ÍØÇÌËÃÜÔ
ÚÕß ÖØÕÙÜÖÏÑÕÆ  © ÑÇÛÎÍÎÚÂÝ
ÇÚØÏÑÂÝ ÙÚÕ ÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕ Ç ÚØ×Ô ²ÇØ¦ÒÇÓÖÕÝ ×ÍÕÝ ËÐÎÍËÃ
ÙÚÎÔ ®ÄÚÏËÃÔÇÏÇÔÇÖÄÌËßÑÚÕ
ÔÇßÖ¦ØÐËÏÊÏÇÙÖÕØ¦ÑÇÏÙÚÕÖØÕÙÜÖÏÑÄ ÖÇØ¦ÚÇÓÁÚØÇÖØÕÙÚÇÙÃÇÝÙËÓÏÇÚÄÙÕÓËÚÇÊÕÚÏÑÂÔÄÙÕ 
  Ã Ô Ç Ï  Ç Ö Ä  Ú Ç  Ö Ï Õ  Ç Ì Õ Ù Ï Ü Ó Á Ô Ç
ÓÁÒÎ ÚÕß ÚÓÂÓÇÚÕÝ ÑÇÏ ÒßÖÕÆ ÔÚÇÏÍÏÇÚÎÔÇÖÕßÙÃÇÚÕßÝ ¬ÕÑËÔÄÚ×ØÇÓÖÕØËÃÔÇÑÇÒßÌÛËÃÑÇÏ
ÖØÕÁÞËÏÔÇËÖÏÙÚØÁÉÕßÔÊßÔÇÚÕÃ
ÑÇÏÕØËÐ¦ÚÕÏ ÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄÔÇ
ËÃÔÇÏ ÄÒÕÏ ËÚÕÏÓÕÖÄÒËÓÕÏ ÍÏÇ ÔÇ
ÓÖÕßÔÓËÚ¦ÙÚÎÓ¦ÞÎ® ÒÁËÏ ÚÕ
ªÃÕ ÁÞÕßÔ ËÑÖÇÏÊËßÚËÃ ÑÇÏ ¦ÒÒËÝ
Ë Ê ÑÄÚÎÚËÝ ÄÖÜÝËÔÊÕÑØ ÔÕÒÄÍÕ 
ÑÇÏØËßÓÇÚÕÒÄÍÕÏ ÍÏÇÔÇÙßÔÊØ¦ÓÕßÔËÌËÊØÏÑ¦ËÌÄÙÕÔÖØÕÑÆÉËÏ
ÁÑÚÇÑÚÎ ÇÔ¦ÍÑÎ ÑÇÏ ÁÐÇØÙÎ ÚÎÝ
ËÖÏÊÎÓÃÇÝÙÚÎÞ×ØÇ
¬ÕÔÕÙÕÑÕÓËÃÕÙÚÕªÃÕÇÔÚÏÓË-

Ú×ÖÏÙËÚÇÖØ×ÚÇÓÇàÏÑ¦ÑØÕÆÙÓÇÚÇÚÕß*6=0+ ÙÚÎÔÒ
ÒÒ
Ò¦ÊÇÓËÚ¦ÚÎÔËÖÏÙÚØÕÌÂÚÜÔËÑÊØÕÓÁÜÔ
ÇÖÄÚÕßÝÍÃÕßÝ¬ÄÖÕßÝ ÔÚÃÙÚÕÏÞÇ ÚÕ¦ÒÒÕËÖÃÑËÔÚØÕÚÎÝÓ¦ÞÎÝ
ÑÇÚ¦ÚÕßÔÁÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÈØÏÙÑÄÚÇÔ ÙÚÎÔ ÇÙÚÕØÏ¦  © ²ØÂÙÚÕÝ
ÕßÙÕßØÂÝ  ÊÏÕÏÑÎÚÏÑÄÝ ßÖ¦Ò
ÒÒ
ÒÎÒÕÝÙÚÕÔÕÙÕÑÕÓËÃÕ ÇÙÚÕØÏ¦ÝÑÇÏ
ËÑÖØÄÙÜÖÕÝÚÜÔËØÍÇàÕÓÁÔÜÔ ÒÁËÏÄÚÏÙßÔÕÒÏÑ¦ÓÁÒÎÚÕßÖØÕÙÜÖÏÑÕÆÚÕßÔÄÙÎÙÇÔ ÔÇÝËÐÇßÚ×Ô ËÚ×ÔÑÇÏÖÇØÇÙÑËßÇÙÚÂÝ
ÙÚÕ ÓÏÑØÕÈÏÕÒÕÍÏÑÄ ËØÍÇÙÚÂØÏÕ
ÚÕßÔÕÙÕÑÕÓËÃÕß ÇÖËÈÃÜÙË

«Το σύστημα δούλεψε»
¬ÇÓÁÚØÇÖØÕÙÚÇÙÃÇÝÙÚÕÔÕÙÕÑÕÓËÃÕÂÚÇÔ¦ØÏÙÚÇ ÊÏÇÒÕÍÂ
ÚÕß ÑÄÙÓÕß ÍÏÔÄÚÇÔ ÙÚÎÔ ÖÆÒÎ
ÑÇÏÖÂÍÇÏÔÇÔÙËÐËÞÜØÏÙÚÄÑÚÃØÏÕ 
¬ÕÙÆÙÚÎÓÇÊÕÆÒËÉËÖÕÒÆÑÇÒ¦® 
ßÖÕÙÚÎØÃàËÏÕÑ  ÕßÙÕßØÂÝ  ÇÏ
ÇßÚÄÝÓÏÒ¦ËÏÍÏÇËÒÒËÃÉËÏÝÙËÓ¦ÙÑËÝßÉÎÒÂÝÖØÕÙÚÇÙÃÇÝ ÖÕÊÃÊËÏÖ¦ÔÚÜÝÚÇÑØÕÆÙÓÇÚÇÙÚÎÊÏÇÙÖÕØ¦ÖÕßÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏËÃÞËÂÊÎ

ÍÃÔËÏ ÚÕ ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕ ÊÏ¦ÙÚÎÓÇ
ÙÚÎÔÑÕÏÔÄÚÎÚÇ ËÖÏÙÎÓÇÃÔÕÔÚÇÝ
ÄÚÏßÖÂØÞËÇØÑËÚÄÝÑÄÙÓÕÝÙÚÎÔ
ÇÙÚÕØÏ¦ÖÕßËÃÞËËÖÏÙÚØÁÉËÏÇÖÄ
ÚÎÔ ÚÇÒÃÇ  ÖÄ ÚÇ  ÓÁÒÎ ÚÕß
ÖØÕÙÜÖÏÑÕÆÙÚÕÔÕÙÕÑÕÓËÃÕ ËÐËÚ¦ÙÚÎÑÇÔÖËØÃÖÕßÊËÃÍÓÇÚÇ 
ßÔÕÒÏÑ¦¦ÚÕÓÇÞØËÏ¦ÙÚÎÑËÔÇ
ÓÖÕßÔ ÙË ÑÇØÇÔÚÃÔÇ ÑÇÏ ÙÞËÊÄÔ
ÄÒÕÏÖÒÁÕÔÁÞÕßÔËÖÏÙÚØÁÉËÏÙÚÇ
ÖÄÙÚÇÚÕßÝ
ÚÎÔËØÍÇÙÃÇÚÎÝÁÞËÏÍßØÃÙËÏ
ÑÇÏ Î ÔÕÙÎÒËÆÚØÏÇ ÙË ÑËÔÚØÏÑÄ
ÔÕÙÕÑÕÓËÃÕ ÚÎÝ ÛÂÔÇÝ Î ÕÖÕÃÇ
ËÃÞËÓÖËÏÖØÕÒÎÖÚÏÑ¦ÙËÑÇØÇÔÚÃÔÇ  ÓÇàÃ ÓË ¦ÒÒÕßÝ ÙßÔÇÊÁÒÌÕßÝ
ÚÎÝ  ÑÇÏ ÓÃÒÎÙË ÙÚÎÔ  ® ÓË ÚÕÔ
ÄØÕÚÎÝÇÔÜÔßÓÃÇÝ ©ÖÕÏÕÊÂÖÕÚË
ÖËØÏÙÚÇÚÏÑÄÚÕÛËÜØ×ÖÒÁÕÔÆÖÕÖÚÕ ¬ÕßÝÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÜÄÒÕßÝÙÇÔ
ÖÏÛÇÔÕÆÝ ÇÙÛËÔËÃÝ Â ÌÕØËÃÝ  Ç
ÌÕØÁÙÜÍ¦ÔÚÏÇ ÛÇÖØÕÙÖÇÛÂÙÜ
ÔÇ ÑØÇÚÂÙÜ ÇÖÄÙÚÇÙÎ ËÔÄÝ ÓÁÚØÕß®  ÒÁËÏ  ¡ÄÒÏÝ ÌÚ¦ÙÜ ÖÃÙÜ
ÙÚÕ ÙÖÃÚÏ  ÈÍ¦àÜ ÑÇÚËßÛËÃÇÔ ÚÇ
ØÕÆÞÇ ÓÕß  ÖÒÁÔÕÔÚÇÏ ÚÇ Ö¦ÔÚÇ 
ËÔØÏÙÑ¦ØÜ®
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10 Μαΐου,
το «ορόσημο»
για την άρση
περιορισμών

Σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα
Του Κ.Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ

Με τον κορωνοϊό ÔÇØÃÞÔËÏÈÇØÏ¦ÚÎ
ÙÑÏ¦ÚÕßÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÑÕÏÔÜÔÃÇ
ÑÇÏÕÏÑÕÔÕÓÃÇÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ ßØÏ¦ÑÕÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝËÖËÐËØÍ¦àËÚÇÏ
ËÔÇÒÒÇÑÚÏÑ¦ÙËÔ¦ØÏÇÖÇØËÓÈ¦ÙËÜÔÖÕßÛÇÕÊÎÍÂÙÕßÔÚÎÞ×ØÇÚÕ
ÚÇÞÆÚËØÕÊßÔÇÚÄÔÙÚÕÔÊØÄÓÕÚÎÝ
ËÖÏÙÚØÕÌÂÝÙÚÎÔÑÇÔÕÔÏÑÄÚÎÚÇ
ÑßØÃÇØÞÎËÑÚÃÓÎÙÎÖÕßËÖÏÑØÇÚËÃÙÚÕÑßÈËØÔÎÚÏÑÄËÖÏÚËÒËÃÕ
ÓËÈ¦ÙÎÑÇÏÚÏÝÇÖÄÉËÏÝÚÜÔËÏÊÏÑ×ÔÕÊÎÍËÃÙÚÎÔËÑÊÕÞÂÄÚÏÎ
Î¡ÇãÕßÓÖÕØËÃÔÇÇÖÕÚËÒÁÙËÏ
ÕØÄÙÎÓÕ®ÍÏÇÚÎÙÚÇÊÏÇÑÂÞÇÒ¦ØÜÙÎÚÜÔÖËØÏÕØÏÙÚÏÑ×ÔÓÁÚØÜÔ
ØÕâÖÄÛËÙÎÈËÈÇÃÜÝÇÖÕÚËÒËÃÔÇ
ËÖÇÒÎÛËßÛÕÆÔÕÏËÑÚÏÓÂÙËÏÝÍÏÇ
Ñ¦ÓÉÎÚÎÝÊßÔÇÓÏÑÂÝÚÕßÏÕÆÇÖÄ
ÚÏÝÎÓÁØËÝÚÕß¦ÙÞÇÑÇÏÈËÈÇÃÜÝ
ÄÚÏÛÇßÖ¦ØÐËÏÙÚÕÓËÙÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇ
ÖÏÙÚÂÚÂØÎÙÎÇÖÄÚÕÙÆÔÕÒÕÚÜÔ
ÖÕÒÏÚ×ÔÚÜÔÖËØÏÕØÏÙÓ×ÔÖÕß
ÁÞÕßÔÚËÛËÃ
ÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÎ
¦ØÙÎÚÜÔÓÁÚØÜÔÛÇËÃÔÇÏÙÚÇÊÏÇÑÂÄÖÜÝßÖÂØÐËÑÇÏÎËÖÏÈÕÒÂÚÕßÝ©ÖÜÝÇÔÇÌÁØËÚÇÏÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÛÇÇÑÕÒÕßÛÎÛËÃÚÕ
ÓÕÔÚÁÒÕÓËÚÇJHWP[HSJVU[YVSZ
ÇÌÕÆÎÖÒÂØÎÝÑÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÎ
ÑÇÚ¦ØÍÎÙÂÚÕßÝÓÖÕØËÃÔÇÕÊÎÍÂÙËÏÙËÇÔÇàÜÖÆØÜÙÎÚÕßÖØÕÈÒÂÓÇÚÕÝ ÇÚ¦ÚÏÝÃÊÏËÝÖÎÍÁÝ

ÙËÖØ×ÚÎÌ¦ÙÎÛÇÚËØÓÇÚÏÙÚÕÆÔ
ÕÏÖËØÏÕØÏÙÓÕÃÙÚÎÔÑßÑÒÕÌÕØÃÇ
ËËÆÒÕÍÎÞØÕÔÏÑÂÇÖÄÙÚÇÙÎÛÇ
ÇÔÇÑÕÏÔÜÛËÃÎËÖÇÔÁÔÇØÐÎÚÎÝ
ÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÙÞÕÒÏÑ×ÔÓÕÔ¦ÊÜÔ
ÑÇÚÇÙÚÎÓ¦ÚÜÔÑÇÏËÙÚÏÇÚÕØÃÜÔ
ÚÎÔÚØÃÚÎÊËÑÇÏÚËÒÏÑÂÌ¦ÙÎ
ÛÇÇÖÕÑÇÚÇÙÚÇÛÕÆÔÕÏÇËØÕÖÕØÏÑÁÝÙßÍÑÕÏÔÜÔÃËÝËÙÜÚËØÏÑÕÆ
ÑÇÏËÐÜÚËØÏÑÕÆ
©ÖÜÝÖØÕÇÔÇÌÁØÛÎÑËÚÇÇÔÜÚÁØÜÇÖÕÚËÒÕÆÔÚÕÈÇÙÏÑÄ¶ÑÇÏ
ÛËÚÏÑÄ¶ÙËÔ¦ØÏÕËØÍÇÙÃÇÝÍÏÇÚÎÔ
¦ØÙÎÚÜÔÓÁÚØÜÔÑÇÛ×ÝÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÇÖÕÑÒËÏÙÚÕÆÔ¦ÒÒËÝÊßÙÓËÔËÃÝÖÇØ¦ÓËÚØÕÏÄÖÜÝÎËÖÏÓÕÔÂ®
ÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÂÎËÖÇÔËÓÌ¦ÔÏÙÎ
ÚÕßÏÕÆÚÕÌÛÏÔÄÖÜØÕ
ßÔ¦ØÚÎÙÎÚÎÝÖÕØËÃÇÝÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÛÇËÃÔÇÏÑÇÏÕÏÙßÔÕÒÏÑÁÝ
ËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÖÕßÛÇÁÞËÏÚÕ¦ÚßÖÕ
ÇÒÒ¦ÏÊÏÇÃÚËØÇËßØÆÒÕÑÔÚ¦ÕßÔ®
ÓËÚÕÕÖÕÃÕÈØÃÙÑËÚÇÏÇÔÚÏÓÁÚÜÖÎ
ÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇ¬ßÞÄÔËÖÇÔËÑÑÃÔÎÙÎ
ÊØÇÙÚÎØÏÕÚÂÚÜÔÖÕßÁÞÕßÔÇÔÇÙÚÇÒËÃÖØÏÔÇÖÄÚÇÚÁÒÎ¡ÇãÕß
ÑÇÏÎÓËØÏÑÂÁÙÚÜÊÏ¦ÙÜÙÎÚÎÝ
ÚÕßØÏÙÚÏÑÂÝÖËØÏÄÊÕßÛÇÖËØÏÕØÃÙÕßÔÚÕËÆØÕÝÚÎÝÆÌËÙÎÝÇÒÒ¦
ÑÇÏÛÇÊ×ÙÕßÔÇÔ¦ÙÇÙÚÇÁÙÕÊÇ
ÚÕßÎÓÕÙÃÕß
ÃÔÇÏËÔÊËÏÑÚÏÑÄÄÚÏÙÆÓÌÜÔÇ
ÓËËÑÚÏÓÂÙËÏÝÑ¦ÛËÓÂÔÇÝÖÕßÖÇØÇÚËÃÔËÚÇÏÚÕßÌÏÙÚ¦ÓËÔÕÙÚ¦ÚÕßÝ
ÑÈÕÙßÔËÖ¦ÍËÚÇÏÆÌËÙÎÚÎÝÚ¦ÐÎÝ

O πρωθυπουργός ¨³³Ò³iÉ³i¨³KÈÜËÑ³ÉÓÑ~¨Ñ³³iØ  ÈÇÊ³iÑ³iÓ~ÙiÉÈ¨ÐÜÌoÈ$ØÑÑ×Ó¨ÈÈÉ¨oÒ³ÉØ³ÈVÑ¨Ò³Ñ¨i³{~Ì³ÉËTØÈÖÉiÉ¨ÐÑËÙÑ~Ño~ÉÜÒ¨{ØÈÉ{~È¨ÖÐÉiÑÌ$ÜÜÑÙËÑ~Ñ{åÈ³¨ËÑV³igÐÓ³iÜÉÙ{Ò~ÉiØg.ÖÙ¨È×ÊØ³iØ(ÓÐ³iØV³ÉÌÐÉÙÉ~ÑÉÚÊÐÉ¨ÚÑÈÒ¨ÂÉ{È¨É³ÌØÑ¨Ñ~i{Ñ~Ù{ÑKÈÜÉÖÉo{Ñ³iÉÂÉÖ¨ÉiÉÌØtÓ³{ÐÈÈÐK{KÑÐÖu

Ευρωπαϊκή «απάντηση»
στα προβλήματα που
δημιουργεί ο κορωνοϊός
στην οικονομία διεκδικεί
ο κ. Μητσοτάκης, καθώς
μονομερείς ενέργειες
οδηγούν σε νέο
μνημόνιο.
ÚÕß ËÔ×ÇÖÄÚÕÔ¡¦ÏÕÖÃËÙÎ
ÛÇÇØÞÃÙËÏÔÇßÌÃÙÚÇÚÇÏÑÇÏÎØËßÙÚÄÚÎÚÇÚÕßÎÓÕÙÃÕß©ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÖØÕÚ¦ÙÙËÏÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎ
ÖØÕÙÚÇÙÃÇÝÚÎÝßÍËÃÇÝÑÇÏÚÕßËÏÙÕÊÂÓÇÚÕÝÚÜÔÖÕÒÏÚ×ÔÇÒÒ¦ÛÇ
ËÖÏÓËÃÔËÏÙÚÎÔÇÔÇàÂÚÎÙÎËßØÜÖÇáÑ×ÔÒÆÙËÜÔÍÏÇÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÎÝÇÏÌÔÃÊÏÇÝÑØÃÙÎÝÖÕß
ÖßØÕÊÄÚÎÙËÕÑÕØÜÔÕáÄÝÃÔÇÏ
ËÐ¦ÒÒÕßËÔÊËÏÑÚÏÑÄÄÚÏÖØÜÚÕÙÚ¦ÚÎÙËÙÚÎÔÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÚÜÔËÔÔÁÇ

ÑØÇÚ×ÔÓËÒ×ÔÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝ
ÔÜÙÎÝÖÕßàÂÚÎÙÇÔÚÎÔÁÑÊÕÙÎ
ËßØÜÕÓÕÒÄÍÕß©ÖÜÝÇÔÇÌÁØÕßÔ
ÙßÔËØÍ¦ÚËÝÚÕßÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÖÇØ¦ÚÕÇØÔÎÚÏÑÄÚËÃÞÕÝÖÕßÆÉÜÙË
ÎËØÓÇÔÃÊÇÑÇÍÑËÒ¦ØÏÕÝÍÑËÒÇ
¡ÁØÑËÒÙßÔËÖÏÑÕßØÕÆÓËÔÎÇÖÄ
ÚÎÔ©ÒÒÇÔÊÃÇÑÇÏÚÎÔßÙÚØÃÇ
ÙÚÎ¶ÓÁÙÜÚÎÒËÊÏ¦ÙÑËÉÎÝ¶ÆÔÕÊÕ ÕØßÌÂÝÚÎÝÖËØÇÙÓÁÔÎÝ
ÁÓÖÚÎÝÚÕËÖÄÓËÔÕÊËÑÇÖËÔÛÂÓËØÕÛÇßÖ¦ØÐËÏÖßØËÚÄÝÖÇØÇÙÑÎÔÏÇÑ×ÔÊÏÇÈÕßÒËÆÙËÜÔÍÏÇÚÎÔ
ËÐËÆØËÙÎËÔÄÝÁÔÚÏÓÕßÙßÓÈÏÈÇÙÓÕÆ®ÑÇÛ×ÝÎÚÇÒÃÇÑÇÏÎÙÖÇÔÃÇËÃÔÇÏÖÕÒÆÓËÍ¦ÒËÝÞ×ØËÝÍÏÇ
ÔÇÖÁÙÕßÔ®¦ÔÚÜÝÄÖÜÝÖØÕÇÔÇÌÁØÛÎÑËÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÊËÔ
ÖØÕÚÃÛËÚÇÏÔÇÖØÕÈËÃÙËÓÕÔÕÓËØËÃÝ®ËÔÁØÍËÏËÝÄÖÜÝÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÎÇÐÏÕÖÕÃÎÙÎÚÕßÓÇÐÏÒÇØÏÕÆ®
ØËßÙÚÄÚÎÚÇÝÖÕßÖØÕÚËÃÔËÏÕ±ª©ÖÜÝÒÁÍËÚÇÏÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦Ë¦ÔÎÑßÈÁØÔÎÙÎÖØÕÈËÃÙË
ÓÏÇÚÁÚÕÏÇÑÃÔÎÙÎÎËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎ
ÖÕßÁÞËÏÕÏÑÕÊÕÓÂÙËÏÁÔÇÔÚÏÚÜÔ

ÇÍÕØ×ÔÑÇÏÕÊÂÍÎÙËÙËËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÞÇÓÎÒ¦ËÖÏÚÄÑÏÇÊÇÔËÏÙÓÕÆÛÇ
ËÐÇÔËÓÏÙÚËÃ¦ÓËÙÇÑÇÏÛÇËÃÔÇÏÛÁÓÇÞØÄÔÕßÎËÖÏÙÚØÕÌÂÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÙËÑÇÛËÙÚ×ÝÓÔÎÓÕÔÃÜÔ
ÇÖØÁÖËÏÖ¦ÔÚÜÝÔÇËÖÏÙÎÓÇÔÛËÃÖÜÝÙÆÓÌÜÔÇÓËÑßÈËØÔÎÚÏÑÁÝÖÎÍÁÝÁÞÕßÔÇÔÇÑÕÏÔÜÛËÃÑÇÏËÌÇØÓÄàÕÔÚÇÏÂÊÎÚØËÏÝ
ÊÁÙÓËÝÓÁÚØÜÔÓËÙßÔÕÒÏÑÄÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÄÑÄÙÚÕÝÊÏÙËßØ×
ÖÕÙÄÖÕßÇÔÚÏÙÚÕÏÞËÃÙÚÕ ÚÕß
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Η κρίση στην Υγεία δίνει ώθηση στο ψηφιακό κράτος
Το «13033» χτίστηκε μέσα σε 15 ώρες, τονίζει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης μιλώντας στην «Κ»
Συνέντευξη στον ΠΑΥΛΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ

Δεν παρακολουθούμε
τους πολίτες, δεν χτίζουμε αρχεία. Αλλα κράτη επικεντρώνουν στην
παρακολούθηση της
συμπεριφοράς, εμείς
στοχεύουμε μόνο στην
προσφορά υπηρεσιών.

Τηλεϊατρική

Ο πρωθυπουργός έχει
ζητήσει να πραγματοποιήσουμε όσο γίνεται ταχύτερα ολόκληρο το έργο
της επόμενης τριετίας.
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«Το gov.gr είναι το κράτος»
¬ÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÖËØÏÕÊÏÑÄ5L^
@VYRLYÁÍØÇÉËÄÚÏÎÙÛÕÔÃÇÚÕ
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WHZZ^VYKÑÇÏËÖÏÙÚØÁÌÕÔÚÇÝÙÚÕ
ÙÖÃÚÏÚÕßÔÇÁÞËÏÓÃÇÌÕØ¦ÚÎÔ
ÎÓÁØÇØÇÔÚËÈÕÆÓËÑ¦ÓËØÇÓË
ÁÔÇÔÍÏÇÚØÄ ÏÄÒÇÇßÚ¦ËÔ×ÙÚÏÝ
ÖØ×ÚËÝÎÓÁØËÝÚÎÝÖÒÇÚÌÄØÓÇÝ
L[OLSVU[LZNV]NYÖ¦ÔÜÇÖÄ
ÒËÏÚÕßØÍÕÃßÍËÃÇÝÁÙÖËßÙÇÔÔÇ
ÚËÛÕÆÔÙÚÎÊÏ¦ÛËÙÎÚÜÔÔÕÙÕÑÕÓËÃÜÔÑÇÏÚÕß±

Τηλεδιασκέψεις
ÚÕÖËÊÃÕÚÎÝÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
ËÍÑÇÛÏÊØÆÛÎÑËÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÚÎÒËÊÏÇÙÑÁÉËÜÔÙÚÕÎÓÄÙÏÕÑÇÏ

ÙÚÎÔ¬ÕÖÏÑÂßÚÕÊÏÕÃÑÎÙÎÓÁÙÇÇÖÄÚÎÔÑØÇÚÏÑÂÖÒÇÚÌÄØÓÇ
¶LWYLZLUJLNV]NYÖÒÇÚÌÄØÓÇßÖÕÙÚÎØÃàËÏÚÎÔÚÇßÚÄÞØÕÔÎ
ÊÏËÔÁØÍËÏÇÚÎÒËÊÏÇÙÑÁÉËÜÔËÒÖÃàËÚÇÏÈÁÈÇÏÇÎÖÒÂÐÎÚÕß
ÓÁÔÕßÓËÙÖÃÚÏ®ÔÇÓÎÔÕÊÎÍÂÙËÏ
ÙËÑÇÚ¦ÞØÎÙÎÚÎÝÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÝ
ßÖÎØËÙÃÇÝ
ÖÏÖÒÁÕÔÓÏÇÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÂ
ÍØÇÌÏÑÄÚÎÚÇÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÝÁÌÚÇÙË
ÙÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝÞ¦ØÎÙÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄ
¡ÁÞØÏÖØÄÙÌÇÚÇÑ¦ÛËÔÄÓÕÝËÖÁÈÇÒÒËÚÎÔßÖÕÍØÇÌÂÚÕßÇÖÄÚÕßÝ
ÙßÔÇØÓÄÊÏÕßÝßÖÕßØÍÕÆÝÓËÌßÙÏÑÂÖÇØÕßÙÃÇÏÓÕßàÃÔËÝÓËÑÒÎÚÂØËÝÁÙÖËßÊÇÔÙËßÖÕßØÍËÃÇÇÒÒ¦
ÑÇÏÙËÄÒÎÚÎÔÒÒ¦ÊÇÓËÚÕÔÔÄÓÕ
ÙÇÔÏËØÄÁÍÍØÇÌÕÍÏÇÔÇßÖÕÍØÇÌËÃÇÖÄÚÕßÝßÖÕßØÍÕÆÝÒÁÕÔ
Ñ¦ÛËßÖÕßØÍÄÝßÖÕÍØ¦ÌËÏÚÕßÝ
ÔÄÓÕßÝÙÚÕÑÏÔÎÚÄÚÕßËÌÇØÓÄàÕÔÚÇÝÚÕÇÖÒÄÙÆÙÚÎÓÇÊÏÖÒÂÝ
ÚÇßÚÕÖÕÃÎÙÎÝÚÙÏßÖÕÍØ¦ÌÎÑÇÔ
ÕÏÖØÄÙÌÇÚËÝØ¦ÐËÏÝ§ÕÓÕÛËÚÏÑÕÆËØÏËÞÕÓÁÔÕßËÔ×ËÌÇØÓÕÍÂ
ËÍÑÇÚÇÙÚ¦ÛÎÑËÑÇÏÙÚÕÑÏÔÎÚÄÚÎÝ
ØÕÁÊØÕßÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ ÇÚËØÃÔÇÝÇÑËÒÒÇØÕÖÕÆÒÕßÍÏÇÔÇ
ÓÖÕØËÃÔÇßÖÕÍØ¦ÌËÏÉÎÌÏÇÑ¦ÚÇ
ØÕËÊØÏÑ¦ÏÇÚ¦ÍÓÇÚÇ

Λιγότερα εμπόδια
¬ÁÒÕÝËÑÚÄÝÇÖÄÚÎÔÇÖÒÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝÍÁÔÔÎÙÎÝÄÖÕßÚÕÔËÕÍÔÄ
ÒÇÓÈ¦ÔËÏÇÓÁÙÜÝ¡ ÙÚÕÓÇÏËßÚÂØÏÕÖËØÏÕØÃàÕÔÚÇÝÊØÇÙÚÏÑ¦
ÚÎÔÚÇÒÇÏÖÜØÃÇÚÜÔÍÕÔÁÜÔÖØÕÜÛËÃÚÇÏÚÇÞÆÚÇÚÇÎÉÎÌÏÇÑÂÊÏËÑÖËØÇÃÜÙÎ¦ÒÒÜÔÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑ×ÔÍËÍÕÔÄÚÜÔÒÏÍÄÚËØÕÂÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÞÇØÓÄÙßÔÜÔÖÕßÊËÔÛÇÇÖÇÏÚÕÆÔ
ÖÒÁÕÔÚÎÔËÖÃÙÑËÉÎÙßÍÍËÔÕÆÝÙË
ÊÏÇÊÕÞÏÑÁÝßÖÎØËÙÃËÝ×ÝÁÍÏÔÇÔ
ÄÒÇÇßÚ¦"ÏÛÇÔÕÒÕÍ×ÄÚÏÎÚÇÞÆÚÎÚÇÚÜÔÓËÚÇÈÕÒ×ÔÊËÔÇÔÚÇÔÇÑÒ¦ÓÄÔÕÚÕÖÕÒÏÚÏÑÄÁÔÙÚÏÑÚÕÚÕß
ÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÑÇÏÚÕßßÖÕßØÍÕÆ
¤ÎÌÏÇÑÂÝÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÝÇÒÒ¦
ÃÙÜÝÎÑØÃÙÎÔÇÇÌÇÃØËÙËÑ¦ÖÕÏÇ
ËÓÖÄÊÏÇÇÌÕÆÕØÏÙÓÁÔÕÏÑÇÚÇÔÄÎÙÇÔÄÚÏÊËÔËÃÔÇÏÚ×ØÇÎ×ØÇÍÏÇ
ÖØÕÙÞÂÓÇÚÇÑÇÏÑÜÒßÙÏËØÍÃÇ
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Το χιούμορ, αντίδοτο κατά του πανικού
Ανέκδοτα και αστείες αναρτήσεις πλημμυρίζουν το Διαδίκτυο, παρέχοντας διέξοδο από μια απροσδόκητη πραγματικότητα
Tου ΝΙΚΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΥπάρχειÁÔÇÖØ¦ÍÓÇÚÕÕÖÕÃÕËÃÔÇÏ
ËÐÃÙÕßÇÔÄÞÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÓËÚÇÊÕÚÏÑÄÇÖÄÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄÑÇÏÇßÚÄËÃÔÇÏÚÕÍÁÒÏÕ¬ÕÇÖÕÊËÏÑÔÆÕßÔ
ÚÇÇÓÁÚØÎÚÇÐËÑÇØÊÏÙÚÏÑ¦ÈÃÔÚËÕ
ÇÔÁÑÊÕÚÇÑÇÏTLTLZÖÕßÇÔÂØÚÎÙÇÔËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝÞÏÒÏ¦ÊËÝÞØÂÙÚËÝ
ÇÔ¦ÚÕÔÑÄÙÓÕÑÇÏÑÕÏÔÕÖÕÃÎÙÇÔ
¦ÒÒÕÏÚÄÙÕÏ¬ÄÙÕÎÇÔÇàÂÚÎÙÎ
ÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÍÏÇÓÏÇÊÏÁÐÕÊÕÇÖÄ
ÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÚÎÝÇÖÕÓÄÔÜÙÎÝÄÙÕÑÇÏÕÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÄÝÚØÄÖÕÝ
àÜÂÝÖÕßËÖÏÈ¦ÒÒÕßÔÕÏÙßÔÛÂÑËÝ
ÙÖØ×ÞÔÕßÔÚÕßÝÞØÂÙÚËÝÖØÕÝÚÇ
ÓÁÙÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝÑÇÏ
ÕÏÊÎÓÕÙÏËÆÙËÏÝÍÃÔÕÔÚÇÏ]PYHSÓË
ÖØÜÚÕÌÇÔËÃÝØßÛÓÕÆÝÓÇàËÆÕÔÚÇÝ

ÊËÑ¦ÊËÝÞÏÒÏ¦ÊËÝÑÕÏÔÕÖÕÏÂÙËÏÝÙË
ÓËØÏÑ¦ËÏÑÕÙÏÚËÚØ¦ÜØÇ©ÏËÏÊÏÑÕÃ
ÉßÞÕÒÄÍÕÏ¦ÒÒÜÙÚËÖØÕËÏÊÕÖÕÏÕÆÔÖÜÝÖÁØÇÇÖÄÚÕÔÙÜÓÇÚÏÑÄ
ÑÃÔÊßÔÕÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÊÕÑÏÓ¦àËÚÇÏÙÕÈÇØ¦ÑÇÏÎÉßÞÏÑÂßÍËÃÇÒÄÍÜÚÎÝÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÇÖÕÓÄÔÜÙÎÝ
ÑÇÏÚÕÞÏÕÆÓÕØËÃÔÇÏÁÔÇËÖÏÈËÈÇÏÜÓÁÔÕÄÖÒÕÑÇÚ¦ÚÕßÚØÄÓÕßÑÇÏ
ÚÕßÖÇÔÏÑÕÆÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÍËÔÔÇÏÄÊÜØÇÙÚÎÊÏ¦ÛËÙÂÓÇÝ
§ÕÓÃàÜÖÜÝÚÇÇÔÁÑÊÕÚÇÍÏÇÚÇ
ÚØÇßÓÇÚÏÑ¦ÑÇÏÚØÕÓÇÑÚÏÑ¦ÍËÍÕÔÄÚÇËÃÔÇÏÇÖÒ¦ÇÔÇÖÄÌËßÑÚÇ¬Õ
ÔÇÇÔÇàÎÚËÃÑÇÔËÃÝÚÕÌÜÝÙËÑ¦ÚÏ
ÙÑÕÚËÏÔÄËÃÔÇÏÇÔÛØ×ÖÏÔÎÇÔ¦ÍÑÎ
ÖÄÙÕÓ¦ÒÒÕÔÄÚÇÔÕÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏ
¦ÔÛØÜÖÕÏÙÚÕÔÖÒÇÔÂÚÎÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÔÚÎÔÃÊÏÇÇÖØÕÙÊÄÑÎÚÎÖØÇÍ-

ÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ®ÇÔÇÌÁØËÏÎÑÜÓÏÑÄÝ
¬àÕÆÒÏ¡ÁØÏÑÇÎÞÏÕßÓÕØÏÙÚÏÑÂ
ÊÎÓÕÙÃËßÙÎÚÎÝÕÖÕÃÇÝÖØÕÙÁÍÍÏÙËÚÏÝÑÕÏÔÕÖÕÏÂÙËÏÝ©
Z[HUK\WJVTLKPHU¬àÁÏÓÏØÃÔËØ
¡ÖÃÔÚÒËÒÇÖÄÚÕÏÑ¦ÍÕÕÕÖÕÃÕÝ
ÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÖÜÝÛÇÌÏÒÕÐËÔÂÙËÏ

«Μας βοηθούν
να μη χάνουμε
την ελπίδα μας
και μας θυμίζουν
πως τα πράγματα
θα βελτιωθούν και
η κρίση θα ξεπεραστεί».

ÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÄÙÄÕßÙÚÎÛÁÙÎÚÜÔ
ÇÑßØÜÓÁÔÜÔÖÇØÇÙÚ¦ÙË×ÔÚÕß
ÙßÓÌÜÔËÃÑÇÏËÖÇßÐ¦ÔËÏÏÙÚËÆÜ
ÖÜÝÄÞÏÓÄÔÕÓÖÕØÕÆÓËÇÒÒ¦ËÖÏÈ¦ÒÒËÚÇÏÔÇÑ¦ÔÕßÓËÇÙÚËÃÇÍÏÇ
ÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÌßÙÏÑ¦
ÓËÚÎÒÂÉÎÓÁÚØÜÔÑÇÏÚÎÔÑÇÚÇÔÄÎÙÎÚÎÝÙÕÈÇØÂÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝ ¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂÛÇËÃÓÇÙÚËÎ
ÍËÔÏ¦ÚÜÔÖÇÖÖÕÆÊÜÔÖÕßÛÇËÐÏÙÚÕØËÃÙÚÇËÍÍÄÔÏÇÏÙÚÕØÃËÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝ¬ÇÇÔÁÑÊÕÚÇÓÇÝÈÕÎÛÕÆÔ
ÔÇÓÎÞ¦ÔÕßÓËÚÎÔËÒÖÃÊÇÓÇÝÑÇÏ
ÓÇÝÛßÓÃàÕßÔÖÜÝÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÛÇ
ÈËÒÚÏÜÛÕÆÔÑÇÏÎÑØÃÙÎÛÇÐËÖËØÇÙÚËÃ®ÙßÓÖÒÎØ×ÔËÏ
ÁÈÇÏÇÊËÔËÃÔÇÏÄÒÇÚÇÇÙÚËÃÇ
ËÔÚËÒ×ÝÇÑÃÔÊßÔÇ!ØËÖÕØÚ¦àÚÜÔ
§±¬Ñ¦ÔËÏÒÄÍÕÍÏÇÊËÑ¦ÊËÝÖËØÏ-

ÖÚ×ÙËÏÝÞØÎÙÚ×ÔÖÕßÖËÃÙÚÎÑÇÔ
ÇÖÄÑ¦ÖÕÏÕÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÄTLTL
ÙÞËÚÏÑÄÓËÇÔÚÃÊÕÚÕÙÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄÚØÁÌÕÔÚÇÝÌØÕÆÊËÝËÒÖÃÊËÝÍÏÇÔÇÇÖÕÑÚÂÙÕßÔÙÞËÚÏÑ¦
ÇÔÚÏÙ×ÓÇÚÇ±Ö¦ØÞËÏÌßÙÏÑ¦ÑÇÏ
ÎÞÇÏØËÑÇÑÃÇÜÙÚÄÙÕÖÕÒÆÖÏÕ
ÙßÞÔ¦ËÃÔÇÏÎËÔÙßÔÇÃÙÛÎÙÎÑÇÏ
ÚÕÇßÛÄØÓÎÚÕÞÏÕÆÓÕØÖÕßÑÇÚÇÔÕÕÆÓËÄÒÕÏ¦ÓËÙÇÒÄÍÜÚÎÝÖÇØ¦ÊÕÐÎÝÑÕÏÔÂÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝ
¬ÁÚÕÏÇËÃÔÇÏÎÊÆÔÇÓÎÚÕßÍÁÒÏÕß
ÖÕßÍÏÇÚØÕÃÑÇÏËØËßÔÎÚÁÝÚÕßÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕßÚÕßÓÙÚËØÔÚÇÓÑÇÏ
ÚÕß2<3L\]LUÁÞÕßÔÂÊÎÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÓÏÇÙßÒÒÕÍÂÇÖÄÇÔÁÑÊÕÚÇÐËÑÇØÊÏÙÚÏÑ¦ÚÏÚÏÈÃÙÓÇÚÇ®
ÑÇÏÑ¦ÛËÒÕÍÂÝÇÙÚËÃÕÖËØÏËÞÄÓËÔÕÙÞËÚÏÑÄÓËÚÕÔÑÕØÜÔVáÄÍÏÇ

ÔÇÓÕÏØÇÙÚÕÆÔÓËÚÕßÝÍËÔÔÇÃÕßÝ
ËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÚÂÝßÍËÏÕÔÕÓÏÑÂÝ
ÖËØÃÛÇÒÉÎÝÙÚÎÞ×ØÇÑÚÏÓÕÆÔ
ÖÜÝÚÕÞÇÓÄÍËÒÕËÃÔÇÏÚÕÒÏÍÄÚËØÕ
ÖÕßÓÖÕØÕÆÓËÔÇÚÕßÝÖØÕÙÌÁØÕßÓËÜÝÑÕÏÔÜÔÃÇ¶ÖÒ¦ÏÙÚÕÞËÏØÕÑØÄÚÎÓÇ¶ÑÇÏàÎÚÕÆÔÇÖÄÞØÂÙÚËÝ
ÔÇÓÕÏØÇÙÚÕÆÔÑÇÏÚÏÝÊÏÑÁÝÚÕßÝ
ÇÙÚËÃËÝÖØÕÚ¦ÙËÏÝ
ÇÏØÄÝÍÏÇÞÏÕÆÓÕØÚÎÝËÖÕÞÂÝ
ÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÑÇÏÙÚÏÝÙËÒÃÊËÝÚÎÝ
 ®ÒÕÏÖÄÔÑÕÒÕßÛËÃÓÏÇÙßÒÒÕÍÂÇÖÄËÖÏÒËÍÓÁÔËÝÞÏÕßÓÕØÏÙÚÏÑÁÝ
ÇÔÇØÚÂÙËÏÝÖÕßÑßÑÒÕÌÕØÕÆÔÙË
Ñ¦ÛËÍÜÔÏ¦ÚÕßÏÇÊÏÑÚÆÕß¶ÓË
ÚÁÚÕÏÕßÝØßÛÓÕÆÝËÐ¦ÖÒÜÙÎÝÚÕ
ÖÏÛÇÔÄÚËØÕËÃÔÇÏÁÙÚÜÓÃÇÔÇÁÞËÏ
ÖÁÙËÏÙÚÎÔÇÔÚÃÒÎÉÎÚÕßÓÁÙÕß
ÇÔÇÍÔ×ÙÚÎ

Ο Ενρίκο Μπαρμπέρις ΝέγκραÑÌ³{ÜÒ³Èo~¨ËÇÉ{³Ê¨{ÑÐÉ
³ÈØ~ÑÜÉÐÓÈØ³È³~ÑÚ¨Ó×³i

«Βρες τον Γουόλι»... ÑÉÖ~ÜÑ.³iÉ~ÙTÊ³iØÉTÊØ³È~¨ÍÖVÙ{ÒiÐØ³ÑÂ{Ù{³iØÉËÑ{ÐÌØ³ÈÉÒÙÉ{ÑÐÓ¨i

Χρήστες σε απομόνωση

Πολιτισμός σε προσαρμογή Καταναλωτικές συνήθειες

Για να ξορκίσειÚÎÓÕÔÇÐÏ¦ÚÎÝÑÇØÇÔÚÃÔÇÝÕÔØÃÑÕ¡ÖÇØÓÖÁØÏÝ
§ÁÍÑØÇÇÖÄÚÕ¡ÏÒ¦ÔÕËÐÕÖÒÃàËÚÇÏÓËÁÔÇÖÕÚÂØÏÒËßÑÄÑØÇÙÃ
ÑÇÏÑÒËÃÔËÚÇÏÙËÁÔÇÓÖ¦ÔÏÕÓË
ÚÁÙÙËØÏÝÚÕÃÞÕßÝ²ÇÓÕÍËÒ¦ÓË
ÚÎÔÉßÞÂÚÕßÑÇÛ×ÝÚÙÕßÍÑØÃàËÏÖÕÚÂØÏÇÑÇÏÇÔÚÇÒÒ¦ÙÙËÏËßÞÇØÏÙÚÃËÝÓËÚÕßÝËÐÃÙÕßÞÇØÕÆÓËÔÕßÝÑÇÒËÙÓÁÔÕßÝÚÕß¶ÊËÔ
ÁÞËÏÑÇÓÃÇÙÎÓÇÙÃÇÖÕßÁÞÕßÔ
ÄÒÕÏÚÎÔÃÊÏÇÓÕØÌÂÓËËÑËÃÔÕÔ
ÚÕÙÖÃÚÏÚÕßØÒÇÔÊÕÆ¡ÏÑ
ÕÆÔÏÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÊËÔËÐËÒÃÙÙÕÔÚÇÏÚÄÙÕÛËÚÏÑ¦!ÈØÏÙÑÄÓÇÙÚËÙÚÎÔÚØÃÚÎÓÁØÇÚÎÝÑÇØÇÔÚÃÔÇÝÑÇÏÎÊÃÞØÕÔÎÑÄØÎÚÕß

Το πασίγνωστοËÏÑÕÔÕÍØÇÌÎÓÁÔÕ
ÈÏÈÒÃÕØËÝÚÕÔÕßÄÒÏ®ÚÕß²¦ÔÌÕØÔÚ¡¦ØÚÏÔËÖÏÙÚØÁÌËÏÓËÓÏÇ
ÔÁÇËÑÊÕÞÂÙÚÕÏÇÊÃÑÚßÕÓÄÔÕÖÕßÖÒÁÕÔÎÇÔÇàÂÚÎÙÎÚÕß
ÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÊÏÇØÑËÃÓËØÏÑ¦ÊÁÑÇÚÇÚÕßÊËßÚËØÕÒÁÖÚÕß ÇÏÇßÚÄ
ÍÏÇÚÃÕÚÇÐÏÊÏ×ÚÎÝÓËÚÕÔÑÄÑÑÏÔÕ
ÙÑÕÆÌÕÑÇÏÚÎØÏÍÁÓÖÒÕÆàÇËÃÔÇÏÕÓÄÔÕÝÖÕßÇÉÎÌ¦ÚÏÝÕÊÎÍÃËÝÍÏÇÇÖÕÓÄÔÜÙÎÑßÑÒÕÌÕØ×ÔÚÇÝÇÔËÔÄÞÒÎÚÕÝÙË¦ÊËÏÕßÝ
ÊØÄÓÕßÝÇÖÕÓÕÔÜÓÁÔÇÖ¦ØÑÇ
ÑÇÏËØÎÓÜÓÁÔËÝÖÇØÇÒÃËÝ ÒÇÙÏÑ¦ÇØÏÙÚÕßØÍÂÓÇÚÇÚÎÝÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝÖØÕÙÇØÓÄàÕßÔÓËÚÎÙËÏØ¦
ÚÕßÝÚÎÔÖÒÕÑÂÙÚÎÔËÖÕÞÂÚÎÝ

ÑÒÇÃËÏÍÕËØ¦ÚÎÔÇÖÄÍÔÜÙÂ
ÚÎÝÙÚØÁÌËÏÁÔÇÖÇÏÊÏÑÄÖÏÙÚÄÒÏ
ÙÚÕÖØÄÙÜÖÄÚÎÝÑÇÏÖÇÚ¦ËÏÚÎ
ÙÑÇÔÊ¦ÒÎ¶ÓÏÇÇÖÇÒÂÙÌÇÃØÇ
ÇÌØÕÆÖËÚßÞÇÃÔËÏÚÎÓÏÑØÂÙÚÕ
ÑÕÆÚËÒÕÑÇÏÕÖÇÚÁØÇÝÐËÑÇØÊÃàËÚÇÏÙÚÇÍÁÒÏÇ
ÃÑÕÙÏÊÆÕÞÏÒÏ¦ÊËÝÞØÂÙÚËÝ
ÙßÓÌÜÔÕÆÔÓËÚÎÔÖØÄÈÒËÉÎ
ÓÏÇÝÇÔ¦ØÚÎÙÎÝÙÚÕ-HJLIVVR!Õ
¡¦ØÚÎÝÚÕß ¡ÁÔÕßÓËÖÃÚÏÓ¦Ý
ÈØÃÙÑËÏÙÚÎÔÑÕßàÃÔÇÓËÑÕÓÉ¦
ÑÇÏÙÇÍÎÔËßÚÏÑ¦ÖÄÊÏÇÕÖØÃÒÎÝÓËÑßÚÚÇØÃÚÏÊÇ©ÏÖÜÒÂÙËÏÝ
ÚÕß(SS)`4`ZLSM®ÚÎÝËÒÃÔ§ÚÏÄÔÇÔËÈÇÃÔÕßÔÇÖÄÚÕÓÇÁÖËÏÚÇ
ÇÖÄÓÏÇÂÙßÞÎÊËÑÇËÚÃÇ

ÖÇÔÊÎÓÃÇÝ¶ÐËÞÜØÃàËÏÕØÜÚÇÝ
ÙÚÇÞØÄÔÏÇÚÎÝÑÕØ×ÔÇÝ®ÓËÞÏÒÏ¦ÊËÝÑÕÏÔÕÖÕÏÂÙËÏÝÙÚÕ;^P[[LY
©ÏÂØÜËÝÚÎÝÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝËÔÙÇØÑ×ÔÕßÔÖÒÁÕÔÖÏÕËÖÃÑÇÏØÇÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦!ÎÔÔÇ ÕØ×ÔÏÔÇ
ÊßÙÌÕØËÃÑÇÛ×ÝÎÖØÕÙÚÇÚËßÚÏÑÂ
Ó¦ÙÑÇÊËÔÚÎÝËÖÏÚØÁÖËÏÔÇÌÏÒÂÙËÏÚÕÔËØÇÙÚÂÚÎÝÕÑÇÛÎÍÎÚÂÝ:L]PY\Z:UHWLÈÂÞËÏÙÇØÊÄÔÏÇ
ÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÕÖØÄÙÜÖÕÚÕß²¦ØÕß
ÄÚËØËÖÇÔÇÊÎÓÏÕßØÍÃÇÊËÔÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙËÔÇÇÌÂÙËÏÇÖ»ÁÐÜÑÇÏ
ÇÍÇÖÎÓÁÔÕßÝÙÑÎÔÕÛÁÚËÝ!ÌÏÒÓ
ÍÏÇÚÎÔÇÖÕÓÄÔÜÙÎËÚÕÏÓ¦àËÏÕ
ÓÇÁÙÚØÕÝÚÎÝÓÇÆØÎÝÑÜÓÜÊÃÇÝ
¬ÁÔÚÏÔ ÕßÇØÇÔÚÃÔÕ

Η «Κραυγή» ³È ³KÑ¨³È~ÐÉÐ{ÑÉË~Ñ{¨i¨ÚÊ~i0{ÙiÐ×{ÜÓØ~Ñ³ÑÑÜ³{~Ì¨ÍÌÉÐÓ³iØÑÙiÐËÑØ

«Εχω σιχαθείÔÇÚØ×ÜÞÇØÚÃßÍËÃÇÝ
Ñ¦ÛËÓÁØÇÙËÑ¦ÛËÍËÆÓÇÞÕßÓËÑ¦ÖÕÏÇÁÔÊËÏÐÎÍÏÇÚÕÍÏÇÚÃÚÕ
Ñ¦ÔÕßÔÄÒÕÏÇßÚÄ"®ËÐÕÓÕÒÕÍËÃÚÇÏÁÔÇÝÒÕÍÇØÏÇÙÓÄÝÙÚÕ;^P[[LY
ÑËØÊÃàÕÔÚÇÝÊËÑ¦ÊËÝÞÏÒÏ¦ÊËÝÑÕÏÔÕÖÕÏÂÙËÏÝÇÖÄÇÔÇÍÔ×ÙÚËÝÖÕß
ÇÖÕØÕÆÔÑÇÏÇßÚÕÃÍÏÇÚÃÚÕÇÍÕØ¦àÕßÔÙËÚËØ¦ÙÚÏËÝÖÕÙÄÚÎÚËÝÙÇÔ
ßÖÔÜÚÏÙÓÁÔÕÏÔÇÝ¦ÒÒÕÝÒÕÍÇØÏÇÙÓÄÝÙÚÕ0UZ[HNYHTÇÖÄÚÎÔ
ßÙÚØÇÒÃÇÁÞËÏÚÎÔÇÖ¦ÔÚÎÙÎ!ÓÇ
ÍÏÇÚÃÓÖÕØËÃÔÇÚßÒÃÐËÏÑÇÔËÃÝÚÕ
Ù×ÓÇÚÕßÓËØÕÒÄÞÇØÚÏÕÆÍÏÇÔÇ
ÖØÕÙÚÇÚËÆÙËÏÚÕÔËÇßÚÄÚÕßÇÖÄ
ÖÏÛÇÔÁÝÓÕÒÆÔÙËÏÝÔÇÝÚØÃÚÕÝ
ÞØÂÙÚÎÝÓÕÏØ¦àËÚÇÏÁÔÇÑÕÓÓ¦ÚÏ

ÇÖÄÚÕÎÓËØÕÒÄÍÏÕÑÇØÇÔÚÃÔÇÝÚÕß
ÍÏÇÚÏÝÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑÁÝÙßÔÂÛËÏËÝÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝ!¡ÁØÇÖØ×ÚÎ
ÓÄÒÏÝËÖÁÙÚØËÉÇÇÖÄÚÕÙÕÆÖËØ
Ó¦ØÑËÚÑÇÏÁÞÜÙßÍÑËÔÚØ×ÙËÏÇÚÁÒËÏÜÚËÝÖØÕÓÂÛËÏËÝÑÇÏÚØÄÌÏÓÇ
×ÙÚËÔÇÖÇØÇÓËÃÔÜÇÖÕÓÕÔÜÓÁÔÕÝ
ÙÚÕÙÖÃÚÏÓÕßÓÁÞØÏÔÇÚËÒËÏ×ÙËÏ
ÎÖÇÔÊÎÓÃÇ®¡ËÚ¦ÒËÖÚ¦ÇÑÕÒÕßÛËÃÊËÆÚËØÎÑÇÚÇÞ×ØÏÙÎ!ÖÁÙÚØËÉÇÙÚÕÙÕÆÖËØÓ¦ØÑËÚÍÏÇÚÃ
ÒÏÍÕßØËÆÚÎÑÇÙÕÑÕÒ¦ÚÇ;^P_®©
ÌØÏÑÏÇÙÚÏÑÄÝÑÒÄÕßÔÁÔÏÍÕßÇáà
ÇÖÄÚÕÙÆÓÖÇÔÚÕßÚÃÈËÔ ÏÔÍÑ
ÖÇØÇÙÆØËÏÖÒÁÕÔÚÇÖÇÏÊÏ¦ÙÚÕÔ
ßÖÄÔÕÓÕÚ¦àÕÔÚÇÝÚÕßÝÇÔÚÏÙÎÖÚÏÑÄÍÏÇÚÇÞÁØÏÇ

«Μερικές ÉKÙÐÒÙÉØ~ÜÉ{ÐÓ{³Ë³{ÐÉ³i{~oÓÉ{ÒÐÑØg³{Ð¨ÉË
ÑÒÉ{³¨ÑKÒjuViÉ{³ÈTiÐÓiÜÉÇÒ³ÑÉ³{oÐ{Ì³ÈÑÌ³itÒÐiu

Η τραγουδίστρια³iØ©º ¨{~ÑÑ³ÖÑ¨ÑÜÑÐKÒÉ{K¨ÑKÉËV×¨³ÑØ
ÓÑ¨ÖTÈ{¨¨ÉËÐÉ³ÑÂÖÈiÜÊØ¨Ñ³{~ÊØ~Ñ{³ÜÊØÑ³¨ÑÖ³i

Οραμά τουÉËÑ{ÑÑÑÙÉËÂÉ{³iÑ{Ì³i³Ñ³i¨ÌKÑi³iÙiÐÌ{Ñ
ÈoÉËÑVÉÂioÉË~¨ÍÌØÉ{Ñ{~Êo¨Ëi~Ñ{ÑÖ~ÜÑ

Σχέσεις σε καραντίνα

Οι τάσεις της μόδας

Αναπαραστάσεις του ιού

«Πρώτη ÓÁØÇÖÕßËÍ×ÑÇÏÕÙÆÔÚØÕÌÄÝÓÕßÊÕßÒËÆÕßÓËÇÖÄÚÕ
ÙÖÃÚÏ®ËÐÕÓÕÒÕÍËÃÚÇÏÓÏÇÍßÔÇÃÑÇÙÚÕ¬^P[[LYÃÔÇÏÓÄÒÏÝ
ÚÕÖØÜÃÑÇÏÇÖÕÌ¦ÙÏÙÇÂÊÎÔÇ
ÚÕßÑÄÉÜÚÎÔÑÇÒÎÓÁØÇËÖËÏÊÂ
ÖÒÎÑÚØÕÒÕÍËÃËÐÇÏØËÚÏÑ¦ËÔÕÞÒÎÚÏÑ¦®ÙßÓÖÒÎØ×ÔËÏËÑÔËßØÏÙÓÁÔÎÔÇÝÇÑÄÓÎÒÕÍÇØÏÇÙÓÄÝÙßÓÌÜÔËÃÓËÚÕÖÔËÆÓÇÚÎÝ
ÇÔ¦ØÚÎÙÎÝ!ÃÙÚËßÇÖÜÝÎÑÇØÇÔÚÃÔÇÛÇÂÚÇÔÓÏÇËßÑÇÏØÃÇÔÇ
ËÖÇÔÇÖØÕÙÊÏÕØÃÙÜÚÎÙÞÁÙÎÓË
ÚÕÔÙÆÔÚØÕÌÄÓÕßÑÇÏÔÇÓÕÏØ¦ÙÕßÓËÖÏÕÊÃÑÇÏÇÚÏÝÊÕßÒËÏÁÝÚÕß
ÙÖÏÚÏÕÆ¬ÕÔÁÙÚËÏÒÇÙÚÕÙÕÆÖËØ
Ó¦ØÑËÚÍÏÇÖØÕÓÂÛËÏËÝÑÇÏËÖÁ-

Η ιατρική Ó¦ÙÑÇÚÏÓÂÛÎÑËÖÕÒÆ
ÙÚÇZVJPHSTLKPH¶ÎÚÏÓÂÚÎÝ¦ÒÒÜÙÚËÇÔÁÈÎÑËÑÇÚ¦ ÓÁÙÇ
ÙÚÕ¬ÄÙÕÇÔËÑÚÃÓÎÚÎËÃÔÇÏ
ÖÒÁÕÔÎÇÐÃÇÚÎÝÖÕßÁÔÇÝÞØÂÙÚÎÝÇÔËÈ¦àËÏÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÇÖÄ
ÁÔÇÙÑÒÎØÄÖÇÏÞÔÃÊÏÖÄÑËØÓÄÔÕ
ÖÕßÙÚÎÛÁÙÎÚÕßÖÕÔÚÇØÃÙÓÇÚÕÝ
ÊËÔÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÓ¦ØÑËÝÇÒÒ¦ÕÏ
ÖÕÒßÖÄÛÎÚËÝÓ¦ÙÑËÝàÂÚÎÙÎ
ÄÓÜÝÊËÔÑÇÒÆÖÚËÚÇÏÇÖÄÚÎÔ
ÖØÕÙÌÕØ¦ÑÇÏÁÚÙÏÑßÑÒÕÌÕØÕÆÔ
ÊÏ¦ÌÕØËÝËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÁÝÖØÕÚ¦ÙËÏÝ!
Ö¦ÔËÝÓÜØ×ÔÕÒÄÙÜÓÇÇÖÕÑØÏ¦ÚÏÑÇÑÕÙÚÕÆÓÏÇÇÒÒ¦ÑÇÏÁÔÇÝ
ÙÚÎÛÄÊËÙÓÕÝØÕÓÇÔÚÏÑÂËÖÏÒÕÍÂÑÇÛ×ÝÖØÕÙÇØÓÄàËÚÇÏÙËÊÆÕ

«Οραμά μου ÊËÔËÃÔÇÏÔÇÙÑÕÚ×ÙÜ
ÚÕÔÑÄÙÓÕÇÒÒ¦ÔÇÇÔÇÊËÃÐÜÚÎÔ
ÇÔÏÙÄÚÎÚÇÙÚÎÔÖØÄÙÈÇÙÎÙÚÎ
ÊÎÓÄÙÏÇßÍËÃÇ®ËÐÎÍËÃÕÑÕØÜÔÕáÄÝËÔ×ÖÃÔËÏÓÏÇÍÕßÒÏ¦ÇÖÄÚÎÔ
ÇÍÇÖÎÓÁÔÎÓËÐÏÑ¦ÔÏÑÎÓÖÃØÇÚÕß
ÏÙÖÇÔÏÑÂÍØÃÖÎÑÇÏÎÖÇÔÕÆÑÒÇ
ÑÕÏÚÏÕÆÔÚÇÏÓËÚÇÐÆÚÕßÝÊßÙÇÔÇÙÞËÚ×ÔÚÇÝÑÇÏÒÁÔËÙßÍÞØÕÔÏÙÓÁÔÇ!ÞÇßÚÕÃÕÏTPSSLUUPHSZ®ÔÇ
ÑÇÔ¦ÒÏÚÎÝÇÏÍßÖÚÏÇÑÂÝÚÎÒËÄØÇÙÎÝÖÇÃØÔËÏÙßÔÁÔÚËßÐÎÇÖÄÓÏÇ
¦ÒÒÎËÑÊÕÞÂÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆ!ÇßÚÂ
ÚÎÌÕØ¦ÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÁÔÇÔ¦ÔÊØÇ
ÖÕßÁÞËÏÌÕØÁÙËÏÓÏÇÖØ¦ÙÏÔÎÓ¦ÙÑÇÚÕß¢ØÇÔÑËÔÙÚ¦ÏÔËÖÏÓÕÔÂ
ËÔÄÝÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕßÚÕßËßÑÕÆ

ÙÚØËÉËÓËÓÏÇËÐ¦ÊÇÙÕÑÕÒÇÚÁÔÏÇÇßÍ¦®ÔÇÈÃÔÚËÕÇÖÄÚÎ§ÁÇ
±ÄØÑÎÑËØÊÃàËÏÞÏÒÏ¦ÊËÝÑÕÏÔÕÖÕÏÂÙËÏÝ!ÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÎÔÚÁÚÇØÚÎ
ÓÁØÇÎÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÇÖÕÒÇÓÈ¦ÔËÏ
ÚÕÖØÜÏÔÄÚÎÝËÔ×ÓËÚÕÖÕßÕ
ÙÆàßÍÕÝÚÕÒÓ¦ËÏÔÇÐËÙÚÕÓÃÙËÏ
ÓÏÇÑÇÒÎÓÁØÇÄÒÇÚÇÓÁÒÎÇØÞÃàÕßÔÔÇÕßØÒÏ¦àÕßÔÑÇÏÔÇÓÇÒÒÏÕÚØÇÈÏÕÆÔÚÇÏÌÜÚÕÍØÇÌÃÇ
ÇÖÄÚÎÔËÔÇØÑÚÂØÏÇÙÑÎÔÂÚÎÝ
¦ÓÉÎÝ®ÚÕß ÏÕÆÓÖØÏÑÑßÑÒÕÌÕØËÃÖÇÔÚÕÆÙÚÕÏÇÊÃÑÚßÕÓÇàÃ
ÓËÚÎÔËÖÏÍØÇÌÂ!¡ËØÏÑÁÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÑÒËÏÙÓÁÔÕÏÙÚÕÙÖÃÚÏÓË
ÚÎÔÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦ÓÇÝ¶ÚÏÓÖÕØËÃ
ÔÇÖ¦ËÏÙÚØÇÈ¦®

ÑËÌ¦ÒÏÇÊÎÓÕÌÏÒÂÝÚØÇÍÕßÊÃÙÚØÏÇÚÎÝZV\SØÏÑÇ¡ÖÇÔÚÕÆ
ÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÖÇØÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÁÔÇ
ÈØÇÈËÃÕÙÚÕ¬ÁÐÇÝÌÕØ×ÔÚÇÝÁÔÇ
ØÕÆÞÕÖÕßÏÙÕØØÕÖËÃÓËÚÇÐÆßÉÎÒÂÝØÇÖÚÏÑÂÝÑÇÏÙÚÕÒÂÝÇÙÚØÕÔÇÆÚÎÚÎÝ5(:(ÚÕÔÇÔÚÃÖÕÊÇ
ÎÈ¦ÔÑÇ¬ØÇÓÖÖÕÙÚ¦ØËÏÓÏÇÇÚßÞÂÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÌÕØ×ÔÚÇÝÁÔÇ
ÒËßÑÄÌÄØËÓÇÓËÑÄÑÑÏÔÇÓÕÚÃÈÇÖÕßÛßÓÃàÕßÔËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÙÚÕÓÏÑØÕÙÑÄÖÏÕ¬ÁÒÕÝVÖØÃÍÑÏÖÇÝ
ÚÎÝ©ßÇÒÒÃÇÝ ¦ØÕÒÕÝÊßÙÇÔÇÙÞËÚËÃ!ÖËØÃÓËÔËßÖÕÓÕÔËÚÏÑ¦
ÕÒÄÑÒÎØÇÞØÄÔÏÇÍÏÇÔÇÚÕßÁØÛËÏ
ÚËÒÏÑ¦Ò¦ÛÕÝÑÕØ×ÔÇ

©ÃÑÕßÔÇÇÖÕÑÇÒËÃÚÎÔÁÇÖÇÔÊÎÓÃÇÓËÚÕÄÔÕÓÇ2\UN-S\ÍËÔÔ¦
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÇÔÇÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝ!Õ
ÏÄÝÁÞËÏÓÇÑØÏ¦ÒËßÑÂÍËÔËÏ¦ÊÇ
ÌÕØ¦ËÏÑÕÙÚÕÆÓÏÇÖÄÓËÚ¦ÐÏÑÇÏ
ÖËØÏÌÁØËÚÇÏÙÚÕßÝÊØÄÓÕßÝÚËÒ×ÔÚÇÝËÔÚßÖÜÙÏÇÑÁÝÖÕÒËÓÏÑÁÝ
ÞÕØÕÍØÇÌÃËÝ©*6=0+ ÊËÔÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙËÔÇÒËÃÖËÏÇÖÄÚÎÔÖÒÇÚÌÄØÓÇÎÒËÑÚØÕÔÏÑ×ÔÍÔÜØÏÓÏ×Ô
;PUKLY¶ÚÕÖØÕÌÃÒÚÕßßÖÄÙÞËÚÇÏÖÕÒÒ¦ÚÇÐÃÊÏÇÇÔ¦ÚÎÔßÌÂÒÏÕ
¬ÁÒÕÝÁÔÇÇÏÙÏÄÊÕÐÕTLTLÓ¦Ý
ÑÇÛÎÙßÞ¦àËÏÖÜÝÚÕÖÏÛÇÔÄÚËØÕ
ËÃÔÇÏÕÏÄÝÔÇÓÎÔÑØÇÚÂÙËÏÍÏÇ
ÖÕÒÆÑÇÏØÄÇÑÄÓÇ!ËÃÔÇÏ¦ÒÒÜÙÚËTHKLPU*OPUH
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Ενα βήμα πριν από την εντατική η Ε.Ε.

Ο ιός δοκιμάζει θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες, ενώ πολλοί φοβούνται ότι μπορεί να βρεθεί ακόμη και στα πρόθυρα διάλυσης
Tης ΞΕΝΙΑΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ

Η ανοσία
που δεν ήρθε

EPA / OLIVIER HOSLET

Δύο ευρωπαϊκές Þ×ØËÝÎÚÇÒÃÇÑÇÏÎ
ÙÖÇÔÃÇÁÞÕßÔÐËÖËØ¦ÙËÏÚÕÔÇØÏÛÓÄÛßÓ¦ÚÜÔÚÎÝ ÃÔÇÝÇÖÄÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÙÚÎÙßÔÚØÏÖÚÏÑÂÚÎÝÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇÎßØ×ÖÎ
ÁÞËÏÖÇØÇÒÆÙËÏÙËÓÏÇÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇ
ÔÇÇÔÇÞÇÏÚÃÙËÏÚÎÔËÐ¦ÖÒÜÙÎÚÕß
*6=0+ (ßÙÚÎØ¦ÓÁÚØÇÍÏÇÚÕÔ
ÖËØÏÕØÏÙÓÄÚÎÝÑßÑÒÕÌÕØÃÇÝÁÞÕßÔ
ËÖÏÈÒÎÛËÃËÑÚÄÝÇÖÄÚÏÝÊÆÕÖØÕÇÔÇÌËØÛËÃÙËÝÞ×ØËÝÇÖÄÚÎÔÕØÚÕÍÇÒÃÇ×ÝÚÇÇÒÑ¦ÔÏÇËÔ×ÎÖÇÔÊÎÓÃÇÊÕÑÏÓ¦àËÏÓËÚÎÙËÏØ¦ÚÎÝ
ÛËÓËÒÏ×ÊËÏÝËßØÜÖÇáÑÁÝÇÐÃËÝ!ÚÎÔ
ÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÓËÚÇÐÆÚÜÔÞÜØ×ÔÓËÒ×ÔÚÎÝÚÎÔËÒËÆÛËØÎÓËÚÇÑÃÔÎÙÎÙÚÎà×ÔÎÁÔÍÑËÔÚÎÊÏÇÌÆÒÇÐÎÇÚÕÓÏÑ×ÔËÒËßÛËØÏ×ÔÖÞ
ÚÕßÏÊÏÜÚÏÑÕÆÇÖÕØØÂÚÕßÑÇÏÚÎÔ
ÏÙÄÚÏÓÎÖØÄÙÈÇÙÎÙÚÎÊÎÓÄÙÏÇ
ßÍËÃÇÍÏÇÄÒËÝÚÏÝÎÒÏÑÃËÝÑÇÏÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝÚ¦ÐËÏÝ
©ÏÇÊÏÁÐÕÊËÝÙßàÎÚÂÙËÏÝÍÏÇÁÔÇ
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Ενώ Ιταλία, Ισπανία και
Γαλλία δοκιμάζονται
άγρια, η Γερμανία επιμένει στις εμμονές της
και αρνείται ένα πραγματικά φιλόδοξο σχέδιο
για την αντιμετώπιση
της κρίσης.
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ÙÚÕÔÖßØÂÔÇÚÎÝÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÚÜÔ
ÑØÇÚ×Ô¶ÍÏÇÚÎÔÇÑØÃÈËÏÇÖÇØÇÖÁÓÖÕßÔÙÚÎÔÃÊÏÇÚÎÔÍÁÔËÙÎÚÜÔ
ÙÆÍÞØÕÔÜÔÑØÇÚ×ÔÚÇÕÖÕÃÇ¦ÔÚÒÎÙÇÔÔÕÓÏÓÕÖÕÃÎÙÎÖØÕÙÚÇÚËÆÕÔÚÇÝÚÕßÝÒÇÕÆÝÇÖÄËÖÏÊÎÓÃËÝÑÇÏ
ËÐÜÚËØÏÑÕÆÝËÞÛØÕÆÝØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇ
ÚÎÔÒËÏÚÕßØÍÃÇÖÕßÙßÔÕÉÃÙÚÎÑË
ÜÝWYVWYV[LJ[PVUHLVIVLKPLU[PH®
ÖËÏÛÇØÞÃÇÍÏÇÒÄÍÕßÝÖØÕÙÚÇÙÃÇÝ
ÇÖÄÚÕÔÍÍÒÕÌÏÒÄÙÕÌÕ¬ÄÓÇÝ
²ÕÓÖÝËÔËÃÔÇÏÚßÞÇÃÕÄÚÏÎÊÎÓÕÚÏÑÄÚÎÚÇÖÕÒÒ×ÔÇØÞÎÍ×ÔÑØÇÚ×ÔÁÞËÏÇÔËÈËÃÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝ
ÖÇÔÊÎÓÃÇÝÕÆÚËÄÚÏÖÕÒÒÕÃÎÍÁÚËÝ
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÖÕÒËÓÏÑÂÌØÇÙËÕÒÕÍÃÇÂÑÇÏËÓÌÇÔÃàÕÔÚÇÏÍÏÇÖØ×ÚÎ
ÌÕØ¦ÓËÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÙÚÕÒÂÄÖÜÝ
ÁÑÇÔËÕÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ§ÄÚÏÇÝÌØÏÑÂÝÃØÏÒªÇÓÇÌÄàÇ
ÙßÙÖËÃØÜÙÎÇßÚÂÜÙÚÄÙÕ

ÛÇÊÕÑÏÓÇÙÚËÃÙÚÏÝËÖÄÓËÔËÝÌ¦ÙËÏÝÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÑÇÛ×ÝÕÏÖËØÏÕØÏÙÓÕÃÚÜÔÙÚØÇÚÏÜÚÏÑ×ÔÓÁÙÜÔ
ÛÇÍÃÔÕßÔËÓÌÇÔËÃÝÚÏÝÚÕ
ËÔÚ¦ÍÜÔÕÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÄÚÏÖÇØÁÞËÏÇÔÇÖÔËßÙÚÂØËÝÇØÏÛÓÄÝ
ÖÕßÛÇÂÚÇÔÏÑÇÔÄÝÙËÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÓÏÇÝÂÖÏÇÝËÐ¦ÖÒÜÙÎÝÚÎÝÔÄÙÕß
ÇÒÒ¦ÚØÇÍÏÑ¦ÇÔËÖÇØÑÂÝÊËÊÕÓÁÔÕßÄÚÏÚÕßÝÖØÕÙËÞËÃÝÓÂÔËÝÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏÔÇÞØËÏÇÙÚÕÆÔÔÕÙÎÒËÃÇ
ÖËØÃÖÕßËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÓËØÏÑÇÔÕÃ©ÓÕÃÜÝÚÇÊÆÕÖÒÜÚ¦ÔÕÙÕÑÕÓËÃÇÖÕßÖØÕËÚÕÏÓ¦àÕÔÚÇÏÔÇÊÁÙÕßÔÙÚÏÝÖÒÎÚÚÄÓËÔËÝÖËØÏÕÞÁÝ

ÑÕÓËÃÇÛÇßÖËØÌÕØÚ×ÔÕÔÚÇÏÑÇÏ
ÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÛÇÑÇÚÇØØÁËÏÚÄÙÕ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÛÇÇÔÇÊÏÖÒÜÛÕÆÔ
ÙÚÎÔÖØ×ÚÎÈÇÙÏÑÂÒËÏÚÕßØÍÃÇ
ÚÕßËÒÁÍÞÕßÊÏ¦ÚÎÝÈÃÇÝ
ÚÎØËÚÇÔÃÇÕËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕß
ÙÚØÇÚËÆÓÇÚÕÝÙÚØÇÚÎÍÄÝ ¦ØÚËØ
ÁÞËÏÊ×ÙËÏËÔÚÕÒÂÍÏÇÖÒÂØÎËÖÏÞËÏØÎÙÏÇÑÂËÚÕÏÓÄÚÎÚÇÙÚÇÓÁÙÇ
ÖØÏÒÃÕßÞÜØÃÝÔÇËÃÔÇÏÙÇÌÁÝÇÔ
ÕÙÚØÇÚÄÝÛÇÖØÕÙÚÇÚËÆËÏÇÖÕÛÂÑËÝÑÇÏÛÇÓËÚÇÌÁØËÏßÒÏÑ¦ÂÇÔ
ÛÇËÖÏÙÚØÇÚËßÛËÃÍÏÇÚÎÔÚÂØÎÙÎ
ÚÎÝÚ¦ÐÎÝ
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Της ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ ΜΠΕΡΣΗ

Δεν είναι τυχαίο
ότι οι ηγέτες
πολλών χωρών
χρησιμοποιούν
πολεμική φρασεολογία.

Γάλλοι ³¨Ñ³{³ÉØ³ÊÈt~ÐÉËÉ~³¨Ñ³ÉËÑØuo{ÑÑÐ¨ÓÈÑ
É¨{ÚÒÜÈÌÉ¨{Ì³É¨ÈØÑÚÉÉËØ³È~¨ÍÖÉËÑ{É×{~³Ì

ÛÇÇßÐÂÙÕßÔÓËÔÚÕÔÇØÏÛÓÄÚÜÔ
ÑÒÏÔ×ÔÞÜØÃÝÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÔ
ÇÖÕÌÇÙÏÙÚÏÑ¦ÚÕÖØÄÈÒÎÓÇ
ÏÊÏÑÕÃÙÚÕÔÚÕÓÁÇÚÎÝÊÎÓÄÙÏÇÝßÍËÃÇÝÄÖÜÝÕÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÕß
ÑÁÔÚØÕßßÍËÏÕÔÕÓÏÑÂÝÇÙÌ¦ÒËÏÇÝ
ÚÕßÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕß¬àÕÔÝ²ÄÖÑÏÔÝ
¬àÕÔÍÑÒËÓÖÏßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔÄÚÏ
ÕÙÚØÇÚÄÝÓÖÕØËÃÔÇÙßÔËÏÙÌÁØËÏ
ÙÚÕÔÚÕÓÁÇÚÎÝËÖÏÓËÒÎÚËÃÇÝÊÎÒÇÊÂÚÎÝÕØÍÇÔÜÓÁÔÎÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÝÍÏÇÑÇÚÇÙÑËßÂÑÇÏÕØÛÕÒÕÍÏÑÂ
ÊÏÇÔÕÓÂÑØÃÙÏÓÜÔËÏÊ×Ô²ØËÏ¦-

àËÚÇÏÓÏÇÑËÔÚØÏÑ¦ÙßÔÚÕÔÏÙÓÁÔÎ
ËÖÏÞËÃØÎÙÎÎÕÖÕÃÇÛÇÙßÔËØÍÇÙÚËÃÓËÚÕÔÏÊÏÜÚÏÑÄÚÕÓÁÇÍÏÇÔÇ
ÓËÚÇÚØÇÖÕÆÔÚÇËØÍÕÙÚ¦ÙÏÇÙË
ÍØÇÓÓÁÝÖÇØÇÍÜÍÂÝËÏÊ×ÔÖÕßÛÇ
ÇÖÕÈÕÆÔÑØÃÙÏÓÇÍÏÇÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÎÝËÖÏÊÎÓÃÇÝÚÕßÝÖØÕÙËÞËÃÝÓÂÔËÝ®ÙÎÓËÃÜÙËÕÍÑÒËÓÖÏ
ÚÎÔÙÖÇÔÃÇÕÙÚØÇÚÄÝÁÞËÏÓËÚÇÚØÁÉËÏÚÕÓËÍ¦ÒÕËÑÛËÙÏÇÑÄÑÁÔÚØÕÚÎÝ¡ÇÊØÃÚÎÝÙËÔÕÙÕÑÕÓËÃÕ
ËÑÙÚØÇÚËÃÇÝËÔ×ËÏÊÏÑÁÝÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÁÝÓÕÔ¦ÊËÝÁÞÕßÔËÏÙÁÒÛËÏÍÏÇ

ÇÖÕÒÆÓÇÔÙÎÙÚÕßÝÞ×ØÕßÝÚÎÝÓËÍÇÒÆÚËØÎÝÌØÃÑÎÝÙËÍÎØÕÑÕÓËÃÇ
ÙÚÇÕÖÕÃÇÈØÂÑÇÔÎÒÏÑÏÜÓÁÔÕßÝ
ÎÓÏÛÇÔËÃÝÇÑÄÓÎÑÇÏÔËÑØÕÆÝÙÚÇ
ÑØËÈ¦ÚÏÇÚÕßÝ
¬ÕÊËÆÚËØÕËØÍÇÒËÃÕÔÕÓÏÓÕÖÕÃÎÙÎÝÚÜÔÙÆÍÞØÕÔÜÔÑØÇÚ×Ô
ËÃÔÇÏÎÖÇØÕÞÂßÖÎØËÙÏ×ÔßÍËÃÇÝ
ÑÇÏÖØÄÔÕÏÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏÎÊÏÇÓÄØÌÜÙÎÙßÔÛÎÑ×ÔÍÏÇÚÎÔÕÓÇÒÂ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇ©ÙÕ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÕÚßÍÞ¦ÔÕßÔÙÚÎÔ
ÇÖÕÙÚÕÒÂÇßÚÂÑÇÛ×ÝÚÇÔÕÙÕ-

Διάχυτη καχυποψία
¬ÕÈØËÚÇÔÏÑÄ ÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕÇÔÚÁÊØÇÙËÓËÑÇÞßÖÕÉÃÇÙÚÕÔÔÄÓÕÓË
ÚÕÔÕÖÕÃÕÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ¡ÖÄØÏÝ
¬àÄÔÙÕÔàÂÚÎÙËÁÑÚÇÑÚËÝËÐÕßÙÃËÝ
ßÖÕÞØË×ÔÕÔÚ¦ÝÚÕÔÔÇÖËØÏÕØÃÙËÏ
ÚÎÔÏÙÞÆÚÕßÔÄÓÕßÙÚÕßÝÁÐÏÓÂÔËÝÇÖÄÚÇÊÆÕÞØÄÔÏÇÚÇÕÖÕÃÇ
ËÃÞËàÎÚÂÙËÏÇØÞÏÑ¦ÑÇÞßÖÕÉÃÇ
ÍÏÇÚÏÝÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓËÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÚÜÔÓÁÚØÜÔËÑÚ¦ÑÚÕßÇÔ¦ÍÑÎÝ
ÙÚÏÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝËÒËßÛËØÃËÝËÖÎØÁÇÙËÚÏÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÑÇÏÙÚÎËØÓÇÔÃÇ
ÄÖÕßÇÖÕØØÃÌÛÎÑËÎÖØÄÚÇÙÎÍÏÇ
ËÖÏÚÂØÎÙÎÚÜÔÓËÚÇÑÏÔÂÙËÜÔÚÕß
ÖÒÎÛßÙÓÕÆÓËÚËÞÔÕÒÕÍÏÑ¦ÓÁÙÇ
ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÊÏÇÖÏÙÚ×ÔËÚÇÏÇÔ
ÖÇØÇÈÏ¦àËÚÇÏÂÄÞÏÎÑÇØÇÔÚÃÔÇ
ËØÓÇÔÃÇÁÞËÏËÖÏÒÁÐËÏÓÏÇ¦ÒÒÎ
ÓÁÛÕÊÕËÒÁÍÞÕßÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÚÎ
ÓÇàÏÑÂÊÏËÔÁØÍËÏÇÊÏÇÍÔÜÙÚÏÑ×Ô
ËÒÁÍÞÜÔÍÏÇÚÕÔÁÍÑÇÏØÕËÔÚÕÖÏÙÓÄÚÜÔÑØÕßÙÓ¦ÚÜÔ

ËßÑÇÏØÃÇ®ÍÏÇÖÕÒÏÚÏÑÁÝÎÍËÙÃËÝÓËÇÖÕÒßÚÇØÞÏÑÁÝÚ¦ÙËÏÝËÃÔÇÏ
ÙÖ¦ÔÏÇÑÇÏÖÕÒÒÕÃÙÖËÆÊÕßÔÔÇÚÎÔ
ËÑÓËÚÇÒÒËßÛÕÆÔÚÎÔ©ßÍÍÇØÃÇÕ
ÃÑÚÕØ©ØÓÖÇÔÖÇØÕßÙÃÇÙËÖØÕÝ
ÉÂÌÏÙÎÔÄÓÕÖÕßÚÕßËÖÏÚØÁÖËÏ
ÔÇÇÔÇÙÚÁÒÒËÏÚÎÔÏÙÞÆÑ¦ÖÕÏÜÔ
ÔÄÓÜÔÑÇÏÔÇÇÖÕÌÇÙÃàËÏÚÎÌßÒ¦ÑÏÙÎÄÙÜÔÑØÃÔËÚÇÏÄÚÏÊËÔËÔÎÓËØ×ÔÕßÔÙÜÙÚ¦ÚÕÑÕÏÔÄÙËÙÞÁÙÎ
ÓËÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄÚÎÔÇÙ¦ÌËÏÇ
ÑÇÏÙÚÎÍËÔÏÑÂÏÙÞÆÚÜÔÊÏÇÚ¦ÐËÜÔ
ÇßÚ×ÔÕÏ©ÆÍÍØÕÏÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÏ
ËÃÊÇÔÙÇÌÂÇÖËÏÒÂÍÏÇÚÎÔÖØÕÙÜÖÏÑÂÚÕßÝËÒËßÛËØÃÇ
©ËØÓÇÔÄÝÖÕÒÏÚÏÑÄÝËÖÏÙÚÂÓÕÔÇÝ²ÁØÌØÏÔÚ¡ÃÔÑÒËØÊÂÒÜÙËÙÚÕ
ÖËØÏÕÊÏÑÄÖÃÍÑËÒ®ÄÚÏÇÔÎÙßÞËÃ
ÍÏÇÚÎÔÖËØÏÙÚÕÒÂÚÜÔÊÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔÒÄÍÜÑÕØÜÔÕáÕÆÙËÞ×ØËÝÓË
ÇßÚÇØÞÏÑÕÆÝÎÍÁÚËÝÄÖÜÝÎÓËØÏÑÂÚÕß¬ØÇÓÖÎªÜÙÃÇÚÕßÕÆÚÏÔÎØÇàÏÒÃÇÚÕß¡ÖÕÒÙÕÔ¦ØÕ
ÑÇÏÎ¬ÕßØÑÃÇÚÕßØÔÚÕÍ¦ÔÄÞÏ
ÄÓÜÝÑÇÏÙÚÏÝÞ×ØËÝÚÎÝßÚÏÑÂÝ
ßØ×ÖÎÝÙÚÏÝÕÖÕÃËÝÚÇÁÑÚÇÑÚÇ
ÓÁÚØÇÇÌÕØÕÆÔÊÏÕÏÑÎÚÏÑÁÝÖØ¦ÐËÏÝ
ÑÇÏÄÞÏÇÒÒÇÍÂÔÄÓÜÔÂÙßÔÚÇÍÓ¦ÚÜÔ¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÄÓÜÝÕÏÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÃÛËÙÓÕÃÊßÙÒËÏÚÕßØÍÕÆÔ
ÑÇÛ×ÝÎÇÖÇÍÄØËßÙÎÚÜÔÙßÔÇÛØÕÃÙËÜÔÁÞËÏÖÒÂÐËÏÚÎÔÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÂÒËÏÚÕßØÍÃÇÑÇÏÚÏÝËÑÒÕÍÏÑÁÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝÃÔÇÏßÖÇØÑÚÄÝÕ
ÑÃÔÊßÔÕÝÎÖÇÔÊÎÓÃÇÔÇËÐËÒÏÞÛËÃ
ÙËÑØÃÙÎÄÞÏÓÄÔÕßÍËÏÕÔÕÓÏÑÂÑÇÏ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÇÒÒ¦ÑÇÏÙËÑØÃÙÎÚÎÝ
ÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ
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Σινοαμερικανική
αντιπαράθεση
με φόντο τον ιό
Του KEITH BRADSHER

O Nτόναλντ Τραμπ É³{ÐÒÇÉ³Ñ{o{Ñ³itÈÑËÚ¨{ÑuÈÓ³ÉÈÂÊ³È³³iÜÉ³{~ÌÙË~³ÈÁ_À©.ÉÑÈ³ÊÉÂÓ×¨ÑÉ³iÑÙiÐËÑ³Èo{ÑÉ{³¨×Ê
³i~Ñ{~Ì³i³ÑÐÓÑÉÜËoÉØÉKÙÐÒÙÉØ~Ñ{³iÉÈTÊw¨ÌKÜÉiÑÉËÑ{oÉÐÒ³ÉØÐÉ{³ÖØ{É~~ÜiËÉØ³iÉoÒÜi KÙÐÒÙÑ

Ο «τυφώνας Κατρίνα»
του Αμερικανού προέδρου
Οικονομία και μάχη για την επανεκλογή πάνω από την υγεία των πολιτών
Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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ÙÚÎÔÑÇÔÕÔÏÑÄÚÎÚÇÓÁÙÇÙËÒÃÍËÝ
ËÈÊÕÓ¦ÊËÝÑÇÏÚÎÔËßÞÂÖØÄÈÒËÉÎ
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¦ÙÞÇÙÚÎÔÓËØÏÑÂÖÁÌÚËÏÙÚÏÝ
ÖØÏÒÃÕß±ÖËÔÛÆÓÏÙËÄÚÏÖËØÃÖÕßÓËØÏÑÇÔÕÃÖËÛÇÃÔÕßÔ
Ñ¦ÛËÞØÄÔÕÇÖÄÍØÃÖÎÑÇÏÖÕÒÒÕÃ
¦ÒÒÕÏÙËÇßÚÕÑÏÔÎÚÏÑ¦ÊßÙÚßÞÂÓÇÚÇßÚÄÝÊËÔËÃÔÇÏÒÄÍÕÝËÃÖË
ÕÖØÄËÊØÕÝÍÏÇÔÇÖÇØÇÒÆÙËÏÎ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÑÇÛ×ÝÎÇÔËØÍÃÇÑÇÏÎ
ÌÚ×ÞËÏÇÛÇÖØÕÑÇÒÁÙÕßÔÖËØÏÙÙÄÚËØÇÛÆÓÇÚÇÇÖÄÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄ
ÒÄÍÜÇßÚÕÑÚÕÔÏ×ÔÑÇÏÑÇÚ¦ÛÒÏÉÎÝ
©ÏÊÎÒ×ÙËÏÝÚÕßÊËÔÈØÃÙÑÕßÔ
ßÖÕÙÚÂØÏÐÎÇÖÄÚÏÝßÍËÏÕÔÕÓÏÑÁÝ
ÇØÞÁÝÚÎÝÞ×ØÇÝÖÏÊÎÓÏÕÒÄÍÕÏ
ÑÇÏÑØÇÚÏÑÕÃÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÏÖØÕËÏÊÕÖÕÏÕÆÔÄÚÏÎ§ÁÇ±ÄØÑÎÚÕÕÝ
ÔÚàËÒËÝÑÇÏÚÕÏ¦ÚÒÙÂÓËØÇÑÏ
ÃÙÜÝÖÕÒÆÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÖËØÏÕÞÁÝ
ÇÆØÏÕÛÇÑÏÔÊßÔËÆÙÕßÔÔÇÈÏ×ÙÕßÔÚØÇÍÏÑÁÝÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÚÆÖÕß
ÕÓÈÇØÊÃÇÝÂ¡ÇÊØÃÚÎÝÇÔÊËÔ
ÒÎÌÛÕÆÔÇßÙÚÎØ¦ÓÁÚØÇÞÜØÃÝ
ÎÓËØÕÓÎÔÃÇÒÂÐÎÝÊÎÕÏ
ËÃÔÇÏÎÚØÃÚÎÞ×ØÇÚÕßÑÄÙÓÕßÙË
ÇØÏÛÓÄËÖÏÈËÈÇÏÜÓÁÔÜÔÑØÕßÙÓ¦ÚÜÔÖÃÙÜÇÖÄÚÎÔÚÇÒÃÇÑÇÏÚÎÔ
ÃÔÇÐ¦ÒÒÕßÚÕÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÕß
²ÕÔÍÑ ÕÔÍÑÖÕßÞÇÒ¦ØÜÙËÚÇ
ÖËØÏÕØÏÙÚÏÑ¦ÓÁÚØÇÙÚÏÝ¡ÇØÚÃÕßÛËÜØ×ÔÚÇÝÄÚÏËÃÞËÛÁÙËÏ

ßÖÄÁÒËÍÞÕÚÎÔËÖÏÊÎÓÃÇÍÏÇÔÇ
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÊËÆÚËØÕÑÆÓÇËÐ¦ÖÒÜÙÂÝÚÎÝÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇÖÕßÖÁØÇÙËËÃÔÇÏÊÏÊÇÑÚÏÑÄÍÏÇÄÒÕßÝ
ËÍÕÔÄÝËÃÔÇÏÄÚÏÕ¬ØÇÓÖÁÞËÏ
ÏÙÞßØÕÆÝÒÄÍÕßÝÔÇÌÕÈ¦ÚÇÏÚÕ
ËÔÊËÞÄÓËÔÕÓÏÇÝÊØÇÓÇÚÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÙßØØÃÑÔÜÙÎÝÎÕÖÕÃÇ
ÖÁØÇÔÚÜÔ¦ÒÒÜÔÛÇÊßÙÑÄÒËßË
ÑÇÚ¦ÖÕÒÆÚÎÔËÖÇÔËÑÒÕÍÂÚÕß
ÙÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÚÕß§ÕËÓÈØÃÕß
4VYNHU:[HUSL`ËÑÚÏÓÕÆÙËÄÚÏÚÕ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÛÇÁÖËÌÚËÓË
ËÚÂÙÏÕØßÛÓÄÚÎÝÚ¦ÐËÜÝÚÕß 
ÙÚÕÖØ×ÚÕÚØÃÓÎÔÕËÔ×ÎÓÁÞØÏ
ÞÛËÝÇÓËÒÎÚÁÇÇÔËØÍÃÇÛÇËÑÚÏ-

Η επιδημία του κορωνοϊού ανέδειξε τις χρόνιες
παθογένειες της αμερικανικής κοινωνίας.
ÔÇÙÙÄÚÇÔÙÚÕ ÙÌÇÒ×ÝÚÕ
ËÌÏÇÒÚÏÑÄÙÖÏØ¦ÒÛÇËÖÏÈØÇÊßÔÛËÃ
ÇÖÄÚÕÞÜØÃÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÙÚÎÔ
ÏÙÚÕØÃÇÚÜÔÖÇÑÁÚÕÙÚÂØÏÐÎÝ
ÆÉÕßÝÊÆÕÚØÏÙÊÕÒÖÕßËÔÁÑØÏÔË
ÚÕ ÕÍÑØÁÙÕÇÒÒ¦ÇÑÄÓÎÑÇÏÓÏÇ
ÚÄÙÕÍÏÍÇÔÚÏÇÃÇÖØÕÙÌÕØ¦ÞØÂÓÇÚÕÝÓÖÕØËÃÔÇËÐÇÔËÓÏÙÚËÃÇÔ
ÖÇØÇÚÇÛËÃÍÏÇÖÕÒÆÎÑØÃÙÎ
Ð¦ÒÒÕßÕ¬ØÇÓÖÊËÔÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÆËÏÓÏÇÓÕÔÇÞÏÑÂÌÜÔÂ¬ÎÔ
ÇÊÎÓÕÔÃÇÚÕßÍÏÇËÙÖËßÙÓÁÔÎÑÇÏ
¦ÑØÜÝØÏÉÕÑÃÔÊßÔÎËÖÏÙÚØÕÌÂ
ÙÚÎÔÑÇÔÕÔÏÑÄÚÎÚÇÓÕÏØ¦àÕÔÚÇÏ
ÓËÍ¦ÒËÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÑÇÏÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚËÝÚÕßÑËÔÚØ×Õß®Þ×ØÕß
©ÖÕÒÆÝ¬ÄÓÇÝ¢ØÃÔÚÓÇÔÇØÛØÕÍØ¦ÌÕÝÚÜÔ5L^@VYR;PTLZÑÇÏ
ÍÑÕßØÕÆÚÎÝ²ÃÒÇØÏ ÒÃÔÚÕÔÁÍØÇÌËÇÖÄÚÎÔ ßØÏÇÑÂÖËØÃÖÕßÇßÚ¦ÖÕßËÃÖËÕ¬ØÇÓÖÚÎÔ¬ØÃÚÎ
©ËÑÚËÒËÙÚÏÑÄÝÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÎÝ
.VSKTHU:HJOZÄÏÔÚ¡ÖÒÇÑÌ¦ÏÔ
¦ÒÒÕÝÁÔÇÝÖØÕÈËÈÒÎÓÁÔÕÝßÖÕ-

ÙÚÎØÏÑÚÂÝÚÎÝ ÒÃÔÚÕÔÂÚÇÔÙÚÕ
ÃÊÏÕÓÂÑÕÝÑÆÓÇÚÕÝßÏÕÛËÚ×ÔÚÇÝ
ÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÚÎÒÕÍÏÑÂÚÎÝÇÔÕÙÃÇÝ
ÇÍÁÒÎÝ®ÚÎÔÕÖÕÃÇÇÔÇÍÑ¦ÙÚÎÑË
ÔÇËÍÑÇÚÇÒËÃÉËÏÁÔÇÝÖÇÔÏÑÄÈÒÎÚÕÝ¡ÖÄØÏÝ¬àÄÔÙÕÔÙÚÎØËÚÇÔÃÇ
ÒÒ¦ÑÇÏÙÚÕËßØÆÚËØÕÑÕÏÔÜÔÏÑÄÙ×ÓÇÕ¬ØÇÓÖÊËÔËÏÙÖØ¦ÚÚËÏÍÏÇÚÎÔ×ØÇÑÇÚÇÑØÇßÍÂÍÏÇ
ÚÎÔÚØÇÍËÒÇÌÏÑÂÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÎÝ
ÑØÃÙÎÝ§ÇÏÓËÍ¦ÒÕÑÕÓÓ¦ÚÏÚÕß
ÖÒÎÛßÙÓÕÆÏÊÃÜÝÙÚÏÝÖËØÏÕÞÁÝ
ÖÕßÖÒÂÚÚÕÔÚÇÏÖÏÕÙÑÒÎØ¦ÁÞËÏ
ËÐÕØÍÏÙÚËÃÓËÚÎÔÇÖÃÙÚËßÚÎËÒÇÌØÄÚÎÚÇËÔÄÝÖØÕÁÊØÕßÖÕßÓÁÞØÏ
ÖØÄÚÏÔÕÝÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏàËÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄÜÝÓÏÇÇÖÒÂÍØÃÖÎÇÔÄÞÏÑÇÏ
ÜÝÙßÔÜÓÕÙÃÇÚÜÔÎÓÕÑØÇÚÏÑ×Ô
¥ÙÚÄÙÕÙËÁÔÇ¦ÒÒÕËÖÃÙÎÝÓËÍ¦ÒÕÚÓÂÓÇÚÕßÑÕÏÔÜÔÏÑÕÆÙ×ÓÇÚÕÝßÖËØÏÙÞÆÕßÔÎÇÊÎÓÕÔÃÇÚÎÝ
ËÖÏÙÚØÕÌÂÝÙÚÎÔÕÓÇÒÄÚÎÚÇÑÇÏ
ÎÇÍÜÔÃÇÍÏÇÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÓÁÒÒÕÔÚÜÔÔÕÏÑÕÑßØÏ×ÔÚËÒËßÚÇÃÇ
ÊÎÓÕÙÑÄÖÎÙÎÚÕßÏÔÙÚÏÚÕÆÚÕß
.HSS\WÁÌËØËÚÕ ÚÜÔÓËØÏÑÇÔ×ÔÔÇËÖÏÑØÕÚËÃÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎ
ÚÎÝÑØÃÙÎÝÇÖÄÚÕÔ¬ØÇÓÖËÔ×Î
ÊÎÓÕÚÏÑÄÚÎÚÇÚÕßÖØÕÁÊØÕßÇÔÁÈÎÑËÙÚÕ ÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÖÕÙÕÙÚÄÇÖÄÚÄÚËÖÕßËÍÑÇÚÇÙÚ¦ÛÎÑËÙÚÕÔËßÑÄ©ÃÑÕ

Δραματικές ελλείψεις
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ÙÚÕÏÞÃàÕßÔÓÄÒÏÝÙËÔÚÝÓÏÑØÂ
ÕÆÈÇÁÞËÏÚØÏÖÒ¦ÙÏÕßÝÍÏÇÚØÕÆÝ
ÇÔ¦Ñ¦ÚÕÏÑÕÇÖÄÚÎÔÖÇÔÃÙÞßØÎ
ÓËØÏÑÂËØÃÖÕßËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÓËØÏÑÇÔÕÃÊËÔÁÞÕßÔÑÇÓÃÇ
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ÚÎÔÕÖÕÃÇËÔÔÕÕÆÙËÔÇÇÑßØ×ÙËÏ
Õ¬ØÇÓÖËÇßÚÕÆÝÖØÕÙÚÃÛËÔÚÇÏ
Ú×ØÇÖÕÒÆÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÑÇÛ×Ý
ÄÙÕÏÇÖÕÒÆÕÔÚÇÏÞ¦ÔÕßÔÑÇÏÚÎÔ
ÏÊÏÜÚÏÑÂÇÙÌ¦ÒÏÙÎÖÕßÚÕßÝÖÇØËÃÞËÎËÚÇÏØËÃÇÚÕßÝ
©ÒÇÇßÚ¦ÖËØÏÁØÍÜÝÍÃÔÕÔÚÇÏ
ÇÔËÑÚ¦ÙËÓÏÇÓËØÏÑÂÄÖÕßÕ
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ÑÇÏÕÃÊÏÕÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÓÎÔ
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÚÇÖÇÏÊÏ¦ÑÇÏÚÇËÍÍÄÔÏÇÚÕßÝÚÎÔÖÏÕÇÔËÖÚßÍÓÁÔÎ
ËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑ¦Þ×ØÇÚÕßÑÄÙÓÕß
ÕÙÑÕÚÇÊÏÙÓÄÝÑÇÏÎÑÇÞßÖÕÉÃÇ
ÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÎÔËÖÏÙÚÂÓÎÑ¦ÔÕßÔ
ÛØÇÆÙÎ©¬ØÇÓÖÊÎÒ×ÔËÏÄÚÏÇÔ
ÂÚÇÔÙÚÕÞÁØÏÚÕßÝÕÏÍÏÇÚØÕÃÛÇ
ÁÈÇàÇÔÙËÑÇØÇÔÚÃÔÇÚÕÔÖÒÇÔÂÚÎÍÏÇÊÆÕÞØÄÔÏÇ©ÑßÈËØÔÂÚÎÝ
ÚÎÝ©ÑÒÇÞÄÓÇ ÁÈÏÔÓÏÚÌÇÔÇÚÏÑÄÝÖÕÒÁÓÏÕÝÚÜÔÇÓÈÒ×ÙËÜÔ
ßÖËØÎÌÇÔËÆËÚÇÏÖÕßÇØÔËÃÚÇÏÔÇ
ËÓÈÕÒÏ¦ÙËÏÚÇÁÐÏÖÇÏÊÏ¦ÚÕßÑÇÏ
ÔÇÑÇÚÇÙÚÂÙËÏßÖÕÞØËÜÚÏÑÄÚÕÔ
ËÓÈÕÒÏÙÓÄÙÚÎÔÖÕÒÏÚËÃÇÚÕß
ÔÎÙßÞÎÚÏÑÁÝÊÏÇÙÚ¦ÙËÏÝÖÇÃØÔÕßÔÑÇÏÕÏÚßÌÒÁÝØÇÚÙÏÙÚÏÑÁÝ
ÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝ¡ËÚ¦ÚÎÔÎËÖÚËÓÈØÃÕßÇÖÕÊÏÕÖÕÓÖÇÃÕÝÚØ¦ÍÕÝÂÚÇÔÕÏÓÕßÙÕßÒÓ¦ÔÕÏÚ×ØÇ
ËÃÔÇÏÕÏÙÏ¦ÚËÝ©ÃÊÏÕÝÕ¬ØÇÓÖ
ÞÇØÇÑÚÂØÏÙË ÚÕÔ *6=0+ 
 ÕßÔÍÑ¢ÒÕß®MS\ÙÚÇÇÍÍÒÏÑ¦ËÃÔÇÏÎÍØÃÖÎÖÇÔÜÚ¦ÖËØÏÙÚÇÚÏÑ¦ÓËÕØÍÏÙÓÁÔÕßÝÍÍÒÕÙ¦ÐÕÔËÝ
ÔÇÌÚÆÔÕßÔÑÇÏÔÇÍØÕÔÛÕÑÕÖÕÆÔ
ÙÚÕÔÊØÄÓÕÙÏ¦ÚËÝÓËØÏÑÇÔÕÆÝ
ÐÆÖÔÎÙÇÔÓÔÂÓËÝÇÖÄÚÕÓËÍ¦ÒÕ
ÖÕÍÑØÄÓËÔÇÔÚÃÕÔÚÜÔÙÏÇÚ×Ô
ÙÚÎ²ÕÔÕÒÕßÒÕÆÓËÚÎÔËÖÏÊÎÓÃÇ
ÚÎÝÖÇÔÕÆÑÒÇÝÚÕ 

Τα πικρά διδάγματα της Νέας Ορλεάνης
Στις 28 Αυγούστου ÚÕßÕÚßÌ×ÔÇÝ ÇÚØÃÔÇ®ÕÞËÏØÄÚËØÕÝ
ÙÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÏÙÚÕØÃÇÖØÕÑ¦ÒËÙËÄÒËÛØÕÙÚÎ§ÁÇ©ØÒË¦ÔÎ
¬ÇÑÇÑÕÙßÔÚÎØÎÓÁÔÇÌØ¦ÍÓÇÚÇ
ÁÙÖÇÙÇÔÎÖÄÒÎÖÒÎÓÓÆØÏÙËÖËØÃÖÕß¦ÔÛØÜÖÕÏÖÁÛÇÔÇÔ
ÑÇÏÍÆØÜÙÚÕÁÔÇËÑÇÚÕÓÓÆØÏÕ
ËÑÚÕÖÃÙÚÎÑÇÔÇÖÄÚÇÙÖÃÚÏÇÚÕßÝ
ÇÖÕÑÇØÊÏÜÚÏÑÂÇÔÚÇÖÄÑØÏÙÎÚÎÝÇØÓÄÊÏÇÝßÖÎØËÙÃÇÝÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÝÑÇÚÇÙÚØÕÌ×Ô-,4(
ÇÖÕÑ¦ÒßÉËÚÎÔÚØÇÍÏÑÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÜÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔßÖÕÊÕÓ×Ô
ÆÙÚËØÇÇÖÄÚØËÏÙÂÓÏÙÏÊËÑÇËÚÃËÝ
ÔËÕÌÏÒËÒËßÛËØÏÙÓÕÆ©ÖØÄËÊØÕÝ
¬àÕØÚà¡ÖÕßÝÁÑÇÔËÊÏÇÑÕÖÁÝÙÚÕ
Ø¦ÔÚÙÕÚÕßÙÚÕ¬ÁÐÇÝÄÚÇÔÐÁ-

Κίνδυνος διάλυσης
του κοινωνικού ιστού
αν η ασθένεια ξεφύγει
από τον έλεγχο.
ÙÖÇÙËÕÚßÌ×ÔÇÝ¬ÕßÖÂØËÊÆÕ
ÎÓÁØËÝÔÇÑ¦ÔËÏÓÏÇÊÂÒÜÙÎÑÇÏ
ÊÆÕËÈÊÕÓ¦ÊËÝÔÇËÖÏÙÑËÌÛËÃÚÎ
§ÁÇ©ØÒË¦ÔÎÓÏÇÖÄÒÎÄÖÕßÕÏ
ÓÇÆØÕÏÐËÖËØÔÕÆÔÚÕ ÚÕß
ÖÒÎÛßÙÓÕÆÕÒÁÛØÏÇÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÎÝÑØÃÙÎÝÑÎÒÃÊÜÙËÇÔËÐÃÚÎÒÇÚÎÔÖØÕËÊØÃÇÚÕßÑÇÏÕÏ
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ÑÇÏÖÕÒÏÚÏÑÄÝÑßÔÏÙÓÄÝÞÇØÇÑÚÎØÃàËÏÚÎÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÚÜÔÊÆÕÑÇÚ¦ÚÇ¦ÒÒÇÊÏÇÌÕØËÚÏÑ×ÔªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔ×ÔÖØÕÁÊØÜÔ
¬ÕÖÏÕÇÔÎÙßÞÎÚÏÑÄÙÚÕÏÞËÃÕ
ÇÖÄÚÎÔÑÒÎØÕÔÕÓÏ¦ÚÕßÚßÌ×ÔÇ
 ÇÚØÃÔÇ®ÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÎÔÖÒÂØÎ

ÊÏ¦ÒßÙÎÚÕßÑÕÏÔÜÔÏÑÕÆÏÙÚÕÆ
¡ËÚÕÑØ¦ÚÕÝÚØÇÍÏÑ¦ÇÖÄÔËÐÇÛÒÏÜÓÁÔÕÏÑÇÏËÐÇÍØÏÜÓÁÔÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÒËÎÒÇÚÕÆÙÇÔÙÖÃÚÏÇÑÇÏ
ÓÇÍÇàÏ¦ÙËÁÔÇÄØÍÏÕÚßÌÒÂÝÈÃÇÝ©¡ÖÕßÝÑÇÚÁÈÇÙËÚÎÔÛÔÕÌØÕßØ¦ÍÏÇÔÇÑÇÚÇÙÚËÃÒËÏÚÏÝÚÇØÇÞÁÝÓÁÙÇÙËÒÕßÚØÄÇÃÓÇÚÕÝ
¡ËÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄÔÇÇÖËÏÒËÃÇßÚÂÚÎÌÕØ¦ÄÞÏÓÃÇÖÄÒÎÇÒÒ¦
ÕÒÄÑÒÎØÎÚÎÔËÖÏÑØ¦ÚËÏÇÚØÕÓ¦àËÏÑÇÔËÃÝÔÇÇÔÇÒÕÍÏÙÚËÃÚÏ
ÓÖÕØËÃÔÇËÍÑßÓÕÔËÃÚÕÓÁÒÒÕÔ
¶ÏÊÃÜÝÙËÓÏÇÞ×ØÇÄÖÕßÎÙßÔÚÇÍÓÇÚÏÑ¦ÑÇÚÕÞßØÜÓÁÔÎÖÇØ¦ÔÕÏÇÚÎÝÕÖÒÕÑÇÚÕÞÂÝÛËØÃàËÏÚÄÙËÝÑÇÏÚÄÙËÝàÜÁÝÇÑÄÓÎÑÇÏÙÚÏÝ
ÖÏÕÂØËÓËÝËÖÕÞÁÝ

Την προθυμία τηςÔÇÈÕÎÛÂÙËÏÚÏÝ
ÙÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆËÐÁÌØÇÙËÎ ÃÔÇÖÇØÄÚÏ
ÓÃÇËÖÃÙÎÓÎÙßÓÌÜÔÃÇÍÏÇÚÎÔÖÇØÕÞÂßÍËÏÕÔÕÓÏÑÕÆßÒÏÑÕÆÓÕÏ¦àËÏ
ÔÇÇÖÁÞËÏÖÕÒÆÇÑÄÓÎÁÔÚÇÙÎ
ÙÚÏÝÙÞÁÙËÏÝ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔËÑÃÔÕßÇÒÒ¦ÑÇÏÚÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÙÚÏÝ
ÊÏËÛÔËÃÝÓËÚÇÌÕØÁÝÊßÙÞËØÇÃÔÕßÔ
ÚÎÔÖØÕ×ÛÎÙÎÚÕßßÒÏÑÕÆÇßÚÕÆ
ÙÚÇÇÓËØÏÑÇÔÏÑ¦ÔÕÙÕÑÕÓËÃÇ
©ÏÊÆÕÞ×ØËÝÖÕßÓÄÒÏÝÖØÄÙÌÇÚÇÑÂØßÐÇÔ¦ÚßÖÎËÑËÞËÏØÃÇ
ÙÚÕÔËÓÖÕØÏÑÄÖÄÒËÓÕÚÕßÖØÕÁÊØÕß¬ØÇÓÖÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÔÖÇØÇÖÒÂÙÏÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÄÖÜÝËÖÏÑØÃÙËÏÝÍÏÇÇÙÚÕÞÃËÝÙÚÎÔÇØÞÏÑÂ
ÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÎÝËÖÏÊÎÓÃÇÝÑßÈÁØÔÎÙÎ¬ØÇÓÖÊÏÇÓÎÔÆËÏÚÎÔÃÊÏÇ
×ØÇÄÚÏÛÇÇÔÚÏÚÇÞÛËÃÙËÑ¦ÛËÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÚÕßËÑÃÔÕßÔÇÇÐÏÕÖÕÏÂÙËÏÍÏÇÖØÕÖÇÍÇÔÊÏÙÚÏÑÕÆÝÒÄÍÕßÝ
ÚÎÔÖÇØÕÞÂßÍËÏÕÔÕÓÏÑÕÆßÒÏÑÕÆ
¬ÕÓÄÔÕÖÕßÊËÔÞØËÏÇàÄÓÇÙÚËËÃÔÇÏÓÏÇ¦ÙÑÎÙÎÖØÕÖÇÍ¦ÔÊÇÝÑÇÚ¦
ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÑØÃÙÎÝÚÎÔÕÖÕÃÇÚÕ
ÑÕÓÓÕßÔÏÙÚÏÑÄÑÄÓÓÇ ÃÔÇÝËÖÏÊËÃÔÜÙË®ËÃÖËÇÔ×ÚÇÚÕÑßÈËØÔÎÚÏÑÄ
ÙÚÁÒËÞÕÝÙËÙßÔÁÔÚËßÐÂÚÕßÚÎÔ
ÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇ
©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÕØÍÃÙÚÎÑËÓË
ÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎÚÕßËÑÃÔÕßÔÇÓÎ
ÓÕÏØÇÙÚËÃÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÙÚÇÖØ×ÚÇ
ÙÚ¦ÊÏÇÚÎÝËÖÏÊÎÓÃÇÝÑÇÛ×ÝÑÇÏ
ÍÏÇÚÎÊÏÇÙÖÕØ¦ÛËÜØÃÇÝÙßÔÜÓÕÙÃÇÝÖÕßÛÁÒËÏÚÕÔÏÄÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑËÙËËØÍÇÙÚÂØÏÕÚÕß
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÙÚØÇÚÕÆÑÏÔËàÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÇÖÄÚÎÓËØÏ¦ÚÎÝ
ËÐÁÌØÇÙËÚÎÛÒÃÉÎÚÎÝÍÏÇÚÎÔ
ËÖÏÓÕÔÂÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ¬ØÇÓÖ
ÔÇÞÇØÇÑÚÎØÃàËÏÚÕÔÏÄÑÏÔËàÏÑÄ®ËÔ×ÕÖØÄËÊØÕÝÏÊÏÙÚ¦àËÏ
ÔÇÌÇÔËÃÏÊÏÇÃÚËØÇÖØÄÛßÓÕÝÔÇ
ÈÕÎÛÂÙËÏÚÏÝÙËÖËØÃÕÊÕÊÏÓËØÕÆÝÁÔÚÇÙÎÝ
©ÖØÄËÊØÕÝ¬ØÇÓÖÁÞËÏËÖÇÔËÏÒÎÓÓÁÔÜÝÑ¦ÔËÏÒÄÍÕÍÏÇÑÏÔËàÏÑÄÏÄ®ÇÊÏÇÌÕØ×ÔÚÇÝÍÏÇÚÏÝ
ØÇÚÙÏÙÚÏÑÁÝÖØÕËÑÚ¦ÙËÏÝÚÎÝÁÑÌØÇÙÎÝËÔ×ÕßÖÕßØÍÄÝÐÜÚËØÏÑ×Ô4¦ÏÑÕÓÖÁÕÁÞËÏÑÇÚÎÍÕØÂÙËÏÚÎÔ ÃÔÇÍÏÇÙÑÄÖÏÓÎ
ÊÏÇÙÖÕØ¦ÚÕßÏÕÆËÖÏÚØÁÖÕÔÚÇÝ
ÚÏÝÊÏËÛÔËÃÝÓËÚÇÑÏÔÂÙËÏÝÓÕÒßÙÓÁÔÜÔÓËÑÕØÜÔÕáÄÖÕÒÏÚ×ÔÚÎÝ
ØÁÖËÏÔÇËÃÓÇÙÚËÈÁÈÇÏÕÏÄÚÏÚÇ

EPA / MOURA BALTI TOUATI

A.P. / EVAN VUCCI

THE NEW YORK TIMES

Ιταλός ÐÉ³Ñ×Ó¨É{~Ö³ÑÐÉÈoÉ{Ð{~ÌÈÜ{~ÌÈÑÓ³É{ÜÉiËÑ
o{ÑÑÈÙ¨ÒÐÉ{³ioÉ{³{~ÊÐÑØ
T¨ÑåÒÜoiKÊÚÉ{ÑÓTÉ{¨×Ó¨É{³(É~ËÉÜÜÒ~¨Ò³i
ÈÜÊ³³³Ñ{ÑÌ³iÑÙiÐËÑ
ÙÚÕÏÞËÃÇÍÏÇÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇËÃÔÇÏ
ÖØÕÙÈ¦ÙÏÓÇÇÖÄÄÒËÝÚÏÝÞ×ØËÝ
ÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÜÔÑÇÏÚÜÔ
ÊËÊÕÓÁÔÜÔÖÕßÊÏÇÛÁÚËÏÚÕÑÏÔËàÏÑÄÑÕÓÓÕßÔÏÙÚÏÑÄÑÄÓÓÇ®ËÃÖËÕ
ÓËØÏÑÇÔÄÝ±ÚÇÓÇÚÂÙÚË
ÚÇÑÇÚ¦ÌÜØÇÉËÆÊÎ®ÁÍØÇÉËÎ
ËÑÖØÄÙÜÖÕÝÚÕßÑÏÔËàÏÑÕÆßÖÕßØÍËÃÕßÐÜÚËØÏÑ×Ô²ÕÆÇ¬ÙÕßÔÃÔ
ÍÏÇÔÇÙßÔËÞÃÙËÏ!©ÏÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝ
ÚÎÝ ÃÔÇÝÇÖÁÚØËÉÇÔËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝÞÏÒÏ¦ÊËÝÑØÕÆÙÓÇÚÇ®
©ÏÊÆÕÞ×ØËÝÁÞÕßÔÄÓÜÝÑÇÏ
ÑÕÏÔ¦ÙßÓÌÁØÕÔÚÇÑßÈÁØÔÎÙÎ
¬ØÇÓÖÑÏÔÊßÔËÆËÏÔÇÖØÕÑÇÒÁÙËÏ
ÚÎÔÕØÍÂÚÜÔÉÎÌÕÌÄØÜÔË¦ÔÕÏ
ÒËÑÚÏÑÁÝËÖÏÛÁÙËÏÝÚÎÝÑÇÚ¦ÚÎÝ
ÃÔÇÝËÓÖÕÊÃÙÕßÔÚÎÔÖØÕ×ÛÎÙÎÇÔÇÍÑÇÃÕßßÒÏÑÕÆÙÚÏÝ
ÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝÑÇÏÑÏÔËàÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÈÏÕÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÙßÔËØÍ¦àÕÔÚÇÏÂÊÎÖ¦ÔÚÜÝÞÜØÃÝÌÇÔÌ¦ØËÝ
ÓËÙÚÄÞÕÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇËÓÈÕÒÃÕß
©ÏÑÇÒÁÝÖØÕÛÁÙËÏÝËÖÏÙÚÎÓÄÔÜÔ
ÑÇÏËÚÇÏØÏÑ×ÔÖÇØÇÍÄÔÚÜÔÙßÔÇÔÚÕÆÔÄÓÜÝÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ËÓÖÄÊÏÇ
©ÏËÒÒËÃÉËÏÝËÓÖÕØÏÑ×ÔÓËÚÇÍÜÍÏÑ×ÔÇËØÕÙÑÇÌ×ÔßÖÕÞØÁÜÙÇÔ
ÚÎÔÑÏÔËàÏÑÂ*H[OH`7HJPMPJÔÇ
ÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÚÎÙßÔÁÞÏÙÎÚÜÔ
ÖÚÂÙËÜÔÕØÏÙÓÁÔÜÔËÖÏÈÇÚÏÑ×Ô
ÇËØÕÙÑÇÌ×ÔÞÜØÃÝËÖÏÈ¦ÚËÝÙË
ÓÃÇÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÔÇÖØÕÜÛÎÛÕÆÔ
ßÍËÏÕÔÕÓÏÑÄßÒÏÑÄÑÇÏÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑ¦ËÃÊÎÖØ×ÚÎÝÇÔ¦ÍÑÎÝÖØÕÝ
ÚÏÝÑÇÏÚÕÔßÖÄÒÕÏÖÕÑÄÙÓÕ

Η Νέα Υόρκη εκπέμπει
SOS για αναπνευστήρες
Την περασμένη¬ËÚ¦ØÚÎÕËßÑÄÝ
©ÃÑÕÝËÚÕÏÓÇàÄÚÇÔÍÏÇÙßÔÁÔÚËßÐÎ¬ÆÖÕßÄÖÕßËÖØÄÑËÏÚÕÔÇÇÔÇÑÕÏÔÜÛËÃÁÔÇÓËÍ¦ÒÕÖØÄÍØÇÓÓÇ
ÍÏÇÚÎÔ¦ÓËÙÎÖÇØÇÍÜÍÂ
ÇÔÇÖÔËßÙÚÂØÜÔÇÖÄÚÎÔÑÕÏÔÕÖØÇÐÃÇÚÎÝÖÕÒßËÛÔÏÑÂÝ.LULYHS
4V[VYZÑÇÏÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝÏÇÚØÏÑÕÆ
ËÐÕÖÒÏÙÓÕÆ=LU[LJ3PML:`Z[LTZ
ÖÕßÁÞËÏÁÊØÇÚÕÏ¦ÚÒ¥ÙÚÄÙÕÎ
ÙßÔÁÔÚËßÐÎÇÑßØ×ÛÎÑËÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÙÚÏÍÓÂÑÇÛ×ÝÕËßÑÄÝ©ÃÑÕÝ
ÛË×ØÎÙËßÖËØÈÕÒÏÑÄÚÕÚÃÓÎÓÇ
ÚÕßËÔÄÝÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÖÕßàÎÚÕÆÙÇÔÕÏÙßÔËØÍÇàÄÓËÔËÝËÚÇÏØËÃËÝ
ßÈËØÔÎÚÏÑÕÃÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÏÚÕßÝ
ÕÖÕÃÕßÝËÖÏÑÇÒËÃÚÇÏÎËÌÎÓËØÃÊÇ
;OL5L^@VYR;PTLZÊÂÒÜÙÇÔÄÚÏ
ÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÊËÔÇÖÕÑÒËÃËÚÇÏÚËÒÏÑ¦ÔÇÖ¦ØËÏÚÕÖØ¦ÙÏÔÕÌÜÝÇÔ
ÑÇÏËÐËÚ¦àÕÔÚÇÏËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÁÝÒÆÙËÏÝ¥ÙÚÄÙÕÙËÚÎÒËÕÖÚÏÑÂÚÕß
ÙßÔÁÔÚËßÐÎÕ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖ
ËÓÌÇÔÃÙÚÎÑËÊÆÙÖÏÙÚÕÝÙÚÕÑÇÚ¦ÖÄÙÕÔÄÔÚÜÝËÃÔÇÏÇÔÇÍÑÇÃÕÝ
ÁÔÇÝÚÄÙÕÓËÍ¦ÒÕÝÇØÏÛÓÄÝÇÔÇÖÔËßÙÚÂØÜÔÑÇÔËÓ¦ÒÏÙÚÇËÏÊÏÑÂÇÔÇÌÕØ¦ÙÚÕÔÎÓÕÑØÇÚÏÑÄ
ÑßÈËØÔÂÚÎ§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝÔÚØÏÕß
ÕßÄÓÕÕÕÖÕÃÕÝàÂÚÎÙËÑÇÚËÖËÏÍÄÔÚÜÝÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÇÔÇÖÔËßÙÚÂØËÝ
ÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÕßÝÕÏÖÕÒÏÚËÏÇÑÁÝÇØÞÁÝÚÎÝ§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝ
ÞÇØÇÑÚÎØÃàÕßÔÊØÇÓÇÚÏÑÂÚÎÔ
ÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎËÏÊÏÑ¦ÙÚÎÔÕÓ×ÔßÓÎÖÄÒÎËÓÏÇÌÕØÚÏÙÓÁÔÎÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑ¦ÙßÔÁÔÚËßÐÎ¬ÆÖÕß
Õ ÕßÄÓÕÁÑÇÔËÁÑÑÒÎÙÎÙË¦ÒÒËÝÖÕÒÏÚËÃËÝÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÔ
ÓÏÑØÄÚËØÎÖÃËÙÎÔÇÊÇÔËÃÙÕßÔ

ÖØÕÙÜØÏÔ¦ÇÔÇÖÔËßÙÚÂØËÝÙÚÎ
§ÁÇ±ÄØÑÎÖÕÒÏÚËÃÇÚÕßÓÖÂÑË
ÙÚÎÔÑØÃÙÎÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÓËÓÄÒÏÝÇÔÇÖÔËßÙÚÂØËÝÑÇÏÖØÄÙÌÇÚÇÇÍÄØÇÙËËÖÏÖÒÁÕÔ
ÇÒÒ¦ÇÖÁÞËÏÖ¦ØÇÖÕÒÆÇÖÄÚÏÝ
ÖÕßËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÄÚÏÛÇÇÖÇÏÚÎÛÕÆÔÙÚÎÔÑÕØÆÌÜÙÎÚÎÝËÖÏÊÎÓÃÇÝ
ÚÕÓËÚÇÐÆÎÑßÈÁØÔÎÙÎÚÕß

«Πάγωσε» παραγγελία
χιλιάδων συσκευών
ο Λευκός Οίκος, καθώς
η General Motors
ζητούσε ως αντίτιμο
ένα δισ. δολάρια.
ÇÔÇÊ¦ÇÖÁØØÏÉËÓËÑÇÚÎÍÕØÎÓÇÚÏÑÄÚØÄÖÕÚÎÔÇÐÃÜÙÎÚÕßËßÑÕÆ©ÃÑÕßÔÇÇÔÇÖÚÆÐËÏÙÚØÇÚÄÙÚÇÙÆÔÕØÇÚÜÔÊÆÕÞÜØ×Ô
ÙßÔÕÒÏÑÕÆÓÂÑÕßÝÖËØÃÚÏÝ 
ÞÏÒÏÄÓËÚØÇÍÏÇÚÎÙßÍÑØ¦ÚÎÙÎ
ÚÎÝÊÏ¦ÊÕÙÎÝÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆ©
ÇÔÇÊ¦ÝËÃÞËÓÁÞØÏÞÛËÝÒÃÍÕÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄÑØÕÆÙÓÇÚÇ
ËÔ×ÕÏÔÜÓÁÔËÝÕÒÏÚËÃËÝÁÞÕßÔ
ÐËÖËØ¦ÙËÏÚÏÝÑßÈÁØÔÎÙÎ¬ØÇÓÖÛÇÂÛËÒËÔÇÇÔÇÛÁÙËÏ
ÙÚÏÝÊÏÑÁÝÚÎÝÁÔÕÖÒËÝÊßÔ¦ÓËÏÝ
ÚÎÙÚËÍÇÔÕÖÕÃÎÙÎÚÜÔÈÕØËÃÜÔ
ÙßÔÄØÜÔÚÎÝÇÒÒ¦ÁÞËÏËÐÇÔÚÒÂÙËÏÖØÇÑÚÏÑ¦ÚÏÝÊßÔÇÚÄÚÎÚÁÝÚÕßÝ
ÙÚÕÔÄÚÏÕÙÆÔÕØÕÓËÚÕ¡ËÐÏÑÄÚÕ
ÕÖÕÃÕÁÞËÏÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇ
REUTERS, A.P.
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Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Ισως αργήσαμε λίγο, αλλά ήμασταν άτυχοι
Ο Ρομάνο Πρόντι μιλάει στην «Κ» για την Ιταλία, το ευρωομόλογο και την εγωιστική πολιτική Γερμανίας και Ολλανδίας
Συνέντευξη στον ΠΑΥΛΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ

Οι φορολογικοί
παράδεισοι
– Θα πρέπει να καταργηθούν οι φορολογικοί
παράδεισοι;

Αποκαλώ τον εαυτό μου
πολιτικό κρατούμενο. Δεν βλέπω κανέναν
εκτός από τη γυναίκα
μου. Το μόνο που κάνω
είναι να διαβάζω,
να διαβάζω, να διαβάζω
και να διαβάζω...
¶ßØ×ÖÎÇÒÒ¦àËÏÓÁÙÇÇÖÄ
ÑÇÚÇÙÚØÕÌÁÝ±Ö¦ØÞÕßÔÄÓÜÝÙÂÓËØÇÑ¦ÖÕÏËÝÊÏÇÌÕØÁÝÇÖÄ¦ÒÒËÝ
ÑØÃÙËÏÝÚÎÔÖØÄÙÌÇÚÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑØÃÙÎËÙËÃÝÕÏÒÒÎÔËÝßÖÕÌÁØÇÚËÇÖÄÚÇËßØÜÖÇáÑ¦Ò¦ÛÎÑÇÏ
ÚÏÝÑÕÔÚÄÌÛÇÒÓËÝÙßÓÖËØÏÌÕØÁÝ
ÚÎÝ©ÒÒÇÔÊÃÇÝÑÇÏÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝ
ÒÒ¦ÊËÔËÃÞÇÚËÖÕÒÒÁÝÊÏÑÇÏÕÒÕÍÃËÝÍÏÇÚÃÑÏËÙËÃÝËÃÞÇÚËÑ¦ÔËÏÒ¦ÛÎÂÓËØÇÄÓÜÝÑÇÓÃÇÞ×ØÇÊËÔÁÞËÏËßÛÆÔÎÍÏ»ÇßÚÄÖÕß
ÙßÓÈÇÃÔËÏËÔÓÖÕØËÃÎÒÕÍÏÑÂ
ÚÎÝÊÏÞÕÚÄÓÎÙÎÝÕØØ¦§ÄÚÕß
ÔÇÙßÔËÞÃàËÏÔÇËÖÎØË¦àËÏÚÎÊÏÇÓÄØÌÜÙÎÚÜÔÇÖÕÌ¦ÙËÜÔ¦Ô
ÙßÔËÞÏÙÚËÃÔÇËÖÏÈ¦ÒÒËÚÇÏÛÇÁÞËÏ
ÜÝÓÄÔÎËÐÂÍÎÙÎÚÕßÝËÛÔÏÑÕÆÝ
ËÍÜÏÙÓÕÆÝÑÇÏÚÎÔÇÖÕßÙÃÇËßØÜÖÇáÑÂÝÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÝ
– Υποστηρίζετε το ευρωομόλογο;
¶ÙÌÇÒ×ÝÑÇÏÓÎÔÐËÞÔ¦ÚËÄÚÏ
ÚÕàÎÚÕÆÔÄÞÏÓÄÔÕÔÎÚÇÒÃÇÑÇÏ
ÎÒÒ¦ÊÇÇÒÒ¦ÑÇÏÎÇÒÒÃÇÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔ¦ÔÊËÔËÖÜÓÏÙÚÕÆÓËÄÒÕÏÓÇàÃÚÕÈ¦ØÕÝÚÎÝÑØÃÙÎÝ
Ë¦ÔÊËÔßÖ¦ØÐËÏÚ×ØÇÇÒÒÎÒËÍÍÆÎ
ÚÄÚËÖÄÚËÛÇßÖ¦ØÐËÏ"²ÜØÃÝËßØÜÕÓÄÒÕÍÕÎßØ×ÖÎÛÇÈØËÛËÃ

A.P. / MICHAEL SOHN

Ο Ρομάνο Πρόντι, ÑÇÛÎÍÎÚÂÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ ÕÓÏÙÏÄÔ

ÑÇÏÊÆÕÌÕØÁÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÚÎÝÚÇÒÃÇÝÁÞËÏÇÊßÔÇÓÃÇÙÚÎÞ×ØÇÓÇÝ¬ÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕ
©ÑÚ×ÈØÏÕËÖÏÙÑÁÌÛÎÑËÚÎÔÛÂÔÇ
ÑÇÒËÙÓÁÔÕÝÚÕß ×ÙÚÇÎÓÃÚÎÑÇÏ
ÓÃÒÎÙËÙËËÑÊÂÒÜÙÎÚÕßÊØÆÓÇÚÕÝ
ÎÓÃÚÎ©ÚÇÒÄÝÖÕÒÏÚÏÑÄÝÖÇØÇÞ×ØÎÙËÙßÔÁÔÚËßÐÎÙÚÎÔ ®ÇÖÄÚÕ
ÙÖÃÚÏÚÕßÙÚÎÔ¡ÖÕÒÄÔÏÇÚÎÝÚÇÒÃÇÝßÙÚÎØ¦ÇÖÕÓÕÔÜÓÁÔÕÝÓÇÑØÏ¦
ÇÖÄÖÇÏÊÏ¦ÑÇÏËÍÍÄÔÏÇÌÃÒÕßÝÑÇÏ
ÙßÔËØÍ¦ÚËÝÑÇÏÁÞÕÔÚÇÝÊÃÖÒÇÚÕß
ÓÄÔÕÚÎÔËÊ×ÑÇÏÞØÄÔÏÇÙÆàßÍÄ
ÚÕß¢Ò¦ÈÏÇ¢ØÇÔÚÙÄÔÏÖÇØÇÑÕÒÕßÛËÃÚÏÝËÐËÒÃÐËÏÝ
– Προσωπικά πώς αισθάνεστε,
κύριε πρόεδρε;
¶ÖÕÑÇÒ×ÚÕÔËÇßÚÄÓÕßÖÕÒÏÚÏÑÄÑØÇÚÕÆÓËÔÕÞËÏÇÒÒ¦ÐËÏ
ÎàÜÂÓÕßËÔÈÒÁÖÜÑÇÔÁÔÇÔ
ËÑÚÄÝÇÖÄÚÎÍßÔÇÃÑÇÓÕß¬ÕàÂÚÎÓÇÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝËÃÔÇÏÖÕÒÆ
ÙÕÈÇØÄ¬ÕÓÄÔÕÖÕßÑ¦ÔÜËÃÔÇÏ
ÔÇÊÏÇÈ¦àÜÔÇÊÏÇÈ¦àÜÔÇÊÏÇÈ¦àÜÑÇÏÔÇÊÏÇÈ¦àÜ
– Τι λάθος έγινε στην Ιταλία;
¶ÓÇÙÚÇÔ¦ÚßÞÕÏËÖËÏÊÂÍÃÔÇÓËÎÖØ×ÚÎÞ×ØÇÄÖÕßÁÌÚÇÙËÎ
ËÖÏÊÎÓÃÇÒÒ¦ÓÄÒÏÝÇÔÚÏÒÎÌÛÂÑÇÓËÚÏÙßÓÈÇÃÔËÏÇÔÚÏÊØ¦ÙÇÓË
ÇÓÁÙÜÝÙÜÝÇØÍÂÙÇÓËÒÃÍÕÊßÕ
ÚØËÏÝÎÓÁØËÝÒÒ¦ÙÑËÌÚËÃÚËÖÄÙÕÊÆÙÑÕÒÕËÃÔÇÏÔÇÖ¦ØËÏÝÚÎÔ
ÇÖÄÌÇÙÎÔÇÇÒÒ¦ÐËÏÝÚÎàÜÂËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔ ¦ÖÕÏËÝ
¦ÒÒËÝÞ×ØËÝÓ¦ÒÒÕÔÖÃÙÚËßÇÔÄÚÏ
ÚÕÖØÄÈÒÎÓÇÛÇÖÇØÇÓËÃÔËÏÙÚÎÔ
ÚÇÒÃÇÒÒ¦ÙÆÔÚÕÓÇÄÒËÝÁÒÇÈÇÔ
ÚÇÃÊÏÇÓÁÚØÇ ÇÏÎÙÖÇÔÃÇÑÇÏ
ÎÇÒÒÃÇÑÇÏÎØËÚÇÔÃÇ
– Η Ευρώπη βρίσκεται σε δυσαρμονία. Τι πρέπει να γίνει για
τη διάσωση της ευρωπαϊκής οικονομίας;

O Ρομάνο Πρόντι, ~ÑÚioi³ÊØ${~Ð{~V¨ÌÉÙ¨Ø³iØÐ{{Ìw
¸ÆÆm~Ñ{ÙÖ×¨ÓØ¨ÚÈÈ¨oÌØ³iØ³ÑÜËÑØV³ËÇÉ{³ituÌ³{Ðw
¨ÖÐÉÑÉ~³ÈÈÐÉT¨ÊÐÑT¨ËØÑ~{ÙÈÉÖÈÐÉÑÌÜiÚ¨{ÐÌ
ÙËÊÆÙÑÕÒÎÛÁÙÎ©ÞÏ¦ÓËÙÇÇÒÒ¦ÛÇÈØËÛËÃ
– Η κρίση θα οξύνει τις ήδη υψηλές ανισότητες σε παγκόσμιο
επίπεδο...
¶©ÏÇÔÏÙÄÚÎÚËÝÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÏ
ÙßÔËÞ×ÝÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇ
ÇÏÛÇÙßÔËÞÃÙÕßÔÔÇÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÏ
Ë¦ÔÊËÔÇÒÒ¦ÐÕßÓËÍØÇÓÓÂÖÒËÆÙÎÝØÕÝÚÕÖÇØÄÔÕÖÒÕÆÚÕÝ
ÙßÍÑËÔÚØ×ÔËÚÇÏÙËÁÔÇÔÓÏÑØÄ
ÇØÏÛÓÄËÚÇÏØËÏ×ÔÍÏÍ¦ÔÚÜÔÚÎÝ
ÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÑÇÏÚÕßÞØÎÓÇÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÚÕÓÁÇ

– Αποδίδετε την ενίσχυση του
πολιτικού αυταρχισμού διεθνώς στην αύξηση της ανισότητας;
¶ © ÖÕÒÏÚÏÑÄÝ ÇßÚÇØÞÏÙÓÄÝ
ÇÖÒ×ÔËÚÇÏÖÇÔÚÕÆ¶ÙÚÎÔ ÃÔÇ
ÙÚÎªÜÙÃÇÙÚÎÔ ËÔÚØÏÑÂÙÃÇ
ÙÚÏÝ¢ÏÒÏÖÖÃÔËÝÙÚÎÔßÙÚØÇÒÃÇ
ÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÙÚÎÔ©ßÍÍÇØÃÇ
ÙÚÎÔÕÒÜÔÃÇÙÚÏÝÔÜÓÁÔËÝ
ÕÒÏÚËÃËÝÙÚÎØÇàÏÒÃÇ ÇÏÇßÚÄÙßÓÈÇÃÔËÏÍÏÇÚÃÎÊÏËÆØßÔÙÎ
ÚÜÔÇÔÏÙÕÚÂÚÜÔÊÏÞ¦àËÏÚÏÝÑÕÏÔÜÔÃËÝÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÄÒÕÑÇÏ

– ${×¨Üo{~ËÑ¨ÒÙÉ{w
{ÈÒ¨TÈÈÉÉËÑ
³iØ{TÖØ³o{oÒ³
³ÈT¨ÊÐÑ³Ø~Ñ{³iØ³Éw
TÜoËÑØå~ÌÐi~Ñ{³i
È¨iÈÒ¨TÈ ¨w
ÜÑÙËÑ~Ñ{i$ÜÜÑÙËÑÜÉ{w
³È¨oÖÉÐÓ¨É{Ø×w
¨Üo{~ËÑ¨ÒÙÉ{{ 
$ÜÜÑÙËÑÉËÑ{³Ì~Üiw
¨ÊÑÓÑ³{³ÉÈ¨Ñw
Í~Ì Ì³Ñ~¨{KØÉÉ{ÙÊ
iËÙ{ÑÓTÉ{ÉÂÑ×ÑÜËÉ{
Ì¨ÈØo{Ñ³i¨ÓÜ~Èi
ÉÉÙÖÉÈ³i~ÑÚ{w
³ÖÉ¨ËÈ×¨Üo{~Ì
Ñ¨ÒÙÉ{ Ñ~Ñ³Ñ¨oiw
ÚÖ{Ñ¨ÒÙÉ{{«1Éw
¨Ì³{ÚÑÊ³ÑÑÑ¨ÑË³iw
³VÑÜÜÒÙÉ{³ÉÖÌ³{
ÚÑÈÐKÉË  È¨iÙÉ
Ð¨ÉËÑ³~ÒÉ{VÙ{Ìw
³{o{ÑÐ{Ñ³Ó³{ÑÑÌ×Ñi
ÑÑ{³ÉË³Ñ{Ð×ËÑ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÉÎÌÕÌÄØÕÏÔÇßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔÔÇÇÖÕÊÕÛËÃÇßÚÇØÞÏÑÂËÐÕßÙÃÇÙËÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝÖÕßÊËÔ
ÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÚÕßÝÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÕÆÝ
ÑÇÔÄÔËÝÚÎÝÌÏÒËÒËÆÛËØÎÝÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ¦ÔÊËÔËÖÏÚËßÞÛËÃÓÏÇ
ÖÇÍÑÄÙÓÏÇÙßÓÌÜÔÃÇÍÏÇÊÏÑÇÏÄÚËØÎÌÕØÕÒÄÍÎÙÎÑÇÏËÖÏÈÕÒÂ
ÕØÛÄÚËØÎÝÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÝÙÚÕÔ
ÑÄÙÓÕÚÜÔÞØÎÓÇÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô
ßÖÎØËÙÏ×ÔÚÄÚËÛÇÖÇØÇÓËÃÔÜ
ÇÖÇÏÙÏÄÊÕÐÕÝÍÏÇÚÕÓÁÒÒÕÔ
– Ως οικονομολόγος πιστεύετε
ότι μπορούμε να εκτυπώσουμε

χρήμα χωρίς να κινδυνεύουμε
από πληθωρισμό;
¶ÙÌÇÒ×ÝÓÖÕØÕÆÓËÞØÎÓÇÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂËÃÔÇÏ
ÚÁÚÕÏÇ×ÙÚËÊËÔßÖ¦ØÞËÏÑÃÔÊßÔÕÝ
– Οι απαγορεύσεις και οι καραντίνες ισοδυναμούν με αναστολή θεμελιωδών δικαιωμάτων. Πρέπει να φροντίζουμε να
επαναλαμβάνουμε ότι η αποκατάστασή τους είναι απολύτως
απαραίτητη;
¶ËÈÇÃÜÝ¬ÇÛËÓËÒÏ×ÊÎÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÇÔÇÙÚÁÒÒÕÔÚÇÏÓÄÔÕÔ
ÄÚÇÔßÖ¦ØÞËÏÖØÇÍÓÇÚÏÑÄàÂÚÎÓÇÍÏÇÚÎÔÇÔÛØ×ÖÏÔÎàÜÂ ÇÏ
Ú×ØÇÇÙÌÇÒ×ÝßÖ¦ØÞËÏ¡ÄÒÏÝ
ËÖÏÒßÛËÃÛÇÖØÁÖËÏÔÇÇÖÕÑÇÚÇÙÚÇÛÕÆÔÖÒÂØÜÝ
– Ως πρόεδρος της Κομισιόν είχατε σκεφθεί ότι θα έρθει κάποτε μια τέτοια ώρα;
¶ËÔËÃÞÇßÖÕÒÕÍÃÙËÏÓÏÇÖÇÔÊÎÓÃÇÇÒÒ¦ÚÕËÃÞÇàÎÚÂÙËÏ
ÔÇÏÊØßÛËÃËÔÏÇÃÇËßØÜÖÇáÑÂÇØÞÂ
ÖÕßÛÇÕØÍÇÔ×ÔËÏÑÕÏÔÁÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝ
ÖØÕÙÚÇÙÃÇÝÚÎÝÊÎÓÄÙÏÇÝßÍËÃÇÝ
¬ÇÑØ¦ÚÎÓÁÒÎÊËÔÙßÓÌ×ÔÎÙÇÔ
– Είστε αισιόδοξος ότι η κρίση
δεν θα κρατήσει πολύ;
¶ÒÖÃàÜÄÚÏÛÇÑØÇÚÂÙËÏÄÙÕ
ÑØ¦ÚÎÙËÑÇÏÙÚÎÔ ÃÔÇÊÎÒÇÊÂ
ÄÞÏÖÕÒÆ
– Η Κίνα εμφανίζεται σήμερα ως
παγκόσμιο παράδειγμα για όλα.
¶ÑØÏÈ×ÝØÏÔÇÖÄÞØÄÔÏÇÕÏ ÏÔÁàÕÏÎÍÁÚËÝÙÚÏÝÙßàÎÚÂÙËÏÝÚÕßÝÓÇàÃÓÇÝÌØÄÔÚÏàÇÔÔÇ
ßÖÕÔÕÕÆÔÄÚÏÃÙÜÝÖØÕÞÜØÂÙÕßÔ
ÖÏÕÑÕÔÚ¦ÙÚÕÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÄßÖÄÊËÏÍÓÇÚÎÝÆÙÎÝÂÓËØÇÄÓÜÝ
ÕÖØÄËÊØÕÝÏÖÏÙÚËÆËÏÄÚÏÎ ÃÔÇÊÃÔËÏÚÕÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÙÚÕßÝ¦ÒÒÕßÝÇÌÕÆËÖÏÚßÍÞ¦ÔËÏÑÇÒÆÚËØÇ
ÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÇÖÄÚÎÆÙÎßÚÄ
ÓËÑ¦ÔËÏÔÇÖÏÙÚËÆÜÄÚÏÖØÁÖËÏÔÇ
ËÔÏÙÞÆÙÕßÓËÇÑÄÓÎÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÚÎÌÏÒËÒËÆÛËØÎÊÎÓÕÑØÇÚÃÇ

Παντελώς ακατανόητη και ολέθρια η αδράνεια της Δύσης
Συνέντευξη στον ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ

Η πανδημία ÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆËÃÔÇÏ
ÓÃÇÖØÜÚÕÌÇÔÂÝÑØÃÙÎÖÕßÛÇ
ÑÒÕÔÃÙËÏÚÎÔËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÖÕÒÒ×ÔÙÚÎÔÇÔÛËÑÚÏÑÄÚÎÚÇÚÜÔÊßÚÏÑ×ÔÛËÙÓ×ÔÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔ
ÔÚÇÓ¬ÕßàÑÇÛÎÍÎÚÂÙÚÕØÃÇÝ
ÑÇÏÊÏËßÛßÔÚÂÚÕßßØÜÖÇáÑÕÆÔÙÚÏÚÕÆÚÕßÙÚÕÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÚÕß
*VS\TIPHÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎ
ËÔÔÕÓÃàÜÄÚÏßÖ¦ØÞËÏÑ¦ÚÏ
ÓËÚÕÕÖÕÃÕÓÖÕØÕÆÓËÔÇÚÕÙßÍÑØÃÔÕßÓË®ÒÁËÏÙÚÎÔ ®ÕØËÚÇÔÄÝÏÙÚÕØÏÑÄÝ©ÇÔÚÃÑÚßÖÕÝÙÚÎÔ
ÇÔËØÍÃÇÛÇÓÇÝÛßÓÃÙËÏÚÕ¡ËÍ¦ÒÕ
ØÇÞ©ÌÄÈÕÝÙÚÏÝÞØÎÓÇÚÇÍÕØÁÝ
ÛßÓÃàËÏÚÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÖÇØÕÓÕÏ¦àËÚÇÏÓËÕÏÑÕÔÕÓÃËÝÙËÑÇÏØÄÖÕÒÁÓÕß¶ÇÒÒ¦ÙËÇÔÚÃÛËÙÎ
ÓËÁÔÇÔÖÄÒËÓÕÕÙÚÄÞÕÝËÃÔÇÏÎ
ÇÔÇÙÚÕÒÂÚÜÔÊØÇÙÚÎØÏÕÚÂÚÜÔ
ÄÞÏÎÓÇàÏÑÂÑÏÔÎÚÕÖÕÃÎÙÎÙÜÝ
ÕÏÑÇÒÆÚËØËÝÇÔÇÒÕÍÃËÝÔÇËÃÔÇÏ
ÙÚÏÍÓÁÝÑÇÚ¦ÚÏÝÕÖÕÃËÝÕÏÑÕÔÕÓÃËÝÙÚÇÓ¦ÚÎÙÇÔÔÇÒËÏÚÕßØÍÕÆÔ
ÄÖÜÝÎÙÕÈÏËÚÏÑÂÓËÚ¦ÚÕ  Â
ÎËØÓÇÔÃÇÚÕ ßÚÄÖÕßÑ¦ÔËÏÚÎÔÚØÁÞÕßÙÇÑØÃÙÎËÔÚËÒ×Ý
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂËÃÔÇÏÎÖÒÂØÎÝÇÔÇÙÚÕÒÂÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÚÕßÚÕÓÁÇÚÜÔ
ßÖÎØËÙÏ×ÔÎÕÖÕÃÇÈÇÙÃàËÚÇÏÙË
ÊÏÇÖØÕÙÜÖÏÑÂËÖÇÌÂÖÕßÙÂÓËØÇÇÖÕÚËÒËÃßÍËÏÕÔÕÓÏÑÂÇÖËÏÒÂ®
×ÝÑØÃÔËÏÚÎÔÇÔÚÃÊØÇÙÎÚÜÔ
ßØÜÖÇÃÜÔÓÁÞØÏÙÚÏÍÓÂÝ"ßØ×ÖÎÁÖØËÖËÔÇÙÖËÆÙËÏÔÇÙÚÎØÃÐËÏÚÎÔÚÇÒÃÇÔÇÇÔÇÍÔÜØÃÙËÏ
ÄÚÏÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÓÃÇÖÇÔËßØÜÖÇáÑÂÖØÄÑÒÎÙÎÑÇÏÔÇßÏÕÛËÚÂÙËÏ
ÓÃÇÑÕÏÔÂÖÕÒÏÚÏÑÂËÒÁÍÞÕßÚÎÝ
ËÖÏÊÎÓÃÇÝÖÕßÊËÔÛÇÙÚÏÍÓ¦ÚÏàË
ÚÕßÝÚÇÒÕÆÝÇÒÒ¦ÛÇÚÕßÝÚÕÖÕÛËÚÕÆÙËÙÚÎÔÖØ×ÚÎÍØÇÓÓÂÓÏÇÝ
ÑÕÏÔÂÝÓ¦ÞÎÝËÔÚÕÁÑÇÔËÇßÚÄ®

«Κάποιος να εκτελεστεί!»
ÃÔÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇÑÇßÙÚÏÑÄÝÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÎÔÇØÞÏÑÂÍËØÓÇÔÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÇÖÇÍÄØËßÙÎÝËÐÇÍÜÍ×ÔÓÇÙÑ×ÔÑÇÏ¦ÒÒÜÔËÏÊ×ÔÖØÕÙÚÇÙÃÇÝ
Ñ¦ÖÕÏÕÔÖØÁÖËÏÔÇËÑÚËÒÁÙÕßÔ
ÍÏ»ÇßÚÄÙÚÕËØÕÒÃÔÕ®ÑÇÏÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÎÔÇØÞÏÑÂÊÂÒÜÙÎÚÎÝ

Αν ο επιμερισμός
του κινδύνου δεν είναι
εφικτός σε αυτήν
την κρίση, μάλλον
δεν θα είναι εφικτός
ποτέ. Και αυτό οδηγεί
στο ερώτημα: Τι νόημα
έχει η Ευρωζώνη;
ØÏÙÚÃÔÇÍÑ¦ØÔÚÄÚÏÎ ¬ÊËÔ
ÛÇÖÇØÁÓÈËÏÍÏÇÚÎÙßÍÑØ¦ÚÎÙÎ
ÚÜÔZWYLHKZÇÊÏÇÔÄÎÚÎÇÖÕÚßÞÃÇ
ÑÇÚÇÔÄÎÙÎÝÚÎÝÙÎÓÇÙÃÇÝÚÜÔÒÁÐË×ÔÚÎÝ®ÇØÇÊÁÞËÚÇÏÜÙÚÄÙÕ
ÄÚÏÎÇÍÑ¦ØÔÚÁÊËÏÐËÑÄÚÙÏÇ®ÙÚÎ
ÙßÔÁÞËÏÇÜÛ×ÔÚÇÝÚÎÔÑËÔÚØÏÑÂ
ÚØ¦ÖËàÇÙËÁÔÇÔÁÕÖØÄÍØÇÓÓÇ
ÇÍÕØ¦ÝÕÓÕÒÄÍÜÔÞÜØÃÝÄØÏÇÙÚÇ
ÖÕÙÕÙÚ¦ÚÕßÞØÁÕßÝÑØÇÚ×ÔÖÕß
ÓÖÕØËÃÔÇÇÍÕØ¦ÙËÏ
©¬ÕßàÚ¦ÙÙËÚÇÏÐËÑ¦ÛÇØÇßÖÁØ
ÚÎÝÁÑÊÕÙÎÝÑÕØÜÔÕÕÓÕÒÄÍÜÔ®
ÃÔÇÏÓÏÇÏÙÚÕØÏÑÂËßÑÇÏØÃÇÍÏÇÔÇ
ÊËÃÐËÏÎßØ×ÖÎÚÎÔÇÐÃÇÚÎÝÖØÕÝ
ÚÕßÝÖÕÒÃÚËÝÚÎÝ®ÒÁËÏ©ÏËÔÔÁÇ
ÎÍÁÚËÝÖÕßÙßÔßÖÁÍØÇÉÇÔÚÎÔËÖÏÙÚÕÒÂÖØÕÝÚÕÔÇØÒ¡ÏÙÁÒßÖÁØ
ÚÎÝÑÕÏÔÂÝÁÑÊÕÙÎÝÞØÁÕßÝÑÇÚÇÔÕÕÆÔÚÎÙÎÓÇÙÃÇÇßÚÂÝÚÎÝÙßÍÑßØÃÇÝ¬ÕËØÕÒÃÔÕÛÇÖØÁÖËÏÔÇ
ÇÖÇÔÚÂÙËÏÙËÑØÃÙÏÓÇËØÜÚÂÓÇÚÇ
ÓËÚÎÙÚ¦ÙÎÚÕßÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÕÛÁÓÇ
ÇßÚÄ®ÚÎÔÖØ¦ÐÎÕÏÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝ
ÚÕß,:4ÑÇÏÚÎÝ ¬ÖÏÛÇÔÄÚÇÚÇ
ÔÇËÖÇØÑÁÙÕßÔÍÏÇÚÎÔÇÖÕÌßÍÂ
ÓÏÇÝÔÁÇÝÑØÃÙÎÝÑØÇÚÏÑÕÆÞØÁÕßÝ®ËÑÚÏÓ¦ÇØ»ÄÒ»ÇßÚ¦ÇÔÕ
ËÖÏÓËØÏÙÓÄÝÚÕßÑÏÔÊÆÔÕßÊËÔËÃÔÇÏËÌÏÑÚÄÝÙËÇßÚÂÔÚÎÔÑØÃÙÎ
Ó¦ÒÒÕÔÊËÔÛÇËÃÔÇÏËÌÏÑÚÄÝÖÕÚÁ
ÇÏÇßÚÄÕÊÎÍËÃÙÚÕËØ×ÚÎÓÇ!¬Ï
ÔÄÎÓÇÁÞËÏÎßØÜà×ÔÎ"®
© ÑÇÛÎÍÎÚÂÝ ÚÕß *VS\TIPH
ÞÇØÇÑÚÎØÃàËÏÏÙÚÕØÏÑ¦ÙÎÓÇÔÚÏ-

Yπέρ ³iØÓ~ÙiØt~¨wÐÜÌou³ÒÉ³Ñ{ÑÑ×ÑÙÌå³ÑÐ0ÈÇV
~ÑÚioi³ÊØ³¨ËÑØ~Ñ{Ù{ÉÈÚÈ³ÊØ³È È¨ÑÍ~Ö³{³Ö³È³(ÑÉ{w
³ÊÐ{³ÈºHx>³i ÓÑ4Ì¨~i
ÑÄ®ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÚÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄ
ÖÇÑÁÚÕÚÄÔÜÙÎÝÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
ÁÙÖÇÙËÑÇÚ¦ÖÕÒÆÚÕÌØ¦ÍÓÇÚÕß
ÚØÏÙÊÕÒÌÚ¦ÔÕÔÚÇÝÚÇÚØÏÙ
ÚÕÖÇÑÁÚÕÚÄÔÜÙÎÝÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ©ÓÖ¦ÓÇÚÕÔ¢ËÈØÕß¦ØÏÕÚÕß
 ÑßÓ¦ÔÛÎÑËÒÃÍÕÑ¦ÚÜÇÖÄÚÇ
ÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇØÕËÏÊÕÖÕÏËÃ
ÄÓÜÝÄÚÏÊËÔÛÇËÃÔÇÏÇØÑËÚÄ®
ÍÏÇÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÎÝËÖËØÞÄÓËÔÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÙßÔÚØÏÈÂÝËÑÚÄÝ
ÇÔÌÇÔÕÆÓËËÑÖÒÎÑÚÏÑ¦ÚßÞËØÕÃ®
¬ÇÚØÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÇÖÕÚËÒÕÆÔÚÕ
 ËÔÄÝÚØÏÓÂÔÕßÚÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆ®ÙÎÓËÏ×ÔËÏÏÇÔÇ
ÇØÑÁÙÕßÔÖØÁÖËÏÎÇÔ¦ÑÇÓÉÎÔÇ
ÐËÑÏÔÂÙËÏÇÖÄÚÕÈqÚØÃÓÎÔÕÚÕß
ÊËÔËÃÔÇÏÑÇÛÄÒÕßÖÏÛÇÔÄ
ÇßÚÄ©ÏÇØÏÛÓÕÃÚÎÝÇÔËØÍÃÇÝÖÕß
ÛÇÊÕÆÓËÛÇËÃÔÇÏËÐÜÖØÇÍÓÇÚÏÑÕÃ
ßÚÂÔÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇ×ÝÑÇÏËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ¦ÚÕÓÇËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇËÍÍØÇÌÕÆÔÙÚÕßÝÑÇÚÇÒÄÍÕßÝÚÜÔ

ÇÔÁØÍÜÔBÙÙ!ÕÇØÏÛÓÄÝÁÌÚÇÙË
ÚÇËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇD¬ÕÖØÄÈÒÎÓÇ
ÙËÓÃÇÚÄÙÕ¦ÔÏÙÎÑÕÏÔÜÔÃÇÄÖÜÝ
ÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂËÃÔÇÏÄÚÏÎÓËÍ¦ÒÎ
ÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇÚÜÔÔÕÏÑÕÑßØÏ×ÔÑÇÏ
ÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔËÃÔÇÏËÐÇÏØËÚÏÑ¦Ëß¦ÒÜÚÎ¡ÄÔÕÚÕÖÏÕËÆÖÕØÕ
 ÚÕßÖÒÎÛßÙÓÕÆÓÖÕØËÃÑÇÏ
ÇÖÕÚÇÓÏËÆËÏ¬ÕÌÚÜÞÄÚËØÕ 
ÚÜÔÔÕÏÑÕÑßØÏ×ÔÊËÔÁÞËÏÑÇÛÄÒÕßÇÖÕÛÁÓÇÚÇËÔ×ÎÙßÔÚØÏÖÚÏÑÂÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ
ÓÖÕØËÃÔÇÇÔÚÁÐËÏÚÕÖÕÒÆÁÔÇÔÓÂÔÇÞÜØÃÝÁÙÕÊÇÇÇÌÂÙËÏÖÒÎÍÁÝ
ÇßÚÂÎÑØÃÙÎÛÇÖØÕÑÇÒÁÙËÏÇßÚÄ
ÖÕßÕÏÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÏÇÖÕÑÇÒÕÆÔ
¸ßÙÚÁØÎÙÎ¹BO`Z[LYLZPZDÓÄÔÏÓÎ
àÎÓÏ¦ÙÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂëËÃÔÇÏÌÇÔÚÇÙÃÜÙÎÄÚÏÓÖÕØËÃÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÇÖÒ¦ÔÇÇÔÇÑ¦ÓÉËÏÚÇÞÁÜÝÏÇÚÕÔ
ÖËØÏÕØÏÙÓÄÚÎÝÈÒ¦ÈÎÝÛÇÞØËÏÇÙÚÕÆÔÖËØÏÙÙÄÚËØÇÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑ¦ÓÁÚØÇ®

×ÝÑØÃÔËÏÚÎÙÚ¦ÙÎÚÕßÖØÕÁÊØÕß¬ØÇÓÖÖÕßÇØÞÏÑ¦ßÖÕÚÃÓÎÙËÚÕÔÏÄÆÙÚËØÇÁÊËÏÐËÔÇÖÇÃØÔËÏ
ÙÕÈÇØ¦ÚÕÓÁÍËÛÕÝÚÎÝÑØÃÙÎÝÇÒÒ¦ÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÁÛËÚËÚÕ ÇÛÕÒÏÑÄ¦ÙÞÇÖØÏÒÃÕßÜÝÏÊÇÔÏÑÂÙÚÏÍÓÂÍÏÇÚÎÒÂÐÎ
ÙßÔÇÍËØÓÕÆ"ÒÁÖÕßÓËÓÃÇÛËÇÓÇÚÏÑÂËÖÃÊËÏÐÎÚÕßÇÔÕØÛÕÒÕÍÏÙÓÕÆËÔÄÝÛËÓËÒÏÜÊ×ÝÇÙÚÇÛÕÆÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÕÆÕØ¦ÓÇÚÕÝ®ÇÖÇÔÚ¦©Ï
ÓËÚÇÖÚ×ÙËÏÝÓËÚÇÐÆÚÎÝÇÔ¦ÍÑÎÝ
ÍÏÇÊØ¦ÙÎÑÇÚ¦ÚÕßÏÕÆÑÇÏÚÎÝ
ÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÃÎÙÎÝÚÕßÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÑÄÙÚÕßÝÇßÚÂÝÚÎÝÊØ¦ÙÎÝ
ÕÊÎÍÕÆÔÌÕÈ¦ÓÇÏÙÚÕÔÞËÏØÄÚËØÕ
ÊßÔÇÚÄÙßÔÊßÇÙÓÄ!ÙÌÕÊØÁÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÙßÔÁÖËÏËÝÑÇÏÞ¦ÕÝÙÚÕ
ÙÆÙÚÎÓÇßÍËÃÇÝÓËÖÕÒÆßÉÎÒÄ
ÇØÏÛÓÄÛÇÔ¦ÚÜÔ® ÏÄÓÜÝÙËÖØÄÙÌÇÚÎÊÎÓÕÙÑÄÖÎÙÎÚÕß.HSS\W
ÚÕ ÚÜÔÓËØÏÑÇÔ×ÔËÖÏÊÕÑÏÓ¦àËÏÚÕßÝÞËÏØÏÙÓÕÆÝÚÕßÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇÙÜÝËÖËÏÊÂ
ÎÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÚÕßÇÔÚÇÔÇÑÒ¦ÚÎ
ÙÞÏàÕÌØÁÔËÏÇÖÕßÈÏ×ÔÕßÔÕÏÖÕÒÒÕÃÙÚÏÝÓËÚÇÐÆÚÕßÌÄÈÕß
ÚÕßÏÕÆÑÇÏÚÎÝÇÔ¦ÍÑÎÝÔÇÙßÔËÞÃÙÕßÔÚÎàÜÂÚÕßÝÔÚÃÔÇÑÇÚÇÖÏÁÙËÏÚÇÁÔÙÚÏÑÚ¦ÚÕßÈ¦ÙËÏÚÜÔ
ËÏÙÎÍÂÙËÜÔÚÜÔËÏÊÏÑ×ÔÕ¬ØÇÓÖ
ÚÇËÑÌØ¦àËÏÙËÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÞØÄÔÕ
ÑÇÏÙËÊÎÓÄÙÏÇÛÁÇ ÇÏÇßÚÄÖÏÛÇÔÄÚÇÚÇÛÇÙßÓÈ¦ÒËÏÙÚÎÔËÖÏÊËÃÔÜÙÎÚÎÝÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝ®

Η περίπτωση της Κίνας
ÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÎÝËÖÏÊÎÓÃÇÝÇÖÄ
ÚÎÔ ÃÔÇÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÇÔÇÊËÏÑÔÆËÏÚÄÙÕÚÇÖØÕÚËØÂÓÇÚÇÄÙÕ
ÑÇÏÚÏÝÇÊßÔÇÓÃËÝ®ÚÕßÑÇÛËÙÚ×ÚÕÝÙÎÓËÏ×ÔËÏÇÊßÔÇÓÃÇÌ¦ÔÎÑËÇÖÄÚÎÔÇØÞÏÑÂÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇ
ÑÇÚÇÖÃËÙÎÝÚÎÝÑÇÑÂÝËÃÊÎÙÎÝÑÇÏ
ÚÎÝÌÃÓÜÙÎÝÚÜÔÍÏÇÚØ×ÔÖÕßÙÂÓÇÏÔÇÔÚÕÔÙßÔÇÍËØÓÄÏÙÞÆÝÌ¦ÔÎÑËÇÖÄÚÕÔÚØÄÖÕÖÕßËÖÁÈÇÒÒËÇØÑËÚ¦ÔÜØÃÝÚÎÔÇÖÇÍÄØËßÙÎ
ÑßÑÒÕÌÕØÃÇÝÇØÞÏÑ¦ÙÚÎÕßÞ¦Ô
ÑÇÏÓËÚ¦ÙËÕÒÄÑÒÎØÎÚÎÔËÖÇØÞÃÇ
²ÕßÓÖÁÏÑÇÏÙÚÎÔßÖÄÒÕÏÖÎÞ×ØÇ
×ÙÚËÔÇÓËÏ×ÙËÏÚÕ9BÚÕÔÇØÏÛÓÄ
ÚÜÔÇÚÄÓÜÔÙÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝÕÑ¦ÛË
ÌÕØÁÇÝÚÕßÏÕÆÚÕÔÓËÚÇÊÃÊËÏDÑ¦-

ÚÜÇÖÄÚÕÑÇÏÓËÚ¦ÔÇÙÚØÇÌËÃ
ÙËÖÕÒÏÚÏÑÁÝÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝÚÎÝËÖÏÊÎÓÃÇÝÙËÙßÔÛÂÑËÝÒËÏÚÕßØÍÃÇÝ
ÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ®©¬ÕßàËÖÏÖÒÁÕÔ
ÛËÜØËÃÄÚÏÓËÚ¦ÚÎ¶ÙÆÔÚÕÓÎ¶ÇØÞÏÑÂÖËØÃÕÊÕÇÖÄÖËÏØÇÝÇÖÄÑØßÉÎÝÕÏ ÏÔÁàÕÏÊÎÓÕÙÏÕÖÕÃÎÙÇÔ
ÓËÓËÍ¦ÒÎÚÇÞÆÚÎÚÇÚÇÊËÊÕÓÁÔÇ
ÖÕßËÃÞÇÔÙÚÎÊÏ¦ÛËÙÂÚÕßÝËÔ×
ßÖËÔÛßÓÃàËÏÄÚÏÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÖÁØßÙÏÇÖÁÙßØËÇÖÄÚÎÔ
ÃÔÇÚÕÔËÖÏÙÚÂÓÕÔÇÚÕß*+*ÖÕß
ÇÖÕÚËÒÕÆÙËÚÎÔËÖÇÌÂÓËÚÏÝÇÔÚÃÙÚÕÏÞËÝÑÏÔËàÏÑÁÝÇØÞÁÝ
ßÚÄÖÕßÖØÁÖËÏÔÇÓÇÝÖØÕÈÒÎÓÇÚÃÙËÏÚÕÔÃàËÏËÃÔÇÏÄÚÏÎÆÙÎ
ÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÙËÚÎÔ ÃÔÇÔÇÓ¦ÞËÚÇÏÑÇÚ¦ÚÕßÏÕÆÚÕÔ¢ËÈØÕß¦ØÏÕ
ÑÇÏßÖÁÛËÙËÄÚÏÚÕÖØÄÈÒÎÓÇÊËÔ
ÛÇÁÌÚÇÔËÖÕÚÁÙËËÓ¦Ý®©¬Õßà
ÊËÔÛËÜØËÃÄÚÏÕÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÝÖÕß
ËÐÎÍËÃÚÎÔËÖÏÚßÞÃÇÑ¦ÖÕÏÜÔÞÜØ×ÔÁÔÇÔÚÏ¦ÒÒÜÔÙÚÎÔÑÇÚÇÙÚÕÒÂÚÎÝËÖÏÊÎÓÃÇÝËÃÔÇÏÎÆÖÇØÐÎÂ
ÓÎÊÎÓÕÑØÇÚÏÑ×ÔÛËÙÓ×ÔÕÆÚËÎ
ØÕÖÂÖØÕÝÚÕÔÑÕÒËÑÚÏÈÏÙÓÄÇÔÚÃ
ÚÕßÇÚÕÓÏÙÓÕÆ¬ÇáÈ¦ÔÑÇÏÎ
§ÄÚÏÇ ÕØÁÇÖÕßÊÏÇÞËÏØÃÙÚÎÑÇÔ
ËÖÏÚßÞ×ÝÚÎÔÑØÃÙÎËÃÔÇÏàÜÔÚÇÔÁÝ
ÊÎÓÕÑØÇÚÃËÝÑÇÏÕÏÖÕÒÃÚËÝÚÕßÝ
ÊËÔÇÔÚÇÖÕÑØÃÔÕÔÚÇÏÙËÙÚËØËÄÚßÖÇÖËØÃÇÙÏÇÚÏÑÕÆÑÕÒËÑÚÏÈÏÙÓÕÆ
ßÚÄÖÕßÓËËÔÚßÖÜÙÃÇÙËÂÚÇÔ
ÖÄÙÕÖÏÕËÐËÒÏÍÓÁÔËÝÂÚÇÔÙËÇßÚÁÝÚÏÝÞ×ØËÝÕÏÑØÇÚÏÑÁÝßÖÕÊÕÓÁÝÕÏÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÁÝÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝ
ÑÇÏÚÕËÖÃÖËÊÕÁØËßÔÇÝÑÇÏÇÔ¦ÖÚßÐÎÝØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÓÁØÎÄÖÕß
ÇÑÕÆÔÚÕßÝËÏÊÏÑÕÆÝÑÇÏÚÕßÝËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝ¡ËÈ¦ÙÎÇßÚ¦ÚÇÊËÊÕÓÁÔÇÊËÔÖØÕÑÇÒËÃÁÑÖÒÎÐÎÄÚÏ
ÑÇÚ¦ÌËØÇÔÔÇÚÏÛÇÙËÆÙÕßÔÚÕÔÏÄ
ÓËÃÝÙÚÎÆÙÎÇÔÚÏÛÁÚÜÝÁÞÕßÓËÇÖÕÊßÔÇÓ×ÙËÏÚÏÝÑØÇÚÏÑÁÝÓÇÝ
ßÖÕÊÕÓÁÝÇÍÔÕÂÙÇÓËÚÏÝÖØÕËÏÊÕÖÕÏÂÙËÏÝÚÜÔËÏÊÏÑ×ÔÑÇÏÓËÃÔÇÓË
ÖØÕÙÑÕÒÒÎÓÁÔÕÏÙÚÕI\ZPULZZHZ
\Z\HSÁÜÝÄÚÕßÂÚÇÔÖÏÇÇØÍ¦ÑÇÏ
Ú×ØÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÓËÚÎÔÖØÕÕÖÚÏÑÂÓÏÇÝÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÝ¶ËÏÊÏÑ¦
ÙÚÏÝÔÜÓÁÔËÝÕÒÏÚËÃËÝÇËÃÔÇÏ
ÚÄÙÕÊØÇÓÇÚÏÑÁÝÕÏËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÖÕß
ÛÇÇÓÌÏÙÈÎÚÎÛËÃÛËÓËÒÏÜÊ×ÝÎÇÐÏÕÖÏÙÚÃÇÚÕßÙßÙÚÂÓÇÚÕÝ®
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Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Η πιο σοβαρή
κρίση μετά
τον Δεύτερο
Παγκόσμιο

– Ανήκετε σε εκείνους
που πιστεύουν ότι αυτή η κρίση θα επιφέρει
μόνιμες αλλαγές στη συμπεριφορά και στις συνήθειες των ανθρώπων;
Ή σε αυτούς που εκτιμούν ότι πρόκειται για
μια προσωρινή κατάσταση πριν από την επιστροφή στην κανονικότητα;

Συνέντευξη στον ΒΑΣΙΛΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας είναι
ανεπαρκής και καθόλου
συντονισμένη. Ζούμε
σε έναν κόσμο ο οποίος
στερείται μιας αποτελεσματικής ηγεσίας.

Σας λέω ειλικρινά
ότι δεν γνωρίζω
αν το υγειονομικό
σύστημα της Νέας
Υόρκης θα μπορέσει
να αντεπεξέλθει τις επόμενες 3-4 εβδομάδες.
ÇÖÕÌÇÙÏÙÚÏÑ¦ÓÁÚØÇÓËÚ¦ÚÎÔ
ÇØÞÏÑÂÑÇÛßÙÚËØÎÓÁÔÎÇÔÚÃÊØÇÙÎ ÃÔÇÁÞÇÙËÁÔÇÔÕÒÄÑÒÎØÕ
ÓÂÔÇÖØÕÚÕÆÌÁØËÏÙÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇÚÕÖØÄÈÒÎÓÇËÖÏÚØÁÖÕÔÚÇÝ
ÑÇÔÕÔÏÑ¦ÚÏÝÖÚÂÙËÏÝÖØÕÝÚÕÔ
ßÖÄÒÕÏÖÕÑÄÙÓÕÖËÏÚÇÕØÍÇÔ×ÛÎÑËÓËÚØÄÖÕÖÕßÁÊÜÙËÓÏÇ
ÏÊÏÇÃÚËØÇÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÂÇÖ¦ÔÚÎÙÎ¬ÕÙÆÙÚÎÓÇÙÚÎÔÚÇÒÃÇ
ÂÚÇÔÇÔÕÞÆØÜÚÕ©ÏËÓÌÇÔÃÙÚÎÑÇÔËÖÃÙÎÝÇÖØÕËÚÕÃÓÇÙÚËÝ
ËÇßÚÂÔÚÎÌ¦ÙÎÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ
ÕÏÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÞ×ØËÝÙÚÕÔÑÄÙÓÕÁÞÕßÔÖ¦ØËÏÙÚÇÙÕÈÇØ¦ÚÎÔ
ÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÑÇÏÖØÕÙÖÇÛÕÆÔÓË
ÓÁÚØÇÙËÊÏ¦ÌÕØÇËÖÃÖËÊÇÑÇÏ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÑÇÏËÖÏÊÎÓÏÕÒÕÍÏÑ¦
ÔÇÇÔÚËÖËÐÁÒÛÕßÔ
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Ο τουρισμός
και η Ελλάδα

Ο Ιαν Μπρέμερ μιλάει στην «Κ»
Η κρίση ÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆËÃÔÇÏÎÖÏÕ
ÙÕÈÇØÂÓËÚ¦ÚÕÔqÇÍÑÄÙÓÏÕ
ÄÒËÓÕÕÏÊßÚÏÑÁÝÕÏÑÕÔÕÓÃËÝÛÇ
ËÃÔÇÏÑÒËÏÙÚÁÝÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÓÁÞØÏ
ÚÁÒÕÝÖØÏÒÃÕßÑÇÏÎÒÒ¦ÊÇÛÇ
ÖØÁÖËÏÔÇÐËÞ¦ÙËÏÚÕÔÚÕßØÏÙÓÄ
ÓÁÞØÏÔÇÈØËÛËÃÚÕËÓÈÄÒÏÕ¬ÎÔ
ËÑÚÃÓÎÙÎÇßÚÂÊÏÇÚßÖ×ÔËÏÙÚÎÔ
 ®ÕÖØÄËÊØÕÝÚÕß,\YHZPH.YV\W
0ÇÔ¡ÖØÁÓËØÕÕÖÕÃÕÝÖËØÏÍØ¦ÌËÏ
ÓËÚÕÔÖÒÁÕÔÍÒÇÌßØÄÚØÄÖÕÚÕ
ÑÇÛËÙÚ×ÝÚÎÝÔÁÇÝÖÒÎÔÖØÕÙÜØÏÔÂÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝ!ÇËÃÔÇÏ
Ñ¦ÛËÓÁØÇ ßØÏÇÑÂ
– Ο COVID-19 είναι ένας ιδιαίτερα απειλητικός ιός. Από την
άλλη πλευρά, η δυνατότητα της
ανθρωπότητας να διαχειρίζεται
μια οποιαδήποτε κρίση είναι πιο
ισχυρή και εξελιγμένη από ποτέ. Θα λέγατε ότι ο πλανήτης
σήμερα κάνει ό,τι πραγματικά
μπορεί για να αντιμετωπίσει το
πρόβλημα με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο; Τι βαθμό θα
βάζατε στα αντανακλαστικά της
διεθνούς κοινότητας;
¶ÕÆÓËÖÒÁÕÔÙËÁÔÇÔÑÄÙÓÕ
.aLYVÊÎÒÇÊÂÙËÁÔÇÔÑÄÙÓÕÕ
ÕÖÕÃÕÝÙÚËØËÃÚÇÏÓÏÇÝÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÂÝÎÍËÙÃÇÝÖÕßÛÇÕÊÎÍÂÙËÏÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÇÚàÁÔÚÇßÚÂ
ËÃÔÇÏÎÖØ×ÚÎÑØÃÙÎÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÇßÚÄÝÕÑÄÙÓÕÝÍÏ»ÇßÚÄ
ÑÇÏÎÇÔÚÃÊØÇÙÎÚÎÝÊÏËÛÔÕÆÝÑÕÏÔÄÚÎÚÇÝËÃÔÇÏÇÔËÖÇØÑÂÝÑÇÏÑÇÛÄÒÕßÙßÔÚÕÔÏÙÓÁÔÎÔÚÏÛÁÚÜÝ
ËÃÔÇÏÈÇÛÏ¦ÖÕÒÏÚÏÑÕÖÕÏÎÓÁÔÎ
©Ó¦ÊËÝÄÖÜÝÚÕ.ÑÇÏÚÕ.
ÙÚÎÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÊËÔßÖ¦ØÞÕßÔÚÕÈÒÁÖÕßÓËÙÚÕÔÚØÄÖÕ
ÓËÚÕÔÕÖÕÃÕÇÔÚÏÊØÕÆÔÖÇØ¦ÚÕ
ÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÁÞÕßÔÓÖØÕÙÚ¦ÚÕßÝ
ÓÏÇÖÇÍÑÄÙÓÏÇÖÇÔÊÎÓÃÇÔÓÏÇ
ÑØÃÙÎÄÖÜÝÇßÚÂÊËÔÌÁØËÏÚÏÝ
Þ×ØËÝÑÕÔÚ¦ÑÇÏÊËÔÕÊÎÍÂÙËÏ
ÙËÓÏÇÑÕÏÔÂÇÔÚÃÊØÇÙÎÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÑÕÏÔÄÚÎÚÇÝÚÄÚËÖÕÏÇ
ÑØÃÙÎÛÇÚÕÑÇÚÇÌÁØËÏ"ËÈÇÃÜÝ
ÙËÊËÆÚËØÕËÖÃÖËÊÕÇÖÄÞ×ØÇÙË
Þ×ØÇÖÇØÇÚÎØËÃÑÇÔËÃÝÖÒÁÕÔ

l

Ο Ιαν Μπρέμερ ÉËÑ{åÐÉ¨{~ÑÌØÜ{³{~ÌØÉ{³ÊÐÑØ~Ñ{ÉÂÉ{Ù{~ÉÖÉ³Ñ{³iÉÂ³É¨{~ÊÜ{³{~Ê³ (åV³
ÐÉ³ÑTiÐÑ³{ÐÌ~¨Ñ³~Ñ{³ÑÑo~ÌÐ{ÑÜ{³{~Ò¨Ë~Ñ ËÑ{{Ù¨È³ÊØ³È º¦>©x>¦ºV×¨ÓÑÓ¨ÉÈÑØ~Ñ{Ñ¨TÊØÈÐKÈÜÉÈ³{~Èi¨É{ÐÉÓÙ¨Ñ³i ÓÑ4Ì¨~i~Ñ{o¨Ñ×ÉËÑÑÒ³iÈ×ÊÜ{ ËÑ{ÉËiØÉ{~É×ÑÜÊØ³iØ
< +!_Xx>VÈ×{ÜÂÉÉË³ÌÈt< +!8¦Xu
– Για πόσο χρονικό διάστημα
μπορείτε να φανταστείτε να διαρκούν πρακτικά τα μέτρα καραντίνας ανά τον κόσμο;
¶ ÃÔÇÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÚØÕÞÏ¦
ÖÒÂØÕßÝËÖÇÔËÑÑÃÔÎÙÎÝÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÚÎÝÚÕÇØÍÄÚËØÕÓÁÞØÏ
ÚÏÝÇØÞÁÝ¡ÇãÕßËÔÛÇÊÕÆÓËÚÕ
ÃÊÏÕÙÚÏÝÑÇÏÙÚÎÔßØ×ÖÎ
©¬ØÇÓÖËÃÖËÄÚÏÛÁÒËÏÔÇÚËØÓÇÚÃÙËÏÚÎÔÑÇØÇÔÚÃÔÇÙËÚØËÏÝ
ËÈÊÕÓ¦ÊËÝßÚÄÄÓÜÝËÃÔÇÏÇØÑËÚ¦ÊÆÙÑÕÒÕÑÇÛ×ÝËÃÓÇÙÚË
ÇÑÄÓÎËÔÇÔÇÓÕÔÂÚÎÝÁÐÇØÙÎÝ
ÚÜÔÑØÕßÙÓ¦ÚÜÔ§ÁÇ±ÄØÑÎ
ÈØÃÙÑËÚÇÏÓÃÇËÈÊÕÓ¦ÊÇÖÃÙÜ
¦ÖÕÏËÝÇÔÇÊßÄÓËÔËÝÕÏÑÕÔÕÓÃËÝÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÊÆÕËÈÊÕÓ¦ÊËÝ
ÖÃÙÜËÜØ×ÈÁÈÇÏÕÄÚÏÛÇÖ¦ÓËÁÜÝÚÇÓÁÙÇÖØÏÒÃÕßÕÖÄÚË
ÑÇÏÛÇÁÞÕßÓËÖËØÏÙÙÄÚËØÇÊËÊÕÓÁÔÇÍÏÇÚÎÔËÐÁÒÏÐÎÚÕßÏÕÆ
¬ÄÚËÛÇËÃÓÇÙÚËÙËÛÁÙÎÔÇÊÕÆÓËÖÄÚËÛÇÂÚÇÔØËÇÒÏÙÚÏÑÄÔÇ
ÒÂÐÕßÔÚÇÁÑÚÇÑÚÇÓÁÚØÇØÇÑÚÏÑ¦ÚÕÖÏÕÇÏÙÏÄÊÕÐÕÙËÔ¦ØÏÕ
ÛÇÂÚÇÔÎËÖÇÔËÑÑÃÔÎÙÎÙÚÕÚÁÒÕÝÖØÏÒÃÕß
– Πόσο θα «μολύνει» ο κορωνοϊός την παγκόσμια οικονομία;
Οι εκτιμήσεις για το εύρος της
ύφεσης ποικίλλουν. Η κρίση θα
είναι, όπως όλα δείχνουν πλέον,

χειρότερη από αυτήν του 2008.
¶ßÚÄËÃÔÇÏÚÕÓÄÔÕÙÃÍÕßØÕ
ÑØÃÙÎÖÕßÛÇÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÊËÔ
ÛÇËÃÔÇÏÑÇÔÑÕÔÚ¦ÙÚÎÔÑØÃÙÎ
ÚÕßØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÎÔÖÏÕ
ÙÌÕÊØÂÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÇÖÕÊÏÕØÍ¦ÔÜÙÎÓËÚ¦ÚÕÔqÇÍÑÄÙÓÏÕÄÒËÓÕÃÔÇÏÑØÃÙÎÑÇÏàÂÚÎÙÎÝÑÇÏ
ÖØÕÙÌÕØ¦ÝÑÇÏËÖÎØË¦àËÏÕÒÄÑÒÎØÕÚÕÔÑÄÙÓÕÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÊËÔßÖ¦ØÞËÏÕÏÑÕÔÕÓÃÇÔÇ
ÙÚÎØÃÐËÏÝ©ÑÄÙÓÕÝÊËÔÊÕßÒËÆËÏÚÇÓÇÍÇàÏ¦ËÃÔÇÏÑÒËÏÙÚ¦Ç
ËÃÔÇÏÑ¦ÛËÓÁØÇ ßØÏÇÑÂ
– Πώς θα πρέπει κατά τη γνώμη
σας να αντιδράσουν οι κυβερνήσεις και οι κεντρικές τράπεζες
προκειμένου να μετριάσουν τις
οικονομικές επιπτώσεις αυτής
της υγειονομικής κρίσης;
¶ÑßÈÁØÔÎÙÎÙÚÏÝÖØÕÞÜØËÃÙËÓÁÚØÇØËßÙÚÄÚÎÚÇÝÖÕß
ÇÔÚÏÙÚÕÏÞÕÆÔÙÚÕ ÚÕß
ÊÎÒÇÊÂÚÕÊÏÖÒ¦ÙÏÕÇÖÄÚÕÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÖÇÑÁÚÕÚÕß ¡ÁÔËÏ
Ó¦ÒÏÙÚÇÔÇÇÖÕÊËÏÞÛËÃÇÔÇßÚÄÛÇ
ËÃÔÇÏÇØÑËÚÄÇÊÕÆÓËÙÚÂØÏÐÎ
ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕßÓËÍÁÛÕßÝÙËÄÒËÝÚÏÝ
ÇÔËÖÚßÍÓÁÔËÝÕÏÑÕÔÕÓÃËÝÄÖÜÝ
ÎÇÖÜÔÃÇÑÇÏÎßØ×ÖÎ¬Õ§¬
ÑÇÏ¦ÒÒÕÏÊÏËÛÔËÃÝÕØÍÇÔÏÙÓÕÃÛÇ
ÖØÕÙÖÇÛÂÙÕßÔÔÇÑ¦ÔÕßÔÚÕÃÊÏÕ
ÑÇÏÙÚÏÝÇÔÇÊßÄÓËÔËÝÕÏÑÕÔÕÓÃ-

ËÝÞÜØÃÝÔÇËÃÔÇÏÈÁÈÇÏÎÎËÖÏÚßÞÃÇÚÕßÝ²ØËÏ¦àËÚÇÏÖÇÍÑÄÙÓÏÕÝ
ÙßÔÚÕÔÏÙÓÄÝÑÇÏÙËÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÑÇÏÙËËÖÏÊÎÓÏÕÒÕÍÏÑÄËÖÃÖËÊÕÔÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÕ¡ËÐÏÑÄ
ÊËÔÖ¦ØËÏÙÚÇÙÕÈÇØ¦ÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÄÚËÛÇßÖ¦ØÐËÏËÖÏÖÒÁÕÔ
ËÐ¦ÖÒÜÙÎÚÕßÏÕÆÑÇÏÙÚÏÝ
ÇÔËÐÇØÚÂÚÜÝÇÖÄÚÇÓÁÚØÇÖÕß
ÛÇÖ¦ØÕßÔÔÎØÇàÏÒÃÇËÖÏÒÁÐËÏÔÇÑØÇÚÂÙËÏÇÔÕÏÞÚÂÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÎÝÚÄÚËÛÇÇßÐÎÛÕÆÔ
ÚÇÑØÕÆÙÓÇÚÇÇÖØÁÖËÏÔÇÍÃÔËÏ
ÇÔÚÏÒÎÖÚÄÄÚÏÊËÔßÖ¦ØÞËÏÇÔÕÙÃÇÇÖÁÔÇÔÚÏÙËÇßÚÄÔÚÕÔÏÄÇ
ÞØËÏÇÙÚËÃÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÁÔÇÝÞØÄÔÕÝÖØÕÚÕÆÇÖÕÑÚÂÙÕßÓËÚÕËÓÈÄÒÏÕÏÊ¦ÒÒÜÝÍÏÇÔÇÁÞÕßÓË
ÇÔÕÙÃÇÛÇÖØÁÖËÏÔÇÖØÕÙÈÒÎÛËÃ
ÚÕ ÚÕßÖÒÎÛßÙÓÕÆ¶ÇÝËÒÖÃÙÕßÓËÄÚÏÊËÔÛÇÙßÓÈËÃ²ØËÏÇàÄÓÇÙÚËÖÕÒÏÚÏÑÁÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÏÄÚÏ
ÎÛÔÎÙÏÓÄÚÎÚÇÙËÇßÚÄÔÚÕÔÏÄ
ÇÔÚÕßÍËÏÕÔÕÓÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇÊËÔ
ÓÖÕØËÃÔÇÊËÞÛËÃ¦ÒÒÇÖËØÏÙÚÇÚÏÑ¦ËÃÔÇÏÁÜÝÌÕØÁÝÓËÍÇÒÆÚËØÎÇÖ»ÄÚÏÙË¦ÒÒÕßÝÏÕÆÝ
ßÚÂÔÚÎÙÚÏÍÓÂÙßàÎÚ×ÓÇàÃÙÇÝ
ÇÖÄÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎÑÇÏÙÇÝÒÁÜ
ËÏÒÏÑØÏÔ¦ÄÚÏÊËÔÍÔÜØÃàÜÇÔÚÕ
ßÍËÏÕÔÕÓÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇÚÎÝÖÄÒÎÝ
ÛÇÓÖÕØÁÙËÏÔÇÇÔÚËÖËÐÁÒÛËÏÚÏÝ
ËÖÄÓËÔËÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝ

– ÐËÇÌ³{ÓTÈÐÉÑ~ÒÈÐÉÐÉÐ{Ñ¨¨{Ê
~Ñ³Ò³ÑiÉÌV³{Ñ×¨Ò
³iÈÐÉ¨{×¨Ò³ÑÚ¨${ÒÚ¨{ÉËÑ{
~{{~ÒÌ³Ñ~Ñ{ÚÑÈÉTËÈÑÉËÑ{~{{~ÒÌ³ÑÐÉ³Ò³³ÓÜØÑÈ³ÊØ³iØ~¨ËiØ${ÉÌ³É¨ÉØ
iÜ{~ËÉØKÓKÑ{ÑÊ³ÑÊÙi
Ü{oÌ³É¨~{{~ÒÌ³ÑV
Ø¨Ø³i¨{~ÊÑÜÜiÜÉËÙ¨ÑiV³iÉ{~{ËÑ¨ÌÐÉ¨Ì
³ÑÊÙi{ÒÉ³{ÐÉ³Ñ
i×{Ñ~ÒÐÓÑ~{{~ÊØ
Ù{~³ÖiØ~Ñ{³iÉ{~{~Ê
¨ÑoÐÑ³{~Ì³i³ÑVÌ³ÉÉÙÓTÉ³Ñ{ÑÈ³ÊiÉ¨ËÙØÑ
É{³ÉËÉ{³iÈo~É~¨{ÐÓi
³Òi³ÈØ
– Η Ελλάδα είναι μια
χώρα που στηρίζεται σε
μεγάλο βαθμό στον τουρισμό. Ποια είναι η πρόβλεψή σας για την επόμενη ημέρα σε αυτόν τον
τομέα της οικονομίας;

– {Ñ³i¨ÑV³È¨{ÐÌØ
³ÓÜØÛÉKÜÓÖ³ÐÑ~¨ÈÑÇ{É¨ÌÜ{ÑÑ
ÂÉ~{Öo{Ñ³ÑÉÜÜi{~Ò
i{ÒÛÉKÜÓÖ³ÐÑ
³ÊÉ{Øo{ÑÜÌoÈØÜÈ³ÉÜÉËÑØåÜÜ³ÉV³¨³¨ÒoÐÑÈÚÑ~ÒÈ
ÌÜ{ÐÉ³Ò³iÑ~Ñ³Ò³Ñi³iØ~ÑÚiÐÉ¨{Ì³i³ÑØ
ÚÑÉËÑ{ÑÉ{³¨ÓÈ
³iÙÈÜÉ{Ò1ÑT¨É{Ñ³ÉË
T¨ÌØ¨³ÖÉ¨{¨{³Ö³Ñ~¨ÖÐÑ³Ñ~Ñ{
~È¨ËØÚÑT¨É{Ñ³ÉËT¨ÌØ¨³ÖK¨ÉÚÉË³ÉÐKÌÜ{ÑÉËØÙÉÚÑÉ~³ÉÚÉË³¨Ë~ÑÊÉ{
ÓT¨{ÑK¨ÉÚÉË³ÉÐKÌÜ{É~³¨ÑoÐÒ³ÚÑ
ÂÉTÒÈÐÉ³³È¨{ÐÌ
iÂÉTÒÐÉÌ³{ÑÈ³ËÈ
³ÑÂ{ÙÉÖÈÉ¨{Ì³É¨
o{ÑÜÌoÈØÑÑÈTÊØÉËÑ{
{iÜ{~{ÐÓ{VÙiÜÑÙÊ{
{ÉÈÒÜ³{ÉÑÈ³Ê³i
ÈoÉ{Ð{~Ê~¨ËiåÈ³Ì
ÚÑÉËÑ{ÓÑ¨ÑoÐÑ³{~Ò
ÐÉoÒÜ¨ÌKÜiÐÑo{Ñ³i
ÜÜÒÙÑ

Ο κορωνοϊός ενισχύει πολιτικά την παγκοσμιοποίηση
– Παρά την παγκόσμια καραντίνα, βλέπουμε την Τουρκία να συνεχίζει την άσκηση πίεσης προς
την Ευρώπη, παρατάσσοντας
πρόσφυγες και μετανάστες στα
σύνορα με την Ελλάδα. Πώς θα
επηρεάσει κατά τη γνώμη σας η
κρίση του κορωνοϊού την Τουρκία και την ισχύ του Ερντογάν;
¶ÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÕÏÄÝ¦ØÍÎÙË
ÔÇËÓÌÇÔÏÙÚËÃÇÒÒ¦ÖÒÁÕÔÑÏÔËÃÚÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇÇÖËÏÒÎÚÏÑ¦©ÑÃÔÊßÔÕÝÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇËÃÔÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇ
ßÉÎÒÄÝÑÇÛ×ÝÕÏßÖÕÊÕÓÁÝÚÎÝ
ÂÚÇÔÂÊÎÙËÑÇÑÂÌÄØÓÇØÑËÃÔÇ
ÙÑËÌÛËÃÑÇÔËÃÝÄÚÏÊËÔÙßÍÑØÃÔÕÔÚÇÏÓËÚÏÝÇÔÚÃÙÚÕÏÞËÝÚÎÝÚÇÒÃÇÝÎÕÖÕÃÇÜÙÚÄÙÕÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙË
ÚÎÙÌÕÊØÄÚÎÚÇÚÕßÏÕÆßÚßÞ×Ý
ÓÁÞØÏÙÚÏÍÓÂÝÕÏÄÝÊËÔÁÞËÏÖÒÂÐËÏÚÕßÝÖØÄÙÌßÍËÝÑÇÏÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝÖÕßËÃÔÇÏÙßÍÑËÔÚØÜÓÁÔÕÏ
ÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÔÍÃÔËÏÇßÚÄÔÕÓÃàÜÄÚÏÕØÔÚÕÍ¦ÔÛÇÑÒÏÓÇÑ×ÙËÏÇÑÄÓÎÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÎÙÚ¦ÙÎ
ÚÕßÇÖËÏÊËÔÑØÇÚ¦ÜÇßÚÕÆÝ
ÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝËÊ×®ÑÇÏÖÏÛÇÔ×Ý
ÔÇÁÞÕßÓËÓËÍÇÒÆÚËØÎÁÔÚÇÙÎÙË
ÇßÚÄÚÕÓÁÚÜÖÕ
– Πώς αξιολογείτε την αντίδραση της Ευρώπης στη διαχείριση
αυτής της κρίσης και τι θα πρέπει να περιμένει κανείς πλέον
στην Ιταλία;
¶ßÚÂÔÚÎÔ×ØÇÈÒÁÖÕßÓËÙÚÎÔ

Χρειάζονται ισχυροί
συνεργαζόμενοι θεσμοί
για μία σειρά
προκλήσεων,
όπως οι πανδημίες.
ßØ×ÖÎÓÁÚØÇÏÙÞßØÂÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝßÖÕÙÚÂØÏÐÎÝÇÖÄÚÎÔËßØÜÖÇáÑÂÎÍËÙÃÇÇÖÄÚÎÍËØÓÇÔÏÑÂ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÇÖÄÚÎÔßØÜÖÇáÑÂ
ËÔÚØÏÑÂ¬Ø¦ÖËàÇËÔÇÔÎÙßÞ×ÏÊÏÇÃÚËØÇÍÏÇÓÏÇÚØÇÖËàÏÑÂÂ
ÞØÎÓÇÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑØÃÙÎÙÚÎÔ
ßØ×ÖÎÚÇÒÃÇÈËÈÇÃÜÝÁÞËÏ
ÖÕÒÆßÉÎÒÄÞØÁÕÝÑÇÏÇßÚÄÙßÔÏÙÚ¦ÖÎÍÂÇÔÎÙßÞÃÇÝ±ÖÂØÐÇÔ
ÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÓÁØËÝÑ¦ÖÕÏËÝËÔÊËÃÐËÏÝÈËÒÚÃÜÙÎÝÙÚÎÔÑÇÓÖÆÒÎ
ÚÜÔÑØÕßÙÓ¦ÚÜÔÇÝËÒÖÃÙÕßÓËÄÚÏ
ÛÇÙÎÓËÏÜÛËÃÖØÄÕÊÕÝÏÄÚÏÙßÔ
ÚÕÏÝ¦ÒÒÕÏÝÚÇÑØÕÆÙÓÇÚÇÖÒÂÚÚÕßÔÑÇÏÚÕßÍËÏÕÔÕÓÏÑÄÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÝÞ×ØÇÝÊÎÒÇÊÂÇßÚÕÆÝ
ÖÕßÑÇÒÕÆÔÚÇÏÔÇÊÏÇÞËÏØÏÙÚÕÆÔ
ÇßÚÂÔÚÎÔÑØÃÙÎ
– Πώς βλέπετε να διαμορφώνονται από εδώ και στο εξής οι ήδη

προβληματικές σχέσεις ΗΠΑ και
Κίνας;
¶ÃÔÇÏÖÏÛÇÔÄÒÄÍÜÚÜÔËÖÏÖÒÕÑ×ÔÙÚÏÝËÌÕÊÏÇÙÚÏÑÁÝÇÒßÙÃÊËÝÖÕÒÒÁÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÔÇÓËÏ×ÙÕßÔÚÎÔÖÇØÕßÙÃÇ
ÚÕßÝÙÚÎÔ ÃÔÇÎÕÖÕÃÇ¦ÒÒÜ-

ÙÚËËÃÞËÂÊÎÇØÞÃÙËÏÔÇÍÃÔËÚÇÏ
ÖÏÕÇÑØÏÈÂØÕÈÒÁÖÜËßØÆÚËØÇ
ÓÏÇËÓÈ¦ÛßÔÙÎÙÚÎÔÇÖÕÙÆÔÊËÙÎ
ÚÜÔÊÆÕÞÜØ×ÔÑÇÏÓËÍÇÒÆÚËØÎ
ÁÔÚÇÙÎÙÚÏÝÙÞÁÙËÏÝÚÕßÝ ÃÔÇ
ÇÐÏÕÖÕÏËÃÖÒÁÕÔÚÎÔßÍËÏÕÔÕÓÏÑÂ
ËÌÕÊÏÇÙÚÏÑÂÚÎÝÇÒßÙÃÊÇÖØÕÙËÍ-

ÍÃàÕÔÚÇÝÞ×ØËÝÚÎÝßØ×ÖÎÝÑÇÏ
ÚÎÝ¡ÁÙÎÝÔÇÚÕÒÂÝÙÚÏÝÕÖÕÃËÝ
ÖÇØÁÞËÏßÖÕÙÚÂØÏÐÎ¬ÕËÑÃÔÕ
ÇÏÙÛ¦ÔËÚÇÏÙÂÓËØÇÓËÍÇÒÆÚËØÎ
ÇßÚÕÖËÖÕÃÛÎÙÎÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓË
ÚÕÑÇÏÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÊÏÇÊØÇÓÇÚÃÙËÏÁÔÇÔÖÏÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÍËÜÖÕÒÏÚÏÑÄØÄÒÕËÔÛÇÙßàÎÚ¦ÓË
ÖÒÁÕÔÍÏÇÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÖÇÍÑÄÙÓÏÇ
Ú¦ÐÎÇÒÒ¦ÍÏÇÖÕÒßÑÇÚÇÑËØÓÇÚÏÙÓÁÔÎÖÇÍÑÄÙÓÏÇÚ¦ÐÎÇÖØÁÖËÏÔÇÊÕÆÓËÇÔÕÏÛÇËÖÏÊÏ×ÐÕßÔÁÔÇÔÖÏÕÁÔÚÕÔÕËÓÖÕØÏÑÄ
ÖÄÒËÓÕÓËÚ¦ÚÕÚÁÒÕÝÇßÚÂÝÚÎÝ
ÑØÃÙÎÝÃÔÇÏÇÑÄÓÎÒÃÍÕÔÜØÃÝ
ÍÏÇÔÇÊÕÆÓËÑÇÚ¦ÖÄÙÕÔÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÖÕßÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÚÇÏÛÇÑÇÚÇÒÂÐËÏÙËÁÔÇËÃÊÕÝÉßÞØÕÆÖÕÒÁÓÕßÓËÚÇÐÆÑÇÏ ÃÔÇÝÓË
ÇÏÞÓÂÚÕÓËÃÝÄÖÜÝÎÚËÞÔÕÒÕÍÃÇ
– Η κρίση του κορωνοϊού ενισχύει ή αποδυναμώνει τον Τραμπ
ενόψει των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ;
¶ËÔËÃÔÇÏÙÇÌÁÝÇÑÄÓÎØÇÞßÖØÄÛËÙÓÇÊÎÒÇÊÂÚÏÝËÖÄÓËÔËÝÒÃÍËÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÓ¦ÒÒÕÔÛÇ
ÇßÐÎÛÕÆÔÚÇÖÕÙÕÙÚ¦ÇÖÕÊÕÞÂÝ
ÚÕßÑÇÛ×ÝßÖ¦ØÞËÏÎÇÔ¦ÍÑÎÍÏÇ
ÁÔÇÔÏÙÞßØÄÎÍÁÚÎÖÕßÛÇÊÏÇÞËÏØÏÙÚËÃÇßÚÂÔÚÎÔÑØÃÙÎÖÃÙÎÝ
ÁÞËÏÍÆØÜÚÕßÓÏÇÑÇÒÂÕÓ¦ÊÇ
ÖÕßÚÕÔÈÕÎÛ¦ÖÏÖÒÁÕÔÖÇØÁÞËÏÁÔÇÚËØ¦ÙÚÏÕÖÇÑÁÚÕÙÚÂØÏÐÎÝ
ÖØÕÝÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇ6ÓÜÝßÖ¦Ø-
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ËÖËÑÚÇÛËÃÑÇÏÙÚÕÚØÃÚÕÚØÃÓÎÔÕ
ÚÕßÁÚÕßÝÇÔÚÕßÍËÏÕÔÕÓÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇßÖËØÌÕØÚÜÛËÃÇÔÕÃÊÏÕÝ
ËÖÏÒÁÐËÏÔÇÇÔÕÃÐËÏÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÖÏÕÔÜØÃÝÑÇÏÚÇÑØÕÆÙÓÇÚÇÇßÐÎÛÕÆÔÌÁØÔÕÔÚÇÝËÖÏÖØÄÙÛËÚÇ
ÓÁÚØÇÑÇØÇÔÚÃÔÇÝÚÄÚËÊßÔÎÚÏÑ¦
ÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÄÒÇÇßÚ¦ÔÇËÃÔÇÏ
ÑÇÚÇÙÚØÕÌÏÑ¦ÍÏÇÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÖÕØËÃÇÚÕß¬ØÇÓÖ
– Η κατάσταση που διαμορφώνεται συνιστά κατά τη γνώμη
σας έκκληση για λιγότερη ή για
περισσότερη παγκοσμιοποίηση;
¶ßÚÂËÃÔÇÏÓÏÇÊÆÙÑÕÒÎËØ×ÚÎÙÎËÄØÕßÝËÌÕÊÏÇÙÚÏÑÂÝÇÒßÙÃÊÇÝÑÇÒËÃÓ¦ÒÒÕÔÍÏÇÒÏÍÄÚËØÎÖÇÍÑÕÙÓÏÕÖÕÃÎÙÎÑÇÛ×ÝÕ
ÁÒËÍÞÕÝÚÜÔÊÏÑ×ÔÙÕßÖÄØÜÔ
ÙËËÔÊßÔÇÓ×ÔËÏÓÁÙÇÙÚÏÝÁÑÚÇÑÚËÝÙßÔÛÂÑËÝËÄØÕßÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÑÇÒËÃÙÇÌ×ÝÍÏÇÖËØÏÙÙÄÚËØÎÖÇÍÑÕÙÓÏÕÖÕÃÎÙÎÑÇÛ×ÝÇÔ
Ñ¦ÚÏÞØËÏ¦àËÚÇÏÙÂÓËØÇËÃÔÇÏÕ
ÑÇÒÆÚËØÕÝÊÏËÛÔÂÝÙßÔÚÕÔÏÙÓÄÝ
ÙËÁÔÇÊÏÇÙßÔÊËÊËÓÁÔÕÖÇÍÑÄÙÓÏÕÙÆÙÚÎÓÇ²ØËÏ¦àÕÔÚÇÏÏÙÞßØÕÃÙßÔËØÍÇàÄÓËÔÕÏÛËÙÓÕÃÍÏÇ
ÓÃÇÙËÏØ¦ÖØÕÑÒÂÙËÜÔÙËÚÕÓËÃÝÄÖÜÝÎÑÒÏÓÇÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂ
ÎÑßÈËØÔÕÇÙÌ¦ÒËÏÇÑÇÏÈËÈÇÃÜÝ
ÕÏÖÇÔÊÎÓÃËÝ
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Νέα δεδομένα στο ποδόσφαιρο
Η παγκόσμια κρίση λόγω κορωνοϊού αλλάζει δραματικά το δημοφιλές άθλημα
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΤΤΙΧΗ

Όσο αισιόδοξος και αν είναι κάποιος
δεν μπορεί να αγνοεί την σκληρή
πραγματικότητα που δημιούργησε ο
νέος κορωνοϊός. Οι οικονομικοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι η παγκόσμια
κρίση είναι χειρότερη ίσως ακόμη
και από τη μεγάλη ύφεση του 1929.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι
λόγω του κορωνοϊού, θα επηρεαστεί
σε πολύ μεγάλο βαθμό το ποδόσφαιρο
και οι ομάδες. Χωρίς ακόμη να μπορεί
να προσδιοριστεί ο χρονικός ορίζοντας
εξόδου από την κρίση και ακόμη περισσότερο οι επιπτώσεις που θα έχει
στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, οι ομάδες
μας στην Κύπρο θα πρέπει να αρχίσουν να ετοιμάζονται για μια εντελώς
διαφορετική μέρα, με πολύ διαφορετικά δεδομένα από αυτά που είχαμε
προ της πανδημίας.







Η διοίκηση της Μπαρσελώνα ανακοίνωσε πως θα
επιβάλει μειώσεις στους
μισθούς των υπαλλήλων.
Ως τα μέσα Ιουλίου

Όσον αφορά τα σενάρια για τις
τοπικές αλλά και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, το επικρατέστερο φέρει
την UEFA να επεκτείνει κι επίσημα
την σεζόν ως τα μέσα του καλοκαιριού,
κάτι που όπως φαίνεται μελετάται
σοβαρά και ίσως είναι το πιο πιθανό
ενδεχόμενο. Μόνο με αυτόν τον τρόπο
θα μειωθεί στο μικρότερο δυνατό
βαθμό, η μεγάλη οικονομική χασούρα
συλλόγων, λιγκών και ομοσπονδιών.
Ακούγονται βέβαια και κάποιες φωνές
για αδράνεια των ποδοσφαιρικών
διοργανώσεων, αλλά είναι εντελώς
εκτός πραγματικότητας.

Nα τελειώσει αυτή η σεζόν

Βέβαια υπάρχουν πολλά ζητήματα
να διευθετηθούν σε μια τέτοια εξέλιξη.
Προφανώς κάποιες λύσεις θα προσφερθούν για όλα. Αν θα είναι βιώσιμες ή όχι, θα το δείξει η εξέλιξη
των πραγμάτων. Αυτό που δεν αμφισβητείται είναι ότι όσον αφορά την
βιωσιμότητα του ποδοσφαίρου, το
να βρεθεί ένας τρόπος να συνεχιστεί
και να ολοκληρωθεί η φετινή σεζόν
με κάποιο τρόπο, είναι προς όφελος
όλων. Γιατί αν δεν παιχθεί ξανά ποδόσφαιρο για την σεζόν 2019-2020,
οι επιπτώσεις που θα υπάρχουν και
ίσως πάρουν και μορφή «ντόμινο»,
θα είναι καταστροφικές για το ποδόσφαιρο. Οι αλλαγές θα είναι τεράστιες

Πολύ μεγάλο ρόλο στην όλη κουβέντα για τον αθλητισμό θα παίξουν και οι τηλεοπτικές πλατφόρμες που πληρώνουν αδρά για
τα δικαιώματα μετάδοσης.
σε σχέση με όσα ξέρουμε σήμερα,
ακόμη κι αν βρεθεί τρόπος να ολοκληρωθεί η σεζόν. Καταλαβαίνετε
λοιπόν τι θα συμβεί αν δεν τελειώσει
αυτή η σεζόν… Στην μικρή μας πατρίδα, με τα πολύ μικρά εμπορικά και
άλλα έσοδα που έχουν οι ομάδες μας,
ήδη αυτό που συμβαίνει είναι καταστροφικό. Αν διακοπεί οριστικά και
η σεζόν, κάποιοι σύλλογοι θα αναγκαστούν να… κλείσουν.

Τα νέα δεδομένα

Αυτό που δεν γνωρίζει κανείς και
για το οποίο γίνεται η μεγαλύτερη
συζήτηση, είναι το πόσο θ’ αντέξει
η κάθε οικονομία και αυτό σίγουρα
θ’ αλλάξει ισορροπίες και δεδομένα
στον ποδοσφαιρικό χάρτη. Σαφώς
και για την Ιταλία και την Ισπανία,
που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν
τεράστια προβλήματα, τα πράγματα
είναι πάρα πολύ δύσκολα.

Ιταλία

Η Ιταλική Λίγκα ζητά βοήθεια από
την κυβέρνηση προκειμένου να καλυφθεί η απώλεια των 720 εκ ευρώ
που υπολογίζεται πως είναι οι απώλειες των ιταλικών ομάδων από την
μη ολοκλήρωση της σεζόν. Η Lega
ζητά αυτή τη στιγμή ν’ αλλάξει το
καθεστώς των χορηγών που είναι οι
στοιχηματικές εταιρείες. Ακόμα και
οι ομάδες σε αυτό το χρονικό σημείο,

εμφανίζονται διχασμένες, με την Λάτσιο και την Νάπολι να ζητούν επιστροφή, ακόμα και εν μέσω κορωνοϊου, ενώ Γιουβέντους, Ίντερ και
Ρόμα έχουν μια πιο λογική στάση πάνω στο θέμα.

Ισπανία

Στην Ισπανία ακόμα οι ζημιές είναι
ανυπολόγιστες, ωστόσο λόγω των μεγεθών ειδικά στις μεγάλες ομάδες το
πρόβλημα μπορεί να είναι πιο περίπλοκο. Κι εκεί που διαβάζαμε για αρχική καλή διάθεση στις προθέσεις
των ποδοσφαιριστών, πάνω στο ζήτημα των μειώσεων, τις τελευταίες
ώρες τα πράγματα μοιάζουν τελείως
διαφορετικά. Για την Μπαρτσελώνα
οι μισθοί μαζί με τους υπαλλήλους
αγγίζουν τα 40 εκ ευρώ. Όταν θα αρχίσουμε να μαθαίνουμε περισσότερες
λεπτομέρειες και για τους υπόλοιπους
συλλόγους, το σκηνικό δεν θα είναι
πολύ διαφορετικό. Μετά τις μειώσεις
για τα φετινά, το πιθανότερο είναι
ότι θα ακολουθήσει «κούρεμα» γενικώς στα συμβόλαια.

Αγγλία

Την στιγμή αυτή κανείς δεν μπορεί
να υπολογίσει σε ακριβή νούμερα
που μπορεί να έχει η Premier, που
ήδη έχει σοβαρές απώλειες, αλλά και
τι θα συμβεί αν η κατάσταση ξεφύγει
στο Ηνωμένο Βασίλειο αναφορικά

με την επιδημία. Εκεί οι ζημιές μπορεί
να είναι ανυπολόγιστες και σαφώς
οι σύλλογοι, όσο λαμπρά ονόματα και
αν έχουν, δεν μπορούν να συνεχίσουν
με την ίδια ξέφρενη οικονομική πολιτική. Για την Σίτι, το γεγονός πως
το FFP μπορεί να γίνει πιο ελαστικό
εξαιτίας του κορωνοϊού, δεν άλλαξε
κάτι, αφού το ban παραμένει ασυζητητί, ενώ οι αγγλικοί σύλλογοι και οι
απώλειές τους, θα έχουν σημαντικό
αντίκτυπο στην οικονομία της χώρας.
Οι σύλλογοι που με υπολογισμό προ
τριετίας, φέρνουν στα ταμεία του
κράτους 3,3 δισεκατομμύρια λίρες
φόρους σε ετήσια βάση και απασχολούν περίπου 100.000 κόσμο, κανείς
δεν μπορεί να γνωρίζει αν είναι σε
θέση να διατηρήσουν αυτή την οικονομική δυναμική.

Δώδεκα από τις δεκαέξι ομάδες της

δεύτερης κατηγορίας, κατέθεσαν ήδη
μια πρόταση, το περιεχόμενο της οποίας προνοεί σημαντικές αλλαγές και κυρίως αύξηση των ομάδων στην πρώτη
κατηγορία. Οι ομάδες του δεύτερου
ομίλου της πρώτης κατηγορίας, δεν
θέλουν να ξαναπαίξουν, ακόμη και αν
επαναρχίσει το πρωτάθλημα ζητώντας
με τη σειρά τους να μην ισχύσει φέτος
υποβιβασμός. Κάποια σωματεία εξέφρασαν ήδη θέσεις για την κατάσταση
που έχει δημιουργηθεί. Έστω με την
αβεβαιότητα που επικρατεί και με
άγνωστη την επόμενη μέρα κυρίως για
την εξέλιξη με την πανδημία στη χώρα
μας, καλό θα ήταν η ΚΟΠ να πάρει μια
καταρχήν θέση. Να… κόψει, αν αυτό
κρίνει σωστό, τη φόρα κάποιων, αποκλείοντας ίσως κάποια από τα πιθανά
σενάρια που προτείνονται…

* * * * *

Ξένοι διαιτητές

Δευτερεύουσας, αυτή τη στιγμή, ση-

μασίας, το πιο πιθανό, ωστόσο, στο καλό σενάριο επανέναρξης του πρωτα-

θλήματος, οι αγώνες αν διεξαχθούν με
Κύπριους διαιτητές. Γιατί όσο και να
βελτιωθεί η κατάσταση με την εξάπλωση του κορωνοϊού, δύσκολο αν όχι αδύνατο θεωρείται να αρθούν όλα τα περιοριστικά μέτρα, τόσο στην Κύπρο όσο
και στις άλλες χώρες της Ευρώπης και
πιο συγκεκριμένα οι περιορισμοί σε
πτήσεις από τη μία χώρα στην άλλη. Ειδικά το μέτρο του περιορισμού (καραντίνας) για δεκατέσσερις μέρες, με την
άφιξη κάποιου από το εξωτερικό, θα είναι το τελευταίο που θα αποσυρθεί,
άρα μακάρι να ξαναπαίξουμε ποδόσφαιρο. Προετοιμαστείτε, ωστόσο, για
καθαρά ποδόσφαιρο made in Cyprus…

* * * * *

Σημαντικά και ασήμαντα

Όταν με το καλό επιτρέψουμε στην

κανονικότητα, θα τσακωνόμαστε για
μια αμφισβητούμενη φάση και θα το
απολαμβάνω όσο το παιδί τη νερότσουλήθρα το καλοκαίρι παίζοντας με
τους φίλους. Γιατί όλα αυτά που έμοιαζαν τόσο σημαντικά για μας, αποδεικνύονται τόσο ασήμαντα, επαναφέροντας στη συνείδησή μας… τι είναι

πραγματικό σημαντικό και τι όχι.

* * * * *

Άχαρο…

Δεν ξέρω πώς και τι, αλλά να είσαι

αθλητικογράφος επί εποχής κωρονοϊού, μοιάζει με το να διατηρείς μαγαζί
θαλασσινών αξεσουάρ, στην κορυφή
των Ιμαλαΐων . Άχαρο δηλαδή και
αχρείαστος κατά κάποιο τρόπο.

* * * * *

Ψαλίδι στα συμβόλαια

Η έξαρση του Covid-19 σε όλο τον κό-

σμο αναμένεται να επιφέρει οικονομικό προβληματισμό στις ομάδες, τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστημα. H
δυνατότητα της κάθε ομάδας, είτε μικρής, είτε μεγάλης, είτε μεσαίας, θα
επηρεαστεί αναλόγως του μεγέθους.
Προβλέπεται σχεδόν με σιγουριά ψαλίδι στα ποσά των συμβολαίων.

* * * * *

Μεγάλη υπόθεση

Είναι σαφές ότι το ποδόσφαιρο έχει

Εγώ... τον τζιαιρό σου
Πάντα προβληματιζόμουν περί της εξιδανίκευσης του παρελθόντος. Ίσως γιατί
οι προηγούμενες γενιές είτε των παππούδων, είτε των μανάδων μας, χρησιμοποιούσαν σε μεγάλο βαθμό το πως ζούσαν
για να περάσουν τα όποια μηνύματά τους
σ’ εμάς τους νεαρότερους. Ιδιαίτερα στην
Του
Κύπρο δεν μεγάλωσε παιδί, δίχως να ακούΧΡΙΣΤΟΥ
σει το κλασσικό « εγώ… τον τζιαιρό σου…
ΖΑΒΟΥ
» και μπλα, μπλα, μπλα, δημιουργώντας
μια πλασματική εικόνα, που καθιστά τον παλιό πολύ πιο
τυχερό ή αν θες ανώτερο σε σχέση με το νεαρότερο, ακριβώς γιατί έζησε σε πολύ καλύτερες εποχές. Μεγαλώνοντας
πλέον είμαι σχεδόν πεπεισμένος ότι ακριβώς το να εξιδανικεύεις το παρελθόν ή τα βιώματά σου είναι απλά μια
τακτική άμυνας, που πολύ απέχει από την αλήθεια και
τον ρεαλισμό. Και μάλλον υιοθετείται από τους πολλούς
πιθανόν γιατί δεν κοιτάνε κατάματα, είτε το παρόν είτε
και το μέλλον. Επαναπαύονται δηλαδή στη μια διάσταση
του χρόνου, υποτιμώντας ή αγνοώντας τις άλλες δύο. Η
κουβέντα είναι πολύ μεγάλη και σημαντική και η όποια
επιφανειακή προσέγγιση δεν βοηθά σε τίποτα για να εντοπίσουμε την πραγματικότητα. Η κάθε γενιά και εποχή
συνοδεύεται από σωρεία αρνητικών ή θετικών δεδομένων
και εναπόκειται στον καθένα με ποιο κριτήριο μπορεί
να χρησιμοποιήσει για ν’ αντιπαραθέσει τα επιχειρήματά
του. Εάν όμως λάβουμε υπόψη ότι το σημαντικότερο απ’
όλα είναι η ανθρώπινη υπόσταση ή αν θες οι ανθρώπινες
σχέσεις, έτσι όπως δημιουργούνται μέσα από την ανθρώπινη επαφή και αμεσότητα, η εποχή που τώρα ζούμε,
άνετα μπορεί να χαρακτηριστεί ως προβληματική. Ιδιαίτερα
δε, επί καιρό του κωρονοϊού, ο άνθρωπος έχει σχεδόν
απομονωθεί από το είδος του, οι ανθρώπινες σχέσεις βασίζονται αποκλειστικά στην τεχνολογία ενώ μια νέα γενιά,
αυτή δηλαδή των παιδιών μας, κατά κάποιο τρόπο εκπαιδεύεται σ’ έναν τρόπο ζωής βγαλμένο μέσα από την
βιβλιογραφία περί φουτουρισμού. Άνετα κάποιος μπορεί
να ισχυριστεί ότι είναι απλά κάτι παροδικό ή εφήμερο,
αφού μόλις ο ιός αποχωρήσει τότε όλα θα επανέλθουν
σε νορμάλ κατάσταση. Μόνο που και το «νορμάλ», δεν
πολύ διαφέρει απ’ αυτό που ζούμε τώρα αν αναλογιστεί
κανείς ότι τα περισσότερα παιδιά δεν έχουν κανένα πρόβλημα στο να κλειστούν σπίτι, εκδηλώνοντας τον τρόπο
ζωής τους μέσα από τα όποια προϊόντα τεχνολογίας διαθέτουν. Με λίγα λόγια ο περιορισμός ή η απομόνωση
του ανθρώπου στο χώρο του, είναι πλέον πολύ πιο εφικτή
ή ανεκτή σε σχέση με το παρελθόν. Και πολύ φοβάμαι,
ότι ακριβώς η « εκπαίδευση» μέσα από την οποία περνάνε
ελέω κορωνοϊού, δείχνει ξεκάθαρα ότι τα παιδιά δεν αντιμετωπίζουν και πολύ μεγάλο θέμα ως προς τον περιορισμό
τους. Και άμα εσύ τους πεις «τον τζιαιρό μου» και τα χωράφια, οι αλάνες, οι παρέες, θα γυρίσουν μάλλον να σε
δουν μ’ ένα ύφος του τύπου « μην με πρήζεις» και ακολούθως θα πατήσουν enter για να συνεχίσουν την συζήτηση ή το παιγνίδι μ’ ένα φίλο.

Προσαρμογή

Όσο και αν αντιδρούν οι ποδοσφαιριστές, θα πρέπει να προσαρμοστούν σε νέες οικονομικές συνθήκες.
Θα είναι μεγάλη πρόκληση για τον
κόσμο να εξακολουθήσουν να δαπανώνται υπέρογκα ποσά και να έχουμε
δυσθεώρητους μισθούς ποδοσφαιριστών. Οι εξελίξεις στο ευρωπαϊκό και
στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο είναι καταιγιστικές... Το σίγουρο είναι ότι τίποτα δεν θα είναι ίδιο στο ποδόσφαιρο
μετά τον κορωνοϊό, τουλάχιστον όσον
αφορά στο οικονομικό κομμάτι.

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Προτάσεις - σενάρια - ΚΟΠ

ΑΠΟΨΕΙΣ

τεράστια δυναμική, έτσι ώστε να προσφέρει τα μέγιστα στην ανόρθωση της
ψυχολογίας της φίλαθλης μάζας, αν
και όταν πάνε καλά τα πράγματα, με
αυτήν τη μάστιγα που μας βρήκε. Με
την παρουσία στο γήπεδο ο κόσμος θα
ξεδώσει σε μεγάλο βαθμό. Είναι μεγάλη υπόθεση το ποδόσφαιρο.

* * * * *

Μετρούν τις ζημιές

Η στήλη έχει πολλές φορές καταγρά-

ψει αυτό τον καιρό το γεγονός πως τη
δεδομένη στιγμή μόνο ευχές μπορούν
να γίνουν για επανέναρξη της περιόδου
και τίποτα δεν είναι σταθερό. Είναι και
λίγο σουρεάλ η αλήθεια να συζητάς για
ποδόσφαιρο αυτό τον καιρό, όμως είναι
τόσα πολλά τα εκατομμύρια που παίζονται που δεν μπορείς να κάνεις κι αλλιώς.
Είναι σαφές πως υπάρχουν διαφωνίες
στο βασικό ζήτημα του τι θα γίνει με
τους μισθούς, αφού αρκετές ομάδες
επικαλούνται λόγους βιωσιμότητας για
να μην πληρώσουν τους παίκτες για το
διάστημα που είναι ανενεργοί. Καλώς ή
κακώς, όλοι θα ζημιώσουν και η μάχη γίνεται για το πόσο και με ποιο τρόπο.

Ζητείται λογική…
Κανείς δεν αμφιβάλλει, ότι βιώνουμε ήδη
και θα βιώσουμε ίσως και σε μεγαλύτερη
έκταση, πρωτόγνωρες και κυρίως δύσκολες
καταστάσεις. Είτε ολοκληρωθεί στα γήπεδα
το φετινό πρωτάθλημα, είτε παρθούν σημαντικές αποφάσεις με άλλα κριτήρια, αυτό
που πρέπει απ’ όλους να επιδειχθεί, αυτό
Του
που πρέπει να υπερισχύσει, είναι η λογική
ΓΙΩΡΓΟΥ
στη βάση μιας κατάστασης εκτάκτου ανάγΛΟΓΙΔΗ
κης που έχει δημιουργηθεί και κυρίως μιας
κατάστασης, χωρίς προηγούμενο ανάλογου χειρισμού. Ζητείται λογική, ως προς την ασφάλεια αθλητών – ποδοσφαιριστών, τόσο για την επανέναρξη προπονήσεων, πολύ περισσότερο αγωνιστικής δράσης. Κανένα οικονομικό όφελος
ή αντίθετα ζημιά, δεν μπορεί να ληφθεί περισσότερο υπόψη
από την ασφάλεια της υγείας των ποδοσφαιριστών και σε
ενδεχόμενη απόφαση επανέναρξης του πρωταθλήματος.
Η αγωνιστική απραξία έχει ήδη δημιουργήσει τεράστια
ζημιά σε σωματεία και ποδοσφαιρικές εταιρείες. Μόνο αν
επικρατήσει η λογική, στη συζήτηση που ήδη έχει ανοίξει,
θα βρεθεί η λύση σε ό,τι έχει να κάνει με τις απολαβές των
ποδοσφαιριστών. Και λογική δεν μπορεί να είναι η λύση
τύπου σταματάμε εδώ, δεν ξαναπαίζουμε σε ένα όμιλο ή
μια κατηγορία και δεν πληρώνουμε άλλους μισθούς μέχρι
τον Μάιο. Ούτε λογικό μπορεί να χαρακτηρισθεί ενδεχόμενο
αίτημα από πλευράς των ποδοσφαιριστών, να πάρουν μέχρι
το τελευταίο σεντ ό,τι προνοούν τα συμβόλαιά τους. Ζητείται
λογική και μακάρι να επικρατήσει, στο χειρότερο σενάριο,
της αδυναμίας δηλαδή να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα.
Τι γίνεται με τον τίτλο, τις θέσεις που εξασφαλίζουν
συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, τον υποβιβασμό,
την άνοδο; Λογικό να προκύψουν διαφορετικές απόψεις,
λογικό ως ένα βαθμό να μετρήσει το σωματειακό συμφέρον.
Ωστόσο, με μοναδικό κριτήριο το συμφέρον της κάθε
πλευράς, δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί λύση αποδεκτή
έστω από την πλειοψηφία, γιατί απόλυτη ομοφωνία δεν
μπορεί να υπάρξει. Ζητείται λογική και απ’ όσους ήδη έχουν
βάλει μπροστά και πάνω απ’ όλα το σωματειακό συμφέρον.
Δεν μπορεί να ερμηνευθεί διαφορετικά, η θέση για διακοπή
αγώνων σε δεύτερο όμιλο και δεύτερη κατηγορία, να μην
ισχύσουν τα βαθμολογικά δεδομένα της στιγμής, να μην
υπάρξει υποβιβασμός και από τις δώδεκα ομάδες να βρεθούμε
ξαφνικά στις δεκαέξι(!) στην πρώτη κατηγορία. Στην προκειμένη περίπτωση, πέρα από λογική, ζητείται και ελπίς…
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Μεταβολές εβδομάδας
X.A.K.
-0,31%

X.A.
-0,77%

Dow Jones

Nasdaq

Nikkei

Dax

FTSE 100

15,74%

11,77%

15,02%

16,15%

12,89%

ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Στην κούρσα
για κατασκευή
αναπνευστήρων
και η Formula 1
Σελ. 9

Πετρέλαιο

€/$

2,76%

3,51%

Υπάρχουν δυνάμεις και για άλλα μέτρα

ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑΙ
ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΟ

Μελετά και άλλες ελαφρύνσεις για την οικονομία η ΚΤΚ, τονίζει ο κεντρικός τραπεζίτης
Τη θέση πως στο τέλος της κρίσης
θα υπάρξει ένας λογαριασμός
που θα μοιραστεί σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της οικονομίας τονίζει σε συνέντευξή του
στην «Κ» ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου,

Κωνσταντίνος Ηροδότου. Όσον
αφορά στα μέτρα που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη που προνοούν μορατόριουμ δόσεων δανείων και παροχή ρευστότητας
στις επιχειρήσεις, σημειώνει πως
λαμβάνονται τώρα, για να ανα-

κάμψει η Κύπρος πιο γρήγορα
και να μειωθεί όσο γίνεται ο λογαριασμός που θα έλθει όταν
επανέλθουμε στην κανονικότητα
και ξεπεραστεί η κρίση του κορωνοϊού. Ο κ. Ηροδότου τονίζει
πως κανείς δεν γνωρίζει πόσο

χρονικό διάστημα θα χρειαστεί
για να ξεπεραστεί η κρίση, εντούτοις, είναι σημαντικό το κράτος να συνεχίσει να έχει δημοσιονομική «δύναμη πυρός» για
το προσεχές μέλλον. Δηλώνει
ευχαριστημένος και για τα μέτρα

Κόβουν τις εξαγωγές τροφίμων για να έχουν αποθέματα
Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας
ΤΗΛ: 22 056 300. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

που πάρθηκαν, αλλά και για τον
ρυθμό αντίδρασης των αρχών
με τον σχεδιασμό και τη λήψη
τους. Την ίδια ώρα, αναμένει ο
οικονομικός αντίκτυπος να είναι
μεγαλύτερος τώρα σε σύγκριση
με αυτό του 2013. Σελ. 5

Λιγότεροι
ρύποι λόγω
καραντίνας
Ανάσα για το περιβάλλον
Η μείωση του αριθμού των αυτοκινήτων στους δρόμους σε περιπτώσεις μέχρι και 80%, έχει ελαττώσει και την εκπομπή ατμοσφαιρικών ρύπων στην ατμόσφαιρα.
Ενδεικτικές οι μετρήσεις στον κυκλοφοριακό σταθμό Λευκωσίας
τον Ιανουάριο όπου η μέγιστη ωριαία τιμή ήταν στα 64 mg/m2, ενώ
η αντίστοιχη ώρα τον Μάρτιο είχε
καταγραφεί στα 30 mg/m2. Σελ.4

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΠΤΩΣΗ

Θύματα του κορωνοϊού
τα eshops της Ελλάδας
Ραγδαία πτώση του ηλεκτρονικού εμπορίου

καταγράφεται στα eshops της Ελλάδας εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού. Μπορεί
τα σούπερ μάρκετ και τα φαρμακεία να μην
προλαβαίνουν να εξυπηρετήσουν τη ζήτηση, αλλά στις άλλες κατηγορίες αγαθών η κίνηση έχει μειωθεί δραστικά. Σελ. 8

Εκτός τροχιάς
ο τουρισμός
για το 2020
Δύσκολο και το 2021

ΕΛΛΑΔΑ

Η επιδημία κτύπησε
την αγορά ακινήτων
Από τη χρονική διάρκεια της υφιστάμενης

ανάσχεσης μεγάλου μέρους της επιχειρηματικής δραστηριότητας θα εξαρτηθεί η
επίδραση που θα έχει και στην αγορά ακινήτων. Ειδικοί προειδοποιούν ότι αν η κρίση συνεχισθεί επί μακρόν το πλήγμα στην
κτηματαγορά θα είναι βαρύ. Σελ. 12

Απόδοση δεκαετών
ομολόγων
Κύπρος
Γερμανία
Γαλλία
Ιταλία
Ισπανία
Ιρλανδία
Ελλάδα
Ην. Βασίλειο

Απόδοση

Εβδομαδιαία
αλλαγή

1,29%
-0,37%
0,00%
1,22%
0,56%
0,11%
1,48%
0,39%

-0,33%
-0,17%
0,21%
-0,51%
-0,31%
-0,24%
-0,88%
-0,32%

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

Καθώς οι κυβερνήσεις κλιμακώνουν τα μέτρα για να περιφρουρήσουν τις κοινωνίες και τις οικονομίες τους από την επιδημία του κορωνοϊού,
πολλαπλασιάζονται αναλόγως και οι κίνδυνοι για την παγκόσμια οικονομία. Πολλές χώρες έχουν ήδη κλείσει τα σύνορα, αλλά τώρα ορισμένες
κυβερνήσεις αρχίζουν να αντιγράφουν τα ανακλαστικά των καταναλωτών και να συγκεντρώνουν απόθεμα τροφίμων απαγορεύοντας τις
εξαγωγές βασικών προϊόντων τους. Το μέτρο εγκυμονεί τον κίνδυνο νέων ρωγμών στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα και στο διεθνές
εμπόριο. Σελ. 11

Μόλις 200 χιλιάδες τουρίστες
έφτασαν στην Κύπρο το 2020,
και ο αριθμός αναμένεται να διαφοροποιηθεί μόνο μετά τον Ιούλιο,
όπου σύμφωνα με το πιο αισιόδοξο σενάριο, θα αρχίσουν ξανά
οι πρώτες πτήσεις στα αεροδρόμια
της χώρας. Δραματική η χρονιά
για τους ξενοδόχους και τις τουριστικές επιχειρήσεις ενώ δύσκολο αναμένεται και το 2021. Σελ.5

Α Ν Α Λ Υ Σ Η / Των ΑΝΔΡΕΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ και ΟΜΗΡΟΥ ΠΙΣΣΑΡΙΔΗ

Η σημασία διαχρονικής ορθολογιστικής οικονομικής πολιτικής
Η παρούσα διεθνής κρίση του Covid19
διαφέρει από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και θα
διαφέρει από την επόμενη. Υπάρχει,
όμως, ένα κοινό σημείο σε όλες τις
κρίσεις που αφορά τον τρόπο αντιμετώπισής τους: συνίσταται στη σημασία έγκαιρης και αποτελεσματικής
αντίδρασης από κυβερνήσεις και διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς.Η
σημασία έγκαιρης αντίδρασης είναι
προφανής, δεδομένης της άμεσης και
αυξανόμενης αλληλεξάρτησης μεταξύ
χωρών και οικονομικών τομέων και
της συνδεσιμότητας εφοδιαστικών
αλυσίδων στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης.
Η αποτελεσματικότητα αντίδρασης, που περιλαμβάνει την επιλογή
κατάλληλης στρατηγικής και την
έκταση δραστηριοποίησης που προκρίνει η κάθε κυβέρνηση, εξαρτάται

από την οικονομική ευρωστία της
χώρας. Για να είναι σε θέση μια κυβέρνηση/οικονομική αρχή να αντιμετωπίσει με επιτυχία δύσκολες προκλήσεις, θα πρέπει να διαθέτει δυνατότητα επαρκούς αντίδρασης, η οποία
δεν είναι δυνατό να δημιουργηθεί
βραχυπρόθεσμα. Αντίθετα, μόνο στη
βάση συνετής διαχρονικής οικονομικής πολιτικής μπορεί να παραχθεί
το απαραίτητο πλεόνασμα και να καλλιεργηθούν σχέσεις εμπιστοσύνης
με τις αγορές ομολόγων και κεφαλαίου,
αλλά και την επιχειρηματική κοινότητα, που θα επιτρέψουν άμεσες και
αποτελεσματικές ενέργειες όταν το
απαιτούν οι περιστάσεις. Στην πράξη,
αυτό συνεπάγεται ότι οι οικονομικές
αρχές πρέπει να ακολουθούν αντίκυκλική πολιτική, υποδηλώνοντας,
όπως είχε υποστηρίξει ο γνωστός οικονομολόγος John Maynard Keynes,

ότι η κατάλληλη περίοδος λιτότητας
είναι όταν η οικονομία αναπτύσσεται
και όχι όταν συρρικνώνεται και βεβαίως το αντίστροφο. Μια τέτοια αντι-κυκλική πολιτική περιορίζει τον
κίνδυνο υπέρ-ανάπτυξης, που, όπως
βιώσαμε και στην Κύπρο, αποτυπώνεται πολλές φορές στη χρηματιστηριακή αγορά και την αγορά γης και
ακινήτων. Ταυτόχρονα, επιτρέπει τη
συσσώρευση δημοσιονομικού μαξιλαριού, το οποίο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε δύσκολες περιόδους βαθιάς
οικονομικής ύφεσης όταν η οικονομία,
στα αρχικά στάδια μιας κρίσης, χρειάζεται ουσιαστική ώθηση από το δημόσιο τομέα. Η αναγκαιότητα δημιουργίας δημοσιονομικών πλεονασμάτων είναι ακόμη πιο επιτακτική στη
σημερινή περίοδο χαμηλών ή/και αρνητικών επιτοκίων και περιορισμένης
αποτελεσματικότητας της νομισμα-

τικής πολιτικής. Σε πρακτικό επίπεδο,
παρόλο που σειρά μεγαλεπήβολων
μέτρων έχουν εξαγγελθεί σε όλο τον
πλανήτη, η επικρατούσα αντίληψη
είναι ότι απαιτούνται επιπλέον γενναιόδωρες δημοσιονομικές κινήσεις
και ενέσεις ρευστότητας προς αποφυγή αρνητικών επακόλουθων της
ασύμμετρης απειλής του Covid 19.
Παράλληλα, είναι απαραίτητο,
όπως μας υπενθυμίζουν τα γραπτά
του Keynes από την κρίση του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου, να δημιουργηθεί υποδομή αποπληρωμής
του σημερινού δανεισμού που συσσωρεύουμε, δεδομένου ότι το παγκόσμιο χρέος αυξήθηκε κατά 50% σε
σχέση με το 2008, τα περιθώρια οικονομικού αστοχήματος είναι μικρότερα. Η αναγκαιότητα ορθολογιστικής
οικονομικής πολιτικής είναι ιδιαίτερα
επιτακτική στην περίπτωση μικρών

ανοικτών οικονομιών, όπως της Κύπρου, που δεν ασκούν επιρροή στη
γενεσιουργία μεγάλων κρίσεων αλλά
επηρεάζονται δυσανάλογα. Εάν επιθυμούμε να οικοδομήσουμε στέρεα
οικονομία με δυνατότητα ουσιαστικής
δράσης σε οποιαδήποτε κρίση παρουσιαστεί στο μέλλον, θα πρέπει να
ενεργήσουμε στη βάση ενός φιλόδοξου αλλά και βιώσιμου δημοσιονομικού
σχεδίου που στοχεύει στην μακροπρόθεσμη ενδυνάμωση παραγωγικών
τομέων. Αυτό θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των αγορών και επενδυτών
για τη χώρα μας, κάτι το οποίο είναι
ιδιαίτερα σημαντικό στη σημερινή
εποχή.

Ο κ. Ανδρέας Χαραλάμπους είναι πρώην
διευθυντής στο Υπ. Οικονομικών.
Ο κ. Όμηρος Πισσαρίδης είναι γενικός
διευθυντής της AXIA Ventures Group.

ƧǌĲĮȺǎǉǏǈǌǗǋĮıĲİıĲǈǐİȺǈȺĲǙıİǈǐ
ĲǎǑ&29,'ǄǈĮĲǈǐİȺǈǒİǈǏǀıİǈǐ
ȆȦȢȞĮʌȡȠİĲȠȚȝĮıĲİȓĲİwww.pwc.com.cy/covid-19
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ΔΗΚΤΗΣ

diktis@kathimerini.com.cy

Η επαναφορά της οικονομικής
λογικής στην Ε.Ε.
Ήταν πραγματικά με ανακούφιση που
οι λαοί της Ε.Ε. πληροφορήθηκαν τη
σημαντική απόφαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την αναστολή των κανόνων της Ε.Ε. για δημοσιονομική πειθαρχία, προκειμένου να επιτραπεί στις
χώρες μέλη να δαπανήσουν όσα χρήματα απαιτηθούν για την αναχαίτιση
των συνεπειών της κρίσης που προκαλεί
η πανδημία του νέου κορωνοϊού. «Αυτό
δεν έχει γίνει ξανά στο παρελθόν», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αποτυπώνοντας
την κρισιμότητα των περιστάσεων.
Η απόφαση για άρση των δημοσιονομικών περιορισμών ενισχύεται και
από την ενέργεια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για μια επεκτατική
νομισματική πολιτική. Το κύριο εργαλείο
θα είναι η αγορά κρατικών ομολόγων
από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Η πολιτική αυτή ενισχύει τη ρευστότητα. Θα ήταν, επίσης, ένα επιπρόσθετο
βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση εάν
παράλληλα υπάρχει και ο ανάλογος
σχεδιασμός για απευθείας δημιουργία
χρήματος (money printing) και χορήγηση στα κράτη μέλη της Ευρωζώνης
ανάλογα με το μέγεθός της κάθε εθνικής
οικονομίας, καθώς και το εύρος των
συναφών προβλημάτων σε κάθε χώρα
μέλος. Υπενθυμίζεται ότι όταν υπάρχουν
ελλείμματα παραδοσιακά οι κυβερνήσεις τα χρηματοδοτούν μέσω δανεισμού
ή/και τη δημιουργία νέου χρήματος.
Οι ΗΠΑ έχουν κατ’ επανάληψη ακολουθήσει αυτή την πολιτική. Είναι κατανοητό ότι όταν γίνει κατάχρηση του
εργαλείου της δημιουργίας νέου χρήματος τότε προκύπτει πληθωρισμός
και άλλα αρνητικά αποτελέσματα. Στη
σημερινή συγκυρία με τον κίνδυνο
μιας βαθειάς ύφεσης χειρότερης από
αυτήν του 2008, ο κίνδυνος πληθωριστικών πιέσεων από μια επεκτατική
δημοσιονομική και νομισματική πολιτική είναι περιορισμένος.
Είχα ασκήσει σκληρή κριτική στην
Ε.Ε. και στην Τρόικα για την πολιτική
που είχαν ακολουθήσει όχι μόνο έναντι
της Ελλάδας και της Κύπρου αλλά και
για τη διαχείριση της κρίσης της Ευρωζώνης. Επιπρόσθετα, συμφωνώντας
με τον αείμνηστο Αμερικανό καθηγητή
Martin Feldstein, περιέγραφα την αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης ως στρεβλή.
Ήταν αδιανόητη η προσκόλληση στην
πολιτική των ισοζυγισμένων προϋπολογισμών και της περιοριστικής νομισματικής πολιτικής όταν οι διάφορες
οικονομίες ήταν σε ύφεση. Οι πολιτικές
των μνημονίων που επιβλήθηκαν είχαν
και εξακολουθούν να έχουν τεράστιο
κόστος και συνέπειες καθώς κατ’ ουσία
είχαν εμβαθύνει την κρίση.
Ούτως ή άλλως είναι αδύνατον να
γυρίσουμε το ρολόι πίσω. Σήμερα επικροτώ τις αποφάσεις που λήφθηκαν
από τους θεσμούς της Ε.Ε. καθώς απο-

τελούν ουσιαστικά βήματα προς τη
σωστή κατεύθυνση. Πάνω απ’ όλα προετοιμάζουν το έδαφος για την αναθεώρηση της αρχιτεκτονικής της Ευρωζώνης με τρόπο που θα εξυπηρετήσει
ευρύτερους στόχους.
Οι συνταρακτικές εξελίξεις και οι
πολυδιάστατες συνέπειες της κρίσης
αυτής εγείρουν σημαντικά ερωτήματα
σε σχέση με τις διάφορες σχολές σκέψης
πολιτικής και οικονομικής θεωρίας.
Πάνω απ’ όλα αναδεικνύεται ο καθοριστικός ρόλος του κράτους ιδίως σε
περιόδους κρίσεων. Θυμάμαι ότι κατά
την περίοδο 2008-2015 διάφορες εισηγήσεις που είχαμε καταθέσει για
μια νέα προσέγγιση, ακόμα και για
Marshall Plan στην Ελλάδα, στις χώρες
του ευρωπαϊκού νότου και στην Ευρωζώνη γενικότερα, χαρακτηρίστηκαν
από διάφορους κύκλους περιθωριακές
ή/και αιρετικές. Σήμερα συζητιούνται
ευρέως ακόμα και από αυτούς που ήταν
υπέρμαχοι της φιλοσοφίας της Τρόικας.
Πάνω απ’ όλα τη φιλοσοφία αυτή στηρίζουν αρκετοί Ευρωπαίοι πολιτικοί
και αξιωματούχοι. Αξιοσημείωτο είναι
ότι ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ καθώς και
ο πρωθυπουργός της Ισπανίας υπογράμμισαν την αναγκαιότητα ενός
Marshall Plan για την Ευρώπη. Υπογραμμίζεται συναφώς ότι είναι σημαντικό να παραμερισθούν οι γερμανικές
επιφυλάξεις σε σχέση με τις νέες προσεγγίσεις.
Και ενώ η Ε.Ε. έστω και τώρα κινείται
προς την σωστή κατεύθυνση είναι καθοριστικής σημασίας τα ίδια κράτη να
κινηθούν κατ’ ανάλογο τρόπο με τη
δική τους εθνική, οικονομική και κοινωνική πολιτική. Στη σημερινή συγκυρία η Κύπρος θα πρέπει να εργασθεί
σκληρά ούτως ώστε να ενισχυθούν οι
υπηρεσίες της υγείας για να αντιμετωπισθεί η πανδημία. Επιπρόσθετα,
επιβάλλονται να υπάρξουν στοχευμένα
μέτρα για στήριξη της οικονομικής
δραστηριότητας και της κοινωνίας. Η
απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης
για να καταβάλει το 80% των μισθών
όλων των εργαζομένων για τρεις μήνες
(και το υπόλοιπο 20% να καταβληθεί
από τους εργοδότες) είναι εξαιρετικά
σημαντική. Η Κύπρος καλείται να πάρει
τις σωστές αποφάσεις και στο πεδίο
αυτό. Ενώ τα μέτρα που έχουν ήδη
αποφασιστεί κινούνται προς την ορθή
κατεύθυνση, η κυβέρνηση οφείλει να
τολμήσει με ανάλογα μέτρα να στηρίξει
τον ιδιωτικό τομέα και την οικονομία
γενικότερα στη βάση σχεδίων και φιλοσοφιών που έχουν ήδη αρχίσει να
υιοθετούνται και από άλλες χώρες.

Ο καθηγητής Ανδρέας Θεοφάνους είναι
πρόεδρος του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, καθώς
και του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών
και Διακυβέρνησης του Παν. Λευκωσίας.

Οι κυβερνητικές εγγυήσεις προς τις τράπεζες για νέα δάνεια μέχρι 2 δισ. ευρώ, θα είναι η αφορμή για να επαναπατρισθούν σημαντικά κεφάλαια
που σήμερα βρίσκονται αναξιοποίητα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με σημαντικό κόστος!

Συνταγή Μάριο Draghi
Ο Μάριο Draghi, που το 2012 με το ιστορικό

«whatever it takes» στο Λονδίνο, διέσωσε ουσιαστικά το ευρώ, σε προ ημερών τοποθέτησή
του για όσα συμβαίνουν αυτήν την περίοδο
ανέφερε ότι αν δεν αντιμετωπιστεί αμέσως και
με αποφασιστικότητα αυτή η κρίση μπορεί να
μετατραπεί σε ύφεση διαρκείας. Σύμφωνα με
τον Ιταλό κεντρικό τραπεζίτη, θα πρέπει να αυξηθεί σημαντικά το δημόσιο χρέος, αν είναι να
αντιμετωπιστεί με επιτυχία η απώλεια εισοδημάτων των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων
λόγω του lockdown. Στο μέλλον τα ευρωπαϊκά
κράτη, σημειώνει, θα συσσωρεύσουν υψηλά
επίπεδα δημόσιου χρέους προκειμένου να
απορροφήσουν σημαντικό μέρος του ιδιωτικού
χρέους, το οποίο σήμερα βρίσκεται σε μη βιώσιμα επίπεδα.

••••
«Βιολογική βόμβα»

κτείνει την ισχύ «του πιστοποιητικού καταλληλόλητας οχημάτων (MOT), που λήγει μετά τις
29/3/2020 και χρήζει ανανέωσης», μέχρι τις
30/4/20. Ο ΔΗΚΤΗΣ με τις γνωστές σε όλους
περιβαλλοντικές του ανησυχίες νιώθει την
ανάγκη να σημειώσει ότι η συγκεκριμένη επιβάρυνση ανήκει στους «πράσινους φόρους»
και θα μπορούσε να διαμορφωθεί με την πρόνοια για «δωρεάν έλεγχο καταλληλόλητας σε
όσα οχήματα χρήζουν ανανέωσής μέχρι
29/3/20 και θα επισκεφθούν εμπρόθεσμα κάποιο εξουσιοδοτημένο συνεργείο». Τα περιβαλλοντικά μας αντανακλαστικά θα πρέπει να

H ΛEΞH

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Τρέχουσα απόδοση
ομολόγου

Σύμφωνα με το δήμαρχο της ιταλικής πόλης

του Μπέργκαμο, ο αγώνας μεταξύ της Αταλάντα και της Βαλένθια στο πλαίσιο του Champions League ήταν μια «βιολογική βόμβα» που
οδήγησε στη ραγδαία εξάπλωση του ιού στη
μικρή πόλη του βορρά. Για την ιστορία να σημειώσουμε ότι ο αγώνας διεξήχθη στο Μιλάνο,
αφού το γήπεδο στο Μπέργκαμο κρίθηκε μικρό για τους 40.000 θεατές που παρακολούθησαν τον αγώνα και ο οποίος έληξε με «πικρή», όπως εξελίχθηκε, νίκη για τους Ιταλούς
με 4-1. Η μικρή πόλη του Μπέργκαμο πληρώνει βαρύ τίμημα, αφού της αντιστοιχεί πέραν
του 50% των θανάτων που καταγράφηκαν
στην Ιταλία λόγω κορωνοϊού.

••••
Περιβαλλοντικό ολίσθημα
Μεταξύ των μέτρων που έλαβε η πολιτεία για
στήριξη των πολιτών βρίσκεται και η ανακοίνωση του Τμήματος Οδικών Μεταφορών που επε-

Τρέχουσα απόδοση ομο-

λόγου καλείται η ετήσια
απόδοση (έσοδο) ενός
ομολόγου επί της τιμής
αγοράς του, ανεξάρτητα
από τη διάρκεια ζωής
του. Για τον υπολογισμό,
διαιρούμε το ετήσιο τοκομερίδιο (καταβολή τόκου στον κάτοχο του ομολόγου:
ονομαστικό επιτόκιο x ονομαστική αξία)
με την τρέχουσα τιμή αγοράς του ομολόγου. Εάν όμως ο επενδυτής έχει αγοράσει το ομόλογο στην ονομαστική του
αξία (αρχικό ποσό έκδοσης το οποίο ο
εκδότης θα αποπληρώσει στη λήξη του
ομολόγου), τότε η τρέχουσα απόδοση
ισούται με το ονομαστικό επιτόκιο του
ομολόγου.
Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών
Cyprus Institute of Marketing / The Cyprus
Business School

Τι μας διδάσκει η κρίση του κορωνοϊού

αυξηθούν αν μη τι άλλο με αφορμή αυτήν την
πρωτόγνωρη πανδημία.

••••
Μπράβο κ. Καδή!
Μέσα σε όλα μας χαροποίησε η απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου για οικονομική στήριξη
των φιλοζωικών οργανώσεων, «για σκοπούς σίτισης αδέσποτων ζώων κατά την περίοδο των
περιοριστικών μέτρων λόγω κορωνοϊού». Ευχόμαστε και ελπίζουμε η στήριξη να περιλαμβάνει
και τα καταφύγια και είμαστε σίγουροι ότι ο
υπουργός θα πράξει τα δέοντα αν η διάρκεια
της κρίσης απαιτήσει και άλλα χρήματα!

••••
Μη ενθαρρυντικές
στατιστικές
Γερμανικός φορέας αξιολόγησης χωρών επι-

σημαίνει σε πρόσφατη αξιολόγησή του, ότι η κυπριακή οικονομία είναι πολύ εκτεθειμένη στον
τομέα των ταξιδιών και του τουρισμού, ενώ επισημαίνει ότι το σύστημα υγείας δεν απειλείται
από τη δομή του πληθυσμού, αφού μόλις το
16,1% του συνόλου αντιστοιχεί σε άτομα άνω
των 65 ετών. Τίθεται, όμως, σε αμφισβήτηση η
ικανότητά του να ανταποκριθεί επαρκώς σε θέματα υλικοτεχνικής υποδομής αφού οι εν λόγω
στατιστικές, όπως κλίνες ανά 1.000 άτομα, δεν
είναι καθόλου ενθαρρυντικές για την χώρα μας!

••••
Δημόσια διοίκηση
και τηλεργασία
Φουλ τηλεργασία φαίνεται να εφαρμόζει το

Υφυπουργείο Ναυτιλίας αφού διεξάγει εξ αποστάσεως τις βασικές λειτουργίες του, όπως πληρωμές και αιτήσεις. Σε σχέση με το χαρτοφυλάκιό της, η υφυπουργός εκτιμά ότι ο τομέας των
κρουαζιερόπλοιων ίσως βιώσει μακροπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις και άρα η ανάκαμψη
θα είναι δύσκολη.

Πολιτικές και κοινωνικές συμπεριφορές που φέρνει στο φως η πανδημία

«Οχι» στην κακή διατροφή
εξαιτίας του εγκλεισμού

Η κρίση του κορωνοϊού προσφέρει επτά διδάγματα,
εξηγεί ο Ιβάν Κράστεφ, του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου
Διεθνών Σχέσεων.
Το πρώτο από αυτά αφορά την επάνοδο του
ισχυρού κράτους. Αντίθετα με ό,τι συνέβη μετά
την οικονομική κρίση του 2008-09, όταν η αναξιοπιστία των αγορών δεν οδήγησε σε εκκλήσεις
για ισχυρότερη κρατική μηχανή, ο κορωνοϊός
έκανε ήδη τους πολίτες να ζητούν την παρέμβαση
του κράτους για την προστασία του κοινωνικού
συνόλου.
Το δεύτερο δίδαγμα έχει να κάνει με την ενίσχυση του ρόλου των εθνικών κρατών εντός της
Ε.Ε και την επάνοδο των συνόρων. Η κρίση αυτή
θα οδηγήσει σε κλείσιμο συνόρων και στην προτεραιότητα που θα δοθεί στους γηγενείς κατοίκους
έναντι των ξένων (ακόμη και άλλων Ευρωπαίων).
Ο κορωνοϊός θα εδραιώσει τον εθνικισμό και θα
αναδιαμορφώσει τις προσωπικές σχέσεις, πείθοντάς
μας ότι ο κίνδυνος προέρχεται από τον πλησίον
και όχι τον ξένο.
Το τρίτο δίδαγμα αφορά την πίστη μας στους
επαΐοντες. Η κρίση του 2008 και η προσφυγική
κρίση κλόνισαν την εμπιστοσύνη των πολιτών
στους ειδικούς. Αυτό έχει ήδη αλλάξει, με τους
ειδικούς να ανακτούν το κύρος τους.
Το τέταρτο δίδαγμα αφορά, δυστυχώς, την επικράτηση της άποψης ότι η καθολική συλλογή ψηφιακών δεδομένων για τους πολίτες είναι χρήσιμη.
Η ικανότητα του κινεζικού καθεστώτος να συλλέξει
τέτοια στοιχεία συνέβαλε καθοριστικά στην
επιτυχή διαχείριση της υγειονομικής κρίσης.
Το πέμπτο δίδαγμα έχει να κάνει με τη διαχείριση
κρίσεων. Οι κυβερνήσεις έμαθαν στον απόηχο

Κλεισμένοι στα σπίτια μας, χωρίς ιδιαίτερη επαφή με ανθρώπους και με
το άγχος στα ύψη εξαιτίας της πανδημίας COVID-19, για πολλούς από
εμάς η εύκολη λύση είναι να το ρίξουμε στο φαγητό. Και μάλιστα στην
πιο εύκολη μορφή του, δηλαδή επεξεργασμένα φαγητά και σνακ πλούσια
σε ζάχαρη. Το πρόβλημα δεν είναι
τόσο ότι θα παχύνουμε, καθώς το πιθανότερο είναι πως θα περάσουμε
τις επόμενες εβδομάδες μέσα στο
σπίτι. Το πρόβλημα είναι ότι τροφές
με λίγες θρεπτικές ουσίες προκαλούν
εξασθένηση του ανοσοποιητικού συστήματος, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την καταπολέμηση του
νέου κορωνοϊού. Επιπλέον, αυτού
του είδους οι τροφές προκαλούν φλεγμονές που ενισχύουν το αίσθημα κούρασης, το άγχος και την κατάθλιψη,
σύμφωνα με ρεπορτάζ της Washington Post.
Η αντιμετώπιση του προβλήματος
ξεκινάει με μια απλή ερώτηση προς
τον εαυτό μας: Ετοιμάζομαι να φάω
επειδή πεινάω πραγματικά ή επειδή
νιώθω αγχωμένος ή στεναχωρημένος;
Αν η απάντηση είναι η δεύτερη, τότε
το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε
είναι να αναζητήσουμε παρηγοριά
σε άλλα πράγματα, σημειώνει στη
WP η Εύα Σέλχαμπ, ιατρός με ειδίκευση στο άγχος και στην ιατρική
νου - σώματος. Για παράδειγμα, σε








Οι κυβερνήσεις έμαθαν
στον απόηχο παλαιότερων
κρίσεων ότι ο πανικός είναι
ο χειρότερος εχθρός.
παλαιότερων κρίσεων ότι ο πανικός είναι ο χειρότερος εχθρός. Στην περίπτωση των τρομοκρατικών επιθέσεων ή της οικονομικής κρίσης, μια
μεταβολή των καθημερινών συνηθειών θα σήμαινε
τη νίκη των τρομοκρατών και θα απειλούσε την
ανάκαμψη. Σήμερα, οι κυβερνήσεις πρέπει να
πείσουν τους πολίτες να αλλάξουν συνήθειες και
να μείνουν στα σπίτια τους, προκαλώντας τους
αίσθημα δικαιολογημένου φόβου.
Το έκτο δίδαγμα είναι ότι η κρίση του κορωνοϊού θα έχει σημαντική επίπτωση στις σχέσεις
μεταξύ των γενεών. Ενώ οι νέες γενιές συνήθισαν
τα τελευταία χρόνια να επικρίνουν τους πρεσβύτερους για τη διαχείριση της κλιματικής κρίσης, οι παλαιότεροι θα αρχίσουν τώρα να επικρίνουν τους νέους για την απερισκεψία τους
απέναντι στον ιό.
Το έβδομο δίδαγμα είναι ότι οι κυβερνήσεις
θα πρέπει κάποια στιγμή να διαλέξουν να περιορίσουν την επιδημία ή να σώσουν την οικονομία,
με σημαντικό ανθρώπινο κόστος.
Είναι ακόμη νωρίς για να διαγνωστούν οι πολιτικές επιπτώσεις του ιού. Μόνη βεβαιότητα είναι
ότι ο κορωνοϊός θα θέσει υπό αμφισβήτηση τα
ίδια τα θεμέλια της Ε.Ε.

Η αποκατάσταση της αυθεντίας των

ειδικών είναι, κατά τον Ιβάν Κράστεφ, ένα
από τα επτά διδάγματα της πανδημίας.

ασκήσεις αναπνοών, άσκηση, διαλογισμό, προσευχή, περίπατο. Τονίζει
ότι είναι σημαντικό να ακολουθούμε
το πρόγραμμα γευμάτων που ακολουθούσαμε πριν ξεσπάσει η επιδημία
και κλειστούμε στο σπίτι μας. Καθώς
δε όλο και περισσότερα πράγματα γίνονται πλέον μέσω Διαδικτύου, μια
λύση ίσως είναι να βρει κανείς ή να
δημιουργήσει μια διαδικτυακή ομάδα
υποστήριξης.
Εξίσου σημαντικό με το να τρεφόμαστε σωστά είναι και το να χωνεύουμε σωστά το φαγητό που τρώμε,
επισημαίνει η Ντιάνα Μίνιτς, διατροφολόγος, μέλος της Αμερικανικής
Ενωσης Διατροφολόγων, στη WP. Το
ζεστό τσάι βοηθάει στη σωματική χαλάρωση, ενώ ροφήματα με πρωτεΐνη
και πακέτα με ηλεκτρολύτες παρέχουν
ενέργεια στον οργανισμό. Το ελάχιστο
που πρέπει να κάνει κάποιος είναι να
πίνει αρκετό νερό, ώστε να παραμένει
ενυδατωμένος, λέει η Μίνιτς. Ωστόσο,
προκειμένου να επιστρέψει στο προηγούμενο διατροφικό πρόγραμμά του
οφείλει να αντιμετωπίσει το άγχος
που προκαλεί τη διαταραχή.
Τέλος, σημαντικό είναι επίσης να
προμηθευόμαστε από το σούπερ μάρκετ φρέσκα προϊόντα και λαχανικά.
Αν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα,
τα κατεψυγμένα τρόφιμα, από διατροφικής άποψης, είναι προτιμότερα
από τα τρόφιμα σε κονσέρβα.
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Ο κατ’ οίκον
περιορισμός
μείωσε
τους ρύπους

Μειωμένη η κίνηση στους δρόμους
της πρωτεύουσας κατά 50%
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Από το απόγευμα της Τρίτης, με
την απαγόρευση της κυκλοφορίας
για περιορισμό της εξάπλωσης του
κορωνοϊού, παρατηρήθηκαν στην
Λευκωσία αλλά και σε όλη την Κύπρο, πρωτόγνωρες εικόνες με άδειους δρόμους ακόμα και σε ώρες
που είχαμε συνηθίσει να τις χαρακτηρίζουμε ώρες αιχμής.
Ειδικά στους δρόμους της πρωτεύουσας, έχει παρατηρηθεί ότι
η κυκλοφορία μειώθηκε κατά 80%
σε σύγκριση με την αντίστοιχη
περσινή περίοδο. Μέσα στο γενικότερο αρνητικό κλίμα των ημερών, θα μπορούσαμε να πούμε ότι







Τα αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα
κατέγραφαν τον Μάρτιο μέγιστη ωριαία
τιμή 35 mg/m3 ενώ
τον Ιανουάριο ήταν
στα 64 mg/m3.
με την μείωση του αριθμού των
αυτοκινήτων που κινούνται στους
δρόμους, μειώνονται ταυτόχρονα
και τα επίπεδα ρύπανσης της ατμόσφαιρας.
Εξέλιξη σημαντική από την
στιγμή που περίπου 700 θάνατοι
κάθε χρόνο στην Κύπρο σχετίζονται με την ποιότητα του αέρα.
Βασικός υπαίτιος, για την κακή
κατάσταση του αέρα, τα αιωρούμενα σωματίδια, τα οποία βάσει
ευρωπαϊκής νομοθεσίας, στα κράτη- μέλη δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 50 μικρογραμμάρια ανά
κυβικό μέτρο σε διάστημα πέραν
των 35 ημερών.
Τις τελευταίες μέρες όμως κα-

ταγράφεται μια διαφορετική εικόνα. Η μείωση του αριθμού των
αυτοκινήτων στους δρόμους έχει
μειώσει και την εκπομπή ατμοσφαιρικών ρύπων στην ατμόσφαιρα με τις μετρήσεις Ιανουαρίου
να είναι πολύ διαφορετικές σε σχέση με τις μετρήσεις Μαρτίου. Συγκεκριμένα, τα στοιχεία από το δίκτυο μετρητών της ποιότητας του
αέρα του Τμήματος Επιθεώρησης
Εργασίας καταγράφει μειωμένους
όλους τους δείκτες μέτρησης, τόσο
τα αιωρούμενα σωματίδια και τα
οξείδια του αζώτου, όσο και το
βενζόλιο και το μονοξείδιο του άνθρακα.

Τρεις φορές πιο κάτω

Σύμφωνα με τις μετρήσεις στον
κυκλοφοριακό σταθμό Λευκωσίας,
τον Ιανουάριο η μέγιστη ωριαία
τιμή καταγράφηκε στις 10 το βράδυ
και ήταν στα 64 μικρογραμμάρια
ανά κυβικό εκατοστό. Την αντίστοιχη ώρα τον Μάρτιο ήταν 30
μικρογραμμάρια ανά κυβικό εκατοστό. Η δε μέγιστη ωριαία τιμή
τον Μάρτιο για τα αιωρούμενα
σωματίδια στην ατμόσφαιρα ανήλθαν στα 35 μικρογραμμάρια ανά
κυβικό εκατοστό. Σημαντική μείωση καταγράφηκε και στις μετρήσεις του μονοξειδίου του άνθρακα,
αφού η διαφορά από τον Ιανουάριο
μέχρι τον Μάρτιο είναι τριπλάσια.
Στα 1400 μικρογραμμάρια ήταν
τον Γενάρη στις 8 το πρωί η μέγιστη καταγραμμένη τιμή και τον
Μάρτιο έπεσε στα 500 μικρογραμμάρια.
Όσον αφορά το οξείδιο του αζώτου, τον Ιανουάριο είχε καταγραφεί
250 μικρογραμμάρια ως η μέγιστη
τιμή, λίγο πάνω από 150 μικρογραμμάρια τον Φεβρουάριο και
στα 70 μικρογραμμάρια ήταν η
μέγιστη τιμή τον Μάρτιο. Τέλος
στο βενζόλιο, η μέγιστη τιμή ήταν
τον Ιανουάριο λίγο πάνω από 3,

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΦΟΡΤΟΙ
ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΔΡΟΜΟΣ/ΣΗΜΕΙΟ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
2020
(ΟΧΗΜΑΤΑ/ΗΜΕΡΑ)

ΜΑΡΤΙΟΣ 2020
(26/3/2020)
(ΟΧΗΜΑΤΑ/ΗΜΕΡΑ)

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΕΙΩΣΗΣ

38,000
47,000
33,000
49,000
41,000

12,640
13,100
11,200
16,170
14,500

67%
72%
66%
67%
65%

Λεωφ. Στροβόλου
Λεωφ. Γρίβα Διγενή
Λεωφ. Αρχαγγέλου
Λεωφ. Λεμεσού
Λεωφ. Σπ. Κυπριανού

Δρόμοι χωρίς αυτοκίνητα

ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
Ιανουάριος

Μάρτιος

64 mg /m3

35 mg /m3

Μονοξείδιο Άνθρακα

1400

500

Οξείδιο Αζώτου

250

70

3

1.5

Αιωρούμενα σωματίδια

Βενζόλιο

και τον Μάρτιο η μέγιστη τιμή
ήταν 1,5. Είναι λοιπόν ίσως η πρώτη φορά που καταγράφονται τόσο
χαμηλά επίπεδα στα αιωρούμενα
σωματίδια στην ατμόσφαιρα, και
πλέον το σκορ μας είναι πολύ πιο
κάτω από την οριακή τιμή των 50
μικρογραμμαρίων ανά κυβικό μέτρο.
Όσον αφορά τα οξείδια του
αζώτου η οριακή τιμή 240, τιμή
την οποία πλησιάζουμε, όσον αφορά το βενζόλιο, η οριακή τιμή είναι
το πέντε, τιμή την οποία δεν έχουμε ποτέ υπερβεί, ενώ πρόβλημα
δεν έχουμε ούτε στο μονοξείδιο
του άνθρακα όπου το όριο είναι
10 χιλιάδες μικρογραμμάρια, με
την μέγιστη καταγραμμένη ωριαία
τιμή να είναι γύρω στα 1500 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο.

33% από τα αυτοκίνητα

Αν και η μεγάλη διαφορά καταγράφεται μεταξύ Ιανουαρίου
και Μαρτίου, μείωση καταγράφηκε
επίσης στις μετρήσεις Φεβρουαρίου όσον αφορά τις μετρήσεις

Άδειασαν Γρίβα Διγενή και Στροβόλου, και η μέχρι πρότινος βαρυφορτωμένη είσοδος της Λευκωσίας. Η
κίνηση των οχημάτων στους δρόμους της πρωτεύουσας άρχισε να
καταγράφει αισθητή μείωση, με την
έναρξη της τηλεργασίας προ δύο
εβδομάδων, πέφτοντας στο 50%. Ο
αριθμός των οχημάτων μειώθηκε
ακόμα περισσότερο από την περασμένη Τρίτη με την απαγόρευση
της κυκλοφορίας φτάνοντας σε κομβικά σημεία της Λευκωσίας μέχρι
και 70% πιο κάτω από τα συνηθισμένα επίπεδα. Σύμφωνα με τις μετρήσεις του τμήματος Δημοσίων
Έργων σε 13 σημεία που μελετήθηκαν και σε περιοχές εκτός Λευκωσίας, οι μειώσεις κυμαίνονται
από 65% μέχρι και 82%. Η μεγαλύτερη μείωση παρουσιάστηκε στους
αυτοκινητόδρομους Α1, A2, Α6 και
Α3, στην είσοδο στη Λευκωσία, σε
Λύμπια, Μανδριά στην Πάφο και
στην Ορόκλινη. Στην είσοδο της
Λευκωσίας, πέρσι καταγράφηκαν
στις τρεις λωρίδες της εισόδου της
Λευκωσίας, 27.645 οχήματα, ενώ
φέτος 2.696 οχήματα. Στις 26 Μαρτίου, την περίοδο αιχμής από τις 78 το πρωί καταγράφηκαν 1700 οχήματα σε σύγκριση με πέρσι όπου
στο ύψος είχαν μετρηθεί στο ίδιο
σημείο 4.200 οχήματα.
Σημαντική μείωση παρουσιάζεται
και στον Παρακαμπτήριο Λεμεσού

του οξειδίου του αζώτου, του βενζολίου και του μονοξειδίου του
άνθρακα. Στην περίπτωση ωστόσο
των αιωρούμενων σωματιδίων, οι
τιμές Φεβρουαρίου ήταν σχεδόν
όμοιες με τον Ιανουάριο. Ο προϊστάμενος του κλάδου ποιότητας
του αέρα εξηγεί ότι ο Ιανουάριος
κατέγραψε μεγαλύτερη ρύπανση
της ατμόσφαιρας, λόγω της μεγαλύτερης χρήσης των κεντρικών
θερμάνσεων και των καύσεων ξυλείας για το τζάκι.
Σταθερά παρέμειναν ωστόσο
τα επίπεδα εκπομπής ρύπων των
οχημάτων. Ειδικότερα για τα αυξημένα επίπεδα αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα, το
33% οφείλεται στις μεταφορές, το
19% στην βιομηχανία και ποσοστό
20% στην ηλεκτροπαραγωγή.Όσον
αφορά το υπόλοιπο 20% προέρχονται από την γεωργία και την
επεξεργασία αποβλήτων.
Καταγράφεται επίσης ότι ο τομέας των μεταφορών είναι πίσω
από το 36% της εκπομπής οξειδίου
του Αζώτου (ΝΟx).

ο οποίος στα τελευταία δύο χρόνια
παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξητική τάση
με την κυκλοφορία να ανέρχεται
μέχρι και 78.000 οχήματα το 24ωρο.
Μελετώντας και την πρωινή αιχμή
(7-8 π.μ.) διαφαίνεται ότι η μείωση
είναι της τάξης του 65%. Οι κυκλοφοριακοί φόρτοι που έχουν καταγραφεί στις 26 Μαρτίου 2020 είναι
οι χαμηλότεροι που έχουν καταγραφεί (σε εργάσιμες ημέρες με τα σχολεία κλειστά). Ενδεικτική η καταγραφή οχημάτων στη λεωφόρο Γρίβα
Διγενή, το πρωί της 25ης Μαρτίου
όπου από τις επτά μέχρι τις οκτώ
καταγράφηκαν μόλις 130 οχήματα.
Για όλο το 24ωρο, οι μετρητές του
τμήματος Δημοσίων Έργων κατέγραψαν φέτος 3.746 οχήματα σε
σχέση με 30.051 οχήματα και στις
δύο κατευθύνσεις την ίδια μέρα το
2019. Σημειώνεται ότι στην Γρίβα
Διγενή σε μια κανονική μέρα διακινούνται περίπου 45-50 χιλιάδες
οχήματα. Την επόμενη μέρα, στις
26 Μαρτίου 2019, η πρωινή αιχμή
στην Λεωφόρο Γρίβα Διγενή ήταν
2.800 οχήματα. Ο αριθμός μειώθηκε
φέτος στο 50% καθώς καταγράφηκαν
1.300 οχήματα για την ίδια περίοδο.
Ανάλογη εικόνα και στη λεωφόρο
Στροβόλου όπου κατά τη φετινή 25η
Μαρτίου καταγράφηκαν συνολικά
3.700 οχήματα, σε σχέση με 22.000
οχήματα που διακινήθηκαν και στις
δύο κατευθύνσεις το 2019.

Μονόδρομος καθίσταται πλέον η τηλεδιδασκαλία

Η μεγαλύτερη πρόκληση στον τομέα είναι η ετοιμότητα του ανθρώπου παρά οι υποδομές, λέει ο υφυπ. Καινοτομίας κ. Κόκκινος
Εν μέσω πανδημίας η καθημερινότητα των κυπρίων πολιτών άλλαξε,
εντάσσοντας σε αυτή για να συνεχίσει να λειτουργεί, τους όρους
τηλεργασία και τηλεδιδασκαλία.
Η τηλεδιδασκαλία είναι ένα μέτρο
το οποίο εφαρμόζεται για εξ αποστάσεως φοίτηση σε μεταπτυχιακά
προγράμματα για παράδειγμα.
Ωστόσο, σε σχολεία της Κύπρου,
ήταν ένα μέτρο που μέχρι πρότινος
δεν εφαρμοζόταν. Τα καλύτερα αντανακλαστικά χρησιμοποίησης
των μαθημάτων μέσω διαδικτύου,
είχαν τα ιδιωτικά σχολεία της Κύπρου, με τα δημόσια να ακολουθούν. Οι συνθήκες έχουν επιφέρει
αναπροσαρμογή των προτεραιοτήτων σε άμεση εφαρμογή και αξιοποίηση ψηφιακών λύσεων που θα
έχουν ως αποτέλεσμα την αντιμετώπιση της υγειονομικής αυτής
κρίσης. Για τον πρώτο όρο, αυτόν
της τηλεργασίας, είναι ένας πλέον
σύγχρονος τρόπος εργασίας που
σχετίζεται άμεσα με το νέο ψηφιακό
περιβάλλον και αποτελεί την ιδανική λύση για τη διαχείριση της
κρίσης. Την ίδια ώρα, όμως, η τηλεδιδασκαλία είναι ένα επίσης απαραίτητο εργαλείο, το οποίο πρέπει
να χρησιμοποιηθεί ώστε να συνεχίσουν τα μαθήματα απρόσκοπτα
σε όλες τις βαθμίδες.Πριν από 15








Θα πρέπει να γίνει ένας
ανασχεδιασμός του εκπαιδευτικού περιεχομένου και της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται, ούτως ώστε να προσαρμοστεί σε περιβάλλον τηλεεκπαίδευσης αν
συνεχιστεί η πανδημία.
περίπου ημέρες, ξεκίνησε σε λύκεια
της Λευκωσίας η πιλοτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία συμπεριλαμβάνει και την παράδοση
μαθημάτων σε πραγματικό χρόνο.
Όπως είχε δηλώσει στο Κυπριακό
Πρακτορείο Ειδήσεων η Διευθύντρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Κύπρου Αθηνά Μιχαηλίδου, η οποία
έχει αναλάβει από το Υπουργείο
τον συντονισμό αυτής της προσπάθειας, «τα πρώτα στοιχεία που
παίρνει το Υπουργείο Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας από την εφαρμογή της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά». Όπως είχε
δηλώσει, το Υπουργείο προετοιμάστηκε αμέσως και δουλεύει σε

ΚΥΠΕ

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Η τηλεδιδασκαλία δεν αντικαθιστά τη φυσική παρουσία των μαθητών σε

τάξη, τονίζει ο υφυπουργός Καινοτομίας.
δύο επίπεδα, δηλαδή κεντρικά στο
επίπεδο του Υπουργείου και αποκεντρωμένα στα σχολεία. Στη συνέντευξή του, την προηγούμενη
εβδομάδα στην «Κ», ο υφυπουργός
Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Κυριάκος Κόκκινος
τόνισε πως, ενώ η ψηφιοποίηση
έχει επιταχυνθεί, το θέμα είναι η
θεσμοθέτηση όλων αυτών που
εφαρμόζουμε στην τωρινή κατάσταση έκτακτης ανάγκης ούτως
ώστε να επιτύχουμε τα μέγιστα

οφέλη για την κοινωνία της Κύπρου
σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ενώ
εξέφρασε τη θέση πως η πρόοδος
είναι μονόδρομος, καθώς η ψηφιοποίηση της χώρας είναι σε εξέλιξη
και έχει ήδη επιταχυνθεί.
Ο κ. Κόκκινος κατέστησε σαφές
στο περιθώριο της συνέντευξης
και ερωτηθείς σχετικά πως «η τηλεδιδασκαλία και πιο σωστά η τηλεεκπαίδευση έχει ήδη εφαρμοστεί
και πιστεύουμε ότι μπορεί να πετύχει, ειδικότερα στις δύσκολες

αυτές στιγμές που καθιστούν επιτακτική ανάγκη την επιτυχία της,
ενώ την ίδια ώρα σημειώνεται ότι
υπάρχει στενή συνεργασία με το
Υπουργείο Παιδείας γι’ αυτό το ζήτημα. Όπως εξήγησε, η τηλεεκπαίδευση προϋποθέτει την ύπαρξη
τεχνολογικών υποδομών, με συστήματα και διασυνδεσιμότητα
που υπάρχουν και έχουν ήδη τεθεί
στη διάθεση των εκπαιδευτικών
και των μαθητών. Υπογράμμισε
όμως πως η μεγαλύτερη πρόκληση
στον τομέα της τηλεεκπαίδευσης
είναι η ετοιμότητα του ανθρώπου
παρά οι υποδομές, λέγοντας παράλληλα ότι υπάρχει μία θετική
διάθεση τόσο από εκπαιδευτικούς
όσο και από μαθητές να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες και δεδομένα. Υπενθύμισε όμως ότι, σε
μόνιμη βάση, θα πρέπει να εφαρμόζεται η μέθοδος αυτή συνδυαστικά και δεν αντικαθιστά την φυσική παρουσία των μαθητών σε
τάξη.

Οι προκλήσεις

Ποιες όμως είναι οι προκλήσεις;
Σύμφωνα με τον υφυπουργό Καινοτομίας, η μεγαλύτερη πρόκληση
της τηλεεκπαίδευσης είναι η ετοιμότητα των εκπαιδευτικών να λειτουργήσουν τόσο τεχνολογικά τα
συστήματα, όσο και να προσαρμόσουν τον τρόπο που διδάσκουν

για να είναι συμβατός με την τεχνολογική προσέγγιση. «Κάθε εκπαιδευτικός έχει διαφορετικό βαθμό
ετοιμότητας και αντιμετώπισης»,
συνέχισε, «και προσπαθούμε να
διαχειριστούμε όσα προβλήματα
εμφανιστούν, είτε μέσω εξεύρεσης
εξοπλισμού, είτε παροχής στήριξης
στους εκπαιδευτικούς». Όσον αφορά τα οφέλη της τηλεεκπαίδευσης,
ο κ. Κόκκινος είπε πως είναι η άμεση και αμφίδρομη επικοινωνία, η
μετάδοση γνώσης, συνέχεια εκπαιδευτικού έτους (με ύλη που δεν
θα είναι εξεταστέα) κλπ., ενώ συμπλήρωσε ότι βάση πρέπει να δοθεί
όχι απλά στην χρήση, αλλά στην
σωστή χρήση και την αξιοποίηση
του υπολογιστή, για να έχει πραγματική διδακτική αξία. Μακροπρόθεσμα, συμπλήρωσε, εάν συνεχιστεί η κατάσταση της πανδημίας
και καθιερωθεί για μεγάλο χρονικό
διάστημα, η τηλεεκπαίδευση θα
πρέπει να γίνει ένας ανασχεδιασμός
του εκπαιδευτικού περιεχομένου
και της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται, ούτως ώστε να προσαρμοστεί σε περιβάλλον τηλεεκπαίδευσης. Κατά τον ίδιο, το περιεχόμενο θα πρέπει να είναι διδακτικό και διαγωνιστικό, ούτως
ώστε να προάγει την γνώση, την
κριτική σκέψη, την δημιουργικότητα, την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων κλπ.
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Χαμένο το στοίχημα του τουρισμού για το 2020
Απαισιόδοξα τα μηνύματα που φτάνουν από την τουριστική βιομηχανία, δύσκολο προβλέπεται και το 2021
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Όταν τον Ιανουάριο ο υφυπουργός
Τουρισμού παρουσίαζε την Εθνική
Στρατηγική Τουρισμού 2020-2030,
η οποία προνοούσε αύξηση 30%
των εσόδων και αύξηση των αφίξεων στα 5,15 εκατομμύρια, δεν
μπορούσε να ξέρει τις αναπάντεχες
εξελίξεις γύρω από τον κορωνοϊό,
που αναπόφευκτα κτύπησαν και
την τουριστική βιομηχανία. Ο ένας
μετά τον άλλο ταξιδιωτικοί πράκτορες, τουριστικές επιχειρήσεις,
εστιατόρια, μπαρ, κέντρα αναψυχής
και ο βασικότερος πυλώνας του
κλάδου, τα ξενοδοχεία, άρχισαν
να αναστέλλουν τις εργασίες τους,
κινήσεις που ακολούθησαν το κλείσιμο των αεροδρομίων. Παράγοντες
του τουρισμού αναφέρουν στην
«Κ» ότι τα δεδομένα δεν επιτρέπουν
οποιαδήποτε φιλοδοξία για θετικές
επιδόσεις στον τουρισμό για το
2020, ενώ ο στόχος για να πιάσουμε
τα περσινά επίπεδα στις αφίξεις,
είναι πλέον όνειρο θερινής νυκτός.
Περιγράφουν την κατάσταση ως
δραματική, ενώ χαρακτηρίζουν το
τρέχον έτος ως χαμένο για τον τουρισμό και εξηγούν ότι ακόμα κι αν
ανοίξουν τα σύνορα και αρχίσουμε
να δεχόμαστε τουρισμό, σε καμία
περίπτωση οι αφίξεις και οι κρατήσεις δεν αναμένεται να είναι στα
συνηθισμένα επίπεδα για την εποχή. Βαρόμετρο για την επόμενη
μέρα η αντίδραση της αγοράς της
Μεγάλης Βρετανίας, ο σημαντικότερος αιμοδότης του τουρισμού
μας, αν και δεδομένης της κατάστασης στη χώρα, θεωρείται δεδομένο ότι ο αριθμός των βρετανικών αφίξεων να είναι μειωμένος.

Από τον Αύγουστο
Τουριστικά συμβόλαια, πακέτα
και κρατήσεις έχουν πλέον ακυρωθεί λόγω πανδημίας. Το πώς θα
εξελιχθεί η κατάσταση εξαρτάται
από πολλούς παράγοντες οι οποίοι
είναι για την ώρα αστάθμητοι.
Όπως για παράδειγμα το πότε θα
λήξει το διάταγμα του κατ’ οίκον
περιορισμού, και το πότε θα θεωρήσει η κυβέρνηση ασφαλές να
ανοίξει ξανά τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου. Θεωρείται ωστόσο βέβαιο ότι θα ξεκινήσουμε από

Μόλις 200.000
τουρίστες το 2020
Μόνο 200.000 τουριστικές

Μετά τον Ιούλιο εκτιμάται ότι θα είναι σε θέση ξανά τα ξενοδοχεία να ανοίξουν τις πόρτες τους στους τουρίστες. Μέχρι τότε μηδενικός αναμένεται να είναι ο

κύκλος εργασιών των τουριστικών καταλυμάτων και επιχειρήσεων και φυσικά η συνεισφορά του κλάδου στο ΑΕΠ.
το σημείο μηδέν, και όχι από το
σημείο που έμειναν τα πράγματα
στην προ κορωνοϊού εποχή. Πάντως, ο στόχος και η ελπίδα των παικτών της αγοράς είναι να σωθεί
ένα μικρό κομμάτι της σεζόν, και
να μπορεί η βιομηχανία να μπει
ξανά σε τροχιά τον Αύγουστο ή
τον Σεπτέμβριο με τα πιο αισιόδοξα
σενάρια να κάνουν λόγο για Ιούλιο.
Η όποια ελπίδα για την συνεισφορά
της εγχώριας αγοράς στον τουρισμό
εξανεμίζεται από την στιγμή που
ο εγχώριος τουρισμός ανέρχεται
μόλις στο 3-4% των συνολικών κρατήσεων στα ξενοδοχεία και επικεντρώνεται σε πολύ περιορισμένο
χρονικό πλαίσιο, δηλαδή Ιούλιο και
Αύγουστο. Παίκτες της αγοράς αναφέρουν ότι το 2020 έχει χαθεί, ενώ
ούτε το 2021 προβλέπεται ότι θα








Μόλις στο 3-4% ανέρχεται η εγχώρια αγορά,
η οποία ακόμα κι αν αλλάξουν τα δεδομένα της
πανδημίας δεν μπορεί
να αποτελέσει τονωτική
ένεση στα ξενοδοχεία.
επιστρέψει στις γνωστές επιδόσεις
των τεσσάρων εκατομμυρίων αφίξεων. Το ζητούμενο, αναφέρουν,
είναι μετά το τέλος της πανδημίας,
να υπάρχουν ταξιδιωτικοί πράκτορες, ξενοδοχεία και αεροπορικές
εταιρείες και υπογραμμίζουν ότι

ΑΡΘΡΟ

κανείς δεν μπορεί να προβλέψει
ότι στο τέλος του 2020 θα υπάρχουν
τα εργαλεία για να επανεκκινήσει
ο τουρισμός. Τα αρνητικά πρόσημα
για τον τουρισμό είναι δεδομένα
για το 2020, ενώ ούτε το 2021 αναμένεται να μπει με τους καλύτερους
οιωνούς για τον κλάδο, λόγω μιας
αναμενόμενης αλλαγής στην κουλτούρα αλλά και τη συμπεριφορά
των τουριστών.

Να σωθεί ό,τι σώζεται
Σημαντικό κομμάτι στην τουριστική αλυσίδα είναι και οι ιδιοκτήτες κέντρων αναψυχής η οποία
σύμφωνα με τον πρόεδρο του συνδέσμου τους, Φάνο Λεβέντη, είναι
πιθανόν η βιομηχανία των κέντρων
αναψυχής να κληθεί τελικά να στηρίξει τους μεγάλους αριθμούς ανέρ-

γων που θα προκύψουν από την
μη λειτουργία των ξενοδοχείων.
Υπογραμμίζει ότι η Κυβέρνηση θα
πρέπει να στοχεύσει στο να κρατηθούν τα κέντρα αναψυχής ζωντανά, γιατί ο ρόλος της βιομηχανίας
είναι καθοριστικός στο θέμα των
ανέργων στην τουριστική βιομηχανία. Σημαντικό για όσους ενοικιάζουν τους χώρους των επιχειρήσεων τους είναι το θέμα της καταβολής των ενοικίων τους και το
θέμα της καταβολής των κοινωνικών ασφαλίσεων. Είναι απαραίτητο,
αναφέρει ο κ Λεβέντης, να υπάρξει
ουσιαστική στήριξη από την Κυβέρνηση, την Ε.Ε. και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα ώστε στοχευμένα
να μπορούν να στηριχθούν επιχειρήσεις και να σωθεί οτιδήποτε μπορεί να σωθεί.

αφίξεις καταγράφηκαν τους
δύο πρώτους μήνες του 2020,
αριθμός που είναι άγνωστο σε
πόσο βαθμό θα διαφοροποιηθεί μέχρι τέλος του χρόνου.
Πρόκειται για τα τελευταία καταγεγραμμένα στοιχεία προτού
η τουριστική βιομηχανία κατεβάσει ρολά. Για φέτος, μετά και
το κλείσιμο των αεροδρομίων
αλλά και των ξενοδοχείων, ο
Μάρτιος αναμένεται ότι θα
κλείσει με μηδενικές αφίξεις,
πορεία που θα ακολουθήσουν
και οι επόμενοι μήνες. Με δεδομένο ότι οι εκτιμήσεις τοποθετούν την επανέναρξη των
πτήσεων Αύγουστο- Σεπτέμβριο, φαίνεται ότι χάνουμε σοβαρό μερίδιο τόσο σε αφίξεις
όσο και έσοδα από τον τουρισμό με ό,τι αυτό συνεπάγεται
για τις επιχειρήσεις του κλάδου
και τις χιλιάδες θέσεις εργασίας
που απασχολούν. Μελετώντας
τους περσινούς αριθμούς και
τις περσινές αφίξεις καταγράφονται 2,9 εκατομμύρια αφίξεις μεταξύ Απριλίου- Σεπτεμβρίου, ενώ την περίοδο Ιανουαρίου- Μαρτίου, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 357.475.
Όσον αφορά τα έσοδα από τον
τουρισμό, ανήλθαν τον περασμένο Μάρτιο σε 96,6 εκατομμύρια, ενώ την περίοδο Ιανουαρίου- Μαρτίου, τα έσοδα από
τον τουρισμό υπολογίζονται σε
188,6 εκατομμύρια. Μόνο τον
Αύγουστο, τα έσοδα από τον
τουρισμό για το 2019 ανήλθαν
σε 431,6 εκατομμύρια ευρώ. Τα
έσοδα από τον τουρισμό τον Σεπτέμβριο 2019 ανήλθαν σε
377,2 εκατομμύρια, ενώ στα
2,23 δισ. ανήλθαν τα έσοδα για
την περίοδο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2019 τα οποία αν και
μειωμένα σε σχέση με το 2018,
εντούτοις δεν συγκρίνονται με
τα φετινά αναμενόμενα μηδαμινά νούμερα.

/ Της ΜΙΡΑΝΤΑΣ ΞΑΦΑ*

Οι επιπτώσεις του κορωνοϊού στην παγκόσμια οικονομία
Η πανδημία του κορωνοϊού έχει
θέσει σε συναγερμό την παγκόσμια
οικονομία, καθώς κάθε χώρα προσπαθεί να καταπολεμήσει την εξάπλωσή της, ενώ συγχρόνως λαμβάνει μέτρα για να περιορίσει τις
επιπτώσεις στην οικονομία. Η μία
χώρα μετά την άλλη σφραγίζει τα
σύνορά της και επιβάλλει περιοριστικά μέτρα για συναθροίσεις που
οδηγούν στο προσωρινό κλείσιμο
χιλιάδων επιχειρήσεων. Τις τελευταίες εβδομάδες η κατάσταση στην
Ευρώπη και στην Αμερική χειροτέρευσε αισθητά, με τα κρούσματα
να αυξάνονται και αυτοκινητοβιομηχανίες να κλείνουν λόγω διακοπής της εφοδιαστικής τους αλυσίδας. Ο φόβος εξάπλωσης του ιού
και η καραντίνα που επιβλήθηκε
έχουν επιφέρει μεγάλο πλήγμα
στην εμπιστοσύνη, στην οικονομική δραστηριότητα και στις αγορές.
Τα χρηματιστήρια έχουν κυριολεκτικά καταρρεύσει. Ο δείκτης
Euro Stoxx 50 της Ευρωζώνης έχει
χάσει 40% της αξίας του από την
αρχή του έτους και ο αμερικανικός
δείκτης βιομηχανικών μετοχών
Dow Jones πάνω από 30%. Η πτώση
βελτίωσε τις αποτιμήσεις, αλλά ο
δείκτης Dow εξακολουθεί να διαπραγματεύεται σε επίπεδα υψηλότερα από τον ιστορικό μέσο όρο.
Μετά την πρώτη διόρθωση που
υπέστη ο δείκτης στο τελευταίο
τρίμηνο του 2018, η Federal Reserve
μείωσε τα επιτόκια του δολαρίου
τρεις φορές στη διάρκεια του 2019,
πυροδοτώντας νέο «πάρτι» στα
χρηματιστήρια. Το πάρτι τελείωσε
απότομα στα τέλη Φεβρουαρίου,
όταν ο Dow έχασε μέσα σε τρεις

εβδομάδες όλα τα κέρδη που είχε
αποκομίσει το 2019, στη μεγαλύτερη διόρθωση που καταγράφηκε
ποτέ σε τόσο σύντομο διάστημα.
Ο πραγματικός κίνδυνος όμως
βρίσκεται στα αμερικανικά εταιρικά
ομόλογα, τα οποία έχουν τριπλασιαστεί από 2 τρισ. δολάρια το 2008
σε πάνω από 6 τρισ. σήμερα. Τα
ιστορικά χαμηλά επιτόκια που επικράτησαν μετά την παγκόσμια
χρηματοπιστωτική κρίση 2008-9
δημιούργησαν κίνητρο για ανάληψη κινδύνου και ώθησαν πολλές
αμερικανικές επιχειρήσεις να αντλήσουν τεράστια ποσά φθηνής
ρευστότητας εκδίδοντας ομόλογα.
Ενα τμήμα της άπλετης ρευστότητας χρησιμοποιήθηκε για την επαναγορά των μετοχών τους, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην άνοδο
του χρηματιστηρίου και στην υπερχρέωση των επιχειρήσεων, με τους
δείκτες μόχλευσης σε υψηλά εικοσαετίας. Είναι πολύ πιθανό να δούμε κύμα χρεοκοπιών υπερχρεωμένων επιχειρήσεων στην Αμερική
υπό την πίεση της αδυναμίας αναχρηματοδότησης του χρέους τους
σε περίοδο που οι επενδυτές αποστρέφονται το ρίσκο («risk off»).
Η τεράστια πτώση στα χρηματιστήρια παγκοσμίως αντανακλά
όχι απλώς την υποβάθμιση των
προσδοκιών για επιχειρηματικά
κέρδη αλλά τον φόβο γενικευμένης
πιστωτικής κρίσης. Εξίσου ευάλωτες είναι οι αναδυόμενες αγορές.
Σύμφωνα με το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Ινστιτούτο (IIF), από την
αρχή της κρίσης οι επενδυτές ρευστοποίησαν επενδύσεις ύψους 55
δισ. δολαρίων στις αναδυόμενες
αγορές, το μεγαλύτερο κύμα εκροών








Ο πραγματικός κίνδυνος
βρίσκεται στα αμερικανικά εταιρικά ομόλογα,
τα οποία έχουν τριπλασιαστεί από 2 τρισ. δολ.
το 2008 σε πάνω από 6
τρισ. σήμερα.
που έχει ποτέ καταγραφεί. Στην
Ελλάδα η απόδοση του δεκαετούς
ομολόγου του Δημοσίου εκτινάχθηκε από 0,9% σε 4,0%, καθώς οι
επενδυτές αναζήτησαν ασφαλές
καταφύγιο σε ομόλογα υψηλότερης
πιστοληπτικής διαβάθμισης.
Πώς αντιδρούν σε όλα αυτά οι
κυβερνήσεις, κεντρικές τράπεζες
και εποπτικές αρχές; Οι κυβερνήσεις στοχεύουν στη στήριξη επιχειρήσεων και οικογενειών που
πλήττονται από τις οικονομικές
επιπτώσεις της πανδημίας με δημοσιονομικά μέτρα. Αναστολή πληρωμής φόρων και εισφορών, οικονομικές ενισχύσεις, επιδοτήσεις
μισθοδοσίας και κρατικές εγγυήσεις
έχουν ως στόχο την αποφυγή πτώχευσης υγιών επιχειρήσεων και
απώλειας θέσεων εργασίας. Υστερα
από κάποιες παλινωδίες, ο πρόεδρος
Τραμπ ανακοίνωσε ένα δημοσιονομικό πακέτο-μαμούθ ύψους 850
δισ. δολαρίων για τη στήριξη της
οικονομίας. Οπως έγινε στη διάρκεια της παγκόσμιας κρίσης 20089, τα μέτρα πρέπει να είναι έγκαιρα,
στοχευμένα, προσωρινά και συντονισμένα για να είναι αποτελε-

σματικά. Το 2009 οι είκοσι μεγαλύτερες χώρες G20 συμφώνησαν
δημοσιονομικά πακέτα στήριξης
ύψους 2% του ΑΕΠ, διπλάσια από
αυτά που συμφωνήθηκαν κατ’ αρχήν στο Eurogroup της περασμένης
Δευτέρας. Η ασαφής δήλωση των
υπουργών Οικονομικών ότι «δεσμεύονται να κάνουν χρήση όλων
των αναγκαίων εργαλείων» δεν
ενέπνευσε εμπιστοσύνη, με την
πτώση στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια να συνεχίζεται. Υστερα από
μία δεκαετία άκρως χαλαρής νομισματικής πολιτικής, με τα επιτόκια σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα
και τους ισολογισμούς «φουσκωμένους» με τα ομόλογα που αγόρασαν στην προηγούμενη κρίση,
οι κεντρικές τράπεζες αναζητούν
τρόπους να στηρίξουν τη ζήτηση
και να διοχετεύσουν ρευστότητα
στην οικονομία. Η Fed μείωσε το
βασικό της επιτόκιο από 1,5% στο
μηδέν σε δύο βήματα, σε αιφνιδιαστικές έκτακτες συνεδριάσεις στις
αρχές Μαρτίου, και επανεκκίνησε
το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, παρέχοντας ρευστότητα στην
οικονομία μέσω της αγοράς ομολόγων ύψους 700 δισ. δολαρίων
φέτος. Αντίστοιχα η ΕΚΤ ανακοίνωσε μέτρα που διασφαλίζουν
άφθονη ρευστότητα στο τραπεζικό
σύστημα και ενθαρρύνουν φθηνό
δανεισμό προς επιχειρήσεις και
νοικοκυριά. Αρχικά επέκτεινε την
ποσοτική χαλάρωση αυξάνοντας
τα ομόλογα που θα αγοράζει φέτος
από 20 δισ. σε 32 δισ. ευρώ τον μήνα, με έμφαση στα εταιρικά ομόλογα. Στη συνέχεια ανακοίνωσε
νέο έκτακτο πρόγραμμα αγοράς
ομολόγων «για την πανδημία»

ύψους 750 δισ. ευρώ. Περιλαμβάνοντας και την Ελλάδα, που δεν
είναι κανονικά επιλέξιμη λόγω χαμηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης,
η ΕΚΤ κατάφερε να μειώσει άμεσα
το spread των ελληνικών ομολόγων.
Η ΕΚΤ διέψευσε όμως τις προσδοκίες για μείωση του επιτοκίου της
–που βρίσκεται ήδη στο -0,5%–
επιβεβαιώνοντας όσους προειδοποιούσαν ότι η νομισματική πολιτική έχει φτάσει στα όριά της. Σε
κάθε περίπτωση, η νομισματική
πολιτική μπορεί να διορθώσει διαταραχές στη ροή χρηματοδότησης,
όπως συνέβη στην παγκόσμια κρίση 2008-9, αλλά οριακά μόνο μπορεί
να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις
του κορωνοϊού. Το φθηνό χρήμα
δεν θα πείσει τα νοικοκυριά να ταξιδέψουν, ούτε θα επαναλειτουργήσει τις εφοδιαστικές αλυσίδες.
Οι εποπτικές αρχές στην Ε.Ε.,
Αμερική και Κίνα μείωσαν το ύψος
των αποθεματικών κεφαλαίων που
πρέπει να τηρούν οι τράπεζες, απελευθερώνοντας ρευστότητα για
παροχή δανείων. Τα stress tests
που είχαν ήδη ξεκινήσει στην Ε.Ε.
αναβλήθηκαν επ’ αόριστο. Οι τράπεζες ενθαρρύνονται να διευκολύνουν τους δανειολήπτες που
πλήττονται από την κρίση επιμηκύνοντας την περίοδο αποπληρωμής των δανείων τους. Το ζητούμενο είναι να στηριχθεί η οικονομική δραστηριότητα χωρίς να διαταραχθούν η χρηματοπιστωτική
σταθερότητα και η κεφαλαιακή
επάρκεια των τραπεζών. Τώρα θα
φανεί αν θα αποδώσουν τα μέτρα
που εφαρμόστηκαν μετά την κρίση
του 2008-9 για τη θωράκιση της
ρευστότητας και της κεφαλαιακής

επάρκειας των τραπεζών, και για
την αποφυγή πρακτικών που οδηγούν σε έξαρση του συστημικού
κινδύνου.
Συμπερασματικά, η προτεραιότητα τώρα είναι ο περιορισμός
της πανδημίας και η εξασφάλιση
πόρων για την περίθαλψη όσων
νοσούν. Αυτό απαιτεί δημοσιονομικούς πόρους, αλλά κυρίως επαγρύπνηση και διοικητική επάρκεια.
Αυτό το συμπέρασμα μοιάζει να
ενστερνίζεται ο κ. Μητσοτάκης,
που έχει αναθέσει στους ειδικούς
να ενημερώνουν καθημερινά τους
πολίτες με ακρίβεια και ειλικρίνεια.
Οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία θα εξαρτηθούν από τη
διάρκεια της πανδημίας και την
έγκαιρη και στοχευμένη λήψη μέτρων από τις κυβερνήσεις για να
μετριάσουν την πτώση της ζήτησης
και να αποφύγουν έναν φαύλο κύκλο αρνητικών αλληλεπιδράσεων
μεταξύ οικονομίας και αγορών.
Σύμφωνα με τους ειδικούς επιστήμονες, η κορύφωση του φαινομένου
δεν έχει ακόμη φτάσει, δημιουργώντας μεγάλη αβεβαιότητα για
την τελική έκβαση της κρίσης. Οι
πρόδρομοι δείκτες προοιωνίζονται
έντονες υφεσιακές επιπτώσεις παγκοσμίως. Η Ευρωζώνη, όπου ο ρυθμός ανάπτυξης ήδη επιβραδυνόταν
πριν από την πανδημία, πιθανότατα
μπαίνει σε φάση συρρίκνωσης. Το
2020 θα καταγραφεί ως η δεύτερη
Μεγάλη Υφεση μετά το 2009, όταν
το πραγματικό ΑΕΠ της Ευρωζώνης
μειώθηκε κατά 4,5%.

* Senior scholar στο Centre for
International Governance Innovation
(CIGI).
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Λήφθηκαν μέτρα
για την καλύτερη
δυνατή ανάκαμψη
Η Κεντρική Τράπεζα θεωρεί ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί
πως η Κύπρος θα παραμείνει στην επενδυτική βαθμίδα
Συνέντευξη στον
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Δύο μέτρα που στοχεύουν στη διατήρηση των θέσεων εργασίας και
την εξάλειψη των χρεοκοπιών των
επιχειρήσεων κατά την περίοδο
της πανδημίας του κορωνοϊού, ανακοίνωσαν από κοινού την περασμένη Πέμπτη ο υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης
και ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, Κωνσταντίνος
Ηροδότου.
Το πρώτο μέτρο αφορά την αναστολή της αποπληρωμής δόσεων
των δανείων για περίοδο εννέα μηνών, μέχρι και το τέλος του χρόνου.
Το δεύτερο μέτρο, αφορά την
παραχώρηση κυβερνητικών εγγυήσεων 2 δισεκατομμυρίων ευρώ
προς τις κυπριακές τράπεζες για
παραχώρηση νέου δανεισμού στις
επιχειρήσεις και ενίσχυση της ρευστότητάς τους. Ο διοικητής της
Κεντρικής στις δηλώσεις του ανέφερε πως το μορατόριουμ των δανείων ευκολύνει την πραγματική
οικονομία, τα νοικοκυριά και τις
επιχειρήσεις και παράλληλα διαφυλάσσει τις τράπεζες, οι οποίες
δεν θα αναγκάζονται να αναγνωρίζουν ως μη εξυπηρετούμενα δάνεια δεδομένων των δυσκολιών
που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Ο
Κωνσταντίνος Ηροδότου υπογραμμίζει στη συνέντευξή του στην «Κ»
πως τα μέτρα που έλαβαν από κοινού ΥΠΟΙΚ και ΚΤΚ έχουν σκοπό
να θέσουν την πραγματική οικονομία σε θέση ανάκαμψης και να
μειώσουν όσο λιγότερο γίνεται τον
τελικό λογαριασμό που θα κληθούν
να πληρώσουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της οικονομίας όταν
επανέλθει στην κανονικότητα.
–Το πακέτο που ανακοινώθηκε
την Πέμπτη για τα δάνεια και
τη ρευστότητα είναι πραγματικά
μεγάλο. Για πόσο καιρό όμως
έχει σχεδιαστεί ώστε να στηρίξει
την οικονομία με την παρούσα
της κατάσταση που κυριολεκτικά είναι όλα κλειστά;
–Το πακέτο που ανακοινώθηκε
την Πέμπτη και που αφορά την
παραχώρηση κυβερνητικών εγγυήσεων μέχρι 2 δισ. ευρώ προς
τις τράπεζες για παραχώρηση νέων
χαμηλότοκων δανείων και επιδότηση μέρος του επιτοκίου είναι
απόφαση καθαρά δημοσιονομικής
πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών η οποία διοχετεύεται μέσω
του τραπεζικού συστήματος. Εμείς
συνεργαστήκαμε και συνεισφέραμε
στο Υπουργείο Οικονομικών για
να διασφαλιστεί ότι θα πετύχουν
οι από κοινού στόχοι μας που είναι
η παροχή άμεσης ρευστότητα στην
πραγματική οικονομία. Δηλαδή
στα νοικοκυριά και στις επιχειρή-

σεις. Πρόσθετα, βοηθήσαμε με την
τεχνογνωσία μας ως Κεντρική Τράπεζα προς το Υπουργείο για να διασφαλιστεί ότι και να χρησιμοποιηθεί από τις τράπεζες ο όρος της
κυβερνητικής εγγύησης στα δάνεια
που θα δοθούν, τα δημοσιονομικά
θα παραμείνουν όσο το δυνατό,
στη κατάσταση που αντιμετωπίζουμε, πιο υγιή. Κανείς δεν γνωρίζει
πόσο θα κρατήσει η κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού και συνεπώς
ποιο θα είναι το συνολικό οικονομικό αντίκτυπο στην παγκόσμια
οικονομία. Ωστόσο, η Κεντρική
Τράπεζα θεωρεί ότι είναι σημαντικό
να διασφαλιστεί πως με τα μέτρα
στήριξης της οικονομίας που θα
παραχωρούσε η Κύπρος, θα της
επιτρέψουν να παραμείνει η χώρα







Η πανδημία εξελίσσεται
τόσο ραγδαία, που ούτε
σε τοπικό επίπεδο, ούτε
σε ευρωπαϊκό μπορεί
ακόμα να καθοριστεί
ακριβώς το μέγεθος
των οικονομικών συνεπειών της.
στην επενδυτική βαθμίδα. Συνεργαστήκαμε με το ΥΠΟΙΚ και δώσαμε
εισηγήσεις για τη διαμόρφωση του
πακέτου. Ο στόχος ήταν να δοθεί
οικονομική ρευστότητα στην πραγματική οικονομία, νοικοκυριά, και
επιχειρήσεις, αλλά συγχρόνως το
κράτος να παραμείνει δημοσιονομικά σχετικά δυνατό. Για να σας
απαντήσω στην ερώτησή σας, λοιπόν, για τη διάρκεια, κανείς δεν
γνωρίζει πόσο θα λάβει για να ξεπεραστεί η κρίση, εντούτοις, είναι
σημαντικό το κράτος να συνεχίσει
να έχει δημοσιονομική δύναμη πυρός για το προσεχές μέλλον.
–Είστε ευχαριστημένος από τα
μέτρα που πάρθηκαν;
–Είμαι ευχαριστημένος και για
τα μέτρα που πάρθηκαν, αλλά και
για τον ρυθμό αντίδρασης των αρχών με τον σχεδιασμό και τη λήψη
μέτρων. Αυτό ισχύει και για την
Κεντρική Τράπεζα και για το Υπουργείο Οικονομικών, επειδή αντιμετωπίζουμε εθνική κρίση και στις
εθνικές κρίσεις το καλό της οικονομίας χρειάζεται καλές συνεργασίες μεταξύ των δύο θεσμών που
έχουν ευθύνη για την οικονομία
της χώρας. Από πλευράς Κεντρικής
συνεχίζουμε να επιβλέπουμε την
κατάσταση και ανάλογα με τις εξελίξεις μπορεί και να αναπροσαρμόσουμε κάποια μέτρα, αλλά και
να εξαγγείλουμε νέα. Παράλληλα,
η πολύ καλή συνεργασία με το

Υπουργείο Οικονομικών θα συνεχίσει.
–Θα ήθελα να μου συγκρίνετε
την τωρινή κρίση με την αντίστοιχη του 2013 και ποια είναι
χειρότερη.
–Στην Κεντρική Τράπεζα της
Κύπρου αλλά και σε ευρωπαϊκό
επίπεδο έχουν γίνει κάποιες αναλύσεις – προβλέψεις για τον οικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας.
Το ζήτημα με την πανδημία αυτή
όμως είναι πως εξελίσσεται τόσο
ραγδαία, που ούτε σε τοπικό επίπεδο, ούτε σε ευρωπαϊκό μπορεί
να καθοριστεί στη δεδομένη στιγμή
των εξελίξεων ακριβώς το μέγεθος
των οικονομικών συνεπειών της.
Ενδεχομένως οι οικονομικές επιπτώσεις του κορωνοϊού να είναι
πιο δριμείς, για τον κάτωθι λόγο.
Μπορεί το 2013 να ήταν τεράστια
κρίση για την Κύπρο, εντούτοις «ο
υπόλοιπος κόσμος συνέχιζε να δουλεύει». Υπήρχε τουρισμός, υπήρχαν
επενδύσεις που άρχισαν να έρχονται σχετικά γρήγορα μετά το «bail
in» και αυτό επέτρεψε σε επιχειρήσεις και κατ’ επέκταση στα νοικοκυριά να έχουν ένα εισόδημα.
Αυτή τη στιγμή, το «lockdown»
δεν είναι κυπριακό φαινόμενο,
ισχύει στα πλείστα κράτη και δεν
υπάρχει για την Κύπρο τη δεδομένη
στιγμή ούτε τουρισμός, ούτε επενδύσεις, ούτε ζήτηση για πολλές
υπηρεσίες και γενικότερα όλα έχουν
σταματήσει. Άρα, ναι, θα ανέμενα
ο οικονομικός αντίκτυπος να είναι
μεγαλύτερος τώρα σε σύγκριση με
αυτό του 2013. Με ένα σημαντικό
αστερίσκο. Επειδή η κρίση αυτή
δεν έχει προέλθει από οικονομικό
παράγοντα δηλαδή δεν σχετίζεται
με τον οικονομικό κύκλο, όταν περάσει η κρίση της υγείας, η ανάκαμψη αναμένεται να είναι πιο
γρήγορη, αφού οι οικονομίες θα
ξεκινήσουν ταυτόχρονα τη λειτουργία τους. Εκείνο που καλούμαστε να διαχειριστούμε, εξ ου και
τα μέτρα που λαμβάνουμε, όταν
ξεπεραστεί το ζήτημα της υγείας,
να μην είναι τέτοιες οι απώλειες
στην κυπριακή οικονομία και να
γίνει μία παρατεταμένη ύφεση.

Μέτρα ανάκαμψης

–Λέτε δηλαδή πως, στο τέλος
της κρίσης θα υπάρξει ένας λογαριασμός που θα πρέπει να
πληρώσουμε;
–Δεν θα πρέπει να έχουμε
οφθαλμαπάτες, στο τέλος της κρίσης θα υπάρξει ένας λογαριασμός
που θα μοιραστεί σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) της
οικονομίας. Όλοι οι τομείς θα επηρεαστούν και θα μοιραστούν μια
ζημιά που θα βγει στα επόμενα
ένα-δύο χρόνια, όταν επανέλθει η
ομαλότητα. Τα μέτρα που λαμβάνουμε τώρα, είναι για να ανακάμ-

ΑΡΘΡΟ

Πάρθηκαν μέτρα με ικανοποιητικό ρυθμό αντίδρασης και στενό συντονισμό των αρχών στον σχεδιασμό και τη λήψη
μέτρων, αναφέρει ο κεντρικός τραπεζίτης Κωνσταντίνος Ηροδότου.
ψουμε πιο γρήγορα και να μειώσουν
τον λογαριασμό που θα δούμε όταν
επανέλθουμε. Δεν θέλω να είμαι
απαισιόδοξος, θέλω να είμαι ρεαλιστής και θα υπάρξει λογαριασμός.
Αυτός ο ρεαλισμός όμως, επιτρέπει
στις αρχές του κράτους να πάρουν
μέτρα αντιμετώπισης. Επίσης, πρέπει να πούμε πως είμαστε σε καλή
θέση, δηλαδή υπάρχουν δυνατοί
παράμετροι που μας επιτρέπουν
να ανακάμψουμε και να επανέλθουμε γρήγορα.
–Υπάρχουν και άλλα περιθώρια
οικονομικής δράσης της κυβέρνησης και της Κεντρικής Τράπεζας έναντι της πανδημίας;
–Έχουμε αφήσει διαθέσιμη «δύναμη πυρός» για περαιτέρω μέτρα
ως επίσης και το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν είμαι εξουσιοδοτημένος να μιλήσω για την εναπομείνασα «δύναμη πυρός» και επόμενους σχεδιασμούς του Υπουργείου Οικονομικών, η Κεντρική
Τράπεζα όμως πέραν των μέτρων
που ήδη ανακοίνωσε, μελετά και
άλλα.

Ευλογία η ρευστότητα

–Η ρευστότητα των κυπριακών
τραπεζών που ήταν βαρίδι τόσα
χρόνια, μετατρέπεται σε μια είδους ευλογία στην παρούσα φάση;
–Οι τράπεζες της Κύπρου δεν
μπορούν να συγκριθούν με την κατάσταση που ήταν το 2013. Τώρα
είναι σε σαφώς καλύτερη κατάσταση, ξεκινούν αυτή την κρίση με
μεγάλη κεφαλαιακή επάρκεια και
έχουν και μεγάλα επίπεδα ρευστότητας, πέραν των 14 δισεκατομμυρίων ευρώ. Έχουν μεγάλα περιθώρια να τη χρησιμοποιήσουν για
να χρηματοδοτήσουν την κυπριακή
οικονομία και γενικότερα θα έλεγα
πως έχουμε «καλό οπλοστάσιο» γενικώς. Σίγουρα είναι ευλογία να
έχεις τη δεδομένη στιγμή πλούσια
επίπεδα ρευστότητας στις τράπεζές
σου και να υποστηρίξεις την οικονομία μέσω αυτής.

–Τι ήταν αυτό που ώθησε κυβέρνηση και Κεντρική Τράπεζα
για αναβολή των δόσεων δανείων μέχρι το τέλος του χρόνου;
–Οι σχεδιασμοί ξεκίνησαν εδώ
και καιρό και υπήρχαν συζητήσεις
σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τις ανάλογες παρεμβάσεις μαζί και με άλλους Ευρωπαίους ομόλογούς μου.
Διαβλέπαμε πως, ειδικά σε χώρες
που πέρασαν προσφάτως την κρίση
και που οι τράπεζές τους έχουν
ήδη συσσωρεύσει μη εξυπηρετούμενα δάνεια, θα επηρεαζόταν η δυνατότητα να παραχωρήσουν δάνεια
στην οικονομία, αλλά και τις αναδιαρθρώσεις δανείων που θα έπρεπε να κάνουν εξαιτίας της κρίσης
της πανδημίας. Εξ ου και όταν είδαμε πως θα άλλαζαν οι κανονισμοί
λόγω του κορωνοϊού που θα επέτρεπαν το μορατόριουμ δανείων,
ξεκινήσαμε τους δικούς μας σχεδιασμούς μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών ως ένα μέτρο που θα
χρειαστούν απαραιτήτως τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις και οι τράπεζες. Ο συνεπής δανειολήπτης,
δηλαδή τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, θα ήταν λογικό να δυσκολευτεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και οι τράπεζες θα
το κατηγοριοποιούσε ως ΜΕΔ. Με
το μορατόριουμ δανείων, στο πλαίσιο των οδηγιών της Ευρωπαϊκής
Αρχής Τραπεζών και αναβάλλεται
προσωρινά η καταβολή των τόκων
και κεφαλαίων των δανείων, αλλά
ταυτόχρονα δεν ανεβαίνουν τα
ΜΕΔ των τραπεζών για εκείνη την
περίοδο. Ήταν απόφαση που φάνταζε αναγκαία και για τα δύο συνδεδεμένα κομμάτια της οικονομίας.
–Με τα μέτρα για μη καταβολή
δανείων μέχρι και το τέλος του
χρόνου, υπάρχει φόβος για τη
βιωσιμότητα των τραπεζών; Αν
δεν υπάρχει, πως διασφαλίζεται;
–Όπως ανέφερα προηγουμένως,
οι τράπεζές μας έχουν καλή κεφα-

λαιακή επάρκεια. Ταυτόχρονα, από
τη στιγμή που δεν θα αναγνωρίζονται τα μη καταβληθέντα δάνεια
ως μη εξυπηρετούμενα στους ισολογισμούς των τραπεζών στο πλαίσιο του επίσημου μορατόριουμ που
ανακοινώθηκε την Πέμπτη, δεν τίθεται θέμα βιωσιμότητας των τραπεζών. Στο τέλος της περιόδου οι
τράπεζες θα πρέπει να προχωρήσουν σε αναδιαρθρώσεις αυτών
των δανείων, αλλά οι πρόσφατες
γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής
Τραπεζών που ανακοινώθηκαν εντός της εβδομάδας δείχνουν ξεκάθαρα τον δρόμο και την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουν
οι τράπεζες μόλις ξεπεραστεί η κρίση. Παράλληλα, θα βοηθήσει άμεσα
και η απελευθέρωση από την ΕΚΤ
και ΚΤΚ κεφαλαίων μέχρι και 1,4
δισ. ευρώ ακριβώς για να μπορέσουν οι τράπεζες να κάνουν τις
αναδιαρθρώσεις οι οποίες θα είναι
αναγκαίες για να μπορέσουν να
συνεχίσουν οικονομικά τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις που έχουν
ήδη δάνεια.
–Είδαμε την ΕΚΤ να διαθέτει
μεγάλο ποσό χρημάτων για αγορά κρατικών χρεογράφων ως
μέτρο αντιμετώπισης. Η Κύπρος
επωφελήθηκε;
–Η απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να διαθέσει 750
δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για
αγορά κρατικών χρεογράφων, έδωσε «ανάσα» στην αγορά ομολόγων
σε ολόκληρη την ευρωζώνη. Κατ’
επέκταση, είχαν θετικό αντίκτυπο
και στις αποδόσεις των κυπριακών
ομολόγων. Γίνεται αντιληπτό πως,
πέραν των μέτρων για τις χορηγήσεις δανείων και το μορατόριουμ
δανείων που λειτουργούν μόνο εντός της Κύπρου, οι κεντρικοί τραπεζίτες της ευρωζώνης εξετάζουμε
και μέτρα τα οποία λειτουργούν
υποστηρικτικά στις αγορές ομολόγων των χωρών μας, άρα και ως
μέτρο ανακούφισης σε ευρωπαϊκό
επίπεδο.

αυτοεργοδοτούμενοι και μικρομεσαίοι καλούνται να κρατήσουν την
απασχόληση και να καταβάλουν
μισθούς, ενοίκια και άλλες τρέχουσες υποχρεώσεις, δεν υπάρχει λογική στην αναστολή πληρωμών
από άτομα που ναι μεν αναστάλθηκε η εργασία τους, αλλά δεν επηρεάστηκε ο μισθός τους, όπως συμβαίνει σε μεγάλες κατηγορίες μισθωτών.
Κανένας δεν μπορεί να είναι
σήμερα έτοιμος για ολοκληρωμένες
λύσεις, αλλά πρέπει να βιαστούμε.
Κινήσεις που ακούγονται απλές –
όπως την αναστολή δόσεων- χρειάζονται ανάλυση για να υλοποιηθούν σωστά. Η βιασύνη, με ανακοινώσεις και απλοποίηση των

προτάσεων, απλώς δείχνει έλλειψη
σοβαρότητας και σίγουρα απουσία
των αναγκαίων αναλύσεων και
προετοιμασιών.
Υπάρχει μόνο μία ευκαιρία για
να πετύχουμε αυτό τον στόχο και
πρέπει να στοχεύσουμε προσεκτικά
και αποτελεσματικά. Κι αυτή η κρίση δείχνει πως είμαστε πιο καλοί
στα δύσκολα από ό,τι στα εύκολα.
Ότι η πολιτική ηγεσία όλων των
χρωματισμών στάθηκε σωστά. Πως
οι κοινωνικοί εταίροι είναι σοβαροί.
Φωνές και λαϊκισμοί υπάρχουν, αλλά έχουν περιοριστεί και δείχνουν
εκτός κλίματος. Φυσικά και θα τα
καταφέρουμε, αλλά χρειάζεται, τώρα, στα πρώτα χιλιόμετρα της κούρσας, μεγάλη προσοχή.

Παραμένουν βιώσιμες

/ Του ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Τα πρώτα κορονομικά
Τραπεζικές κρίσεις, κρίσεις χρέους,
δημοσιονομικές κρίσεις, νομισματικές κρίσεις, ακόμα και πολέμους,
έχουμε πολλούς για να αντλήσουμε
διδάγματα, παραδείγματα και κατευθυντήριες γραμμές. Κορονομικά
όμως δεν έχουμε.
Ξέρουμε όμως κάποια δεδομένα
τα οποία δεν μπορούν να προσπεραστούν. Πρώτο, προτεραιότητα,
τόσο σε σημασία όσο και σε χρονολόγηση, πρέπει να είναι η υγεία.
Όμως, η οικονομική συγκυρία θα
αποτελέσει σοβαρό ζήτημα το οποίο
πρέπει να αντιμετωπίσουμε και
πρέπει να αρχίσουμε νωρίς.
Δεύτερο, σε αντίθεση με τα θέματα υγείας, η οικονομική διαχείριση δεν είναι αγώνας ταχύτητας,

αλλά μαραθώνιος. Η ρευστότητα
και η επιχειρηματική διάσωση, η
στήριξη των νοικοκυριών και των
παραγωγικών πόρων, δεν πρέπει
να εξαντληθεί αμέσως, αλλά να
έχουμε υπόψη πως θα πρέπει να
αντέξει για πολλούς μήνες. Θα χρειαστεί, όχι μόνο για τη διάρκεια της
κρίσης, αλλά και κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας εξόδου.
Τρίτο, έχουμε μόνο μία ευκαιρία
να το πετύχουμε και η σφαίρα μας
πάει μόνο ευθεία. Οι επιλογές είναι
περιορισμένες και πρέπει να το πετύχουμε από την πρώτη.
Τέταρτο, στις κρίσεις, τα πρώτα
θύματα σε μακροοικονομικό επίπεδο, είναι η παραγωγική ικανότητα και η απασχόληση. Με τα δε-

δομένα που έχουμε μπροστά μας,
οι πιέσεις της οικονομίας οδηγούν
σε μείωση μισθών, αύξηση της ανισότητας, αποτυχίες των μικρομεσαίων και ανακατανομή του συγκριτικού πλούτου.
Σε αυτά πρέπει να εστιάσουμε
την προσοχή μας. Η οικονομική
στήριξη, την οποία διαμόρφωσαν
σε μια επίδειξη σοβαρότητας, ψυχραιμίας και κλίματος συνεργασίας
οι εμπλεκόμενοι (Υπουργείο Οικονομικών, ΚΤΚ, Υπουργείο Εργασίας,
κόμματα, κοινωνικοί εταίροι, τράπεζες, κ.ά.), πρέπει να εστιαστεί
σε αυτά τα ζητήματα.
Η αναστολή δόσεων είναι μια
πρώτη κίνηση. Η στήριξη ενοικίων,
μισθών και απασχόλησης επίσης

είναι σημαντικά. Πέρα από αυτά,
το ζητούμενο είναι οι μηχανές της
οικονομίας να μπορούν να ξεκινήσουν ξανά όταν θα παρέλθει αυτό
το κακό.
Για να γίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να περιοριστούν οι απολύσεις,
να αποφευχθεί η εσωτερική υποτίμηση, ιδίως στους μισθούς, να
στηριχθεί η επί του εδάφους «απόσβεση» σε κεφάλαιο και σε πόρους
παραγωγής.
Η εξίσωση είναι δύσκολη και ο
δρόμος θα είναι μακρύς. Γι’ αυτό
και είναι τοξική η πίεση για άμεσες
λύσεις, που να ανακουφίζουν αλλά
να απευθύνονται στα συμπτώματα
και όχι στις παθογένειες του προβλήματος. Ενώ, για παράδειγμα,
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Βάζουν μπροστά τις μηχανές
για παραγωγή αντισηπτικού

Ούτε το ηλεκτρονικό
εμπόριο γλίτωσε
από τον κορωνοϊό

Εξι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες – Με 122,6 τόνους κατασχεμένο οινόπνευμα

Του ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗ

Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Στη μαζικήÖÇØÇÍÜÍÂÇÔÚÏÙÎÖÚÏÑÕÆÊÏÇÒÆÓÇÚÕÝÍÏÇÚÏÝÇÔ¦ÍÑËÝÚÕß
ËÛÔÏÑÕÆÙßÙÚÂÓÇÚÕÝßÍËÃÇÝÖØÕÞÜØÕÆÔËÒÒÎÔÏÑÁÝÌÇØÓÇÑËßÚÏÑÁÝ
ÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝÖÕßËÑÊÂÒÜÙÇÔÚÎ
ÙÞËÚÏÑÂÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇËÇßÚÁÝÚÏÝ
ÌÇØÓÇÑÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝÎÔËÐ¦ØÚÎÚÎØÞÂÎÓÕÙÃÜÔÙÄÊÜÔ
ÙËÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÇÖÕÊÁÙÓËßÙËÓËÍ¦ÒËÝÖÕÙÄÚÎÚËÝ
ÑÇÚÇÙÞËÓÁÔÕßÕÏÔÕÖÔËÆÓÇÚÕÝÍÏÇ
ÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÎÛËÃÜÝÖØ×ÚÎÆÒÎ
ÇÔËÖ¦ØÑËÏÇÙÚÎÔÖØÕÓÂÛËÏÇ
ÇÏÛßÒÏÑÂÝÇÒÑÕÄÒÎÝËÃÔÇÏÕÁÔÇÝÒÄÍÕÝÍÏÇÚÏÝÓËÍ¦ÒËÝËÒÒËÃÉËÏÝÖÕß
ÖÇØÇÚÎØÕÆÔÚÇÏ©¦ÒÒÕÝËÃÔÇÏÈÁÈÇÏÇÎÑÇÚÇÑÄØßÌÇÇßÐÎÓÁÔÎàÂÚÎÙÎÇÒÒ¦ÑÇÏÎßÖËØÈÕÒÏÑÂÇÖÕÛËÓÇÚÕÖÕÃÎÙÎÇÖÄÏÊÏ×ÚËÝÑÇÏÔÕÓÏÑ¦
ÖØÄÙÜÖÇÖÕßÇÔÎÙßÞÕÆÔÍÏÇÚÎÔ
ËÖÁÒÇÙÎÚÎÝËÖÏÊÎÓÃÇÝ©ÏÖÕÙÄÚÎÚËÝÖÕßÇÖÕÊËÙÓËÆËÏÎ
ÖØÕÁØÞÕÔÚÇÏÜÝËÖÃÚÕÖÒËÃÙÚÕÔ
ÇÖÄÑÇÚÇÙÞÁÙËÏÝÇÖÄÑßÑÒ×ÓÇÚÇ
ÖÇØ¦ÔÕÓÎÝÊÏ¦ÛËÙÎÝÇÒÑÕÕÒÕÆÞÜÔÖØÕáÄÔÚÜÔÑÇÏÖÕÚ×ÔÂÇÖÄ
ÒÇÛØËÓÖÄØÕßÝÖÕßÌÁØÔÕßÔÖÇØ¦ÔÕÓÇÑÇÛÇØÂÇÏÛßÒÏÑÂÇÒÑÕÄÒÎÕÏÔÄÖÔËßÓÇÇÖÄ¦ÒÒÇÑØ¦ÚÎ
ÑÇÏÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÚÎÊÏÕÞËÚËÆÕßÔ
ÙËËÖÏÚÂÊËÏÕßÝÖÕßÌÚÏ¦ÞÔÕßÔÖÇØÇÖÕÏÎÓÁÔÇÑÇÏÔÕÛËßÓÁÔÇÖÕÚ¦
¡ÄÔÕÔÚÕÔ§ÕÁÓÈØÏÕÑÇÚÇÙÞÁÛÎÑÇÔÖËØÃÚÕßÝÚÄÔÕßÝÕÏÔÕÖÔËÆÓÇÚÕÝ ÈÇÛÓ×ÔßÔÕÒÏÑ¦Î
ÛÇÊÏÇÛÁÙËÏÙËÁÐÏËÒÒÎÔÏÑÁÝÌÇØÓÇÑÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÙÚÏÝËÒÒÎÔÏÑÁÝÔÕÖÒËÝßÔ¦ÓËÏÝ
ÖÕÛÂÑÎ¦ÙËÜÝ±ÍËÏÕÔÕÓÏÑÕÆ±ÒÏÑÕÆÙßÔÕÒÏÑ¦ÚÄÔÕßÝ
ÕÏÔÕÖÔËÆÓÇÚÕÝ
©ÏËÚÇÏØËÃËÝÖÕßÙßÓÓËÚÁÞÕßÔ
ÙÚÎÔÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÏÝ
ÙÞËÚÏÑÁÝËÍÑØÃÙËÏÝÇÖÄÚÏÝÇØÓÄÊÏËÝ
ÇØÞÁÝËÃÔÇÏÕÏ,37,57OHYTH[OLU
0(:0: 7OHYTHJL\[PJHSZ /LSSHZ
3H]PWOHYT/LSW7OHYTHJL\[PJHSZ
ÑÇÏ9HMHYTÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÚÎÝÖÇØÇÍÜÍÂÝÑÇÏÊÜØË¦ÔÊÏ¦ÛËÙÎÝÙÚÕ
ÎÓÄÙÏÕÚÜÔÇÔÚÏÙÎÖÚÏÑ×ÔËÔÊÁÞË-

INTIME

Η ΑΑΔΕ, ÉÈÉ¨oÑËÑÐÉ³i~ÈKÓ¨iiVÑÙÓÐÉÈÉÐÉoÒÜÉØÌ³i³ÉØ~Ñ³ÑTÉÐÓÈ{ÉÖÐÑ³Øo{ÑÑ
T¨i{Ð{iÚÉËØ¨³iÖÜiÑÌ³{Ø×Ñ¨ÐÑ~K{ÐiTÑËÉØ${³ÉÜÉÈ³ÑËÉØÚÑ¨ÐiÚÉÖÈÙ¨ÉÒÐÉ³{ØÌ³i³ÉØÑ³{i³{~ÖÈÚÑÑ¨ÑoÒoÈ³ÉÚ{~ÌÖ³iÐÑÈoÉËÑØ
ÚÇÏÔÇËÓÖÒÇÑËÃÑÇÏÎÇÖÕßÚÙ¦ÔÎÝ®ÎÕÖÕÃÇÖÁØÇÔÚÎÝÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÝÖÇØÇÍÜÍÂÝÑÇÏËÓÌÏ¦ÒÜÙÎÝ
ÊÏÇÛÁÚËÏÂÑÇÏÖÇØ¦ÍËÏÙßÙÑËßÇÙÃËÝ
ÓËÚÎÍÔÜÙÚÂÇÔÚÒÃÇÕÏÕÖÕÃËÝËÖÃÙÎÝËÃÔÇÏÙËÁÒÒËÏÉÎÙÚÎÔÇÍÕØ¦
ÇÔÇÌÁØÕßÔÕØÏÙÓÁÔËÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝ

Εκτίναξη ζήτησης
¡ËÊËÊÕÓÁÔËÝÚÏÝÖÕÒÆÓËÍ¦ÒËÝ
ËÒÒËÃÉËÏÝÙËÇÔÚÏÙÎÖÚÏÑ¦ÙÚÎÔÇÍÕØ¦ÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÕßÝÖØÕÓÎÛËßÚÁÝÎ
ÑÃÔÎÙÎÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÇÔÇÑÕßÌÃÙËÏÍÏÇÁÔÇÙÎÓÇÔÚÏÑÄÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇÚÎàÂÚÎÙÎàÂÚÎÙÎÓÁÞØÏÝ
ÙÚÏÍÓÂÝÚÕÔ¡¦ØÚÏÕËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÄÚÏ
ËÃÔÇÏÇßÐÎÓÁÔÎÑÇÚ¦ Ö¦ÔÜ
ÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÎÔÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎÖËØÃÕÊÕÖÁØßÙÏÙÆÓÌÜÔÇÓËÓÇØÚßØÃËÝÚÜÔÙßÓÓËÚËÞÄÔÚÜÔÙÚÎÔÇÍÕØ¦
±ÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏÖÜÝÓËÇßÚÁÝÚÏÝÖÕÙÄÚÎÚËÝÖÕßÇÖÕÊËÙÓËÆÕÔÚÇÏ
ÚÄÔÕÏÓÖÕØÕÆÔÔÇÖÇØÇÞÛÕÆÔÖËØÃ
ÚÕßÝÚÄÔÕßÝÇÔÚÏÙÎÖÚÏÑÕÆÊÏÇÒÆÓÇÚÕÝÓËÖËØÏËÑÚÏÑÄÚÎÚÇ ÙË
ÕÏÔÄÖÔËßÓÇÂÙßÙÑËßÇÙÃËÝ

ÚÕßÓÏÙÕÆÒÃÚØÕßÏÛÇÔÄÚÇÚÇÛÇ
ËÓÌÏÇÒÜÛÕÆÔÙËÓËÍÇÒÆÚËØËÝÙßÙÑËßÇÙÃËÝÇÖÄÚÏÝÕÖÕÃËÝÚÇÔÕÙÕÑÕÓËÃÇÑÇÏÕÏ¦ÒÒËÝßÖÎØËÙÃËÝÚÕß
ÎÓÕÙÃÕßÖÕßÛÇÖÇØÇÒ¦ÈÕßÔÚÇ
ÇÔÚÏÙÎÖÚÏÑ¦ÛÇÇÔÇÖÒÎØ×ÔÕßÔ
ÚÇÊÕÞËÃÇÖÕßÊÏÇÛÁÚÕßÔ
©ÊÏÕÏÑÎÚÂÝÚÎÝÔËÐ¦ØÚÎÚÎÝ
ØÞÂÝÎÓÕÙÃÜÔÙÄÊÜÔÏ×ØÍÕÝ
ÏÚÙÏÒÂÝÓÏÒ×ÔÚÇÝÙÚÎÔ ®ËÐÎÍËÃ
ÖÜÝÓËÍÔ×ÓÕÔÇÖ¦ÔÚÇÚÎÔËÐßÖÎØÁÚÎÙÎÚÕßÊÎÓÕÙÃÕßÙßÓÌÁØÕÔÚÕÝÑÇÏÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÓÇÝßÖËßÛßÔÄÚÎÚÇÝÜÝ,
ÖÂØÇÓËÚÎÔÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÑÇÏÙË
ÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÕÔßÖÕßØÍÄ±ÍËÃÇÝ
ÇÙÃÒÎ ÏÑÃÒÏÇÖØÕÞÜØÂÙÇÓËÙÚÎÔ
ÇÖÕÊÁÙÓËßÙÎÚÜÔÖÕÙÕÚÂÚÜÔÇÏÛßÒÏÑÂÝÇÒÑÕÄÒÎÝÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÔ
ÙÚÇÚËÒÜÔËÃÇÄÒÎÝÚÎÝÞ×ØÇÝ×ÙÚË
ÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÎÛËÃÍÏÇÚÎÔÖÇØÇÙÑËßÂÇÔÚÏÙÎÖÚÏÑÕÆßÍØÕÆÇÖÄÚÕÔ
ÙÚØÇÚÄÑÇÏÚÏÝÌÇØÓÇÑÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝ
ÚÎÝÞ×ØÇÝ®ËÑØÃÙÏÓËÝÑÇÏÖØÜÚÄÍÔÜØËÝÖËØÏÄÊÕßÝÄÖÜÝÇßÚÂ
ÖÕßÊÏÇÔÆÕßÓËÁÞÕßÓËÑÇÛÂÑÕÔ

ÔÇÊÃÔÕßÓËÚÕÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÑÇÏÔÇ
ÙßÔËÞÃàÕßÓËÔÇËÔËØÍÕÆÓËÓËÑ¦ÛË
ÊßÔÇÚÄÚØÄÖÕÖÏÙÚÕÃÙÚÏÝÇÐÃËÝÓÇÝ
ÖØÕÝÄÌËÒÕÝÚÜÔÙßÓÖÕÒÏÚ×ÔÓÇÝ
ÑÇÏÚÎÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝ®ÙßÓÖÒÎØ×ÔËÏ
ÚÕÔÙßÔÚÕÔÏÙÓÄÚÎÝÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÝÙßÓÓËÚÁÞËÏÑÇÏÚÕßÖÕßØÍËÃÕ
Ô¦ÖÚßÐÎÝÓËÚÕÔßÖÕßØÍÄÊËÜØÍÏ¦ÊÎÑÇÏÚÕÔßÌßÖÕßØÍÄ§ÃÑÕ
ÇÖÇÛÇÔ¦ÙÎÔÇÁÞÕßÔÑÕÓÈÏÑÄ
ØÄÒÕÙÚÎÔßÖÄÛËÙÎ

Μεγάλες ελλείψεις
ÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÁØÞËÚÇÏÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÚÏÝÓËÍ¦ÒËÝËÒÒËÃÉËÏÝ
ÙËÖØ×ÚÎÆÒÎÎÕÖÕÃÇÙËÓËÍ¦ÒÕ
ÈÇÛÓÄËÏÙ¦ÍËÚÇÏÇÖÄÚÕËÐÜÚËØÏÑÄ
©ÓÜÝÓËÊËÊÕÓÁÔÇÚÇÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇ
ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÊÏËÛÔ×ÝÕÏÐÁÔÕÏÖØÕÓÎÛËßÚÁÝÊÏÕÞËÚËÆÕßÔÚÇÇÖÄÛËÓ¦ÚÕßÝÙÚÏÝÊÏÑÁÝÚÕßÝËÍÞ×ØÏËÝ
ÇÍÕØÁÝßÚÄÏÙÞÆËÏÚÄÙÕÍÏÇÚÕÕÏÔÄÖÔËßÓÇÄÙÕÑÇÏÚÕßÝÖÎÑÚÏÑÕÆÝ
ÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÏÝÙßÙÑËßÇÙÃËÝÓËÂÞÜØÃÝÇÔÚÒÃËÝ

ΡαγδαίαÖÚ×ÙÎÚÕßÎÒËÑÚØÕÔÏÑÕÆ
ËÓÖÕØÃÕßÑÇÚÇÍØ¦ÌËÚÇÏ ÙÚÇ L
ZOVWZÎÒËÑÚØÕÔÏÑ¦ÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇ
ÚÎÝÞ×ØÇÝËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝ
ÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆ¡ÖÕØËÃÚÇÙÕÆÖËØ
Ó¦ØÑËÚÑÇÏÚÇÌÇØÓÇÑËÃÇÔÇÓÎÔ
ÖØÕÒÇÈÇÃÔÕßÔÔÇËÐßÖÎØËÚÂÙÕßÔ
ÚÎàÂÚÎÙÎÇÒÒ¦ÙÚÏÝ¦ÒÒËÝÑÇÚÎÍÕØÃËÝÇÍÇÛ×ÔÎÑÃÔÎÙÎÁÞËÏÓËÏÜÛËÃÊØÇÙÚÏÑ¦
ÆÓÌÜÔÇÓËÁØËßÔÇÚÕßÒÒÎÔÏÑÕÆßÔÊÁÙÓÕßÒËÑÚØÕÔÏÑÕÆÓÖÕØÃÕß.YLLRL*VTTLYJL
(ZZVJPH[PVUÂ.9,*(ÓËËÐÇÃØËÙÎÚØËÏÝÑÇÚÎÍÕØÃËÝÎÒËÑÚØÕÔÏÑ×Ô
ÑÇÚÇÙÚÎÓ¦ÚÜÔËÏÊ×ÔÙÕÆÖËØÓ¦ØÑËÚÌÇØÓÇÑËÃÜÔÑÇÏÈÏÈÒÃÜÔÖÇÏÞÔÏÊÏ×ÔÄÒËÝÕÏ¦ÒÒËÝÑÇÚÎÍÕØÃËÝ
ÙÎÓËÏ×ÔÕßÔÓËÍ¦ÒÎÑ¦ÓÉÎÖÕßÐËÖËØÔ¦ÇÑÄÓÎÑÇÏ ¬ÁÚÕÏËÝÑÇÚÎÍÕØÃËÝËÃÔÇÏÚÇËÃÊÎÓÄÊÇÝÇÛÒÎÚÏÑ¦ËÃÊÎÑÕÙÓÂÓÇÚÇËÃÊÎÙÖÏÚÏÕÆ
ÕÏÎÒËÑÚØÏÑÁÝÒËßÑÁÝÙßÙÑËßÁÝÑ¦
¬ÇÎÒËÑÚØÕÔÏÑ¦ËÃÊÎÙÎÓËÏ×ÔÕßÔÇÆÐÎÙÎÑßØÃÜÝËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝ
àÂÚÎÙÎÝÖÕßÑÇÚÇÍØ¦ÌËÚÇÏÙË^LI
JHTLYHZÇÑÕßÙÚÏÑ¦ÌÕØÎÚÕÆÝ±
Ñ¦ÑÇÛ×ÝÕÏÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝÓËÚÇÌÁØÕÔÚÇÏÇÖÄÚÕÔËØÍÇÙÏÇÑÄÞ×ØÕÙÚÕÙÖÃÚÏ
ÁØËßÔÇÚÎÝ.9,*(ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑËÇÖÄÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎ
¬ËÚ¦ØÚÎ¡ÇØÚÃÕßÁÜÝ¦ÈÈÇÚÕ
¡ÇØÚÃÕßËÇßÚÂÔÙßÓÓËÚËÃÞÇÔ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝËÑÚÜÔÕÖÕÃÜÔ
ÚÕ  ËÐÇßÚ×ÔÇÔÇÌÁØËÏÄÚÏÁÞËÏ
ÂÊÎËÖÎØËÇÙÚËÃÇÖÄÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇ
ÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆ¡¦ÒÏÙÚÇÖ¦ÔÜÇÖÄ
ÚÕ ÚÜÔÙßÓÓËÚËÞÄÔÚÜÔÙÚÎÔ
ÁØËßÔÇËÑÚÏÓ¦ÄÚÏÎÖÇÔÊÎÓÃÇÛÇ
ËÖÎØË¦ÙËÏÇØÔÎÚÏÑ¦ÚÏÝÖÜÒÂÙËÏÝ
ÑÇÏÚÇÑÁØÊÎÚÕßÝÓÁÙÇÙÚÕ
ÏÊÏÑÄÚËØÇÎÁØËßÔÇÁÊËÏÐËÄÚÏ
ÓÁÞØÏÚ×ØÇÚÕ ÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÁÞËÏÑÇÚÇÍØ¦ÉËÏÓËÃÜÙÎÚÜÔ
ÎÒËÑÚØÕÔÏÑ×ÔÖÇØÇÍÍËÒÏ×ÔÑÇÏÓÄÒÏÝÚÕ ÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÁÞËÏ
ÑÇÚÇÍØ¦ÉËÏÇÆÐÎÙÎÑ¦ÓÉÎÚÜÔ
ÖÇØÇÍÍËÒÏ×ÔÇÖÕÊÃÊËÚÇÏÙËÖÕÒÒÇÖÒÕÆÝÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÄÖÜÝÑÇÛßÙÚÁØÎÙÎÂÑÇÏÊÏÇÑÕÖÂÖÇØÇÊÄÙËÜÔ
ÇÖÄÖØÕÓÎÛËßÚÁÝ ÑÇÛßÙÚËØÂÙËÏÝÙÚÎÔÖÇØ¦ÊÕÙÎÙËÖËÒ¦-

ÚËÝÒÄÍÜJV\YPLY ÑÇÏÚÁÒÕÝ
àÎÚÂÓÇÚÇÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÚÜÔËØÍÇàÕÓÁÔÜÔ ÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔÍËÔÏÑÄÊÏËßÛßÔÚÂÚÎÝ*9,*(ÚÁÒÏÕ
ÖÕÙÚÕÒÃÊÎÙËÖÕÒÒÁÝÑÇÚÎÍÕØÃËÝ
ÖØÕáÄÔÚÜÔÎÓËÃÜÙÎÚÜÔÖÇØÇÍÍËÒÏ×ÔÐËÖËØÔ¦ÚÕ 
ÖØÕÇÔÇÌËØÄÓËÔÎ¦ÙÞÎÓÎËÐÁÒÏÐÎÊÎÓÏÕßØÍËÃÑÇÏÇØÔÎÚÏÑÂÉßÞÕÒÕÍÃÇÍÏÇÚÕÙÆÔÕÒÕÚÕßÁÚÕßÝ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÏÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝÚÜÔ
ÙßÓÓËÚËÞÄÔÚÜÔÙÚÎÔÁØËßÔÇÚÕ
 ÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÈÒÁÖËÏÓËÃÜÙÎÚÜÔÖÜÒÂÙËÜÔÓÁÙÇÙÚÕ
ËÔ×ÓËÃÜÙÎÚÜÔÑËØÊ×ÔÖØÕÈÒÁÖËÏ
ÚÕ ÖÃÙÎÝÚÕ ÚÜÔÙßÓÓËÚËÞÄÔÚÜÔÙÚÎÔÁØËßÔÇËÑÚÏÓ¦
ÄÚÏÛÇÖØÕÑÒÎÛÕÆÔÖØÕÈÒÂÓÇÚÇ
ÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÝÑÇÏØËßÙÚÄÚÎÚÇÝ
ÙÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÚÕßÝÚÕÔÇÔÚÃÖÕ-

Πτώση πωλήσεων
έως και 80% – Ανοδο
σημειώνουν μόνο τα
σούπερ μάρκετ, τα
φαρμακεία, τα βιβλία
και τα παχνίδια.
ÊÇÓÄÔÕÔÚÕ ÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ
ÎÒËÑÚØÕÔÏÑÕÆËÓÖÕØÃÕßËÑÚÏÓ¦ÄÚÏ
ÊËÔÛÇßÖ¦ØÐÕßÔËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÒÄÍÜ
ÑÕØÜÔÕáÕÆÇØÔÎÚÏÑÂÖÕØËÃÇÖÕß
ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÍÏÇÚÕßÖÄÒÕÏÖÕÚÕß
ÁÚÕßÝÇÖÕÊÃÊËÚÇÏÖØÜÚÃÙÚÜÝÙÚÎ
ÓËÃÜÙÎÚÎÝàÂÚÎÙÎÝ ÑÇÏÊËßÚËØËßÄÔÚÜÝÙËÖØÕÈÒÂÓÇÚÇËÌÕÊÏÇÙÚÏÑÂÝÇÒßÙÃÊÇÝ ©ÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÎÒËÑÚØÕÔÏÑÕÆËÓÖÕØÃÕßÇÑÄÓÎ
ÙËÖÕÙÕÙÚÄ ÇÔÇÌÁØÕßÔÊßÙÑÕÒÃËÝÖ×ÒÎÙÎÝÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄ
ÑÇÏÑßØÃÜÝÙËßØ×ÖÎÚÇÒÃÇÑÇÏ
ÆÖØÕËÔ×ÙËÖÕÙÕÙÚÄ ÍÏÇ
ÊßÙÑÕÒÃËÝÖÇØÇÒÇÈÂÝÖØÕáÄÔÚÜÔ
ÇÖÄ ÃÔÇßØ×ÖÎÑÇÏÚÇÒÃÇ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔÑÖÕÙÚÕÒÃÊÎÎÁØËßÔÇÛÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏËÃÚÇÏ
ÙËÚÇÑÚ¦ÞØÕÔÏÑ¦ÊÏÇÙÚÂÓÇÚÇÓË
ÙÚÄÞÕÚÎÔÖÒÎØÁÙÚËØÎÑÇÚÇÍØÇÌÂÚÜÔÚ¦ÙËÜÔÙÚÕÎÒËÑÚØÕÔÏÑÄ
ËÓÖÄØÏÕÓÁÙÇÙÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇÚÕß
ÑÕØÜÔÕáÕÆ

Μέτρα ενίσχυσης ζητούν ΤΕΕ και κατασκευαστικές
Σε «αχαρτογράφητα νερά»ÁÞËÏËÏÙÁÒÛËÏÕÑÇÚÇÙÑËßÇÙÚÏÑÄÝÑÇÏÕÏÑÕÊÕÓÏÑÄÝÑÒ¦ÊÕÝÑÇÛ×ÝÔÇÏÓËÔÑÇÒÕÆÔÚÇÏÔÇÙßÔËÞÃÙÕßÔÚÎÒËÏÚÕßØÍÃÇ
ÚÕßÝÞÜØÃÝÄÓÜÝÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕÔÇËÃÔÇÏËÌÏÑÚÄÙÚÎÔÖØ¦ÐÎ©ÖÜÝÙÎÓËÃÜÙËÙËÖØÄÙÌÇÚÎÖÇØÁÓÈÇÙÂ
ÚÕßÚÕ¬ßÖÄÚÏÝÖÇØÕÆÙËÝÙßÔÛÂÑËÝÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÕÒÕÑÒÎØÜÛËÃ
ÇÖÄÇØÞÂÓÁÞØÏÚÕÚÁÒÕÝÑÇÓÃÇËØÍÇÙÃÇ®¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÕÏËÚÇÏØËÃËÝÖÕßËÑÚËÒÕÆÔÊÎÓÄÙÏÇÁØÍÇÊËÔ
ÁÞÕßÔÒ¦ÈËÏÑÇÓÃÇËÖÃÙÎÓÎËÔÎÓÁØÜÙÎÍÏÇÚÕÖÒ¦ÔÕÖÕßÛÇÖØÁÖËÏ
ÔÇÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔÇÔÇÌÕØÏÑ¦ÓËÚÇ
ËØÍÕÚ¦ÐÏ¦ÚÕßÝÖÁØÇÔÄÙÜÔÁÞÕßÔ

ÓËØÏÓÔÂÙËÏÔÇÖØ¦ÐÕßÔÕÏÃÊÏËÝÇÑÕÒÕßÛ×ÔÚÇÝÚÏÝÕÊÎÍÃËÝÚÜÔÏÇÚØÏÑ×Ô
ÌÕØÁÜÔ¥ÝËÑÚÕÆÚÕßËÖÏÑØÇÚËÃÓÏÇ
ÍËÔÏÑËßÓÁÔÎÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇ
ÚÕÖÒÇÃÙÏÕÇßÚÄÚÕ¬ÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔàÎÚËÃÇÖÄÚÕßÝÌÕØËÃÝÔÇ
ÓËØÏÓÔÂÙÕßÔÍÏÇÚÎÔÇÖÕÌßÍÂÚÇßÚÄÞØÕÔÎÝËØÍÇÙÃÇÝÖÕÒÒ×ÔËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÚÎÔËÖÏÈÕÒÂÊÏÇÌÕØËÚÏÑÕÆ
ÜØÇØÃÕßÖØÕÙÁÒËßÙÎÝÄÖÜÝËÖÃÙÎÝÑÇÏÚÎÔÖÇØÕÞÂÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÝ
ÇÔÇÈÕÒÂÝÚÜÔÙßÓÈÇÚÏÑ×ÔÖÇØÇÊÄÙËÜÔÚÜÔÁØÍÜÔÂÚÜÔËÖÏÓÁØÕßÝ
ÙÚÇÊÃÜÔÇßÚ×ÔÑÇÏÚØÕÖÕÖÕÃÎÙÎ
ÚÜÔÞØÕÔÕÊÏÇÍØÇÓÓ¦ÚÜÔÍÏÇÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÚÁÙÙËØÏÝÓÂÔËÝ

ÔÚÃÙÚÕÏÞÇÓËÙÞËÚÏÑÂÖÇØÁÓÈÇÙÂÚÕßÕ¬ÇÔËÒÒÂÔÏÕÝÆÔÊËÙÓÄÝ¬ËÞÔÏÑ×ÔÚÇÏØËÏ×ÔÔÇÏÓËÔ
ÊËÔÇÖÇÏÚËÃÚÎÔßÖÕÞØËÜÚÏÑÂÊÏÇÑÕÖÂÄÒÜÔÚÜÔÁØÍÜÔÇÒÒ¦àÎÚËÃÔÇ
ÖÇØÇÙÞËÛËÃÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÙËÑ¦ÛË
ËÚÇÏØËÃÇÇÔ¦ÒÕÍÇÓËÚÎÔÏÊÏÇÏÚËØÄÚÎÚÇÚÕßÁØÍÕßÔÇÓÖÕØËÃÔÇÑØÃÔËÏ
ÑÇÏÔÇÇÖÕÌÇÙÃÙËÏË¦ÔÇÖÇÏÚËÃÚÇÏÂ
ÄÞÏÊÏÇÑÕÖÂÂÖÇØ¦ÚÇÙÎÚÜÔËØÍÇÙÏ×ÔÖÃÙÎÝàÎÚËÃÚÇÏÔÇËÔÚÇÞÛÕÆÔ
ÑÇÏÕÏÑÇÚÇÙÑËßÇÙÚÏÑÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÊÎÓÕÙÃÜÔÁØÍÜÔÙÚÕßÝ¦ÓËÙÇ
ÑÇÏÙÕÈÇØ¦ÖÒÎÚÚÄÓËÔÕßÝÑÒ¦ÊÕßÝ
¡ËÚÎÙËÏØ¦ÚÕßÚÕÛÔÏÑÄßÓÈÕÆÒÏÕÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝ±ÖÕÊÕÓ×ÔÑÇÏ

ÇÚÇÙÑËß×Ô± ÖÕßËÑÖØÕÙÜÖËÃËßØÆÚËØÇÚÕÔÑÇÚÇÙÑËßÇÙÚÏÑÄÑÒ¦ÊÕÑÇÚÁÛËÙËÊÁÙÓÎÓÁÚØÜÔ
ÍÏÇÚÎÙÚÂØÏÐÎÚÜÔËÚÇÏØËÏ×ÔÄÖÜÝ
ÇÆÐÎÙÎÚÕßÞØÄÔÕßßÖÕÈÕÒÂÝÖØÕÙÌÕØ×ÔÑÇÏÖÇØ¦ÚÇÙÎÚÜÔËÔËÐËÒÃÐËÏÊÏÇÍÜÔÏÙÓ×ÔÑÇÏÙßÓÈ¦ÙËÜÔ
ÚÇÞËÃÇÁÍÑØÏÙÎÊÏÇÊÏÑÇÙÏ×ÔÍÏÇÚÎÔ
ÁÍÑØÏÙÎÖÒÎØÜÓ×ÔÞÕØÂÍÎÙÎÖØÕÑÇÚÇÈÕÒ×ÔÑÇÏÇÔÇÙÚÕÒÂÑÇÚÇÈÕÒÂÝÖØÕÓÂÛËÏÇÝËÍÍßÎÚÏÑ×Ô©ÙÕÔ
ÇÌÕØ¦ÚÇËØÍÕÚ¦ÐÏÇÚÕ± àÎÚËÃ
ÚÎÔÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎÚÎÝßÖÕÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÂÑÇÏÇÔÇÙÚÕÒÂÝÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÚÜÔ
ËØÍÕÚÇÐÃÜÔ
Ν. Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ
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Σύμφωνα ÐÉ³{ØÉ~³{ÐÊÉ{Ø³ÈÐÐÉ³ÉTÌ³³iÓ¨ÉÈÑV³dm³
É{TÉ{¨ÊÉKÜÓÉ{ÐÉËi³ÜÊÉÐÓÑ³¸Æ¸ÆVÉÐÉËi³
~É¨Ù¨KÜÓÉ{³¬

Ο «βίαιος» ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους
Επισπεύδεται λόγω του κορωνοϊού με την άμεση ενεργοποίηση της πύλης gov.gr, η οποία θα παρέχει 500 υπηρεσίες
Του ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗ

Πάνω ÇÖÄ ÊÎÒ×ÙËÏÝÍËÔÔÂÙËÜÔÁÞÕßÔÑÇÚÇÞÜØÏÙÛËÃÓËÚÕÔÁÕ
ÙÆÙÚÎÓÇÖÕßÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑËÙÚÇ
ÓÇÏËßÚÂØÏÇÇÑÕÒÕßÛ×ÔÚÇÝÚÎÔÇØÞÂÚÎÝÓÏÇÝÑÇÏÓÕÔÇÊÏÑÂÝÊÂÒÜÙÎÝ
²¦ØÏÝÙÚÏÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÚÎÝËÔÏÑÂÝ
ØÇÓÓÇÚËÃÇÝÖÒÕÆÙÚËßÙÎÝÚÜÔÏÇÊÏÑÇÙÏ×ÔÕÏÍÕÔËÃÝÚÜÔÔËÕÍÔ×Ô
ÁÞÕßÔÇÖÕÌÆÍËÏÖ¦ÔÜÇÖÄ
ËÖÏÙÑÁÉËÏÝÙËÊÏ¦ÌÕØËÝßÖÎØËÙÃËÝ
ÚÕßÎÓÕÙÃÕß¬ÕÃÊÏÕÏÙÞÆËÏÑÇÏÓË
ÚÎÔËÌÇØÓÕÍÂÊÏÄØÛÜÙÎÝÚÜÔÚËÚØÇÍÜÔÏÑ×ÔÓÁÚØÜÔÙÚÇÇÑÃÔÎÚÇ¡ËÈ¦ÙÎÚÇÙÚÇÚÏÙÚÏÑ¦ÚÎÝËÌÇØÓÕÍÂÝÚÏÝ
ÚËÒËßÚÇÃËÝÊÆÕÚØËÏÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÇÖÕÌËÆÞÛÎÑÇÔËÑÇÚËÖÏÙÑÁÉËÏÝÙË
ÊÎÓÇØÞËÃÇ ÑÒÖÖÃÙÎÝÁÞÕßÔ
ßÖÕÈÒÎÛËÃÎÒËÑÚØÕÔÏÑ¦Ö¦ÔÜÇÖÄ
ÇÏÚÂÙËÏÝÑÇÏÍÏÇÚÕßÝÊÂÓÕßÝ
ÇÔËßØÁÛÎÑÇÔÓÁÞØÏÙÚÏÍÓÂÝÖËØÃÖÕß
ËÑÇÚÚËÚØÇÍÜÔÏÑ¦ÓÁÚØÇÞÇÓÁÔÇ
ÓÏÇÁÑÚÇÙÎÖÕßÏÙÕÊßÔÇÓËÃÓËÚÎÔ
ÁÑÚÇÙÎÚÕßÖØ×ÎÔÇËØÕÊØÕÓÃÕßÙÚÕ
ÒÒÎÔÏÑÄ¬ÇÖÇØÇÖ¦ÔÜÖÇØÇÊËÃÍ-

ÓÇÚÇÊËÃÞÔÕßÔÖÄÙÕÁÞËÏÇÔ¦ÍÑÎÎ
Þ×ØÇÚÕÔÉÎÌÏÇÑÄÓËÚÇÙÞÎÓÇÚÏÙÓÄ
©ÏËÌÇØÓÕÍÁÝÖÕßÇÔÇÌÁØÛÎÑÇÔÊËÔ
ËÃÔÇÏÖØÕáÄÔÓÇÑØÕÞØÄÔÏÕßÙÞËÊÏÇÙÓÕÆÂÊÇÖ¦ÔÎÝÖÕÒÒ×ÔËÑÇÚËßØ×
ÃÔÇÏÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÖÕßÇÔßÖ¦ØÞÕßÔ
ÚÕÑÇÚ¦ÒÒÎÒÕÛËÙÓÏÑÄÖÒÇÃÙÏÕÑÇÏ
ÎÖÕÒÏÚÏÑÂÈÕÆÒÎÙÎËÃÔÇÏàÂÚÎÓÇ
ËÈÊÕÓ¦ÊÜÔÔÇßÒÕÖÕÏÎÛÕÆÔÑÇÏÄÞÏ
ËÚ×ÔÂÊËÑÇËÚÏ×ÔÄÖÜÝÁÞËÏÊËÃÐËÏ
ÎÓÁÞØÏÚ×ØÇËÓÖËÏØÃÇ
ËÑÑØËÓÄÚÎÚÇÜÙÚÄÙÕÚÕßÉÎÌÏÇÑÕÆÓËÚÇÙÞÎÓÇÚÏÙÓÕÆÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÄÖÜÝßÖÕÙÚÂØÏÐËÖØÄÙÌÇÚÇÙËÚÎÒËÕÖÚÏÑÂÚÕßÙßÔÁÔÚËßÐÎÕßÖÕßØÍÄÝ¤ÎÌÏÇÑÂÝÕÒÏÚÏÑÂÝ ßØÏ¦ÑÕÝ
ÏËØØÇÑ¦ÑÎÝÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÁÞËÏÓËÚÇÚØÇÖËÃÙËÇÔÇÍÑÇÏÄÚÎÚÇËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝ©ÒÎ
ÎÊÏÇÓËÙÕÒ¦ÈÎÙÎËÔÚÄÝÑÇÏËÑÚÄÝ
ÚÎÝÞ×ØÇÝÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÍÏÇÇØÑËÚÁÝ
ËÈÊÕÓ¦ÊËÝËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÄÚÏÛÇÍÃÔËÚÇÏ
ÎÒËÑÚØÕÔÏÑ¦ÊÎÎÑßÈÁØÔÎÙÎÑÇÏ
ÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ ßØÏ¦ÑÕÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÎÓÁØËÝÓÇÛÇÃÔÕßÔÔÇÙßÔËÊØÏ¦àÕßÔÑÇÏÔÇÒÇÓ-

È¦ÔÕßÔÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÇÖÄÇÖÄÙÚÇÙÎ
¬ÕßÖÕßØÍËÃÕ¤ÎÌÏÇÑÂÝÕÒÏÚÏÑÂÝ
ÕÆÚËÒÃÍÕÕÆÚËÖÕÒÆËÖÁÈÇÒËÍÏÇÚÎ
ÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÓÏÇÒÆÙÎ
ÖÕßÊÕÑÏÓ¦ÙÚÎÑËÙÚÇÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÇ
LWYLZLUJLNY;ÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎ ßØÏÇÑÂÊÏÇÔËÓÂÛÎÑÇÔÖ¦ÔÜÇÖÄ
¦ÊËÏËÝÞØÂÙÎÝÙËÏÙ¦ØÏÛÓÕßÝÌÕØËÃÝ
ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÓÖÕØÕÆÔÙÚËÒÁÞÎ
ÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÔÇÙßÔËÊØÏ¦àÕßÔ
ÇÖÄÇÖÄÙÚÇÙÎÓËÚÇÐÆÚÕßÝ
¡ÄÔÕÔÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎÇØÇÙÑËßÂÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÙÚÇÚÏÙÚÏÑ¦
ÚÕßÑÄÓÈÕßO[[WZ!LWYLZLUJLNV]
NYÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑÇÔÖ¦ÔÜÇÖÄ
ÚÎÒËÊÏÇÙÑÁÉËÏÝÓËÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝÇÖÄÙßÓÓËÚÁÞÕÔÚËÝÖÃÙÎÝ
ÙÚÎÓÃÇËÈÊÕÓ¦ÊÇÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÚÕß
ÑÄÓÈÕßÑÇÚÇÍØ¦ÌÎÑÇÔÚÎÒËÊÏÇÙÑÁÉËÏÝÑÇÏÕÇØÏÛÓÄÝÚÕßÝÙßÔËÞ×Ý
ÇÔËÈÇÃÔËÏ¬ÕÖÏÕËÔÊËÏÑÚÏÑÄÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÈÃÇÏÕß®ÉÎÌÏÇÑÕÆÓËÚÇÙÞÎÓÇÚÏÙÓÕÆÚÎÝÞ×ØÇÝËÃÔÇÏÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÎÝÖÆÒÎÝNV]NYÖÆÒÎÇØÞÏÑ¦
ÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏàÄÚÇÔÔÇÒËÏÚÕßØÍÂÙËÏ
ÚÕÔÕÆÔÏÕ¥ÙÚÄÙÕÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÎÝ

ÛÇÐËÑÏÔÂÙËÏÚÎÔËØÞÄÓËÔÎËßÚÁØÇ
¶ËÏÊßÔÇÚÄÔÑÇÏÓÁÙÇÙÚÕÇÈÈÇÚÕÑÆØÏÇÑÕÖÕßÊÏÇÔÆÕßÓËÚÎÔÖÆÒÎ
NV]NYÛÇÙßÍÑËÔÚØÜÛËÃÚÕÙÆÔÕÒÕ
ÚÜÔßÖÎØËÙÏ×ÔÖÕßÖÇØÁÞÕÔÚÇÏÉÎÌÏÇÑ¦ÇÖÄÚÕÎÓÄÙÏÕÑÇÏÕÏÕÖÕÃËÝ
ÐËÖËØÔÕÆÔÚÏÝÖÏÖÒÁÕÔÙËÇßÚÂÛÇÖØÕÙÚÃÛËÚÇÏÑ¦ÛËÔÁÇÉÎÌÏÇÑÂ
ßÖÎØËÙÃÇÖÕßÛÇÊÎÓÏÕßØÍËÃÚÇÏÙÚÕÔ
ÊÎÓÄÙÏÕÚÕÓÁÇ¡ÁÙÜÓ¦ÒÏÙÚÇÚÎÝ
ÖÆÒÎÝÛÇÊÕÛËÃÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦Î
ÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÙÚÕÔÖÕÒÃÚÎÔÇÙßÓÖÒÎØ×ÔËÏÑÇÏÔÇßÖÕÍØ¦ÌËÏËÐÕßÙÏÕÊÕÚÂÙËÏÝÑÇÏßÖËÆÛßÔËÝÊÎÒ×ÙËÏÝÓË
ÚÇßÚÕÖÕÃÎÙÎÖÕßÛÇÖÇØÁÞËÚÇÏÇÖÄ
ÚÕßÝÑÜÊÏÑÕÆÝ;H_PZUL[ÑÄÓÎÓÁÙÜÚÎÝÖÆÒÎÝNV]NYÛÇßÖ¦ØÞËÏÎ
ÊßÔÇÚÄÚÎÚÇ¦ÓËÙÎÝÎÒËÑÚØÕÔÏÑÂÝ
ÇÖÕÙÚÕÒÂÝÚÜÔËÐÕßÙÏÕÊÕÚÂÙËÜÔ
ÑÇÏÊÎÒ×ÙËÜÔÙÚÎÔØÞÂÎÕÖÕÃÇ
àÎÚËÃÚÎÔÁÑÊÕÙÂÚÕßÝÞÜØÃÝÕÖÕÒÃÚÎÝÔÇÞØËÏ¦àËÚÇÏÔÇÓËÚÇÈËÃÙÚÎÔ
ßÖÎØËÙÃÇÖÃÙÎÝÎÔÁÇÖÆÒÎÛÇ
ÌÏÒÕÐËÔÂÙËÏÑÇÏÚÎÔÁÇÊßÔÇÚÄÚÎÚÇ
¦ßÒÎÝÙßÔÚÇÍÕÍØ¦ÌÎÙÎÝ
ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÓÏÇßÖÎØËÙÃÇÍÏÇ

ÇÙÛËÔËÃÝÓËÞØÄÔÏÇÔÕÙÂÓÇÚÇÑÇÏ
ËÖÇÔÇÒÇÓÈÇÔÄÓËÔËÝÏÇÚØÏÑÁÝÙßÔÚÇÍÁÝÑÇÏÎÕÖÕÃÇÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÊ×ÙËÏ
ÚÁÒÕÝÙÚÎÔÇßÚÕÖØÄÙÜÖÎÖÇØÕßÙÃÇ
ÚÜÔÇÙÛËÔ×ÔÙÚÇÏÇÚØËÃÇßÔÚÇÍÕÍØÇÌ×ÔÚÇÝ¦ßÒÇÕÏÇÙÛËÔËÃÝÛÇÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝÙßÔÚÇÍÂÝÓË
:4:ÂÑÇÏÓËLTHPSÑÇÏÕÏÌÇØÓÇÑÕÖÕÏÕÃÓËÚÎÙËÏØ¦ÚÕßÝÛÇËÑÚËÒÕÆÔ
ÚÎÙßÔÚÇÍÂÇÔÇàÎÚ×ÔÚÇÝÚÎÔÓÁÙÜ
ÚÕßIHYJVKLÚÎÝÙßÔÚÇÍÂÝÂÇÑÄÓÎ
ÑÇÏÓÁÙÜÚÕß¡ ÚÕßÇÙÛËÔÕÆÝ
¬ÇßÚÄÞØÕÔÇÚÕßÖÕßØÍËÃÕÖØÕÚÃÛËÚÇÏÔÇÛÁÙËÏÙËÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÎÔËÌÇØÓÕÍÂLRLWNV]NY¡ÁÙÜÇßÚÂÝÚÎÝ
ßÖÎØËÙÃÇÝÕÏÖÕÒÃÚËÝÓÖÕØÕÆÔÔÇ
ÑÒËÃÔÕßÔØÇÔÚËÈÕÆÍÏÇÚÎÔËÖÃÙÑËÉÎÙÚÇ ÁÔÚØÇÐßÖÎØÁÚÎÙÎÝÕÒÏÚ×ÔËÌÄÙÕÔÇßÚÂËÃÔÇÏÇÖÇØÇÃÚÎÚÎ
ÚÕÇÓÁÙÜÝÖØÕÙËÞÁÝÊÏ¦ÙÚÎÓÇÛÇ
ßÖ¦ØÞËÏÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÚÄÙÕÎÒËÑÚØÕÔÏÑÂÝÇÃÚÎÙÎÝÍÏÇÚÇ ÄÙÕÑÇÏÎ
ÖÇØ¦ÊÕÙÎÚÜÔÖÏÙÚÕÖÕÏÎÚÏÑ×ÔÙÚÕ
ÙÖÃÚÏÓÁÙÜßÖÎØËÙÃÇÝÚÇÞßÓËÚÇÌÕØ¦Ý ÇÏÚÇÈÂÓÇÚÇÊËÔËÐÇÔÚÒÕÆÔÚÇÏ
ËÊ×¡ÄÒÏÝÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎÇØÇ-

ÙÑËßÂÚÕßÖÕßØÍËÃÕ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô
ÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÄÚÏÙËÙßÔËØÍÇÙÃÇÓË
ÚÎËÔÏÑÂØÇÓÓÇÚËÃÇÒÎØÕÌÕØÏÇÑ×ÔßÙÚÎÓ¦ÚÜÔÎÓÄÙÏÇÝÏÕÃÑÎÙÎÝÊÄÛÎÑÇÔÕÊÎÍÃËÝÖØÕÝÄÒÕßÝ
ÚÕßÝßÖÇÒÒÂÒÕßÝÚÕßßÖÕßØÍËÃÕß
ÍÏÇÚÎÔÇÖÕÓÇÑØßÙÓÁÔÎÖØÄÙÈÇÙÎ
ÙÚÏÝÎÒËÑÚØÕÔÏÑÁÝÚÕßÝÊÏËßÛÆÔÙËÏÝ
LTHPSÖÃÙÎÝÄÒÇÚÇÙÚËÒÁÞÎÚÎÝ
ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÇÖÕÑÚÂÙÕßÔ
ÇÖÕÓÇÑØßÙÓÁÔÎÖØÄÙÈÇÙÎÙÚÕÔ
ßÖÕÒÕÍÏÙÚÂÚÕßÍØÇÌËÃÕßÚÕßÝÇÖÄ
ÇÖÄÙÚÇÙÎÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÖÒËßØ¦
ÚÕßÖÕßØÍËÃÕ±ÍËÃÇÝÙËÙßÔËØÍÇÙÃÇ
ÓËÚÕßÖÕßØÍËÃÕ¤ÎÌÏÇÑÂÝÕÒÏÚÏÑÂÝÙÞËÊÏ¦àËÏÓÏÇÒÆÙÎÚÎÒËáÇÚØÏÑÂÝÓËÙÚÄÞÕÚÎÔÇÖÕÓÇÑØßÙÓÁÔÎÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎÚÜÔÇÙÛËÔ×Ô
ÖÕßËÓÌÇÔÃàÕßÔÂÖÏÇÙßÓÖÚ×ÓÇÚÇ
ÑÕØÜÔÕáÕÆÒÆÙÎÇÑÄÓÎÊËÔÁÞËÏ
ÙÞÎÓÇÚÕÖÕÏÎÛËÃÇÒÒ¦ËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÄÚÏ
ÊËÔÛÇÑÇÛßÙÚËØÂÙËÏ ÇÏÖÏÛÇÔ×Ý
ÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÒÆÙÎÔÇËÃÔÇÏÞØÂÙÏÓÎÙËÄÒÕÚÕ±ÙËÑ¦ÛËËÖÕÞÂ
ËÏÊÏÑ¦ÍÏÇÄÙÕßÝÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÓÇÑØÏ¦
ÇÖÄÓÎÚØÕÖÕÒÏÚÏÑ¦ÑÁÔÚØÇ
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Ομάδες της Formula 1 παράγουν
αναπνευστήρες για τη Βρετανία

Μεγάλες εκπτώσεις
και προσφορές
από κινεζικές εταιρείες

A.P.

Ανταποκρίθηκαν στην έκκληση του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον
Στη βοήθεια ÚÎÝ-VYT\SHÑÇÛ×Ý
ÑÇÏÑÕÒÕÙÙ×ÔÄÖÜÝÎ:PLTLUZÑÇÏ
Î(PYI\ZÖØÕÙÌËÆÍËÏÚÕÔÜÓÁÔÕ
ÇÙÃÒËÏÕÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÑÇÒÆÉËÏ
ÚÏÝÇÔ¦ÍÑËÝÚÕßËÛÔÏÑÕÆÙßÙÚÂÓÇÚÕÝßÍËÃÇÝÙËÇÔÇÖÔËßÙÚÂØËÝÒÄÍÜÚÎÝËÐ¦ÖÒÜÙÎÝÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÆÓÌÜÔÇÓËÚÕ)SVVTILYNÕ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ¡ÖÄØÏÝ¬àÄÔÙÕÔ
àÂÚÎÙËÚÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÚÎÈÕÂÛËÏÇÑÇÚÇÙÑËßÇÙÚ×Ô
ÇÖÄÄÒÕßÝÚÕßÝÑÒ¦ÊÕßÝÍÏÇÚÎÔ
ÖÇØÇÍÜÍÂÇÔÇÖÔËßÙÚÂØÜÔÕÏÕÖÕÃÕÏÛÇÊÕÛÕÆÔÙÚÕËÛÔÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇßÍËÃÇÝ×ÙÚËÔÇÓÎÔ
ßÖ¦ØÐÕßÔËÒÒËÃÉËÏÝ¡ÁÞØÏÙÚÏÍÓÂÝßÖ¦ØÞÕßÔÖ¦ÔÜÇÖÄ
ÇÔÇÖÔËßÙÚÂØËÝÖÕßËÃÔÇÏÇÖÇØÇÃÚÎÚÕÏÍÏÇÄÙÕßÝÔÕÙÕÆÔÇÖÄÚÕÔ
ÑÕØÜÔÕáÄÑÄÓÎÖÏÕÇÔÇÍÑÇÃÇËÃÔÇÏÎÖØÕÓÂÛËÏÇÚÕßÈØËÚÇÔÏÑÕÆ
ÙßÙÚÂÓÇÚÕÝßÍËÃÇÝÓËÇßÚÁÝÚÏÝÙßÙÑËßÁÝÙÚÎÔÖÇØÕÆÙÇÌ¦ÙÎÄÖÕß
ÚÇÑØÕÆÙÓÇÚÇÙÚÎÞ×ØÇÙÎÓËÏ×ÔÕßÔ¦ÔÕÊÕÔÊËÏÑÚÏÑ¦Ó¦ÒÏÙÚÇ
ÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎ¬ØÃÚÎÚÕßÖÕßØÍËÃÕ±ÍËÃÇÝÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÔÁÇ
ÑØÕÆÙÓÇÚÇÑÇÏÔÁÕßÝÛÇÔ¦ÚÕßÝ
¬ÕÖÏÕÇÔÎÙßÞÎÚÏÑÄÈÁÈÇÏÇËÃÔÇÏ
ÄÚÏÙÚËÒÁÞÎÚÜÔßÖÎØËÙÏ×ÔßÍËÃÇÝÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙÇÔÖÜÝÎÁÒÒËÏÉÎ
ÇÔÇÖÔËßÙÚÂØÜÔËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇßÖÕÞØË×ÙËÏÚÕßÝÍÏÇÚØÕÆÝÔÇËÖÏÒÁÐÕßÔÖÕÏÕÏÇÙÛËÔËÃÝÛÇÁÞÕßÔÍÏÇ
ÔÇÚÕßÝÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔ¬ÕÇØÞÏÑÄ
ÇÃÚÎÓÇÚÕß¡ÖÄØÏÝ¬àÄÔÙÕÔÖØÕÝ
ÄÒËÝÚÏÝÑÇÚÇÙÑËß¦ÙÚØÏËÝËÚÇÏØËÃËÝÔÇËÖÏÚÇÞÆÔÕßÔÚÏÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝ
ÖÇØÇÍÜÍÂÝÇÔÇÖÔËßÙÚÂØÜÔËÃÞË
ÇÐÏÕÒÕÍÎÛËÃÇØÞÏÑ¦ÜÝÑ¦ÚÏÖÕß
ÊËÔÓÖÕØËÃ¦ÓËÙÇÔÇßÒÕÖÕÏÎÛËÃ
ÊËÊÕÓÁÔÕßÄÚÏÁÞËÏÊÏÇÚÇØÇÞÛËÃÎ
ËÌÕÊÏÇÙÚÏÑÂÇÒßÙÃÊÇÑÇÏÎÖØÕÓÂÛËÏÇÚÜÔÇÖÇØÇÃÚÎÚÜÔËÐÇØÚÎÓ¦ÚÜÔÑÇÛÃÙÚÇÚÇÏÊÆÙÑÕÒÎÔÊËÏÑÚÏÑ¦ÚÄÙÕÎ1HN\HYÄÙÕÑÇÏÎ;V`V[H
ËÑÊÂÒÜÙÇÔÚÎÔÖØÄÛËÙÂÚÕßÝÔÇ
ÈÕÎÛÂÙÕßÔÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎËÔ×
ÙËÇßÚÄÙßÔÇÃÔËÙËÑÇÏÎ=H\_OHSS
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÕ)SVVTILYN
ÁÞÕßÔÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃÚØËÏÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÕÓ¦ÊËÝÖÕßÁÞÕßÔÇÔÇÒ¦ÈËÏÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÁØÍÕ
ÓÃÇÇÖÕÚËÒËÃÚÇÏÇÖÄËÚÇÏØËÃËÝ
ÖÕß ÙÑÕÖËÆÕßÔ ÔÇ ÇßÐÂÙÕßÔ
ÚÎÔßÌÏÙÚ¦ÓËÔÎÖÇØÇÍÜÍÂÚÕßÝ

Οι ομάδες³iØ¦º>ÈÉÙ¨ÉÖÈ³ ÐÓÑËÜÉ{ÉÑÑ~ËÊ³ÈØo³ËiÑ³i¨ÌÚÉÊ³ÈØÑÑ¨ÑoÒoÈÑÑÉÈ³Ê¨ÉØt$ÜÉØ{ÐÒÙÉØÓTÈÉÂÉ{ÙË~ÉÈi³TÉÙ{ÑÐÌV³iÑÒ³ÈÂi³iØ³ÉTÜoËÑØVÉÙ{ÑÚÓ³È~Ñ{Ñ¨Ñoo{~ÓØÐÒÙÉØÈÉ{Ù{~ÉÖ³Ñ{³iÙiÐ{È¨oËÑ¨³Ì³È
¨ÍÌ³uV³ËÇÈ³iÑÑ~ËÊ³ÈØ

Jaguar, Toyota,
Vauxhall, Mercedes
και McLaren προχωρούν στην παραγωγή
και στον σχεδιασμό
νέων αναπνευστήρων.
ÙËÇÔÇÖÔËßÙÚÂØËÝÎÊËÆÚËØÎÛÇ
ÇÔÇÒ¦ÈËÏÚÕÔÙÞËÊÏÇÙÓÄÔÁÜÔÓÕÔÚÁÒÜÔÑÇÏÎÚØÃÚÎÛÇÚÕßÝÖÇØ¦ÍËÏÖØ×ÚÎÕÓ¦ÊÇÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏËÚÇÏØËÃËÝÄÖÜÝÕÏ(PYI\Z
:PLTLUZ:TP[OZ.YV\W7SJËÔ×
ÙÚÎÊËÆÚËØÎÌÏÍÕßØ¦ØÕßÔÇÍÜÔÏÙÚÏÑÁÝÕÓ¦ÊËÝÚÎÝ-VYT\SH
ÄÖÜÝÎ4LYJLKLZÑÇÏÎ4J3HYLU
2ÇÏÕÏÊÆÕÖØÕÙÖÇÛÕÆÔÔÇÙÞËÊÏ¦ÙÕßÔÊÆÕÓÕÔÚÁÒÇÆÓÌÜÔÇ
ÓËÚÕ)SVVTILYNÚÕÁÔÇÇÌÕØ¦
ÄÙÕßÝÊËÔÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙËÑØÃÙÏÓÎ
ÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÑÇÏÚÕÕÖÕÃÕÓÖÕØÕÆÔ
ÔÇÖÇØÇÍ¦ÍÕßÔÙËÓËÍ¦ÒËÝÖÕÙÄ-

ÚÎÚËÝÑÇÏ¦ÒÒÕÁÔÇÍÏÇÄÙÕßÝÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙËÇØÑËÚ¦ÙÕÈÇØÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÖÃÙÎÝÙÚÎÔÕÓ¦ÊÇÇßÚÂ
ÖØÕÙÚÃÛËÚÇÏÑÇÏÎËÚÇÏØËÃÇ7LUSVU
ÖÕßÌÚÏ¦ÞÔËÏÓÎÞÇÔÂÓÇÚÇÇÔÇÏÙÛÎÙÃÇÝÚÇÕÖÕÃÇËÔÙÜÓÇÚ×ÔÕßÔ
ÑÇÏÑ¦ÖÕÏËÝÇÖÄÚÏÝÒËÏÚÕßØÍÏÑÄÚÎÚËÝÚÜÔÇÔÇÖÔËßÙÚÂØÜÔ¡¦ÒÏÙÚÇ
ÖØÏÔÇÖÄÒÃÍËÝÎÓÁØËÝÕÏÕÓ¦ÊËÝ
ÚÎÝ-VYT\SHÖÕßËÊØËÆÕßÔÙÚÕ
ÔÜÓÁÔÕÇÙÃÒËÏÕÙËÇÔÇÑÕÃÔÜÙÂ
ÚÕßÝÍÔÜÙÚÕÖÕÃÎÙÇÔÚÎÔÖØÄÛËÙÂ
ÚÕßÝÔÇÑÇÚÇÙÑËß¦ÙÕßÔÇÔÇÖÔËßÙÚÂØËÝ©ÒËÝÕÏÕÓ¦ÊËÝÁÞÕßÔ
ËÐËÏÊÃÑËßÙÎÙÚÕÔÙÞËÊÏÇÙÓÄÙÚÎÔ
ÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÎÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝËÔ×
ÊÏÇÛÁÚÕßÔÑÇÏÖÇØÇÍÜÍÏÑÁÝÓÕÔ¦ÊËÝÖÃÙÎÝËÏÊÏÑËÆÕÔÚÇÏÙÚÎ
ÊÎÓÏÕßØÍÃÇÖØÜÚÄÚßÖÜÔÖØÕáÄÔÚÜÔÑÇÏÙÚÎÔßÉÎÒÕÆËÖÏÖÁÊÕß
ÖÇØÇÍÜÍÂßËÒÖÏÙÚÕÆÓËÄÚÏÄÒÇ
ÇßÚ¦ÛÇÇÔÚÇÖÕÑØÏÛÕÆÔÙÚÏÝÇÔ¦ÍÑËÝÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ®ÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÄÚÏÑÇÏÙÚÏÝÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝÄÖÜÝÎ-VYKÑÇÏÎ
.LULYHS4V[VYZÇÖÕÌ¦ÙÏÙÇÔÔÇ

ÙßÓÈ¦ÒÕßÔÙÚÎÔÇÆÐÎÙÎÚÎÝÖÇØÇÍÜÍÂÝÇÔÇÖÔËßÙÚÂØÜÔ
¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÕÒÕÔ¡ÇÙÑ
ÊÏËßÛÆÔÜÔÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÎÝ;LZSH
ÙßàÂÚÎÙËÓËÚÎÔËÚÇÏØËÃÇÖÇØÇÍÜÍÂÝÏÇÚØÏÑÕÆËÐÕÖÒÏÙÓÕÆ4LK[YVUPJ
ÍÏÇÚÏÝËÒÒËÃÉËÏÝÙËÇÔÇÖÔËßÙÚÂØËÝÑÚÄÝÇÖÄÚÕßÝÇÔÇÖÔËßÙÚÂØËÝÖÕßÖÇØÁÒÇÈÇÔÕÏ
ØÞÁÝÚÎÝ ÇÒÏÌÄØÔÏÇÝÇÖÄÚÕÔ
ÒÕÔ¡ÇÙÑÕÃÊÏÕÝÊËÃÞÔËÏÖØÄÛßÓÕÝÔÇÌÚÏ¦ÐËÏÇÔÇÖÔËßÙÚÂØËÝ
ÍÏÇÄÙÕßÝßÖÕÌÁØÕßÔÇÖÄÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄÇÔÚÇÖÕÑØÏÔÄÓËÔÕÝÛËÚÏÑ¦
ÙÚÏÝËÑÑÒÂÙËÏÝÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÝÃÞÇÓËÓÏÇÖÕÒÆÓËÍ¦ÒÎÙßàÂÚÎÙÎÓËÚÎ4LK[YVUPJ
ÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÕßÝÇÔÇÖÔËßÙÚÂØËÝ
ßÉÎÒÂÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÕÒÆËÔÚßÖÜÙÏÇÑÂÕÓ¦ÊÇ®ßÚÄÁÍØÇÉËÙÚÕÔ
ÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÕßÒÕÍÇØÏÇÙÓÄÇÌÂÔÕÔÚÇÝÔÇËÔÔÕÎÛËÃÄÚÏÛÇÙÚÎØÃÐËÏ
ÚÕÁØÍÕÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝÎÕÖÕÃÇÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕ9L\[LYZÙÑÕÖËÆËÏÔÇ
ÊÏÖÒÇÙÏ¦ÙËÏÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂÚÎÝÍÏÇ
ÚÎÔÑÇÚÇÙÑËßÂÇÔÇÖÔËßÙÚÂØÜÔ

A.P.

Ρυθμίσεις σε δόσεις καρτών ζητούν καταναλωτές
Η πανδημία ÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÁÞËÏ
ÖØÕÑÇÒÁÙËÏÙÕÈÇØÁÝàÎÓÃËÝÙË
ÔÕÏÑÕÑßØÏ¦ÑÇÏËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÕÆÝ
ÕÓÃÒÕßÝÄÖÜÝËÑËÃÔÕÏÕÏÕÖÕÃÕÏËÑÊÃÊÕßÔÖÏÙÚÜÚÏÑÁÝÑ¦ØÚËÝ¶Ó¦ÒÏÙÚÇËÃÔÇÏÚÁÚÕÏÕÝÕÇÔÚÃÑÚßÖÕÝ
ÖÕßÛßÓÃàËÏÚÎÔÖËØÃÕÊÕÚÎÝÑØÃÙÎÝÚÕß¦ÓÖÕÒÒÕÏÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝÕÏÕÖÕÃÕÏËÃÚËÇÖÕÒÆÛÎÑÇÔ
ËÃÚËÚÁÛÎÑÇÔÙËÊÏÇÛËÙÏÓÄÚÎÚÇËÃÚËËÃÊÇÔÚÎÔËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚ¦ÚÕßÝÔÇÓËÏ×ÔËÚÇÏÒÄÍÜÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÇÖËßÛÆÔÛÎÑÇÔ
ÙÚÕßÝËÔÒÄÍÜÕÓÃÒÕßÝÍÏÇÔÇàÎÚÂÙÕßÔÊÏËßÑÕÒÆÔÙËÏÝÙÚÎÔËÐÄÌÒÎÙÎÚÜÔÊÄÙË×ÔÚÕßÝ ¦ÖÕÏÕÏ
Ó¦ÒÏÙÚÇÃÙÜÝÔÇÓÎÔËÃÔÇÏÑÇÔÙË
ÛÁÙÎÔÇÚÏÝÇÖÕÖÒÎØ×ÙÕßÔ ¦ÚÏ
ÚÁÚÕÏÕÙßÔÁÈÎÍÏÇÚÎÔ¡ÖÁÛÇÔÏ
ÑÇÏÚÕÔ§ÚÁØÏÑ²ÏÔÍÑÒÖÕßàÕßÔ
ÙÚÎ§ÁÇ©ØÒË¦ÔÎÑÇÏÇÙÞÕÒÕÆÔÚÇÏÓËÚÇÑÕÙÓÂÓÇÚÇÑÇÏÚÎÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÇÔÚÏÙÚÕÃÞÜÝ¡ÁÙÇÙË
ÒÃÍËÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÚÇËÏÙÕÊÂÓÇÚ¦
ÚÕßÝËÐÇÔËÓÃÙÚÎÑÇÔÒÄÍÜÚÎÝÍËÔÏÑÂÝÑÇØÇÔÚÃÔÇÝÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆ
ÚÙÏÐËÑÃÔÎÙÇÔÔÇÚÎÒËÌÜÔÕÆÔ
ÙÚÏÝÚØ¦ÖËàÁÝÚÕßÝ*HWP[HS6UL
-PUHUJPHS*VYWVYH[PVUÑÇÏÙËÓÃÇ
ÚÕÖÏÑÂËÚÇÏØËÃÇ×ÙÚËÔÇÚÕßÝÊ×ÙÕßÔÖÇØ¦ÚÇÙÎÙÚÎÔÇÖÕÖÒÎØÜÓÂÚÜÔÊÄÙË×ÔÚÕßÝ¥ÙÚÄÙÕËÔ×
ÓËÚÏÝÖØÕÇÔÇÌËØÛËÃÙËÝÚÎÔËÐÇÙÌ¦ÒÏÙÇÔÊËÔÚÕÑÇÚÄØÛÜÙÇÔÓË
ÚÎÔ/VTL+LWV[ÚÎÝÕÖÕÃÇÝÚÎÔ
Ñ¦ØÚÇËÃÞËËÑÊ×ÙËÏÎ*P[PNYV\W
ÇÏÇßÚÄÚÕÙËÔ¦ØÏÕÛßÓÃàËÏ
ÑÇÚ¦ÖÕÒÆÚÕÚÏËÃÞËÙßÓÈËÃÙÚÏÝ
ÔÜÓÁÔËÝÕÒÏÚËÃËÝÄÚÇÔÐÁÙÖÇÙËÎÊÏËÛÔÂÝÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂ
ÑØÃÙÎÚÕß¶ÚÄÚËÄÖÜÝÑÇÏ
Ú×ØÇÕÏÓËÍÇÒÆÚËØÕÏÄÓÏÒÕÏÁÑÊÕÙÎÝÖÏÙÚÜÚÏÑ×ÔÑÇÏÞØËÜÙÚÏÑ×ÔÑÇØÚ×ÔÈØÃÙÑÕÔÚÇÔÇÔÚÏÓÁÚÜÖÕÏÓËÓÃÇÚËØ¦ÙÚÏÇÇÆÐÎÙÎ
ÇÏÚÂÙËÜÔÍÏÇØßÛÓÃÙËÏÝÞØË×Ô
ÇÖÄÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝÕÏÕÖÕÃÕÏÇÖÄ

Τρεις ÑÌ³{Ø~¨È×ÑËÉØ³¨ÒÉÇÉØ³ (åV{&¦n>v>©_BV
x²xn¦º~Ñ{>}kÝ_¦xR>VÉÂÑ×ÑÜËÇÈTÉÙÌ³l³ÉÌÙ³ÈØÑÌ³iÓ~Ùi{³³{~~Ñ¨³

Ο όγκος των αιτημάτων
που δέχονται οι τράπεζες θυμίζει την περίοδο της πρόσφατης
οικονομικής κρίσης.
ÚÎÓÏÇÙÚÏÍÓÂÙÚÎÔ¦ÒÒÎÁÞÇÙÇÔ
ÚÎÊÕßÒËÏ¦ÚÕßÝÖÏÖØÕÙÛÁÚÜÝ
ÕÏÄÓÏÒÕÏÁÑÊÕÙÎÝÑÇØÚ×ÔÑÇÏ
ÕÏÚØ¦ÖËàËÝÖÕßËÑÊÃÊÕßÔÑ¦Ø-

ÚËÝÛÇÖØÁÖËÏÔÇÊÏËßÛËÚÂÙÕßÔ
ÑÇÏÄÒËÝÚÏÝÇÒÒÇÍÁÝÖÕßÖØÕÑÆÖÚÕßÔÇÖÄÚÕÑÇÛËÙÚ×ÝÚÎÒËØÍÇÙÃÇÝÚÜÔßÖÇÒÒÂÒÜÔÚÕßÝ©
ÇÑÄÓÇÖÏÕÓËÍ¦ÒÕÝÄÍÑÕÝËØÍÇÙÏ×ÔÖÕßÊÏËÑÖËØÇÏ×ÔËÚÇÏÎÒËÑÚØÕÔÏÑ¦Ñ¦ÔËÏÚÏÝÚØ¦ÖËàËÝÑÇÏ
ÚÕßÝÕÓÃÒÕßÝÔÇàÎÚÕÆÔßÖÕÓÕÔÂ
ÇÖÄÚÎÔÖËÒÇÚËÃÇÚÕßÝ
©ÊËÃÑÚÎÝÇÔËØÍÃÇÝÙÚÏÝÔÜÓÁÔËÝÕÒÏÚËÃËÝÑÇÏÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÚÜÔËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÔÇËÐÕÌÒÕÆÔÚÏÝÑ¦ØÚËÝÚÕßÝËÃÔÇÏÖÕÒÆ
ÙÚËÔ¦ÙßÔÊËÊËÓÁÔÇ¬Õ 

l

ÄÚÇÔÎÇÔËØÍÃÇÁÌÛÇÙËÚÕ 
ÕÏËÚÇÏØËÃËÝÁÑÊÕÙÎÝÑÇØÚ×ÔÊÏÁÍØÇÉÇÔÞØÁÎ ÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔ
ØÕÈÒÁÉËÏÝÚÎÝ©ÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÂÝ
¬Ø¦ÖËàÇÝÚÜÔÛÁÒÕßÔÚÎÔ
ÇÔËØÍÃÇÔÇÌÛ¦ÔËÏÚÕ ÚÕ
ÊËÆÚËØÕÚØÃÓÎÔÕ¬ØËÏÝÇÖÄÚÏÝ
ÑÕØßÌÇÃËÝÚØ¦ÖËàËÝÚÜÔÕÏ
174VYNHU*OHZL *V*P[PNYV\W
ÑÇÏ)HURVM(TLYPJHËÐÇÙÌÇÒÃàÕßÔÚÕÙÞËÊÄÔ ÚÜÔËÙÄÊÜÔ
ÚÕßÝËÑ¦ÙÚÎÇÖÄÚÎÔÁÑÊÕÙÎÖÏÙÚÜÚÏÑ×ÔÑÇØÚ×ÔÈ¦ÙËÏÙÚÕÏÞËÃÜÔÚÎÝ>LSSZ-HYNVÔÑÇÏ
ÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÖËØÏÄØÏÙÇÔ
ÚÎÔÇÆÐÎÙÎÚÜÔÙßÔÇÌ×ÔÞÇØÚÕÌßÒÇÑÃÜÔÚÕßÝÕÏÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÏ
ÏÙÕÒÕÍÏÙÓÕÃÚÕßÝÁÌÛÇÙÇÔÖÁØßÙÏÚÇ ÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇ ÇÚ¦
ÚÕßÝÇÔÇÒßÚÁÝÚÎÝ>LSSZ-HYNV
ÕÏÚØ¦ÖËàËÝÕÌËÃÒÕßÔÔÇÊÏÇÞËÏØÏÙÚÕÆÔÚÇËÔÒÄÍÜÞÇØÚÕÌßÒ¦ÑÏÇ
ÈÕÎÛ×ÔÚÇÝÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÚÕßÝÖËÒ¦ÚËÝÚÕßÝ(TLYPJHU,_WYLZZ
ËÏÊÏÑÄÚËØÇÊËÔÁÑÇÔËÖØÄÈÒËÉÎ
ÑËØÊ×ÔÌÁÚÕÝÑ¦ÚÏÖÕÒÆËÖÏÙÌÇÒÁÝÓËÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÖÇÍÜÓÁÔÎ¬ÕÂÓÏÙßÚÜÔËÙÄÊÜÔ
ÖØÕÁØÞËÚÇÏÇÖÄÚÏÝÞØË×ÙËÏÝÖÕß
ËÖÏÈ¦ÒÒËÏÙÚÕßÝÙßÔËØÍÇàÄÓËÔÕßÝËÓÖÄØÕßÝËÔ×ÚÕ ÚÜÔ
ÊÇÖÇÔ×ÔÚÜÔÑÇÚÇÔÇÒÜÚ×ÔÖÕß
ÊÏÇÛÁÚÕßÔÚÎÔÑ¦ØÚÇ(TLYPJHU
,_WYLZZÇÌÕØ¦ÁÐÕÊÇÍÏÇÚÇÐÃÊÏÇ
ÑÇÏÉßÞÇÍÜÍÃÇ¬ÁÒÕÝÚØ¦ÖËàËÝ
ÄÖÜÝÕÏ174VYNHU*HWP[HS6UL
ÑÇÏ:`UJOYVU`-PUHUJPHSÊÏÇÛÁÚÕßÔÞÇØÚÕÌßÒ¦ÑÏÇÙßÔÊËÊËÓÁÔÇÓËÒÏÇÔËÓÖÄØÕßÝÖÕßßÖÕÞØË×ÛÎÑÇÔÒÄÍÜÑÕØÜÔÕáÕÆÙË
ÑÒËÃÙÏÓÕÑÇÚÇÙÚÎÓ¦ÚÜÔ¶ËÐÕß
ÑÇÏÐËÑÃÔÎÙÇÔÖÕÒÆÖÏÕËÖÏÛËÚÏÑÂÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÜÔÞÇØÚÕÌßÒÇÑÃÜÔÇßÚ×ÔÓËÖ×ÒÎÙÎÓÎÇÖÕÊÕÚÏÑ×ÔÖËØÏÕßÙÏÇÑ×ÔÙÚÕÏÞËÃÜÔ
BLOOMBERG

Σε γενναιόδωρες ËÑÖÚ×ÙËÏÝÑÇÏÖØÕÙÌÕØÁÝÖØÕÞÜØÕÆÔÖÕÒÒ¦ÎÒËÑÚØÕÔÏÑ¦ÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇÑÇÏÇÒßÙÃÊËÝÑÇÌÁÙÚÎÔ ÃÔÇÓËÚÏÝÚÕÖÏÑÁÝ
ÇØÞÁÝÔÇÙßÓÓËÚÁÞÕßÔÑÇÏÇßÚÁÝ
ÙÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÇÔÇÙÆÙÚÇÙÎÝ®
ÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ¬ÇÖØÄÙÌÇÚÇÖËØÏÕØÏÙÚÏÑ¦ÓÁÚØÇÖÕßÁÒÇÈËÎÞ×ØÇÁÞÕßÔÂÊÎËÖÎØË¦ÙËÏÇØÔÎÚÏÑ¦
ÚÎÔÖÕØËÃÇÚÎÝÑÏÔËàÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÇØÑËÚ¦ÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇÔÇÖØÕÞÜØÕÆÔÚ×ØÇ
ÙËÓËÍ¦ÒËÝÖØÕÙÌÕØÁÝÍÏÇÔÇÑÏÔÂÙÕßÔÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÜÔÑÇÚÇÔÇÒÜÚ×ÔÑÇÏÔÇÈÕÎÛÂÙÕßÔÚÎ
Þ×ØÇÔÇÈØËÏÑÇÏÖ¦ÒÏÚÕÔÈÎÓÇÚÏÙÓÄÚÎÝ
ÚÙÏÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕ9L\[LYZÎ
.64,9L[HPS/VSKPUNZÑÇÏÎËÚÇÏØËÃÇÎÒËÑÚØÕÔÏÑ×ÔÎÒËÑÚØÏÑ×ÔËÏÊ×Ô:\UPUNJVT*VÙÞËÊÏ¦àÕßÔÔÇ
ÓÕÏØ¦ÙÕßÔËÑÖÚÜÚÏÑ¦ÑÕßÖÄÔÏÇ
ÇÐÃÇÝËÑÇÚÊÕÒÇØÃÜÔËÔ×Î
SPWH`ÖÕßÇÔÂÑËÏÙÚÕÔÑÕÒÕÙÙÄ
ÎÒËÑÚØÕÔÏÑÕÆËÓÖÕØÃÕß(SPIHIH
ÖØÕÙÌÁØËÏÓÁÙÜÚÎÝËÌÇØÓÕÍÂÝ
ÚÎÝÖËØÃÖÕßËÑÇÚËÑÖÚÜÚÏÑ¦
ÑÕßÖÄÔÏÇÇÖÄÒÏÇÔËÓÖÄØÕßÝÖÄÚÎÔÇÒÒÂÎ1+JVTÁÔÇÝ
ÇÖÄÚÕßÝÓËÍÇÒÆÚËØÕßÝËÑÖØÕÙ×ÖÕßÝÚÕßÎÒËÑÚØÕÔÏÑÕÆËÓÖÕØÃÕßÍÔÜÙÚÕÖÕÃÎÙËÇÖÄÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎÁÓÖÚÎÄÚÏÛÇÖØÕÙÌÁØËÏ
ÑÕßÖÄÔÏÇÇÐÃÇÝËÑÇÚÊÕÒÍÏÇ
ÚÎÔÇÍÕØ¦ËÖ×ÔßÓÜÔÖØÕáÄÔÚÜÔ
ÙËÑÇÚÎÍÕØÃËÝÄÖÜÝËÃÔÇÏÚÇÎÒËÑÚØÕÔÏÑ¦ËÃÊÎÑÄÓÎÑÇÏÕÏÙÏÊÎØÕÊØÕÓÏÑÁÝßÖÎØËÙÃËÝÛÇÓËÏ×ÙÕßÔ
ÇÖÄÇÆØÏÕÚÏÝÚÏÓÁÝÚÜÔËÏÙÏÚÎØÃÜÔ
ÁÜÝÑÇÏ ËÔ×ÕÏÚÕÖÏÑÁÝÇØÞÁÝ
ÙËÖËØÏÕÞÁÝÙÚÕ²ÕßÓÖÁÏÙÚÎÏÙÏ¦ÔÍÑÑÇÏÙÚÕÑÕß¦ÔÐÏÖØÕÙÌÁØÕßÔËÑÖÚÜÚÏÑ¦ÑÕßÖÄÔÏÇÍÏÇËÖÏÙÑÁÉËÏÝÙËÚÕßØÏÙÚÏÑ¦ÇÐÏÕÛÁÇÚÇ
ÙÏÔËÓ¦ÑÇÏÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇÇÔÙ¦ØÇÓËÓÏÇÙËÏØ¦ÇÖÄËÑÖÚÜÚÏÑÁÝ
ÖØÕÙÌÕØÁÝÖØÄÙÌÇÚÇËÒÖÃàÕÔÚÇÝ
ÖÜÝÛÇÈÕÎÛÂÙÕßÓËÚÕßÝÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝÔÇËÖÏÙÚØÁÉÕßÔÙÚÎÔÑÇÔÕÔÏÑÂÚÕßÝàÜÂ®ÊÂÒÜÙËÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ËÑÖØÄÙÜÖÕÝÚÎÝÇÒßÙÃÊÇÝ
ÑÇÌÁ7HJPMPJ*VMMLL
©ÒËÝÇßÚÁÝÕÏËÔÁØÍËÏËÝÇÔÚÇÔÇÑÒÕÆÔÑÇÏÚÎÔÇÔÎÙßÞÃÇÖÕß
ËÖÏÑØÇÚËÃÍÏÇÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÎËÐ¦ÖÒÜÙÎÚÕßÏÕÆÁÞËÏÓËÏ×ÙËÏÚÎÔ
ÇÍÕØÇÙÚÏÑÂÊÏ¦ÛËÙÎÚÜÔÑÇÚÇÔÇÒÜÚ×ÔÖÇØ¦ÚÎÔÆÌËÙÎÚÜÔ
ÚËÒËßÚÇÃÜÔÎÓËØ×Ô¬ÕÖËØÇÙÓÁÔÕÇÈÈÇÚÕÑÆØÏÇÑÕÖËØÃÖÕß
ÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕÏ¦ÔÕÏÐÇÔÚÏÝÖÄØ-

H GOME Retail Holdings~Ñ{iÉ³Ñ{¨ÉËÑiÜÉ~³¨{~wiÜÉ~³¨{~É{Ù
-ºxnRTÉÙ{ÒÇÈÑÐ{¨ÒÈÉ~³³{~Ò~ÈÌ{ÑÑÂËÑØ
ddÉ~Ñ³ÙÜÑ¨Ë

Η JD.com θα προσφέρει κουπόνια
αξίας 212 εκατ. δολ.
ÚËÝÚÕßÝÄÚÇÔÍÏÇÊÆÕÓÂÔËÝËÃÞÇÔÑÇÚËÈ¦ÙËÏØÕÒ¦©ÖÜÝÊËÃÞÔÕßÔÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
ÕÏÖÜÒÂÙËÏÝÙÚÕÔÑÒ¦ÊÕÚÕßÒÏÇÔËÓÖÕØÃÕßÓËÏ×ÛÎÑÇÔÑÇÚ¦ÚÕÁÔÇ
ÖÁÓÖÚÕÚÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÇÔÕßÇØÃÕß
¢ËÈØÕßÇØÃÕßÊÎÒÇÊÂÚÎÔÖËØÃÕÊÕ
ÑÇÚ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇÕÏÄÝÈØÏÙÑÄÚÇÔ
ÙËÁÐÇØÙÎÙËÖËØÏÕÞÁÝÚÎÝ ÃÔÇÝ
ÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÖÁØßÙÏ
ÑËÃÔÎÓ¦ÒÏÙÚÇÚÎÔÖËØÃÕÊÕÎ
ÃÔÇ¦ØÞÏÙËÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÊØÇÙÚÏÑ¦ÓÁÚØÇÍÏÇÔÇÖËØÏÕØÃÙËÏÚÎÔ
ËÐ¦ÖÒÜÙÎÚÕßÏÕÆÊÏÇÑÄÖÚÕÔÚÇÝ
ÚÏÝÊÏÇÙßÔÊÁÙËÏÝÚÜÔÓÁÙÜÔÓËÚÇÌÕØ¦ÝÑÇÏàÎÚ×ÔÚÇÝÇÖÄÚÕßÝ
ÖÕÒÃÚËÝÔÇÖÇØÇÓËÃÔÕßÔÓÁÙÇÙÚÇ
ÙÖÃÚÏÇÚÕßÝ
¥ÙÚÄÙÕÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÎÑßÈÁØÔÎÙÎÁÞËÏÞÇÒÇØ×ÙËÏÚÇÓÁÚØÇÇßÚ¦ËÔÛÇØØÆÔÕÔÚÇÝÚÕßÝÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝÔÇÑ¦ÔÕßÔ
ËÐÕØÓÂÙËÏÝÙÚÇËÓÖÕØÏÑ¦ÑÁÔÚØÇ
ÑÇÏÙÚÇËÙÚÏÇÚÄØÏÇÖÇØ¦ÑÇÏÚÎÔ
ÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÖÕßËÖÏÑØÇÚËÃÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÏÝÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝÑÇÏÚÕßÝ
ÓÏÙÛÕÆÝÆÙÚËØÇÇÖÄÚÕÖÒÂÍÓÇ
ÖÕßßÖÁÙÚÎÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
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Αντισηπτικά και μάσκες παράγουν
βιομηχανίες και οίκοι μόδας
Aπό ομίλους ÚÕßÑÒ¦ÊÕßËÏÊ×ÔÖÕÒßÚËÒËÃÇÝÑÇÏÕÃÑÕßÝßÉÎÒÂÝØÇÖÚÏÑÂÝÄÖÜÝÕÏ3V\PZ=\P[[VU
)HSLUJPHNHÑÇÏ@]LZ:HPU[3H\YLU[
ÓÁÞØÏÚÏÝÍËØÓÇÔÏÑÁÝÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝÑÇÏÚÕßÝÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÕÆÝÑÕÒÕÙÙÕÆÝÖÕßÖØÕÜÛÕÆÔ
ËØÍÇÒËÃÇÍÏÇÚËÙÚÑÕØÜÔÕáÕÆÄÒÎ
ÎÖÇØÇÍÜÍÏÑÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÖÕß
ÖÇØÇÓÁÔËÏËÔËØÍÂÓÁÙÇÙÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇÇÖÕÑÚ¦ÖÕÒËÓÏÑÄÞÇØÇÑÚÂØÇ®ÑØÏÈ×ÝÄÖÜÝÙÚÕÔq
ÇÍÑÄÙÓÏÕÄÒËÓÕÚÇËØÍÕÙÚ¦ÙÏÇÊÕÆÒËßÇÔÍÏÇÔÇÑÇÒÆÉÕßÔÚÏÝ
ÇÔ¦ÍÑËÝÚÜÔÓÇÞ×ÔÑÇÏÚÜÔÙÚØÇÚÏÜÚ×ÔÁÚÙÏÑÇÏÚ×ØÇÕÏËÚÇÏØËÃËÝ
ÙËÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÏÝËÑ¦ÙÚÕÚËÑßÈËØÔÂÙËÏÝÇÒÒ¦àÕßÔ¦ØÊÎÔÓÁØÕÝ
ÂÚÕÙÆÔÕÒÕÚÎÝÖÇØÇÍÜÍÂÝÚÕßÝ
ÍÏÇÔÇÑÇÚÇÙÑËß¦ÙÕßÔÓ¦ÙÑËÝ
ÏÇÚØÕÌÇØÓÇÑËßÚÏÑÄËÐÕÖÒÏÙÓÄ
ÇÔÇÖÔËßÙÚÂØËÝÍ¦ÔÚÏÇÑÇÏÖÕÊÏÁÝ
ÍÏÇÚØ×ÔÑÇÏÔÕÙÎÒËßÚ×ÔØÏ×Ô
ÍËØÓÇÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÓ¦ÒÏÙÚÇ
ÇÖÎÆÛßÔËÁÑÑÒÎÙÎÙÚÏÝËÍÞ×ØÏËÝ
ÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝÔÇËÐËÚ¦ÙÕßÔÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÔÇÖÇØ¦ÍÕßÔ
ÇÔÇÖÔËßÙÚÂØËÝÑÇÏ¦ÒÒÇÇÔÇÍÑÇÃÇ
ßÒÏÑ¦×ÙÚËÔÇÇÔÚËÖËÐÁÒÛËÏÎÞ×ØÇÙÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇ

Συμφωνίες ÇÐÃÇÝËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔÊÕÒÇØÃÜÔÇÔÇÑÕÃÔÜÙÇÔÞÛËÝ
ÕÏËßØÜÖÇáÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÑÇÛ×ÝËÚÇÏØËÃËÝËÖËÔÊßÚÏÑ×ÔÑËÌÇÒÇÃÜÔÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝ
ÇÉÂÌÎÙÇÔÚÎÔÁÔÚÕÔÎÔËßØÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÚÏÝÊßÙÕÃÜÔËÝËÔÊËÃÐËÏÝÚÜÔ
ÇÍÕØ×ÔÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÎÓÁØËÝ
ßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÎÍËØÓÇÔÏÑÂ
ÔËÕÌßÂÝËÖÏÞËÃØÎÙÎ3PSP\TÎ
ÕÖÕÃÇÖÇØÁÞËÏÏÊÏÜÚÏÑ¦ÚàËÚÖØÕÝ
ËÔÕÏÑÃÇÙÎÊÏÇÙÌ¦ÒÏÙËËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÊÕÒ¦ØÏÇÖØÕÑËÏÓÁÔÕß
ÔÇÑÇÚÇÙÑËß¦ÙËÏÎÒËÑÚØÏÑ¦ÚàËÚ
ÑÇÏÔÇÞÚÃÙËÏÔÁËÝÓÕÔ¦ÊËÝÖÇØÇÍÜÍÂÝ
ÈØËÚÇÔÏÑÂ*HaVVÖÒÇÚÌÄØÓÇÇÍÕØ¦ÝÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔÓÁÙÜÏÇÊÏÑÚÆÕßÙßÍÑÁÔÚØÜÙËËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÊÕÒ¦ØÏÇÓËÚÇÕÖÕÃÇ
ÛÇËÖÏÚÇÞÆÔËÏÚÎÓËÚ¦ÈÇÙÎÚÎÝ
ØËÚÇÔÃÇÝÙÚÎÔËÖÕÞÂÚÎÝÉÎÌÏÇÑÂÝÇÍÕØ¦ÝÇßÚÕÑÏÔÂÚÕß®ÙÆÓÌÜÔÇÓËÙÞËÚÏÑÂÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÚÎÝ
ËÚÇÏØËÃÇÝ
ÖÃÙÎÝÎËÚÇÏØËÃÇÎÒËÑÚØÕÔÏÑÕÆËÓÖÕØÃÕß.SVIHS:H]PUNZ
.YV\WËÐÇÍÄØÇÙËÞÛËÝÚÎÍÇÒÒÏÑÂ P.YHHS Î ÕÖÕÃÇ ÖØÕÙÌÁØËÏËÖÏÙÚØÕÌÂÞØÎÓ¦ÚÜÔÙËÑ¦ÛËÎÒËÑÚØÕÔÏÑÂÇÍÕØ¦ÁÔÇÔÚÏ

©ÍÇÒÒÏÑÄÝÄÓÏÒÕÝËÏÊ×ÔÖÕÒßÚËÒËÃÇÝ LYPUNÒÄÍÕßÞ¦ØÏÔ
ÙÚÕÔÕÖÕÃÕÙßÓÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏ
ÓËÚÇÐÆÖÕÒÒ×Ô¦ÒÒÜÔËÓÖÕØÏÑ×Ô
ÙÎÓ¦ÚÜÔÑÇÏÇßÚ¦ÚÕß)HSLUJPHNH
ÑÇÏÚÕß@]LZ:HPU[3H\YLU[ÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÞÛËÝÄÚÏÛÇÚØÕÖÕÖÕÏÂÙËÏÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂÚÕßÙÚÎÇÒÒÃÇ
×ÙÚËÔÇÑÇÚÇÙÑËß¦àËÏÞËÏØÕßØÍÏÑÁÝÓ¦ÙÑËÝÌ»ÎÝÙÚÏÍÓÂÝÒ¦ÈËÏ
ÚÎÔÇÔÇÍÑÇÃÇÁÍÑØÏÙÎÇÖÄÚÏÝÇØÞÁÝÊÎÓÄÙÏÇÝßÍËÃÇÝÛÇÇØÞÃÙËÏ
ÔÇÖÇØ¦ÍËÏËÔ×ÙÚÕÓËÙÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÊ×ØÏÙËÙËÑÒÏÔÏÑÁÝÑÇÏÔÕÙÕÑÕÓËÃÇÚÎÝÇÒÒÃÇÝËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÓ¦ÙÑËÝÑÏÔËàÏÑÂÝÖØÕÁÒËßÙÎÝ
ÖÃÙÎÝÕÕÃÑÕÝ.\JJPÖÕßËÖÃÙÎÝ
ÇÔÂÑËÏÙÚÕÔ LYPUNàÂÚÎÙË¦ÊËÏÇ
ÇÖÄÚÏÝÇØÓÄÊÏËÝßÍËÏÕÔÕÓÏÑÁÝÇØÞÁÝÔÇËÍÑØÏÛËÃÎÑÇÚÇÙÑËßÂÓÇÙÑ×ÔÙËÓÕÔ¦ÊÇÚÕßÙÚÎÔÚÇÒÃÇ
¬ÇÚËÒËßÚÇÃÇÙÚÕÏÞËÃÇÙÚÕÓËÚÇÐÆÍÏÇÚÎÇÒÒÃÇÁÊËÏÞÔÇÔÖ¦ÔÜ
ÇÖÄËÖÏÈËÈÇÏÜÓÁÔÇÑØÕÆÙÓÇÚÇÑÇÏÛÇÔ¦ÚÕßÝÓÄÒÏÝ
ÓÃÇËÈÊÕÓ¦ÊÇÓËÚ¦ÚÎÔËÖÏÈÕÒÂ

Οίκοι μόδαςÌØ{ºx©7ºx²²V>_Rx>n>~Ñ{;¿_©->x²>º¦_²Ñ¨ÒoÈÐÒ~ÉØ~Ñ{É{Ù{~ÓØ³ÜÓØo{Ñ
o{Ñ³¨ÖØ~Ñ{iÜÉÈ³ÓØ¨~É{ÐÓÈÑÑÉ×Ù{Ñ³Ö³Ñ~ÐÉËÑ

Η κατάσταση θυμίζει
τον Β΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο, όταν το σύνολο της βιομηχανίας
είχε στραφεί
στην παραγωγή
πυρομαχικών και
στρατιωτικών ειδών.
ÍËÔÏÑÂÝÇÖÇÍÄØËßÙÎÝÚÎÝÑßÑÒÕÌÕØÃÇÝÚÕÃÊÏÕÓÂÑÕÝÑÆÓÇÚÕÝ
ÑÇÏÓÄÒÏÝÐÁÙÖÇÙÇÔÚÇÓÇàÏÑ¦
ÑØÕÆÙÓÇÚÇÑÕØÜÔÕáÕÆÙÚÎÇÒÒÃÇÕÄÓÏÒÕÝ3V\PZ=\P[[VU4VL[
/LUULZZ`ÓËÚÏÝÖÇÔ¦ÑØÏÈËÝÙÇÓÖ¦ÔÏËÝÑÇÏÚÕßÝÕÃÑÕßÝÓÄÊÇÝ
¦ÒÒÇÐËÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂÚÕßÍÏÇ
ÔÇÖÇØÇÙÑËß¦àËÏÇÔÚÏÙÎÖÚÏÑÄ
ÞËÏØÄÝËÑËÃÄÖÕßÙßÔÂÛÜÝÖÇØÂÍÇÍËÚÇÇØ×ÓÇÚÇÑÇÏÚÇÑÇÒÒßÔÚÏÑ¦ÓËÚÇËÓÖÕØÏÑ¦ÙÂÓÇÚÇ*OYPZ[PHU+PVYÑÇÏ.P]LUJO`

6ÏÙÖÇÔÏÑÄÝÑÕÒÕÙÙÄÝÁÔÊßÙÎÝ0UKP[L_ÙÚÕÔÕÖÕÃÕÇÔÂÑÕßÔÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÚÇÙÂÓÇÚÇ
AHYH)LYZORHÑÇÏ7\SS )LHY
ÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÄÚÏÙËÇßÚÂÚÎÌ¦ÙÎ
ÛÇÊÜØÃÙËÏÁÜÝÑÇÏÞËÏØÕßØÍÏÑÁÝÓ¦ÙÑËÝÙÚÇÏÙÖÇÔÏÑ¦
ÔÕÙÕÑÕÓËÃÇÖÕßÊÃÔÕßÔÓ¦ÞÎ
ÓËÚÇÕÒÕÁÔÇÇßÐÇÔÄÓËÔÇÑØÕÆÙÓÇÚÇÑÇÏÚÕßÝËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝÛÇÔ¦ÚÕßÝÎÓËØÎÙÃÜÝÖÃÙÎÝÛÇ
ËÖÏÊÏ×ÐËÏÚÇËØÍÕÙÚ¦ÙÏÇËÔÊßÓ¦ÚÜÔÚÕßÔÇÌÚÏ¦ÞÔÕßÔÏÇÚØÏÑÁÝÖÕÊÏÁÝÑÇÏØÄÓÖËÝÍÏÇÏÇÚØÏÑÄ
ÑÇÏÔÕÙÎÒËßÚÏÑÄÖØÕÙÜÖÏÑÄÑÇÛ×ÝÑÇÏÇÙÛËÔËÃÝ©ÖÜÝÇÔÇÌÁØËÏ
ÚÕËÏÊÎÙËÕÍØÇÌÏÑÄÖØÇÑÚÕØËÃÕ
)VVTILYNÙËÕØÏÙÓÁÔÇÏÙÖÇÔÏÑ¦
ÔÕÙÕÑÕÓËÃÇÍÏÇÚØÕÃÇÔÇÍÑ¦ÙÚÎÑÇÔÔÇÖØÕÙÚÇÚËÆÙÕßÔÚÇÞÁØÏÇ
ÚÕßÝÓËÙÇÑÕÆÒËÝÙÑÕßÖÏÊÏ×ÔÒÄÍÜÁÒÒËÏÉÎÝÑÇÚ¦ÒÒÎÒÕßËÐÕÖÒÏÙÓÕÆ©ÙÖÇÔÄÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ
ÁÊØÕ¦ÔÚÙËÛÊÂÒÜÙËÖÜÝÎÑßÈÁØÔÎÙÎÙßÔËØÍ¦àËÚÇÏÓËËÏÙÎÍÓÁÔËÝËÚÇÏØËÃËÝÄÖÜÝÎÔÇßÖÎÍÕÑÇÚÇÙÑËßÇÙÚÏÑÂ5H]HU[PHÑÇÏ

ÎÇËØÕÔÇßÖÎÍÏÑÂ(PYI\ZÍÏÇÔÇ
ÑÇÚÇÙÑËß¦ÙÕßÔÄÙÕÚÕÊßÔÇÚÄÔ
ÍØÎÍÕØÄÚËØÇÏÇÚØÏÑÄËÐÕÖÒÏÙÓÄ
ÄÖÜÝÇÔÇÖÔËßÙÚÂØËÝÍÏÇ¡
ÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝÎÑßÈÁØÔÎÙÎàÎÚËÃÇÖÄÚÏÝ
ÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝÔÇËÐËÚ¦ÙÕßÔË¦ÔÓÖÕØÕÆÔÔÇÑÇÚÇÙÑËß¦àÕßÔÇÔÇÖÔËßÙÚÂØËÝÑÇÏÓ¦ÙÑËÝ
ÑÇÏ¦ÒÒÕÔËÐÕÖÒÏÙÓÄ×ÙÚËÔÇÒÆÙÕßÔÚÕÖØÄÈÒÎÓÇÚÜÔÚËØ¦ÙÚÏÜÔËÒÒËÃÉËÜÔÙËÇßÚ¦ÚÇàÜÚÏÑ¦
ßÒÏÑ¦=VSRZ^HNLUÊÎÒ×ÔËÏ
ÄÚÏÊËÔÍÔÜØÃàËÏÚÕÔÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÑÒ¦ÊÕÇÒÒ¦ÓÄÒÏÝÒ¦ÈËÏÚÏÝ
ÇÔÇÍÑÇÃËÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÛÇËÃÔÇÏ
ÁÚÕÏÓÎÔÇÑÇÚÇÙÑËß¦àËÏÏÇÚØÏÑÄ
ËÐÕÖÒÏÙÓÄËÇÔÚÃÙÚÕÏÞËÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÕÊÎÍÕÆÔÚÇÏÑÇÏÕÏ-LYYHYPÑÇÏ
-PH[*OY`ZSLYÙÚÎÔ0ÚÇÒÃÇÑÇÛ×Ý
ÑÇÏÎ.LULYHS4V[VYZÙÚÏÝ
ËÔ×Î.VVNSLÑÇÚÇÙÑËß¦àËÏÊÆÕ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÕÆÝÏÙÚÕÚÄÖÕßÝ×ÙÚË
ÕÁÔÇÝÔÇËÔÎÓËØ×ÔËÏÚÕÑÕÏÔÄ
ÑÇÏÕ¦ÒÒÕÝÓÁÙÜËÏÊÏÑÕÆËØÜÚÎÓÇÚÕÒÕÍÃÕßÔÇÚÕÑÇÛÕÊÎÍËÃË¦Ô
ÛÇÑ¦ÔËÏÚËÙÚÑÕØÜÔÕáÕÆÂÄÞÏ

Διακόπτει τις πτήσεις η Emirates Airlines
Εντείνονται ÕÏÖÏÁÙËÏÝÙÚÕÔÑÒ¦ÊÕ
ÚÎÝÇËØÕÖÒÕãÇÝÒÄÍÜÑÕØÜÔÕáÕÆ
ÇÌÕÆÕÏÓËÍÇÒÆÚËØËÝÇËØÕÖÕØÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝÑÇÛÎÒ×ÔÕßÔÚÇÇËØÕÙÑ¦ÌÎÚÕßÝÑÇÏ
ÛÁÚÕßÔÙËÊÏÇÛËÙÏÓÄÚÎÚÇÚÕßÝ
ËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÚÕßÝÚÎÓÇÑØ¦
ÒÃÙÚÇÚÜÔÇËØÕÖÕØÏÑ×ÔÖÕßÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÊØÇÙÚÏÑ¦ÓÁÚØÇËÐÇÏÚÃÇÝ
ÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÖØÕÙÚÁÛÎÑÇÔÕÏ
ÇÙÏÇÚÏÑÕÃÑÕÒÕÙÙÕÃ,TPYH[LZÑÇÏ
:PUNHWVYL(PYSPULZ
ÜÝ ÚÕ ÚÁÒÕÝ ÚÕß ÓÂÔÇ Î
,TPYH[LZÎÕÖÕÃÇËÑÚËÒËÃÚÎÔ
ÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇÚÜÔÓËÍ¦ÒÜÔÖÚÂÙËÜÔÖØÕÝÑ¦ÛËÖØÕÕØÏÙÓÄÛÇ
ÑÇÛÎÒ×ÙËÏÕÒÄÑÒÎØÕÚÕÔÙÚÄÒÕÚÎÝÓÁÞØÏÚÕÚÁÒÕÝÚÕßÓÂÔÇ
ÖËßÛßÔÄÓËÔÕÝÙÚÕßÝËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÕÊÏËßÛÆÔÜÔÙÆÓÈÕßÒÕÝ
ÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝÞÓÁÔÚÓÖÏÔÇãÔÚÒ¡ÇÑÚÕÆÓÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙËÄÚÏÕØÏÙÓÁÔÕÏÖØÕÓÎÛËßÚÁÝ
ÚÎÝ,TPYH[LZÊËÔÛÇËÖÏÈÏ×ÙÕßÔ
ÇÖÄÚÎÔÑØÃÙÎ
ÑÄÓÇÇßÙÚÎØÄÚËØÇÓÁÚØÇ
ÁÒÇÈËÎ:PUNHWVYL(PYSPULZÇÑßØ×ÔÕÔÚÇÝÚÕ  ÚÜÔÖÚÂÙË×Ô
ÚÎÝÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÓÁÞØÏÚÕÚÁÒÕÝ
ÚÕßÖØÏÒÃÕßÇÌÂÔÕÔÚÇÝÔÇËÔÔÕÎÛËÃÄÚÏÛÇÖËØ¦ÙËÏÇØÑËÚÄÝ
ÑÇÏØÄÝÓÁÞØÏÔÇÇÖÕÑÇÚÇÙÚÇÛËÃ
ÖÒÂØÜÝÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÖÚÂÙË×Ô
ÚÎÝ©ÊÏËßÛÆÔÜÔÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÎÝ
ËÚÇÏØËÃÇÝÑÕ ÕßÔ¢ÕÔÍÑÙÎÓËÃÜÙËÖÜÝÕÏÇÖÕÊÕÞÁÝÚÕßÛÇ
ÓËÏÜÛÕÆÔÑÇÚ¦ ÑÇÏÕÏÇÖÕÊÕÞÁÝÚÜÔßÉÎÒÄÈÇÛÓÜÔÙÚËÒËÞ×ÔÑÇÚ¦ ÁÜÝ ÞËÚÏÑ¦
ÓËÚÕßÝÖÏÒÄÚÕßÝÚÎÝÎ:PUNHWVYL
(PYSPULZÇÔÁÌËØËÄÚÏÕØÏÙÓÁÔËÝ
ÎÓÁØËÝÚÕßÓÂÔÇÛÇÖÇÃØÔÕßÔ
ßÖÕÞØËÜÚÏÑÂ¦ÊËÏÇ¦ÔËßÇÖÕÊÕÞ×ÔÆÓÌÜÔÇÓËÚÕ)SVVTILYN
ÎÇÖÄÌÇÙÎËÖÎØË¦àËÏÙßÔÕÒÏÑ¦

Ο διευθύνωνÖÐKÈÜØ³iØ x¦>²_©Ýx¦x_©VåTÐÓ³Ð{.ÑÎ³ÑÜ
Ñ~³ÖÐV¨É{ÙËiÉÌ³{¨{ÐÓ{¨ÐiÚÉÈ³ÓØ³iØ x¦>²_©ÙÉ
ÚÑÉ{K{ÈÑÌ³i~¨Ëi

H Singapore Airlines
ακυρώνει το 96%
των πτήσεών της
τουλάχιστον μέχρι
το τέλος του Απριλίου.
ËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÖÜÝÓÄÔÕÔÚÕÔ¡¦ØÚÏÕÎÓËÚÕÞÂÚÎÝ:PUNHWVYL(PYSPULZÁÞËÏ
ßÖÕÞÜØÂÙËÏÑÇÚ¦ 
ÖÏÖÒÁÕÔÚÎÔÇØÇÙÑËßÂËÃÞË
ÖØÕÎÍÎÛËÃÎÇÖÄÌÇÙÎÚÎÝ*H[OH`

7HJPMPJÚÕßËÛÔÏÑÕÆÇËØÕÓËÚÇÌÕØÁÇÚÕß²ÕÔÍÑ ÕÔÍÑÍÏÇÖÇÆÙÎ
ÚÕß  ÚÜÔÖÚÂÙËÜÔÓÁÞØÏÑÇÏ
ÚÕÔ¡¦ÏÕÇÙÏÇÚÏÑÂÇËØÕÖÕØÏÑÂÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÖÜÝÙÚÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇ
ÇßÚÄÛÇËÑÚËÒËÃÓÄÔÕÔÚØËÏÝÖÚÂÙËÏÝÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦
ÖØÕÝÖØÕÕØÏÙÓÕÆÝ
ÆÓÌÜÔÇÓËËÑÚÏÓÂÙËÏÝÚÎÝÏËÛÔÕÆÝÔÜÙÎÝËØÕÓËÚÇÌÕØ×Ô
¬ÕÑÒ¦ÊÕÝÚÎÝÇËØÕÖÕØÃÇÝÛÇÞØËÏÇÙÚËÃÓËÚÇÐÆÊÏÙ
ÑÇÏÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÇÖÄÑØÇÚÏÑÁÝËÖÏÞÕØÎÍÂÙËÏÝÂ¦ÒÒÇÓÁÙÇ
ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇËÖÏÈÏ×ÙËÏÇÖÄ
ÚÎÔÑØÃÙÎ©ÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÎ

4VVK`»ZÕÏÓËÍ¦ÒËÝÇËØÕÖÕØÏÑÁÝ
ÛÇÓÖÕØÁÙÕßÔÔÇÇÔÚËÖËÐÁÒÛÕßÔ
ÙÚÏÝÙßÔÛÂÑËÝÓÁÞØÏÑÇÏÚÕÔÕÆÔÏÕÜÙÚÄÙÕÕÏÓÏÑØÄÚËØËÝËÚÇÏØËÃËÝÓËÁÒÒËÏÉÎØËßÙÚÄÚÎÚÇÝËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇÖÚÜÞËÆÙÕßÔË¦ÔÊËÔ
Ò¦ÈÕßÔÚÎÔÇÖÇØÇÃÚÎÚÎÑØÇÚÏÑÂ
ÙÚÂØÏÐÎÂÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂËÔÃÙÞßÙÎÇÖÄÚÕßÝÓËÚÄÞÕßÝÚÕßÝ
ÄÍÜÚÎÝÙÕÈÇØÄÚÎÚÇÝÑÇÏ
ÚÕßÐÇÌÔÏÑÕÆÞÇØÇÑÚÂØÇÚÎÝËÖÏÊËÃÔÜÙÎÝ®ÎËÖÏÖÒÁÕÔØËßÙÚÄÚÎÚÇÚÜÔÇËØÕÖÕØÏÑ×ÔËÚÇÏØËÏ×ÔÎ
ÕÖÕÃÇÌÇÏÔÄÚÇÔÇÖÕÒÆÚÜÝËÖÇØÑÂÝÖØÏÔÇÖÄÓËØÏÑÁÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝ
ÖØÄÑËÏÚÇÏÑ¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂÔÇËÐÇÔÚÒÎÛËÃÄÖÜÝÙÎÓËÏ×ÔÕßÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÃÇÔÇÒßÚÁÝÚÎÝ4VVK`»Z
©ÏÖËØÏÙÙÄÚËØËÝËÚÇÏØËÃËÝÛÇ
ÈÍÕßÔÇÖÄÚÎÔÑØÃÙÎÓËÇÙÛËÔÁÙÚËØËÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÈ¦ÙËÏÝÚÏÝ
ÕÖÕÃËÝËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇÓÎÔÓÖÕØÁÙÕßÔÔÇËÖÇÔÇÌÁØÕßÔÙËËÖÃÖËÊÇÖØÕÑØÃÙÎÝ®ÙßÓÖÒÎØ×ÔÕßÔ
ÕÏÃÊÏÕÏÇÔÇÒßÚÁÝÆÓÌÜÔÇÓËÚÏÝ
ËÑÚÏÓÂÙËÏÝÚÎÝ4VVK`»ZÕÏÇËØÕÓËÚÇÌÕØÁÝÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÓËÏÜÛÕÆÔÑÇÚ¦ ÑÇÚ¦ÓÁÙÕÔÄØÕ
ÚÕÊËÆÚËØÕÚØÃÓÎÔÕÑÄÓÎÑÇÏ
ÙËÞ×ØËÝÄÖÕßÕÏÖÚÂÙËÏÝËÑÚËÒÕÆÔÚÇÏÞÜØÃÝÓËÍ¦ÒËÝÇÔÇÚÇØÇÞÁÝÚÇÇËØÕÖÒ¦ÔÇÖËÚÕÆÔÓË
ÞÇÓÎÒÄÚËØÎÖÒÎØÄÚÎÚÇÑÚÄÝ
ÇßÚÕÆÎàÂÚÎÙÎÁÞËÏÓËÏÜÛËÃ
ÊØÇÓÇÚÏÑ¦ÇØ¦ÒÒÎÒÇÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂ)VLPUNÑÇÏÎËßØÜÖÇáÑÂ(PYI\ZÁÞÕßÔàÎÚÂÙËÏÂÊÎ
ÑØÇÚÏÑÂßÖÕÙÚÂØÏÐÎ(PYI\Z
ÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÞÛËÝÄÚÏÛÇËÔÏÙÞÆÙËÏÚÎØËßÙÚÄÚÎÚ¦ÚÎÝÙÚÇÖËØÃÖÕßÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇËßØ×
ÑÇÛ×ÝÑÇÏÄÚÏÛÇÙßÔËÞÃÙËÏÚÎÔ
ÖÇØÇÍÜÍÂÚÎÝÙËËØÍÕÙÚ¦ÙÏÇ
ÚÎÝÇÒÒÃÇÝÑÇÏÚÎÝÙÖÇÔÃÇÝÓË
ÞÇÓÎÒÄÚËØÕßÝØßÛÓÕÆÝ

 ÊÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔ ÊÕÒÇØÃÜÔÙËÓËÚØÎÚ¦ÑÇÏÓËÚÕÞÁÝ
ÇØ»ÄÒÇÇßÚ¦ÎÖÇÔÊÎÓÃÇÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇËÖÏÈÇØÆÔËÏÚÏÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÚÕßÝËÖÄÓËÔÕßÝÓÂÔËÝ
ÔÊËÏÑÚÏÑ¦Î:LX\VPH*HWP[HS
ÎÓËÍÇÒÆÚËØÎËÚÇÏØËÃÇÏÊÏÜÚÏÑ×Ô
ËÖËÔÊßÚÏÑ×ÔÑËÌÇÒÇÃÜÔÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝÇÖÕÑ¦ÒËÙËÚÕÔÑÕØÜÔÕ-

Η γερμανική Lilium
εξασφάλισε 240 εκατ.
δολ. για να κατασκευάσει ηλεκτρικά τζετ.
áÄÓÇÆØÕÑÆÑÔÕÚÕß®ËÔÔÕ×ÔÚÇÝÄÚÏÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÁÔÇÔ
ÇÖØÄÈÒËÖÚÕÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÍÏÇÚÎÔ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÆÓÌÜÔÇ ÓË ÚÎ :LX\VPH
*HWP[HSÕÏËÖËÔÊÆÙËÏÝËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇÓËÏÜÛÕÆÔÙÚÇËÖÃÖËÊÇÚÎÝ
ÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂÝÑØÃÙÎÝÚÕß
 ÑÇÏÕÏËÚÇÏØËÃËÝÛÇÁÖØËÖË
ÃÙÜÝÔÇËÖÇÔËÐËÚ¦ÙÕßÔÚÏÝÊÇÖ¦ÔËÝÚÕßÝÍÏÇÊÏÇÌÂÓÏÙÎÑÇÏÔÁËÝ
ÖØÕÙÒÂÉËÏÝ
BLOOMBERG

Αμφίβολο
αν θα υποχωρήσει
ο ιός το καλοκαίρι
Δεν υπάρχουνÓÁÞØÏÙÚÏÍÓÂÝËÔÊËÃÐËÏÝÄÚÏÎÑÇÒÕÑÇÏØÏÔÂàÁÙÚÎÛÇ
ÑÇÚÇÙÚËÃÒËÏÚÕÔ*6=0+ ËÖÕÓÁÔÜÝÖØÁÖËÏÔÇÖØÕËÚÕÏÓÇàÄÓÇÙÚË
ÍÏÇÚÇÞËÏØÄÚËØÇ¬ÕÊßÙÕÃÜÔÕ
ÇßÚÄÓÂÔßÓÇÁÙÚËÏÒËÚÕÑÁÔÚØÕ
ËÒÁÍÞÕßÚÜÔËÖÏÊÎÓÏ×ÔÚÎÝ
,*+*ËÖÏÑÇÒÕÆÓËÔÕÚÏÝÖØ×ÚËÝ
ÇÔÇÒÆÙËÏÝÍÏÇÚÎÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÚÕß
ÑÕØÜÔÕáÕÆÙÚÎÔ ÃÔÇ
ÚÎÔÃÊÏÇÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÚÕ,*+*
ËÑÚÏÓ¦ÄÚÏÇÔÊËÔÒÎÌÛÕÆÔÑÇÚËÖËÃÍÕÔÚÇÓÁÚØÇÄÒËÝÕÏËßØÜÖÇáÑÁÝÞ×ØËÝÓÖÕØËÃÔÇÁÞÕßÔ
ÁÒÒËÏÉÎÇÖÄÑØËÈ¦ÚÏÇÓÕÔ¦ÊÜÔ
ËÔÚÇÚÏÑÂÝÛËØÇÖËÃÇÝÓÁÞØÏÚÇÓÁÙÇÖØÏÒÃÕßÙÜÚËØÏÑÄÁÍÍØÇÌÕ
ÚÎÝ ÕÓÏÙÏÄÔÇÖÕÑ¦ÒßÉËÄÚÏÚÇ
ÑØ¦ÚÎÓÁÒÎÚÎÝÔÜÙÎÝËÃÔÇÏÙË
ÛÁÙÎÔÇÑÇÒÆÉÕßÔÓÄÒÏÝÚÕ 
ÚÜÔÇÔÇÍÑ×ÔÚÕßÝÙËÓ¦ÙÑËÝÍ¦ÔÚÏÇÇÔÇÖÔËßÙÚÂØËÝÑÇÏ¦ÒÒÇËÃÊÎÏÇÚØÏÑÕÆßÒÏÑÕÆ
ÚÕÓËÚÇÐÆËÌÏÇÒÚÏÑÂÊÏÇÍØ¦ÌËÚÇÏÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÙÚÎÔÙÖÇÔÃÇ
ÚÎÊËÆÚËØÎÞ×ØÇÚÕßÑÄÙÓÕßÓËÚ¦
ÚÎÔÚÇÒÃÇÖÕßÐËÖÁØÇÙËÚÎÔ ÃÔÇ
ÙËÇØÏÛÓÄÔËÑØ×Ô¬ÇÛÆÓÇÚÇÚÕß
ÑÕØÜÔÕáÕÆÁÌÚÇÙÇÔÚÏÝÁÞÕÔÚÇÝÇßÐÎÛËÃÑÇÚ¦ÙËÓÃÇÓÄÔÕÎÓÁØÇ©ÏÑËÔÚØÏÑÁÝÒËÜÌÄØÕÏ
ÚÎÝ¡ÇÊØÃÚÎÝÑÇÏÚÎÝÇØÑËÒ×ÔÎÝ
ÁÞÕßÔÔËÑØ×ÙËÏËÔ×ÕÞÂÓÇÚÇÚÎÝ
ÖßØÕÙÈËÙÚÏÑÂÝËÑÚÕÐËÆÕßÔÙÖØÁÏ
ÍÏÇÔÇÚÕßÝÇÖÕÒßÓ¦ÔÕßÔÑÇÏÕ

ÙÚØÇÚÄÝÙÚÂÔËÏÑÇÚÇßÒÏÙÓÕÆÝÍÏÇ
ÇÙÚÁÍÕßÝÑÇÏ¦ÒÒÇËß¦ÒÜÚÇ¦ÚÕÓÇÔÇÊÎÓÕÌÏÒÁÝÖÇÍÕÊØÄÓÏÕ
ÙÚÎ¡ÇÊØÃÚÎÄÖÕßÕÏÑÕÍÁÔËÏËÝ
ÙßÔÂÛÏàÇÔÔÇÊÏÕØÍÇÔ×ÔÕßÔÖ¦ØÚÏ
ÍÏÇÚÇÍËÔÁÛÒÏÇÚÜÔÖÇÏÊÏ×ÔÚÕßÝ
ÓËÚÇÚØ¦ÖÎÑËÙËÔËÑØÕÚÕÓËÃÕÍÏÇ
ÔÇÑÇÒÆÉËÏÚÏÝËÑÛËÚÏÑ¦ÇßÐÇÔÄÓËÔËÝÇÔ¦ÍÑËÝ¬ÕßÖÕßØÍËÃÕÓßÔÇÝ
àÂÚÎÙËÚÎÈÕÂÛËÏÇÚÕß§¬©ÍÏÇ
ÔÇÑÇÒßÌÛÕÆÔÕÏÇÔ¦ÍÑËÝÙËÇÔÇÖÔËßÙÚÂØËÝÊÏÇÍÔÜÙÚÏÑ¦ÚËÙÚ
Í¦ÔÚÏÇÑÇÏÓ¦ÙÑËÝ
ÚÎÔÚÇÒÃÇÖÕßÑÇÚÁÞËÏÚÕ
ÛÒÏÈËØÄÖØÜÚËÃÕÙÚÕÔÙßÔÕÒÏÑÄ
ÇØÏÛÓÄÚÜÔÛßÓ¦ÚÜÔÕÏÛ¦ÔÇÚÕÏ
ÙÎÓËÃÜÙÇÔÔÁÕÇÔÕÊÏÑÄ¦ÒÓÇÚÎÔ
¬ØÃÚÎÌÚ¦ÔÕÔÚÇÝÚÕßÝÑÇÏÊÏÇÉËÆÊÕÔÚÇÝÚÏÝËÒÖÃÊËÝÖÕßËÃÞË
ÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÎÙÞËÚÏÑÂÓËÃÜÙÂ
ÚÕßÝÚÕÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÊÏÂÓËØÕ
¥ÙÚÄÙÕÕÇØÏÛÓÄÝÚÜÔÔÁÜÔÑØÕßÙÓ¦ÚÜÔÙÎÓËÃÜÙËÍÏÇÚØÃÚÎÑÇÚ¦
ÙËÏØ¦ÔÎÓÁØÇÓËÃÜÙÎ
ÑÄÓÎÑÇÏÙÚÎËØÓÇÔÃÇÄÖÕß
ÎÖÇÔÊÎÓÃÇÌÇÃÔËÚÇÏÔÇËÒÁÍÞËÚÇÏÑÇÏÚÕÖÕÙÕÙÚÄÛÔÎÚÄÚÎÚÇÝ
ÇÖÄÚÕÔÏÄÖÇØÇÓÁÔËÏËÐÇÏØËÚÏÑ¦
ÞÇÓÎÒÄÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÕ ËÔ×
ÙËÖÇÍÑÄÙÓÏÇÑÒÃÓÇÑÇÑßÓÇÃÔËÚÇÏ
ÍÆØÜÇÖÄÚÕ ÕËÖÏÑËÌÇÒÂÝ
ÚÕßÔÙÚÏÚÕÆÚÕßªÄÓÖËØÚ ÕÞ®
ÄÚÇØÃÒËØÙßÔÁÙÚÎÙËËÐÇÏØËÚÏÑÂÖØÕÙÕÞÂ
REUTERS, A.P.

EPA

Από τις κολεξιόν στις μάσκες

AP

Volkswagen, Ferrari, Fiat, Airbus ξεκινούν την παραγωγή αναπνευστήρων

Επενδύσεις 500 εκατ.
σε τρεις εταιρείες
υψηλής τεχνολογίας

Στρατιώτες ~Ñ{ÈÉ¨oÉË³È ¨ÈÚ¨Ö.³ÑÈ¨ÖÉ³{ÐÒÇÈ~Ñ³ÑÈÜ{ÐÌ
o{ÑÉÈÒÜ³ÑÒ³ÐÑ³iÑ¨~ÉÜi
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Καταναλωτική
υστερία φέρνει
απαγόρευση
των εξαγωγών
Περιορισμοί σε Καζαχστάν, Βιετνάμ,
Σερβία – Ισως ακολουθήσει και η Ρωσία
Καθώς ÕÏÑßÈËØÔÂÙËÏÝÑÒÏÓÇÑ×ÔÕßÔÚÇÓÁÚØÇÍÏÇÔÇÖËØÏÌØÕßØÂÙÕßÔÚÏÝÑÕÏÔÜÔÃËÝÑÇÏÚÏÝÕÏÑÕÔÕÓÃËÝÚÕßÝÇÖÄÚÎÔËÖÏÊÎÓÃÇÚÕß
ÑÕØÜÔÕáÕÆÖÕÒÒÇÖÒÇÙÏ¦àÕÔÚÇÏ
ÇÔÇÒÄÍÜÝÑÇÏÕÏÑÃÔÊßÔÕÏÍÏÇÚÎÔ
ÖÇÍÑÄÙÓÏÇÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÕÒÒÁÝÞ×ØËÝÁÞÕßÔÂÊÎÑÒËÃÙËÏÚÇÙÆÔÕØÇÇÒÒ¦Ú×ØÇÕØÏÙÓÁÔËÝÑßÈËØÔÂÙËÏÝÇØÞÃàÕßÔÔÇ

Ποιες χώρες
δημιουργούν απόθεμα
τροφίμων. Ο
προστατευτισμός
ενδέχεται να οδηγήσει
σε άνοδο των τιμών.
ÇÔÚÏÍØ¦ÌÕßÔÚÇÇÔÇÑÒÇÙÚÏÑ¦ÚÜÔ
ÑÇÚÇÔÇÒÜÚ×ÔÑÇÏÔÇÙßÍÑËÔÚØ×ÔÕßÔÇÖÄÛËÓÇÚØÕÌÃÓÜÔÇÖÇÍÕØËÆÕÔÚÇÝÚÏÝËÐÇÍÜÍÁÝÈÇÙÏÑ×Ô
ÖØÕáÄÔÚÜÔÚÕßÝ¬ÕÓÁÚØÕËÍÑßÓÕÔËÃÚÕÔÑÃÔÊßÔÕÔÁÜÔØÜÍÓ×Ô
ÙÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇËÌÕÊÏÇÙÚÏÑÂÇÒßÙÃÊÇÑÇÏÙÚÕÊÏËÛÔÁÝËÓÖÄØÏÕÓË
ÄÙÇÇßÚÄÙßÔËÖ¦ÍËÚÇÏÍÏÇÚÏÝÇÔ¦ÍÑËÝÚÜÔÖÒÎÛßÙÓ×ÔÇÔ¦ÚÕÔÑÄÙÓÕÆÓÌÜÔÇÓËÙÞËÚÏÑÄØËÖÕØ-

Ú¦àÚÕß)SVVTILYNÚÕ ÇàÇÞÙÚ¦Ô
ÇÖÄÚÕßÝÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÕßÝÙÚÕÔ
ÑÄÙÓÕÖØÕÓÎÛËßÚÁÝÙÏÚ¦ÒËßØÜÔ
ÇÖÇÍÄØËßÙËÚÏÝËÐÇÍÜÍÁÝÚÕßËÃÊÕßÝÄÖÜÝÑÇÏÖÕÒÒ×Ô¦ÒÒÜÔÈÇÙÏÑ×ÔËÏÊ×ÔÊÏÇÚØÕÌÂÝÇÔ¦ÓËÙ¦
ÚÕßÝÚÇÑÇØÄÚÇÕÏÖÇÚ¦ÚËÝÚÇ
ÑØËÓÓÆÊÏÇÑÇÏÎà¦ÞÇØÎ¬ÇßÚÄÞØÕÔÇÚÕÏËÚÔ¦ÓÇÔÁÙÚËÏÒËÖØÕÙÜØÏÔ¦Ñ¦ÛËÙßÓÌÜÔÃÇËÐÇÍÜÍÂÝ
ØßàÏÕÆËÔ×ÎËØÈÃÇÊÏÁÑÕÉËÚÏÝ
ËÐÇÍÜÍÁÝÎÒÏËÒÇÃÕßÑÇÏ¦ÒÒÜÔËÏÊ×ÔÊÏÇÚØÕÌÂÝ¬ÕÓÁÚØÕÌÇÃÔËÚÇÏ
ÖÜÝËÐËÚ¦àËÏ¦ÒÒÜÙÚËÑÇÏÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÝÙÏÚÕÈÕÒ×ÔÇÝÚÕßÑÄÙÓÕß
ÎªÜÙÃÇÖÕßÖÇØÇÑÕÒÕßÛËÃÖØÕÙËÑÚÏÑ¦ÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÑÇÏÇÌÂÔËÏÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÇÖÇÍÄØËßÙÎÝ
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Σε νότια και βόρεια
προάστια οι περισσότερες
νεόδμητες κατοικίες
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Σε επιλεγμένες περιοχές, κυρίως
των νοτίων και βορείων προαστίων
της Αττικής εντοπίζεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση νεόδμητων
κατοικιών, καθώς οι κατασκευαστές επιλέγουν σημεία, που προσφέρουν υψηλή ποιότητα ζωής
και επιτρέπουν μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους, λόγω των τιμών
πώλησης.
Σύμφωνα με σχετική έρευνα
που πραγματοποίησε το δίκτυο
ηλεκτρονικών αγγελιών ακινήτων
Spitogatos.gr (www.spitogatos.gr),
η περιοχή του Ελληνικού αποτελεί
το σημείο στο οποίο έχουν επενδύσει πολλοί κατασκευαστές, με
την αναλογία νεόδμητων/παλιότερων ακινήτων να κινείται σε
ποσοστά πλησίον του 3035%/70%-65%, δηλαδή για κάθε
10 αγγελίες πωλούμενων ακινήτων, περίπου οι τρεις αφορούν σε
νεόδμητη κατασκευή.
Το Ελληνικό δεν αποτελεί τυχαία την περιοχή πρώτης προτίμησης για τους κατασκευαστές,
καθώς πολλοί επιδιώκουν να επωφεληθούν από την προσδοκώμενη
υψηλή ζήτηση που θα προκύψει,
με αφορμή την έναρξη του μεγαλεπήβολου επενδυτικού σχεδίου
της Lamda Development για την
ανάπλαση της έκτασης του πρώην
αεροδρομίου. Ολη η περιοχή αναμένεται να επωφεληθεί από τις
νέες υποδομές που θα δημιουργηθούν στις 6.000 στρέμματα του
πρώην αεροδρομίου, με αποτέλεσμα να εκτιμάται ότι και η ζήτηση
για αγορά κατοικίας θα είναι ανάλογη, τόσο από Ελληνες όσο και
από ξένους αγοραστές. Ο Αλιμος
είναι άλλη μια περιοχή στα νότια
προάστια με μεγάλη συγκέντρωση
νέων αναπτύξεων κατοικιών, ενώ
ακολουθούν κατά σειράν ο Χολαργός, η Λυκόβρυση, η Ηλιούπολη και τα Βριλήσσια.

Θεσσαλονίκη
Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη,
τα περισσότερα νεόδμητα (αναλογικά) εντοπίζονται κατά σειράν
στη Θέρμη, στην Ευκαρπία, στην

Τούμπα, στη Χαριλάου και στην
Πυλαία. Πάντως, θα πρέπει να σημειωθεί η πολύ μεγάλη απόκλιση
ανάμεσα στο κόστος αγοράς ενός
νεόδμητου στη Θεσσαλονίκη, συγκριτικά με την Αθήνα, καθώς, οι
τιμές σε πολλές περιπτώσεις υπολείπονται κατά 50% ή και ακόμα
περισσότερο. Για παράδειγμα, στη
Θέρμη ή την Ευκαρπία, που είναι
οι φθηνότερες περιοχές της Θεσσαλονίκης, το κόστος κινείται πέριξ των 1.066- -1.380 ευρώ/τ.μ.,
τη στιγμή που στην Αθήνα, στη
φθηνότερη περιοχή (μεταξύ εκείνων με μεγάλη προσφορά νεόδμητων), εκείνη του Ηρακλείου,
το κόστος είναι σχεδόν διπλάσιο,
καθώς διαμορφώνεται σε 2.520
ευρώ/τ.μ. κατά μέσον όρο.
Σύμφωνα με τον διευθύνοντα
σύμβουλο του Spitogatos, κ. Δημήτρη Μελαχροινό, «παρατηρούμε
μέσα από τα δεδομένα μας ότι
κατ’ αρχάς έχουν αυξηθεί συνολικά οι αγγελίες νεόδμητων κατοικιών, αλλά και ότι το ενδιαφέρον για νεόδμητες κατοικίες έχει
στραφεί σε συγκεκριμένα προάστια της Αττικής. Το έργο ανάπτυξης του Ελληνικού δείχνει να
έχει παίξει ρόλο στην πρωτιά της
περιοχής όσον αφορά την πλειονότητα νεόδμητων, ενώ το έχει
φέρει ψηλότερα και στη ζητούμενη
αξία ανά τ.μ. Το κέντρο της Αθήνας
απουσιάζει από τη δεκάδα περιοχών με τα περισσότερα νεόδμητα,
καθώς έχει επέλθει οικοδομικός
κορεσμός».

Ανοδικά οι τιμές
Σύμφωνα με τα στοιχεία που
ανακοίνωσε πριν από λίγες εβδομάδες η Τράπεζα της Ελλάδος, κατά το 2019, οι τιμές πώλησης κατοικιών αυξήθηκαν κατά 7,2% πανελλαδικά, έναντι αύξησης 1,8%
το 2018. Ωστόσο, οι τιμές των νεόδμητων κατασκευών ενισχύθηκαν ακόμα ταχύτερα και συγκεκριμένα κατά 7,7% στο σύνολο
του έτους. Μάλιστα, κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2019, ο ρυθμός
επιτάχυνσης των αξιών των νεόδμητων άγγιξε το 9%, έναντι
6,6% των παλαιότερων ακινήτων.

Παρενέργειες στην ελληνική αγορά
ακινήτων αν η κρίση κρατήσει μήνες
Προειδοποιήσεις ειδικών για ενδεχόμενο μείωσης των αιτητών για πωλήσεις
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Από τη χρονική διάρκεια της υφιστάμενης ανάσχεσης μεγάλου μέρους της επιχειρηματικής δραστηριότητας θα εξαρτηθεί η επίδραση
που θα έχει αυτή στην αγορά ακινήτων. Οι επικεφαλής των εταιρειών
επενδύσεων σε ακίνητα (ΑΕΕΑΠ)
θεωρούν ότι επί του παρόντος δεν
συντρέχει κάποιος λόγος ανησυχίας,
ωστόσο προειδοποιούν ότι αν η
κρίση διαρκέσει περισσότερους
μήνες, είναι σαφές ότι θα υπάρξει
πλήγμα και στην αγορά ακινήτων.
Οι κατηγορίες ακινήτων που θα
πληγούν περισσότερο είναι ασφαλώς τα εμπορικά καταστήματα και
τα εμπορικά κέντρα, που έχουν
κλείσει ήδη, όπως επίσης και τα ξενοδοχειακά ακίνητα.Υπενθυμίζεται
ότι η απόφαση της κυβέρνησης για
τις επιχειρήσεις που κλείνουν με
κρατική απόφαση προβλέπει την
καταβολή του 60% του ενοικίου
για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, σε
ό,τι αφορά την επαγγελματική τους
στέγη. Στο πλαίσιο αυτό, τα στελέχη
των ΑΕΕΑΠ αναφέρουν ότι εφόσον
πρόκειται για δύο μήνες, δεν προκύπτει κάποιο ζήτημα, ιδίως εφόσον
έχουν μικρή έκθεση σε εμπορικά
καταστήματα και ξενοδοχεία.Πάντως, οι περισσότερες εταιρείες του
κλάδου έχουν σχετικά χαμηλή έκθεση και στις δύο αυτές κατηγορίες.
Για παράδειγμα, στην περίπτωση
της Prodea Investments, της μεγαλύτερης εταιρείας του κλάδου, υπολογίζεται ότι το ποσοστό των εμπορικών καταστημάτων (εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ που δεν
πλήττονται από την κρίση), δεν ξεπερνά το 10% του χαρτοφυλακίου
της. Αντίστοιχα, τα ξενοδοχεία ή
τουριστικά θέρετρα που διαθέτει
αγγίζουν το 8%. Ωστόσο, όπως τονίζει ο κ. Αρις Καρυτινός, διευθύνων
σύμβουλος της εταιρείας, μόλις δύο
ακίνητα είναι ξενοδοχεία πόλης
(ένα στην Πάτρα κι ένα στη Θεσσαλονίκη), με τα υπόλοιπα να αφορούν σε τουριστικά θέρετρα ή ξενοδοχεία στην Κύπρο, που επί του
παρόντος δεν έχουν ακόμα επηρε-
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αστεί.Σύμφωνα με τον κ. Καρυτινό,
μάλιστα, ενδεχομένως η κρίση αυτή
να αποτελέσει και ευκαιρία για την
ελληνική οικονομία και συνεπώς
και για την αγορά ακινήτων μακροπρόθεσμα. «Με δεδομένο τον επιπλέον δημοσιονομικό χώρο που
εξασφαλίσαμε ως χώρα κι ανάλογα
με το πώς θα αξιοποιηθεί αυτός
από την κυβέρνηση, δεν αποκλείεται σε βάθος χρόνου, τα αναπτυξιακά μέτρα που θα ληφθούν να
τονώσουν την οικονομία και το επιχειρείν περισσότερο, απ’ ό,τι θα
συνέβαινε με βάση τον αρχικό προγραμματισμό για το 2020», αναφέρει
χαρακτηριστικά. «Ασφαλώς θα
υπάρξει και αρνητική επίδραση
στην αγορά βραχυπρόθεσμα, ωστόσο ίσως τελικά αυτή να είναι ηπιότερη σε σύγκριση με τον μέσον
όρο των υπόλοιπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης», αναφέρει ο κ.
Καρυτινός.Αντίστοιχα, ο κ. Μάριος
Αποστολίνας, διευθύνων σύμβουλος
της Orilina Properties ΑΕΕΑΠ, επισημαίνει ότι «είναι ακόμα πρόωρη
οποιαδήποτε εκτίμηση, καθώς δεν
γνωρίζουμε ακόμα την ένταση ή
την έκταση του φαινομένου. Σίγουρα όμως αν διαρκέσει αρκετούς
μήνες, ενδέχεται να ακυρώσει την
πρόοδο που είχε καταγραφεί στην
αγορά ακινήτων τα τελευταία δύο
χρόνια. Επί του παρόντος, εμείς τη-

ρούμε στάση αναμονής». Πάντως,
όπως τονίζει ο κ. Καρυτινός, «το
θέμα με τα ακίνητα είναι ότι πρόκειται για μακροπρόθεσμο προϊόν,
η τιμή τους δεν θα αλλάξει εξαιτίας
δύο κακών μηνών. Αν όμως έχουμε
γενικευμένη ύφεση, είναι προφανές,
ότι θα επηρεαστούν και τα ακίνητα».
Σύμφωνα με τον διευθύνοντα
σύμβουλο της Trastor ΑΕΕΑΠ, κ.
Τάσο Καζίνο, «ήδη βλέπουμε την
αρνητική επίδραση σε επίπεδο κατανάλωσης και καταστημάτων που
έχουν κλείσει. Το δικό μας χαρτοφυλάκιο έχει σχετικά χαμηλή έκθεση στο λιανεμπόριο, περίπου
30%, με το 70% να αφορά σε γραφεία. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τα καταστήματά μας, θα χειριστούμε την
κατάσταση ανά περίπτωση και ανά
μισθωτή». Εφόσον, όμως, η κατάσταση αυτή επιμηκυνθεί για αρκετούς ακόμα μήνες, δεν αποκλείεται
να υπάρξουν κι άλλες επιπτώσεις
στη λειτουργία της αγοράς ακινήτων. «Είναι πιθανό να δούμε μια
σχετική μείωση των απαιτήσεων
των πωλητών, που ούτως ή άλλως
είχαν αρχίσει να υπερβαίνουν τα
πραγματικά δεδομένα της οικονομίας και πριν από το ξέσπασμα της
πανδημίας. Από την άλλη πλευρά,
όμως, εκτιμώ ότι μπορεί να ανασταλούν ορισμένες συμφωνίες αγοραπωλησίας, ή ακόμα και να ακυ-

ρωθούν εντελώς, καθώς οι επενδυτές αποστρέφονται το ρίσκο και
την αβεβαιότητα. Ηδη, αναμένεται
μια παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση και αρνητικές συνέπειες
στην κατανάλωση και τη φιλοξενία,
επομένως διαφοροποιούνται πολλά
δεδομένα για τους επενδυτές, που
θα πρέπει να τα συνυπολογίσουν
στις τιμές που είναι διατεθειμένοι
να καταβάλουν για την απόκτηση
ακινήτων», τονίζει ο κ. Καζίνος.
Οπως ανέφερε στην ετήσια έκθεσή της η Τράπεζα της Ελλάδος,
οι ΑΕΕΑΠ απέκτησαν επενδυτικά
ακίνητα αξίας άνω των 400 εκατ.
ευρώ το 2019, έχοντας επίσης δρομολογήσει περαιτέρω επενδύσεις
της τάξεως των 200 εκατ. ευρώ.
Υπολογίζεται ότι ποσοστό λίγο μεγαλύτερο του 60% των επενδυτικών
κεφαλαίων των ΑΕΕΑΠ κατευθύνθηκε ήδη ή προορίζεται να κατευθυνθεί στην ελληνική αγορά, ενώ
σημαντικό ύψος επενδύσεων πραγματοποιήθηκε και στην Κύπρο. Στη
διάρκεια του 2019, περίπου το 74%
των κεφαλαίων των ΑΕΕΑΠ που
επενδύθηκαν στην ελληνική αγορά
τοποθετήθηκε σε γραφεία, το 15%
σε καταστήματα, το 7,5% σε ξενοδοχεία, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό
επενδύθηκε σε αποθήκες, άλλες
επαγγελματικές χρήσεις ή οικόπεδα
προς ανάπτυξη.
Αναφορικά με τη γεωγραφική
διασπορά των επενδύσεων, ποσοστό μεγαλύτερο του 70% των κεφαλαίων κατευθύνθηκε στην αγορά
της Αττικής και, με ελάχιστες εξαιρέσεις, το υπόλοιπο ποσοστό τοποθετήθηκε σε τουριστικές θέσεις
ανά την Ελλάδα, σχεδόν αποκλειστικά σε ξενοδοχειακές μονάδες.
Σημαντικές επενδύσεις πραγματοποιήθηκαν και από άλλα επενδυτικά
χαρτοφυλάκια του εξωτερικού, τα
οποία πλέον στοχεύουν, μεταξύ άλλων, και στην ανάπτυξη νέων ακινήτων και χρήσεων υψηλότερου
επιχειρηματικού κινδύνου, όπως
εμπορικά κέντρα και πάρκα, θεματικά πάρκα και χώροι αναψυχής,
αλλά και τουριστικές αστικές κατοικίες.

/ Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ

Να αναμένουμε μια V-shaped ανάκαμψη;
Ένα βασικό ερώτημα σε ό,τι αφορά
την κτηματαγορά λόγω της έκρυθμης
κατάστασης από την πανδημία, είναι
το τι αναμένεται να γίνει με τα ενοίκια
και τις τιμές πώλησης ακινήτων. Και
φυσικά όταν ρωτούμε «τι θα γίνει»,
εννοούμε πόσο θα μειωθούν αφού
μιλάμε για κρίση.
Πριν απαντηθεί το ερώτημα καλό
είναι να αποκτήσουμε όσο γίνεται
πιο καθαρή εικόνα γι’ αυτή την κρίση
σε σχέση με την χώρα μας, επειδή
οι όποιες συγκρίσεις με το 2013 είναι
μάλλον ατυχείς. Αντίθετα με το 2013,
η κρίση σήμερα δεν είναι τραπεζική
και δεν αφορά μόνο την χώρα μας.
Είναι παγκόσμια και επηρεάζει όλους
τους τομείς της οικονομίας. Επιπλέον,
και σε αντίθεση με το 2013, αφενός
ο τουρισμός φέτος έχει επηρεαστεί
αρνητικά και η τουριστική σαιζόν
– τουλάχιστον με τουρίστες από το
εξωτερικό – έχει χαθεί, και αφετέρου
η ζήτηση από ξένους, όπως άλλωστε
και η ζήτηση από ντόπιους, είναι
αυτή την περίοδο σχεδόν ανύπαρκτη.
Από την άλλη – και αυτό είναι πολύ
σημαντικό να γίνει κατανοητό – η
κατάσταση του 2013 είχε παρατεταμένη για εμάς αβεβαιότητα ελέω
τραπεζικού ρίσκου με την οικονομική
δραστηριότητα να είναι στο ναδίρ
και την ανεργία να είναι στο ζενίθ.
Σήμερα, κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Το
στάτους των τραπεζών εξακολουθεί
να είναι εκεί που ήταν πριν ξεσπάσει
η πανδημία και η ανεργία είναι σε
πολύ χαμηλό επίπεδο. Επίσης, το








Αν πετύχουν τα μέτρα,
τότε όταν αυτή η παγκόσμια παύση αρθεί με
την καταστολή του ιού,
οι οικονομίες θα εκκινήσουν όσο γίνεται πιο
κοντά από εκεί που σταμάτησαν.
κράτος σήμερα είναι σε θέση και
έχει εξαγγείλει σειρά μέτρων – δημοσιονομικών και άλλων – σε συνεργασία με την ΚΤ που σκοπό έχουν
να στηρίξουν τις επιχειρήσεις έτσι
ώστε η ανεργία να μην αυξηθεί και
ο οικονομικός επηρεασμός των επιχειρήσεων να περιοριστεί στο ελάχιστο. Ανάλογες πολιτικές ακολουθούν οι πλείστες πληγείσες χώρες.
Αυτό είναι σημαντικό επειδή αυξάνουν τις πιθανότητες για «V-shaped
recovery», όπως αποκαλούν την
προσδοκώμενη ανάκαμψη οι οικονομολόγοι. Με απλά λόγια, αν πετύχουν τα μέτρα, τότε όταν αυτή η
παγκόσμια παύση αρθεί με την καταστολή του ιού, οι οικονομίες θα
εκκινήσουν όσο γίνεται πιο κοντά
από εκεί που σταμάτησαν. Φυσικά
το στίγμα του ο ιός θα το αφήσει
στην ανθρωπότητα με αποτέλεσμα
– πιστεύω – πως θα απαιτηθεί κάποιο

Τα οικιστικά ακίνητα δεν αναμένω να επηρεαστούν σε αξιοσημείωτο βαθμό
σε πόλεις όπως η Λευκωσία και η Λάρνακα, αλλά αναμένω να επηρεαστούν
στη Λεμεσό.
επιπλέον χρονικό διάστημα για να
επανέλθει η κανονικότητα. Σκεφτείτε
το απλά: αν σκαλίζατε τον κήπο σας
μιαν ηλιόλουστη μέρα και ξαφνικά
ξεσπούσε μια μπόρα, θα σταματούσατε να σκαλίζετε επειδή πρώτον
είναι ανόητο να σκαλίζετε μέσα στις
βροχές και δεύτερον το λασπωμένο
έδαφος θα ήταν αντιπαραγωγικό.
Με το πέρας της μπόρας, παρόλο
που δεν θα διατρέχατε κίνδυνο να
βραχείτε και να αρρωστήσετε, θα
περιμένατε κάποιες μέρες να βεβαιωθείτε ότι άνοιξε ο καιρός και πως
το χώμα έχει ξελασπώσει. Κάτι ανάλογο ισχύει και εδώ.
Κρίσιμοι πιστεύω είναι οι επόμενοι
έξι μήνες. Εντός αυτής της περιόδου
η σύστασή μου προς τους ιδιοκτήτες
ενοικιαζόμενων επαγγελματικών
ακινήτων είναι να προσφέρουν μια

έκπτωση της τάξης του 10% - 20%
αναλόγως του ποιος είναι ο ενοικιαστής τους, έχοντας ενώπιόν τους το
ιστορικό του και πόσο θέλουν να
τον κρατήσουν ως ενοικιαστή. Δεν
υπάρχει κανένας λόγος να γίνει επαναδιαπραγμάτευση συμβολαίων
αφού η έκπτωση για περίοδο έξι μηνών τους βοηθά για την περίοδο της
πανδημίας. Αν οι ενοικιαστές επιμένουν για νέα συμβόλαια με μειωμένο ενοίκιο, το πιθανότερο είναι
πως θέλουν να εκμεταλλευθούν την
κατάσταση για δικό τους αποκλειστικό όφελος. Στο κάτω – κάτω η
έκπτωση μπορεί να επεκταθεί ανάλογα αν η πανδημία παρατραβήξει.
Στις περιπτώσεις των καταστημάτων
λιανικού εμπορίου και των καφεστιατορίων των οποίων πρώτες οι
πόρτες έκλεισαν ερμητικά και μάλλον

τελευταίες θα ανοίξουν, καλό είναι
να τους χαριστεί το 90% του ενοικίου
για όση περίοδο παραμένουν κλειστά. Βοηθά τις επιχειρήσεις αυτές
να κρατήσουν το προσωπικό τους
και να επαναρχίσουν τη λειτουργία
τους χωρίς πρόβλημα ρευστότητας.
Τα οικιστικά ακίνητα δεν αναμένω
να επηρεαστούν σε αξιοσημείωτο
βαθμό σε πόλεις όπως η Λευκωσία
και η Λάρνακα, αλλά αναμένω να
επηρεαστούν στη Λεμεσό. Είναι άλλωστε η ευκαιρία της Λεμεσού να
επανέλθει σε αυτόν τον τομέα σε
λογικά επίπεδα. Αν υποθέσουμε λοιπόν πως αυτή η κατάσταση που ζούμε είναι ένα «στιγμιαίο» σοκ και επανερχόμαστε εντός λογικού χρονικού
πλαισίου σε συνθήκες κανονικότητας, τότε οι τιμές των ακινήτων αναμένεται να εξελιχθούν εντός του
2020 ως ακολούθως:
Η Λευκωσία θα βιώσει ελαφριές
αρνητικές πιέσεις σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων. Πιο έντονο θα
είναι το φαινόμενο στα εμπορικά
ακίνητα και πιο ανεπαίσθητο στην
κατηγορία των οικιστικών. Οι παραλιακές πόλεις θα ξαναμπούν στη
δίνη του αρνητικού επηρεασμού της
εξωγενούς ζήτησης, που προϋπήρξε
της πανδημίας και άρα η κάθε επαρχία θα επηρεαστεί ανάλογα με το
πόσο εκτεθειμένη είναι σε προϊόν
που απευθυνόταν σε αυτή την (πάλαι
ποτέ) μεγάλη κατηγορία της ζήτησης.
Και πάλι, η Λεμεσός ίσως έχει να αντιμετωπίσει τον μεγαλύτερο επηρε-

ασμό. Τα τουριστικά ακίνητα είναι
μια κατηγορία από μόνα τους και
χωρίζονται στα οργανωμένα αδειούχα και στα μη αδειούχα/ μη οργανωμένα που ενοικιάζονται βραχυπρόθεσμα. Τα τελευταία θα επηρεαστούν το περισσότερο σίγουρα
για φέτος και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τις νέες τάσεις που θα
προκύψουν γι’ αυτό το είδος διακοπών παγκοσμίως. Τα ξενοδοχεία και
τα λοιπά οργανωμένα καταλύματα
έχουν χάσει την φετινή τουριστική
σαιζόν από ξένους δεδομένης της
κατάστασης όπως εξελίσσεται σε
χώρες και περιοχές όπως η Αγγλία,
η Γερμανία, η Σκανδιναβία και η Ρωσία, αλλά και του πώς εμείς θα χειριστούμε ως χώρα το άνοιγμα των
αεροδρομίων μας. Πιστεύω πως φέτος
οι ξενοδόχοι θα πρέπει να δημιουργήσουν πακέτα παραθερισμού για
Κύπριους επειδή και εμείς χλωμό μας
βλέπω να ταξιδεύουμε στο εξωτερικό
για παραθερισμό το καλοκαίρι. Είναι
ο τομέας με τη μεγαλύτερη αβεβαιότητα για φέτος δεδομένου ότι οι
άγνωστες μεταβλητές είναι πολλές
και πέρα από τοπικές, κυρίως διεθνείς.
Οι τράπεζες θα πρέπει πάραυτα να
στηρίξουν την περαιτέρω επέκταση
και καλυτέρευση του τουριστικού
μας προϊόντος επειδή η οικονομία
μας το χρειάζεται όσο ποτέ.

Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS, είναι
CEO της APS Andreou Property Strategy
- Chartered Surveyors.
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ÒÕÑ¦ÔÕßÔÕ ÖÕ ÎÚÁÝÇÖÄÚÕÔÇßÖËÔÛßÓ àÕßÔÄÙÇÖØÕÙÖËØÔ¦ÓËÙÚÎÔÎÖËÔÛÂ
ÑÕÏÔÜÔÃÇÓÇÝ ¡ÇÝÛÁÚÕßÔËÔ×ÖÏÕÔËØÜÚÎÓ¦ÚÜÔÖÕßÇÖÕÙÏÜÖÕÆÓËÞ¦ØÏÔËßÑÕÒÃÇÝ ¿ÒÇÇÖÇÏÚÕÆÔÚÇ
ÇÞ
ÞÆÚÎÚÇÙÚÏÝÓÁØËÝ
ÓÇÝÑÇÏÍØÂÍÕØÎÊÏÇ
ÇÞ
ÞËÃØÏÙÎ Í
ÍÏÏ ÇßÚÄÑÇÏ
ÖÇÍÏÊËßÚÂÑÇÓËÚ×ØÇ ¿ÚÇÔÜØÏÓ¦ÙÕßÓË
ÙÇÔÇÔÇÍ
ÍÔ
Ô×ÙÚËÝÃÙÜÝÖ¦ØÕßÓËÑÇÏÑ¦ÖÕÏËÝÇÖÇÔÚÂÙËÏÝ ®

Κα τη Στεφαν δου,ÑÌ³iÉ ¨Ò(¨É Ñ ³ÌØ¸wd Ñ~¨ÈÜ ~ÌÉ~ÑÐKÒ
ΧΡ ΣΤ ΝΑ
Α ΑΒΡ
ΡΑΑΜ
Α ΔΟΥ

ΑΤΙΤΛΟ
t'KÌÐÑ³É³TÑ¨³
×KÌÐÑ³É³ÐÓ³ÑÜÜ
Ñ Ó¨ åÒ³Ñi
×KÌÐÑ³Ñ³ÑioÒÙ Ñ
(³ÐÑ³ÑÐiÈ¨ÚÖÑÌÐÓÑ³ÈØ
Ò³ÐÑÉ¨  ÑÈÙÉÒÂÑÐÉ³Ó
'KÌÐÑ³É³i° Âi
Ð Ñ×¨ÒÉ¨ Ì³É¨Ñ ³~ÑÜ~Ñ ¨
×KÌÐÑ³É³i~Ìi
ÐiÑ ³ ×ÒoÐÑØ×³ÒÉ Ø³Ñ
ÉÈÐÌ Ñ
ÐÒØ
Ñ¨oÊÑÐÉÜÖÑ×KiÚÖÐÉ
 Ñ³ÜÌoÈÈÒ¨TÈÐÉÐÑÈÓTÈÐÉ
Ù Ñ¨ÓÉ
wÑ³ÓÜiÂÉÉÂi³ÑÉ³ÒT¨Ø
wÑ³ÓÜiÂÉÉ ~Ò¨iØe
ÐÒØ¨³ ³ØÚÑÓ¨ÉÉÑ×KÌÐÑ³É
~Ñ ÌÜÑ³ÑÙ Ñ³¨× ~ÒÐÑØÐÒ³ Ñ
Ñ³ÓÜiÂÉe
Ñ³ÓÜiÂÉe
Ñ³ÓÜiÂÉe
åÒ³ÑiÙ TØ³ÑÈ¨¨~ÖiÐÑ
ÈÑooÉÜ ÐÌØÙ TØÑooÓÜÈØ
tåÓ~Ù³u
• Η ποίηση θέτει ερωτήματα ή δίνει
απαντήσεις
¿ÖÜÝÄÒËÝÕÏÚÁÞÔËÝÊÎÓÏÕßØÍÃËÝ
ÁÚÙÏÑÇÏÎÍØÇÌÂÖÕÃÎÙÎÖËàÕÍØÇÌÃÇ
Ñ ÒÖ ÚÄÙÕÛÁÚËÏÄÙÕÑÇÏÇÖÇÔÚ¦ÙËÕÏÑÕßÓËÔÏÑ¦ËØÜÚÂÓÇÚÇ ¬ÕÔÇÊÎÓÏÕßØÍËÃÝßÖÄÙßÔÛÂÑËÝÇÔÛØ×ÖÏÔÎÝÇÒÒÕÌØÕÙÆÔÎÝËÃÔÇÏÖÕÒÆÚÕÒÓÎØ¦ÊÆÙÑÕÒÕ
ÇÑÄÓÇÑÇÏËÖÏÑÃÔÊßÔÕÒÄÍÜÚÎÝÇÓËÙÄÚÎÚÇÝÚÕßÊÎÓÏÕßØÍÕÆÓËÇÒÂÛËÏËÝÖÕß
ÐËÖËØÔÕÆÔÚÎÔÇÔÛØ×ÖÏÔÎÊÏ¦ÙÚÇÙÎÑÇÛ×ÝÊËÔÖØÕÙËÍ
ÍÍ
ÍÃàËÚÇÏÎÑØßÓÓÁÔÎÇÒÂÛËÏÇÖÇØ¦ÙÚÎÔÇÚÕÓÏÑÂÚÎÝÊÏ¦ÙÚÇÙÎ 
ÇÏÎÇ
ÇÒ
ÒÂÛËÏÇÁÞËÏÖÕÒ
ÒÒ
Ò¦ÓÇÖ¦ØÇÖÕÒ
ÒÒ
Ò¦
ÖØÄÙÜÖÇ ËÔËÃÔÇÏÕÂÒÏÕÝÖÕßÙÚÁÑËÏ
ÓÄÔÕÝÑÇÏÄÒÕÏÚÕÒÁÔËÌ×Ý ®

ΑΝΤΩΝ ΝΗ ΣΜΥΡ ΛΛΗ

ΕΓΩ ΚΑΙ Η ΓΑΤΑ ΜΟΥ
t.ÊÐÉ¨ÑÉ ÐÑ³ÉÐÉÜÑoTÜ ~ÓØ
Ñ ÒKÑ×ÉØ
o~Ñ ioÒ³ÑÐÈ

TÈÐÉÐ ÑÑ¨Ò×Ö TÓi
 ÑÙ Ñ³¨× ~ÊÉ ~  Ñ
å¨ÖÐÑ³ÉÑÈÐK KÑ³ÖÐÉ
Ñ~Ñ ~ iÚÖÐÉ
ÈKÑÜÖÐÉ³iÚÜ iÐÑØ
Ñ ÑÐÑoÊ³ÉØ
0iÚÜ i³ÒÜÜ
. ÓÑÜÑKÖ¨ Ú
åÐÌÐÑ³É
.³ ØÑÑÇi³ÊÉ Ø
0~ÓÉÐÑØ
 ³ÑÈ¨ 
åÙÖÑ³ÑKoÖÐÉ
ÛÉÈÒ¨TÉ å¨ ÒÙi
$Ö³ÉÐ ³Ø
³ ÐÌÉ¨ ×É¨ÌÐÑ³É
ÉÜÑoTÜ ~ÓØ
Ñ ÒKÑ×ÉØu
tÜÓÑ~ÌÐÑÑ Ù ~Òu É~Ù 1¨Ò~Ñ¸Æ¬
• Η ποίηση θέτει ερωτήματα ή δίνει
απαντήσεις
ÑÕÏÔÜÔÃÇÓÇÝÊËÔÁÞËÏÇÔÇÖÚÆÐËÏ
¦Ò
ÒÒ
ÒÎ
Ò
ÎÍÒ×ÙÙÇÇÖÄÇßÚÂÖÕßÂÊÎÐÁØÕßÓË ßÚÂÎÍÒ×ÙÙÇÓ¦ÒÏÙÚÇ ÁÞËÏËÖÏÈÒÎÛËÃÑÇÏËÓÖËÊÜÛËÃÜÝÇÒÂÛËÏÇ ÖÕÃÎÙÎ
ÓÇÝÜÛËÃÔÇÇÔÇÑÇÒÆÉÕßÓËÂÔÇÇÖÕÑÇÒÆÉÕßÓË ¬ÕÖÕÃÎÓÇËÃÔÇÏÁÔÇÙ×ÓÇÖÕß
ÐËÙÖ¦ ÃÔÇÏÕØßÛÓÄÝÚÕßÞÚßÖÂÓÇÚÕÝ
ÚÕßÞËØÏÕÆÙÚÕÚØÇÖÁàÏ ®

ΣΤΕΛΛΑ ΒΟΣΚΑΡ ΔΟΥ

ΑΤΙΤΛΟ
t ÇÊØT¨ÙÊÈT¨ ÇÉ ³ÑÙÖ³
TÒØ
³¨ o~³¨Ño~³¨Öo~Ñ³¨Ño~
×ÈoÐÌØÑ × Ù Ø³ÐÉoÒÜ~É¨ÒÉ 
Ó³ T¨ Ø¨ÊÐÑ
ÐÉØ³³ÌÐÑ³ÈT¨ÌÈ
ÐÑiÐÓØÜ³ÌØÜ o¨ ³i~Ñ³Òi
È¨ÑÌØ³iÐÓi³È ×ÒoÈ
ÑÙi×ÒoÑ 
³¨Ño~Ù Ò
³¨Èo~TÒÐÑ 
Éo
Éo
ÓÑØ ÚÐÌØ
Ò³ÐÑ
³Ö³Ó
å

Û$0$

• Η ποίηση θέτει ερωτήματα ή δίνει
απαντήσεις
ÖÕÃÎÙÎÇÔÚÏÙÚÁÑËÚÇÏÙÚÎÔÇÃÙÛÎÙÎÚÎÝÑÇÚ¦ÑÚÎÙÎÝÖÕßÖØÕâÖÕÛÁÚÕßÔ
ÕÏÇÖÇÔÚÂÙËÏÝ ÇÐÏÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÑßØÃÜÝÚÎÔ
ÇÔÕÏÑËÃÜÙÎ ÏÇÙÇ
ÇÒ
ÒËÆÕÔÚÇÝÈËÈÇÏÄÚÎÚËÝ 
ÓÇÝÞÇØÃàËÏÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝ ÚÕÔÖßØÂÔÇ
ÚÕßÇÔËÑÚÃÓÎÚÕßÇßÚÕÆÊ×ØÕßÈØÃÙÑËÚÇÏ
Ö¦ÔÚÇÎÒËÏÚÕßØÍÃÇËÔÄÝËØÜÚÂÓÇÚÕÝ ®

• Η ποίηση θέτει ερωτήματα ή δίνει
απαντήσεις
ÖÕ ÎÙÎÕÆÚËØÜÚ¦Ë ÕÆÚËÇÖÇÔ
ÔÚÚ¦Ë 
ÖÕÃÎÙÎßÖ¦ØÞËÏÄÖÜÝÁÔÇ¦ÍÇ
ÇÒ
ÒÓÇ ÚÕ
ÕÖÕÃÕÇÔÂÑËÏÙËÇßÚÄÔÚÕÔÑÄÙÓÕ ÇÒ
ÒÒ
Ò¦
ÑÇÏËÑÚÄÝÇßÚÕÆ ÚÇßÚÄÞØÕÔÇ ¬ÕÖËØÏËØÍÇàÄÓÇÙÚË ÚÕÇÑÕßÓÖ¦ÓË ÚÕÓßØÃàÕßÓË
ÑÇÏÇßÚÄÇØÞÃàËÏÑÇÏÒÏ×ÔËÏÍÏÇËÓ¦Ý ÃÙÜÝ 
ÓÄÔÕÍÏÇÔÇÖËÏÄÚÏÍ
ÍÃÃÔÇÓËËÑËÃÔÕÚÕØÁÕÔ
¦ÍÇ
ÇÒ
ÒÓÇ ÑÕ Ú¦àÕÔÚÇÝÇÖÄÚÇÓ¦Ú ÇÚÕßÑÇ 
ÄÚÏËÑËÃÔÇÚÇÓ¦ÚÏÇËÃÔÇÏÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÚÇÊÏÑ¦ÓÇÝÓ¦ÚÏÇ
ΑΝΑΣΤ
ΤΑ
ΑΣ Α ΟΝΟ
ΟΥΦΡ ΟΥ

ΣΕΝΕΜ ΓΚ
ΚΟΚΕ
Ο
ΟΚΕΛ (Senem Göke )

ΕΓΚΩΜΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ
ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ
((SALGIN MEVSIMINDE
M
ΙLKYAZ’A
AÖ
ÖVGÜ)
Ü
ÈKÑÜÓÑÌÐ¨×ÙÓ³¨³iÜÒ³i
ÐÈ
ØKoÒÜÉ ¨ ÇÉØ
1ÑK¨³ÉÑÈ³ÌÐÈ³TÐÑ
 oÑÌÑÈ³Ì Ü oÑÌÉ~É 
1ÑÉ ÐÑ É¨ Ì³É¨ÑÌÌÉ ÐÑ ³¨Ñ
t$ É~¨ ³È~ÌÐÈÓ×³ÑÑÐÉ³
ÒÉÐ³i
¨ÓÐ³Ñ ³ ØÌ¨³ÉØÐÑØ
~Ñ  ÚÈ¨ ÇÈÉÐÑØ³É¨TÐÌ³È
ÚÑÒ³È
%É Ñ ³ÑTÑÜ Ò³Ù ÒÙ¨Ð
ÉÌÙ ÑÈÐÉ³Ñ~ Ö³Ñ Ñ¨oÒ
ÑØÓÐÉ ¨ØÙ¨Ò~Ø
0ÑÐÑÒÉ ³ÑÜÌo Ñ
åÈ³Êi×³ ÒÚÑ³ÉÜÉ É ÐÉ³Ò³Ñ
ÖÉ×Ñ
%ÐØ Ü oi³Ó×¨Ñ 
ÐÉ³Ò³i³Ó×¨ÑÌÜÑÑÈ³Ò
ÙÖ ~ÑÐÖ¨ ~ÉØÑÖ¨ÉØ
¨Ö×³i~Ñ~Ñ Ñ¨Ñ~ÜÈÚÖ³ÑÑ T Ù Ñ
ÈÓo¨ÑÑ
ÑÐÖ¨iØÉÖ ~ÑÐÖ¨ ~ÉØ ÑÖ¨ÉØ
åÚÑÉÚÒÈÐÉ ÑØÉÚÒÈÐÉo Ñ³
¨Ò 
 Ñ³TÑ³ ¨ ³ÑÓÐ
åØÒÐÉÐÉ³ÒÈÚÑ³ÑÑo~ÑÜ ÒÈÐÉ
å×Ê³É³Ñ×È³Ò ÑÑÙiÐ È¨oÊÈ³
~ÌÐ
)ÈTÓØÜÉ³ÓØÑ³ÖÜ É¨ Ù ÑKÒÇÈ

ΕΤΟΣ ΕΣΥ

t0 ³  ³ÒÇÉ Ø³ÐÈÑÜÌÐÈ
³ ØÜÓÂÉ ØÈ³ÒÇÉ ØÐÓÑ³ÐÈÑÜÌÐÈ
É Ñ ×ÜiÑ×ÊÐÑ³ÑÜÓ Ði³Ñ ³ÉÖÉ Ø
³ÉÑÈ³ÌÐÈÜÓÐi³Ñ ³ÉÖÉ Ø 
0Ñ³¨ÓÑÐÒØÑoÈ³Ñ~ÑÈÌÂÈÜÑÑ
×Ó¨È³¨Ì× ÐÑ
Ñ ³ ÒÑ¨³ÑT¨Ò× Ñ 
¨Ñ~~¨Ñ~ Ð Ñ¨oÐÊo ÐÑ ÒÈ
É ÉÙÐÉ³ Ø¨oÐÓØÚÑo ÒÈ
ÌØ~ ³ÒÑÌiÜÒÑ É³ÉÖ
É~ ÐÒÑ ÚÑ~ ³ÒÇÐ É³É Ñ 
$ÌÜÉÐØÈÚÒ ¨ÚÉ Ö³É¨ÑÚÑ~ÒÉ 
³ÈØÚÑÒ³ÈØ
Ñ ³³Ö×ÑÐ ÒÇÈÉo ¨³Ê 
 Ì³ÑÉ¨ÒÈÉ³ÑT¨Ì Ñ
Ì³Ñ ÜÓÂÉ Ø  ¨oÐÓØ×ÑÉ¨ÚÖÑ 
³ÑÑÜ ÒÑ¨TÉ Ñ
~ÒÈÑÒÐÉÑ³ ØÉ¨ ÌÙÈØ
É¨³³¨ ÑØ
ÚÑK¨ÖÉ ÐÉ³ÑoÉÓ³É¨ 
³Ó³ØÙ TØ~ÑÜ~Ñ ¨ 
1ÑÈ t(Ø~Ì~~ ÓÉ×³É³T Ì u
ÑÙÈ³ÑÐÓÜiÐÈ³ Ø¨ÊÂÉ ØÑ ³
~¨Ö
~ Ó³ oÜÈ~Ò ÈÉ ¨Ð ~Ò
ÚÑÑÑ~ÑÜÖÈ³ ØÉ~¨ÊÂÉ Øi×Ñ ³É 
ÐÉÉ ~É³¨ÉÓÑo ÑÑ ³ Ñ 
t %³ÑÜÓÒÜ×Ñu
~ÙÌÉ Ø.Ñ Âi¨ ~Ì ¸Æ
• Η ποίηση θέτει ερωτήματα ή δίνει
απαντήσεις
¬ÕÖÕÃÎÓÇËÃÔÇÏÎËØ×ÚÎÙÎ ÙßÔ¦ÓÇÎÇÖ¦ÔÚÎÙÎ ÍÒ×ÙÙÇÚÎÝÖÕÃÎÙÎÝ
ÙßÍÑÒÕÔÃàËÏÚÕËÍÜÏÙÚÏÑÄ ÒÕÍÕÑËÔÚØÏÑÄ
ßÖÕÑËÃÓËÔÕÞÜØÃÝÔÇÖÇØÇÏÚËÃÚÇÏÇÖÄÚÎ
ÙÑÁÉÎ ÚÕÙ×ÓÇ ÚÏÝÇÏÙÛÂÙËÏÝ ÑÄÓÇ
ÑÇÏÎÙÏÜÖÂÚÎÝ ßÖÇÍÕØËÆËÏÚÕÔÑÄÙÓÕ 
ÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇÚÕßÔËØÕÆÚÎÝÑØÆÈËÚÇÏ
ÎÖËØ¦ÚÜÙÎÚÕßÇÖËÃØÕß ÙÚÇÈ¦ÛÎÚÎÝ
ÊÏÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÏÕÏØÕÁÝÚÜÔÖ¦ÔÚÜÔ 
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Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

Ρουτίνας
εγκώμιον

Τ
Επιμέλεια: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ

Η «Κ» ÙÇÝÖØÕÚËÃÔËÏÁÐÏÈÏÈÒÃÇ ÆÖØÏÜÔ
ÙßÍÍØÇÌÁÜÔÇÔÚÃÍÏÇÁÐÏËÑÊÎÒ×ÙËÏÝ
ÇØÁÇÓËÁÔÇÈÏÈÒÃÕÒÕÏÖÄÔÚÇÐÏÊÁÉÚË
ÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÚËÃÚËÉßÞÇÍÜÍÎÛËÃÚËÑÇÏ
ÓËÚ¦ÖÕßÛÇÖËØ¦ÙËÏÚÕÑÇÑÄÛÇÁÞËÚË
ÄÙÕÞØÄÔÕÛÁÒËÚËÍÏÇÔÇÙßàÎÚÂÙËÚËÓË
ÌÃÒÕßÝÙÇÝÄÙÇÛÇÙÇÝÊÏÎÍÎÛÕÆÔÕÏÂØÜËÝÚÜÔÈÏÈÒÃÜÔÖÕßÛÇÁÞËÚËÊÏÇÈ¦ÙËÏ

Κυριάκος Ιωάννου
Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΚΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΙΗΤΗ ΒΑΣΙΛΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΤΗΣ «9ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 1821 ΕΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
(ΚΥΠΡΟΥ)»
 ÜËÑØ {×ÑËÈ¸Æ¬
Πρόκειται για ÚÎÊÏÊÇÑÚÕØÏÑÂÊÏÇÚØÏÈÂÚÕß
ßØÏ¦ÑÕßÜ¦ÔÔÕßÎÕÖÕÃÇÁÌËØËÙÚÕ
ÌÜÝÖ¦ØÇÖÕÒÒ¦ÔÁÇÙÚÕÏÞËÃÇÙÞËÚÏÑ¦ÓË
ÚÕÊÏÇÙÎÓÄÚËØÕÖÕÃÎÓÇÚÕßÇÙÃÒÎ¡ÏÞÇÎÒÃÊÎ  ÚÕÈÏÈÒÃÕÇÔÇÒÆËÚÇÏÓËÑ¦ÛËÒËÖÚÕÓÁØËÏÇÚÕÖÕÃÎÓÇÓË
ÚÕÔÙßÍÍØÇÌÁÇÔÇÚÕÖÕÛËÚËÃÚÇÏËÔÃÕÚË
ÑÇÏÚÕÒÓÎØ¦ÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÎÔÖÇÒÇÏÄÚËØÎÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÙÆÍÞØÕÔÎÑÇÏÙÎÓËØÏÔÂ
ÌÏÒÕÒÕÍÏÑÂÑÇÏÑØÏÚÏÑÂÐËÚ¦àÕÔÚÇÏÎ
ÖÇØ¦ÊÕÙÎÑÇÏÚÇËÑÊÕÚÏÑ¦ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇ
ÚÕßÖÕÏÎÚÏÑÕÆÁØÍÕßÚÕß¡ÏÞÇÎÒÃÊÎÑÇÏ
ËÖÏÞËÏØËÃÚÇÏÊÏËÐÕÊÏÑÂÖÇØÕßÙÃÇÙÎÚÜÔ
ÖÇØÇÍÄÔÚÜÔÖÕßÙßÔËÚÁÒËÙÇÔÙÚÎÔËÖÏÊËÃÔÜÙÎÚÜÔËÑÊÕÚÏÑ×ÔÖØÕÈÒÎÓ¦ÚÜÔ
ÖÕßÇÌÕØÕÆÔÚÕÁØÍÕÚÕßÖÕÏÎÚÂÚÕ
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Παναγιώτης Νικολαΐδης
Η ΝΥΦΗ ΤΟΥ ΙΟΥΛΗ
.ÐËÜi¸Æ
Η τελευταία ÖÕÏÎÚÏÑÂÙßÒÒÕÍÂÚÕßÇÔÇÍÏ×ÚÎ§ÏÑÕÒÇãÊÎËÃÔÇÏÁÔÇÙßÔÛËÚÏÑÄÈÏÜÓÇÚÏÑÄÖÕÃÎÓÇËÓÖÔËßÙÓÁÔÕÇÖÄ
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ÓÁØÕÝÚÎÝ ÆÖØÕßÏÇÚÕÔ§ÏÑÕÒÇãÊÎ
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ÓÕßÑÇÏÚÕßÚàßØÕÆÓÕßÖÕßÑÇÚ¦ÍÕÔÚÇÏ
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¬ÕÃÊÏÕÑÇÏÓÁÙÇ®ÙÚÕÊÏÇÓÁØÏÙÓÇ¬ÕÊÏÑÄ
ÓÕßÚÕÊÏÖÒÇÔÄÚÕÇÖÁÔÇÔÚÏ¬ÇÊÏÇÓËØÃÙÓÇÚÇÓÕÏ¦àÕßÔÊÏ¦ÌÇÔÇÒÁÖÜÓÁÙÇ®
ÊËÑ¦ÊËÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÔÇÑØÇÚÕÆÔÑØÇÚÕÆÓË
ÚÎÔÑÕÏÔÜÔÏÑÂÙßÔÕÞÂËÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÝ
ÚÏÝÃÊÏËÝÑÏÔÂÙËÏÝ¬ÎÔÃÊÏÇØÕßÚÃÔÇ
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ΙΔΕΕΣ

Πάνδημα αιτήματα εν καιρώ πανδημίας
Οι κρατικές δομές δοκιμάζονται και η κοινωνία ακροβατεί μεταξύ εκούσιας και ακούσιας ιδιωτικότητας
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ *

Η υφήλιος ÇßÚÂÚÎÔÖËØÃÕÊÕÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÁÔÇÇÖÄÚÇÖÏÕÙÎÓÇÔÚÏÑ¦
ÑÇÏÙßÔ¦ÓÇÊØÇÓÇÚÏÑ¦ÍËÍÕÔÄÚÇ
ÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔÊËÑÇËÚÏ×ÔÖÇÔÊÎÓÃÇÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆ*6=0+ 
ÁÞËÏËÖÎØË¦ÙËÏÑÇÚÇÒßÚÏÑ¦Ñ¦ÛË
ÇÔÛØ×ÖÏÔÎÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÁÞËÏËÖÏÌÁØËÏÇÑÇØÏÇÃËÝÇÔÇÑÇÚÇÚ¦ÐËÏÝÑÇÏ
ÇÖ»ÄÚÏÌÇÃÔËÚÇÏÛÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏ
ÓËÙÕÖØÄÛËÙÓÇÔÁÇÊËÊÕÓÁÔÇÙË
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÄÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÙËÑÕÏÔÜÔÏÑÄËÖÃÖËÊÕÃÔÇÏÈÁÈÇÏÇ
ÍÔÜÙÚÄÄÚÏÎÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÙßÞÔ¦
ËØÞÄÚÇÔÇÔÚÏÓÁÚÜÖÎÓËÇÔ¦ÒÕÍËÝ
ÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÖØÄÙÌÇÚÇÊËËÃÞÇÓË
ÖÇÍÑÄÙÓÏÇÍËÍÕÔÄÚÇÄÖÜÝÚÕÔÏÄ
´ÓÖÕÒÇÚÕÑÇÏÚÎÓËÍ¦ÒÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑØÃÙÎÖÕßÐËÑÃÔÎÙËÚÕ
ÑÇÏËÔÖÕÒÒÕÃÝÇÑÄÓÎÚÇÒÇÔÃàËÏÚÏÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÃËÝÚÇÕÖÕÃÇÜÙÚÄÙÕÊËÔËÃÞÇÔÙÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÑÕÏÔÄÚÎÚÇÚÕÔ
ÇÔÚÃÑÚßÖÕÖÕßÁÞËÏÎÖÇÔÊÎÓÃÇÚÕß
ÑÕØÜÔÕáÕÆÑÇÏÇßÚÄÕÌËÃÒËÚÇÏÄÚÏÎ
ÊÏÇÙÖÕØ¦ÂÚÇÔËÃÚËËÖÏÑËÔÚØÜÓÁÔÎ
ÚÕÖÏÑ¦ÙÚÎÔÌØÏÑÂËÃÚËÞØÕÔÏÑ¦
ÊÏËÙÖÇØÓÁÔÎÑÇÏÚÕÖÏÑ¦ÊÏÇÌÕØÕÖÕÏÎÓÁÔÎ©ÑÕØÜÔÕáÄÝÁÖÒÎÐËÚÎÔ
ßÌÂÒÏÕÙÞËÊÄÔÚÇßÚÄÞØÕÔÇÑÇÏÑÇÔËÃÝÊËÔÈØÁÛÎÑËÖØÕËÚÕÏÓÇÙÓÁÔÕÝ
ÍÏÇÔÇÚÕÔÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏ
¡ÏÇÇÖÄÚÏÝÓËÃàÕÔËÝÑØÃÙËÏÝÚÎÝ
ÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÝÂÚÇÔÕÒËÍÄÓËÔÕÝ
ÓÇÆØÕÝÛ¦ÔÇÚÕÝÎÈÕßÈÜÔÏÑÂÖÇÔ×ÒÎÖÕßÇÖÕÊËÑ¦ÚÏÙËÚÕÔÖÒÎÛßÙÓÄ
ÚÎÝßØ×ÖÎÝÑÇÏÁÌËØËÚÇÖ¦ÔÜ
Ñ¦ÚÜÙÚÎÎØÇÏ¦½ÖËÏØÕÖÇÔ×ÒÎÚÕßÂÚÇÔÍÏÇÚÕßÝ
ßØÜÖÇÃÕßÝÓÏÇÚØÇÍÏÑÂÖËØÃÕÊÕÝ
ÑÇÔÁÔÇÝÑÇÏÚÃÖÕÚËÊËÔÓÖÕØÕÆÙË
ÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÚÕÔÌÕÔÏÑÄÏÄÖÕß
ÙÑÄÚÜÔËÑ¦ÛËÎÓÁØÇËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝ
ÇÔÛØ×ÖÕßÝ¡ÃÇÇÖÄÚÏÝÖÏÕÊÏÇÊËÊÕÓÁÔËÝÛËÜØÃËÝÚÎÝËÖÕÞÂÝÂÛËÒË
ÚÕßÝÈØÇÃÕßÝÔÇËÃÔÇÏÕÏßÖÇÃÚÏÕÏ
ÍÏÇÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇËÔ×¦ÒÒÕÏÁÒËÍÇÔ

Μια από τις μείζονες
κρίσεις της ανθρωπότητας ήταν ο «μαύρος θάνατος» (1348-1352), που
αποδεκάτισε τον πληθυσμό της Ευρώπης και
έφερε τα πάνω-κάτω
στη Γηραιά Ήπειρο.
ÖÜÝÄÚÏÙßÓÈÇÃÔËÏËÃÔÇÏÕØÍÂËÕÆ
© ÆÖØÏÕÝÞØÕÔÏÑÕÍØ¦ÌÕÝËÄÔÚÏÕÝ
¡ÇÞÇÏØ¦ÝÙÎÓËÏ×ÔËÏÙÚÕ²ØÕÔÏÑÄ®ÚÕß ÇÏËÏÝÚÎÔËÞØÕÔÃÇÔÇÚÓÎ
ÁÖËÉËÔÕÛËÄÝÛÇÔÇÚÏÑÄÔÓÁÍÇÔÊÏ¦
ÚÇÝÇÓÇØÚÃËÝÓÇÝÑÇÏËÖÁÛÇÔËÔÚÕ
ÂÓÏÙÕÔÚÕßÔÎÙÙÃÕß®©ÓÇÆØÕÝÛ¦ÔÇÚÕÝËØÂÓÜÙËÖÄÒËÏÝÑÇÏÆÖÇÏÛØÕ
ÂÚÇÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÂÓ¦ÙÚÏÍÇÓÁÙÇÙË
ÒÃÍÇÞØÄÔÏÇ¦ÒÒÇÐÇÔÚÇÖ¦ÔÚÇÙÚÎÔ
ÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÚÜÔÑÇÚÕÃÑÜÔÚÎÝ
ßØ×ÖÎÝÑÇÏÚÎÝÍÍÆÝÔÇÚÕÒÂÝ
ÕÏÇËÃÔÇÏÄÓÜÝÎÙÞÁÙÎÚÕßÓÇÆØÕßÛÇÔ¦ÚÕßÓËÚÎÙÎÓËØÏÔÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÑÇÏÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆ"´ÞËÏËÔÊÏÇÌÁØÕÔÇÖÒ×ÝÜÝ
ÑÇÚÇÍØÇÌÂÔÇÙÎÓËÏ×ÙÕßÓËÄÚÏÕÏ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÞØÕÔÏÑÕÍØ¦ÌÕÏÚÕß
¡ËÙÇÃÜÔÇÇÔÇÌÁØÕßÔÄÚÏÎÖÇÔ×ÒÎÐËÑÃÔÎÙËÑ¦ÖÕßÙÚÎÔÔÇÚÕÒÂ
Õ¢ÒÇÓÇÔÊÄÝÈËÔËÊÏÑÚÃÔÕÝÓÕÔÇÞÄÝ
ÕßÊÕÈÃÑÕÝ:HUJ[\ZÛËÜØËÃÄÚÏÐËÑÃÔÎÙËÇÖÄÚÎÔÔÊÃÇÕÓÕßÙÕßÒÓ¦ÔÕÝÙßÍÍØÇÌÁÇÝ0IUHS>HYKP
ÖÏÙÚËÆËÏÄÚÏÇÖÄÚÎÔ ÃÔÇÑÇÏÚÎÔ
ÔÊÃÇÖØÕÂÒÛËÕÏÄÝ¡ÃÇÇÑÄÓÎÙÆÓÖÚÜÙÎËÃÔÇÏÄÚÏÕÏÇÔËÖÚßÍÓÁÔËÝ
ÏÚÇÒÏÑÁÝÖÄÒËÏÝÑØ¦ÚÎËÖÒÂÍÎÙÇÝ
ÖÕÒÆÙÕÈÇØ¦Ó¦ÒÏÙÚÇÕÕÑ¦ÑÏÕÝÇÔÇÌËØÄÚÇÔÙÚÎÔÖÇÔ×ÒÎÜÝ
ÇÔ×ÒÎÚÎÝ¢ÒÜØËÔÚÃÇÝ®ÓËÚÎÔ
ÖËØÏÕÞÂÚÕß¡ÏÒ¦ÔÕÜÙÚÄÙÕÔÇ
ÓÎÔËÖÎØË¦àËÚÇÏÙÞËÊÄÔÑÇÛÄÒÕß
ÖÃÙÎÝÑÇÏÑ¦ÖÕÏÇÖØ¦ÍÓÇÚÇ

Ο Κύπριος T¨{~o¨Ò×ØÉÌ³{ØÑTÑ{¨ÒØiÐÉ{É{³t¨{~Ìu³ÈtÑ{

É{Ø³iÉT¨ËÑÑ³ÐÊÓÉÉÚÉÌØÚÑÑ³{~ÌÐÓoÑÙ{Ò³ÑØÑÐÑ¨³ËÉØÐÑØV~Ñ{
ÉÓÚÑÉ³ÊÐ{³ÈiËÈut!_ºuV&>_¦V>_©_´®Æw´¬l
Ó¦ÒÒÕÔÃÊÏÕÔÚÕßÇÔÛØ×ÖÕßÓÁÔÕßÔ
ÇÔÇÒÒÕÃÜÚÇÇÔ¦ÚÕßÝÇÏ×ÔËÝÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÑÇÏÚÕÔ¡ËÙÇÃÜÔÇÁÖØËÖË
ÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÏÙÚÕÆÔÚÇÒËÍÄÓËÔÇ
MHRLUL^ZÇÔËÐÇØÚÂÚÜÝÚÜÔÒÄÍÜÔ
¬ÕÕÖ¦ÖÇÝ ÒÂÓÎÝ¬qÓËÖÇÖÏÑÂÈÕÆÒÇÚÎÔ8\HT]PZWLYMPKPHT
ÚÄÔÏàËÙÚÕÖÒÂØÜÓÇÚÎÝÑÑÒÎÙÃÇÝ
ÚÕßÄÚÏÕÏÈØÇÃÕÏÊËÔËÃÞÇÔÑÇÓÃÇ
ÙÞÁÙÎÓËÚÕÔÏÄÖÕßÚÕßÝÚÇÒ¦ÔÏàË
ÑÇÏÄÚÏÕÏ¦ÈÕÒÕÝËÃÔÇÏÇßÚÄÝÖÕß
ÁÑÇÔËÚÕßÝ²ØÏÙÚÏÇÔÕÆÝÔÇÖÏÙÚÁÉÕßÔÙÚÕÉÁÓÇ§ÇÑÇÏÙÂÓËØÇÒÕÏÖÄÔÓËÇÌÕØÓÂÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄÖÕß
ÇÔ¦ÚÕÖÇÍÑÄÙÓÏÕÊÏÇÙÖËÃØÕÔÚÇÏ
ÉËßÊËÃÝËÏÊÂÙËÏÝÍÃÔÕÔÚÇÏÉËÆÚÏÑÕÏÁØÇÔÕÏÙÚÕÞÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÑÇÏËÛÔÄÚÎÚËÝ ÇÏÄÖÜÝÑÇÚ¦
ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßÓÇÆØÕßÛÇÔ¦ÚÕß
ÕÏ¡ÇÙÚÏÍÕÆÓËÔÕÏ®-SHNNLSHU[LZ
ËÖÇÔÂÒÛÇÔÙÚÕÖØÕÙÑÂÔÏÕÁÚÙÏÑÇÏ
ÙÂÓËØÇÑÏÔÂÓÇÚÇÑÇÏÕÓ¦ÊËÝÇÔÛØ×ÖÜÔÒËÏÚÕßØÍÕÆÔÖÁØÇÇÖÄÚÎ

ÒÕÍÏÑÂÑÇÏÚÏÝËÖÏÚÇÍÁÝÚÎÝÏÇÚØÏÑÂÝ
ËÖÏÙÚÂÓÎÝÍÏÇÔÇÇÔÇÌÁØÕßÓËÓÄÔÕ
ÇßÚÂÚÎÊÏ¦ÙÚÇÙÎÑÇÏÄÞÏÚÎÙßÔËÏÊÎÚÂÖÕÒÏÚÏÑÂÇÔßÖÇÑÕÂ
¿ÙÕÏËÖÁàÎÙÇÔÇÖÄÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇÚÕß¡ÇÆØÕßÇÔ¦ÚÕßËÔÂÒÏÑËÝ
ÄÔÚËÝÖÕÚÁÊËÔÐËÖÁØÇÙÇÔÚÎÔÏÊÁÇ
ÚÕßÛÇÔ¦ÚÕßÕÏÉßÞÕÒÕÍÏÑÁÝÊÏÇÙÚ¦ÙËÏÝÚÕßàÎÚÂÓÇÚÕÝÇÑÄÓÇÑÇÏ
ÚÕÔ¡ËÙÇÃÜÔÇÊËÔÂÚÇÔÇÓËÒÎÚÁËÝ
ÊËÃÚËÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÏÝÚÁÞÔËÝÂÓËØÇÓÖÕØËÃÕÏÔÁËÝÍËÔÏÁÝÔÇÓÎÔ
ÁÞÕßÔÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÔÚÄÙÕÜÓ¦
ÚÏÝËÏÑÄÔËÝÛÇÔ¦ÚÕßÇÔÑÇÏÙÚÎÔ
ÚÇÒÃÇÂÙÚÎÔÙÖÇÔÃÇÎÇÃÙÛÎÙÂ
ÚÕßËÃÔÇÏÙÚÎÔÖËØÏØØÁÕßÙÇÇÒÒ¦
ÙÎÓÇÊËÆÕÔÚÇÏÇÖÄÚÎÔÇÖÄÚÕÓÎ
ÇÖÕÐÁÔÜÙÂÚÕßÝÇÖÄÚÏÝÑÇÛÎÓËØÏÔÁÝÚÕßÝÙßÔÂÛËÏËÝÑÇÏËÃÔÇÏÖÕÒÆËÆÑÕÒÕÔÇÇßÚÕËÍÑÒÜÈÏÙÚÕÆÔ
ÙÚÎÔÇÖÕÓÄÔÜÙÎÖÕßËÖÏÈ¦ÒÒÕßÔ
ÕÏÙßÔÛÂÑËÝÑßØÃÜÝËÑËÃÔËÝÕÏÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÖÕßÂÚÇÔËÖÏØØËÖËÃÝÙÚÎÔ

ËÙÜÙÚØÁÌËÏÇ¡ÖÕØËÃÙÚÕÔ¡ËÙÇÃÜÔÇÁÔÔÕÏËÝÄÖÜÝÊßÙÒËÏÚÕßØÍÏÑÂ
ÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÇÖÕÐÁÔÜÙÎÈÃÇÙÚÎÔÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÉßÞÏÑÂÇÙÛÁÔËÏÇÌÚ×ÞÏÇ
ÑÚÒÔÇËÃÞÇÔÚËÒËÃÜÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂ
ÁÔÔÕÏÇÂÔÇÓÎÔßÖÂØÞÇÔÑÇÛÄÒÕß
ÜÙÚÄÙÕÙÚÎÔËÖÕÞÂÓÇÝßÖ¦ØÞÕßÔ
ÑÇÏÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏÕÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏ
ËÒÇÌØ¦ÚÎÑÇØÊÃÇÚÏÝÖØÕÙÖËØÔÕÆÓËÖØÕÈ¦ÒÒÕßÓËÚÕÔËÑÕÆÙÏÕÖËØÏÕØÏÙÓÄÓÇÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖ»ÄÚÏ
ÃÙÜÝÛÇÁÖØËÖËÇÖØÁÖËÏÒÕÏÖÄÔ
ÕÏÕØÍÇÔÜÓÁÔËÝÖÕÒÏÚËÃËÝÔÇËÍÑÆÉÕßÔÑÇÏÙËÚÁÚÕÏÇàÎÚÂÓÇÚÇÚÇ
ÕÖÕÃÇÕÌËÃÒÕßÔÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÔ
ËÔÇÑÇØËÃÑÇÏÌßÙÏÑ¦ÔÇÊÕßÔÖ×Ý
ÓÖÕØÕÆÔÔÇÙÚÇÛÕÆÔÙÚÕÖÒËßØÄ
ÚÁÚÕÏÜÔÕÓ¦ÊÜÔÑÇÏËÔÄÙÜÎÑØÃÙÎÊÏÇØÑËÃ
©¡ÇÆØÕÝ¦ÔÇÚÕÝÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÇ¦ÒÒÇÐËÌßÙÏÑ¦ÑÇÏÈÇÛÏ¦ØÏàÜÓÁÔËÝÖØÇÑÚÏÑÁÝÚÄÙÕÙËÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÄÙÕÑÇÏÙËÑÕÏÔÜÔÏÑÄËÖÃÖËÊÕ
¿ÙÕÑÇÏÇÔÌÇÃÔËÚÇÏÖËØÃËØÍÕÎ
ÁÒÒËÏÉÎËØÍÇÚÏÑ×ÔÞËØÏ×ÔÁÌËØË
ÙÚÇÊÏÇÑ¦ÇÆÐÎÙÎÙÚÕßÝÓÏÙÛÕÆÝ
ÑÇÒÆÚËØÎÇÔÇÑÇÚÇÔÕÓÂÚÕßÖÒÕÆÚÕß¶ÌßÙÏÑ¦ÑÇÏÊËÔÁÍÏÔÇÔÄÒÕÏ
ÖÒÕÆÙÏÕÏ¶ßÖÂØÐËÓËÍÇÒÆÚËØÎÑÕÏÔÜÔÏÑÂÓËÚÇÑÃÔÎÙÎÑÇÏÖÏÕÁÔÚÕÔÎ
ÎÑÕÏÔÜÔÏÑÂÓËÚ¦ÛËÙÎ¿ÖÜÝÌÇÃÔËÚÇÏÇÖÄÚÎÔÖØÄÙÌÇÚÎÈÏÈÒÏÕÍØÇÌÃÇÕÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÙßÔÁÖËÏËÝÂÚÇÔ
ËÔÚËÒ×ÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÇÖÄÖËØÏÕÞÂ
ÙËÖËØÏÕÞÂÞÇÓÎÒÂÛÔÎÙÏÓÄÚÎÚÇ
ÞÇÓÎÒÄÚËØÕÏÓÏÙÛÕÃßÉÎÒÂÛÔÎÙÏÓÄÚÎÚÇßÉÎÒÄÚËØÕÏÓÏÙÛÕÃÂÓËØÇ
ÓËÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆ
ÑÇÏÓÎÁÞÕÔÚÇÝÇÔÇÔÂÉËÏÖÒÂØÜÝ
ÎÖÇÍÑÄÙÓÏÇÕÏÑÕÔÕÓÃÇÇÖÄÚÕÙÕÑ
ÚÜÔÖËØÇÙÓÁÔÜÔËÚ×ÔÕÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÖØÕÑÒÂÙËÏÝËÃÔÇÏÄÒËÝÓÖØÕÙÚ¦
ÓÇÝÑÇÏÕÑÇÛÁÔÇÝÛÇÖØÁÖËÏÔÇ
ÇÔÇÒ¦ÈËÏÚÕÑÕÓÓ¦ÚÏÖÕßÚÕßÇÔÇÒÕÍËÃ©ÏÚØ¦ÖËàËÝÚÎÝ¢ÒÜØËÔÚÃÇÝ
ÑÇÏÄÞÏÓÄÔÕÚÕÔÕÇÏ×ÔÇÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÇÔÚÎÞØËÕÑÕÖÃÇÑÇÏÎÑÇÚ¦-

ÙÚÇÙÎËÖ×ÇÙËÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÚÜÔ
ÔËÞßØÕÊÇÔËÏÙÚÎØÃÜÔ4VU[LKP
7PL[nÂÓËØÇÒÕÏÖÄÔÛÇÖØÁÖËÏ
ÔÇÊËÏÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÝÑÄÙÓÕÝÖ×Ý
ÛÇÈÕÎÛÂÙËÏÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÇÚÎÔ
ÑÕÏÔÜÔÃÇ ÇÚ»ÇÔÇÒÕÍÃÇÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÓËÔÇÖÕÆÓËÄÚÏÑÇÏÓËÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇÚÕßÎÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÛÇ
ÓÖËÏÙÚÇÊÏÇÑ¦ÓËÔÙËÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂ
ÚØÕÞÏ¦ÖÇØÇÍÜÍÂÝÕÏÊËÊÕÓÁÔËÝÙßÔÂÛËÏËÝÑÇÏÎÇÔÛØ×ÖÏÔÎÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÛÇÇÒÒ¦ÐËÏÇÔÛÇËÃÔÇÏÖØÕÝ
ÚÕÑÇÒÆÚËØÕÂÄÞÏÕßÊËÃÝÓÖÕØËÃÔÇ
ÚÕÖËÏÊÏÄÚÏÚÕ¦ÚÕÓÕÛÇÖØÁÖËÏÔÇ
Ó¦ÛËÏÔÇÒËÏÚÕßØÍËÃÙËËÔÚËÒ×ÝÊÏ¦ÌÕØÕËÖÃÖËÊÕÃÔÇÏËÔÊÏÇÌÁØÕÔÔÇ
ÊÕÆÓËÇÔÕÖËØÏÕØÏÙÓÄÝÓÇÝÛÇÓÇÝ
ÕÊÎÍÂÙËÏÙËËÙÜÙÚØÁÌËÏÇÑÇÏÖËØÏÊÃÔÎÙÎÂÇÔÛÇÛËÒÂÙÕßÓËÔÇÒËÏÚÕßØÍÂÙÕßÓËÙËÖËØÏÙÙÄÚËØÕÙßÒÒÕÍÏÑÄËÖÃÖËÊÕ¡ÁÔËÏÔÇÊÕÆÓËÖ×Ý
ÛÇÊÏÇÞËÏØÏÙÚÕÆÓËÚÏÝÈØÇÊÏÁÝÙÚÇ
ÓÖÇÒÑÄÔÏÇÓËÓÕßÙÏÑÂÚÎÞØÂÙÎ
ÚÜÔÓÁÙÜÔÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝ
ÑÇÏÚÕÔÉÎÌÏÇÑÄÑÄÙÓÕÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÓËÄÒÕÏÓÇÝËÔÃÕÚËÞÜØÃÝÓÁÚØÕÃÔÇÏÛËÜØ×ÇÑÄÓÎÖÕÒÆÔÜØÃÝ
ÍÏÇÔÇËÐÇÞÛÕÆÔÙßÓÖËØ¦ÙÓÇÚÇÍÏÇ
ÚÕÚÏÛÇÇÌÂÙËÏÖÃÙÜÚÎÝÎÖÇÔÊÎÓÃÇÙÆÍÞØÕÔÎËÖÕÞÂÇÖÁÞËÏÖÇØÇÙ¦ÍÍÇÝÇÖÄÚÕÔ¡ËÙÇÃÜÔÇÇÒÒ¦
Õ¦ÔÛØÜÖÕÝÓÕÏ¦àËÏÔÇÖÇØÇÓÁÔËÏ
ÙÞËÊÄÔÃÊÏÕÝËÔÑÇÏØ×ÓËÍ¦ÒÜÔÑØÃÙËÜÔÐËÞÜØÃàÕßÔÕÏÎÍÁÚËÝÕÏ¦ÍÏÕÏ
ÕÏÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏÎÓÁÔÕÏÇÒÒ¦ÑÇÏÕÏ
ÌÕÈÏÑÕÃÕÏÕÖÕØÚÕßÔÏÙÚÁÝÕÏÊËÏÒÕÃ
ÑÇÏÕÏÛØÇÙÆÊËÏÒÕÏ

Δείτε: t  KÙÐi.×¨ÑoËÙÑu_²
©|ºX_x©_n_²³Èo~ÐÑ¨Ó¨o~ÐÑl¬t0ÙÉ~ÑÊÐÉ¨u/v_
_R>_¦³È({É¨(ÒÜ(ÑÇÜË{
¬t0ÌÐÑ³È,ÌÙÈu/v_>_
k²v_+©_³È=Ñ=Ñ~åÌd®
* Διδάκτορας Μεσαιωνικής Ιστορίας Πανεπιστήμιο Κύπρου.
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ΠΡΟΣ ΩΠΑ

Aυτό ÈÈÓKÑÜÉ³iÉ{³ÈTËÑ³ÈtÒ¨ÐÑuÊ³Ñi~ÑÚÑ¨Êo¨ÑÐÐÊÈÑ~ÜÈÚÖÑÐÉÌÜ{ViÑ×Ëi³Ñ³ÌÐÈÙÖÜÉÑo{¤ÑÈ³ÌVÑÜÜÒ~Ñ{{iÚ{ËÈÐÉ³i³Ê~ÑÚÙÊoiiVÓÙ{Ñ³~ÑÜÖ³É¨Ì³ÈØÉÑÈ³Ì

Μια σειρά καθρέφτης και χαστούκι
Για το «Κάρμα» μιλάνε στην «Κ» η σεναριογράφος Χριστιάνα Αρτεμίου και η σκηνοθέτρια Ναστάζια Χριστοδούλου
Συνέντευξη στον

ÓËÚÎÙÜÙÚÂÑÇÛÕÊÂÍÎÙÎÁÊÏÔÇÔ
ÚÕÔÑÇÒÆÚËØÄÚÕßÝËÇßÚÄ

Το «Κάρμα» ËÃÔÇÏÓÃÇËÐÇÏØËÚÏÑÂÚÎÒËÕÖÚÏÑÂÙËÏØ¦ÎÕÖÕÃÇÂÊÎÇÖÄ
ÚÎÔÖØ×ÚÎÙËàÄÔÁÑÇÔËËÖÏÚßÞÃÇ
ÃÙÜÇÖÄÚÏÝËÐÇÏØËÚÏÑÁÝËØÓÎÔËÃËÝÚÜÔ ÆÖØÏÜÔÎÛÕÖÕÏ×ÔÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÊÆÕÚÇÒÇÔÚÕÆÞËÝÊÎÓÏÕßØÍÕÃ
ÎÎÛÕÖÕÏÄÝÙËÔÇØÏÕÍØ¦ÌÕÝØÇÊÏÕÌÜÔÏÑÂÖÇØÇÍÜÍÄÝÙÚÕÔ3V]L-T
²ØÏÙÚÏ¦ÔÇØÚËÓÃÕßÑÇÏÎÙÑÎÔÕÛÁÚØÏÇ§ÇÙÚ¦àÏÇ²ØÏÙÚÕÊÕÆÒÕß¡Ë
ÚÏÝÊßÔ¦ÓËÏÝÑÇÏÚÕÓËØ¦ÑÏÑÇÏÚÜÔ
ÊÆÕÎÙËÏØ¦ÈØÂÑËÚÎÛÁÙÎÚÎÝÙÚÕÔ
ÚÎÒËÕÖÚÏÑÄÞ¦ØÚÎÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÚÕÔ
ÑÇÚÁÑÚÎÙË¬Õ ¦ØÓÇ®ÛËÜØ×ÄÚÏ
ÁÞËÏÛÁÙËÏÖÕÒÆÉÎÒ¦ÚÕÔÚÎÒËÕÖÚÏÑÄÖÂÞÎÑÇÏÇßÚÄÕÌËÃÒËÚÇÏÄÖÜÝ
ÒÁÔË²ØÏÙÚÏ¦ÔÇÑÇÏÔÇÙÚ¦àÏÇÙÚÕÔ
ÙËÈÇÙÓÄÖÕßÊËÃÞÔÕßÔÙÚÕÔÎÛÕÖÕÏÄÙßÔËØÍ¦ÚÎÚÕßÝÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÕ
ÑÕÏÔÄÁËÏÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦Î²ØÏÙÚÏ¦ÔÇ!ÁØÇÓËÇÖÄÚÎÔÇØÞÂÄÚÏ
ÚÕº ¦ØÓÇ»ÛÇÂÚÇÔÁÔÇÙÚÕÃÞÎÓÇ
ÍÏÇÄÒÕßÝÓÇÝÓÏÇÖØÄÑÒÎÙÎÑ¦ÚÏ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÖÕßËÍÑßÓÕÔÕÆÙËÑÏÔÊÆÔÕßÝÑÇÏØÃÙÑÇÓËÃÝÈ¦ÒÇÓËÚÕ
ÓËØ¦ÑÏÓÇÝÚÕÖ¦ÛÕÝÓÇÝÚÎÙÑÒÎØÂ
ÊÕßÒËÏ¦ÚÎÔÇÒÂÛËÏÇÓÇÝÚÏÝËÏÒÏÑØÏÔËÃÝÓÇÝÖØÕÛÁÙËÏÝÖÏÚßÞÃÇÚÕ
ÁÑÇÔËÕÑÄÙÓÕÝ®ÑÇÏÙßÓÖÒÎØ×ÔËÏÎ§ÇÙÚ¦àÏÇ!¿ÚÇÔÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÝÓÏÇÊÕßÒËÏ¦ÓËÙÕÈÇØÄÚÎÚÇÑÇÏ
ËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÙÓÄÞÜØÃÝÔÇÊÁÞËÙÇÏ
ËÑÖÚ×ÙËÏÝÇÖÄÑÇÔÁÔÇÔÕÆÚËÑÇÔ
ÇÖÄËÙÁÔÇÚÄÚËÖËÚßÞÇÃÔËÏÝÁÔÇ
ÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÖÕßÙÁÈËÚÇÏÖØ×ÚÇÇÖÄ
ÄÒÇÚÕÔËÇßÚÄÚÕßÑÇÏÑÇÚ¦ÙßÔÁÖËÏÇÚÕÔÑÄÙÓÕ¶ÚÎÒËÛËÇÚÂ®¡ÃÇ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÂÖØÕÙÛÂÑÎÙÚÎÙËÏØ¦ËÃÔÇÏÕÏÙßÔËÔÚËÆÐËÏÝÚÜÔËÏÊÏÑ×ÔÖÕß
ÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÙÚÕÚÁÒÕÝÑ¦ÛËËÖËÏÙÕÊÃÕß¬Õ ¦ØÓÇ®ËÃÔÇÏÎÚÎÒËÄØÇÙÎ
ÖÕßÊËÔÁÞÕßÓËÙßÔÎÛÃÙËÏÚÄÙÕÙË
ËÖÃÖËÊÕÛËÓÇÚÕÒÕÍÃÇÝÄÙÕÑÇÏÙË
ËÖÃÖËÊÕËØÓÎÔËÏ×ÔÑÇÏÖÇØÇÍÜÍÂÝ

– Παρακολουθώντας τα επεισόδια, είδα ένα πολύ υψηλό ερμηνευτικό αποτέλεσμα, κάτι το
οποίο τηλεοπτικά δεν το έχουμε
συνηθίσει. Τι συμβαίνει;
– ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ: ËÜØ×ÄÚÏÚÕ 
ËÔÄÝËÖÏÚßÞÎÓÁÔÕßËÖËÏÙÕÊÃÕßÂÚÇÔ
ÎÙÜÙÚÂÊÏÇÔÕÓÂÚÜÔØÄÒÜÔ¬Õ
ÒËÍÄÓËÔÕJHZ[PUN¡ÄÒÏÝÕÒÕÑÒÂØÜÔÇÁÔÇÑËÃÓËÔÕÓÇàÃÓËÚÎ§ÇÙÚ¦àÏÇÙßàÎÚÕÆÙÇÓËÑÇÏËÖÏÒÁÍÇÓË
ÚÕßÝÎÛÕÖÕÏÕÆÝÖÕßÛÇÚÇÃØÏÇàÇÔ
ËÓÌÇÔÏÙÏÇÑ¦ÑÇÏÎÒÏÑÏÇÑ¦ÑÇÏÛÇ
ÖÒÎØÕÆÙÇÔÚÏÝÇÔ¦ÍÑËÝÚÕßÑ¦ÛË
ØÄÒÕßÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕßÝÙßÔÊßÇÙÓÕÆÝ
ÎÛÕÖÕÏ×ÔÖÕßÛÇÑ¦ÔÇÓËÙËÑ¦ÛË
ËÖËÏÙÄÊÏÕ¢ÚÏ¦ÞÔÇÓËÊÎÒÇÊÂÓÇàÃÚÎÔÕÓ¦ÊÇÎÛÕÖÕÏ×ÔÖÕßÛÇàÜÔÚ¦ÔËßÇÔÚÎÔÑ¦ÛËÏÙÚÕØÃÇ¡ËÚ¦
ÓÏÒÕÆÙÇÓËÚÕßÝÎÛÕÖÕÏÕÆÝÚÎÒËÌÜÔÏÑ¦ÑÇÏÙßàÎÚÕÆÙÇÓËÍÏÇÚÎÔ
ÏÙÚÕØÃÇÚÎÔÉßÞÕÒÕÍÃÇÑÇÏÚÕÏÙÚÕØÏÑÄÚÕßØÄÒÕßÚÕßÝÑÇÏÚÇÓÎÔÆÓÇÚÇÖÕßÛÁÒÇÓËÔÇÈÍ¦ÒÕßÓËÇÖÄ
ÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕËÖËÏÙÄÊÏÕ¡ËÚÁÖËÏÚÇÄÚÇÔÛÇ¦ØÞÏàËÖÒÁÕÔÚÕÍÆØÏÙÓÇÕÏÎÛÕÖÕÏÕÃÑÇÏÕÏËØÓÎÔËÃËÝ
ÚÕßÝÖËØÔÕÆÙÇÔËÐÕÒÕÑÒÂØÕßÙÚÇ
ÞÁØÏÇÚÎÝ§ÇÙÚ¦àÏÇÝ
– ΝΑΣΤΑΖΙΑ: ÙÜÙÚÂËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÖÕßÇÔÇÖÚÆÙÙËÚÇÏÓËÚÇÐÆÎÛÕÖÕÏÕÆÑÇÏÙÑÎÔÕÛÁÚÎËÃÔÇÏÍÏÇÓÁÔÇ
ÚÕÖÏÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÑÕÓÓ¦ÚÏÍÏÇÁÔÇ
ËÖÏÚßÞÎÓÁÔÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇØÁÖËÏ
ÔÇÑ¦ÔËÏÝÚÕÔÎÛÕÖÕÏÄÔÇÔÏ×ÙËÏ
ÇÙÌ¦ÒËÏÇÙÚÇÞÁØÏÇÙÕßÍÏÇÔÇÓÖÕØÁÙËÏÔÇÇÌËÛËÃÑÇÏÔÇÊ×ÙËÏÚÕÔ
ÑÇÒÆÚËØÄÚÕßËÇßÚÄÔÜØÃàÕÔÚÇÝ
ÇÖÄÖØÏÔÖÕÆÂÛËÒÇÔÇÕÊÎÍÂÙÜ
ÚÎÔÑ¦ÛËÏÙÚÕØÃÇàÎÚÕÆÙÇÇÖÄÚÕßÝ
ÎÛÕÖÕÏÕÆÝÔÇÓËËÓÖÏÙÚËßÚÕÆÔÑÇÏ
ÓÇàÃÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÓËÑÇÛÇØÕÆÝ
ÞÇØÇÑÚÂØËÝÓËÇÔÛØ×ÖÏÔÎßÖÄÙÚÇÙÎØÕÙÖÇÛÕÆÙÇÔÇËÑÓËÚÇÒÒËßÚ×ÚÇÊÏÑ¦ÚÕßÝËØÓÎÔËßÚÏÑ¦ÓÁÙÇ
ÑÇÏÔÇÚÇËÔÚ¦ÐÜÊÏÇÑØÏÚÏÑ¦ÙÚÕÔ
ØÄÒÕÚÕßÝÊ×ÕÌËÃÒÜÔÇÖÜÊÎÓÄÙÏÇÁÔÇÚËØ¦ÙÚÏÕËßÞÇØÏÙÚ×ÖØÕÝ
ÄÒÕßÝÚÕßÝÎÛÕÖÕÏÕÆÝÍÏÇÚÎÙÑÒÎØÂÚÕßÝÊÕßÒËÏ¦ÚÕßÖÁØÓËÚØÕÚÇÒÁÔÚÕÚÕßÝÚÕÖ¦ÛÕÝÑÇÏÚÕÔàÂÒÕ
ÚÕßÝÑÇÏÌßÙÏÑ¦ÍÏÇÚÎÔËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÖÕßÓÕßÁÊËÏÐÇÔ

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

– Μετά από πολλά χρόνια στη
κωμωδία, επέστρεψες από την
περσινή τηλεοπτική περίοδο με
το δράμα. Πως ήρθε η ιδέα για
το Κάρμα;
– ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ:ÏÊÁÇÍÏÇÚÕ ¦ØÓÇÍËÔÔÂÛÎÑËÖØÏÔÇÖÄÊÆÕÞØÄÔÏÇ
ÓÁÙÇÇÖÄÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÓÕßÍÏÇÑ¦ÚÏ

Η τηλεοπτική É{¨ÒtÒ¨ÐÑuÓTÉ{ÚÓÉ{iÐÑ³{~Ò~Ñ{ÙÖ~ÜÑÇi³ÊÐÑ³ÑÉË
³³Ö³ÊÜV~Ñ{Ì~Ñ{ÑÚÓÜÈÐÉÑ³ÑÑ×ÉÖoÈÐÉÉËÑ{É~ÉË
ÃÙÜÝÖÏÕÕßÙÏÇÙÚÏÑÄÃÙÜÝÑÇÏÖÏÕ
ÇÔÛØ×ÖÏÔÕÁØËÏÝÓËÍÇÒ×ÔÕÔÚÇÝ
ÕÏÇÔ¦ÍÑËÝÑÇÏÚÇÛÁÒÜ®ÓÇÝÇÒÒ¦àÕßÔ¿ÒÇÇßÚ¦ÖÕßÙßÔÁÈÇÏÔÇÔ
ÑÇÏÙßÓÈÇÃÔÕßÔÊßÙÚßÞ×ÝÇÑÄÓÇ
ÙÚÕÔÚÄÖÕÓÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏÙËÖÇÍÑÄÙÓÏÇÑÒÃÓÇÑÇÁÔÏÜÛÇÔÇÓËËÖÎØË¦àÕßÔÔÇÓËÖÒÎÍ×ÔÕßÔÔÇÓËÛßÓ×ÔÕßÔÑÇÏÔÇÓËÑ¦ÔÕßÔÔÇÛÁÒÜ
ÔÇÊØ¦ÙÜÑÜÓÜÊÃÇÁÞËÏÚÎÔÏÊÏÄÚÎÚÇÔÇÇÖÇÒÆÔËÏÚÕÔÖÄÔÕÔ×
ÓÏÇÙËÏØ¦ÄÖÜÝÚÕ ¦ØÓÇ®ÓÖÕØËÃ
ÔÇÒËÏÚÕßØÍÂÙËÏÙÇÔÑÇÛØÁÌÚÎÝ
ÑÇÏÙÇÔÞÇÙÚÕÆÑÏÇÌÆÖÔÏÙÎÖØÕÝ
ÄÒÕßÝÓÇÝßÚÄÝÂÚÇÔÕÙÚÄÞÕÝ
ÓÕßÁÔËÄÚÏÍÏÇÔÇÊÏÕØÛ×ÙËÏÝÁÔÇ
ÖØÄÈÒÎÓÇÖØÁÖËÏÖØ×ÚÇÔÇÇÔÚÏÒÎÌÛËÃÝÑÇÏÔÇÊËÞÚËÃÝÚÎÔÆÖÇØÐÂ
ÚÕßÑÇÏÚÕ ¦ØÓÇ®ÁÞËÏÇßÚÂÚÎÔ
ÇÖÕÙÚÕÒÂ§ÇËÔÎÓËØ×ÙËÏÍÏÇÚÇ
ÑÇÑ×ÝÁÞÕÔÚÇÖÕßÙßÓÈÇÃÔÕßÔÑÇÛÎÓËØÏÔ¦ÊÃÖÒÇÓÇÝÑÇÏËÓËÃÝËÖÏÒÁÍÕßÓËÔÇËÛËÒÕÚßÌÒÕÆÓË
– ΝΑΣΤΑΖΙΑ: ¿ÚÇÔÓÕßÖØÜÚÕÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÎ²ØÏÙÚÏ¦ÔÇÚÎÔÏÊÁÇ
ÚÎÝÍÏÇÊÎÓÏÕßØÍÃÇÚÕß ¦ØÓÇ®
ÖØÕÈÒÎÓÇÚÃÙÚÎÑÇÖÕÒÆ½ÚÇÔ¦ØÇÍËÕÑÄÙÓÕÝÁÚÕÏÓÕÝÔÇÊËÞÚËÃÓÏÇ
ÙËÏØ¦ÖÕßÖØÕÈ¦ÒËÏÚÎÌØÃÑÎÑÇÏ
ÚÎÔÇÍØÏÄÚÎÚÇÚÎÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝÓÇÝ
ÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÈÇÙÏÙÓÁÔÎÙËÇÒÎÛÏÔ¦

«Όταν αντιμετωπίζεις
μια δουλειά με σοβαρότητα και επαγγελματισμό, χωρίς να δέχεσαι
εκπτώσεις από κανέναν,
ούτε καν από εσένα, τότε
πετυχαίνεις ένα αποτέλεσμα που σέβεται πρώτα από όλα τον εαυτό του
και κατά συνέπεια τον
τηλεθεατή», λέει η Ναστάζια Χριστοδούλου.
ÍËÍÕÔÄÚÇÖÕßÁÍÏÔÇÔ"½ÐËØÇÄÚÏÎ
ÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÚÜÔÛËÓ¦ÚÜÔÁÖØËÖË
ÔÇËÃÔÇÏÖØÕÙËÑÚÏÑÂÓÇÖ¦ÔÜÇÖÄ
ÄÒÇÇÔÛØÜÖÕÑËÔÚØÏÑÂÚÄÞÕÝÊËÔ
ÂÚÇÔÎÖØÕÈÕÒÂÚÎÝÈÃÇÝÇÒÒ¦Î
ÇÔÛØ×ÖÏÔÎÉßÞÕÒÕÍÃÇÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÑÇÏÖÇØÇÌØÕÙÆÔÎÖÕßÕÊÎÍËÃ
ÚÕÔËÍÑÒÎÓÇÚÃÇËÑËÃÇÓÖÕØÕÆÙÇÓËÑ¦ÒÒÏÙÚÇÔÇÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÓË
ÚÎÔÖËÖÇÚÎÓÁÔÎÙßÔÚÇÍÂÓÖÄÒÏÑÕ
ÇÃÓÇÓÖÄÒÏÑÕÑÒ¦ÓÇÑÇÏÙÑÎÔÁÝ

ÇÍÜÔÃÇÝÔÚÕÆÚÕÏÝÛËÜØ×ÄÚÏÑ¦ÔÇÓËÁÔÇÈÂÓÇÖÇØÇÖÁØÇÊÃÔÕÔÚÇÝ
ÑÇÏÚÕÙÚÕÏÞËÃÕÚÎÝËÔÎÓÁØÜÙÎÝÓË
ÚÏÝÙßÔËÔÚËÆÐËÏÝÚÜÔËÏÊÏÑ×ÔÖÕß
ÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÙÚÕÚÁÒÕÝÑ¦ÛËËÖËÏÙÕÊÃÕß¥ÝÙÑÎÔÕÛÁÚØÏÇÑÇÏÙßÓÖÇØÇÍÜÍÄÝÛËÜØ×ÄÚÏÚÕ ¦ØÓÇ®ÁÞËÏ
ÌÁØËÏÓÏÇÓÏÑØÂËÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÙÚÎÔ
ÑßÖØÏÇÑÂÚÎÒËÄØÇÙÎÄÙÕÇÌÕØ¦
ÚÎÔËÈÊÕÓÇÊÏÇÃÇÖØÕÈÕÒÂÚÎÝÚÎ
ÙÜÙÚÂÖÇØÇÍÜÍÂÚÎÔÇÔ¦ÊËÏÐÎ
ÚÜÔ ÆÖØÏÜÔÎÛÕÖÕÏ×ÔÓÁÙÇÇÖÄ
ÚÏÝËØÓÎÔËÃËÝÚÕßÝÑÇÏÚÕÑßØÏÄÚËØÕÚÕÑÇÒÄÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÖÕßÓÖÕØËÃ
ÔÇËÖÏÚËßÞÛËÃÇÑÄÓÇÑÇÏÓËÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÕÓÖ¦ÚàËÚ
–Υπάρχει συνταγή για μια επιτυχημένη τηλεοπτική παραγωγή;
Τι νομίζετε ότι έκανε επιτυχία
με το Κάρμα;
– ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ:ËÔÖÏÙÚËÆÜÙÚÏÝ
ÙßÔÚÇÍÁÝÏÙÚËÆÜÖ¦ØÇÖÕÒÆÙÚÕÔ
ÙÜÙÚÄÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÓÄÙÚÎÔÕØÍ¦ÔÜÙÎÙÚÕÔÑÕÏÔÄÙÚÄÞÕÄÒÎÝÚÎÝ
ÕÓ¦ÊÇÝÑÇÏÚÎÔÇÔÛØ×ÖÏÔÎÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÑÇÏÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÑÇÛ»ÄÒÎÚÎ
ÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÖÇØÇÍÜÍÂÝ ÇÔËÃÝ
ÇÖÄËÓ¦ÝÊËÔÂÐËØËÇÔÚÕ ¦ØÓÇ®
ÛÇÍÏÔÄÚÇÔËÖÏÚßÞÃÇÂÄÞÏÉßÞÕÒÕÍÃÇÑÇÏÕÏÇÖÇÏÚÂÙËÏÝÚÕßÑÄÙÓÕß

¶ÚÎÒËÛËÇÚÂËÃÔÇÏÇÖØÄÈÒËÖÚËÝÑÇÏ
ÇÒÒ¦àÕßÔØÇÍÊÇÃÇÞØÄÔÕÓËÚÕÔ
ÞØÄÔÕÄÙÜÓ¦ÒÒÕÔÚ×ØÇÓËÚÏÝ
ÖÒÇÚÌÄØÓËÝÑÇÏÚÕ5L[MSP_ÓËÃÝËÃÞÇÓËÁÔÇÔÙÚÄÞÕÁÔÇÄØÇÓÇÁÔÇÔ
ÙÑÕÖÄÁØÇÓËÇÖÄÚÎÔÇØÞÂÄÚÏ
ÚÕ ¦ØÓÇ®ÛÇÂÚÇÔÁÔÇÙÚÕÃÞÎÓÇÍÏÇÄÒÕßÝÓÇÝÓÏÇÖØÄÑÒÎÙÎ
Ñ¦ÚÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÖÕßËÍÑßÓÕÔÕÆÙËÑÏÔÊÆÔÕßÝÑÇÏØÃÙÑÇÓËÃÝÈ¦ÒÇÓËÚÕÓËØ¦ÑÏÓÇÝÚÕÖ¦ÛÕÝÓÇÝ
ÚÎÙÑÒÎØÂÊÕßÒËÏ¦ÚÎÔÇÒÂÛËÏÇ
ÓÇÝÚÏÝËÏÒÏÑØÏÔËÃÝÓÇÝÖØÕÛÁÙËÏÝ
ÖÏÚßÞÃÇÚÕÁÑÇÔËÕÑÄÙÓÕÝ
– ΝΑΣΤΑΖΙΑ: ¿ÚÇÔÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÝÓÏÇÊÕßÒËÏ¦ÓËÙÕÈÇØÄÚÎÚÇÑÇÏ
ËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÙÓÄÞÜØÃÝÔÇÊÁÞËÙÇÏ
ËÑÖÚ×ÙËÏÝÇÖÄÑÇÔÁÔÇÔÕÆÚËÑÇÔ
ÇÖÄËÙÁÔÇÚÄÚËÖËÚßÞÇÃÔËÏÝÁÔÇ
ÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÖÕßÙÁÈËÚÇÏÖØ×ÚÇ
ÇÖÄÄÒÇÚÕÔËÇßÚÄÚÕßÑÇÏÑÇÚ¦
ÙßÔÁÖËÏÇÚÕÔÑÄÙÓÕ¶ÚÎÒËÛËÇÚÂ
¦ÛËËÖËÏÙÄÊÏÕÂÚÇÔÍÏÇËÓ¦ÝÓÏÇ
ÊÆÙÑÕÒÎÑÇÏÇÖÇÏÚÎÚÏÑÂÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÓÁÞØÏÔÇÖËÚÆÞÕßÓËÚÕËÖÏÛßÓÎÚÄÇÖÕÚÁÒËÙÓÇËÜØ×ÄÚÏÇßÚÄ
ÖÕßÙßÔÁÈÇÒËÙÚÎÔËÖÏÚßÞÃÇÚÕß
 ¦ØÓÇ®ÂÚÇÔÎÑÇÛÇØÂÍØÇÓÓÂ
ÖÕßÇÑÕÒÕßÛÕÆÙÇÓËÄÒÕÏÎÇÌÕÙÃÜÙÎÚÜÔÇÚÄÓÜÔÖÕßÊÕÆÒËÉÇÔ
ÍÏ»ÇßÚÄÇÒÒ¦ÑÇÏÕÏÎÛÕÖÕÏÕÃÖÕß

Πέντε χελιδόνια δεν φέρνουν την άνοιξη

Αν δεις ³Ñ³ÒÉo~ÜiÐÑ³{~Ì³i³ÑØÈÑÈÂÒ³Ñ{T¨ÌÐÉ³T¨Ì
³³ÌÐÑØV³Ì³ÉÐÌÈÉ{Ùi³{ÉËØÌ³{Ø~{ËÑ~Ñ{Ø~¨Ñ³{~ÌØ
ÐiTÑ{ÐÌØÓTÈÐÉÑ³ÖTÉ{

– Ως κοινωνία είμαστε άραγε όσο
δυστοπική όσο αυτή εμφανίζεται
στα επεισόδια;
– ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ: ¥ÝÑÕÏÔÜÔÃÇÛËÜØ×ÄÚÏÕÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏàÕÆÓË
ÙËÁÔÇÔÒÂÛÇØÍÕÏÙÚËÆÕßÓËÑÇÏ
ËÛËÒÕÚßÌÒÕÆÓËÖÜÝÕÚÏÊÂÖÕÚË
ÑÇÑÄÙßÓÈÇÃÔËÏÍÃÔËÚÇÏËÑÚÄÝÙßÔÄØÜÔÑÇÏÊËÔÓÇÝÇÌÕØ¦ÐÕÆ
ÑÇÏÎÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÂÌØ¦ÙÎÖÕß
ÇÑÕÆÓËÙßÔÂÛÜÝ¡ÇÍÃÔÕÔÚÇÏÇßÚ¦ÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÙÚÎÔ ÆÖØÕ"® ÇÏ
ÎÇÖ¦ÔÚÎÙÂÓÕßËÃÔÇÏÄÚÏÄÞÏÓÄÔÕÍÃÔÕÔÚÇÏÇÒÒ¦ÓËØÏÑ¦ÛÁÓÇÚÇ
ËÃÔÇÏÙËÁÐÇØÙÎÔÊÕÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÂÈÃÇÑÇÑÕÖÕÏÂÙËÏÝÙËÐÕßÇÒÏÑÁÝ
ËÖÏÛÁÙËÏÝÖÇÏÊÏÑÂÖÕØÔÕÍØÇÌÃÇ
ÕÓÕÌÕÈÃÇ[YHMMPJRPUNÖÇÏÊËØÇÙÚÃÇÍßÔÇÏÑÕÑÚÕÔÃËÝÔÊËÏÝÚÇ
ÖÕÙÕÙÚ¦ËÍÑÒÎÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝÖÕß
ÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÏÞØÄÔÕÓËÚÕÞØÄÔÕ
ÙÚÕÔÚÄÖÕÓÇÝÚÄÚËÓÄÔÕÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏËÃÝÄÚÏÜÝÑÕÏÔÜÔÃÇÑÇÏ
ÜÝÑØÇÚÏÑÄÝÓÎÞÇÔÏÙÓÄÝÁÞÕßÓË
ÇÖÕÚÆÞËÏÙÚÕÔÇÊÏÇÌßÒ¦ÐÕßÓË
ÑÇÏÔÇÖØÕÌßÒ¦ÐÕßÓËÚÏÝÇÔÛØ×ÖÏÔËÝÇÐÃËÝÑÇÏÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇ±Ö¦ØÞËÏÌßÙÏÑ¦ÓÏÇÓÏÑØÂÕÓ¦ÊÇÖÕß

ÇÍÜÔÃàËÚÇÏÍÏÇÔÇÈËÒÚÏÜÛÕÆÔÕÏ
ÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÇÒÒ¦ÊßÙÚßÞ×ÝÖÁÔÚËÞËÒÏÊÄÔÏÇÊËÔÌÁØÔÕßÔÚÎÔ
¦ÔÕÏÐÎ²ØËÏ¦àËÚÇÏÖÏÕÊßÔÇÓÏÑÂ
ÑØÇÚÏÑÂÖÇØÁÓÈÇÙÎÞØËÏ¦àËÚÇÏ
ÙÞËÊÏÇÙÓÄÝÖÏÕÇßÙÚÎØÁÝÊÏÑÇÙÚÏÑÁÝÖÕÏÔÁÝÖÏÕÇßÙÚÎØÂÔÕÓÕÛËÙÃÇÖÕßÔÇÖØÕÙÚÇÚËÆÕßÔÚÇ
ÛÆÓÇÚÇÑÇÏÄÞÏÔÇÇÌÂÔÕßÔÇÔÕÏÞÚ¦ÖÇØÇÛßØ¦ÑÏÇÍÏÇÔÇÐËÌËÆÍËÏÕÊØ¦ÙÚÎÝ¡ÇÖ¦ÔÜÇÖÄÄÒÇ
ÞØËÏ¦àËÚÇÏÔÇÇÒÒ¦ÐÕßÓËÓßÇÒ¦
ÊÏÑÂÓÇÝÙÏÜÖÂÍÏÇÚÕÚÏÙßÓÈÇÃÔËÏÙÚÕÙÖÃÚÏÚÕßÍËÃÚÕÔÇÙßÔËÖ¦ÍËÚÇÏÓËÙßÔËÔÕÞÂ
– ΝΑΣΤΑΖΙΑ: ¿ÖÜÝÙËÑ¦ÛËÞ×ØÇÚÕßÑÄÙÓÕßÁÚÙÏÑÇÏÙÚÎÊÏÑÂ
ÓÇÝÚÇËÍÑÒÎÓÇÚÏÑ¦ÑÇÏÑÇÑÕÖÕÏ¦ÙÚÕÏÞËÃÇßÖ¦ØÞÕßÔÁÔÚÕÔÇ
ÑÇÏÊßÙÚßÞ×ÝÊËÔÛÇËÑÒËÃÉÕßÔ
ÖÕÚÁßÚÄÖÕßÞØËÏ¦àËÚÇÏËÃÔÇÏ
ÔÇÇÔÚÏÒÎÌÛÕÆÓËÚÇÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇ
ÖÕßÁÞËÏÕÑÇÛÁÔÇÝÇÖÄËÓ¦ÝÑÇÏ
ÔÇßÖËØÇÙÖÏÙÚÕÆÓËÚÕÔÖÒÎÙÃÕÔÓÇÝÖÕßËÃÔÇÏËÍÑÒÜÈÏÙÓÁÔÕÝ
ÙË¦ÙÞÎÓËÝÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝ¡ËØÏÑÁÝÌÕØÁÝÇÑÕÆÓËÚÎÔÁÑÌØÇÙÎ
ßÚÂÚÕÖØÕÑ¦ÒËÙË½ÛËÒËÚÇ

«Πάνω από όλα, χρειάζεται να αλλάξουμε
μυαλά. Η δική μας
σιωπή για το τι συμβαίνει στο σπίτι του
γείτονα, συνεπάγεται με
συνενοχή», τονίζει
η Χριστιάνα Αρτεμίου.
ÚàÇÏÁÖÇÛËÔÚÇ® ÇÏÇßÚÄËÃÔÇÏ
Ò¦ÛÕÝ¿ÚÇÔÑÇÚÇÒ¦ÈÕßÓËÄÚÏÎ
ÈÃÇÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÊÏÑÇÏÕÒÕÍÎÛËÃ
ÖÕÚÁÑÇÏÙËÑÇÓÃÇÚÎÝÓÕØÌÂÚÄÚËÃÙÜÝÊØ¦ÙÕßÓËÖØÕÝÇÒÒÇÍÂ
ÚÕßÌÇÏÔÕÓÁÔÕßÇßÚÕÆ¬ÕÑ¦ÛË
ÁÍÑÒÎÓÇÖÕßÍÃÔËÚÇÏÓÇÝÇÌÕØ¦¬ÕÑ¦ÛËÛÆÓÇÑÇÑÕÖÕÃÎÙÎÝ
ÍÃÔËÚÇÏÇßÚÄÓÇÚÇÕÑÇÛØÁÌÚÎÝ
ÚÎÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝÓÇÝ ÇÏÇßÚÂÎ
ÑÕÏÔÜÔÃÇÛÇÇÒÒ¦ÐËÏÓÄÔÕÄÚÇÔ
ÚØÇÈÂÐÕßÓËÚÏÝÖØÕÙÜÖÏÑÁÝÓÇÝ
ÑÄÑÑÏÔËÝÍØÇÓÓÁÝÑÇÏÖÕÆÓË×Ý
ËÊ×ÂÚÇÔÌÚ¦ÔËÏ®

¶ÇØÇÚÂØÜÓÏÇÍßÔÇÏÑÕÑËÔÚØÏÑÂÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÙÚÏÝÏÙÚÕØÃËÝÇÔËÐÇØÚÂÚÜÝÏÙÚÕØÃÇÝÏÙÞÆËÏ"
– ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ: ËÜØ×ÄÚÏÕÏÍßÔÇÃÑËÝÙÚÏÝÏÙÚÕØÃËÝÚÕß ¦ØÓÇ
ÁÞÕßÔËÓÌÇÔÏÙÚËÃÏÙÄÚÏÓÇÑÇÏÙÚÕÔ
ØÄÒÕÚÕßÛÆÓÇÚÕÝÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÕÔ
ØÄÒÕÚÕßÊØ¦ÙÚÎ¬ÇÛÁÓÇÚÇÖÕß
ÑÇÚÇÖÏÇÔÄÓÇÙÚËÊËÔËÐÇØÚ×ÔÚÇÏ
ÇÖÄÚÇÌÆÒÇÇÒÒ¦ÇÖÄÚÏÝÇÔÛØ×ÖÏÔËÝÙßÓÖËØÏÌÕØÁÝÑÇÏÚÎÌØÏÑÇÒËÄÚÎÚÇÚÎÝÇÔÛØ×ÖÏÔÎÝÌÆÙÎÝ
– ΝΑΣΤΑΖΙΑ: §ÇÏÖØ¦ÍÓÇÚÏ
¬ÇÖËØÏÙÙÄÚËØÇÖËØÏÙÚÇÚÏÑ¦ÑÇÏ
ÏÙÚÕØÃËÝ ÖÕß ÖØÕÈ¦ÒÕßÓË ÙÚÕ
 ¦ØÓÇ®ÃÙÜÝÁÞÕßÔÍÏÇÍßÔÇÏÑÕÑËÔÚØÏÑÂÊÏ¦ÛËÙÎÑÇÏÖØÕÙÁÍÍÏÙÎßÚÄÕÌËÃÒËÚÇÏÙÚÕÍËÍÕÔÄÝ
ÄÚÏÙÚÇÖËØÏÙÙÄÚËØÇËÍÑÒÂÓÇÚÇ
ÖÕßÁÞÕßÔÍÃÔËÏ¶ÑÇÏÊßÙÚßÞ×ÝÍÃÔÕÔÚÇÏÇÑÄÓÇ¶ÛÆÓÇÚÇÂÚÇÔÑÇÏ
ËÃÔÇÏÕÏÍßÔÇÃÑËÝ´ÞÕßÔÍÃÔËÏÖ¦ØÇÖÕÒÒÁÝÍßÔÇÏÑÕÑÚÕÔÃËÝÙÚÕÔ
ÚÄÖÕÓÇÝÑÇÏÚÏÝÖÒËÃÙÚËÝÌÕØÁÝ
¦ÔËßÒÄÍÕßÇÌÕØÓÂÝÑÇÏÇÏÚÃÇÝ
ÇÏÇßÚÄÊËÔÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÓËÔÇ
ÚÕÖÇØÇÈÒÁÉÕßÓËÇÂÚÇÔÒ¦ÛÕÝ
ÇÔÚÕÖÇØÇÈÒÁÖÇÓË
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ΣΚΕΨΕΙΣ

Η Αναγέννηση που θα έλθει μετά την κρίση

Μέσα από τις κοσμοϊστορικές στιγμές που ζούμε, η έμπνευση και η δημιουργία μπορεί να δώσουν νέα πνοή για θαύματα
Της ΛΟΥΙΖΑΣ ΛΟΥΗ

Δεν είναι ÎÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÇÒÒ¦ÊËÔ
ÖÏÙÚËÆÜÕÆÚËÑÇÏÎÚËÒËßÚÇÃÇ
ÖÕßÎÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÖËØÔ¦Ñ¦ÖÕÏÕßËÃÊÕßÝÑØÃÙÎÇÖÄÖÇÔÊÎÓÃËÝÖÕÒÁÓÕßÝÌßÙÏÑÁÝÑÇÚÇÙÚØÕÌÁÝÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÁàÎÙË
ÑÇÏÛÇàÂÙËÏÁÔÚÕÔËÝÙÚÏÍÓÁÝÖÄÔÕßÇÖÄÍÔÜÙÎÝÑÇÏÛßÓÕÆ¡ÁÙÇÄÓÜÝÙËÄÒÎÇßÚÂÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÖÕßÚ×ØÇàÕÆÓËÙÂÓËØÇ
ÑÇÏÖÕßÖÒÁÕÔÕÖËØÏÙÙÄÚËØÕÝ
ÑÄÙÓÕÝÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÖËØÏÕØÏÙÓÄ
ßÖ¦ØÞËÏËÔÚÕÔÄÚËØÎÎÇÔ¦ÍÑÎÍÏÇ
ÁÑÌØÇÙÎÑÇÏÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝÇÔÇÒÕÍÏÙÚÕÆÓËÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÄÚÏ
ÙÚÕËÒÒÎÔÏÑÄÚØÇÍÕÆÊÏÑÇÚ¦ÚÎ
ÊÏ¦ØÑËÏÇËÖÕÞ×ÔÌÚ×ÞËÏÇÝÍØ¦ÌÚÎÑÇÔÕØÏÙÓÁÔÇÇÖÄÚÕÖÒÁÕÔ
ÊÏÇÞØÕÔÏÑ¦ÑÇÏÄÓÕØÌÇÚØÇÍÕÆÊÏÇÌÇÔËØ×ÔÕÔÚÇÝÖÜÝÕÏÊßÙÑÕÒÃËÝÓÖÕØËÃÔÇÇÔÇÊËÃÐÕßÔ
ÚÏÝÇØËÚÁÝÑ¦ÖÕÏÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔ
¿ÖÜÝÚÕÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÓËÚÕÑÇÒÄÑØÇÙÃ!ÕÏÇÓÖËÒ×ÔËÝÖÕßËÃÔÇÏ
ÌßÚËÓÁÔÕÏÙË¦ÍÕÔÕÁÊÇÌÕÝÇÔÇÍÑ¦àÕßÔÚÏÝØÃàËÝÔÇËØÍÇÙÚÕÆÔ®
ÙÑÒÎØ¦ÍÏÇÔÇÖ¦ØÕßÔÛØËÖÚÏÑ¦
ÙßÙÚÇÚÏÑ¦ÍÏÇÚÕÊÁÔÚØÕÑ¦ÚÏ
ÖÕßÈËÒÚÏ×ÔËÏÚÎÔÖÕÏÄÚÎÚÇÚÎÝ
ØÄÍÇÝÚÕßÙÚÇÌßÒÏÕÆÜÝÖØÕÝÚÎ
ÍËÆÙÎÊÃÔÕÔÚÇÝÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇ
ÑÇÒÄÖÕÏÕÚÏÑÄÑØÇÙÃ³ØÇÃÙÜÝ
ÓËØÏÑÁÝÌÕØÁÝÕÏÊßÙÑÕÒÃËÝÚÎÝ
àÜÂÝÔÇÇÔÇÍÑ¦ÙÕßÔÂÔÇÇÖÕÚËÒÁÙÕßÔÑÃÔÎÚØÕÍÏÇÑ¦ÖÕÏÕßÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÔÇÈÍÕßÔÇÖÄÚÎÔ¦ÔËÙÂ
ÚÕßÝÑÇÏÔÇÖËÏØÇÓÇÚÏÙÚÕÆÔÓË
ÔÁËÝÏÊÁËÝ¾ÙÜÝÑÇÏÕØÏÙÓÁÔÕÏ
ÔÇÇÖÕÚßÖ×ÙÕßÔÚÏÝÊßÙÑÕÒÃËÝ
ÚÕÔÖÄÔÕÚÎÔÇÔÎÙßÞÃÇÓÁÙÇÇÖÄ
ÚÇÁØÍÇÚÕßÝ
ÃÍÕßØÇÓËÚÕÔÇÓÎÔßÖ¦ØÞÕßÔÇÔÕÏÞÚÁÝÍÑÇÒËØÃÓÕßÙËÃÇ
ÑÇÏÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑ¦ÏÊØÆÓÇÚÇÍÏÇÑ¦-

1

ÖÕÏÕÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇÊËÔÖÇÆËÏ
ÔÇËÃÔÇÏÖÇØ¦ÇØÔÎÚÏÑÄÇÒÒ¦Î
ÁÓÖÔËßÙÎÊËÔÖËØÏÕØÃàËÚÇÏËÑËÃ
ßØÃÜÝÚ×ØÇÖÒÁÕÔÖÕßàÕÆÓË
ÙÚÕÔÕÇÏ×ÔÇÓËÚÄÙËÝÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÁÝÖÒÇÚÌÄØÓËÝÓËÚÇÓÁÙÇ
ÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝÑÇÏÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÚÇÖÒËÃÙÚÇÓÕßÙËÃÇËÃÔÇÏÇÔÕÏÞÚ¦ÙËÄÒÕßÝÓËÖÒÕÆÙÏÇ
ÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÂÖÇØÕßÙÃÇÑÄÓÎ
Ñ¦ÖÕÏÇÇÖÄÚÇÓËÍÇÒÆÚËØÇÓÕßÙËÃÇÑÇÏÞ×ØÕÏÚÁÞÔÎÝÁÞÕßÔÚÎ
ÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÑÇÏÇÔÕÃÍÕßÔÚÏÝÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÁÝÚÕßÝÖÆÒËÝ®ÖØÕÝÚÕ
ÑÕÏÔÄÁÙÚÜÑÇÏËÏÑÕÔÏÑ¦
ÖÏÖØÄÙÛËÚÇÕÏÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝ
ÛÇÈØÕßÔÔÁÕßÝÚØÄÖÕßÝÁÑÌØÇÙÎÝ³ÒÒÜÙÚËÁÔÇÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝ
ÊËÔÖËØÏÕØÃàËÚÇÏÖÕÚÁÇÖÄÚÇ
ÙßÓÈÇÚÏÑ¦ÖÒÇÃÙÏÇÚÎÝÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÝ ÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÛÇÁÞÕßÔ
ÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÑ¦ÔÕßÔËÑÛÁÙËÏÝÙËàÜÔÚÇÔÂÓËÚ¦ÊÕÙÎÖØÕÙÌÁØÕÔÚÇÝßÒÏÑÄ®ÓÁÙÇÇÖÄÚÕ
ÚÎÒÁÌÜÔÕÂÚÕÔßÖÕÒÕÍÏÙÚÂËÔ×
ËÃÔÇÏÙÚÕËØÍÇÙÚÂØÏÕÚÕßÝÂÇÑÄÓÇÑÇÏÇÖÄÚÕÙÇÒÄÔÏÚÕßÙÖÏÚÏÕÆ
ÚÕßÝËÚÁÚÕÏËÝÙÚÏÍÓÁÝÇÖÕÓÄÔÜÙÎÝÕÏÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÃÙÜÝÛÇ
ÓÖÕØÁÙÕßÔÔÇÍËÔÔÂÙÕßÔ®ÔÁËÝ
ÏÊÁËÝÁÞÕÔÚÇÝÖ¦ØËÏÇÖÕÙÚ¦ÙËÏÝ
ÇÖÄÚÕÔÛÄØßÈÕÚÎÝØÕßÚÃÔÇÚÎÝ
ÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÝ©ÙßÒÒÕÍÏÑÄÝ
ÑÇÏÕÖØÕÙÜÖÏÑÄÝÖÄÔÕÝËÃÔÇÏÊßÔÇÚÄÔÇÌÁØËÏÚÕßÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝ
ÖÏÕÑÕÔÚ¦ÙÚÎÔÇÔ×ÚËØÂÚÕßÝ
ÙßÔËÏÊÎÚÄÚÎÚÇËÔÏÙÞÆÕÔÚÇÝÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÚÎÔÊÎÓÏÕßØÍÏÑÄÚÎÚ¦
ÚÕßÝ©ÊËÑÄÙÓÕÝÛÇËÔÊÏÇÌËØÛËÃÍÏÇÚÎÔÚÁÞÔÎÄÞÏÇÖÒ×ÝÍÏÇ
ËÖÃÊËÏÐÎ®ÇÒÒ¦ÃÙÜÝÛÇËÖÏÊÏ×ÐËÏÓÏÇÖÏÕÙÃÍÕßØÎËÖÁÔÊßÙÎÇÔ
ÇÔÇÒÕÍÏÙÚÕÆÓËÄÚÏÖÕÒÒÁÝ¦ÒÒËÝ
ÓÕØÌÁÝËÖÁÔÊßÙÎÝßÖÕÌÁØÕßÔ
ÓÁÙÇÙÚÎÔÑØÃÙÎ ÇÏÕÏÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝÛÇÁÞÕßÔÖËØÏÙÙÄÚËØÎ

ο ΜΟΥΣΙΚΟ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

14.4%

Οι καλλιτέχνες θα βρουν
νέους τρόπους έκφρασης. Άλλωστε, ένας
καλλιτέχνης δεν περιορίζεται ποτέ από τα συμβατικά πλαίσια της
καθημερινότητας.
ÇÔ¦ÍÑÎÔÇÍËÓÃÙÕßÔ®ÚÎÔÉßÞÂ
ÚÕßÓËÕßÙÏ×ÊÎÑÇÏÄÞÏËÖÏÌÇÔËÏÇÑ¦ÛÁÓÇÚÇ

...ανθίζουν την τέχνη

Το «Head I»³È'¨Ò{ØÓ{~ÙiÐ{È¨oÊÚi~ÉÐÉ³Ò³¶(Ño~ÌÐ{
ÌÜÉÐV³md

1

ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

18.8%

1

¡ÁÙÇÇÖÄÚÕÔÖÄÔÕÛÇÇÔÛÂÙËÏÐÇÔ¦ÎÚÁÞÔÎ´ÚÙÏÑÇÏÇÒÒÏ×Ý
ÊËÔËÃÔÇÏÎÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÖÕßÎÚÁÞÔÎÇÔÛÃàËÏÓÁÙÇÇÖÄÚÕÔÖÄÔÕ
ÂÙßÔÛÂÑËÝÖÕÒÁÓÕß¬ËØ¦ÙÚÏÕÏÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÑÇÏÑÏÔÂÓÇÚÇÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑÇÔÑÇÚ¦ÖËØÏÄÊÕßÝ
ÍËÔÏÑÂÝÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÝÖÄÚÕÔ
¢Ø¦ÔÙÏÝ¡ÖÁÏÑÕÔÙÚÕÔÏÑ¦ÙÕ
ÙËÑÏÔÂÓÇÚÇÄÖÜÝ+HKHÙË7VZ[
^HY7VW(Y[ÇÑÄÓÎÑÇÏ:[YLL[(Y[
¬ÕÑÃÔÎÓÇ+HKHÈÇÙÃÙÚÎÑËÙÚÎÔ
ÏÊÁÇÄÚÏÕqÇÍÑÄÙÓÏÕÝÄÒËÓÕÝ
ÖØÕÑÒÂÛÎÑËÇÖÄÚÎÔÁÓÌÇÙÎÚÕß
ÒÄÍÕßÑÇÏÚÎÝÒÕÍÏÑÂÝÖ¦ÔÜÙÚÇ
ÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚÇÑÇÏÚÎÔÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÑÇÏÁÚÙÏÇÖ¦ÔÚÎÙÇÔÇÖÕØØÃÖÚÕÔÚÇÝÑ¦ÛËÇÃÙÛÎÙÎÒÕÍÏÑÂÝ
ÚÁÞÔÎÚÕß+HKHËÃÔÇÏÇÌÏËØÜÓÁÔÎÙÚÎÔÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÑÇÏÖÕÒÏÚÏÑÂÇÔÇØÞÃÇ
´ÔÇÝÇÖÄÚÕßÝÖÏÕÙÚËÔÕÆÝ
ÌÃÒÕßÝÚÕßÏÑ¦ÙÕÕ:HIHY[tZ
ÁÍØÇÉË!©ÏÑ¦ÙÕÖÃÙÚËßËÄÚÏÎ
¬ÁÞÔÎËÃÔÇÏÍÏÕÝÚÎÝÒÃÉÎÝÑÇÏ
ÚÎÝËØÏÖÁÚËÏÇÝBDÇßÚÂÎÛÒÃÉÎ
ÖØÕÙÊÄÛÎÑËÙÚÕÔÊÏÇÒÕÍÏÙÓÄÑÇÏ
ÄÚÏÕÖÄÔÕÝËÃÔÇÏÛËÓËÒÏ×ÊÎÝÍÏÇ
ÚÎàÜÂBDÔàÎÚÕÆÓËÚÎÔËÏÒÏ-

ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
ΣΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ 35-44

21.8%

ÑØÃÔËÏÇËÔÄÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÖØÁÖËÏ
ÔÇÛßÓÄÓÇÙÚËÄÚÏÎËÏÒÏÑØÃÔËÏÇ
ÊËÔÖØÁÖËÏÔÇÈØËÛËÃÁÐÜÇÖÄÚÎ
ÙÌÇÃØÇÚÎÝÛÒÃÉÎÝ®
´ÔÇÇÖÄÚÇÇÍÇÖÎÓÁÔÇÓÕß
ÁØÍÇËÃÔÇÏÇßÚÄÚÕß¢Ø¦ÔÙÏÝ¡ÖÁÏÑÕÔÖÕßÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑËÓËÚ¦ÚÕÔ
qÇÍÑÄÙÓÏÕÖÄÒËÓÕÚÕ 
¡ÁÙÇÇÖÄÇßÚÄÚÕÁØÍÕÕ¡ÖÁÏÑÕÔÂÛËÒËÔÇÇÔÇÊËÃÐËÏÚÕÔÚØÄÖÕ
ÖÕßÖØÕÙÖ¦ÛÎÙÇÔÔÇÊÏÇÞÜØÃÙÕßÔÚÇÄÙÇÁÍÏÔÇÔÙÚÕ³ÕßÙÈÏÚÝ
ÇÖÄÑÕÏÔÁÝßÖÕÛÁÙËÏÝÓÇàÏÑ×Ô
ÊÕÒÕÌÕÔÏ×ÔËÔÚÄÝÚÎÝÕÈÏËÚÏÑÂÝ
´ÔÜÙÎÝ ÇÏÍÏÇÇßÚÄÊÎÓÏÕÆØÍÎÙËÁÔÇÇÖÄÚÇÖÒÁÕÔÇÔÇÍÔÜØÃÙÏÓÇÚÕßÁØÍÇÖÕßÒÁÍËÚÇÏ/LHK
0®©ÏÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÚÄÙÕÒÇÓÖØÕÃ
ÄÙÕÑÇÏÙÖÇÙÓÁÔÕÏ®ÁÞÕßÔÚÎÔ
ÃÊÏÇÈÇÙÏÑÂËÖÏÛßÓÃÇËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÓÁÙÜÚÎÝÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝÏÊÁÇ
ÚÕßÈÇÙÇÔÏÙÓÁÔÕßÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎ®
ÁÞËÏÙßàÎÚÎÛËÃËÊ×ÑÇÏÖÕÒÆÑÇÏØÄÙÚÕÔÖÕÒÏÚÏÙÓÄÓÇÝ
ÚÁÞÔÎËÃÔÇÏÓÏÇÇÔÚÇÔ¦ÑÒÇÙÎÚÎÝÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÝÑÇÏÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÇØËÚÂÚÎÝÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÝ
ËÃÔÇÏÎÏÑÇÔÄÚÎÚ¦ÚÎÝÔÇÐËÖËØÔ¦ÚÏÝÇÔÚÏÐÕÄÚÎÚËÝÔÚÃÇßÚÕÆ
ÑÇÚÇÐÏÜÓÁÔÕÏÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÑÇÏËÏÑÇÙÚÏÑÕÃÓËÚÁÚØËÉÇÔÚÎÛÒÃÉÎ
ÚÕßÝÙËÑ¦ÚÏÖÕßÛÇÑÕÙÓÕÆÙË
ÕÑÄÙÓÕÝ
ÕÆÓËÙÚÏÍÓÁÝÖØÜÚÄÍÔÜØËÝ
ÍÏÇÚÎÔËÖÕÞÂÓÇÝàÕÆÓËÙÚÏÍÓÁÝÏÙÚÕØÏÑÁÝÇÒÒ¦ÑÇÏËÖÃÖÕÔËÝ
ÎÁÓÖÔËßÙÎÑÇÏÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÊËÔ
ÖØÁÖËÏÔÇÙÚÇÓÇÚÕÆÔ±Ö¦ØÞÕßÔ
ÇÓÁÚØÎÚÇÖÇØÇÊËÃÍÓÇÚÇÙÚÎÔ
ÏÙÚÕØÃÇÚÎÝÚÁÞÔÎÝÓËÚÇÓËÍÇÒÆÚËØÇÇØÏÙÚÕßØÍÂÓÇÚÇÔÇÁÞÕßÔ
ÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃÙËÇÔÚÃÐÕËÝÖËØÏÄÊÕßÝÚÁÞÔÎËÃÔÇÏÙÇÔÁÔÇÝÌÕÃÔÏÑÇÝÇÖÄÚÏÝÙÚ¦ÞÚËÝÚÕßÕÖÕÃÕßÓÖÕØÕÆÔÔÇÐÇÔÇÍËÔÔÎÛÕÆÔ
ÛÇÆÓÇÚÇ

1

ο ΜΟΥΣΙΚΟ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

ΣΤΟ ΜΕΡΙΔΙΟ
ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΜΕ 6.5% ΚΑΙ 90 ΛΕΠΤΑ
ΣΥΝΕΧΟΥΣ
ΑΚΡΟΑΣΗΣ

5

6
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ΒΙΒΛΙΟ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ
Tης ΜΑΡΙΑΛΕΝΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Του ΚΩΣΤΑ

Oταν προδώσαμε το σώμα...
Η δοκιμασία ÖÕßßÌÃÙÚÇÚÇÏÕÖÒÇÔÂÚÎÝÕÊÎÍËÃÙÚÕÔÇÇÖÕÓÇÑØßÔÛÕÆÔÚÇÇÔÛØ×ÖÏÔÇÙ×ÓÇÚÇÏÇÔÇ
ËÖÏàÂÙÕßÓËÖØÁÖËÏÔÇÓÎÔÇÍÍÏàÄÓÇÙÚËØÁÖËÏÔÇÓÎÙßÔÇÔÇÙÚØËÌÄÓÇÙÚËÔÇÓÎÈÒÁÖÕßÓËÚÕßÝÍÕÔËÃÝÚÕßÝÙßÍÍËÔËÃÝÚÕßÝÌÃÒÕßÝ
ÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕßÓËÚÕÔÁÔÇÂ
ÚÕÔ¦ÒÒÕÔÚØÄÖÕÙßÓÖÒÂØÜÔÇÔÚÎ
àÜÂÓÇÝÚÎÔÁÑÇÔÇÔÖÏÕÄÓÕØÌÎ
ÖÏÕÍËÓ¦ÚÎËÔËÖÏÚØÁÖËÚÇÏÖÏÇ
ÔÇÔÏ×ÛÕßÓËàÜÔÚÇÔÕÃÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇËÖÏàÂÙÕßÓË ÇÏÄÚÇÔÑ¦ÖÕÏÕÝÔÕÙÂÙËÏÂÑÇÚÇÒÂÐËÏÇÖÄ
ÚÎÔÄÙÕÚÄÚËÖ¦ÒÏÊËÔÓÖÕØÕÆÓË
ÔÇÖ¦ÓËÑÕÔÚ¦ÚÕßËÔÓÖÕØÕÆÓË
ÔÇÌÏÒÂÙÕßÓËÚÕÑÕÆÚËÒÄÚÕßÊËÔ
ÓÖÕØÕÆÓËÔÇÇÔÇÙ¦ÔÕßÓËÙÚÕÇßÚÃÚÕßÉËÒÒÃàÕÔÚÇÝÒÄÍÏÇÇÍ¦ÖÎÝ
¬ÕÇÔÛØ×ÖÏÔÕÙ×ÓÇÖÒÂÚÚËÚÇÏÇÖÄ
ÇßÚÂÚÎÔÏÙÚÕØÃÇ
ÔÇÒÕÍÃàÕÓÇÏÙßÞÔ¦ÚÏÑ¦ÔÇÓË
ÓËÚÕÙ×ÓÇÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇ"
×ÝÇÔÚÏÒÇÓÈÇÔÄÓÇÙÚÇÔÚÎÙÎÓÇÙÃÇÚÕßÖÄÙÕÚÕÙËÈÄÓÇÙÚÇÔ
ÖÄÙÕÚÕßÖÕÒÕÍÃàÇÓËÖÄÙÕËÑÚÏÓÕÆÙÇÓËÚÎÔÖÇØÕßÙÃÇÚÕßÙÚÎ
àÜÂÓÇÝÖÄÙÕËÑÚÏÓÕÆÙÇÓËÚÎÔ
ÖÇØÕßÙÃÇÚÜÔÙÜÓ¦ÚÜÔÙÚÎàÜÂ
ÓÇÝÏÇÚÃÚÕÙ×ÓÇËÃÔÇÏÚÕÄØÏÕ
ÖÕßÓÇÝßÖËÔÛßÓÃàËÏÖÄÙÕÌÛÇØÚÕÃËÃÓÇÙÚËÖÄÙÎÇÔ¦ÍÑÎÁÞÕßÓË
ÇÖÄÚÕÔ¦ÒÒÕÔ
ÑÁÌÚÕÓÇÏÚÕÓÜØÄÖÕßÁØÞËÚÇÏ
ÙÚÎàÜÂ¬ÄÙÕÓÏÑØÄÑÇÏÇÈÕÂÛÎÚÕÖÕßÁàÎÙË ÓÂÔËÝÓÁÙÇÙÚÎÔ
ÑÕÏÒÏ¦ÚÎÝÓÎÚÁØÇÝÚÕßØÞËÚÇÏ
ÓËÚÕÙ×ÓÇÚÕßÙÚÎàÜÂÁÔÇÙ×ÓÇÇÊÏÇÞ×ØÏÙÚÕÇÖÄÚÕÙ×ÓÇÚÎÝ
ÓÎÚÁØÇÝÖÕßÊËÔÍÔÜØÃàËÏÚÇÄØÏ¦
ÚÕßÊËÔÍÔÜØÃàËÏÚÎÔÇØÞÂÑÇÏÚÕ
ÚÁÒÕÝÑÇÏÌÕÈ¦ÚÇÏ ÇÏÁÞËÏÇÔ¦ÍÑÎÚÎàËÙÚÇÙÏ¦ÚÎÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇ
ÚÎÔÇÌÂÞËÏÇÔ¦ÍÑÎÇÖÄÑ¦ÖÕÏÕÔ
ÔÇËÃÔÇÏËÑËÃÓÁØÇÔÆÞÚÇÍÏÇÔÇ
ÑÇÒÆÖÚËÏÚÏÝÇÔ¦ÍÑËÝÚÕßÏÇÚÃÚÕ
ÇÔÛØ×ÖÏÔÕÕÔÛÁÒËÏÞØÄÔÕÍÏÇÚÏÝ
ÇÔ¦ÍÑËÝÚÕßÏÊÃÜÝÚÇÖØ×ÚÇÞØÄÔÏÇÁÒËÏÞØÄÔÕÍÏÇÔÇÓ¦ÛËÏÖÕÆ
ÇÔÂÑËÏÑÇÏÚÏÚÕÐËÞÜØÃàËÏ¬ÕÔÊÃÔÕßÓËÇßÚÄÚÕÔÞØÄÔÕ"©ÏÓÎÚÁØËÝ
ÖØÁÖËÏÔÇÍßØÃÙÕßÔÙÚÎÊÕßÒËÏ¦
ÚÕßÝÓËÙÇÍØÂÍÕØÇ½ÊËÔÓÖÕØÕÆÔÔÇÇÔÚÁÐÕßÔÚÕÔËÍÑÒËÏÙÓÄ®
ÚÕßÖØ×ÚÕßÑÇÏØÕÆÍÏÇÚÃÎàÜÂËÃÔÇÏÁÐÜÍÏÇËÑËÃÔËÝÊËÔÓÖÕØÕÆÔ
ÔÇÓËÃÔÕßÔÓÁÙÇÄÒÎÓÁØÇÑÇÏÄÒÎ
ÔÆÞÚÇÓËÁÔÇÓÜØÄ¬ÕÙ×ÓÇÄÓÜÝ
ÚÕßÓÜØÕÆÊËÔËÃÔÇÏÓÄÔÕÔÙ×ÓÇ
ËÃÔÇÏÄÒÎÎÉßÞÕÙÜÓÇÚÏÑÂÚÕßÊÏ¦ÖÒÇÙÎËÃÔÇÏÎÓËÚÁÖËÏÚÇßÍËÃÇÚÕß
ÑÁÌÚÕÓÇÏÄÒÕßÝÇßÚÕÆÝÖÕß
ÞÇØ¦ÙÙÕßÔÙÚÕÙ×ÓÇÚÕßÝÚÇÇÚËÒËÃÜÚÇÚÇÚÕß¦à¬ÎÔÇÔ¦ÍÑÎËÖÁÔ-

Φάρμακο ψυχής και
λόγος καυστικός
ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Καταρρακτώδεις οχιές,
(Σύγχρονη Ελληνική Ποίηση)
εκδ. Μανδραγόρας, σελ. 32

Γ

ια τον ¡ÏÞÇÂÒ ÇÖÇÊÄÖÕßÒÕÎÖÕÃÎÙÎËÃÔÇÏÖØÕÁÑÚÇÙÎÙßÔÁÞËÏÇÇÔÇÖÄÙÖÇÙÚÎ
ÚÕßËÑÖÇÏÊËßÚÏÑÕÆËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÕÆÚÕßØÄÒÕßÜÝÖÇÛÏÇÙÓÁÔÕß
ÉßÞÕÒÄÍÕßÚÎÝËÑÖÇÃÊËßÙÎÝÖ¦ÔÜÙÚÇÑØÃÙÏÓÇÖËÊÃÇÚÎÝÙÞÕÒÏÑÂÝÇÖÕÚßÞÃÇÝÚÕßÒËÏÚÕßØÍÏÑÕÆ
ÇÔÇÒÌÇÈÎÚÏÙÓÕÆÚÎÝÈÃÇÝÙÚÕ
ÙÞÕÒËÃÕÚÎÝÔËÇÔÏÑÂÝÖÇØÇÈÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝÚÜÔÔÇØÑÜÚÏÑ×ÔÇÒÒ¦
ÑÇÏÚÎÝÁÔÚÇÐÎÝÇÚÄÓÜÔÓËÇÔÇÖÎØÃËÝÙÚÎÙÞÕÒÏÑÂàÜÂ
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Κάποτε έρωτας υμνούσε
το σώμα, τώρα στέκει
ενεός μπροστά στην
απρόσωπη οθόνη
των σόσιαλ μίντια,
με προστατευμένη
την αφή, αφυδατωμένη
την επαφή,
αποστειρωμένη
τη συνεύρεση.
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ËÓ¦ÝÕÒÒÕÃÇÖÄÇßÚÕÆÝÛÇÂÛËÒÇÔËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÔÇËÃÞÇÔÈÏ×ÙËÏ
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ÚÕßÖÁÛÇÏÔËÙÚÎÔ
ËÔÚÇÚÏÑÂÑÇÏËÑËÃÔÕÝ ÑØÇÚ×ÔÚÇÝ
ÁÔÇÔ ÇÔÇÖÚÂØÇ
ÌÇÔÚÇÙÏÜÔÄÚÇÔ
ÁÔÇÖÇØÇÔ¦ÒÜÓÇ
ÖÕßÛÇÙÂÑÜÔËÚÕ
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ÖÜÝÚÕÓÎÞ¦ÔÎÓÇ
ÚÕßÙ×ÓÇÚÄÝÚÕß
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Η γραφή είναι αφή
αλλά και ταφή
του θανάτου
Κάποτε μου ’ριχνες
λέξεις
Και γινόντουσαν
Λευκές ορχιδέες
Τώρα
Που μείναμε μόνοι
Πόνοι
Μου ρίχνεις λευκές
πέτρες
Της σιωπής και
της Απουσίας
ÜÌËÒÎÛËÃÚÄÙÕÎÖÕÃÎÙÎÄÙÕ
ÑÇÏÎÉßÞÇÔ¦ÒßÙÎÇÖÄÚÕÁØÍÕ
ÚÕß¡ ØÁÞËÏÌÜÚÏ¦ÙÚÎ
Ó¦ÔÇÓÕß®ÊÃÔËÏÚÕÔÚÃÚÒÕËÔÄÝ
ÇÖÄÚÇÖÕÏÂÓÇÚ¦ÚÕßËÑËÃÄÖÕß
ÙßÔÕÓÏÒËÃÓËÚÎÔÃÊÏÇÁÐÇØÙÎÓË
ÚÕßÝÔËÑØÕÆÝÚÕß! ¦ÛË¢ÒËÈ¦
ØËÏÁÔÛßÓÕÝßÔÕÓÏÒ×¡Ë
ÚÏÝÌÒÁÈËÝ¬ÜÔÔËÑØ×ÔÓÕßÚÇ
ÙÚËÔÕÙÄÑÇÑÇ¬ÜÔÇÔÇÓÔÂÙËÜÔ
 ÖÕÃÎÙÎ ËÃÔÇÏ ÇÔ¦ÖÚßÐÏÝ
ÙÚÃÒÈÜÔÚÕÝÖÕÊÎÒ¦ÚÕßÁÍØÇÌË
ÕÔÊØÁÇÝÓÖËÏØÃÑÕÝßÖÕÊÎÒ×ÔÕÔÚÇÝÚÎÔÇÁÔÇÎÑÃÔÎÙÎÙÚÕ
¦ÖËÏØÕÄÍÕÝÙßÔËÏÊÎÚ¦ËÖÇÔÇÙÚÇÚÏÑÄÝÊËÔÓÖÕØËÃÖÇØ¦ÔÇ
ÈØËÏÚÕÇÔ¦ÒÕÍÕÙÚÕÔÑÇßÙÚÏÑ¦ËßÇÃÙÛÎÚÕB¦ÑØÜÝËØÜÚÏÑÄ
ËÖËÏÊÂËÖÇÔÇÙÚÇÚÏÑÄDÖÕÏÎÚÂ
¡ !B¡ÎÔÐËÞ¦ÙÜDÔÇÖÒÎØ×ÙÜÚÏÝÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝÓÕßÇÌÇÔÃÙËÏÝ

ΕΚΤΑΚΤΩΣ

Σκιές από άλλους γαλαξίες
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ
Ολα τα κακά σκορπά
εκδ. Γαβριηλίδης, σελ. 194

η μοναξιά ËÖÏÒÁÍËÏÜÝÑßØÃÇØÞÕ
ÓÕÚÃÈÕÚÎÝÖØ×ÚÎÝÚÕßÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÂÝËÓÌ¦ÔÏÙÎÝÕÏ×ØÍÕÝ
ËÚØ¦ÑÎÝÍËÔÔ ÓÕÔÇÐÏ¦ÚÜÔÊÏÎÍÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑ×ÔÎØ×ÜÔÇÔÇØØÏÖÃàËÚÇÏÇÖÄÌÇÙÓÇÚÏÑÁÝ
ËØÇÚËÏÔÁÝÓÕØÌÁÝÕÏÕÖÕÃËÝÇÔ
ÑÇÏÌËßÍ¦ÚËÝÑÇÚÕÏÑÕÆÔÓÇàÃÚÕßÝ
ÙÚÇÇÙÌßÑÚÏÑ¦ÚÕßÝÑÇÛÏÙÚÏÑ¦
ÑÇÒÆÚËØÎÏÙÚÕØÃÇÖÕßÛßÓÕÆÔÚÇÏ
ËÃÔÇÏËÑËÃÔÎÖÕßÕÔËÏØËÆÕÔÚÇÏ¬Õ
ÇÊÏÇÔÄÎÚÕÑËÔÄÚÕßÞÇÓÁÔÕßÁØÜÚÇÇÔÚÏÙÚÇÛÓÃàËÚÇÏÇÖÄÊÏÇÌßÍÁÝ
ÙÚÕÄÔËÏØÕÖÕßËÔÃÕÚËÖ¦ÔËÖÕÒÆ
ÓÇÑØÏ¦ÓÁÞØÏÚÏÝËÙÞÇÚÏÁÝÚÎÝÖÇØ¦ÔÕÏÇÝÏÞÔÎÒÇÙÃÇÍÇÒÇÐÏÇÑ×Ô
ÔÎÓ¦ÚÜÔÙÚÕÔÔßÞÚËØÏÔÄÕßØÇÔÄ
Ö¦ÔÜÇÖÄÚÇÓÖÇÒÑÄÔÏÇÚÕßÝÑÇÚËßÔ¦àËÏÖÇØÕÊÏÑ¦ÚÕÔÇÒÒÄÌØÕÔÇ
ÖÄÔÕÚÎÝÇÖ×ÒËÏÇÝ
ÔÇÝ¦ÔÊØÇÝÑÇÚÇÌËÆÍËÏÙË
ÌÇÔÚÇÙÚÏÑÕÆÝÇØÏÛÓÕÆÝÍÏÇÔÇ
ÇÖÕÑÇÚÇÙÚÂÙËÏÚÎÔÇÔÏÙÄÚÎÚÇ
ÖÕßÙßÔÏÙÚ¦ÚÕÙ×ÓÇÚÕßÇÖÕÑÕÓÓÁÔÕÇÖÄÚÕÙ×ÓÇÚÎÝËØÜÓÁÔÎÝÚÕßÚÕÓßÇÒÄÚÕßÙÆØÏàÇÔÇÒÒÄÑÕÚÕÏÓÇÛÎÓÇÚÏÑÕÃÚÆÖÕÏ
ÕÒÕÑÒÎØ×ÓÇÚÇÑÇÏËÐÏÙ×ÙËÏÝÇÒÒ¦ÎÆÖÇØÐÂÚÕßÖÇØÁÓËÔËÇÔÕÒÕÑÒÂØÜÚÎÇØÖÇÍÓÁÔÎÇÖÄÚÎÔ
ËÒÖÃÊÇÄÚÏÕÏÌÇÔÚÇÙÚÏÑÕÃÇØÏÛ-

ΚΡΕΜΜΥΔΑ

ÇßÚÇÖ¦ÚËÝÕÏÂØÜËÝÓËÚÕÏÑÕÆÔÙË
ÌÇÔÚÇÙÏÇÑÕÆÝËßÑÕÒÄÚËØÕßÝÑÄÙÓÕßÝÄÖÕßÓÖÕØÕÆÔÔÇÇÔÇÙ¦ÔÕßÔÇÔËÓÖÄÊÏÙÚÇÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÓËÚÏÝÇÙÆÒÒÎÖÚËÝÙÚËØÂÙËÏÝ
ÖÕßËÖÏÙÜØËÆËÏÚÕßÝÖØÕÑÇÒËÃ
ÊÆÙÖÔÕÏÇ¡ËÇÑÇÚ¦ÙÈËÙÚËÝÉËßÊÇÏÙÛÂÙËÏÝÙÌßÍÓÕÓËÚØÕÆÔÚÏÝ
àÜÁÝÚÕßÝÍØÇÌÂÑËÔÚØÃàËÚÇÏ
ÇÖÄßÖÕÊÄØÏÇÁÔÚÇÙÎÇÖÕÌËÆÍÕÔÚÇÝÔÇÕÔÕÓÇÚÃàËÏÚÕÙßÔÇÃÙÛÎÓÇ
ÑÄÓÇÑÇÏÎÁÒÐÎÚÎÝÍÏÇÚÕÄÔËÏØÕ
ÊÏÎÛËÃÚÇÏÓÁÙÇÇÖÄÚÕßÝÚØÄÖÕßÝ
ÚÕßØËÇÒÏÙÓÕÆ
ÃÍÕßØÇ ÇØÑËÚ¦ ÊÏÎÍÂÓÇÚÇ
ÊËÔÁÞÕßÔÛÁÙÎÙÚÎÙßÒÒÕÍÂÑÇÛ×ÝÇÒÒÕÏ×ÔÕßÔÚÎÛËÓÇÚÏÑÂÑÇÏ
ßÌÕÒÕÍÏÑÂÚÎÝÙßÔÕÞÂ©ÓÜÝÚÇ
ßÖÄÒÕÏÖÇÖÕßÙßÔÏÙÚÕÆÔÚÕÔÖßØÂÔÇÚÎÝÙÌØÇÍÃàÕÔÚÇÏÇÖÄÚÎÔ
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÚÎÝÍÒ×ÙÙÇÝÔÇÇÖÕÊ×ÙËÏÊÃÞÜÝÌÒÆÇØÎÛÒÃÉÎÚÎÔ
ÖÕÒÏÑÂÛËØÓÕÑØÇÙÃÇÓÏÇÝÑÇÚËØËÏÖÜÓÁÔÎÝÆÖÇØÐÎÝ¬ÇÖØÄÙÜÖÇÚÕßÈÏÈÒÃÕßËÑØÏàÜÓÁÔÇÇÖÄ
ÚÕÙÑÒÎØÄÙÚßÍÔÄÇÙÚÏÑÄÚÕÖÃÕ
ÇÔÇÊÏÖÒ×ÔÕÔÚÇÏÖØÕÝÚÇÓÁÙÇÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÖØÕÌßÒÇÞÛÕÆÔÇÖÄ
ÚÕÔÖÇÍËØÄÇÁØÇÖÕßØÎÓ¦àËÏÚÕ
ÙÚÁØÔÕÚÕßÝ©ÏÖÏÕÙßÍÑÏÔÎÚÏÑÁÝ
ÑÇÚÇÑÒËÃÊËÝËÃÔÇÏÛÇßÓÇÚÕßØÍÏÑ¦
ÙÚÏÍÓÏÄÚßÖÇÔÕËØÕÆÇÌÇÔÏÙÓÕÆ
ßÚØÜÚÏÑÁÝÌßÍÁÝÖÁØÇËÑËÃÄÖÕß
ÇÔÇÙÇÒËÆÕßÔÕÏÙÑÏÁÝÇÔÁÙÖËØÜÔ
ÍÇÒÇÐÏ×Ô

Πόθοι και μοναξιά

Η «Φυσική μοναξιά των λέξεων» ³È
å³ÌÜiå¨³{Ö~È~Ü×¨ÉËÑÌ³{ØÉ~ÙÌÉ{Ø.ÐËÜi

ÖÄÙÖÇÙÓÇÇÖÄÚÕÈÏÈÒÃÕÌßÙÏÑÂÓÕÔÇÐÏ¦ÚÜÔÒÁÐËÜÔ®ÚÕßÖÕÙÚÄÒÎØÚÏÔÕÆ!
ÞÔÎ
¡ËÚÎÙ¦ØÑÇÓÕßÛÁÒÜÔÇÏÊËÃÚÕÔËÄÔ®
×ÈÏÛq
ÃÊÇÚÕÙ×ÓÇÔÇÑÇÚÇØØÁËÏÙÇÔ¦ØØÜÙÚÕ
ÖÇÏÊÃÚÎÔÇÓÓÕßÊÏ¦ÚÕßÖÄÛÕßÑÇÏÙÚÕßÝ
ÖÄØÕßÝÚÕßÙ×ÓÇÚÕÝÚÎÔÁÑÚÇÙÎÚÜÔÙËÔÚÕÔÏ×ÔÑÇÏÙ»ÁÔÇÈÇÓÈÇÑÁÔÏÕÓÇÐÏÒ¦ØÏÇ
ÒÏ¦àËÚÇÏÇßÚÄÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÓÁÞØÏÔÇÖËÛ¦ÔËÏ
ÁØÔËÏÚÕÙÆÔÔËÌÕÙÚÕÔÊÏÖÒÇÔÄÇÓÓÄÒÕÌÕÚÕßÙËÔÚÕÔÏÕÆ¡ËÚÕßÍØÄÚÕß
ÇÑÃÔÎÚÕÔÇÚÕÇÍÍÃàËÏÝÖÕØ¦Ô»ÇÍÍÃàËÏÝ
ÚÜÔÊÇÑØÆÜÔ ÇÏËÔ×ÑÕßØ¦àËÙÇÏÔÇÚØÁÞËÏÝÑ¦ÛËÙÇÏÙËÉ¦ÛÏÔÎÑÇØÁÑÒÇ ¦ÛËÙÇÏ
ÇÌÂÔÕÔÚÇÝÚÇÃÞÔÎÙÕßÙ»ÄÒËÝÚÏÝËØÓÎÔËÃËÝÇËØÓÎÔËÆËÏÝÙßÔÁÞËÏÇÇßÚÄÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏ ÇÏÓ»ÄÒÇÚÇÙ×ÓÇÚÇÙÚÕ¦ÙÖØÕ
ÙÕßÙËÔÚÄÔÏ ÇÏÛÇÐÇÔ¦ØÞËÙÇÏÄÖÜÝËÖÏÙÚØÁÌËÏÚÕßÍØÄÕßÓÄÔÕÑÆÓÇÚÇÇÌÂÔËÏ±ÍØ¦ÑÇÏÙÚËØË¦ÙÚÎÔÇÓÓÕßÊÏ¦ÚÕß
ÖÄÛÕß ÇÏÃÞÔÎÑÄÑÑÏÔÇ ÄÑÑÏÔÇÃÞÔÎÙÚÎ
ÙËÏØ¦ÔÇÊÆÕ¯
ßÚÄÚÕÊÏÇÓÁØÏÙÓÇËÃÔÇÏÖÒÎØÜÓÁÔÕÍÏÇ
ÁÔÇÓÂÔÇÇÓÕßÇÔÂÑËÏÄÖÜÝÎÊÏÖÒÇÔÂ
ÚÕßÇÓÓÕßÊÏ¦ ÇÏÚÕÌËÍÍ¦ØÏÖÕßÛÇÇÔÇÊÆËÚÇÏÇÖ»ÚÕÔßÍØÄÚÕßÕØÃàÕÔÚÇÇÇÔÇÊÆËÚÇÏËÃÖËÝÓÁÞØÏÔÇÖËÛ¦ÔËÏ
§ÆÞÚÜÙËÖ¦ÒÏ¡ÇÖÄÙËÝÒÁÐËÏÝ"
ÚÕÔËØÕÞÆÚÎ¦ÊËÏÇÙÇÚÇÌÆÒÒÇÚÕß
ÚÙÇÍÏÕÆ¤ÏÒÕÑÕÓÓÁÔÇÑÇÏÖØ¦ÙÏÔÇÑÇÛ×Ý
ÇÞÔÃàÕßÔ¡ËÖÄÛÕßÝÞÇÓÄÍËÒÇÑÇÏÓÕÔÇÐÏ¦

• Απουσιάζουν οι λίστες με τα ευπώλητα
εξαιτίας των έκτακτων μέτρων που ισχύουν για
τα εμπορικά καταστήματα. Προσεχώς και πάλι
κοντά μας.

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η
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ΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ
ΛΟΝΔΙΝΟ

ΠΑΡΙΣΙ

ΡΩΜΗ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΖΑΓΚΡΕΜΠ

Οριενταλισμός
Τα μουσεία ÁÑÒËÏÙÇÔÄÖÜÝÑÇÏÕÏÊÎÓÕÖØÇÙÃËÝËÔ×ÖÏÕÔÑÕÏÔÕÆÇÒÒ¦
ÁØÍÇÊÎÓÕÖØÇÚÕÆÔÚÇÏÊÏÇÊÏÑÚßÇÑ¦ÑÇÏÕÏÓËÍ¦ÒÕÏÕÃÑÕÏÙßÔËÞÃàÕßÔÓË¦ßÒÎËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇ©ÕÃÑÕÝ:V[OLI`»ZÁÞËÏÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÍÏÇ
ÚÏÝ¡ÇØÚÃÕßÊÎÓÕÖØÇÙÃÇÁØÍÜÔ
àÜÍØÇÌÏÑÂÝÓËÕØÏËÔÚÇÒÏÙÚÏÑ¦ÛÁÓÇÚÇÖÕßÇÔÂÑÕßÔÙÚÎÙßÒÒÕÍÂ
5HKQÚÎÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÁØÍÕÚÕß
7H\S1VHUV]P[ZÁØÈÕßàÜÍØ¦ÌÕß
ÚÕß ÕßÇÏ×ÔÇÕÒÒ¦ÇÖÄÚÇÁØÍÇ
ÁÞÕßÔËÔÊÏÇÌÁØÕÔÍÏÇÚÏÝÌÕØËÙÏÁÝ
ÙÚÕÔÕÛÜÓÇÔÏÑÄÙÚØÇÚÄ

Υπομονή, Νοτρ Νταμ
Το εργοτάξιο ÍÏÇÚÎÔÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ÚÎÝ§ÕÚØ§ÚÇÓÙÃÍÎÙËÑÇÏÇßÚÄ©
ÒÄÍÕÝËÃÔÇÏÄÚÏÇÖÇÙÞÕÒËÃÑÇÏ
ÖÒÁÕÔËØÍ¦ÚËÝÑÇÏÚËÞÔÏÑÄÖØÕÙÜÖÏÑÄÖÕßÁØÞÕÔÚÇÏÇÖÄÊÏ¦ÌÕØËÝ
ÖËØÏÕÞÁÝÚÕßÇØÏÙÏÕÆ©ÏËØÍÇÙÃËÝÁÞÕßÔÇÑÄÓÎÖÕÒÆÊØÄÓÕÚÏÝ
¡ÇØÚÃÕßËÖØÄÑËÏÚÕÔÇÙÚÎÛËÃÎ
ÙÑÇÒÜÙÏ¦ÍÏÇÚÎÔÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ÚÕßÈÁÒÕßÝ®ÖÕßËÃÞËÖØÕÙÛÁÙËÏ
ÚÕÔ ÕÇÏ×ÔÇÕÇØÞÏÚÁÑÚÜÔÏÕÒÁ
Ë§ÚÏÑÄÚÇÔËÃÞËÍÃÔËÏÎØÏàÏÑÂ
ÇÔÇÑÇÃÔÏÙÎÚÕßÔÇÕÆÚÎÝÖÇÔÇÍÃÇÝÚÜÔÇØÏÙÃÜÔ

Λουτσία Μποζέ (1931-2020)
Από τα μεγάλαÕÔÄÓÇÚÇÚÕßÏÚÇÒÏÑÕÆ
ÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕßÎÄÞÏÑÇÏÚÄÙÕ
ÍÔÜÙÚÂËÑÚÄÝÙßÔÄØÜÔÕßÚÙÃÇ
¡ÖÕàÁÖÁÛÇÔËÙËÎÒÏÑÃÇ ËÚ×Ô
ÖØÕÑÇÒ×ÔÚÇÝÖÕÚÇÓÕÆÝÔÕÙÚÇÒÍÃÇÝ
ÙÚÕßÝÚÇÒÕÆÝÖÕßËÃÔÇÏÂÊÎÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑ¦ÌÕØÚÏÙÓÁÔÕÏÒÄÍÜÚÜÔ
ÙßÔÛÎÑ×ÔÕßÚÙÃÇ¡ÖÕàÁËÃÞË
ÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂÙËÏÙËÚÇÏÔÃËÝÚÕß
ÔÚÕÔÏÄÔÏÑÇÏÚÕßÏÙÑÄÔÚÏÙÚÎ
ÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÞØßÙÂÝËÖÕÞÂÝÚÕß
ÏÚÇÒÏÑÕÆÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕßÑÇÏÎ
ÓÕØÌÂÚÎÝËÃÞËÙÌØÇÍÃÙËÏÚÏÝÓËÚÇÖÕÒËÓÏÑÁÝÊËÑÇËÚÃËÝ

Η επιστροφή του Ρικ Αστλεϊ
Από τους αστέρεςÚÎÝÈØËÚÇÔÏÑÂÝ
ÖÕÖÕªÏÑÙÚÒËáËÑÚÕÐËÆÛÎÑË
ÙÚÎÔÑÕØßÌÂÙÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß
 ÚÇÔÚÕÌØÁÙÑÕÖØÄÙÜÖÕ
ÚÎÝÊÏÖÒÇÔÂÝÖÄØÚÇÝÖÕßÊÏÁÛËÚË
ÄÓÜÝÓÏÇÈÇÛÏ¦ËßÞ¦ØÏÙÚÎÌÜÔÂ
ÑÇÏÊÆÕÚØÃÇÚØÇÍÕÆÊÏÇÖÕß¦ØËÙÇÔÙËÄÒÕßÝ¬Õ5L]LY.VUUH
.P]L@V\<W®ÇÔÁÈÎÑËÙÚÎÔÑÕØßÌÂÚÕ ©ÔÁÕÝÊÃÙÑÕÝÚÕß
ªÏÑÙÚÒËáÑßÑÒÕÌÄØÎÙËÙÚÇÚÁÒÎÚÕß ÑÇÏÓÏÇÓËÍ¦ÒÎÚÕß
ÖËØÏÕÊËÃÇÂÚÇÔÑÇÔÕÔÏÙÓÁÔÎÍÏÇ
ÚÕÔÖØÃÒÏÕ

Ο καθεδρικός ναός
Σημαντική àÎÓÏ¦ßÖÁÙÚÎÁÔÇÇÖÄÚÇ
ÓÔÎÓËÃÇÚÕß¦ÍÑØËÓÖÙÚÕÔÖØÄÙÌÇÚÕÙËÏÙÓÄ©ÑÇÛËÊØÏÑÄÝÔÇÄÝÁÓÈÒÎÓÇÚÎÝÖØÜÚËÆÕßÙÇÝÚÎÝ
ØÕÇÚÃÇÝÁÞËÏÊÆÕÖÆØÍÕßÝÑÜÊÜÔÕÙÚ¦ÙÏÇÁÔÇÝËÑÚÜÔÕÖÕÃÜÔ
ÓËØÏÑ×ÝÑÇÚÁØØËßÙË©ÔÇÄÝËÃÔÇÏ
ÓËÙÇÏÜÔÏÑÄÝÇÒÒ¦ÓËÚ¦ÚÕÔÙËÏÙÓÄ
ÚÕßÇÔÕÏÑÕÊÕÓÂÛÎÑËÙÚÕÔËÕÍÕÚÛÏÑÄÆÌÕÝÚÎÝËÖÕÞÂÝÃÔÇÏ
ÇÌÏËØÜÓÁÔÕÝÙÚÕÔßÇÍÍËÒÏÙÓÄ
ÚÎÝËÕÚÄÑÕßÑÇÏÙÚÕßÝ©ÆÍÍØÕßÝ
ÈÇÙÏÒËÃÝÍÏÕÚÁÌÇÔÕÑÇÏÍÏÕÇÔÚÏÙÒ¦ÕßÝÇÊÃÙÒÇÕ
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Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

0$ÜÈÐ{Ñ~Ì.³ÒÙ{³È0Ì~{³tÑoÐÓuT¨Ì
ΙΑΠΩΝΙΑ
Ποιος ÛÇ ÚÕÁÒËÍËÖÜÝÚÕÖÕÒßÊÏÇÌÎÓÏÙÓÁÔÕÑÇÏÖÇÔ¦ÑØÏÈÕ©ÒßÓÖÏÇÑÄÚ¦ÊÏÕÚÕß¬ÄÑÏÕÙÞËÊÏÇÙÓÁÔÕ
ÍÏÇÔÇßÖÕÊËÞÛËÃÚÕßÝ©ÒßÓÖÏÇÑÕÆÝ
Í×ÔËÝÚÕßÛÇÍÏÔÄÚÇÔÙÆÓÈÕÒÕÇßÚÂÝÚÎÝÚËØ¦ÙÚÏÇÝÑÇÓÖÂÝ
ÖÕßÈÏ×ÔËÏÕÑÄÙÓÕÝ¡ËÚÕßÝ©ÒßÓÖÏÇÑÕÆÝÍ×ÔËÝÚÕßÔÇÁÞÕßÔ
ÓËÚÇÚËÛËÃÍÏÇÚÕÎÇÔÇÚØÕÖÂ
ÇßÚÂËÍÍØ¦ÌËÚÇÏÂÊÎÙÚÎÓËÍ¦ÒÎ
ÏÙÚÕØÃÇÚÜÔÇÖØÄÕÖÚÜÔÖÇÒÏÔÊØÕÓÂÙËÜÔÚÕßÙÆÍÞØÕÔÕßÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆ
¬ÕÚ¦ÊÏÕÚÕß¬ÄÑÏÕËÃÔÇÏÇÖÄÓÄÔÕ

ÚÕßÁÔÇÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÄÑÇÏÚËÞÔÏÑÄ
ËÖÃÚËßÍÓÇÙÞËÊÏÇÙÓÁÔÕÇÖÄÚÕÔ
ÞØÕÔÕ ÁÔÍÑÕ ÕÆÓÇÁÔÇÔÇÖÄ
ÚÕßÝËÖÏÌÇÔÁÙÚËØÕßÝÙÆÍÞØÕÔÕßÝ
¦ÖÜÔËÝÇØÞÏÚÁÑÚÕÔËÝÑÇÛÎÍÎÚÂÝ
ÕÃÊÏÕÝÙÚÕÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÚÕß¬ÄÑÏÕÓËËßØÆÁØÍÕÚËÞÔÏÑÄÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÖÔËßÓÇÚÏÑÄÑÇÛ×ÝÚÇÑËÃÓËÔ¦ÚÕß
ËÃÔÇÏÖÕÒÒ¦ÑÇÏÇÐÏÕÖØÄÙËÑÚÇ ÇÚ¦ÓÃÇÁÔÔÕÏÇÛËÜØËÃÚÇÏÁÔÇÝÙÆÍÞØÕÔÕÝÌÏÒÄÙÕÌÕÝÚÎÝÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÝÓËÙÑÁÉÎÖ¦ÔÜÙÚÎÞØÂÙÎÚÎÝ
ÆÒÎÝÑÇÏÙÚÎÙÆàËßÐÎÚÎÝÖÇØ¦ÊÕÙÎÝÓËÚÎÔÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÃÔÇÏÎÔÁÇ

ÖØÄÚÇÙÎÖÕßËÔÁÑØÏÔËÎÏÇÖÜÔÏÑÂ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÑÇÛ×ÝÚÕÇØÞÏÑÄÑÇÏ
ÖÕÒßÙßàÎÚÎÓÁÔÕÙÞÁÊÏÕÇÖÄÚÕ
ÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÄÍØÇÌËÃÕÚÎÝ¦ÞÇ
²ÇÔÚÃÔÚÊËÔÓÖÄØËÙËÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÑÇÏÍÏÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÝÒÄÍÕßÝ
¬ÕÚ¦ÊÏÕËÍÑÇÏÔÏ¦ÙÚÎÑËÂÊÎÇÖÄ
ÚÏÝËÑËÓÈØÃÕß ÎÑÇÚÇÙÑËßÂÚÕßÊÏÂØÑËÙËÇÑØÏÈ×ÝÚØÃÇ
ÞØÄÔÏÇÑÇÏÑÄÙÚÏÙËÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÃÔÇÏÌßÙÏÑ¦ßÖËØÙÆÍÞØÕÔÕ
ÑÇÏÙÞËÊÏ¦ÙÚÎÑËÜÝÖØÄÚßÖÕÍÏÇ
ÇÛÒÎÚÏÑÕÆÝÇÍ×ÔËÝÚÕÔÕÇÏ×ÔÇ
²ÚÃÙÚÎÑËÙÚÎÛÁÙÎÚÕßÑÇÚËÊÇÌÏ-

ÙÛÁÔÚÕÝÖÇÒÇÏÕÆÙÚÇÊÃÕßÖÕßÑÇÏ
ËÑËÃÔÕÓËÚÎÙËÏØ¦ÚÕßÂÚÇÔÖØÄÚßÖÕÙÚÎÔËÖÕÞÂÚÕßÑÇÏËÐÁÌØÇàËÚÏÝÔËÜÚËØÏÑÁÝÇÔÚÏÒÂÉËÏÝÍÏÇ
ÚÇÙÚ¦ÊÏÇÙÚÇÓÁÙÇÚÕßËÏÑÕÙÚÕÆ
ÇÏ×ÔÇÃÞËËÍÑÇÏÔÏÇÙÚËÃÚÕ 
ÌÏÒÕÐÁÔÎÙËÚÕßÝÇÔÇÙÏÇÚÏÑÕÆÝ
Í×ÔËÝËÑËÃÔÎÚÎÞØÕÔÏ¦ÑÇÏÌßÙÏÑ¦ÚÕßÝ©ÒßÓÖÏÇÑÕÆÝÍ×ÔËÝ
ÚÕß¬ÄÑÏÕÚÕ ¬ÕÔÁÕÚ¦ÊÏÕ
ÒÕÏÖÄÔÖÒÂØÕßÝÞÜØÎÚÏÑÄÚÎÚÇÝ
ÛËÇÚ×ÔËÃÔÇÏÓÏÇÖØÄÚÇÙÎ
ÚÎÝËÖÕÞÂÝÓÇÝÂÑÇÒÆÚËØÎÎÖØÄÚÇÙÎÚÎÝÇÖÜÔÃÇÝÓÁÙÜÚÎÝÙÑÁ-

ÉÎÝËÔÄÝÇÖÄÚÕßÝÖÒÁÕÔÇÔÇÍÔÜØÏÙÓÁÔÕßÝÇØÞÏÚÁÑÚÕÔÁÝÚÎÝÍÏÇ
ÚÕÖ×ÝÓÖÕØÕÆÔÔÇËÃÔÇÏÕÞ×ØÕÝ
ÑÇÏÕÇÛÒÎÚÏÑÄÝÚÄÖÕÝÍÏÇÍ×ÔËÝ
ÕÏÑÕßÓËÔÏÑÂÝËÓÈÁÒËÏÇÝËÔËÃÞÇÔ
ÌßÙÏÑ¦ßÖÕÒÕÍÃÙËÏÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇ
ÍÑÇÏÔÏ¦ÙÚÎÑËÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕÚÕß
ÓËÚÕßÝËÛÔÏÑÕÆÝÇÍ×ÔËÝÖÕÊÕÙÌÇÃØÕßÚÎÝÇÖÜÔÃÇÝËÔ×ËÃÞË
ÂÊÎÐËÙÖ¦ÙËÏÎÑØÃÙÎÓËÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄÇÒÒ¦ÌßÙÏÑ¦ÂÚÇÔÇÊÏÇÔÄÎÚÎ
ÇÑÄÓÎÎÙÑÁÉÎÖËØÃÖÇÔÊÎÓÃÇÝÑÇÏ
ÇÒÒÇÍÂÝÚÕßÚØÄÖÕßÓËÚÕÔÕÖÕÃÕÔ
ÈÏ×ÔÕßÓËÚÕÔÖÕÒÏÚÏÙÓÄ

ÕÔÔÇÖËØ¦ÙÕßÓËÙÚÎÊËÆÚËØÎÌ¦ÙÎÑÇÏÔÇÙßÔËÞÃÙÕßÓËÍÏÇÚÇ¦ÒÒÇ
ÊÆÕÞØÄÔÏÇÍÏÇÚÇÕÖÕÃÇËÃÞËÑ¦ÔËÏ
ÒÄÍÕËÑËÃÔÕÝÕÑÇÒÄÝ¦ÔÛØÜÖÕÝ
¬×ØÇÎÑÄØÎÓÇÝÊËÔÁÞËÏÖÏÇÓÇÒÒÏ¦ÞËÏÄÓÜÝÖËØ¦ÙËÏÓË¦ØÏÙÚÇ®ÚÏÝÚØËÏÝÖØ×ÚËÝÑÕÓÈÏÑÁÝ
ËÐËÚ¦ÙËÏÝ ÖÇØÇÓÁÔÕÔÚÇÝ ÄÓÜÝ
ÙÚÎà×ÔÎËÔÊÏ¦ÓËÙÕßÑÏÔÊÆÔÕß®
ßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÙÕßÍØ¦ÌÜ
ÚÂÝÞÕØÎÍÕÆÔËÔÊÕÌÒËÈÃÜÝÚÎÔ
ÔÚÕÐ¦ÔÑÇÏÓÇÝÁÞÕßÔÖØÕËÏÊÕÖÕÏÂÙËÏÍÏÇËÓËÚÕÆÝ¬ÕÒÁÜÇßÚÄÊÏÄÚÏÚÄÚËÙÚÏÝ¢ËÈØÕßÇØÃÕß
ÑÇÏÍÏÇÖÕÒÒÁÝÓÁØËÝÓËÚ¦ÇÊßÔÇÚÕÆÙÇÔÇÓÏÒÂÙÜÍÏÇÞÎÓËÏÕÛËØÇÖËÃÇ®ÇÔÇÌËØÄÓËÔÕÝÙÚÕÖÇÏÊÃÓÕßÒËÍÇÇÖÒ×ÝÛËØÇÖËÃÇ®
ÖËÏÚÇÛßÓÂÛÎÑÇÇßÚÕÆÝÚÕßÝ¦ÍÔÜÙÚÕßÝÍÕÔËÃÝ©ÔÕÓ¦ÚÏÙÇÔÚÕÑÇÑÄ
ÖØÄÌËØÇÔÚÏÝÒÁÐËÏÝÖÇÏÊÏÑÄÝÑÇØÑÃÔÕÝ®ÑÇØÑÏÔÏÑ¦ÑÆÚÚÇØÇ®ÇÔÇÌËØÄÓËÔÕÏÙÚÕÖÇÏÊÃÚÕßÝßÓÂÛÎÑÇÚÕÔ
ÖÇÚÁØÇÓÕßÚÎÓÎÚÁØÇÓÕßÑÇÏÚÏÝ
ÊÆÕÇÊËÒÌÁÝÚÎÝÖÕÒßÇÍÇÖÎÓÁÔËÝ

ÊËÆÚËØËÝÓÇÔ¦ÊËÝÍÏÇÓÁÔÇÑÇÏÚÕÔ
ÇÊËÒÌÄÓÕßÛßÓÂÛÎÑÇÚÎÓÏÑØÂ
ÇÊËÒÌÂÚÕßÖÇÚÁØÇÓÕßÚÎÔÇÍÇÖÎÓÁÔÎÏÈÂ¶ÄÒÕÏÚÕßÝÞ¦ÛÎÑÇÔÇÖÄ
ÑÇØÑÃÔÕßÓÂÛÎÑÇÚÏÝ¦ÖËÏØËÝ×ØËÝ
ÖÕßÖÁØÇÙÇÙÚÇÕÍÑÕÒÕÍÏÑ¦ÇÖÄ
ÚÇÊËÑÇÁÐÏÓÕß ÇÏÄÓÜÝÚÕÑÕßØ¦ÍÏÕÓËÚÕÕÖÕÃÕÁÒËÍÇÚÄÚËÚÎÒÁÐÎÑÇØÑÃÔÕÝ®ÓËËÍÑÇÚÁÒËÏÉËÄÚÇÔ
ËÃÞËÐÇÌÔÏÑ¦ÔÇÑ¦ÔËÏÓËÚÕÖÇÏÊÃ
ÕÚÁÊËÔËÃÖÇÄÚÏËÃÓÇÏÍËÔÔÇÃÕÝ®
ÒÁËÏÙÚÕ:V3VUN4HYPHUUL®ÕÁÕÔÇØÔÚ ÕÁÔÑÇÏÚÕËÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÜ
ÍÏÇÔÇÖÇØÎÍÕØÕÆÓÇÏÍÏÇÚÏÝÓÏÑØÁÝ
ÑÇÏÓËÍ¦ÒËÝÊËÏÒÃËÝÓÕß ßØÃÜÝÈØÂÑÇÚÕÛ¦ØØÕÝÞ¦ØÎÙ»ËÑËÃÔÎÚÎÔ
ÇÍÃÇÚØÏ¦ÊÇÖÕßÈØÁÛÎÑËÓÖØÕÙÚ¦
ÓÕßÙÚÎÔÖÏÕÊÆÙÑÕÒÎÙÚÏÍÓÂÚÎÝ
àÜÂÝÓÕßßÚÄÚÕÑËÃÓËÔÕËÃÔÇÏÇÌÏËØÜÓÁÔÕÙËÇßÚÕÆÝÑÇÏÇÝÓÎÔÚÕ
ÐÁØÕßÔÃÞÇÖËÏÖÜÝÇÔÎÓÏÑØÂÖ¦ËÏÑÇÒ¦ÙËÇßÚÂÔÚÎÔÖØ×ÚÎÌ¦ÙÎ
ÛÇÁÍØÇÌÇÍÏ»ÇßÚÕÆÝ ÇÒ¦ÔÇËÃÔÇÏÄÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏËÏÊÏÑ¦Ú×ØÇ
ÓËÄÙÇÙßÓÈÇÃÔÕßÔËÑËÃÁÐÜ

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ
Γράφει ο ΗΛΙΑΣ

ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Γράμμα από το μέτωπο VII
Αγαπητέ μου Γκρι, ÛßÓ¦ÙÇÏÄÚÏÚÕËÌÏÇÒÚÏÑÄÖØÜÏÔÄÚÎÝÎÝ¢ËÈØÕßÇØÃÕß
ÈØËÛÂÑÇÓËÓËÚÕÖÇÏÊÃÙÚÇËÐÜÚËØÏÑ¦ÏÇÚØËÃÇÚÕßÒÖÃÊÇ®ÁÞÕÔÚÇÝ
ÓÄÒÏÝÇÑÕÆÙËÏÚÎÒÁÐÎÒËßÞÇÏÓÃÇ®
ÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ËØÏÓÁÔÇÓËÔÇÓÇÝ
ÊÕÆÔËÕÏÇØÓÄÊÏÕÏÍÏÇÚØÕÃ¬ÕÖÇÏÊÃ
ÄÓÜÝÊÏÉÕÆÙËÑÏÁÔÇÝ¦ÍÔÜÙÚÕÝÑÆØÏÕÝÖÕßÖËØÃÓËÔËÖÇØÇÖÁØÇÞÜØÃÝ
¦ÒÒÎÑÕßÈÁÔÚÇÓ¦ÝÖØÄÙÌËØËÔËØÄ
ËØÏÓÁÔÜÚÕÔÍÏÕÓÕß®ÓÕßËÃÖË
©ÐËÃÇ"®Ø×ÚÎÙËÓËÚ¦ËÔÂÐËØÇ
ÚÏÔÇÇÖÇÔÚÂÙÜÇÑÄÓÎÚÄÚËÏÇ
ÚÕ¬©ÊËÔËÃÙÚË"®Ø×ÚÎÙËÓËÚ¦
ÇÏÖ¦ÒÏ!ÚÏÂÚÇÔÚÕ¬©¬ÓÂÓÇ
©ÍÑÕÒÕÍÏÑÄÏÓÇÚÕÒÕÍÏÑÄ" ÇÚ¦ÒÇÈËÖÜÝËÃÞËÓÖØÕÙÚ¦ÚÕßÁÔÇÔ
ÖÇÔÏÑÄÈÒÎÚÕÖÇÚÁØÇÖÕßÊËÔÓÖÕØÕÆÙËÔÇÖÏÙÚÁÉËÏÚÏÚÕßËÃÞËÐÎÓËØ×ÙËÏ¶ÃÙÜÝÔÇÛßÓÂÛÎÑËÖ×Ý
ËÃÞËÖËØ¦ÙËÏÇÖÄÇßÚÄÚÕÙÚ¦ÊÏÕ
ÃÙÚËÙËÑÇÒ¦ÞÁØÏÇ®ÓÕßËÃÖËÇÓÁÙÜÝÓËÚ¦ÖÕÒÆÍØÂÍÕØÇÇÖÕÊËÃÞÛÎÑËÄÚÏËÃÞËÊÃÑÏÕÓËÃÝÑÒËÃÔÕßÓË
ÊÆÕÞØÄÔÏÇ¬ËÒËÏ×ÔÕßÓË®ÖØÄÙÛËÙË

Ονομάτισαν το κακό,
πρόφεραν τις λέξεις «παιδικός καρκίνος», «καρκινικά κύτταρα» αναφερόμενοι στο παιδί τους.
 ÒËßÞÇÏÓÃÇ ÈØÂÑË ÚÕÔ ÍÏÕ ÚÕß
ÙÚÇÊÁÑÇ©ÚÇÔÈÍÂÑËÓÁÙÇÇÖÄ
ÚÎÛËØÇÖËÃÇÓÇàÃÓËÚÎÓÎÚÁØÇ
ÚÕßËÃÊÇÁÔÇÖÇÏÊÃËÆÙÜÓÕØÕÊÇÒÄÓËÄÒÇÚÕßÚÇÓÇÒÒÏ¦ÖÕß
ÁÊËÏÞÔË ÔÇ ÙÌÆàËÏ ÇÖÄ ßÍËÃÇ
©ÒÇÑÇÒ¦ÛÇÖ¦ÔË®ÓÕßËÃÖËÚÕÖÇÏÊÃ
ÞÇÓÕÍËÒÇÙÚÄ¬ÕßËÃÖÇÓËÚÇÖ¦ÔÚÇ
ÇÖÄÚÎÔÇØÞÂ®ÓÕßËÐÕÓÕÒÕÍÂÛÎÑË
ÎÓÎÚÁØÇÚÕßÐËØËÇÑØÏÈ×ÝÚÏÁÞËÏ
ÇÏÚÕÔÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙËÉßÞÕÒÄÍÕÝ®
ËÔÂÔÚÇÎÓÁØËÝÓËÚ¦ÇÖÄÚÕÔÏÙÄÍËÏÕÛ¦ÒÇÓÕ ÙÚÕ¬©ÁÞÜÛÁÇ
ÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÇËÐÜÚËØÏÑ¦ÏÇÚØËÃÇ
¬ÇÑÕÏÚ¦àÜÇÔÇÒÕÍÏàÄÓËÔÕÝËÑËÃÔÕÚÕÌØÏÑÚÄÖØÜÏÔÄÁÚÕÏÓÕÏÖÒÁ-

«Hope is the Thing with Feathers», ³ÉÂ×ÈÜÜ³ÈÐÈ{~ÖÒÜÐÈÐ
³È~Ò{ÑÉ³ÑÜÒ³¨VÉÐÉÈÐÓÑÌ³iËii³iØ Ð{Ü{ ³Ë~{ ÜËÙÑÉËÑ{³ÐÉ×³É¨Ò¨ÒoÐÑÐ{~¨Ì
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Η μαζική
παρακολούθηση
ως αντίδοτο
στον COVID-19

ΙΔΕΕΣ

Η «προφητεία» της Σοσάνα Ζούμποφ

Του ΜΑΝΩΛΗ ΑΝΔΡΙΩΤΑΚΗ

Τα μεγάλα κέρδη
ÕÆÓÖÕÌÙßÔËÖÂÝÓÇØÐÃÙÚØÏÇÑÇÚ¦Ú»¦ÒÒÇÓÇÝÒÁËÏÄÚÏ
ÁÞÕßÓËÈ¦ÒËÏÄÒÕÏÙÚÏÝÚÙÁÖËÝÓÇÝ
ÁÔÇËÑÖÒÎÑÚÏÑÄËØÍÇÒËÃÕËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÑÇÚÇÍØÇÌÂÝÉßÞÇÍÜÍÃÇÝ
ËÔÎÓÁØÜÙÎÝÇÒÒ¦ÚËÒÏÑ¦ÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÖÕßÇÖÕÌÁØËÏÚÇÓËÍÇÒÆÚËØÇÕÌÁÒÎÙÚÏÝËÚÇÏØËÃËÝÖÕß
ÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔËÌÇØÓÕÍÁÝÑÇÏÊÏÇÓÕØÌ×ÔÕßÔÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÎÝ
ÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÚÕßÝËÃÔÇÏÎÇÊÏ¦ÑÕÖÎËÖÏÚÂØÎÙÎÚÎÝÙßÓÖËØÏÌÕØ¦Ý
ÓÇÝÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎÚÎÝÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÝÓÇÝËÃÔÇÏÇßÚÂÖÕß
ÇÖÕÌÁØËÏÚÇÓËÍÇÒÆÚËØÇÑÁØÊÎ
ÙËÄÒÕßÝÑÇÏÚÕÍÏÇÚÃËÃÔÇÏÇßÚÕÔÄÎÚÕ¡ÇÛÇÃÔÕÔÚ¦ÝÓÇÝ¦ØÏÙÚÇ
ÕÏËÚÇÏØËÃËÝÐÁØÕßÔÇÑØÏÈ×ÝÖ×Ý
ÔÇÓÇÝËÖÎØË¦ÙÕßÔÖ×ÝÔÇÇÒÒ¦ÐÕßÔÊÎÒÇÊÂÚÎÙßÓÖËØÏÌÕØ¦
ÓÇÝÑÇÛ»ßÖÇÍÄØËßÙÏÔÚÜÔÖËÒÇ-

Το βιβλίο ³iØ.ÒÑ=ÖÐ×ÚÑ
~È~Ü×¨ÊÉ{Ö³ÐÑ~Ñ{³ÑÉÜÜi{~ÒÑÌ³{ØÉ~ÙÌÉ{ØÑ³Ñ{³iV
ÐÉ³³Ë³Üt ÉTÊ³È~Ñ³Ñ~ÉÈ³{~Ö~Ñ{³ÑÜ{ÐÖu

Με τον γεωεντοπισμό
κάθε συσκευής εύκαιρο
και με την τεράστια
υπολογιστική δύναμη
που διαθέτουμε,
μπορούμε εύκολα
να προλάβουμε
την εξάπλωση των ιών.
Ú×ÔÚÕßÝ¦ÔÜÙ»ÇßÚÂÚÎÈ¦ÙÎ
ÁÞËÏÙÚÎØÏÞÛËÃÚÕËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÄ
ÚÕßÝÓÕÔÚÁÒÕ
ÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÇßÚÂÁÞËÏÄÔÕÓÇ
ÁÍËÚÇÏÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÚÎÝÖËÏÛÕÆÝÑÏ
ËÃÔÇÏÙÂÓËØÇÕÑßØÃÇØÞÕÝÓÕÞÒÄÝ
ÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÚÜÔÊÏÇÊÏÑÚßÇÑ×ÔßÖÎØËÙÏ×ÔÑÇÏÚÜÔÑÏÔÎÚ×ÔÚÎÒËÌ×ÔÜÔ©ÒÎÎÏÊÁÇÖËØÃÚËÞÔÎÚÂÝÔÕÎÓÕÙÆÔÎÝÈÇÙÃàËÚÇÏÇÑØÏÈ×ÝÖ¦ÔÜ
ÙÚÎÔÁÔÔÕÏÇÚÎÝËÖÏÚÂØÎÙÎÝÏÇ
ÔÇÒËÏÚÕßØÍÂÙËÏÙÜÙÚ¦ÕÇÒÍÄØÏÛÓÕÝÖØÁÖËÏÄÒÇÔÇÍÃÔÕßÔÊËÊÕÓÁÔÇÂÓËØÇÖÕßÙÞËÊÄÔÄÒÕÝÕ
ÖÒÇÔÂÚÎÝÇÔÇÍÑ¦àËÚÇÏÔÇÓÖËÏÙË
ÑÇÛËÙÚ×ÝÑÇØÇÔÚÃÔÇÝÚÇÑÏÔÎÚ¦
ÚÎÒÁÌÜÔÇÑÇÏÕÏÉÎÌÏÇÑÁÝßÖÎØËÙÃËÝÚÏÓÕÆÔÚÕÔØÄÒÕÚÕßÝÜÝËØÍÇÒËÃÇÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎÝÈ¦àÕÔÚÇÝ
ÚÏÝÑßÈËØÔÂÙËÏÝÄÒÕßÚÕßÑÄÙÓÕß
ÙËÖËÏØÇÙÓÄÇÌËÔÄÝÍÏÇÔÇËÔÚÕÖÃÙÕßÔÖÇØÇÈ¦ÚËÝÚÜÔËÔÚÕÒ×ÔÑÏ
ÇÌËÚÁØÕßÍÏÇÔÇÖØÕÈÒÁÉÕßÔÔÇ
ÑÇÚÎÍÕØÏÕÖÕÏÂÙÕßÔÑÇÏÔÇÑÇÚËßÛÆÔÕßÔÇÔ¦ÒÕÍÇÚÕßÝÖÕÒÃÚËÝ
ËÖÏÚÂØÎÙÎÓÖÇÃÔËÏÑÏÇßÚÂÙÚÕÔ
ÇÍ×ÔÇËÔ¦ÔÚÏÇÙÚÕÔÏÄÇØÇÌØ¦àÕÔÚÇÝÚÕÔ¢ÕßÑÄÛÇÒÁÍÇÓËÄÚÏ
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Ο κορωνοϊός *6=0+ ÇÔÇÊËÏÑÔÆËÏÁÔÇÇÖ»ÚÇÖÒÁÕÔÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÊÏÇÑßÈËÆÓÇÚÇÚÜÔÑÇÏØ×ÔÓÇÝÚÎ
ÓÇàÏÑÂÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎÚÎÝÏÊÏÜÚÏÑÂÝàÜÂÝÚÜÔÖÕÒÏÚ×ÔÓÁÙÜÚÜÔ
ÉÎÌÏÇÑ×ÔÇÖÕÚßÖÜÓ¦ÚÜÔÚÕßÝ
ÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÁÞËÏÊ×ÙËÏÓÏÇ¦ÔËß
ÖØÕÎÍÕßÓÁÔÕßÖÇÔÕÖÚÏÑÂÄÖÜÝ
ÛÇ»ÒËÍËÑÏÕ¡ÏÙÁÒ¢ÕßÑÄÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÇÑØÇÃÇÝÖØÄÙÈÇÙÎÝÙÚÎÔ
ÏÊÏÜÚÏÑÂàÜÂÚÜÔÖÕÒÏÚ×ÔÚÄÙÕ
ÙËÏÊÏÜÚÏÑÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÄÙÕÑÇÏ
ÙËÑßÈËØÔÂÙËÏÝ¬ÏËÖÃÖÚÜÙÎÁÞËÏ
ÇßÚÄÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÇÔÈØÏÙÑÄÓÇÙÚËÙËÑÇÛËÙÚ×ÝÁÑÚÇÑÚÎÝÇÔ¦ÍÑÎÝ"ÃØËÚÇÏÎÊßÙÖÏÙÚÃÇÚÜÔ
ÖÕÒÏÚ×ÔÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÕßÝÉÎÌÏÇÑÕÆÝÍÃÍÇÔÚËÝÓËÚÎÔËÖÃÑÒÎÙÎ
ÚÎÝÊÎÓÄÙÏÇÝßÍËÃÇÝ"ÆÓÌÜÔÇÓË
ÖÕÒÆÖØÄÙÌÇÚÎÁØËßÔÇÙÚÏÝ
ÚÕ ÚÜÔÓËØÏÑÇÔ×ÔÖÕÒÏÚ×Ô
ÛËÜØËÃÄÚÏÕÏ-HJLIVVR.VVNSL
(THaVUÑÇÏ(WWSLÁÞÕßÔßÖËØÈÕÒÏÑÂËÐÕßÙÃÇÕÙ¦ÔÇÕÆÓÖÕÌÑÇÛÎÍÂÚØÏÇÙÚÕ²¦ØÈÇØÔÚ
ÊÎÓÕÙÃËßÙËÖØÏÔÇÖÄÁÔÇÔÞØÄÔÕ
ÁÔÇÚØÕÓÇÑÚÏÑÄÈÏÈÒÃÕÚÕ;OL
HNLVMZ\Y]LPSSHUJLJHWP[HSPZT
;OLMPNO[MVYHO\THUM\[\YLH[
[OLUL^MYVU[PLYVMWV^LY®ÚÕ
ÕÖÕÃÕÛÇÑßÑÒÕÌÕØÂÙËÏÙÆÔÚÕÓÇÑÇÏÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÇÖÄÚÏÝËÑÊÄÙËÏÝ ÇÙÚÇÔÏ×ÚÎÓËÚÕÔÚÃÚÒÕ
ËÖÕÞÂÚÕßÑÇÚÇÙÑÕÖËßÚÏÑÕÆ
ÑÇÖÏÚÇÒÏÙÓÕÆ®ÄÖÕßÇÔÇÚÁÓÔËÏ
ÚÕÑÇÛËÙÚ×ÝÚÎÝËÖÏÚÂØÎÙÎÝÓË
ÞËÏØÕßØÍÏÑÄÚØÄÖÕÖØÕÇÔÇÍÍÁÒÒÕÔÚÇÝÄÙÇÂÊÎÙßÓÈÇÃÔÕßÔÙÚÕÔ
ÖËØÃÖÒÕÑÕÑÄÙÓÕÓÇÝ

Σύμφωνα ÐÉ³i~ÑÚioÊ³¨{Ñ³ÈÒ¨KÑ¨³.ÒÑ=ÖÐ×ViÜÉ{³È¨oËÑ³ÓÂÈ~{i³ÈÑ×Ó¨É{³ÑÐÉoÑÜÖ³É¨Ñ×ÓÜi³{ØÉ³Ñ{¨ÉËÉØ{ËÉØ
ÙiÐ{È¨oÖÉ×Ñ¨ÐoÓØÉËÑ{iÑÙ{Ò~iÉ{³Ê¨ii³iØÈÐÉ¨{×¨ÒØÐÑØ×³Ñ¨TÉËÈ
ÙÂÓËØÇÇÖÕÖËÏØ¦ÚÇÏÎÙßÍÍØÇÌÂ
ÚÕßÙËÔÇØÃÕßËÖÏÚÂØÎÙÎÑÇÏÛËØÇÖËÃÇÎÍÁÔÔÎÙÎÚÎÝÇÒÍÕØÏÛÓÏÑÂÝÌßÒÇÑÂÝ®

Κατάλυση της ιδιωτικότητας
ÏÇÚÕÖËØÏÕÊÏÑÄ,JVUVTPZ[ÇßÚÂ
ËÃÔÇÏÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÖØÄÑÒÎÙÎÚÜÔ
ÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÙÂÓËØÇ ¦ÛËÞ×ØÇÛÇ
ÖØÁÖËÏÔÇÈØËÏÚÎÊÏÑÂÚÎÝÏÙÕØØÕÖÃÇÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔÏÞÔÎÒ¦ÚÎÙÎÚÕß
ÏÕÆÑÇÏÙÚÎÔËÏÙÈÕÒÂÙÚÎÔÏÊÏÜÚÏÑÂ
àÜÂÚÜÔÖÕÒÏÚ×ÔÇÒÒ¦Î§ÄÚÏÇ ÕØÁÇÑÇÏÎ ÃÔÇÊËÃÞÔÕßÔÚÎÊÆÔÇÓÎ
ÚÜÔÓËÍ¦ÒÜÔÊËÊÕÓÁÔÜÔÑÇÏÚÜÔ
ÓÇàÏÑ×ÔËÐËÚ¦ÙËÜÔÜÝÁÔÇÔÚØÄÖÕ
ÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎÝÚÜÔÑØÕßÙÓ¦ÚÜÔÑÇÏ

ÖËØÏÕØÏÙÓÕÆÚÎÝËÐ¦ÖÒÜÙÂÝÚÕßÝ®
ßÚÁÝÕÏÞ×ØËÝÓËÚÕÙØÇÂÒÑÇÚ¦
ÖÄÊÇÝÊËÔÁÞÕßÔÇÔÇÙÚÕÒÁÝÂËÔÊÕÏÇÙÓÕÆÝÑÇÏÁÞÕßÔÂÊÎÖØÕÞÜØÂÙËÏÇÑ¦ÛËÑÚËÝÙÚÎÔÑÇÚ¦ÒßÙÎ
ÚÎÝÏÊÏÜÚÏÑÄÚÎÚÇÝÓËÚÕÙÑËÖÚÏÑÄÚÎÝÁÑÚÇÑÚÎÝÇÔ¦ÍÑÎÝÑÇÏÚÎÝ
ÖØÕÙÚÇÙÃÇÝÚÎÝÊÎÓÄÙÏÇÝßÍËÃÇÝ
ÇÍÃÔËÏÚÕÃÊÏÕÑÇÏÙÚÕÔßÖÄÒÕÏÖÕÑÄÙÓÕ"×ÝÓÖÕØËÃÔÇÖØÕÙÚÇÚËßÛËÃÎÏÊÏÜÚÏÑÂàÜÂÚÕÓÄÔÕÖÕß
ÓÇÝÇÖÁÓËÏÔËÇÖ»ÚÎÔËÖÁÒÇÙÎÚÕß
ÑÕØÜÔÕáÕÆ"ÚÎÔÒÒ¦ÊÇÕßÖÕßØÍÄÝ¤ÎÌÏÇÑÂÝÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÝ ßØÏ¦ÑÕÝÏËØØÇÑ¦ÑÎÝÊÂÒÜÙËÄÚÏ
ÍÏÇËÓ¦ÝÎÚËÞÔÕÒÕÍÃÇËÃÔÇÏÓÁÙÕËÔÊßÔ¦ÓÜÙÎÝÚÕßÖÕÒÃÚÎ®ÑÇÏ

ÊËÔÓÏÓÂÛÎÑËÚÕÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÜÔ
ÇßÚÇØÞÏÑ×ÔÑØÇÚ×Ô©ÏÁÑÚÇÑÚËÝ
ÙßÔÛÂÑËÝÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÎÛÕÆÔÙÇÔ¦ÒÒÕÛÏÇÒÒ¦
ËßÚßÞ×ÝÎËÒÒÎÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎ
ËÖÁÊËÏÐËÙÆÔËÙÎ

Η δύναμη της πληροφορίας
ËÓÏÇÊÏÇÈÄÎÚÎÕÓÏÒÃÇÖÕßÁÑÇÔËÕ¡ÖÏÒÑÁÏÚÝÚÕÖØÕËÏÊÕÖÕÏÕÆÙËÚÎÔÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÄÚÏÊËÔ
ËÃÓÇÙÚËÑÇÚ¦ÒÒÎÒÇÖØÕËÚÕÏÓÇÙÓÁÔÕÏÍÏÇÚÎÔËÖÄÓËÔÎÖÇÔÊÎÓÃÇÇÔ
ÁÓÖËÏØÕÝÖÜÒÎÚÂÝÖÕßËÃÔÇÏÇØÑËÚ¦ÓÖØÕÙÚ¦ÇÖ»ÚÎÔËÖÕÞÂÚÕß
Ö¦ÔÚÇÓÇÝÒÁËÏÙÚÇÖÕÒÆÍØÂÍÕØÇ
ÇÒÒ¦ÓËÖÕÒÆÓËÍ¦ÒÎÑÇÛÇØÄÚÎÚÇ

ÇßÚÄÖÕßàÕÆÓËÚ×ØÇÁËÏÑÇÚ¦ÒÁÐÎ!ÞÕßÓËÑÏÔÎÚ¦ÚÎÒÁÌÜÔÇÍÏÇ
ÔÇÖ¦ØÕßÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÑÇÏÔÇÊ×ÙÕßÓËÙÚÕÑÕÏÔÄ®ÚÏÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝËÖÏÊÎÓÃËÝËÃÞÇÓËÖËØÏÕØÏÙÓÁÔËÝ
ÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎÝÑÇÏ
ÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÇÊËÊÕÓÁÔÇ¬ÇÑÏÔÎÚ¦
ÚÎÒÁÌÜÔÇÊËÔËÃÞÇÔÚÄÙÕÓËÍ¦ÒÎ
ÊÏËÃÙÊßÙÎÕÆÚËÚÄÙÕËÐËÒÏÍÓÁÔËÝ
ËÌÇØÓÕÍÁÝ¬×ØÇËÃÔÇÏËÌÏÑÚÄ¡Ë
ÚÕÔÍËÜËÔÚÕÖÏÙÓÄÑ¦ÛËÙßÙÑËßÂÝ
ËÆÑÇÏØÕÇÒÒ¦ÑÇÏÓË¦ÒÒÇ¶ÖÏÛÇÔ×ÝÖÕÒÆÞØÂÙÏÓÇ¶ÊËÊÕÓÁÔÇÇÖÄ
ÇÏÙÛÎÚÂØËÝÓËÚÎÔÚËØ¦ÙÚÏÇßÖÕÒÕÍÏÙÚÏÑÂÊÆÔÇÓÎÖÕßÊÏÇÛÁÚÕßÓË
ÓÖÕØÕÆÓËËÆÑÕÒÇÔÇÖØÕÒ¦ÈÕßÓË
ÚÎÔËÐ¦ÖÒÜÙÎÚÜÔÏ×Ô

Οι φόβοι και οι προσπάθειες για ηθική χρήση της τεχνολογίας
Κλεισμένοι Ú×ØÇÙÚÇÙÖÃÚÏÇÓÇÝÃÙÜÝ
ÁÞÕßÓËÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÔÇÙÑËÌÛÕÆÓËÚÏÙÎÓÇÃÔËÏÉÎÌÏÇÑÂËÖÏÚÂØÎÙÎÑÇÏÚÏÏÊÏÜÚÏÑÄÚÎÚÇÊËÊÕÓÁÔÜÔ
ÖÕÏÇËÃÔÇÏÚÇÙßÒÒÕÍÏÑ¦ÕÌÁÒÎÑÇÏ
ÚÇÇÚÕÓÏÑ¦ÑÄÙÚÎÑÇÏÇÔÚÃÙÚØÕÌÇ©ÏßÖÎØËÙÃËÝÍËÜËÔÚÕÖÏÙÓÕÆ
ÊÕßÒËÆÕßÔÇßÚÄÓÇÚÇÑÇÏÍÔÜØÃàÕßÔ
ÇÔ¦Ö¦ÙÇÙÚÏÍÓÂÇÔÑÇÏÖÄÚËÑÇÏ
ÍÏÇÖÄÙÕÑÏÔÕÆÓÇÙÚËËÔÚÄÝÑÏËÑÚÄÝ
ÚÎÝÕÏÑÃÇÝÓÇÝÍÔÜØÃàÕßÔÚÇÓÕÚÃÈÇ
ÚÜÔÓËÚÇÑÏÔÂÙË×ÔÓÇÝÍÔÜØÃàÕßÔ
ÚÇÖ¦ÔÚÇÖØÕÙÚÇÙÃÇÊËÊÕÓÁÔÜÔ
ÖØÕÙÜÖÏÑÕÆÞÇØÇÑÚÂØÇÍÃÔËÚÇÏËßÌÎÓÏÙÓÄÝÖØÄÙÈÇÙÎÙÚÎÔÏÊÏÜÚÏÑÂÓÇÝàÜÂÇÖÄÏÊÏÜÚÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝ
ÇÒÒ¦ÑÏÇÖÄÚÕÑØ¦ÚÕÝÖÕßÛÇÁÞËÏ
ÒÄÍÕÔÇËÔÊÏÇÌËØÛËÃËÃÔÇÏÑÇÛÕÒÏÑÂ©ÙÕÏÁÞÕßÔËÍÑÇÚÇÙÚÂÙËÏÉÎÌÏÇÑÕÆÝÈÕÎÛÕÆÝÙÚÇÙßÙÚÂÓÇÚ¦
ÚÕßÝÇÒÒ¦ÑÇÏÕÏÇÖÒÕÃÞØÂÙÚËÝÚÜÔ
ÑÏÔÎÚ×ÔÚÎÒËÌ×ÔÜÔÖÕßÊËÔÁÞÕßÔ
ÇÖËÔËØÍÕÖÕÏÂÙËÏÚÏÝ¦ÊËÏËÝÍÏÇÚÎÔ
ÖØÄÙÈÇÙÎÙÚÕÓÏÑØÄÌÜÔÄÚÕßÝÊÃ-

Οι υπηρεσίες γεωεντοπισμού δουλεύουν
αυτόματα και γνωρίζουν
ανά πάσα στιγμή
αν και πότε και για πόσο
κινούμαστε εντός
κι εκτός της οικίας μας.
ÔÕßÔÇÖØÄÙÑÕÖÚÎÖØÄÙÈÇÙÎÚÜÔ
ÏÊÏÜÚÏÑ×ÔÚÕßÝÙßÔÕÓÏÒÏ×ÔÙÚÕßÝ
ÕØÍÇÔÏÙÓÕÆÝÇßÚÕÆÝ¡ËÇßÚÄÚÕÔ
ÚØÄÖÕÕÏËÔÊÏÇÌËØÄÓËÔÕÏÐÁØÕßÔ
ÇÔ¦Ö¦ÙÇÙÚÏÍÓÂÚÏÙßÓÈÇÃÔËÏ¡ÖÕØÕÆÔÔÇÏÞÔÎÒÇÚÂÙÕßÔËÖÇÌÁÝÇÒÒ¦ÑÇÏÔÇÖØÕÈÒÁÉÕßÔËÐÇÖÒ×ÙËÏÝ
¡ÖÕØÕÆÔÔÇÑÇÚÎÍÕØÏÕÖÕÏÂÙÕßÔ
ÔÇÙÚËÃÒÕßÔÖØÕËÏÊÕÖÕÏÂÙËÏÝÑÇÏ
ËÔÚÕÒÁÝ¬ÇßÚÄÞØÕÔÇÄÓÜÝÚØÕÖÕÖÕÏÕÆÔÑÇÏÙßÓÖËØÏÌÕØÁÝ¬×ØÇ
ËÃÔÇÏÎßÍËÃÇÖÕßÊÏÇÑßÈËÆËÚÇÏ¬Ï
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Στις ΗΠΑ Ð{ÜÖo{Ñ³²_Rv>©vV³iÉÑ³Ëi³ÈØ³ÉTÜo{~ÖØoËoÑ³ÉØ
${ÜË³ÉØÈ³ÈØKÜÓÈÑ³ÉoÒÜåÙÉÜ×ÌÉËÑ{Ù{~ÑËØÙÖ{³{

ÓÖÕØËÃÔÇËÃÔÇÏÇÆØÏÕ"ÃÓÇÙÚËÖØÕËÚÕÏÓÇÙÓÁÔÕÏÍÏÇÔÇÇÖÕÑÒËÃÙÕßÓË
ÇÛÁÓÏÚËÝÞØÂÙËÏÝ"
ÇÒÂÛËÏÇËÃÔÇÏÄÚÏÍÃÔÕÔÚÇÏÌÏÒÄÚÏÓËÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÓËÙÚÄÞÕÚÎÔ
ÎÛÏÑÂÞØÂÙÎÚÎÝÊÏÇÛÁÙÏÓÎÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÚÕÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕ40;
ÁÞÕßÔÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÓÏÇËÌÇØÓÕÍÂ
ÚÎÒËÌ×ÔÕßÖÕßÓÕÏØ¦àËÚÇÏÙ»ÁÔÇ
ÏÊÏÜÚÏÑÄÊÃÑÚßÕÇÔÜÔßÓÕÖÕÏÎÓÁÔËÝ®ÖÒÎØÕÌÕØÃËÝ©ÚÇÔÑ¦ÖÕÏÕÝ
ÁÞËÏÔÕÙÂÙËÏÕÏßÖÄÒÕÏÖÕÏÍÔÜØÃàÕßÔÚÇÓÁØÎÖÕßÁÞËÏËÖÏÙÑËÌÛËÃ
×ÙÚËÔÇÚÇÇÖÕÌÆÍÕßÔÑØÏÚÏÑÂ
ÖÕßÍÃÔËÚÇÏÙÚÎÔËÌÇØÓÕÍÂËÃÔÇÏ
ÖÕÒÆÖÒËßØÎ¡ÃÇÇÖÄÚÏÝÑßØÏÄÚËØËÝËÃÔÇÏÄÚÏÎÇÔÜÔßÓÃÇËÃÔÇÏÖÇØÇÖÒÇÔÎÚÏÑÂ ¦ÖÕÏÕÝÓËÚËÞÔÏÑÁÝ
ÊËÐÏÄÚÎÚËÝÓÖÕØËÃËÆÑÕÒÇÔÇÙßÔ¦ÍËÏÚÕÖØÕÌÃÒÚÜÔÞØÎÙÚ×ÔÒÒÎ
ÑØÏÚÏÑÂÒÁËÏÄÚÏÕÍËÜËÔÚÕÖÏÙÓÄÝ
ÊËÔËÃÔÇÏÚÄÙÕÇÐÏÄÖÏÙÚÕÝ
ËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÎÊßÙÖÏÙÚÃÇ
ÇÖÁÔÇÔÚÏÙËÇßÚÄÖÕßÕÔÕÓ¦àËÚÇÏ

IPN[LJOÊÏÕÍÑ×ÔËÚÇÏÚÏÝÓÏÒÕÆÔÇßÐÇÔÄÓËÔÇÍÏÇÚÕ[LJOSHZO
ÚÎÔËÔÇÔÚÃÜÙÎÙÚÕßÝÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÕÆÝ
ÍÃÍÇÔÚËÝÕÆÓÖÕÌßÖËØÛËÓÇÚÃàËÏ
©ÏÖÕÒÃÚËÝÖÕßÈÒÁÖÕßÔÖÏÇÚÕßÝ
ÑÕÒÕÙÙÕÆÝÙÇÔÚÕÔ¡ËÍ¦ÒÕÊËÒÌÄËÃÔÇÏÊÏÑÇÃÜÝÊÆÙÖÏÙÚÕÏÏÇÔÇ
ÖËÃÙÕßÔÄÚÏËÃÔÇÏÙÚÕÖÒËßØÄÚÎÝ
ÑÕÏÔÜÔÃÇÝÑÏÄÞÏÙÚÕÖÒËßØÄÚÜÔ
ÊÏÑ×ÔÚÕßÝÏÊËÕÒÎÉÏ×ÔÖØÁÖËÏÔÇ
ÖØÕÙÖÇÛÂÙÕßÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕ©Ï
ÑßÈËØÔÂÙËÏÝÑÇÏÕÏÖÕÒÏÚÏÑÕÃÇÖ»ÚÎÔ
¦ÒÒÎÖØÁÖËÏÔÇÖØÕÙÖÇÛÂÙÕßÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÍÏÇÔÇÈ¦ÒÕßÔÖÏÕÇÖÕÌÇÙÏÙÚÏÑ¦ÚÕßÝÖÕÒÃÚËÝÙÚÎÔËÐÃÙÜÙÎ
ÑÇÏÕÏÖÕÒÃÚËÝÖØÁÖËÏÔÇßÖËØÈÕÆÔ
ÚÕÔÉÎÌÏÇÑÄÔÇØÑÏÙÙÏÙÓÄÚÕßÝÔÇ
ÇÌßÖÔÏÙÚÕÆÔÔÇÊÕßÔÑÇÚ¦ÓÇÚÇÚÏ
ÊÏÇÑßÈËÆËÚÇÏÑÇÏÔÇßÖÕÒÕÍÃÙÕßÔ
ÉÆÞØÇÏÓÇÚÇÑÄÙÚÎÑÇÏÚÇÕÌÁÒÎ
×ÙÚËÎÛËØÇÖËÃÇÔÇÓÎÔËÑÓÎÊËÔÃÙËÏ
ÎÛÏÑ¦ÚÕÔÇÙÛËÔÂÇÌÇÏØ×ÔÚÇÝÚÕß
ÚÕÓÄÔÕÖÕßÁÞËÏÖÏÇÙÚÎÊÏ¦ÛËÙÂ
ÚÕß!ÚÎÔÏÊÏÜÚÏÑÂÚÕßàÜÂ
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Οταν κυβέρνησε ο πρόδρομος του Τραμπ
Στη σειρά «Η Συνωμοσία εναντίον της Αμερικής» φανταζόμαστε τι θα γινόταν αν στις εκλογές του 1940 δεν κέρδιζε ο Ρούσβελτ
Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

«Τι θα γινόταν αν...;». ¬ÕËØ×ÚÎÓÇ
ÖÕßÚÇßÚÄÞØÕÔÇÙßÔÇØÖ¦àËÏÑÇÏ
ÇÖÜÛËÃÄÙÕßÝÁÞÕßÔÖ¦ÛÕÝÓËÚÎ
ÓËÒÁÚÎÚÎÝÙÚÕØÃÇÝ ÏÇßÚÄÊÏÄÚÏ
ÚÇË¦Ô®ÑÇÏÚÇËÌÄÙÕÔ®ÍÏÇÚÕÔ
ÏÙÚÕØÏÑÄÙßÔÂÛÜÝÕÊÎÍÕÆÔÙËÙÇÛØÁÝßÖÕÛÁÙËÏÝÑÇÚÇÙÑËß¦ÙÓÇÚÇ
ËÔÓÁØËÏÌÇÔÚÇÙÚÏÑ¦ÚÇÕÖÕÃÇÓË
ÚÎÙËÏØ¦ÚÕßÝÇÔÇÚØÕÌÕÊÕÚÕÆÔÚÎÔ
ÃÊÏÇÚÎÌÇÔÚÇÙÃÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎ
ÇÑØÏÈ×ÝËÑËÃÄÖÕßßÖ¦ØÞËÏÌÇÔÚÇÙÃÇËßÊÕÑÏÓËÃÎÚÁÞÔÎ¬ÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÁÞÕßÔËÐÇÙÑÂÙËÏÒÕÍÕÚÁÞÔËÝ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÙÚÁÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÇÒÒ¦ÐÕßÔ®ÚÎÔÙÚÕØÃÇÑÇÏÔÇÇÔÇÊËÃÐÕßÔÁÚÙÏÓÏÇÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÖÚßÞÂÙÑÁÉÎÝÎÕÖÕÃÇ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦Þ¦ÔËÚÇÏßÖÄÚÕÈ¦ØÕÝ
ÚÜÔÍËÍÕÔÄÚÜÔ
©ÓËØÏÑÇÔÄÝÙßÍÍØÇÌÁÇÝ¢ÃÒÏÖªÕÛÙÚÕÈÏÈÒÃÕÚÕßßÔÜÓÕÙÃÇËÔÇÔÚÃÕÔÚÎÝÓËØÏÑÂÝ®ËÑÊ
ÄÒÏÝÑ¦ÔËÏÇÑØÏÈ×ÝÓÏÇÚÁÚÕÏÇ
ßÖÄÛËÙÎ!ÙÚÏÝÖØÕËÊØÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÚÕß ÇÔÚÃÚÕß¢Ø¦ÔÑÒÏÔ
ªÕÆÙÈËÒÚÖØÄËÊØÕÝËÑÒÁÍËÚÇÏÕ
¬ÙÇØÒÝÃÔÚÓÖËØÍÑÛØßÒÏÑÄÝÇËØÕÖÄØÕÝÑÇÏÌÇÔÇÚÏÑÄÝÇÖÕÓÕÔÜÚÏÙÚÂÝÑÇÏÇÔÚÏÙÎÓÃÚÎÝÕÕÖÕÃÕÝ
ÇØÔËÃÚÇÏÑ¦ÛËËÓÖÒÕÑÂÚÜÔÔÜÓÁÔÜÔÕÒÏÚËÏ×ÔÙÚÕÔÖÄÒËÓÕ
ËÔ×ÚÇßÚÄÞØÕÔÇÊÏÇÚÎØËÃÛËØÓÁÝ
ÙÞÁÙËÏÝÓËÚÎÞÏÚÒËØÏÑÂÎÍËÙÃÇ
©ÒÎÇßÚÂÚÎÔÏÙÚÕØÏÑÂÖÇØ¦ÑÇÓÉÎ®ÚÎÔÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÓËÓÁÙÇ
ÇÖÄÚÇÓ¦ÚÏÇÚÕßÕÑÚ¦ÞØÕÔÕß¢ÃÒÏÖÈØÇÏÄÖÕßÒÕßÖÕßÓËÍÇÒ×ÔËÏ
ÙÚÕßÝÑÄÒÖÕßÝÚÎÝÙÚÕØÍÏÑÂÝÚÕß
ÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝÙËÓÏÇÍËÏÚÕÔÏ¦ÚÕß
§ÏÕÆÇØÑ©ÌÄÈÕÝÑÇÏÎÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÓËÍËÛßÙÓÁÔÇÇÖÄÚÎÔÖÇÏÊÏÑÂ
ÕÖÚÏÑÂÊÏÇÖÕÚÃàÕßÔÚÎÔÇÌÂÍÎÙÎ

Ο πρόεδρος Τσαρλς
Λίντμπεργκ δεν είναι
πολιτικός, αλλά απλώς
ένας πολύ δημοφιλής
Αμερικανός. Το
σύνθημά του είναι
«Πρώτα η Αμερική».

«Η Συνωμοσία ÉÑ³Ë³iØåÐÉ¨{~ÊØu³È'ËÜ{,Ú~È~Ü×¨ÉËÑÌ
³{ØÉ~ÙÌÉ{Ø(ÌÜ{Ø
ÚÕßÈÏÈÒÃÕßÚÕÕÖÕÃÕÓÖÒÁÑËÏÚÏÝ
ÓÔÂÓËÝÚÕÆÙßÍÍØÇÌÁÇÓËÚÇÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÏÙÚÕØÏÑ¦ÍËÍÕÔÄÚÇÑÇÏÚÎÔ
ËÖÏÔÕÎÓÁÔÎÚØÕÖÂÚÕßÝ
¬ÕÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÖÕßÑßÑÒÕÌÄØÎÙËÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÚÕ
ÍÃÔËÚÇÏÚ×ØÇÚÎÒËÕÖÚÏÑÂÓÃÔÏÙËÏØ¦ÇÖÄÚÕ/)6ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÊÏÇÛÁÙÏÓÎÓÁÙÜÚÎÝ=VKHMVUL;=
©ÏÔÚ¡ÖËØÔÝÑÇÏ§ÚÁÏÈÏÔÚ¦ÏÓÕÔ¶ÙËÔÇØÏÕÍØ¦ÌÕÏÑÇÏÕÏÊÆÕÚÕß
ÙÖÕßÊÇÃÕß;OL>PYL®¶ËÃÔÇÏÙÚÕ
ÚÏÓÄÔÏÚÎÝÖÇØÇÍÜÍÂÝÎÕÖÕÃÇÇØÞÏÑ¦ÑÇÚÇÌÁØÔËÏÔÇÇÔÇÙßÔÛÁÙËÏ
ÚÎÔÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÚÎÝËÖÕÞÂÝÊÎ
ÇÖÄÚÕÖØ×ÚÕËÖËÏÙÄÊÏÕÈÒÁÖÕßÓË
ÚÎÔËÏØÎÔÏÑÂËÈØÇáÑÂÍËÏÚÕÔÏ¦ÚÕß
¢ÃÒÏÖÄÖÕßÚÇÖ¦ÔÚÇÊÕßÒËÆÕßÔ
ØÕÒÄÏÌßÙÏÑ¦ÙËØßÛÓÕÆÝ !
ÖÇÚËØ¦ÊËÝÖÕßËØÍ¦àÕÔÚÇÏÙÑÒÎØ¦
ÓÎÚÁØËÝÖÕßÇÙÞÕÒÕÆÔÚÇÏÓËÚÇÕÏÑÏÇÑ¦ÖÇÏÊÏ¦ÖÕßÖÇÃàÕßÔÇÔÁÓËÒÇ
ÙÚÕßÝÊØÄÓÕßÝ¬ÇÈØ¦ÊÏÇÕÂÞÕÝ
ÚÕßØÇÊÏÕÌ×ÔÕßÑÇÛÎÒ×ÔËÏ¦ÖÇ-

Η υπόθεση É~³ÈÜËÉ³Ñ{³ioÉ{³{Ò³È~³ÒT¨È'ËÜ{V K¨Ñ{ÌÈÜÈÈÐÉoÑÜÉ{³ÈØ~ÌÜÈØ³iØ³¨o{~ÊØ³È{~oÓÉ{ÑØV ³iÜÉ³{~ÊÉ{¨Ò³È!ÉËÑ{Ù{ÑÚÓ{Ði³i ÜÜÒÙÑÐÓ³iØ7X>k_/7
ÔÚËÝÍÆØÜÇÖÄÚÕÔÊÁÑÚÎ×ÙÖÕß
ÔÇÐËÞßÛÕÆÔÐÇÔ¦ÙÚÕÔÊØÄÓÕÍÏÇ
ÔÇÑÕßÈËÔÚÏ¦ÙÕßÔÚÇÑÇÛÁÑÇÙÚÇ
©ÖÜÝÙßÓÈÇÃÔËÏÑÇÏÙÚÕÈÏÈÒÃÕ
ÎÇÒÎÛÏÔÂÊØ¦ÙÎËÃÔÇÏËÊ×Ñ¦ÖÜÝ
ÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÎ¶ÇÔÑÇÏÁÞÕßÔÖØÕÙÚËÛËÃÁÔÇÊÆÕËÖËÏÙÄÊÏÇ¶ÍËÍÕÔÄÝÖÕßÃÙÜÝÐËÔÃÙËÏÚÕßÝÒ¦ÚØËÏÝ
ÚÜÔÑÇÚÇÏÍÏÙÚÏÑ×ÔÚÎÒËÕÖÚÏÑ×Ô
ØßÛÓ×Ô©ÞÏÖ¦ÔÚÜÝÖÜÝËÃÔÇÏÑÇÏ
ËÆÑÕÒÕÔÇÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÑÇÔËÃÝÚÎÔ
ÇÌÎÍÎÓÇÚÏÑÂÚËÞÔÏÑÂÚÕßªÕÛ
ÑËÃÔÕÝÖÄÚËÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÑÇÛÇØ¦ÚÎÔÕÖÚÏÑÂÚÕßÖÇÏÊÏÕÆÖÄÚË
ÚÎÔÖÇØ¦ÛËÙÎÚÜÔÍËÍÕÔÄÚÜÔÑÇÏ
ÖÄÚËÙÑÁÉËÏÝÇØÑËÚ¦ÖØÕÞÜØÎÓÁÔËÝÍÏÇÁÔÇÔÕÑÚ¦ÞØÕÔÕÙËÏØ¦

ÚÕß/)6ÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎßÏÕÛËÚËÃÓÏÇ
ÖÏÕÙßÔÕÒÏÑÂÛË×ØÎÙÎÖÕßÈÕÎÛ¦
ÔÇÑØÇÚÎÛËÃÊÏÇÑØÏÚÄÝÁÔÇÝÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÝÖßØÂÔÇÝ
ÓËÍÇÒÆÚËØÎËßÑÇÏØÃÇÌßÙÏÑ¦
ÖÕßÁÞÕßÔÕÏÊÎÓÏÕßØÍÕÃÚÎÝÙËÏØ¦ÝÑÇÏÛÇÊÕÆÓËÇÔÛÇÚÎÔËÑÓËÚÇÒÒËßÛÕÆÔÖÇØÇÑ¦ÚÜËÃÔÇÏÔÇ
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙÕßÔÚÎÔÖØÕÌÎÚÏÑÂ®ÊÏ¦ÙÚÇÙÎÚÕßÈÏÈÒÃÕßÚÕßªÕÛ
©¬ÙÇØÒÝÃÔÚÓÖËØÍÑÕÕÖÕÃÕÝ
ËÑËÃÍÃÔËÚÇÏÖØÄËÊØÕÝÊËÔËÃÔÇÏ
ÖÕÒÏÚÏÑÄÝÇÒÒ¦ÇÖÒ×ÝÁÔÇÝÖÕÒÆ
ÊÏ¦ÙÎÓÕÝÑÇÏÊÎÓÕÌÏÒÂÝÓËØÏÑÇÔÄÝØÞÏÑ¦ÊËÚÎÔËÑÙÚØÇÚËÃÇÚÕß
ÊËÔÙÚÎØÃàËÏÑÇÔÚÕÃÊÏÕÚÕªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔÏÑÄÑÄÓÓÇÓËÚÎÔÃÑÎÚÕß

ÁØÞËÚÇÏÇÖÕÒÆÚÜÝÇÔÁÒÖÏÙÚÇÑÇÏ
ÌÇÏÔÕÓËÔÏÑ¦ÑÄÔÚØÇÙÚÎÒÕÍÏÑÂ
¬ÇßÚÄÞØÕÔÇËÃÔÇÏÌÏÒÏÑÄÝÖØÕÝÚÇ
ÇÖÕÒßÚÇØÞÏÑ¦ÑÇÛËÙÚ×ÚÇËÔ×ÚÕ
ÙÆÔÛÎÓ¦ÚÕßËÃÔÇÏØ×ÚÇÎÓËØÏÑÂ®ÁÒËÚËÑÏ¦ÒÒÇ"6ÚÇÔÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÑÇÏÑØÏÚÏÑÂÙßÔÎÛÃàËÏÔÇÈÍ¦àËÏÚØËÒÕÆÝ
ÄÙÕßÝÇÔÎÙßÞÕÆÔÑÇÏÖËÚ¦ÓËÚÕ
ÇËØÕÖÒ¦ÔÕÚÕßÇÖÄÖÄÒÎÙËÖÄÒÎ
ÚÄÚËÈÒÁÖËÚËÊËÔßÖÂØÞË;^P[[LY
ÊÏÕØÍÇÔ×ÔÕÔÚÇÝÓÏÑØÁÝÌÏÁÙÚËÝÍÏÇ
ÚÕßÝÞËÏØÕÑØÕÚÎÚÁÝÚÕß¡ËÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄÊËÔÞØËÏ¦ÙÚÎÑËÔÇÚÇÈ¦ÒËÏÇÒÒ¦Ó¦ÒÒÕÔÑÏËÑËÃÔÕÔÊËÔÛÇ
ÚÕÔËÃÞËÖ¦ØËÏÖÕÒÆÙÚÇÙÕÈÇØ¦
;V  ÚÕ ÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÄ

(THaVU7YPTLÓËÚÁÌËØËÓËËÖÏÚßÞÃÇÙÚÎÓÏÑØÂÕÛÄÔÎÚÕ;OL4HU
PU[OL/PNO*HZ[SL®ÚÕß¢ÃÒÏÖ§ÚÏÑ
ÑËÃÁÞÕÔÚÇÝÖ¦ËÏÇÑÄÓÇÖÇØÇÑ¦ÚÜÔÇàÃÑÇÏ¦ÖÜÔËÝÁÞÕßÔÑÇÚÇÒ¦ÈËÏÚÎÔÓËØÏÑÂÊÎÓÏÕßØÍ×ÔÚÇÝ
ÁÔÇËÌÏÇÒÚÏÑÄÏÙÚÕØÏÑÄÖÇØÇÑÒ¦ÊÏ
¬ÎÔÇÔÚÃÛËÚÎÊÏÇÊØÕÓÂÁÑÇÔËÚÕ
ÌËÚÏÔÄ ¦ÖÕÚËÙÚÕ²ÄÒÏÍÕßÔÚ®
ÖÕßÈØÇÈËÆÛÎÑËÑÇÏÓËÊÆÕ©ÙÑÇØ
ËÇßÚÄÕ ÕßÁÔÚÏÔ¬ÇØÇÔÚÃÔÕ
ÖÕßËÖÃÙÎÝÇØÁÙÑËÚÇÏÙÚÕÔÇÖËÏØ¦àËÏ®ÚÎÔÙÚÕØÃÇÈÒÑÇÏÊÜÐÕÏ¡Ö¦ÙÚÇØÊÎ®ÊÎÓÏÕÆØÍÎÙË
ÓÏÇËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÂÖØÕÝÚÕÑÇÒÆÚËØÕÇßÚÂÚÎÌÕØ¦ÚØÕÖÂÚÜÔÖËØÃÌÎÓÜÔÌÄÔÜÔÚÎÝÌÇÓÃÒÏÇÝÚÕß
¬ÙÇØÒÝ¡¦ÔÙÕÔÑÄÓÇÓËÍÇÒÆÚËØÎÌÇÔÚÇÙÃÇÁÞÕßÔÕÏÊÎÓÏÕßØÍÕÃ
ÚÜÔÈÏÔÚËÕÍÑÁÏÓÚÕ*VTTHUK
HUK*VUX\LY!9LK(SLY[® 
ÁÔÇÇÖÄÚÇÖÏÕËÖÏÚßÞÎÓÁÔÇÖÇÏÞÔÃÊÏÇÖÕßÁÞÕßÔÑßÑÒÕÌÕØÂÙËÏÕ
ÒÓÖËØÚáÔÙÚ¦ÏÔÚÇÐÏÊËÆËÏÖÃÙÜ
ÙÚÕÔÞØÄÔÕÑÇÏÇÖÕÚØÁÖËÏÚÕÔq
ÇÍÑÄÙÓÏÕÄÒËÓÕËÐÇÌÇÔÃàÕÔÚÇÝ
ÚÕÔ²ÃÚÒËØÖËÏÊÂÄÓÜÝÖÇÏÞÔÃÊÏ
ÊÃÞÜÝÖÄÒËÓÕÊËÔßÖ¦ØÞËÏÚÎÛÁÙÎÚÕßÑÇÑÕÆÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÎÕÈÏËÚÏÑÂÔÜÙÎÚÕßÚ¦ÒÏÔËÔ×ÕÏ
ÓËØÏÑÇÔÕÃËÃÔÇÏÐÇÔ¦ÑÇÚÇÊÏÑÇÙÓÁÔÕÏÔÇÙ×ÙÕßÔÚÕÔÑÄÙÓÕ
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Θ Ε Α Μ ΑΤΑ

Μια δυστοπία
και ένα
ανεξάρτητο
«διαμαντάκι»
Επιλογές από Netflix και Cinobo
Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

ÊËÔÒËÃÖÕßÔÑÇÏÕÏÚØÆÖËÝ®ÇÖÄÚÕ
ÙËÔ¦ØÏÕÜÙÚÄÙÕÎÊÆÔÇÓÎÚÕßÓÎÔÆÓÇÚÕÝÑÇÏÎÙÕÑÇØÏÙÚÏÑÂÇÖÒÄÚÎÚÇÚÎÝÇÖËÏÑÄÔÏÙÎÝËÃÔÇÏÇØÑËÚÁÝÍÏÇ
ÔÇÙËÑÇÛÎÒ×ÙÕßÔ

Η πλατφόρμα ###
ΘΡΙΛΕΡ (2020)
Σκηνοθεσία: ~ÑÜ³Ó¨~ÑÇ³ÉÜÖw

$È¨Ö³{Ñ
Ερμηνείες: KÒÑÒo~ÈÉV=Ì¨{

The Florida Project ### ½

o~{ÜÓ¨Vå³Ì{Ñ.ÑÈÒ
Ενα αλληγορικό ÑÕÏÔÜÔÏÑÄÛØÃÒËØ
ÓËÖÕÒÏÚÏÑÁÝÑÇÏÌÏÒÕÙÕÌÏÑÁÝÖØÕËÑÚ¦ÙËÏÝÓÇÝÙÁØÈÏØËÖØÄÙÌÇÚÇÚÕ
5L[MSP_ÖØÕÑÇÒ×ÔÚÇÝÑÇÏÇØÑËÚÁÝ
ÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÁÝÙßàÎÚÂÙËÏÝ©ÑÄØËÔÍÑÁÔÇÝÚØÏÇÔÚ¦ØÎÝ¦ÔÊØÇÝÓÖÇÃÔËÏÕÏÑËÏÕÛËÒ×Ý"ÙËÓÏÇÖÇØ¦ÐËÔÎ
ÑÇÚÇÑÄØßÌÎÌßÒÇÑÂÚÕßÓÁÒÒÕÔÚÕÝ
¦ÛËÑËÒÃÑÇÚÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÁÔÇËÖÃÖËÊÕ
ÑÏËÑËÃàÕßÔÊÆÕ¦ÔÛØÜÖÕÏÚÎÓÁÙÎßÖ¦ØÞËÏÓÏÇÓËÍ¦ÒÎÚØÆÖÇÇÖÄ
ÄÖÕßÑ¦ÛËÓÁØÇÑÇÚËÈÇÃÔËÏÁÔÇÖËÒ×ØÏÕÚØÇÖÁàÏÍËÓ¦ÚÕÒÏÞÕßÊÏÁÝ¶ÛÇ
ÓËÃÔËÏËÑËÃÓÄÔÕÍÏÇÊÆÕÒËÖÚ¦©ÒÕÏ
ÌßÙÏÑ¦ÚØ×ÔËÇÖÄÚÕÃÊÏÕÚØÇÖÁàÏ
ÑÇÏÑ¦ÖÜÝÁÚÙÏÙÚÇÑÇÚ×ÚËØÇËÖÃÖËÊÇÊËÔÌÚ¦ÔËÏÚÃÖÕÚÇ¡ÃÇÌÕØ¦ÚÕÔ
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Απόδραση
στα άστρα
διά γυμνού
οφθαλμού
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Τα «εργαλεία»
ÖÏÑÕÏÔ×ÔÎÙÇÓËÚÎÔÇÙÚØÕÌßÙÏÑÄÊØÇ¢ÏÄØÎ¡ËÚÇÒÒÎÔÕÆÉßÞÂ®ÚÕß ÁÔÚØÕßÙÚÕÎÙËÃÕÍÏÇ
ÕÊÎÍÃËÝÖØÕÝÌÏÒÄÊÕÐÕßÝËØÇÙÏÚÁÞÔËÝÇÙÚØÕÔÄÓÕßÝÊÕÆÚÏÓÇÝËÃÖË!
ÑÄÓÇÑÇÏÓËÍßÓÔÄÕÌÛÇÒÓÄÓÖÕØÕÆÓËÔÇÖØÕÙËÍÍÃÙÕßÓËÚÇÓßÙÚÏÑ¦
ÚÕßÕßØÇÔÕÆÇØÑËÃÔÇÙÑËÌÛÕÆÓËÚÏ
ÁÑÇÔÇÔÕÏÇØÞÇÃÕÏÖÕßÊËÔËÃÞÇÔÚÎ
ÊÏÑÂÓÇÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇËÔÞØËÏ¦àËÚÇÏ
ËÏÊÏÑÄÝËÐÕÖÒÏÙÓÄÝØÏÔÇÖÄÚÎÔ
ËÌËÆØËÙÎÚÕßÚÎÒËÙÑÕÖÃÕßßÖÂØÞÇÔÖÕÒÒÁÝÇÔÇÑÇÒÆÉËÏÝÇÖÄÍËÜÓÁÚØËÝÑÇÏÇÙÚØÕÔÄÓÕßÝÖÕßÁÑÇ-

«Αντί να μας κατατρώει
η αγωνία, ας ρίξουμε
μια ματιά εκεί ψηλά.
Ας αποδράσουμε
από την οθόνη
του υπολογιστή
στη μεγάλη οθόνη
του ουρανού».

Αστρικές ³¨T{ÓØÉ³Ë³iØÓ¨~È¨ÑØtåÙ{ÑiÚÉË~ÑÉËØÌÐÑ~¨{ÒÉËÑ{³ÑÑ³Ó¨{Ñ~Ñ{³{³ÑÂËÙ{~ÒÉ{³
×Ø³ÈØo{ÑÑ×³ÒÉ{Ø³ÜÑÊ³iÐÑØuVÜÓÉ{iÙ¨'{Ì¨iÉ³ÑÜÜiÖVtÚÑ~Ñ³ÑÜÒKÉ{³iÐ{~¨Ì³i³ÒÐÑØÑÜÜÒ~Ñ{
³ÚÑÖÐÑ³iØÇÊØVÈ¨ÓÉ{ÑÐÑØoÉÐËÇÉ{ÐÉTÑ¨Ò~Ñ{ÉÈoÐÖiu

«Εμείς οι αστρονόμοι
έχουμε μάθει να δουλεύουμε νύχτα και οι καρποί της δουλειάς μας
μάς αποζημιώνουν.
Ο ουρανός μάς δίνει
μία ευκαιρία να καταλάβουμε τη φύση
του ανθρώπου».

ÑÇÏÇÑÕÒÕßÛËÃÚËÒËßÚÇÃÕÝÕØÎÝ
ÔÖØÕÙÁÐÕßÓËÒÃÍÕÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÛÇÊÕÆÓËÄÚÏÇßÚÄÝÁÞËÏÁÔÇÑÕÑÑÏÔÜÖÄÌÜÝÑÇÏÍÏ»ÇßÚÄÚÕÔÇÖÕÑÇÒÕÆÓË¸ ÄÑÑÏÔÕ¹ÖÒÇÔÂÚÎËÔ
ÁÞÕßÔÄÒÇÚÇÕßØ¦ÔÏÇÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇ
ÚÕÃÊÏÕÞØ×ÓÇ²ØËÏ¦àËÚÇÏÔÇÇÌÏËØ×ÙÕßÓËÞØÄÔÕÑÇÏÖØÕÙÕÞÂÍÏÇÔÇ
ÊÕÆÓËÚÏÝÊÏÇÌÕØÁÝÒÒÎÓÏÇÚÁÚÕÏÇ
ÙÆÔÕÊÕÛÇÚÎÊÕÆÓËÙÚÏÝÖØÏÒÃÕßÕÖÄÚËÛÇÁÞÕßÓËÚÕÔÃÇÑÇÏ
ÚÕÔ ØÄÔÕÓËÚÎËÒÂÔÎÇËÃÔÇÏ
ÕØÇÚÕÃÖ¦ÒÏÚÇÐÎÓËØ×ÓÇÚÇÑÇÏÚÎÔ
ËÖÄÓËÔÎÎÓÁØÇÛÇËÃÔÇÏÎËÒÂÔÎ
ÙËÙÆÔÕÊÕÓËÚÕÔØÎ®
¢ÏÄØÎ¡ËÚÇÒÒÎÔÕÆÙßÔËÞÃàËÏ!
ÃÔÇÏËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÍÕÎÚËßÚÏÑÄÚÕÛÁÇÓ¦ÚÎÝÑÇÏËÖËÏÊÂÕÊÕØßÌÄØÕÝÓÇÝ

ÖËØ¦ÙËÏÑÇÏÑ¦ÖÕÏÕÝÑÕÓÂÚÎÝ©Ï
ÑÕÓÂÚËÝÇÌÂÔÕßÔÙÚÕÊÏ¦ÈÇÚÕßÝ
ÙÑÄÔÎÑÇÏÙÜÓÇÚÃÊÏÇÇÖÄÚÕßÒÏÑÄ
ÖÕßÇÖÕÚËÒÕÆÔÚÇÏ©ÚÇÔÒÕÏÖÄÔÎ
ÚØÕÞÏ¦ÚÎÝÎÝÓÇÝÙßÔÇÔÚÂÙËÏÚÎÔ
ÚØÕÞÏ¦Ñ¦ÖÕÏÕßÑÕÓÂÚÎÚÇÙÜÓÇÚÃÊÏÇÇßÚ¦ÒÄÍÜÚÎÝÈÇØÆÚÎÚÇÝÁÒÑÕÔÚÇÏÇÖÄÚÎÎ ÇÛ×ÝËÏÙÁØÞÕÔÚÇÏ
ÙÚÎÔÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÛØßÓÓÇÚÃàÕÔÚÇÏ
ÑÇÏ¸ÑÇÃÍÕÔÚÇÏ¹ÇÌÂÔÕÔÚÇÝÌÜÚËÏÔ¦
ÃÞÔÎÖÕßÚÇÈØ¦ÊÏÇÈÒÁÖÕßÓËÜÝ¸ÖËÌÚÇÙÚÁØÏÇ¹©ÏÊÏ¦ÚÚÕÔÚËÝßØÃÊËÝ
ËÖËÏÊÂÛÇÌÇÃÔÕÔÚÇÏÖØÕÝÚÕÔÇÙÚËØÏÙÓÄÚÎÝÆØÇÝÙÚÕÔÕßØÇÔÄÛÇ
ÖÇØÕßÙÏ¦ÙÕßÔÓÁÍÏÙÚÕÙÚÏÝ
ÖØÏÒÃÕßÇÐËÑÏÔÂÙÕßÓËÔÇÚÕßÝ
ÖÇØÇÚÎØÕÆÓËÇÖÄÚÏÝÚÕÈØ¦Êß
×ÝÑÇÏÚÇÐÎÓËØ×ÓÇÚÇ®

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ
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ÔÇÑÕÏÓ¦ÚÇÏÙÚÎÊØÕÙÏ¦ßÓ¦ÓÇÏ
ÚÕÔËÇßÚÄÓÕßÙÚÎÔÇÙÌ¦ÒËÏÇÚÎÝ
ÇÍÑÇÒÏ¦ÝÚÎÝÁÖËÏÚÇÇÖÄÖÇÏÊÏÑÕÆÝ
ËÌÏ¦ÒÚËÝÔÇÞÇàËÆÜÚÎÌÇÔÚÇÙÓÇÍÕØÃÇÚÕßÔßÞÚËØÏÔÕÆÕßØÇÔÕÆ¬Õ
ÇÒ¦ÌÏÇÙÓÇÖÁØÔÇÍËÇÓÁÙÜÝ
ÑÚÕÚËÄÚÇÔÙÚËÔÕÞÜØÏÁÓÇÏÙÎÑ×ÔÜÇÔÚÇÔÇÑÒÇÙÚÏÑ¦ÚÕÈÒÁÓÓÇ
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ÇÔÇÒÌ¦ÈÎÚÎÈØÂÑÇËÐÇÏØËÚÏÑÂÚÎÔ
ÏÊÁÇÚÜÔßÖËßÛÆÔÜÔÚÜÔ ÁÔÚØÜÔ
ÖÏÙÑËÖÚ×ÔÚÕßÛÔÏÑÕÆÙÚËØÕÙÑÕÖËÃÕßÖÕßÖÇØÇÓÁÔÕßÔÑÒËÏÙÚ¦
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ßÖÕÒÕÍÏÙÚÁÝÑÇÏÓÄÔÚËÓÑ¦ÚÜÇÖÄ
ÚÕÔÕßØ¦ÔÏÕÛÄÒÕÍÏÔÄÓÇÙÚËÐÇÔ¦
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ÍÏÇÚÇÑÏÔÎÚ¦ÑÇÏÚÕßÝßÖÕÒÕÍÏÙÚÁÝ
ÖÕßÈÕÎÛÕÆÔÔÇÁÞÕßÓËÓÃÇËÏÑÄÔÇ
ÚÜÔÕØÇÚ×ÔÇÙÚËØÏÙÓ×ÔÙÚÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎËÖÕÞÂÚÕßÁÚÕßÝÇÒÒ¦ÓÖÕØÕÆÓËÔÇÚÇÑÇÚÇÌÁØÕßÓË
ÑÇÏÞÜØÃÝÇßÚ¦¡ÁÍÇÝËÞÛØÄÝÚÎÝ
ÇÙÚØÕÔÕÓÃÇÝËÃÔÇÏÎÌÜÚÕØØÆÖÇÔÙÎÚÜÔÖÄÒËÜÔÔÚÕÆÚÕÏÝÖ¦ÒÏÛÇ
ÓÖÕØÁÙÕßÓËÔÇÊÕÆÓËÚÕßÝÖÒÇÔÂÚËÝÖÕßËÃÔÇÏÕØÇÚÕÃÓËÍßÓÔÄÓ¦ÚÏ
¬ÕÑÇÒÄËÃÔÇÏÖÜÝÕÖØÃÒÏÕÝÖØÕÙÌÁØËÚÇÏÍÏÇÖÇØÇÚÂØÎÙÎØ×ÚÎ
ÙßÓÈÕßÒÂËÃÔÇÏÔÇÖØÕÚÏÓÂÙÕßÓË
ÔÆÞÚËÝÖÕßËÃÔÇÏÐ¦ÙÚËØËÝÞÜØÃÝ
ÙÆÔÔËÌÇ§ÇÇØÞÃÙÕßÓËÚÎÔÖÇØÇÚÂØÎÙÎÒÃÍÕÓËÚ¦ÚÎÊÆÙÎÚÕß
ÎÒÃÕßÊÃÞÜÝÔÇÇÔ¦ÉÕßÓËÚÕÌÜÝ
ÚÕßÓÖÇÒÑÕÔÏÕÆÂÚÎÝÚÇØ¦ÚÙÇÝ®
ÝËÙÚÏ¦ÙÕßÓËÚÕÈÒÁÓÓÇÓÇÝ
ÖØÕÝÚÎÊÆÙÎÇÊÕÆÓËÔÇÒ¦ÓÖËÏ
ÁÔÇÖÕÒÆÌÜÚËÏÔÄÕßØ¦ÔÏÕÙ×ÓÇËÃÔÇÏÕÖÕÙÖËØÃÚÎÝÊÎÒÇÊÂÎÌØÕÊÃÚÎÖÕßËÃÔÇÏÕØÇÚÂÍÏÇÒÃÍËÝ×ØËÝ
ÇÌÄÚÕßÙÑÕÚËÏÔÏ¦ÙËÏÚËÒËÃÜÝÃÔÇÏ
ÕÃÊÏÕÝÖÒÇÔÂÚÎÝÖÕßÚÕÔÈÒÁÖÕßÓË
ÄÚÇÔÞÇØ¦àËÏÑÇÏÚÕÔÕÔÕÓ¦àÕßÓË
ßÍËØÏÔÄÔÛÁÒÕßÓËÔÇÊÕÆÓËÃÇ
ØÄÔÕÑÇÏØÎÖØÁÖËÏÔÇÈÍÕÆÓËÍÏÇ
ÖÇØÇÚÂØÎÙÎÚÇÐÎÓËØ×ÓÇÚÇÍÆØÜ
ÙÚÏÝÚÕÖØÜÃÃÔÇÏÖÒÇÔÂÚËÝÖÕß
ÇÔÇÚÁÒÒÕßÔÓËÚ¦ÚÏÝÖÓÑÇÏÍÏÇ
ÔÇÚÕßÝÊÕÆÓËÛÇÖØÁÖËÏÔÇÖËØÏÓÁÔÕßÓËÒÃÍÕÇÑÄÓÇ×ÙÚËÔÇÇÔËÈÕÆÔ
ÉÎÒ¦ÙÚÕÔÕØÃàÕÔÚÇÇÑÕÏÚ¦ÐÕßÓË
ÖØÕÝÚÎÔÑÇÚËÆÛßÔÙÎÖÕßÖ¦ËÏÔÇ
ÞÇØ¦ÐËÏÒÃÍÕÖÏÕÔÄÚÏÇ®
×ÝÛÇÚÕßÝÇÔÇÍÔÜØÃÙÕßÓË"
ÃÔÇÏÚÇÖÏÕÒÇÓÖËØ¦ÕßØ¦ÔÏÇÙ×ÓÇÚÇÙÚÕÔÕßØÇÔÄÏÊÏÑ¦ÊËÇßÚÂÔ
ÚÎÔÖËØÃÕÊÕËÃÔÇÏÖÕÒÆÖÏÕËÆÑÕÒÕ
ÔÇÚÕßÝÑÇÚÇÒ¦ÈÕßÓËÊÏÄÚÏËÃÔÇÏ
ÑÇÏÑÕÔÚ¦ÕÁÔÇÝÓËÚÕÔ¦ÒÒÕÃÔÇÏÙËÙÆÔÕÊÕÙÚÕÔÇÙÚËØÏÙÓÄÚÕß
¬ÕÐÄÚÎ® ÇÏÖ×ÝÛÇÑÇÚÇÒ¦ÈÕßÓË
ÚÎÔÚÇßÚÄÚÎÚ¦ÚÕßÝ"ÖËÏÊÂÚÕßÝ
ÈÒÁÖÕßÓËÊÃÖÒÇÕÖÏÕÒÇÓÖËØÄÝ
ÇÖÄÄÒÕßÝËÃÔÇÏÕÃÇÝ© ØÄÔÕÝ
ËÃÔÇÏÕÊËÆÚËØÕÝÙËÌÜÚËÏÔÄÚÎÚÇ
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ËÃÔÇÏÚÕÖÒÎÙÏÁÙÚËØÕÕßØ¦ÔÏÕÙ×ÓÇÙÚÎÎËÃÔÇÏÖÕÒÆÕÏÑËÃÕÝÙÚÎÔ
ÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÇÖÄÚÎÔÇØÞÇÏÄÚÎÚÇ
ÓÁÞØÏÑÇÏÙÂÓËØÇÏÇÚÎÔÖÇØÇÚÂØÎÙÎÚÎÝËÒÂÔÎÝÓÖÕØÕÆÓËÔÇ
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙÕßÓËÑÇÏÁÔÇàËßÍ¦ØÏÇÖÒ¦ÑÏ¦ÒÏÇÇÔÁÞÕßÓËÙÚÕÙÖÃÚÏ
ÓÇÝÝÇÖÕÌÆÍÕßÓËÚÎÔÎÓÁØÇÚÎÝ
ÖÇÔÙËÒÂÔÕßÊÏÄÚÏÚÄÚËÇÔÚÇÔÇÑÒ¦
ÖÕÒÆÚÕÌÜÝÚÕßÎÒÃÕßÞËÏÚÁÚÕÏÇ
Ò¦ÓÉÎÖÕßÊËÔÓÖÕØÕÆÓËÔÇÊÕÆÓËÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝÔÚÏÛÁÚÜÝÍÏÇÔÇ
ÑÇÚÇÔÕÂÙÕßÓËÚÎÓÕØÌÕÒÕÍÃÇÚÎÝ
ÑÇÏÚÕßÝÑØÇÚÂØËÝÛÇÖØÕÚÏÓÂÙÕßÓË
ÔÆÞÚËÝÑÇÚ¦ÚÏÝÕÖÕÃËÝÚÕÕßØ¦ÔÏÕ
ÇßÚÄÙ×ÓÇÁÞËÏÇÔÚÃÛËÙÎÓËÚÇÐÆ
ÌÜÚÄÝÑÇÏÙÑÏ¦Ý ÇÒÆÚËØËÝÎÓÁØËÝ
ËÃÔÇÏÇÖÄÚÎÌ¦ÙÎÚÕßÓÎÔÃÙÑÕß

ÄÚÇÔÓÕÏ¦àËÏÓËÔÆÞÏÖÕßÍËÓÃàËÏ
ÓÁÞØÏÑÇÏÚÕËÖÄÓËÔÕÊËÑÇÂÓËØÕÔ
ÁÞÕßÓËÑÏ¦ÒÏÇÇÝÑÕÏÚ¦ÐÕßÓËÖØÕÝ
ÚÎÒËÍÄÓËÔÎ¸ÊÏÇÞÜØÃàÕßÙÇ¹ÚÎ
ÍØÇÓÓÂÓËÚÇÐÆÚÎÝÙÑÕÚËÏÔÂÝÑÇÏ
ÚÎÝÌÜÚËÏÔÂÝËÖÏÌ¦ÔËÏÇÝÚÎÝËÒÂÔÎÝÛÇÊÏÇÑØÃÔÕßÓËÈÕßÔ¦ÑØÇÚÂØËÝÑÇÏÊÏÇÓÕØÌ×ÙËÏÝÚÎÝËÖÏÌ¦ÔËÏÇÝÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂ®

Βροχή διαττόντων
¬ÕÔÖØÃÒÏÕÁÞÕßÓËÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÔÇÖÇØÇÚÎØÂÙÕßÓËËÖÃÙÎÝÊÏ¦
ÍßÓÔÕÆÕÌÛÇÒÓÕÆÓÏÇÈØÕÞÂÊÏÇÚÚÄÔÚÜÔÙÚÕÔÕßØÇÔÄ§ÇÊÕÆÓËÊÎÒÇÊÂ¸ÖËÌÚÇÙÚÁØÏÇ¹¬ÕÌÇÏÔÄÓËÔÕ
ÇßÚÄÖÇØÇÚÎØËÃÚÇÏÄÚÇÔÕÖÒÇÔÂÚÎÝ
ÓÇÝÖËØÔ¦ÇÖÄÖËØÏÕÞÂÖÕßÁÞËÏ

Προνομιακή η Ελλάδα για τη νυχτερινή παρατήρηση του ουρανού
Το δωρεάν πρόγραμμα
Stellarium δείχνει
την εικόνα του ουρανού
την ώρα που μας ενδιαφέρει, ανάλογα
με τη γεωγραφική μας
περιοχή.
ÓË©ÑÕØÖÏÄÝÓÕÏ¦àËÏÙÇÔÌÃÊÏÓË
ÍßØÏÙÚÂÕßØ¦®
ÇÏÇÔÓÖËØÊËßÚÕÆÓËÚËÒËÃÜÝ"
ÇÙÚØÕÔÄÓÕÝÓ¦ÝÙßÓÈÕßÒËÆËÏÖÜÝËÃÔÇÏÖÏÕËÆÑÕÒÕÇÔÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙÕßÓËÚÕÊÜØË¦ÔÖØÄÍØÇÓÓÇ:[LSSHYP\T
ÖÕßËÍÑÇÛÃÙÚÇÚÇÏËÆÑÕÒÇÙÚÕÔßÖÕÒÕÍÏÙÚÂÑÇÏÊËÃÞÔËÏÚÎÔËÏÑÄÔÇÚÕß
ÕßØÇÔÕÆÚÎÔ×ØÇÖÕßÓÇÝËÔÊÏÇÌÁØËÏÇÔ¦ÒÕÍÇÓËÚÎÍËÜÍØÇÌÏÑÂÓÇÝ
ÖËØÏÕÞÂÊØ¢ÏÄØÎ¡ËÚÇÒÒÎÔÕÆ
ÚÕÔÃàËÏÖÜÝÎÒÒ¦ÊÇËÃÔÇÏÇÖÄÚÏÝ
ÖÏÕÖØÕÔÕÓÏÇÑÁÝÞ×ØËÝÍÏÇÚÎÔßÞÚËØÏÔÂÖÇØÇÚÂØÎÙÎÚÕßÕßØÇÔÕÆÊÏÄÚÏ
ÊËÔËÃÔÇÏÔËÌÕÙÑËÖÂÝØÏÔÑÒËÃÙÕßÓËÚÕÚÎÒÁÌÜÔÕÓÇÝÒÁËÏÚÇËÐÂÝ!
 ÇÚÇÒÇÈÇÃÔÜÄÚÏÖÕÒÒÕÃÇÖÄËÓ¦Ý

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ

Σύμφωνα ÓËÚÎÊØÇ¢ÏÄØÎ¡ËÚÇÒÒÎÔÕÆÎÖËØÃÕÊÕÝÖÕßÊÏÇÔÆÕßÓË
ËÃÔÇÏÏÊÇÔÏÑÂÍÏÇÚÎÔÖÇØÇÚÂØÎÙÎ
ÚÕßÕßØÇÔÕÆÑÇÛ×ÝÇÖÕÞÜØÕÆÔ®ÕÏ
ÞËÏÓËØÏÔÕÃÇÙÚËØÏÙÓÕÃÑÇÏÁØÞÕÔÚÇÏ
ÕÏÛËØÏÔÕÃÖÄÚÕßÝÖÏÕÍÔÜÙÚÕÆÝ
ÇÙÚËØÏÙÓÕÆÝÚÕßÞËÏÓÜÔÏ¦ÚÏÑÕßÕßØÇÔÕÆËÃÔÇÏÕ¥ØÃÜÔÇÝÕ ßÔÎÍÄÝ
ÕËÃØÏÕÝÖÕßËÃÔÇÏÚÕÖÏÕÒÇÓÖËØÄ
ÇÙÚÁØÏÙÚÕÔ¡ËÍ¦ÒÕÑÆÒÕ¡ÁÍÇÝ
ÆÔÇÝÖÕßÇÑÕÒÕßÛËÃÚÕÔ¥ØÃÜÔÇ
ËÔËÃÔÇÏÚßÞÇÃÕÄÚÏÕ¡¦ÔÕÝ²ÇÚàÏÊ¦ÑÏÝËÖÁÒËÐËÇßÚÄÚÕÄÔÕÓÇÍÏÇÚÎ
ÊÏÙÑÕÍØÇÌÏÑÂÚÕßËÚÇÏØËÃÇÖÃÙÎÝ
ÌÇÃÔËÚÇÏÕ¬ÇÆØÕÝÊÃÖÒÇÙÚÕÔ¥ØÃÜÔÇÑÇÏÖ¦ÔÜÇÖÄÚÕÑËÌ¦ÒÏÚÕßÐËÞÜØÃàËÏÑÇÔËÃÝÚÎÔÕÆÒÏÇÂÇÒÒÏ×Ý
ÒËÏ¦ÊËÝÃÔÇÏÁÔÇÙÓÂÔÕÝËÑÇÚÕÔÚ¦ÊÜÔÇÙÚËØÏ×ÔÇÒÒ¦ÓËÍßÓÔÄÓ¦ÚÏÓÖÕØÕÆÓËÔÇÊÏÇÑØÃÔÕßÓË×ÝÑÇÏ
ËÖÚ¦ÇÖÄÇßÚ¦®
©ÏÇÙÚËØÏÙÓÕÃÇßÚÕÃËÃÔÇÏÕØÇÚÕÃ
ÓËÚ¦ÚÎÊÆÙÎÚÕßÒÃÕßÑÇÏÇÌÕÆ
ÁÞËÏÙÑÕÚËÏÔÏ¦ÙËÏËÔÚËÒ×Ý©ÙÕÏÙÎÑÜÛÕÆÔÚÇÐÎÓËØ×ÓÇÚÇÓÖÕØÕÆÔÔÇ
ÊÕßÔÚÕÔÑÕØÖÏÄÑÇÏÚÕÔ¬ÕÐÄÚÎ
¬ÕÔ¬ÕÐÄÚÎÛÇÚÕÔÑÇÚÇÒ¦ÈÕßÓË
ÇÖÄÚÎÙÆÔÕÊÕÚÜÔÚØÏ×ÔÖÒÇÔÎÚ×ÔÍÏÇÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝÂÊÎÓÏÒÂÙÇ-

Σπείρα ³ÈoÑÜÑÂËÑÐÑØx}Ã8>ÃÉÉÉÂÉ¨oÑÐÓiÑ³¨×³o¨Ñ×ËÑ4ÜoËÇÉ³Ñ{Ì³{Ð¨ÖÐÉÑÙÖÐÉÐÉ
oÈÐÌÐÒ³{É¨ËÈ³{Ø¸lÆÆÒ³¨Ñ$oÑÜÑÂËÑØV³ÌVÉ¨{ÜÑÐKÒÉ{ÆÆwmÆÆÙ{É~Ñ³ÐÐÖ¨{ÑÒ³¨Ñ

ÇßÚÂÔÚÎÔÖËØÃÕÊÕÁÞÕßÓËÇâÖÔÃËÝ
ÑÇÏ¦ÍÞÕÝÔÚÃÔÇÓÇÝÑÇÚÇÚØ×ËÏÎ
ÇÍÜÔÃÇÇÝØÃÐÕßÓËÓÏÇÓÇÚÏ¦ËÑËÃÉÎÒ¦ÝÇÖÕÊØ¦ÙÕßÓËÇÖÄÚÎÔÕÛÄÔÎ
ÚÕßßÖÕÒÕÍÏÙÚÂÙÚÎÓËÍ¦ÒÎÕÛÄÔÎ
ÚÕßÕßØÇÔÕÆÓËÃÝÕÏÇÙÚØÕÔÄÓÕÏ
ÁÞÕßÓËÓ¦ÛËÏÔÇÊÕßÒËÆÕßÓËÔÆÞÚÇ
ÑÇÏÕÏÑÇØÖÕÃÚÂÝÊÕßÒËÏ¦ÝÓÇÝÓÇÝ
ÇÖÕàÎÓÏ×ÔÕßÔÃÔÇÏÓÏÇÇÖÄÒÇßÙÎ
ÔÇÓÇÛÇÃÔËÏÑÇÔËÃÝÔÇÖÇØÇÚÎØËÃÚÇ
¦ÙÚØÇÁØËÚËÕÕßØÇÔÄÝÓ¦ÝÊÃÔËÏ
ÓÏÇËßÑÇÏØÃÇÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈÕßÓËÚÎÌÆÙÎÚÕßÇÔÛØ×ÖÕßÔÊÏÇÔÕÎÛËÃÖÄÙÕ
ÓÇÑØÏ¦ËÃÔÇÏÚÇÇÙÚÁØÏÇÑÇÏÚÏÚÇÐÃÊÏÑ¦ÔËÏÚÕÌÜÝÚÕßÝÍÏÇÔÇÌÚ¦ÙËÏ
×ÝÚÕÔÖÒÇÔÂÚÎÓÇÝÄÒÇÁØÞÕÔÚÇÏ
ÙÚÏÝÙÜÙÚÁÝÚÕßÝÊÏÇÙÚ¦ÙËÏÝ¬ÄÚË
ÛÇÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏÂÙËÏÚÎÛÁÙÎÓÇÝ
ÓÁÙÇÙÚÕÄÒÕÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈËÏÚÎÓÏÑØÄÚÎÚ¦ÓÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕÛÇÆÓÇÚÎÝ
àÜÂÝÖÕßÖØÁÖËÏÔÇÓÇÝÍËÓÃàËÏÓË
ÞÇØ¦ÑÇÏËßÍÔÜÓÕÙÆÔÎÃÓÇÙÚËÁÔÇ
ÑÕÓÓ¦ÚÏÚÕßÙÆÓÖÇÔÚÕÝÝÈÍÕÆÓË
ÇÖÄÚÕÔÓÏÑØÄÑÕÙÓÄÓÇÝÖÕßËÃÔÇÏ
ÍËÓ¦ÚÕÝÓËÊßÙÑÕÒÃËÝÑÇÏÈ¦ÙÇÔÇ
ÑÇÏÇÝÙÎÑ×ÙÕßÓËÚÕÈÒÁÓÓÇÙÚÕÔ
ÓÇÑØÄÑÕÙÓÕÚÕßÙÆÓÖÇÔÚÕÝßØÃàÕÔÚÇÝÇÖÄÚÕÔÕËØÄÇßÚÄÚÇÐÃÊÏÛÇ
ÇÏÙÛÇÔÄÓÇÙÚËÖÕÒÆÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦®
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