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Αναπνευστήρες και μάσκες κρίνουν τη μάχη

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Απροετοίμαστη
βρέθηκε
η δημόσια υγεία

Σύμμαχοι της Λευκωσίας η Κομισιόν και ιδιώτες ενώ το υπ. Υγείας φέρνει μάσκες αξίας 3 εκατ. για κάλυψη όλου του πληθυσμού

Οι πολιτικές της Ε.Ε.
σε ό,τι αφορά τον τομέα της δημόσιας υγείας τον αποδυνάμωσαν
και τον εξέθεσαν σε
τεράστιους κινδύνους, λέει στη συνέντευξή του στην «Κ» ο Άντρος Κυπριανού. Σημειώνει πως τα μέτρα
που έλαβε η κυβέρνηση κινούνται
προς τη σωστή κατεύθυνση, όμως
αυτά δεν επιβάλλονται κουνώντας το
δάκτυλο. Αναστέλλεται το συνέδριο
του ΑΚΕΛ για Νοέμβριο. Σελ. 5

Οι αναπνευστήρες αλλά και οι ιατρικές μάσκες
αναδεικνύονται ως δύο πολύ σημαντικά
όπλα άμυνας στην πανδημία του κορωνοϊού
COVIC-19, εν μέσω της οποίας βρίσκεται
και η Κύπρος. Το κυπριακό σύστημα υγείας
διαθέτει σήμερα 120 αναπνευστήρες ενώ
αναμένει άλλους 39 που θα δωρίσουν ιδιώτες,
όπως έχουν ήδη συνεννοηθεί με το υπουρ-

γείο Υγείας. Ταυτόχρονα, ένας αριθμός αναπνευστήρων θα μας έρθει από την Κομισιόν στο πλαίσιο μεγαλύτερης παραγγελίας
των Βρυξελλών, για την οποία η Λευκωσία
έχει υπογράψει και σχετική σύμβαση. Καίριο
ζήτημα όπως επισημαίνεται και από τον
ίδιο τον υπουργό Υγείας είναι, τη ελλείψει
ικανού αριθμού εντατικολόγων, να φτάσουμε
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Από 25.000 μέχρι
50.000 δολάρια στοιχίζει ένας υψηλής τεχνολογίας αναπνευστήρας.

να έχουμε και ανάλογα καταρτισμένο ιατρικό
προσωπικό. Την ίδια ώρα, προσπερνώντας
τις συμβουλές του έδωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, να μη φοράμε μάσκα εκτός
αν παρουσιάζουμε συμπτώματα π.χ. βήχα
ή φροντίζουμε ασθενή, ο υπουργός Υγείας
Κωνσταντίνος Ιωάννου αλλάζει κατεύθυνση,
βλέποντας χώρες όπως η Νότιος Κορέα, η

ΠΟΛΙΤΙΚH

Ο προφήτης Μπιλ Γκέιτς

Ο κορωνοϊός
λαμβάνει και
πολιτική υφή

ΚΥΠΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

Οι λίγοι κάνουν
τη ζημιά με τα μέτρα
Η Αστυνομία δεν θα επιτρέψει σε
μια μικρή ομάδα πολιτών να κάνει τη
ζημιά στα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, διαμηνύει ο αρχηγός
της Δύναμης. Στη συνέντευξή του
στην «Κ» εξηγεί πώς θα πραγματοποιούνται οι έλεγχοι σε οικίες. Σελ. 8

Η «επίσκεψη» Αβέρωφ στο νοσοκομείο Λευκωσίας, οι άστοχες δηλώσεις Ν. Νουρή, οι
ατυχείς τοποθετήσεις Ιωάννου και άλλα
μετατρέπουν τα συμπτώματα του ιού σε
πολιτικά με την κυβέρνηση να καλείται να
δώσει απαντήσεις σε χειρισμούς και ολισθήματα. Η αρχική αμηχανία της αντιπολίτευσης στο να εγείρει ζητήματα για τους
κυβερνητικούς χειρισμούς αρχίζει να ξεθωριάζει και ξεκινά τις επικρίσεις. Σελ. 6

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΦΥΛΑΚΤΟΥ

Η έγνοια μας είναι
στον συνάνθρωπο

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ

Με την προτροπή για προστασία των
ευάλωτων ομάδων και ειδικότερα
των ηλικιωμένων, ο εκτελεστικός διευθυντής του ΙΝΓΚ Λεωνίδας Φυλαχτού στέλνει μέσω της «Κ» μήνυμα
αισιοδοξίας για την έκβαση της μάχης ενάντια στην πανδημία. Σελ. 4

Θέλουν «κυβέρνηση
εθνικής σωτηρίας»
Ο Μ. Ακιντζί και οι Τ/κ πολιτικοί στρέφουν
την προσοχή τους σε πρωτοβουλίες για αναχαίτιση του ιού. Πολλοί είναι οι Τ/κ πολιτικοί αρχηγοί που προβάλλουν την άποψη
ότι για την αντιμετώπιση της δύσκολης συγκυρίας χρειάζονται πολιτικές πρωτοβουλίες,
όπως για παράδειγμα η δημιουργία μιας
«κυβέρνησης» εθνικής σωτηρίας. Σελ. 10

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ

Τέλος του 2020
το εμβόλιο για ιό
Ξεκάθαρη θέση απέναντι σε φαινόμενα εκμετάλλευσης και αισχροκέρδειας εν καιρώ πανδημίας παίρνει ο πρόεδρος του ΠΙΣ. Ο Πέτρος Αγαθαγγέλου
στη συνέντευξή του στην «Κ» διαμηνύει πως οι παραβάτες θα οδηγούνται
στο Πειθαρχικό του ΠΙΣ. Σελ. 9

ΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΗΝ «Κ»
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
Σελ. 4
Γιατί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι σημαντικά
ΧΡΙΣΤΗΣ Θ. ΛΟΤΤΙΔΗΣ
Κατοικία και άσυλο

Σελ. 8

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΑΒΡΑΑΜ
Σελ. 14
Για ποιον κτυπά η καμπάνα
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΣ
Σελ. 15
Η γερμανική «πορεία» και το μέλλον της ευρωπαϊκής ενοποίησης
ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Κ. ΤΣΟΥΚΑΣ
Σελ. 15
Ηξερε ποιος ήταν, ήξερε πού ανήκε
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σελ. 15
Η κρίση της πανδημίας του ιού και
η πνευματική κρίση του κόσμου

Σιγκαπούρη αλλά και η ευρωπαϊκή Τσεχία,
οι πολίτες των οποίων, φορώντας μάσκες
στους δημόσιους χώρους κατόρθωσαν να
περιορίσουν τον COVID-19. Έτσι όπως αποκάλυψε στην «Κ», η Λευκωσία έκανε στο
Πεκίνο παραγγελία μασκών αξίας τριών
εκατ. ευρώ έτσι ώστε να καλύψει τις ανάγκες
όλου του πληθυσμού. Σελ. 3

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Το 2015 ο 64χρονος Μπιλ Γκέιτς, συνιδρυτής της Microsoft, μιλώντας στο συνέδριο TΕD το είχε πει πως οι ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων δεν κινδυνεύουν τόσο από πολεμική σύ-

γκρουση όσο από έναν φονικό ιό, λέγοντας χαρακτηριστικά πως η ανθρωπότητα κινδύνευε όχι από πυραύλους, αλλά από μικρόβια. Η αδυναμία που είχε αναδειχθεί κατά την έξαρση
του ιού Έμπολα δεν ήταν απλώς «ότι το σύστημα δεν είχε λειτουργήσει αρκετά καλά» αλλά ότι «δεν είχαμε σύστημα καν», είχε επισημάνει ο Γκέιτς, προειδοποιώντας πως αν δεν προχωρήσουμε σε κατάλληλη προετοιμασία, «η επόμενη επιδημία θα είναι δραματικά πιο καταστροφική από αυτή του Έμπολα». Ο Μπιλ Γκέιτς μέσω του Ιδρύματος Bill & Melinda Gates έχει τα τελευταία 20 χρόνια συνεισφέρει πάνω από 6 δισεκατομμύρια δολάρια στην ιατρική έρευνα και περίθαλψη. Σελ. 16

Οι επιδημιολόγοι
ανά τον κόσμο
Οι «Τσιόδρες» του πλανήτη
Εκατομμύρια άνθρωποι ανά το παγκόσμιο
κρέμονται από τα χείλη των επιδημιολόγων. Μπαίνουν στα σπίτια των νοικοκυριών κάθε βράδυ και ενημερώνουν
για τη μάχη κατά του κορωνοϊού. Από
τον αμφιλεγόμενο Γάλλο μικροβιολόγο
Ντιντιέ Ραούλ στον Αντονι Φάουτσι,
που αναλαμβάνει καθημερινά να αντικρούει τις συνήθως αντιεπιστημονικές
δηλώσεις του προέδρου Τραμπ. Σελ. 21

Δάνειο ύψους 1 δισ. ευρώ παίρνει
το κράτος από τραπεζικά ιδρύματα
Ομόλογο εντός της εβδομάδας για κάλυψη των αναγκών
Ένα δισ. ευρώ θα δανειστεί η κυβέρνηση
από τα τραπεζικά ιδρύματα. Προς τούτο
προχωρεί εντός της εβδομάδας στην
έκδοση ομολόγου. Στόχος του δανείου
είναι η εξυπηρέτηση των χρηματοδοτικών αναγκών που θα προκύψουν ενόψει του «lockdown» που θα συνεχιστεί
και τον Απρίλιο. Από την Παρασκευή,
το Γραφείο Διαχείρισης Δημοσίου Χρέ-

ους της κυβέρνησης εργαζόταν για την
ετοιμασία των απαραίτητων εγγράφων.
Εντούτοις, το Υπουργείο κρατά κλειστά
τα χαρτιά του για την ακριβή ημέρα
της έκδοσης χρέους, αλλά και για το
ύψος του δανεισμού. Η ΚΔ θα τοποθετήσει ομόλογο προς τις τράπεζες, αναλογικά με τη ρευστότητα που η κάθε
μία διαθέτει. Οικονομική, σελ. 3

Όταν ο πλανήτης
νίκησε τον Εμπολα
Ο μηχανισμός του rescUE
Ο τέως επίτροπος για την Ανθρωπιστική
Βοήθεια και τη Διαχείριση Κρίσεων
Χρήστος Στυλιανίδης μιλάει στην «Κ».
Από την εμπειρία του Εμπολα, και κυρίως τη δυσκολία που βίωσε για την
κινητοποίηση ιατρικών ομάδων, ο κ.
Στυλιανίδης συνειδητοποίησε την ανάγκη για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ιατρικού Σώματος και το 2017
ήλθε ο μηχανισμός rescUE. Σελ. 19

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ»
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Αμερικάνος καθηγητής Ρεν Μιούρχεντ μιλάει στην «Κ»
«Οταν η συνωμοσιολογία τα βάζει με έναν ιό, κερδίζει ο ιός», λέει για την επιδημία του κορωνοϊού
και την αντίδραση της κυβέρνησης Τραμπ ο καθηγητής Δημοκρατίας και Πολιτικής του Πανεπιστημίου Ντάρτμουθ, Ράσελ Μιούρχεντ. Οι θεωρίες συνωμοσίας έχουν την τιμητική τους κάθε φορά που η
ανθρωπότητα αντιμετωπίζει ένα μικρό ή ένα μεγάλο πρόβλημα. Ζωή, σελ. 1

ΘΕΑΤΡΟ

Εννιά άνθρωποι του κυπριακού θεάτρου παίζουν στην «Κ»
Μπορεί να μην παίζονται παραστάσεις, όμως το θέατρο για τους εραστές του είναι τρόπος ζωής.
Στην «Κ» εννέα άνθρωποι του θεάτρου, τέσσερις σκηνοθέτες/τριες και πέντε ηθοποιοί επιλέγουν ένα απόσπασμα από κάποιο αγαπημένο τους έργο και απαντούν στο ερώτημά μας, «Τι σημαίνει για
τον ηθοποιό/σκηνοθέτη να μην έχουμε, έστω και προσωρινά, ζωντανό θέατρο;». Ζωή, σελ. 4

ΙΔΕΕΣ

Η τέχνη ως αντανάκλαση της κοινωνίας σε ώρες δύσκολες
Η τέχνη είναι ένας καθρέφτης, μια αντανάκλαση της κοινωνίας. Όταν ένας καλλιτέχνης αντιδρά / επαναστατεί, είναι και αυτό από μόνο του μια πολιτική στάση. Αναπόφευκτα, ο καλλιτέχνης γίνεται μέρος του συνόλου. Στην «Κ» ξεχωρίσαμε έργα τέχνης που είναι εμπνευσμένα ή επηρεασμένα από
αυτές τις τραγικές καταστάσεις της ζωής. Ζωή, σελ. 3

Συλλογική ευθύνη
Μέρα με τη μέρα τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορωνοϊού στη χώρα ολοένα
και αυξάνονται. Οι αντοχές του δημόσιου
συστήματος υγείας δοκιμάζονται και οι
πολίτες καλούνται να επιδείξουν υποδειγματική υπομονή στα έκτακτα μέτρα
που λαμβάνει η Πολιτεία. Ο αυτο-περιορισμός όλων μας είναι εκ των ων ουκ
άνευ υποχρέωση για να συμβάλλουμε
με θετικό τρόπο στον αγώνα που δίνεται
στους θαλάμους αρνητικής πίεσης από
ασθενείς και επαγγελματίες υγείας. Στο
χέρι μας είναι τα έκτακτα μέτρα να παραμείνουν έκτακτα και να επιστρέψουμε
το συντομότερο στην καθημερινότητά
μας. Από την πλευρά της η Πολιτεία οφείλει να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για
να διασφαλίσει όχι μόνο την ομαλή λειτουργία των νοσηλευτικών δομών της
χώρας, αλλά και να περάσει το μήνυμα
ότι αφουγκράζεται τις εύλογες ανησυχίες
της κοινωνίας.
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Προτεραιότητες
και κοινή λογική

Εβδομάδα εξελίξεων εν αναμονή καλών
και κακών ειδήσεων

Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Στην πιο κρίσιμη συγκυρία όπου αντιπαλεύει η
ζωή με τον θάνατο για
όλους μας, τις προτεραιότητες καθορίζει η
κοινή λογική. Ο πρώτος
που πρέπει να αντέξει για να υπάρχει
συνέχεια είναι ο άνθρωπος. Άρα η
πρώτη προτεραιότητα έχει η υγεία.
Τουτέστιν πρέπει να οχυρωθεί στέρεα
και μόνιμα το σύστημα της δημόσιας
υγείας. Αυτό δηλαδή που την ώρα
της κρίσης αναδύθηκε από το τέλμα
που το είχαν σπρώξει και στάθηκε
στην πρώτη γραμμή. Ούτε ιδιωτικά
νοσηλευτήρια ούτε απαστράπτουσες
ασφαλιστικές εταιρείες είχαν το ανάστημα γι’ αυτό τον πόλεμο. Σωστά
λοιπόν στις 15/03/20 ο πρόεδρος Αναστασιάδης εξήγγειλε απόφαση Υπουργικού, διάθεσης 100 εκατ. ευρώ για
ενίσχυση της δημόσιας υγείας, σε
πρώτη φάση. Αναμένουμε και τις άλλες. Δεύτερη προτεραιότητα είναι ο
άνθρωπος, να μπορεί να επιβιώσει
ως κινητήρια δύναμη για να λειτουργεί
στη διάρκεια της επιδημίας και μετά
από αυτή. Γι’ αυτό χρειάζονται τα
στοιχειώδη χρήματα για τροφή και
φάρμακα. Κι εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα. Η Βουλή στις 29/03/20, στο
πλαίσιο των έκτακτων μέτρων ενέκρινε το Σχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, που δίνει στις επιχειρήσεις
με προσωπικό λιγότερο των 50 ανθρώπων το 60% των μισθών για το
75% των εργαζομένων για ένα μήνα.
Τα άλλα θα τα επωμισθεί η επιχείρηση.
Τον επόμενο μήνα και τον μεθεπόμενο
τι θα γίνει; Κι αν μείνουμε σε περιορισμό μέχρι το καλοκαίρι ή και πέραν
αυτού; Ποιος θα πληρώνει ποιον και
με τι λεφτά; Θα πει κάποιος ότι προνόησαν την αναστολή της αποπληρωμής δόσεων των δανείων για περίοδο εννέα μηνών. Μα αυτό δεν το
έκαναν για μας, για τις τράπεζες το
έκαναν. Διότι αν είμαι άνεργος και
δεν έχω να ταΐσω εαυτόν και τα παιδιά
μου, σκοτίστηκα για το ΜΕΔ μου και
σαν και μένα και όλοι οι άλλοι. Τότε
τα ΜΕΔ, που είναι γύρω στα 16 δισ.
σύμφωνα με τον υπ. Οικονομικών,
θα μείνουν μετέωρα και το πρόβλημα
θα το έχουν οι τράπεζες. Θα ευθύ-

νονται οι τραπεζίτες που πριν από το
2013 έδιναν δάνεια αβέρτα με αποτέλεσμα το ψηλό ιδιωτικό μας χρέος.
Που να βρουν, όμως, τις αθώες περιστερές εκεί που διακοπεύουν; Το τίμημα πληρώνουν οι πληβείοι, αυτοί
που θα πληρώσουν και τα δύο δισ.
ευρώ που θα δώσουν οι κυπριακές
τράπεζες δανεικά σε επιχειρήσεις για
ενίσχυση της ρευστότητάς τους, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της κυβέρνησης. Ποιες επιχειρήσεις; Θα πρέπει
να λάβουν όσες λειτουργούν, είναι
βιώσιμες και διατηρούν και τις θέσεις
εργασίας τους, οι νοικοκυρεμένες.
Το Υπ. Εργασίας ξέρει ποιες είναι και
οι τράπεζες ξέρουν, αλλά τα κριτήριά
τους είναι διαφορετικά από ό,τι πρέπει
να είναι του κράτους. Οι τράπεζες πιθανότατα θα ενισχύσουν με δάνεια
πελάτες από τους οποίους θέλουν να
πάρουν τα χρωστούμενα. Γι’ αυτό τα
πανωτόκια, για τα οποία τάχατες γίνεται τώρα πόλεμος, είναι προφάσεις
εν αμαρτίαις και θεατρινισμοί οι …
απειλές. Τώρα, όμως, δεν είναι καιρός
–ως φορολογούμενοι και διά του κράτους– να σώσουμε ξανά τράπεζες.
Τώρα η κυβέρνηση επείγει να εξασφαλίσει τον άνθρωπο και τη συνέχειά
του στον τόπο. Να δανειστούμε; Ναι,
λέγοντας διάφανα για ποιο σκοπό και
από ποιους; Δεν είναι ντροπή. Να
βγάλει το κράτος και ομόλογο που να
το πάρουν οι κυπριακές τράπεζες που
έχουν σήμερα περισσή ρευστότητα.
Αλλά και η μαμά Ευρώπη καλό θα
ήταν να σταματήσει να μιλά μόνο
γερμανικά και να διαθέσει έναν από
τους μαστούς της για τα μικρά ορφανά
της τούτη την ώρα της κρίσης. Διότι
με τον ένα τρόπο ή τον άλλο θα τα
καταφέρουμε, αλλά η επόμενη μέρα
δεν θα είναι η ίδια. Ούτε για εμάς,
ούτε για την Ευρώπη, ούτε για τον
πλανήτη. Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο η Ευρώπη ακούμπησε πάνω σε
ιδεολόγους ηγέτες και στάθηκε στα
πόδια της. Τώρα έμεινε στα χέρια των
διαχειριστών ηγετών που υπηρετούν
το χρηματοπιστωτικό σύστημα, περιφρονώντας το όποιο σύστημα αξιών.
Αύριο τι;

paraschosa@kathimerini.com.cy

Με αγωνία αναμένουν στην κυβέρνηση τα

αποτελέσματα των τεστ που έγιναν μαζικά και
στοχευμένα σε μεγάλο αριθμό δημοτών της
Πάφου και της Αραδίππου για κορωνοϊό. Η
Πάφος κατέγραψε το 40% των κρουσμάτων
και πέντε από τους 10 νεκρούς μέχρι την περασμένη Παρασκευή, ενώ η Αραδίππου κατέγραψε 39 κρούσματα. Κάποιοι, σύμφωνα με
όσα ακούω, αγχώνονται για το ενδεχόμενο να
επιβεβαιωθεί μεγάλος αριθμός θετικών δειγμάτων με πιεστικές συνέπειες στα νοσοκομεία και τους επαγγελματίες υγείας αλλά και
στον ψυχολογικό τομέα. Όπως μαθαίνω από
την πρώτη γραμμή του πολέμου κατά του κορωνοϊού, το ψυχολογικό μέρος αξιολογείται
σοβαρά, τόσο για τους πολίτες, τους ασθενείς
και τους συγγενείς τους, όσο και για τους
επαγγελματίες υγείας.

Έντονες είναι οι διεργασίες που γίνονται από

τον υπουργό Εξωτερικών και τον υπουργό Συγκοινωνιών για επαναπατρισμό όσο γίνεται πιο
σύντομα αριθμού πολιτών που λόγω των έκτακτων μέτρων για τον κορωνοϊό έχουν εγκλωβιστεί στο εξωτερικό. Σύμφωνα με έγκυρη πηγή
μου, εντός της νέας εβδομάδας θα υπάρξουν
ευχάριστα νέα για το θέμα. Ιδιαίτερα για πολίτες και φοιτητές στο εξωτερικό που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας ενώ αναμένεται ότι
ευχάριστα νέα θα ακουστούν και για άλλους
που αναμένουν τον επαναπατρισμό τους.

δήλωση του Κωνσταντίνου Ιωάννου την περασμένη Πέμπτη ότι αφουγκράζεται τις έγνοιες
των πολιτών που διαμαρτύρονται για τα περιοριστικά μέτρα και ζητούσε κατανόηση
«γιατί έχουμε να διαχειριστούμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση».

Σύμφωνα με την πηγή μου, ο Νίκαρος, ύστε-

Σας έγραφα την περασμένη Κυριακή 29 Μαρ-

ρα και από τις έντονες αντιδράσεις που σημειώνονται από γονείς και φοιτητές, ζήτησε
όπως «επισπευσθεί όσο γίνεται η διαδικασία
και να τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας βάσει των κριτηρίων ώστε να μην αδικηθεί κανείς». Σύμφωνα με την πηγή μου «και
στην κυβέρνηση αντιλαμβάνονται πως όσο
καθυστερεί η διευθέτηση του ζητήματος τόσο
θα αυξάνονται οι αντιδράσεις».

Πολλές συζητήσεις προκάλεσε στον Λόφο η

διαχείριση των πιο αυστηρών μέτρων που
εξήγγειλε η κυβέρνηση και οι δηλώσεις
υπουργών και άλλων. Όπως μου έλεγε άτομο
που γνωρίζει πολλά, «δεν ήταν καθόλου τυχαία η δήλωση του Νίκαρου ότι δεν θα ανεχθεί την όποια κατάχρηση εξουσίας που θα παραβιάζει άνευ λόγου το οικογενειακό άσυλο
του κάθε πολίτη» και ότι ο ίδιος περνά «έντονη κρίση συνείδησης και δοκιμασίας» κάθε
φορά που ανακοινώνονται αυστηρότερα μέτρα περιορισμού. Στο ίδιο πλαίσιο έγινε και η

τίου: «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». Διάβασα την περασμένη Πέμπτη 2 Απριλίου στη δήλωση του
υπουργού στο Twitter: «Ούτε στους χειρότερους μου εφιάλτες δεν φανταζόμουν ότι θα
ερχόταν η ώρα που θα υποχρεωνόμουν να εκδίδω διατάγματα για να επιβάλω περιορισμούς σε ατομικά δικαιώματα συμπολιτών
μου». Μια κρίση ταυτότητας την έπαθα είναι
αλήθεια... Να ’σαι καλά υπουργάρα μου. Στο
μυαλό μου βρίσκεσαι. Κυριολεκτικά όμως!
Εφιάλτης είναι και θα περάσει. Να τρως καλά
και να κοιμάσαι. Και να βάζεις μάσκα!

-Αληθεύει ότι πρόσφατα υπήρξε έντονη συζή-

τηση του Νίκαρου με δύο υπουργούς για τον
τρόπο διαχείρισης των νέων μέτρων;

Σύμφωνα με την πηγή μου για το ίδιο θέμα ο
Νίκαρος είχε και επικοινωνία με ένα πολιτικό
αρχηγό. «Σε φιλικό κλίμα», όπως μου λέχθηκε.
Μπορεί ο Φούλης να είπε το δικό του mea cul-

pa για το ατόπημά του να επισκεφθεί «με κάμερα και σκηνοθέτη» το Γενικό Νοσοκομείο
Λευκωσίας για να ευχαριστήσει γιατρούς και
νοσοκόμους, σε περίοδο αυστηρού κατ’ οίκον
περιορισμού, κάποιοι όμως δεν έμειναν καθόλου ευχαριστημένοι. Και αναφέρομαι σε τρία
τουλάχιστον κόμματα τα οποία είναι αποφασισμένα να διατηρήσουν το θέμα στην επικαιρότητα. Κάποια κομματικά στελέχη θέτουν μάλιστα και θέμα «τιμωρίας» ή επιβολής προστίμου στον πρόεδρο του ΔΗΣΥ ενώ ο Στέφανος
Στεφάνου του ΑΚΕΛ με επίσημη ανακοίνωσή
του διερωτήθηκε: Ποιος έδωσε άδεια στον
πρόεδρο του ΔΗΣΥ να επισκεφθεί το Νοσοκομείο Λευκωσίας τη στιγμή που ακόμα και στενοί συγγενείς απαγορεύεται αυστηρά να επισκέπτονται στα νοσηλευτήρια τους δικούς
τους; Ένα ερώτημα που, απ’ όσα ακούω, «αναμένεται να ξανατεθεί για να αναζητηθούν ευθύνες και πέραν του ΔΗΣΥ»...

ΚΟΥΙΖ: Ποιου πολιτικού αρχηγού έχουν «σπά-

σει τα νεύρα» του από τον εγκλεισμό στο σπίτι
και όπως ο ίδιος δήλωσε «τώρα δεν σταματώ
να μιλώ στο τηλέφωνο και στο tablet»;

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»
5.IV.1940

ΑΕΡΟΜΑΧΙΑ: Το Ρώυτερ πληροφορείται ότι κατά την
χθεσινήν επίθεσιν των γερμανικών αεροπλάνων εναντίον
αγγλικής νηοπομπής εν υδροπλάνον τύπου «Σάδερλανδ»
ενεργούν μεμονωμένως, έδρασεν επιτυχώς εναντίον εξ
εκ των επιτεθέντων κατά της νηοπομπής γερμανικών αεροπλάνων. [...] Η αερομαχία εγένετο υπεράνω της Βορείου
Θαλάσσης, ήτο δε θεαματικωτάτη. [...]
Ολίγον ύστερον έφθασαν εξ εχθρικά αεροπλάνα του αυτού τύπου και ήρχισε δευτέρα αερομαχία. Το
αεροπλάνον ήνοιξε
πυρ δι’ όλων των πυροβόλων του κατά των εχθρικών, και εντός ολίγων στιγμών, τα δύο εκ των τελευταίων απεχώρησαν, ενώ τα άλλα
τέσσαρα εκράτησαν τον αγώνα, μέχρις ότου, τέλος, το
γερμανικόν αεροπλάνον, του οποίου, ως φαίνεται, επέβαινεν ο διοικών το επιτεθέν σμήνος, κατέπεσεν εις την
θάλασσαν φλεγόμενον, ενώ εν άλλο το οποίον είχε δεχθή
βροχήν σφαιρών απεχώρησε. Φαίνεται ότι τούτο ήτο το
αεροπλάνον το οποίον προσεγειώθη αναγκαστικώς εις
Νορβηγίαν. Εν τέλει απεχώρησαν και τα υπόλοιπα δύο.
Το υδροπλάνον επέστρεψεν αβλαβές εις την βάσιν του.
ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑ: [..] ο υπουργός των Εξωτερικών κ.
Χαλλ [των ΗΠΑ], ομιλών προς τους αντιπροσώπους
του Τύπου, εξέφρασε την δυσαρέσκειάν του διά τον λόγον
τον οποίον εξεφώνησεν ο υπουργός της Δικαιοσύνης
του Καναδά κ. Γκόρντον Κόνραντ εις Οντάριο, δηλώσας
ότι ο Καναδάς πρέπει να καταβάλη πάσαν προσπάθειαν
διά να κάμη τας Ηνωμένας Πολιτείας να μετάσχουν εις
τον πόλεμον παρά τω πλευρώ των Συμμάχων.

Κωνσταντίνε, αγάπη μου, έχουμε τους ίδιους εφιάλτες.
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και όπου θέλει πάει, το παιδί του λαού όμως σοβάρεψε πολύ. Μετρημένος
και ενωτικός ο ΓΓ κτίζει στα δύσκολα το
προεδρικό του προφίλ. Και καλά κάνει.

Στους μαϊντανούς. Θυμάστε το 2013

που είχαν γίνει όλοι οικονομολόγοι
και για πέντε λεπτά δημοσιότητα ακούσαμε όλες τις αρλούμπες του κόσμου;
Να βγούμε από ευρώ, καταστράφηκαν
δύο γενιές, να τυπώσουμε νόμισμα, να
αποκτήσουμε ξανά την κυριαρχία μας; Α
γεια σου τώρα. Dejavou.
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Στον κάκτο. Αυτή δεν είναι Healthy

προεδρία είναι ο Αρμαγεδδών. Νομίζαμε πως το 2013 τα είδαμε όλα να δείτε
που και να φύγει αυτό δεν τελειώσαμε
με την γκαντεμιά. Τσουνάμι θα έρθει να
μας πνίξει μέχρι το 2023.
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Στα λουλούδια. Βέβαια το άνθος της

νεολαίας μας συνεχίζει τη ζωάρα του
και σήμερα. Ή καλύτερα να πω, μέρος
του ανθού... ζει ακόμη καλύτερα σήμερα. Χωρίς πανεπιστήμιο, χωρίς σχολείο,
πάρτι και ποτό στα πάρκα και στους μπαξέδες. Και οι γονείς περήφανοι για τα
«μωρά».

Στην επανάληψη. Θυμάστε που ο

Πρίγκηψ είχε κάνει τη μνημειώδη
προεδρική εκστρατεία πως θα δώσει πίσω τα λεφτά στους κουρεμένους; Διά
του αποτελέσματος δεν έμαθε πως οι
λαϊκές ακροβασίες δεν ταιριάζουν

Στον νέο. Ο Αβέρωφ είναι αγέρωχος

Όταν έχουν πρόθεση να σε αδικήσουν, κανένα σωστό επιχείρημα δεν σε γλυτώνει.

Αίσωπος.

στους royals. Τώρα θέλει να γίνει ο πιλότος του ελικοπτέρου που θα πετά τα λεφτά στον λαό.

σταυρό μας. Α! και ψάχνουμε τους προσωπικούς γιατρούς και δεν τους βρίσκουμε. Αναστασία γράφε.
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Στον ψηλό. Στηρίζουμε την υπουρ-

γάρα σε καιρό κρίσης, κρίνουμε το
σύστημα υγείας που φαίνεται κατώτερο
των περιστάσεων. Τα μισά κρούσματα
βγήκαν μέσα από τα νοσοκομεία, η δημόσια περίθαλψη πέραν του κορωνοϊού
πήγε στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, μάσκες και αναλώσιμα τρέχουμε να φέρουμε, για αναπνευστήρες κάνουμε τον

Στον αγέρωχο. Η στήλη στηρίζει τον

Πρόεδρο Φούλη και το δικαίωμα του
να πηγαίνει όπου θέλει και όποτε θέλει.
Δεν είναι αυτόν που φωνάζετε όταν έρθουν τα δύσκολα; Το 13 ποιος σας έσωσε
όταν ο Healthy ήταν ένα μήνα κάτω από
το γραφείο του; Τώρα ποιος θα κάνει το
αλισβερίσι με τον Πρίγκιπα για να μην
πετάξει το royal ελικόπτερο του;

Στο απίστευτο. Υπουργούς οικονο-

μικών πάντα είχαμε σχετικά καλούς
γιατί οι κύπριοι θέλουν πάνω απ’ όλα να
ξέρουν πού πάνε τα λεφτά τους. Εκεί
που νομίζω πάντα την τρώγαμε την πατάτα ήταν με τον διοικητή. Αυξεντίου,
Χριστόδουλος, και η περίφημη κρυστάλλινη κόρη τους μας έκαναν την θέση του
διοικητή κάτι σαν απωθημένο, την Κιμ
Μπάσιντζερ στις 9 1/2 βδομάδες. Μέχρι
που ήρθε το αγόρι με την πόρσε. Σκληρό, διαθέσιμο, που δεν μιλά πολύ και
σας πέρασε και τους ανατοκισμούς. Μόνο να τον άκουγε λίγο περισσότερο στα
κρίσιμα ο φίλος του ο Νικόλας.
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Στην σοφία. Ναι είμαστε healthy

προεδρία, αλλά δεν είμαστε και πενηντάρηδες να κάνουμε τους όμορφους
όλη μέρα στα ίνσταγκραμ πρόεδρε. Αυτά τα αφήνουμε στην παρέα της Λεμεσού.
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Στους ήρωες. Αυτοί που δου-

λεύουν μέρα νύχτα - για να σώσουν ζωές ενώ οι άλλοι έγραψαν «sick
leave». Αυτούς.

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

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

Νίκου Κρανιδιώτη 7Ε, 3ος όροφος, 2411 Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος
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Fax: Διαφημιστικό Τμήμα - Μικρές Αγγελίες +357 22472550
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•

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

Διεύθυνση συντάξεως: Κ ΩΣΤΗΣ ΦΑΦΟΥΤΗΣ - Ν ΟΤΗΣ Π ΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΘΕΜΑ
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Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Αναπνευστήρες και μάσκες στην κούρσα για ζωή

Στην κόντρα με τον κορωνοϊό COVIC-19, το στοίχημα της Λευκωσίας έχει φτάσει στην πιο κρίσιμη του καμπή με τις νέες παραγγελίες
Του ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ

Η επάρκεια σε αναπνευστήρες
αλλά και ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό που τους χειρίζεται, φαίνεται να είναι πλέον το μέγα ζητούμενο στη μάχη που δίνει η Κύπρος με τον κορωνοϊό COVIC-19,
από τη στιγμή που διαπιστώνεται
ότι έχει μπει ήδη μια τάξη στο
υπόλοιπο πολεμικό μέτωπο με τον
ιό. Κι αυτό καθώς:
1. Τα τεστ έχουν αυξηθεί, με
την εμπλοκή και ιδιωτικών εργαστηρίων, σε βαθμό που η χώρα
μας να εμφανίζεται πλέον στις
πρώτες θέσεις διεθνώς κατ’ αναλογία πληθυσμού.
2. Τα αναλώσιμα συμπληρώνονται σε ικανοποιητικό βαθμό με
τις πρόσφατες παραλαβές αεροπορικών φορτίων από την Κίνα.
3. Την αναμονή παραλαβής ιατρικών μασκών αξίας τριών εκατομμυρίων ευρώ για να καλυφθεί
σε ικανοποιητικό βαθμό όλος ο
πληθυσμός, σύμφωνα με ακριβείς
πληροφορίες της «Κ».
Πιο συγκεκριμένα, πολλές είναι
οι χώρες που βρίσκονται στην
κούρσα εξασφάλισης αναπνευστήρων καθώς γνωστές βιομηχανίες διεθνώς έχουν δημιουργήσει
γραμμές παραγωγής με στόχο τη
συμβολή στη μάχη με τον κορωνοϊό. Μάλιστα στις ΗΠΑ με προεδρικό διάταγμα μπήκαν στην παραγωγή κολοσσοί όπως οι General
Electric, Hill-Rom, Medtronic, ResMed, Royal Philips και Vyaire
Medical. Στη χειμαζόμενη Ιταλία
η FCA και η Ferrari, της οικογένειας Ανιέλι, συνεργάζεται με την
ιταλική εταιρεία παραγωγής αναπνευστήρων Siare Enginnering
με στόχο το διπλασιασμό της παραγωγής. Η Κύπρος βρίσκεται
ανάμεσα στις χώρες που αγωνί-

ζονται για να εξασφαλίσουν όσο
το δυνατό περισσότερες από τις
ζωτικής -στην κυριολεξία- σημασίας συσκευές, αφού ο ιός επιτίθεται στους πνεύμονες προκαλώντας δυσλειτουργία στην αναπνοή. Ο ασθενής μπαίνει στη μηχανική στήριξη του αναπνευστήρα
για να καταπολεμηθεί η δύσπνοια
ή η λοίμωξη του αναπνευστικού.
Μάλιστα σύμφωνα με τους ειδικούς, αν ασθενής με ήπια συμπτώματα τοποθετηθεί στον αναπνευστήρα έχει πολλές πιθανότητες η νόσος να παραμείνει σε
ήπια κατάσταση και ο ασθενής

Οι μάσκες
Το άλλο ζήτημα που βρίσκεται









Την παραλαβή
ιατρικών μασκών αξίας
τριών εκατομμυρίων
ευρώ για να καλυφθεί
σε ικανοποιητικό βαθμό
όλος ο πληθυσμός
αναμένει η Κυβέρνηση.
να αποθεραπευθεί πλήρως. Η Κύπρος σήμερα διαθέτει 120 αναπνευστήρες, όπως εγκύρως πληροφορείται η «Κ». Ταυτόχρονα,
αναμένονται τέλη Απριλίου, 10
αναπνευστήρες που παράγγειλε
από το εξωτερικό ομάδα ευρωπαίων επιχειρηματιών, 10 που παράγγειλε ο ΟΠΑΠ και 19 που παράγγειλε μια ρωσική εταιρεία. Την
ίδια ώρα η Κομισιόν έχει ήδη τοποθετήσει παραγγελία για τα κράτη μέλη της Ε.Ε. στο πλαίσιο της
οποίας η Λευκωσία κατέθεσε τα
αιτήματα της ενώ έχει ήδη την
Παρασκευή υπογραφεί και σχετική
σύμβαση. Ωστόσο, δεν έγινε γνωστό πότε θα παραληφθούν οι αναπνευστήρες της Κομισιόν.

Η Κύπρος σήμερα διαθέτει 120 αναπνευστήρες, αναμένει άλλους 39 που θα δωρίσουν ιδιώτες κι ένα αριθμό που θα
λάβει από την Κομισιόν στο πλαίσιο σχετικής σύμβασης.

Σιγή ασυρμάτου από πλευράς Ισραήλ
Στις 27/03/20, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κυριάκος Κούσιος είχε
ανακοινώσει ότι ο πρόεδρος Αναστασιάδης είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο Ρίβλιν του Ισραήλ, ο οποίος υποσχέθηκε ότι η
χώρα του θα στείλει στην Κύπρο
50 αναπνευστήρες. Όπως η «Κ»
πληροφορείται ο ισραηλινός επίσημος ανέφερε στον Νίκο Αναστασιάδη, ότι το Ισραήλ στο πλαίσιο
της προνομιακής του σχέσης με τις
Ηνωμένες Πολιτείες, παρήγγειλε
1000 αναπνευστήρες και μόλις τους
παραλάμβανε θα έστελνε στην Κύπρο 50. Τρεις μέρες μετά ο Πρόεδρος

Αναστασιάδης επανέλαβε το αίτημα
της Λευκωσίας και στο πλαίσιο τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε
με τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν
Νετανιάχου. Μέχρι στιγμής πάντως
από πλευράς Τελ Αβίβ υπάρχει σιγή
ασυρμάτου. Αξίζει να σημειωθεί
ότι οι υψηλής τεχνολογίας νοσοκομειακοί αναπνευστήρες τιμούνται
από 25.000 μέχρι 50.000 δολάρια
και έχουν περί τα 10 χρόνια ζωής.

Λίγοι οι εντατικολόγοι
Πάντως, σύμφωνα και με όσα
έχει πει στην «Κ» ο υπουργός Υγείας
Κωνσταντίνος Ιωάννου, η επάρκεια,

όποια και αν είναι αυτή σε αναπνευστήρες, δεν είναι από μόνη
της αρκετή διότι χρειάζονται και
οι ανάλογοι εντατικολόγοι. Τη ελλείψει εντατικολόγων, εκπαιδεύονται στοιχειωδώς γιατροί άλλων ειδικοτήτων. Εκείνο που φαίνεται
να αποτελέσει το βαρύ πυροβολικό
του συστήματος υγείας και στην
ολοκλήρωση του προσδοκεί η κυβέρνηση είναι η υπό οικοδόμηση
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας που
στήνεται, καθότι σιδηροκατασκευή,
δίπλα στο ΤΑΕΠ του Γ.Ν. Λευκωσίας, η οποία χαρακτηρίζεται από
τους ειδικούς state of art.

στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης διεθνώς είναι η χρήση
ιατρικών μασκών. Ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συμβουλεύει τον κόσμο να μη φορά
μάσκα εκτός αν παρουσιάζει
συμπτώματα π.χ. βήχα ή φροντίζει ασθενή ή ασθενείς, η Κύπρος αλλάζει πλέον κατεύθυνση. Βλέποντας χώρες όπως η
Νότιος Κορέα, η Σιγκαπούρη αλλά και την ευρωπαϊκή Τσεχία να
περιορίζουν τον COVID-19, με
βασική οδηγία των υγειονομικών τους αρχών προς τον πολίτη, τη χρήση μάσκας σε δημόσιους χώρους, ο υπουργός Υγείας
Κωνσταντίνος Ιωάννου αξιοποιεί κονδύλι 3 εκατ. ευρώ σε σχετική παραγγελία από την Κίνα
για να καλύψει τις ανάγκες του
πληθυσμού ολόκληρης της Κύπρου. Τον ίδιο δρόμο ακολουθούν τώρα και οι ΗΠΑ καθώς
σύμφωνα με τους New York Times, σχετική σύσταση έρχεται
μετά από έρευνα του CDC, του
κορυφαίου παγκοσμίως εθνικού
κέντρου σχετικής ειδίκευσης,
σχετικά με ασυμπτωματικούς
ασθενείς φορείς του COVID-19,
που υπολογίζεται ότι αντιστοιχούν στο 25% περίπου, του συνόλου αυτών που έχουν διαγνωστεί ότι φέρουν τον ιό. Τέλος η αυτοκινητοβιομηχανία
Fiat Chrysler Mike Manley ανακοίνωσε ότι στη διάρκεια της
πανδημίας θα παράγει μάσκες
κινέζικο εργοστάσιο της εταιρείας που έχει τη δυνατότητα
να κατασκευάζει ένα εκατομμύριο μάσκες μηνιαίως.
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Σε κρίσιμο χρονικό στάδιο η επιδημία
Ο Λεωνίδας Φυλαχτού εκτελεστικός διευθυντής του ΙΝΓΚ λέει στην «Κ» ότι μέλημά του είναι η προστασία των ευάλωτων ομάδων
Συνέντευξη στον
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΟΜΑΡΑ

Με ένα ανθρώπινο μήνυμα για προστασία
των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού,
αλλά και των ηλικιωμένων ο εκτελεστικός
ιατρικός διευθυντής του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Λεωνίδας Φυλαχτού
κάνει μια πρώτη αποτίμηση του έργου
που επιτελείται με τις αναλύσεις των δειγμάτων. Ο κ. Φυλαχτού στη συνέντευξή
του στην «Κ» παρουσιάζει τους ανθρώπους
του Ινστιτούτου που καθημερινά επεξεργάζονται 400 με 500 δείγματα που αποστέλλονται από το Υπουργείο Υγείας. Αναδεικνύει ταυτόχρονα και την αποστολή
του ΙΝΓΚ, που δεν είναι άλλη από την
προσφορά υπηρεσιών στον τομέα της
υγείας και της δικαιοσύνης, την ανταγωνιστική έρευνα και την εκπαίδευση.
–Ένα μήνα από τότε που το Ινστιτούτο
Νευρολογίας και Γενετικής ξεκίνησε








Το κάθε δείγμα που έρχεται
στο Ινστιτούτο έχει ιδιαιτερότητες για τους ανθρώπους του
εργαστηρίου. Χρήζει ιδιαίτερης ανάλυσης και δεν είναι
για εμάς απλώς ένα θετικό ή
ένα αρνητικό αποτέλεσμα.

Ο Λεωνίδας Φυλαχτού στη συνέντευξή του στην «Κ» διαβεβαιώνει πως ο όγκος εργασίας
επεξεργασίας δειγμάτων δεν έχει αυξήσει τον χρόνο διεκπεραίωσης των εξετάσεων μιας
και έχει ενισχυθεί η ομάδα κατά του κορωνοϊού.

τις αναλύσεις δειγμάτων για κορωνοϊό
πώς αποτιμάτε το έργο που έχει επιτελεσθεί;
–Η αποτίμηση είναι θετική. Το γεγονός
ότι από την πρώτη μέρα συνεχίζουμε απρόσκοπτα την παροχή υπηρεσιών, αυτό το
αποδεικνύει. Έχουμε καταφέρει να είμαστε
οι βασικοί πάροχοι αυτής της υπηρεσίας,
για τις ανάγκες του Υπουργείου Υγείας.
Αν ληφθεί υπόψη ο αριθμός των δειγμάτων
που αποστέλλεται, σε ημερήσια βάση, από
το Υπουργείο Υγείας θεωρώ πολύ σημαντικό πως το Ινστιτούτο διεκπεραιώνει, αυθημερόν την ανάλυση του συνόλου των
δειγμάτων που τις τελευταίες εβδομάδες
κυμαίνονται από 400 έως 500 την ημέρα.

–Από την πρώτη μέρα που οι αναλύσεις
πραγματοποιούνται εντός Κύπρου, το
Ινστιτούτο έχει πραγματοποιήσει περίπου 8.000 εξετάσεις. Με τα δεδομένα
αυτά και κατ’ αναλογία πληθυσμού είμαστε από τις πιο ψηλές χώρες παγκοσμίως;
–Ναι πράγματι. Έχουμε διεκπεραιώσει
τόσες εξετάσεις έτσι ώστε η Κύπρος να
είναι μέσα στις πρώτες χώρες παγκοσμίως.
Το αποτέλεσμα της εργαστηριακής εξέτασης είναι αυτό που καθορίζει αν κάποιος
έχει τον ιό ή όχι και για αυτόν το λόγο
είναι καθοριστικής σημασίας. Θα ήθελα
σε αυτό το σημείο να τονίσω την άριστη
συνεργασία που έχουμε με το Υπουργείο

Υγείας, αλλά και ιδιαίτερα με τον υπουργό
Υγείας, σε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι
της συνολικής προσπάθειας για περιορισμό
της επιδημίας του κορωνοϊού.
–Η αύξηση του όγκου εργασίας που
παρατηρείται έχει διαφοροποιήσει
τον χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση ανάλυσης του κάθε δείγματος;
–Το κάθε δείγμα που έρχεται στο Ινστιτούτο έχει ιδιαιτερότητες για τους ανθρώπους του εργαστηρίου. Χρήζει ιδιαίτερης ανάλυσης και δεν είναι για εμάς
απλώς ένα θετικό ή ένα αρνητικό αποτέλεσμα. Η ομάδα επιστημόνων του Ινστιτούτου, που έχει επωμιστεί τις αναλύσεις

των δειγμάτων, είναι εξειδικευμένη στο
αντικείμενο, με εμπειρία πέραν των 25
χρόνων. Για να απαντήσω την ερώτησή
σας, η αύξηση του όγκου εργασίας δεν
έχει προκαλέσει αύξηση στον χρόνο διεκπεραίωσης των εξετάσεων, αφού έχουμε
ενσωματώσει άλλους επιστήμονες και
εξοπλισμό του Ινστιτούτου, στην ομάδα
κατά του κορωνοϊού.
–Εξηγήστε μας τη διαδικασία αναλύσεων των δειγμάτων που αποστέλλονται στο Ινστιτούτο.
–Τα δείγματα που φθάνουν στο Ινστιτούτο παραλαμβάνονται, καταγράφονται
και στη συνέχεια αρχίζει η επεξεργασία
τους με την ενδεδειγμένη παγκοσμίως
μέθοδο, η οποία περιλαμβάνει την απομόνωση του γενετικού υλικού και τον
πολλαπλασιασμό μέρους του γονιδιώματός
του, για να μπορεί να εντοπισθεί. Στη συνέχεια πραγματοποιείται η ανάλυση των
αποτελεσμάτων. Αξίζει να τονίσουμε ότι
τα δείγματα που αποστέλλονται προωθούνται αμέσως στη διαδικασία της επεξεργασίας, χωρίς καθυστέρηση. Με την
ολοκλήρωση της επεξεργασίας και της
ανάλυσης, τα αποτελέσματα αποστέλλονται επίσης άμεσα στη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου των Λοιμωδών Νοσημάτων, που είναι και οι αρμόδιοι για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
–Θα θέλατε να δώσετε κάποιο μήνυμα;
–Η επιδημία αυτή τη χρονική στιγμή
βρίσκεται σε ένα κρίσιμο χρονικά στάδιο.
Πρέπει όλοι μας, να τηρήσουμε με ευλάβεια
τα περιοριστικά μέτρα έτσι ώστε να μπορεί
να ελεγχθεί η εξάπλωση του ιού. Είναι
φυσιολογικό ότι αρκετοί συνάνθρωποί
μας θα βρεθούν αντιμέτωποι μαζί του.
Παρόλο ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτός
ο ιός μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές σε οποιονδήποτε, πρέπει να έχουμε
συνεχώς την έγνοια μας τους ευάλωτους
συνανθρώπους μας και κυρίως τους ηλικιωμένους. Αυτούς πρέπει να προστατεύσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Ολοκληρώνοντας θα έλεγα ότι η πατρίδα
μας είναι συνηθισμένη στις δοκιμασίες
και είμαι σίγουρος ότι και αυτήν τη φορά
θα τα καταφέρουμε!

Θα φέρουν εις πέρας
την αποστολή μας
–Το έργο που επιτελεί το Ινστιτούτου έχει
και την αθέατη πλευρά του, που δεν είναι
άλλη από το ανθρώπινο δυναμικό του.

–Ο άνθρωπος είναι το πιο σημαντικό
στοιχείο προς την επιτυχία. Οι επιστήμονες που δουλεύουν για να καταπολεμήσουν την επιδημία έχουν τεράστια εμπειρία στις μοριακές επιστήμες, στην ιολογία και σε αρκετές προηγούμενες επιδημίες. Αυτός ο συνδυασμός είναι που κάνει όλη την ομάδα κατάλληλη για να ηγηθεί, ως εργαστήριο αναφοράς αυτής της προσπάθειας που άπτεται της εργαστηριακής
εξέτασης προς την καταπολέμηση της
πανδημίας στη χώρα μας. Η επικεφαλής της ομάδας καθηγήτρια Χριστίνα
Χριστοδούλου είναι μια έμπειρη και
άριστη επιστήμονας, την οποία συγχαίρω μαζί με την ομάδα της για τη
σκληρή δουλειά και την αφοσίωση
που επιδεικνύουν έτσι ώστε να βοηθήσουν την Πολιτεία να φέρουν εις
πέρας αυτό το δύσκολο έργο. Επιπλέον, η ομάδα αυτή συμμετέχει στο ευρωπαϊκό δίκτυο για τους αναδυόμενους ιούς, όπως επίσης και σε αρκετά
ερευνητικά προγράμματα.

–Πόσο εξοικειωμένο είναι το Ινστιτούτο
σε τέτοιες δύσκολες στιγμές;

–Αυτό που βιώνουμε έχει μεν προκλήσεις και απαιτεί πολύ σκληρή δουλειά
και αφοσίωση, αλλά ταυτόχρονα είναι
μέρος της αποστολής μας. Το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου
έχει δημιουργηθεί για να βοηθά την
Πολιτεία καθημερινά, μέσα από την
προσφορά υπηρεσιών στον τομέα της
υγείας και της δικαιοσύνης, την ανταγωνιστική έρευνα και την εκπαίδευση.
Είμαστε συνηθισμένοι, ως οργανισμός,
να καταπιανόμαστε με δοκιμασίες
υψηλού βαθμού δυσκολίας και είμαι
σίγουρος ότι θα φέρουμε σε πέρας τη
σημερινή μας αποστολή ενάντια στον
ιό στο πιο υψηλό δυνατό επίπεδο.

ΑΡΘΡΟ / Της ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

Ο COVID-19 μας υπενθυμίζει γιατί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι σημαντικά
«
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να είναι σίγουρο ο κόσμος
δε θα είναι ποτέ ο ίδιος μετά την καραντίνα. Η γιαγιά
μου είναι τώρα στο WhatsApp»,
έγραψε με χιουμοριστική διάθεση
αναφερόμενος σε αυτή την απρόσμενη τεχνολογική κατάκτηση της
γιαγιάς του ένας φίλος τις προάλλες
στο Facebook. Και παρόλο που οι
λόγοι γι’ αυτό τον διαφορετικό κόσμο που θα έχουμε με το τέλος αυτής της κρίσης δε θα είναι βέβαια
αποκλειστικά τέτοια ή παρόμοια
τεχνολογικά επιτεύγματα, αλλά οι
ίδιες οι συνέπειες και οι προκλήσεις
αυτής της πανδημίας, οι τρόποι
χρήσης της τεχνολογίας και ειδικότερα των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ) αποτελούν όντως
αναπόσπαστο μέρος της δυναμικής
που προκαλεί η κρίση του COVID19 και των συνεπειών της .
Γιατί, αν το καλοσκεφτούμε δεν
είναι μόνο η γιαγιά ετών 80+ που
σημειώνει τεχνολογικά άλματα σε
αυτή την περίοδο αλλά όλοι μας.
Είναι πραγματικά εντυπωσιακό αν
αναλογιστούμε πως μέσα σε δύο
βδομάδες το μεγαλύτερο μέρος της
καθημερινότητάς μας μεταφέρθηκε
εξ ολοκλήρου στο διαδίκτυο και

εξαρτάται αποκλειστικά από την
τεχνολογία. Δουλειά, παρέα με φίλους, σωματική άσκηση, σχολείο
και απογευματινές δραστηριότητες
των παιδιών και άλλα πολλά διεκπεραιώνονται τώρα σε αυτόν τον
παράλληλο «εικονικό» όπως συχνά
–αλλά λανθασμένα όπως αποδεικνύεται– συνηθίζουμε να ονομάζουμε τον κόσμο του διαδικτύου.
Μουσεία σε όλο τον κόσμο προσφέρουν δυνατότητες περιήγησης
και δραστηριότητες για μικρούς
και μεγάλους στους χώρους τους
διαδικτυακά, καταστήματα, υπεραγορές ακόμα και συνοικιακές
λαχαναγορές έχουν ενταχθεί, ή
τουλάχιστον προσπαθούν, στο διαδικτυακό εμπόριο.
Αυτό που ίσως αξίζει να σημειώσουμε όμως όσον αφορά τη συμβολή των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας στην περίοδο της πανδημίας του COVID-19 δεν είναι
μόνο η συνεισφορά τους στην ικανοποίηση των προσωπικών μας
αναγκών, αλλά στην ίδια την αντιμετώπιση της κρίσης. Αναφέρω
λοιπόν τρία από τα σημαντικότερα
κατά την άποψή μου τέτοια παραδείγματα.









Είναι εντυπωσιακό αν
αναλογιστούμε πως μέσα
σε δύο βδομάδες το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινότητάς μας μεταφέρθηκε εξ ολοκλήρου
στο διαδίκτυο και εξαρτάται αποκλειστικά από
την τεχνολογία.
Τα ΜΚΔ ως πρωτογενής και
εναλλακτική πηγή πληροφόρησης
Η πληροφόρηση μας για τις προκλήσεις και συνέπειες του COVID19 ήρθε πολύ νωρίτερα από τη
μέρα που σημειώθηκαν τα πρώτα
κρούσματα στη χώρα μας και σε
αυτό συνέβαλαν πολύ τα ΜΚΔ. Πολίτες από περιοχές του πλανήτη
που πλήττονταν ήδη από τον ιό με
αναρτήσεις τους (που περιείχαν
και βίντεο ή/και εικόνες) δημοσίευαν τις δικές τους εμπειρίες στοχεύοντας στην προειδοποίηση των
υπολοίπων μας ώστε να λάβουμε
τα απαραίτητα μέτρα προστασίας

ή προετοιμάζοντάς μας για το τι
να περιμένουμε όταν ο COVID-19
φτάσει και στη δική μας περιοχή.
Αυτού του είδους η πληροφόρηση
διαφέρει πολύ από αυτήν που παρείχαν τα ΜΜΕ τόσο σε περιεχόμενο όσο και σε επίδραση, γιατί
πρώτον προερχόταν κατευθείαν
από την πηγή χωρίς διαμεσολάβηση ή/και επεξεργασία και δεύτερο
προσέφερε ενημέρωση η οποία σε
κάποιες περιπτώσεις να ήταν εντελώς διαφορετική σε περιεχόμενο
από αυτή που έδιναν τα κυρίαρχα
ΜΜΕ ή οι κρατικές αρχές της χώρας. Για παράδειγμα, ενώ ο εφησυχασμός ήταν αυτός που επικρατούσε στην ενημέρωση που παρείχαν τα κυρίαρχα ΜΜΕ και οι
κυβερνώντες στους πολίτες στις
ΗΠΑ και Αγγλία, μια εναλλακτική
πηγή ενημέρωσης συνέβαλε σημαντικά στο να παραβλέψει έστω
και μια μερίδα πολιτών την επίσημη
ενημέρωση και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας έγκαιρα.

Τα ΜΚΔ ως εργαλείο συντονισμού
στις πρωτοβουλίες αλληλεγγύης
Μέσα σε αυτή την κοινωνική
απόσταση και αυτοαπομόνωση

που βιώνουμε, βλέπουμε αξιοσημείωτες πρωτοβουλίες για παροχή
βοήθειας και αλληλεγγύης. Οι πρωτοβουλίες αυτές οι οποίες γίνονται
πάντα εθελοντικά, μπορεί να ξεκινήσουν από μια μικρή ομάδα πολιτών αλλά με τη βοήθεια των ΜΚΔ
μεγαλώνουν με αποτέλεσμα οι προσπάθειες να ενδυναμώνονται και
να συνεισφέρουν αποτελεσματικά
στην αντιμετώπιση της κρίσης.
Μερικά τέτοια παραδείγματα είναι
η παροχή βοήθειας προς ευάλωτες
/ ευπαθείς ομάδες, ή η δημιουργία
προστατευτικών μασκών και ασπίδων γι’ αυτούς που βρίσκονται
στην πρώτη γραμμή, γιατρούς και
νοσηλευτές, ή ακόμα και συμβολικές κινήσεις εμψύχωσης ή/και
έκφρασης ευγνωμοσύνης προς
όλους όσοι αγωνίζονται στην αντιμετώπιση αυτής της κρίσης.

Τα ΜΚΔ ως εργαλείο
παρακολούθησης των κρατικών
αρχών και της αστυνόμευσης
Για το τέλος άφησα κατά την άποψη μου το πιο σημαντικό. Το πώς
τα ΜΚΔ μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα χέρια των πολιτών ως μοχλός πίεσης προς όλους αυτούς που

αναλαμβάνουν την τήρηση των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν, έτσι ώστε να το κάνουν με τρόπο
που όχι μόνο εμπίπτει στο αυτονόητα
σωστό πλαίσιο, μακριά δηλαδή από
οποιαδήποτε μορφή βίας αλλά και
με επιπλέον ανθρώπινη αντιμετώπιση προς άτομα ή ομάδες πολιτών
που για πολλούς διαφορετικούς τρόπους δεν μπορούν να ακολουθήσουν
κατά γράμμα τα όσα ορίζουν τα διατάγματα. Τα ΜΚΔ μπορούν λοιπόν
να χρησιμοποιηθούν από τους πολίτες ως εργαλείο τεκμηρίωσης και
δημοσίευσης σε περιπτώσεις που
κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Γιατί όπως
πολύ σωστά αναφέρει σε πρόσφατο
και εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο
του ο Ισραηλινός ιστορικός Χαράρι:
«Όποτε οι άνθρωποι μιλούν για παρακολούθηση, να θυμόμαστε ότι
την ίδια τεχνολογία παρακολούθησης μπορούν συνήθως να χρησιμοποιήσουν όχι μόνο οι κυβερνήσεις
για την παρακολούθηση ατόμων αλλά και τα άτομα για να παρακολουθούν τις κυβερνήσεις».

Η δρ Χριστιάνα Καραγιάννη είναι λέκτορας ΜΜΕ και Πολιτισμικών Σπουδών στο
Πανεπιστήμιο Frederick.
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Ο ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΣΤΗΝ «Κ»

Η δημόσια υγεία βρέθηκε απροετοίμαστη
λόγω των ευρωπαϊκών πολιτικών
ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ έκαναν το χατίρι των τραπεζών, τη στιγμή που αυτές θα έπρεπε να συνεισφέρουν σε αυτή την κρίση
από τα οδοφράγματα, αλλά στα νοσοκομεία
και στα αεροδρόμια. Ως εκ τούτου γιατί
να θεωρήσουμε πως ήταν υπερβολική η
άσκηση κριτικής;
–Σε αυτή την κρίση δοκιμάζονται τα
δημοκρατικά αντανακλαστικά; Υπάρχει
κόκκινη γραμμή μεταξύ ασφάλειας και
κατοχύρωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων;
–Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο είχα πει
ότι λαμβάνονται αποφάσεις, οι οποίες δεν
είναι μέρος ενός σοβαρού και ολοκληρωμένου σχεδιασμού, ενώ γίνονται και τοποθετήσεις, οι οποίες δικαιολογημένα
προκαλούν αντιδράσεις από τον κόσμο.
Δεν γίνεται να υπαινίσσεται ο υπουργός
Εσωτερικών ότι θα μπαίνουν με το έτσι
θέλω στα σπίτια του κόσμου οι αστυνομικοί
για να ελέγχουν. Εμείς λέμε ότι τα περιοριστικά μέτρα είναι απαραίτητα, όμως
δεν τα επιβάλλεις, κουνώντας το δάκτυλο
στον κόσμο, αλλά εξηγώντας του και πείθοντάς τον να τα εφαρμόσει.

Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν από την
Ε.Ε. και τα κράτη μέλη σε ό,τι αφορά τον
τομέα της δημόσιας υγείας ήταν τέτοιες
που τον αποδυνάμωσαν και τον εξέθεσαν
σε τεράστιους κινδύνους, λέει στη συνέντευξή του στην «Κ» ο γ.γ. του ΑΚΕΛ Άντρος
Κυπριανού. Σημειώνει δε πως τα μέτρα
που έλαβε η κυβέρνηση, κατόπιν εισηγήσεων από εμπειρογνώμονες, κινούνται
προς τη σωστή κατεύθυνση, όμως, αυτά
δεν επιβάλλονται, κουνώντας το δάκτυλο,
αλλά πείθοντας τον κόσμο να τα εφαρμόσει. Κάνει λόγο για εφαρμογή προτάσεων
που δεν ήταν αποτέλεσμα σοβαρού σχεδιασμού και ξεκαθαρίζει πως το σύστημα
υγείας δεν έχει την επιλογή να μην αντέξει.
Μιλάει και για τις προϋποθέσεις συνεργασίας με το ΔΗΚΟ, ενώ αποκαλύπτει πως
το συνέδριο του ΑΚΕΛ θα πραγματοποιηθεί

Οι προϋποθέσεις για
συνεργασία με ΔΗΚΟ
–Το ΔΗΚΟ φέρεται να έγειρε ακόμη μία
φορά την πλάστιγγα για την ψήφιση του
νομοσχεδίου. Πώς μπορείτε να μιλάτε
για συνεννόηση και συνεργασία και σε
τόσο κρίσιμα ζητήματα να βρίσκεστε
απέναντι;

–Πότε μιλήσαμε για συνεργασία;

–Υπήρξε κάποια συνεννόηση το τελευταίο
διάστημα, αν λάβουμε τις τοποθετήσεις
και τις δικές σας και του κ. Παπαδόπουλου…

–Εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Θέλουμε
να συνεργαστούμε και με το ΔΗΚΟ
και με άλλα πολιτικά κόμματα, εκεί
και όπου μπορούμε για να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντα του λαού.
Αν συμφωνούμε με θέματα, είμαστε
έτοιμοι να συνεργαστούμε. Κάποιοι,
όμως, κάνουν δικά τους σενάρια για
τις προεδρικές εκλογές…

–Ποιος; Ο Νικόλας Παπαδόπουλος;

μάλλον τον Νοέμβριο και όχι τον Ιούνιο,
όπως ήταν προγραμματισμένο.
–Ως ΑΚΕΛ είστε ικανοποιημένοι από
τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση ή θεωρείτε πως θα μπορούσαν να γίνουν
καλύτεροι χειρισμοί;
–Πρώτα από όλα θα ήθελα να υπογραμμίσω πως οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν
από την Ε.Ε. και τα κράτη μέλη της σε
ό,τι αφορά τον τομέα της δημόσιας υγείας
ήταν τέτοιες που τον αποδυνάμωσαν και
τον εξέθεσαν σε τεράστιους κινδύνους
με αποτέλεσμα να είναι εντελώς απροετοίμαστος μπροστά στην εξάπλωση της
πανδημίας.
–Δηλαδή;
–Αποδυναμώθηκαν πλήρως τα δημόσια
νοσηλευτήρια και αυτό δεν συνέβη μόνο
στην Κύπρο, αλλά σε όλα σχεδόν τα κράτη
μέλη, καθώς ήταν άλλες οι προτεραιότητες
αυτών που αποφάσιζαν στην Ε.Ε. Θεωρώ,
όμως, ότι αυτή η κρίση θα μπορέσει να
αποτελέσει ευκαιρία αναδιοργάνωσης ή
αναθεώρησης των προτεραιοτήτων που
κάθε κράτος πρέπει να έχει. Ως ΑΚΕΛ τονίζαμε πάντοτε ότι ο τομέας της υγείας
και της παιδείας είναι οι πιο σημαντικοί
και σε αυτούς θα έπρεπε να δίδεται απαραίτητη σημασία. Σε ό,τι αφορά πάντως
την περίπτωση της Κύπρου, τα μέτρα που

προαπαιτούμενο, λέει στη συνέντευξή του στην «Κ» ο γ.γ. του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού.

Είναι εκ των πραγμάτων αδύνατο να πραγματοποιηθεί το
εκλογικό συνέδριο, όπως το
είχαμε προγραμματίσει για
τον προσεχή Ιούνιο. Υπάρχει
μια σκέψη να διεξαχθεί τον
ερχόμενο Νοέμβριο.

έχουν ληφθεί από την κυβέρνηση για αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας
κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση,
από τη στιγμή που ο καθορισμός των μέτρων αποφασίστηκε πως θα αφεθεί στους
εμπειρογνώμονες. Υπήρξε μια μικρή καθυστέρηση στην αρχή, σε ό,τι αφορά τη
λήψη μέτρων αλλά και σε ό,τι αφορά την
προσπάθεια συνεργασίας, ολόκληρου του
τομέα της υγείας στην Κύπρο.
–Τι θα μπορούσε να γίνει που δεν έγινε
εξαρχής;
–Θα έπρεπε να υπάρξει επιδίωξη συνεργασίας με τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια,
καθώς επίσης και με τους προσωπικούς
γιατρούς. Υπάρχουν και επί μέρους ζητήματα που θα μπορούσαν να τύχουν καλύτερου χειρισμού…
–Όπως ποια ζητήματα;
–Υπήρξαν κάποια διατάγματα, τα οποία
στη συνέχεια αναθεωρήθηκαν και αποφάσεις που αναιρέθηκαν. Τρανταχτό παράδειγμα η αλλαγή στην κατηγοριοποίηση
της Βρετανίας και της Ελλάδας, αλλά και
διατάγματα που αφορούσαν περιοριστικά
μέτρα στα σπίτι. Εκείνο που προέχει σε
πρώτο στάδιο είναι η στήριξη του τομέα
της υγείας, σε δεύτερο στάδιο να υπάρξει
σταθεροποίηση και σε επόμενο στάδιο
να γίνει προσπάθεια για ανάπτυξη γιατί
θα δεχτεί πάρα πολλά πλήγματα η οικο-

–Για ποιο λόγο λέτε πως δεν ήταν στοχευμένα τα μέτρα της κυβέρνησης;
–Παραβίαζε τα διατάγματα το 2-3%
των πολιτών. Αυτό ακριβώς το ποσοστό
που στη συνέχεια μειώθηκε στο 1,5%
έπρεπε να είχε μεγαλύτερες συνέπειες…
–Να του επιβληθεί μεγαλύτερο πρόστιμο δηλαδή;
–Θα μπορούσαν να συζητηθούν επιπρόσθετα μέτρα. Για παράδειγμα την πρώτη φορά που παραβιάζεις το διάταγμα, το
πρόστιμο να είναι 150 ευρώ, τη δεύτερη
φορά 500, την τρίτη 1.000 ευρώ κ.ο.κ. Κάποια μέτρα λήφθηκαν χωρίς σοβαρό προβληματισμό. Και σε ό,τι αφορά τους αυτοπεριορισμούς, η κυβέρνηση θα έπρεπε
να συνειδητοποιήσει ότι το να λέει σε κάποιους να αυτοπεριοριστούν στο σπίτι
δεν θα ήταν αποτελεσματικό μέτρο. Θα
έπρεπε να υπήρχαν ανάλογοι χώροι για
να τοποθετηθούν, έτσι ώστε να υπάρξει
πραγματική απομόνωση. Θα έπρεπε να
μεριμνήσει το κράτος ώστε τα άτομα αυτά
να απομονωθούν πραγματικά.
–Με δεδομένο ότι συγκεκριμένες περιοχές, όπως η επαρχία της Πάφου και
η Αραδίππου έχουν μεγάλο ποσοστό
κρουσμάτων, θα ήταν καλύτερο να
μπουν σε καραντίνα;
–Αυτό δεν θα το πω εγώ, αλλά θα πρέπει
να μας το υποδείξουν οι επιστήμονες.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

Υπάρχει το πρόγραμμα De minimis της Ε.Ε. στο οποίο συμμετέχει και η Κυπριακή Δημοκρατία και δίνει την ευχέρεια
σε κράτη να ενισχύσουν τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις με
ποσά ύψους €200.000 για
αντιμετώπιση της πανδημίας.

Αν θέλουμε να δώσουμε και ώθηση στην οικονομία μας, μια σωστή λύση στο Κυπριακό είναι
νομία του τόπου.
–Βλέπουμε σε ισχυρές χώρες να δοκιμάζεται το σύστημα υγείας τους. Το
δικό μας θα αντέξει;
–Δεν έχουμε επιλογή να μην αντέξει,
αλλά για να αντέξει πρέπει να στηριχθεί
από την Πολιτεία. Έχει εξαγγελθεί ένα
κονδύλι 100 εκατομμυρίων ευρώ για το
σύστημα υγείας και θα πρέπει να διοχετευθεί το συντομότερο δυνατό. Με πολλή
καθυστέρηση ο ΟΚΥΠΥ αποφάσισε να
διαθέσει 20 εκατομμύρια για τη στήριξη
του τομέα της υγείας. Θα πρέπει παράλληλα
να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας των γιατρών και τον νοσηλευτών.
Εκεί όπου παρατηρούνται προβλήματα
θα πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρά πρωτόκολλα. Δεν γίνεται να προκύπτουν προβλήματα και αντί να χρησιμοποιούνται
πρωτόκολλα να λαμβάνονται αποφάσεις
κατ’ οικονομία, ανησυχώντας για το πώς
θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θα πρέπει
να υπάρξει μια πολύ συγκροτημένη παρέμβαση στα θέματα υγείας.
–Επικρίνατε την κυβέρνηση για την
κίνησή της να κλείσει κάποια από τα
οδοφράγματα ως μέτρο πρόληψης. Εκ
του αποτελέσματος, ίσως να ήταν υπερβολική η αντίδρασή σας;
–Το αποτέλεσμα δείχνει ακριβώς το
αντίθετο. Ότι πρόβλημα δεν προέκυψε

–Όχι εμείς, ούτε μιλώ για τον Νικόλα
Παπαδόπουλο. Μιλώ για εκείνους
που αναφέρονται σε συνεργασία
ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ και προσπαθούσαν
να καλλιεργήσουν μία τέτοια συνεργασία. Κτίζουν εικόνες και παραστάσεις στο μυαλό τους. Είναι δικό τους
πρόβλημα. Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει τις προϋποθέσεις κάτω από τις
οποίες θα επιδιώξουμε την όποια συνεργασία. Οι όποιες συνεργασίες για
προεδρικές εκλογές θα συζητηθούν
σε μεταγενέστερο στάδιο.

–Η προϋπόθεση είναι να μην είναι υποψήφιος ο Νικόλας Παπαδόπουλος ή άλλο
πρωτοκλασάτο στέλεχος του ΔΗΚΟ;

–Ότι δεν θα είναι στελέχη των κομμάτων, αλλά μία ανεξάρτητη υποψηφιότητα που θα εξαγγείλει το πρόγραμμα και όσοι συμφωνούν μαζί του
θα τον στηρίξουν. Όμως υπογραμμίζω ότι είναι πρόωρο να μιλάμε μέσω
τέτοιων συνθηκών για προεδρικές
εκλογές.

–Πώς επηρεάζεται το Κυπριακό από την
κρίση, πέραν του ότι αναστέλλονται οι
«εκλογές» στα Κατεχόμενα;

–Αυτό που προέχει είναι να ξεπεράσουμε την κρίση, που προκαλεί πάρα
πολλούς κινδύνους για την κυπριακή
κοινωνία. Την ίδια στιγμή θα πρέπει να
έχουμε στο μυαλό μας πως όταν τελειώσουν όλα αυτά θα πρέπει να ασχοληθούμε πολύ σοβαρά και με συνέπεια
για το Κυπριακό. Δεν έχουμε περιθώρια. Αν θέλουμε να δώσουμε και ώθηση στην οικονομία μας, μια σωστή λύση
στο Κυπριακό είναι προαπαιτούμενο.

–Να υποθέσουμε πως αναστέλλεται και
το εκλογικό συνέδριο του ΑΚΕΛ;

–Είναι εκ των πραγμάτων αδύνατο να
πραγματοποιηθεί, όπως το είχαμε
προγραμματίσει για τον προσεχή Ιούνιο. Υπάρχει μια σκέψη να διεξαχθεί
τον ερχόμενο Νοέμβριο.

Σωστά τα μέτρα στην οικονομία, αλλά χρειάζονται κι άλλα
–Υπάρχει το ενδεχόμενο αναβίωσης του 2013 εξαιτίας της
κρίσης που προκαλείται από τον
κορωνοϊό;
–Κάποιοι ειδικοί λένε πως θα
είναι μεγαλύτερη η κρίση από το
2013. Η προτεραιότητα αυτή τη
στιγμή, είναι να στηριχθεί ο τομέας
της δημόσιας υγείας, να εξασφαλιστεί στη συνέχεια ότι θα υπάρξει
ρευστότητα στην αγορά και θα
υπάρξει ρευστότητα, αν στηριχθούν
οι μισθοί των εργαζομένων, των
αυτοεργοδοτουμένων και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχουν ληφθεί
μέτρα και είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά χρειάζονται και
επιπρόσθετα μέτρα.
–Όπως για παράδειγμα;
–Ένα είναι αυτό των ενοικίων.
Πολλές επιχειρήσεις έχουν κλείσει
με διάταγμα της κυβέρνησης και
παρόλο που δεν εργάζονται οι επιχειρήσεις, οι καταστηματάρχες θα
κληθούν να πληρώσουν ενοίκιο.

Η κυβέρνηση πρέπει να μελετήσει
το όλο ζήτημα και να εκπονήσει
τρόπους που το κράτος θα στηρίξει
τους ενοικιαστές.
–Θα πρέπει να έχει όμως και
έσοδα το κράτος για να προβεί
σε τέτοιες ενέργειες…
–Συμφωνούμε, αλλά να μη μας
διαφεύγει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει δώσει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να προχωρήσουν σε χαλαρώσεις. Το δεύτερο σκέλος είναι πώς στηρίζεται
η πραγματική οικονομία. Η κυβέρνηση έχει καταθέσει τη δική της
πρόταση, αλλά δεν είναι αποτελεσματική, γιατί οι τράπεζες λειτουργούν σε ένα ασφυκτικό πλαίσιο,
όπως καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την
Κεντρική Τράπεζα Κύπρου. Θα πρέπει να τεθούν αποτελεσματικοί μηχανισμοί ελέγχου, γιατί ενδεχομένως να γίνεται κατάχρηση της διαδικασίας από τις τράπεζες. Επε-

Η κυβέρνηση έχει καταθέσει τη δική της πρόταση, αλλά δεν είναι αποτελεσματική, γιατί οι τράπεζες λειτουργούν σε ένα
ασφυκτικό πλαίσιο.
ξεργαζόμαστε εναλλακτικές προτάσεις για το πώς θα μπορούσε να
γίνει αυτή η στήριξη προς τους εργαζομένους, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους αυτοεργοδοτούμενους και τις επιχειρήσεις.
–Τι εναλλακτικές προτάσεις;
–Υπάρχει το πρόγραμμα De minimis της Ε.Ε. στο οποίο συμμετέχει
και η Κυπριακή Δημοκρατίας και

δίνει την ευχέρεια σε κράτη να ενισχύσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ποσά ύψους 200.000
ευρώ για τρία χρόνια. Το έχουν
αξιοποιήσει και άλλες χώρες είτε
για να στηρίξουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις είτε για να στηρίξουν
τον πολιτισμό που πλήγηκε από
την πανδημία.
–Στο θέμα του νομοσχεδίου για
την αναστολή δανείων επικρίνεστε για λαϊκισμό και ότι στείλατε το μήνυμα ότι δεν θέλετε
να βοηθήσετε τους δανειολήπτες
δεδομένου ότι το καταψηφίσατε.
–Η αναστολή των δόσεων και
των τόκων είναι κάτι το απαραίτητο
και έπρεπε να γίνει. Θα έπρεπε να
γίνει με τον σωστό τρόπο. Εμείς είπαμε ότι η διαδικασία αναστολής
δόσεων και τόκων θα έπρεπε να είναι αυτόματη, εκτός αν οι ίδιοι απευθύνονταν με επιστολή στις τράπεζες
και έλεγαν πως θέλουν να συνεχίσουν την καταβολή δόσεων. Έγινε

όμως το ανάποδο. Είπαν πως οι δανειολήπτες πρέπει να απευθυνθούν
στις τράπεζες για να ζητήσουν αναστολή. Προειδοποιήσαμε πως θα
προέκυπτε ένα μεγάλο διαδικαστικό
πρόβλημα, γιατί μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες δάνεια που θα προκαλούσαν συμφόρηση στις τράπεζες. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή.
Οι δανειολήπτες μάς καταγγέλλουν
ότι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν
με την τράπεζά τους. Πέραν όμως
αυτού θεωρούμε πως σε αυτή την
κρίση θα έπρεπε να συνεισφέρουν
οι τράπεζες. Θυμάστε την παράσταση του κ. Νεοφύτου ότι δεν θα
επέτρεπε στις τράπεζες τον ανατοκισμό τόκων. Οι τράπεζες θα το κάνουν. Απλώς δεν θα ζητήσουν αυτός
ο τόκος να πληρωθεί στην αρχή της
αποπληρωμής των δόσεων. Θα το
αφήσουν στο τέλος.
–Έχουμε την πολυτέλεια να καταλήξουμε σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια;

–Μα αν υπήρχε κίνδυνος για τα
νοικοκυριά να μετατραπούν σε μη
εξυπηρετούμενα δάνεια, αυτός ο
κίνδυνος είναι διπλάσιος και τριπλάσιος για τις ίδιες τις τράπεζες.
Εκείνες είναι που ανησυχούν για
τη συσσώρευση κόκκινων δανείων.
Δεν έχω αμφιβολία ότι αν οι τράπεζες διαπίστωναν ότι δεν θα γινόταν το χατίρι τους από τον ΔΗΣΥ
και το ΔΗΚΟ θα υποχρεώνονταν
να πάρουν διαφορετικές αποφάσεις.
–Δεν είναι δευτερευούσης σημασίας όμως ο ανατοκισμός,
μπροστά στο να διασφαλιστεί
η αναστολή δανείων;
–Το συνολικό ποσό που θα κληθεί να πληρώσει ένας δανειολήπτης
είναι πολύ περισσότερα από 55 ευρώ, όπως παρουσιάστηκε. Μπορεί
για λίγους οι 2.500 ευρώ να είναι
ασήμαντο ποσό όμως για τους πολλούς ακόμα και το ένα ευρώ είναι
σημαντικό. Δεν έχουμε όλοι την
ίδια οικονομική ευχέρεια…
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ΤΟ ΘΕΜΑ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Με πολιτική ουρά η πανδημία
Η κυβέρνηση Αναστασιάδη καλείται να δώσει απαντήσεις σε χειρισμούς και ολισθήματα
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Ωράριο στην κυκλοφορία, πλαφόν
μηνυμάτων για κατ’ εξαίρεση μετακίνηση, εφαρμογή βραχιολιού
στα πρόσωπα που έχουν προσβληθεί από τον ιό, ενώ παρατηρητές
της γειτονιάς θα ελέγχουν σπίτια
και εκεί όπου κρίνεται ότι υπάρχει
παράνομη συνάθροιση θα προχωρούν σε καταγγελία στην Αστυνομία, η οποία θα κάνει έφοδο. Αυτό
είναι ένα σενάριο που θα ζήλευε
και ο Όργουελ, αλλά είναι παράλληλα και τα νέα μέτρα που έλαβε
η κυβέρνηση μετά την αισθητή αύξηση των ημερήσιων κρουσμάτων,
προκαλώντας αντιδράσεις. Υπάρχει
θέμα νομιμότητας, συνταγματικών
δικαιωμάτων, υπάρχει θέμα υπερβολής ή όλα συγχωρούνται και η
δημοκρατία θεωρείται πολυτέλεια
σε αυτή την πρωτόγνωρη κρίση;
Η πανδημία αποκτά καθαρά πολιτική χροιά όχι μόνο στην Κύπρο
αλλά παντού. Με αφορμή τη μάχη
που μαίνεται, κατά της πανδημίας,
το Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας έδωσε επ’ αόριστο τέτοιες εξουσίες
στον πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν,
που με δεδομένο το αυταρχικό του
ιστορικό, πλέον η χώρα ρέπει καθαρά στη δικτατορία. Στο Ισραήλ,
ο Βενιαμίν Νετανιάχου έχει εφαρμόσει ηλεκτρονικό σύστημα που
εντοπίζει μέσω των κινητών τα θετικά κρούσματα, ενώ η Βολιβία έχει
αναστείλει τις εκλογές της και η
Χιλή έχει αναπτύξει στρατό στις
πλατείες που άλλοτε ήταν γεμάτες
διαδηλωτές εναντίον του καθεστώτος. Ο κόσμος αλλάζει και το δημοκρατικό πολίτευμα δοκιμάζεται

Ο υπ. Υγείας δέχτηκε επίθεση για την τοποθέτηση της 5ης Μαρτίου ότι ο κορωνοϊός είναι μια απλή γρίπη, όμως επί του

παρόντος φαίνεται να έχει την στήριξη της μεγάλης μερίδας της κοινωνίας και την ασυλία της πλειοψηφίας των κομμάτων.
ρος της κοινωνίας, που βλέπει πως
ο υπουργός Υγείας επί του παρόντος
κινείται σωστά.

Το τούνελ και οι φοιτητές









Η παρουσία του Νίκου
Νουρή στο δελτίο
ειδήσεων του Alpha
άνοιξε συζήτηση για το
κατά πόσο η κυβέρνηση
με τα νέα μέτρα ρέπει
προς τον αυταρχισμό.
εντόνως, με κάποιους ηγέτες να
ρέπουν προς τον αυταρχισμό και
τις υπερεξουσίες με αφορμή την
κρίση. Το μέχρι πού θα φτάσει όλο
αυτό, είναι άγνωστο, καθώς η κρίση
από μόνη της δοκιμάζει και τις αντοχές της κοινωνίας και της Πολιτείας αλλά και τα δημοκρατικά αντανακλαστικά κάθε κράτους.

Η ανατροπή σχεδίων

Η αλήθεια είναι πως την ώρα
που η κυβέρνηση ανέμενε να αποδώσουν τα σκληρά μέτρα που έλαβε
εκείνη την Κυριακή στο Υπουργικό
Συμβούλιο και τα οποία ενισχύθηκαν αρκετά την 23η Μαρτίου με το
διάγγελμα του προέδρου, τα κρούσματα όχι μόνο δεν περιορίζονταν,
αλλά άρχισαν να αυξάνονται αισθητά. Από τα δεκάδες κρούσματα
που ανακοινώνονταν ημερησίως,
την περασμένη βδομάδα έφτασαν
μία μέρα να μετρούν 36 κρούσματα
και την άλλη 58. Κάπως έτσι, ενώ
μέλη του Υπουργικού ανέμεναν
πως στην επόμενη διυπουργική το
θέμα συζήτησης θα ήταν ο επαναπατρισμός των φοιτητών που καίει,
η ατζέντα άλλαξε αισθητά και περιλάμβανε σκληρότερα μέτρα. Αυτό
που λένε πλέον στο Προεδρικό είναι
πως η Κύπρος θα φτάσει στην κορύφωση των κρουσμάτων κατά την
εβδομάδα του Πάσχα, με την κατάσταση, όπως εκτιμούν, να ομα-

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας φέρεται να στηρίζει το ευρωομόλογο, αν και
δεν του προτάθηκε αρχικά να συμμετάσχει στην ομάδα των 9.
λοποιείται κάπου στο τέλος του
Μάη. Το κατά πόσο κάτι τέτοιο
ισχύει είναι βεβαίως θολό, καθώς
πολλά ζητήματα έπεσαν εκτός προβλέψεων σε αυτή την κρίση. Αναμένουν παράλληλα να περάσουν
οι 14 μέρες για να κριθεί κατά πόσο
και τα επιπλέον μέτρα έχουν βοηθήσει ή αν η κατάσταση έχει ξεφύγει από τον έλεγχο.

Το ύφος και το μέτρο

Βεβαίως την εξαγγελία των νέων
μέτρων δεν βοήθησε καθόλου το
ύφος των κυβερνώντων. Όχι τόσο
του υπουργού Υγείας που, αν εξαιρεθεί το βίντεο της 5ης Μαρτίου που έγινε viral και το οποίο θα τύχει
ανάλυσης στη συνέχεια- επιδέχεται
επί του παρόντος ασυλία από το
πολιτικό σύστημα και συμπάθεια
από την κοινωνία. Ήταν κυρίως
λόγω της παρουσίας του υπουργού
Εσωτερικών Νίκου Νουρή στο δελτίο του Alpha που στόχο είχε να
ενημερώσει για τα νέα μέτρα. Για
κάποιους ενέπνεε αυτοπεποίθηση
όταν έλεγε –λανθασμένα εκ του
αποτελέσματος– ότι οι παρατηρητές
θα κάνουν έφοδο στα σπίτια, για
κάποιους ενέπνεε αυταρχισμό αλλοτινών εποχών και αλλοτινών πολιτευμάτων, όταν απαντούσε ότι ο
χρόνος θα δείξει κατά πόσο όλα
αυτά είναι νόμιμα. Τοποθέτηση
που έφερε σε δύσκολη θέση ακόμα

και συναγερμικά στελέχη. Καθόλου
τυχαία η ανάρτηση του βουλευτή
του ΔΗΣΥ Μιχάλη Σοφοκλέους ότι
«ελλοχεύει ο κίνδυνος υπέρβασης
καθήκοντος από στελέχη της Αστυνομίας που θα φέρουν αντίθετα
αποτελέσματα. Ήδη υπάρχουν δυστυχώς κακά παραδείγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ήταν μία
ατυχής παρουσία του Νίκου Νουρή
ή η απώλεια του μέτρου της κυβέρνησης μπροστά στην απαίτηση
των πολιτών για επιπλέον μέτρα;
Αυτό τυγχάνει συζήτησης, το σίγουρο είναι πως ο ίδιος άλλαξε σαφώς και τόνο και ύφος την επόμενη
μέρα, μετά τη σωρεία αντιδράσεων,
χωρίς ωστόσο να δέχεται το όποιο
κατσάδιασμα για τη στάση του από
τον πρόεδρο. Από το κάδρο των
συζητήσεων και της κριτικής δεν
έμεινε εκτός και ο υπουργός Υγείας.
Βίντεο της 5ης Μαρτίου –μετά το
κλείσιμο των οδοφραγμάτων και
τους νεκρούς στην Ιταλία– που παρουσιάζει τον Κωνσταντίνο Ιωάννου
να χαρακτηρίζει τον κορωνοϊό μια
«απλή γρίπη, τίποτε άλλο» ήταν
αρκετή για να προκαλέσει θύελλα
αντιδράσεων για το κατά πόσο ο
ίδιος είχε υποτιμήσει τον κίνδυνο.
Πάντως επί του παρόντος ο ίδιος
φέρεται να δέχτηκε την στήριξη
του προέδρου του ΔΗΣΥ (στήριξη
που δεν είχε σε τόσο βαθμό ο προκάτοχός του), αλλά και από ένα μέ-

Αυτό που ανησυχεί την κυβέρνηση είναι η εξάπλωση του ιού
στην Πάφο και στην Αραδίππου,
η οποία, όπως λένε, τείνει να λάβει
μεγαλύτερες διαστάσεις από την
Πάφο. Η κυβέρνηση είχε συζητήσει
το ενδεχόμενο να μπει σε καραντίνα
η Πάφος, κλείνοντας το τούνελ. Θέση που επί του παρόντος εγκαταλείφθηκε, όπως και το ενδεχόμενο
καραντίνας της Αραδίππου, χωρίς
ωστόσο να φεύγει πλήρως από το
τραπέζι. Όμως σε μεγάλο πολιτικό
αγκάθι τείνει να μετατραπεί και το
θέμα των φοιτητών. Η «Κ» είχε αναφέρει αρκετές φορές πως η κυβέρνηση δέχεται τεράστιες πιέσεις
τόσο από φοιτητές όσο και από γονείς για το πότε θα επαναπατριστούν. Και ρόλο σε αυτή την πίεση
παίζει και το γεγονός ότι η πλειοψηφία των φοιτητών του Ηνωμένου Βασιλείου πρόσκεινται φιλικά
προς τον ΔΗΣΥ και την κυβέρνηση,
αν λάβουμε υπόψη την πρωτιά που
έλαβε προσφάτως στις φοιτητικές
εκλογές η Πρωτοπορία.

Οι πρωτοετείς και οι εστίες

Στο Υπουργείο Εξωτερικών εκτός
του επιβεβαιωμένου κρούσματος,
που προκάλεσε αναστάτωση στον
χώρο και την αφυπηρέτηση του
Τάσου Τζιωνή, με τον Κορνήλιο
Κορνηλίου να λαμβάνει τη σκυτάλη,
επικρατεί ιδιαίτερη κινητικότητα
για όσους αιτούνται να επιστρέψουν
στην Κύπρο. Το θέμα ανέλαβε προσωπικά ο υπουργός Εξωτερικών
Νίκος Χριστοδουλίδης, ενώ λειτουργοί του υπουργείου ανέλαβαν
τις τηλεφωνικές επικοινωνίες με
φοιτητές για πληροφορίες, παράπονα και ενημέρωση της κατάστασης. Εντός της επόμενης βδομάδας
αναμένεται να εξεταστεί το ενδεχόμενο να ξεκινήσει ο επαναπατρισμός πρωτοετών φοιτητών από
όλες τις χώρες σπουδών, οι οποίοι
διαμένουν σε εστία.
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Η αντιπολίτευση
στην επαγρύπνηση
Η αρχική αμηχανία στην πρωτόγνωρη αυτή κρίση αρχίζει να ξεθωριάζει με κόμματα της αντιπολίτευσης να εγείρουν ζητήματα
για κυβερνητικούς χειρισμούς και
να ξεκινούν τις επικρίσεις. Εκτός
των επικρίσεων για την ανεπάρκεια
σε εξοπλισμό και ανεπαρκή προστασία των επαγγελματιών υγείας,
ζήτημα τέθηκε τόσο από το ΑΚΕΛ
όσο και από το ΔΗΚΟ στο θέμα
συνταγματικότητας των νέων μέτρων και για το ύφος των κυβερνώντων. Στα κομματικά πηγαδάκια,
όμως, συζητείται εδώ και καιρό
πως στις περιβόητες πτήσεις πριν
από την εφαρμογή των διαταγμάτων, υπήρξε ευνοϊκή μεταχείριση
και κατ’ επέκταση προσώπων που
πρόσκεινται στην κυβέρνηση. Φημολογία που απορρίπτει αναφανδόν
η κυβέρνηση βεβαίως, ωστόσο, η
πρόσφατη καταγγελία του Ανδρέα
Φακοντή και δημοσίευμα της «Χαραυγής», που ήθελαν την 29η Μαρτίου να πραγματοποιείται πτήση
παρά το απαγορευτικό διάταγμα
και σε αυτήν να βρίσκονται φοιτητές, έδειξε πως η αντιπαράθεση
τώρα αρχίζει με την αντιπολίτευση.
Την κατάσταση βεβαίως δεν βοήθησε και η αμηχανία του υπουργού
Μεταφορών στον ΑΝΤ1 μπροστά
στο στρίμωγμα Φακοντή. Ο κ. Καρούσος απέφυγε να απαντήσει
στην επανειλημμένη ερώτηση αν
βρίσκονταν φοιτητές στην πτήση,
περιοριζόμενος να απαντήσει πως
είχαν όλοι τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Διόρθωση έκανε στη συνέχεια ο εκπρόσωπος Τύπου του
Προέδρου Βίκτωρας Παπαδόπουλος, ο οποίος παραδέχτηκε πως
πρόκειται για φοιτητές, υπογραμμίζοντας πως είχαν τα απαραίτητα
ιατρικά πιστοποιητικά. Ήδη το μέλος του Πολιτικού Γραφείου του
ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης ανέφερε σε ανάρτησή του στο twitter,
ότι υπάρχουν καταγγελίες ότι «κάποιος σφύριξε ‘κενό του συστήματος’, ότι εγκρίνεσαι αν κάνεις στάση
σε άλλη χώρα και αιτηθείς χαρτί
από εκεί». Τις επόμενες μέρες θα
διαφανεί κατά πόσο το όλο ζήτημα
θα κλείσει άδοξα για την αντιπολίτευση, ή αν θα ανοίξει ζητήματα

ευνοϊκής μεταχείρισης προσώπων
για την κυβέρνηση. Όμως ζήτημα
βεβαίως δεν υπήρξε από πλευράς
αντιπολίτευσης για τους χειρισμούς
μόνο της κυβέρνησης, αλλά και
για τους χειρισμούς του ΔΗΣΥ. Το
κυβερνών κόμμα και ο πρόεδρος
του ΔΗΣΥ κέρδισαν πόντους από
την επιμονή τους προς τον πρόεδρο
να λάβει αυστηρότερα μέτρα, αλλά
και με την κίνηση να δώσουν οι
βουλευτές το 40% της μισθοδοσίας
αυτού του μήνα για την ενίσχυση
του ιατρικού εξοπλισμού. Ζητήματα
και αντιδράσεις προκάλεσε, ωστόσο, η κίνηση του Αβέρωφ Νεοφύτου
να επισκεφθεί το νοσοκομείο Λευκωσίας. Μία κίνηση που στόχο
είχε αφενός να κλείσει τις πληγές








Ο επαναπατρισμός των
φοιτητών τείνει να γίνει
μείζον πολιτικό ζήτημα,
με την αντιπολίτευση να
αφήνει αιχμές ευνοϊκής
μεταχείρισης και επιστροφής επιλεγμένων
φοιτητών παρά τα αυστηρά διατάγματα.
του παρελθόντος μεταξύ Αβέρωφεπαγγελματιών υγείας και αφετέρου
να στείλει το μήνυμα ευχαριστίας
για το έργο τους. Κίνηση που γύρισε μάλλον εναντίον του. Όχι
μόνο γιατί δεν έπεισε την αντιπολίτευση, αλλά γιατί έγινε εν τω
μέσω των αυστηρών διαταγμάτων
της κυβέρνησης. Ο ίδιος, πάντως,
φρόντισε να απολογηθεί για την
κίνηση, μέσω της πρωινής ψυχαγωγικής εκπομπής του Sfera. Βοήθησε το προφίλ τόσο του Αβέρωφ
Νεοφύτου όσο και του Νικόλα Παπαδόπουλου –που δέχτηκε εσωκομματικές πιέσεις και κριτική–
η τοποθέτηση του Συνδέσμου
Τραπεζών ότι δεν θα εφαρμοστεί
ανατοκισμός κατά την περίοδο
αναστολής δόσεων, στο νομοσχέδιο που στήριξαν τα δύο κόμματα
ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ.

Αρχίζει η μάχη Βορρά-Νότου
Η πανδημία βεβαίως δοκιμάζει την οικονομία κάθε χώρας ξεχωρι-

στά, αναβιώνοντας την πάλη που σημειώθηκε επί οικονομικής κρίσης μεταξύ χωρών βορρά και νότου στην Ε.Ε. Την προηγούμενη βδομάδα η «Κ» είχε αναφερθεί στην τηλεδιάσκεψη των 27 ηγετών της
Ε.Ε., με τη Γερμανία, τη Φινλανδία και την Ολλανδία να είναι αρνητικές στην πρόταση χωρών που έχουν πληγεί από τον κορωνοϊό (Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Σλοβενία, Βέλγιο,
Λουξεμβούργο) για έκδοση ευρωομολόγου. Η συζήτηση αυτή άνοιξε τη αντιπαράθεση Βορρά-Νότου μαζί με τη Γαλλία, με τους πρώτους να αρνούνται ευρωομόλογο και να εισηγούνται να αποταθούν
στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, κάτι που συνεπάγεται
νέο μνημόνιο. Ο Νότος μαζί με τη Γαλλία που πλήττεται από τον ιό,
επιμένει πως αν η Ε.Ε. διατηρήσει το σκληρό της πρόσωπο τότε θα
έχει να αντιμετωπίσει μία νέα κρίση. Το όλο ζήτημα αναμένεται να
συζητηθεί ενδελεχώς στο προσεχές Eurogroup και να βρεθεί λύση
εκεί. Αυτό βεβαίως που έκανε αίσθηση ήταν η απουσία της Κύπρου
από την ομάδα των 9 που υπέγραφε υπέρ του ευρωομολόγου. Υπήρξε η φημολογία ότι η Λευκωσία συμφωνεί πως τα χρήματα θα πρέπει
να δοθούν από τον ESM και όχι από ευρωομόλογο. Όπως ενημερώνεται η «Κ» την πρωτοβουλία ανέλαβε η Γαλλία αλλά δεν ρωτήθηκε η
Κύπρος. Όπως σημειώνουν κυβερνητικές πηγές, δεν υπήρχε σκοπιμότητα στο ότι η Κύπρος απουσίαζε από την υπογραφή για το ευρωομόλογο, απλώς δεν γνώριζε για τη δημιουργία της εν λόγω ομάδας.
Σημειώνεται πως μετά και την τηλεδιάσκεψη, όπου ο πρόεδρος Αναστασιάδης συμφώνησε με τους 9 η Γαλλία έστειλε σχετικό έγγραφο,
για να συμπεριληφθεί στην ομάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία.
Όπως σημειώνουν με νόημα κυβερνητικοί κύκλοι, αν στη θέση του
Κυριάκου Μητσοτάκη βρισκόταν ο Αλέξης Τσίπρας, τότε ο ίδιος θα
πρότεινε να ενταχθεί και η Κύπρος στην εν λόγω ομάδα, δεδομένης
και της καλύτερης σχέσης που υπήρχε μεταξύ των δύο ανδρών.
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Δεν θα κάνουν
οι λίγοι ό,τι
γουστάρουν

«Όλοι είμαστε ίσοι
απέναντι στον νόμο»
–Βαδίζουμε προς τη Μεγάλη Εβδομάδα. Περίοδο
με έντονο θρησκευτικό συναίσθημα. Τι θα λέγατε
στους πιστούς και πώς θα αντιμετωπίσετε περιπτώσεις που παρατηρηθούν παρεκκλίσεις από τα
μέτρα που έχουν αποφασισθεί;

–Πραγματικά μπορεί να είμαστε σε πολύ δύσκολη θέση, και εμείς θέλουμε να εκκλησιαστούμε
αυτές τις μέρες, όμως από την άλλη προέχει η
υγεία και ασφάλεια των πολιτών. Ως εκ τούτου,
κάνω έκκληση να μη χρησιμοποιήσει κανένας
τα θρησκευτικά του πιστεύω και τις λατρευτικές
του ανάγκες για να μεταβεί σε εκκλησίες, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο τη δική του υγεία και άλλων προσώπων. Οι εκκλησίες μπορούν να λειτουργήσουν με τους ιερείς, και εμείς θα παρακολουθήσουμε τις Θείες Ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας από την τηλεόραση. Μας λυπεί,
όλους, αυτή η κατάσταση, αλλά η δημόσια υγεία
προέχει. Μακάρι να περάσει αυτή η λαίλαπα και
θα έχουμε τον χρόνο, νοουμένου ότι έχουμε
την υγεία μας, να εκκλησιαστούμε. Δεν είναι
αμαρτία και ο Θεός είναι μεγαλόψυχος.

Κύπρος Μιχαηλίδης: Τα όργανα της τάξης δεν
παραβιάζουν συνταγματικά δικαιώματα πολιτών
Συνέντευξη στον ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΟΜΑΡΑ

Το πλαίσιο δράσης της Αστυνομίας για εφαρμογή των μέτρων προστασίας του πληθυσμού από τον κορωνοϊό ξεδιπλώνει στην
«Κ» ο αρχηγός Αστυνομίας Κύπρος Μιχαηλίδης. Ο κ. Μιχαηλίδης τονίζει πως σε καμία
περίπτωση δεν παραβιάστηκαν ή θα παραβιαστούν τα δικαιώματα των πολιτών.
Είναι επικριτικός με όσους εκτοξεύουν κατηγορίες κατά της Αστυνομίας, η οποία,
όπως αναφέρει, έχει επωμισθεί ένα δύσκολο
έργο, που αφορά την προστασία της δημόσιας υγείας.
–Πόσο δύσκολο είναι το έργο της Αστυνομίας, η οποία έχει επωμισθεί ένα κομμάτι των προσπαθειών περιορισμού της
πανδημίας του κορωνοϊού;
–Πραγματικά το έργο της Αστυνομίας
είναι πολύ δύσκολο, γιατί πέραν από τα προβλήματα που υπάρχουν με την έλλειψη προσωπικού, αυτή η κατάσταση με την πανδημία
τα έχει επιδεινώσει. Μέλη μας βρίσκονται,
δικαιολογημένα, εκτός υπηρεσίας είτε για
ζητήματα αυτοπεριορισμού ή γιατί συγκαταλέγονται στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, ή ακόμα γιατί θα έπρεπε να εξαιρεθούν λόγω οικογενειακών λόγων, κυρίως
γυναίκες μέλη της Αστυνομίας. Γι’ αυτό έχει
ζητηθεί η συνδρομή από άλλες υπηρεσίες,
όπως η Εθνική Φρουρά, η Πολιτική Άμυνα,
η Υπηρεσία Θήρας και τα δημαρχεία, τους
οποίους και ευχαριστώ. Υπάρχει μια στενή
και αγαστή συνεργασία. Η Εθνική Φρουρά
μάς έχει διαθέσει αρκετό προσωπικό που
μας ενισχύει, όμως τα προβλήματα παραμένουν πολλά, τα μέτωπα είναι εξίσου
πολλά, τα διατάγματα πρέπει να εφαρμοστούν πλήρως, αν θέλουμε να προστατεύσουμε τον πληθυσμό από τον κορωνοϊό.
Καταβάλλονται τεράστιες προσπάθειες,
παρ’ όλες τις αντιξοότητες που υπάρχουν.
Δεν μπορούμε, για λόγους προστασίας, να
επισκεφθούμε αστυνομικές διευθύνσεις
για να συντονίσουμε το έργο μας. Παρά
ταύτα γίνεται μια τιτάνια προσπάθεια έτσι

ώστε να εφαρμόσουμε τα διατάγματα για
την ασφάλεια και υγεία του πολίτη.
–Οι πολίτες πειθαρχούν στα μέτρα;
–Η συντριπτική πλειοψηφία μετά και
το τελευταίο διάταγμα είναι συνεργάσιμη,
πειθαρχεί στα μέτρα, δυστυχώς, όμως, οι
λίγοι κάνουν τη ζημιά. Αυτή η μικρή μερίδα
είναι που παραβιάζει τα διατάγματα και
μπορεί να προκαλέσει την εξάπλωση του
κορωνοϊού. Κάνω έκκληση σε όλους τους
πολίτες να δείξουμε υπευθυνότητα, σοβαρότητα αλλά κυρίως να σκεφτούμε τους
δικούς μας ανθρώπους, την οικογένειά μας,
τα παιδιά μας και το κοινωνικό μας περιβάλλον. Εάν δεν αντιληφθούμε τη σοβαρότητα της κατάστασης, τότε καθημερινά
θα βλέπουμε να αυξάνεται ο αριθμός των
κρουσμάτων και –ο μη γένοιτο, αύριο, θα
αντικρίζουμε τις εικόνες που βλέπουμε
στην Ιταλία ή στην Ισπανία. Δεν θέλουμε
να τις δούμε.
–Η Αστυνομία πώς αντιμετωπίζει αυτές
τις περιπτώσεις των ολίγων;
–Είμαστε αυστηροί με αυτές τις περιπτώσεις, γιατί είμαστε αποφασισμένοι να
εφαρμόσουμε το νόμο και την τάξη. Δεν θα
αφήσουμε τους λίγους να δημιουργήσουμε
τέτοια κατάσταση στην Κύπρο και να οδηγήσουν ανθρώπους στον τάφο γιατί αυτοί
έτσι γουστάρουν. Δεν θα ανεχθούμε καμιάς
μορφής παρανομία. Υπάρχουν προβλήματα,
αλλά με όσα μέσα διαθέτουμε, θα πολεμήσουμε γιατί έχουμε να κάνουμε με έναν αόρατο εχθρό. Πρέπει όλοι μαζί αποφασιστικά
να πολεμήσουμε για να προστατεύσουμε
τη δημόσια υγεία.
–Σε ποιο κομμάτι των απαγορεύσεων
καταγράφεται η μεγαλύτερη παραβατικότητα;
–Στις κατ’ εξαίρεση μετακινήσεις (έντυπο
Β) άλλου σκοπού, που μπορεί να δικαιολογηθούν με βάση τα μέτρα απαγόρευσης της
κυκλοφορίας. Φαίνεται πως κάποιοι, για δικούς τους λόγους, δεν αντέχουν τον περιορισμό, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Υπάρχουν περιπτώσεις που μετακινούνται χωρίς
λόγο, χωρίς να έχουν λάβει έγκριση μέσω

–Σχετικά με την περίπτωση της συνάθροισης πιστών
στη Λεμεσό, η έρευνα ολοκληρώθηκε και αν ναι
τι έδειξε;

Ο Κύπρος Μιχαηλίδης περιγράφει στην «Κ», τον τρόπο με τον οποίο τα μέλη της
Αστυνομίας θα πραγματοποιούν ελέγχους για τις συναθροίσεις σε οικίες, ξεκαθαρίζοντας πως οι αστυνομικοί δεν θα παραβιάζουν το οικογενειακό άσυλο.







Αυτή η μικρή μερίδα είναι που
παραβιάζει τα διατάγματα και
μπορεί να προκαλέσει την εξάπλωση του κορωνοϊού. Κάνω
έκκληση στους πολίτες να δείξουμε υπευθυνότητα, σοβαρότητα αλλά κυρίως να σκεφτούμε τους ανθρώπους μας.
γραπτού μηνύματος ή να έχουν στην κατοχή
τους τα έντυπα (Α και Β) μετακίνησης συμπληρωμένα.
–Έχει δημιουργηθεί ζήτημα με τους
ελέγχους της Αστυνομίας, κατά τις βραδινές ώρες απαγόρευσης της κυκλοφορίας. Πώς απαντάτε στα όσα εγείρονται
για παραβιάσεις δικαιωμάτων πολιτών;
–Δεν βλέπω να υπάρχει καμία παραβίαση.
Ο κάθε πολίτης και ειδικά ο νομοταγής,
αυτός που αγαπά την οικογένειά του, την
ασφάλεια και την υγεία του, αγαπά τη χώρα
του, σέβεται και εφαρμόζει τις οδηγίες της
Αστυνομίας, αλλά και των διαταγμάτων.
Εκείνοι που αναφέρονται σε παραβιάσεις
δικαιωμάτων είναι αυτοί που έχουν κατά

–Έχει ολοκληρωθεί, η υπόθεση βρίσκεται ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας και αναμένουμε
οδηγίες για τον περαιτέρω χειρισμό της. Κανένας δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ένοχος. Ενόχους ή όχι κρίνει η Δικαιοσύνη, αλλά την ίδια
ώρα όλοι είμαστε ίσιοι απέναντι στον νόμο. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο από τους πάντες.

νου να παραβιάσουν τα διατάγματα. Πραγματικά με λυπεί να ακούω, από κόσμο ή
από άτομα που θα έπρεπε να ήταν πιο σοβαροί, να συμπεριφέρονται ή να διαδίδουν
ότι υπάρχει θέμα παραβιάσεων δικαιωμάτων.
Θεωρώ ότι αδικούμε τον εαυτό μας και τη
χώρα μας, με το να λέμε ότι η Αστυνομία
παρεμβαίνει και καταπατά δικαιώματα. Κανένας δεν θα μπει στο σπίτι του άλλου, κανένας δεν θα απαγορεύσει στον οποιοδήποτε,
νοουμένου ότι έχει ένα σοβαρό λόγο να μετακινηθεί. Όλοι πρέπει να επιδείξουμε σοβαρότητα, υπευθυνότητα και προπάντων
προγραμματισμό.
–Η Αστυνομία με ποιο τρόπο θα ελέγχει
αν οι πολίτες έχουν συμμορφωθεί ή όχι
με τα διατάγματα π.χ. για τις συναθροίσεις σε οικίες;
–Η Αστυνομία βρίσκεται σε επαφή και
συνεργασία με πολλούς άλλους αρμόδιους
φορείς, πέραν από τα μέλη μας. Έχουμε
ενημέρωση από τους παρατηρητές της γειτονιάς, από πυροσβέστες, από την Πολιτική
Άμυνα, από την Εθνική Φρουρά και εκεί
που λαμβάνουμε πληροφορίες, άμεσα τα
μέλη της Αστυνομίας επιλαμβάνονται των
θεμάτων και προβαίνουν στις αναγκαίες
ενέργειες και καταγγελίες. Υπάρχουν πάρα
πολλοί τρόποι να εφαρμοστεί η νομοθεσία.
Δεν είναι ανάγκη να εκδοθεί ένταλμα για

να εισέλθουμε σε ένα σπίτι. Μπορούμε να
καλέσουμε τους πολίτες να βγουν από τα
σπίτια τους, να αναμένουμε, όταν θα βγουν.
Αν υπάρχει συνεχής παραβίαση, τότε ναι
θα προχωρήσουμε και με την έκδοση ενταλμάτων έρευνας για να μπορέσουμε να
επιτελέσουμε το καθήκον μας και να εφαρμόσουμε τα διατάγματα, με κύριο μέλημα
την προστασία της υγείας του πολίτη.
–Από τα τελευταία διατάγματα και μετά,
έχετε ενώπιόν σας καταγγελίες για παραβιάσεις των διαταγμάτων σε οικίες;
–Βεβαίως. Στη Λάρνακα είχαμε μια περίπτωση με 24 άτομα που βρίσκονταν σε
διαμέρισμα, είχαμε ενημερωθεί από πολίτες
για το περιστατικό και η Αστυνομία άμεσα
επιλήφθηκε του ζητήματος. Γίνεται προσπάθεια για καταχώρηση υπόθεσης στο Δικαστήριο. Είχαμε και άλλες περιπτώσεις
που με την άμεση κινητοποίηση, από τη
μία απετράπησαν συνάξεις και από την
άλλη έγιναν καταγγελίες.
–Οι χρηματικές ποινές, που προνοούνται
από τα διατάγματα, μπορούν να περιορίσουν ή και να αποτρέψουν τα φαινόμενα παραβατικότητας;
–Θεωρώ πως το ποσό των 150 ευρώ, ίσως
να μην ήταν επαρκές και πολύ σωστά η Πολιτεία προχωρεί στην εφαρμογή των εξώδικων ρυθμίσεων με το ποσό των 300 ευρώ.

ΑΡΘΡΟ / Του ΧΡΙΣΤΗ Θ. ΛΟΤΤΙΔΗ

Κατοικία και άσυλο
Το άρθρο 16 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας ορίζει ότι: «1. Η κατοικία
εκάστου είναι απαραβίαστος. 2. Η είσοδος
εις οιανδήποτε κατοικίαν ή οιαδήποτε έρευνα εντός αυτής δεν επιτρέπεται, ειμή ότε και όπως ο νομός
ορίζη και κατόπιν δικαστικού εντάλματος δεόντως ητιολογημένου
ή οσάκις η είσοδος ενεργήται τη
ρητή συναινέσει του ενοίκου ή προς
τον σκοπόν διασώσεως θυμάτων
οιουδήποτε αδικήματος βίας ή οιασδήποτε καταστροφής».
Άσυλο της κατοικίας είναι ο συνταγματικά προστατευμένος ιδιωτικός
φυσικός χώρος του ανθρώπου, στον
οποίο απαγορεύεται οποιαδήποτε
επέμβαση χωρίς την θέληση του δικαιούχου. Ο συντακτικός νομοθέτης

στο άρθρο 16 αποβλέπει στην προστασία του κάθε ατόμου καθιερώνοντας το άσυλο της κατοικίας .
Όπως ορίζεται στην πρώτη παράγραφο η κατοικία είναι άσυλο. Η
ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του
ατόμου είναι απαραβίαστη.
Κατά το Σύνταγμα η κατοικία είναι άσυλο. Αυτό ακριβώς σημαίνει
ότι ο συντακτικός νομοθέτης απαγορεύει κάθε παρέμβαση στον φυσικό χώρο της κατοικίας χωρίς τη
θέληση του φορέα του δικαιώματος.
Παραβίαση του ασύλου δεν υπάρχει
εφόσον εξασφαλίζεται η συναίνεση
του φορέα του δικαιώματος. Με τη
συναίνεση, ή καλύτερα τη συγκατάθεση του φορέα του δικαιώματος,
αίρεται οποιαδήποτε παραβίαση
του ασύλου. Πρέπει, όμως, η συγκατάθεση να είναι συγκεκριμένη
και να παρέχεται ελεύθερα και από

φορέα δικαιώματος που έχει πλήρη
συνείδηση των πεπραγμένων του.
Το άσυλο της κατοικίας προστατεύεται από το Σύνταγμα ενάντια
σε οποιαδήποτε παραβίαση από
οπουδήποτε και εάν προέρχεται.
Ίσως στην αρχική συνταγματική
κατοχύρωση να αφορούσε κυρίως
την έννοια της προστασίας από την
κρατική εξουσία, φρονώ ότι οφείλεται να δίνεται η ερμηνεία που
χρησιμοποιείται στα σύγχρονα συνταγματικά κείμενα ως απόλυτη προστασία έναντι πάντων.
Αναγκαία συνέπεια της αναγωγής
της κατοικίας ως άσυλο είναι η απαγόρευση διεξαγωγής οποιασδήποτε
έρευνας. Το Σύνταγμα στο άρθρο
16 παράγραφος 2 ορίζει ότι καμιά
έρευνα δεν επιτρέπεται σε κατοικία.
Όμως, η απαγόρευση αυτή δεν είναι
απόλυτη. Την εξαίρεση της εισάγει

η ίδια η συνταγματική διάταξη, επιτρέποντας τη διεξαγωγή έρευνας
στις περιπτώσεις και τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. Η εξουσιοδότηση, όμως, που ορίζει ο νόμος
είναι εξαιρετική με την έννοια ότι
ο κοινός νομοθέτης εξουσιοδοτείται
να εισάγει εξαιρέσεις από την αρχή
της απαγόρευσης της έρευνας. Οι
οριζόμενες από τον νόμο περιπτώσεις επιτρεπόμενης έρευνας δεν συνιστούν περιορισμούς, αλλά οριοθέτηση του αμυντικού δικαιώματος
της κατοικίας. Με τη σύμπραξη του
κοινού νομοθέτη οριοθετείται το
γενικό περιεχόμενο του αμυντικού
δικαιώματος του ασύλου της κατοικίας. Ο συντακτικός νομοθέτης δεν
ορίζει τους λόγους για τους οποίους
επιτρέπεται η διεξαγωγή έρευνας,
αλλά αφήνει αυτό στον καθορισμό
από τον κοινό νομοθέτη. Η εξου-

σιοδότηση αυτή στον κοινό νομοθέτη δεν είναι λευκή πετσέτα, αλλά
έχει την έννοια της θεσμικής προσαρμογής του δικαιώματος. Ο κοινός
νομοθέτης μπορεί να επιλέγει και
να καθορίζει εξαιρέσεις του ασύλου
της κατοικίας μόνο στις περιπτώσεις
εκείνες στις οποίες η παραβίαση
του ασύλου όχι απλώς διευκολύνει,
αλλά είναι απόλυτα απαραίτητη για
την υπόσταση του αναγνωρισμένου
θεσμού ή της έννομης σχέσης και
κατά το μέτρο που είναι απαραίτητο.
Πρόκειται δηλαδή για τις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες το άσυλο
συνδέεται με αιτιώδη συνάφεια με
την έννομη σχέση ή θεσμό μέσα
στον οποίο ασκείται.
Ο υπουργός Υγείας με το διάταγμά
του, αριθμός 135, που βασίζεται
στον Περί Λοιμοκάθαρσης Νόμου
(Κεφ. 260) στην παράγραφο 2(β) όρι-

σε ότι: Απαγορεύεται η παρουσία
προσώπων σε οποιαδήποτε οικία
πέραν των μόνιμα σε αυτή διαμενόντων προσώπων. Μέχρι εδώ δεν
υπάρχει κάτι που να ποδηγετεί το
άσυλο της κατοικίας, αφού ο κίνδυνος του υπέρτατου αγαθού της ζωής
οφείλει και πρέπει να προστατεύεται
από την Πολιτεία εν καιρώ παγκόσμιας πανδημίας. Δηλώσεις, όμως,
από κρατικούς αξιωματούχους του
τύπου, οι παρατηρητές της γειτονιάς
θα καταγγέλλουν ενδεχόμενες παραβιάσεις μόνο ως ατυχείς μπορούν
να χαρακτηριστούν και εκτός συνταγματικής νομιμότητας, τίποτα
δεν μπορεί να θεωρηθεί συνταγματικά ορθό στην περίπτωση αυτή,
εάν δεν υπάρχει εκ των προτέρων
δικαστικό διάταγμα εξασφαλισμένο
για έρευνα στην κατοικία και αφού
τηρηθούν όλα τα πιο πάνω.

ΤΟ ΘΕΜΑ
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Μηδενική ανοχή στην αισχροκέρδεια

Ενωμένη η ιατρική κοινότητα στη μάχη κατά του κορωνοϊού, λέει στην «Κ» ο πρόεδρος του ΠΙΣ Πέτρος Αγαθαγγέλου
Συνέντευξη στον
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΟΜΑΡΑ

Αυστηρό μήνυμα στην ιατρική κοινότητα για φαινόμενα εκμετάλλευσης και αισχροκέρδειας εν καιρώ
κορωνοϊού στέλνει ο πρόεδρος του
ΠΙΣ. Ο Πέτρος Αγαθαγγέλου στη
συνέντευξή του στην «Κ» δίνει την
εκτίμησή του για την παρασκευή
εμβολίου, καθώς και για πιθανή
επάνοδο του ιού στο μέλλον. Επικροτεί τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση και εξηγεί γιατί οι πολίτες
θα πρέπει να επιδείξουν πειθαρχία.
–Ζούμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Ο ιατρικός κόσμος είναι
σε θέση να προσδιορίσει το τέλος της;
–Οι μηχανισμοί που εμπλέκονται
σε μια πανδημία είναι πολύ-παραγοντικοί, συνυπάρχουν δηλαδή
επιστημονικά, κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα. Εξελικτικά,
βάσει της αξιόπιστης καταγραφής
των επιδημιολογικών δεδομένων
και στατιστικών, συμπεριλαμβανομένης και της εκθετικής κορύφωσης της καμπύλης των κρουσμάτων και λαμβάνοντας υπόψη
την πιθανή διαθεσιμότητα αποτελεσματικής φαρμακευτικής αγωγής
συμπεριλαμβανομένου και του εμβολίου, θα μπορούμε να προσδιορίσουμε πιο αξιόπιστα, αναλύοντας
βέβαια και την ισοπέδωση της καμπύλης της πανδημίας σε παγκόσμιο
επίπεδο, εάν σε μια περίοδο 4-6
μηνών, η πανδημία εξασθενήσει
αλλά όχι ολοκληρωτικά. Ο νέος κορωνοϊός είναι πιθανό να επανέλθει,
όπως επανέρχεται η εποχική και
η κοινή γρίπη αλλά λόγω της ανοσίας του πληθυσμού όπως και της
διάθεσης των εμβολίων της γρίπης
που εμπλουτίζονται με καινούργια
στελέχη της οικογένειας των κορωνοϊών, θα είναι και αυτό πλέον
μία από τις ιώσεις που θα έχουμε
να αντιμετωπίζουμε.
–H πανδημία μας κατέβαλε εξαπίνης ή θα μπορούσε η γραμμή
άμυνας να είχε στηθεί νωρίτερα;
–Καμία χώρα δεν είναι ολοκληρωτικά έτοιμη για το ξέσπασμα μιας
πανδημίας. Στην Κύπρο η πολιτεία
έχει εγκαίρως λάβει τα απαιτούμενα
μέτρα. Εκείνο το οποίο είχε οδηγήσει
και τον ΠΙΣ, να απαιτεί lockdown,
ήταν η απειθαρχία που επέδειξε μερίδα του πληθυσμού σε συνδυασμό
με την υψηλή μεταδοτικότητα του

Να μην ξεχνάμε ότι πέραν
της ανάγκης αντιμετώπισης της πανδημίας έχουμε και την ανάγκη ν’ ανταποκριθούμε σε καθημερινές απαιτήσεις των χρόνιων πασχόντων ασθενών
μας, που έχουν ακόμη
περισσότερο την ανάγκη
νοσηλείας και θεραπείας.

Oχι σε διακρίσεις
δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα
–Πώς αξιολογείτε το έργο του δημόσιου τομέα σε περιβάλλον κορωνοϊού;

–Ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος δεν κάνει διακρίσεις μεταξύ των μελών του είτε δίνουν
τη μάχη από το δημόσιο ή τον
ιδιωτικό τομέα. Σ’ αυτό τον πόλεμο όπως και σε κάθε μάχη
προστασίας της δημόσιας υγείας και των συμπολιτών μας, είμαστε όλοι ένα, όλοι οι επαγγελματίες υγείας, ιατρικό και
παραϊατρικό προσωπικό, αναλαμβάνουμε υψηλό ρίσκο και
έχουμε μπει στην πρώτη γραμμή. Υπενθυμίζω ότι ήδη ιδιώτες γιατροί συνδράμουν και
στηρίζουν τους συναδέλφους
του Δημοσίου, καθώς οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται είναι πολύ σκληρές
και αντίξοες.

Covid-19 κυρίως από ασυμπτωματικούς ασθενείς αλλά και η καταγραφή των πρώτων συμπτωματικών
επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ενδονοσοκομειακά, εννοώντας το 50%
των δημόσιων νοσηλευτηρίων που
αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του συστήματος υγείας. Για ακόμη μια
φορά θέλω να συγχαρώ δημόσια
την κυβέρνηση που εισάκουσε την

Ο πρόεδρος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου Πέτρος Αγαθαγγέλου τοποθετεί χρονικά την παρασκευή εμβολίου για τον κορωνοϊό τέλος του έτους.
επιστημονική κοινότητα και επέβαλε
αυστηρούς περιορισμούς στις μετακινήσεις και την κυκλοφορία, περιορισμοί οι οποίοι κατά την άποψή
μας πρέπει όχι μόνο να συνεχιστούν
αλλά ίσως να ενισχυθούν ακόμη
περισσότερο.
–Γιατί το επόμενο διάστημα είναι
κρίσιμο για αντιμετώπιση του
κορωνοϊού;

–Το στοίχημα πλέον, είναι η
αποτελεσματική εφαρμογή αυτών
των μέτρων και να ελέγξουμε τη
ραγδαία μεταδοτικότητα, ώστε η
μάχη να μην χαθεί στις Μονάδες
Εντατικής Θεραπείας και να εμποδίσουμε εάν είναι δυνατό την εκθετική κορύφωση της καμπύλης
των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.
Ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος,

ασκώντας το θεσμικό του ρόλο,
υποβάλλει εισηγήσεις και συστάσεις προς την Πολιτεία, ως ενισχυτικές και ευθυγραμμισμένες με την
εθνική στρατηγική. Στόχος μας είναι να θέσουμε υπό έλεγχο και να
αναχαιτίσουμε όσο το δυνατό πιο
έγκαιρα την πανδημία.
–Τι πρέπει να αναμένουν οι πολίτες το επόμενο διάστημα;
–Το μήνυμα προς τους συμπολίτες μας είναι ότι όσο μεγαλύτερη
πειθαρχία επιδείξουν στην ευλαβική τήρηση των μέτρων της κυβέρνησης και των μέτρων ατομικής
προστασίας, υγιεινής και περιορισμού, τόσο λιγότερες θα είναι οι
συνέπειες και τόσο πιο γρήγορα
θα εξέλθουμε αυτής της ιδιόρρυθμης και δυσάρεστης για όλους κατάστασης. Άρα, επιδεικνύοντας
πειθαρχία, επισπεύδουν την επιστροφή όλων στους κανονικούς
ρυθμούς της καθημερινότητας και
παραγωγικότητας.
–Τι σας προκαλεί, αν σας προκαλεί, ανησυχία;
–Η ανακοίνωση ολοένα και περισσότερων νέων περιστατικών
προκαλεί έντονο προβληματισμό
για το πώς θα πετύχουμε αποτελεσματικότερα την εφαρμογή των
υφισταμένων μέτρων προστασίας
και καταπολέμησης του COVID19. Τα όσα μέτρα έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα είναι προς τη σωστή
κατεύθυνση αλλά εμφανώς απαιτείται πιο καλά συντονισμένος μηχανισμός για την αποτελεσματική
εφαρμογή τους ώστε να αναστρέψουν την ανοδική πορεία εξάπλωσης της νόσου. Αυτό ωστόσο που
μας ανησυχεί περισσότερο είναι
μην βγει εκτός ελέγχου η κατάσταση ώστε ο αριθμός των κρουσμάτων
να είναι πολύ πιο απαιτητικός για
τριτοβάθμια περίθαλψη απ’ ότι οι
υποδομές των υπηρεσιών υγείας
στον τόπο μας μπορούν να αντιμετωπίσουν.
–Ο ΠΙΣ πώς τοποθετείται σε κάποιες φωνές για φαινόμενα εκμετάλλευσης από πλευράς του
ιδιωτικού τομέα υγείας;
–Η έγνοια της ιατρικής κοινότητας είναι η διασφάλιση της υγείας των πολιτών. Ως θεσμός ο ΠΙΣ,
δεν θα επιτρέψει την οποιαδήποτε
εκμετάλλευση ή/και αισχροκέρδεια
εις βάρος των συμπολιτών μας,
είτε εν καιρώ πανδημίας είτε αλλιώς. Καλούμε όλους όσοι κατέχουν
στοιχεία να τα καταθέτουν ενώ-

πιον του ΠΙΣ, ώστε να τα επιλαμβάνονται τα αρμόδια όργανα που
εξετάζουν τέτοιου είδους καταγγελίες, όπως είναι η Επιτροπή Δεοντολογίας και το Πειθαρχικό Συμβούλιο.
–Όλοι αναμένουν το εμβόλιο.
Πότε μπορεί να είναι έτοιμο;
–Το εμβόλιο, βάσει διεθνών αναφορών καταξιωμένων εμβολιολόγων, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και
πολυεθνικών φαρμακευτικών εταιρειών που πραγματικά δίνουν αγώνα δρόμου, το αναμένουμε εκτός
απροόπτου, προς το τέλος τρέχοντος έτους. Αντιλαμβάνεστε ότι η
παρασκευή ενός εμβολίου, προϋποθέτει ορισμένες διαδικασίες.
Ένα εμβόλιο θα πρέπει να περάσει
από διάφορα στάδια, ώστε να δοκιμαστεί η αποτελεσματικότητά
του και η ασφάλειά του για χορήγηση στον άνθρωπο. Μια διαδικασία καθόλου απλή, μέσα από την
οποία εφαρμόζονται εξειδικευμένα
πρωτόκολλα που καθορίζονται από
τους αρμόδιους οργανισμούς έγκρισης και διάθεσής τους στη θεραπευτική φαρέτρα για κάθε ασθένεια. Όλα αυτά απαιτούν χρόνο.
–Είναι φυσικό επακόλουθο η
μόλυνση επαγγελματιών υγείας
ή λόγω ελλειμμάτων του συστήματος υγείας;
–Στο πλαίσιο ενός μελλοντικού
τελικού απολογισμού, θα πρέπει
να διαγνώσουμε ποιοι ήταν εκείνοι
οι παράγοντες που συνέβαλαν επιβαρυντικά ώστε να έρθουμε αντιμέτωποι με τα στατιστικά στοιχεία που δείχνουν ότι ένα 25%
των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων
αφορά επαγγελματίες υγείας. Μέσα
από τα δεδομένα που θα έχουμε
στον ουσιώδη χρόνο θα πρέπει
να αναγνωριστούν και να καταγραφούν τα κενά, οι επιχειρησιακές και επιτελικές ελλείψεις και
αδυναμίες, όπως επίσης και η οργάνωση και ετοιμότητα των υπηρεσιών υγείας στον τόπο μας.
Υπενθυμίζω ότι αυτά ήταν ζητήματα που επανειλημμένως είχαν
προβληματίσει τον ΠΙΣ και τα
οποία εστιάζονται στις αντοχές
αυτών των υποδομών που αποτελούν στο σύνολο τους το Εθνικό
Σύστημα Υγείας, το οποίο η ιατρική
κοινότητα και η πολιτεία, καλούνται σήμερα, περισσότερο από ποτέ,
να το στηρίξουν για να διασφαλίσουν την υγεία και την ίδια τη
ζωή του κάθε πολίτη.

Οικονομικά προβλήματα απειλούν τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια

Οι εκτιμήσεις για το πόσο μπορούν να αντέξουν υπό τις παρούσες αντίξοες συνθήκες, δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξες
Του ΓΙΑΝΝΟΥ ΛΥΤΡΑ

Η κατάσταση της έκτακτης ανάγκης
στην Κύπρο εξαιτίας της πανδημίας
του κορωνοϊού, θέτει το σύστημα
υγείας αντιμέτωπο με μεγάλες προκλήσεις. Η εξάπλωση του ιού και
μέσα στα δημόσια νοσηλευτήρια
έχει αποδεκατίσει το προσωπικό,
αλλά παρά τις ανάγκες που προκύπτουν, παρατηρήθηκε και το φαινόμενο της άρνησης ιδιωτών ιατρών
να συνδράμουν τις προσπάθειες και
να βγουν στην πρώτη γραμμή της
μάχης κατά του κορωνοϊού. Το πρόβλημα που φαίνεται να είχε απασχολήσει την κυβέρνηση ήταν η
επίκληση διαφόρων κωλυμάτων από
τους ιδιώτες και τους προσωπικούς
γιατρούς για να αποφύγουν την επίταξη, παρά το γεγονός ότι αυτή την
περίοδο υπολειτουργούν ένεκα της
κατάστασης. Την ίδια ώρα, όμως,
δημιουργείται η ανησυχία και στις
ιδιωτικές κλινικές από τις οποίες το
κράτος παίρνει επαγγελματίες υγείας
με την μέθοδο της επίταξης, ότι δεν
θα μπορούν να ανταποκριθούν ακόμα και στην αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών.
Το θέμα της άρνησης των Προσωπικών Ιατρών να βοηθήσουν τους
ασθενείς τους, όταν αυτοί τους καλούσαν στο τηλέφωνο, απασχόλησε
πρόσφατα την συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Συγκεκριμένα,
σύμφωνα με καταγγελίες, οι Προσωπικοί Ιατροί παρέπεμπαν τους
ασθενείς στο 1420 για οδηγίες. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες της

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ
ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Η «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ» ΤΟΥ COVID-19
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΕΓΧΩΡΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ 69%
(20% ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ)
(17.5% ΔΗΜΟΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ)

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΠΑΡΧΙΕΣ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
25% ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
(6% ΓΙΑΤΡΟΙ –
13% ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ –
4% ΑΛΛΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
ΥΓΕΙΑΣ –
2% ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

29% ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
28% ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
23% ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ
11% ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ
6% ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
2% ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ

4% ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΙ
66% ΕΝΗΛΙΚΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ 18-59
30% ΑΝΩ ΤΩΝ 60 ΕΤΩΝ
ΔΙΑΜΕΣΟΣ ΗΛΙΚΙΑ 48.5 ΕΤΗ
53% ΑΦΟΡΑ ΑΝΤΡΕΣ

396 *

ΠΥΡΕΤΟΣ 52%
ΒΗΧΑΣ 50%

ΘΑΝΑΤΟΙ

9*

ΠΟΝΟΛΑΙΜΟ 28%
ΜΥΑΛΓΙΑ 31%

ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ

(ΑΛΛΑ: ΔΥΣΚΟΛΙΑ
ΑΝΑΠΝΟΗΣΔΙΑΡΡΟΙΑΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ)

3,0%

* ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ 3/4/20

ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΤΕΣΤ

ΗΛΙΚΙΕΣ

«Κ», πλέον το πρόβλημα αυτό έχει
επιλυθεί με την λειτουργία των Ιατρείων Γρίπης που λειτουργούν σε
όλες τις πόλεις. Ακόμα, βάσει καταγγελιών, πρόβλημα παρατηρείται
και με ιδιώτες γιατρούς οι οποίοι
προφασίζονται προβλήματα υγείας,
ώστε να αποφύγουν την κλήση στην
πρώτη γραμμή, ενώ δεν έλειψαν και
επιστολές μέσω δικηγόρων.
Σοβαρά προβλήματα φαίνεται
ότι αντιμετωπίζουν τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, τα οποία καλούνται να

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

7397 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
13% ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
87% ΜΕ ΕΝΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑ

ανταπεξέλθουν στη νέα κατάσταση
η οποία διαμορφώνεται εξαιτίας της
πανδημίας. Κύκλοι του ιδιωτικού
τομέα, με τους οποίους συνομίλησε
η «Κ», περιγράφοντας την κατάσταση, έκαναν λόγο για πολύ περιορισμένο κύκλο εργασιών, γεγονός που
θα επηρεάσει αρνητικά τα οικονομικά τους. Όπως μας εξήγησαν, το
γεγονός ότι έχουν μειωθεί κατακόρυφα τα περιστατικά τα οποία, πλέον,
μπορούν να εξυπηρετούν τα ιδιωτικά
νοσηλευτήρια, σε συνδυασμό με τα

μεγάλα έξοδα που έγιναν, προκειμένου να θωρακιστούν σε περίπτωση
που κληθούν να διαχειριστούν περιστατικά της νόσου COVID-19, έχει
επιφέρει ζημιά. Επίσης, τον προϋπολογισμό ιδιωτικών νοσηλευτηρίων της πρωτεύουσας έχει επιβαρύνει σε μεγάλο βαθμό η επένδυση
σε νέα δωμάτια απομόνωσης, ανασχεδιασμού, αλλά και εξοπλισμού
για τη διενέργεια εξετάσεων για κορωνοϊό. Με βάση τους νέους σχεδιασμούς, οι εκτιμήσεις από πηγές

30% ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
(36% ΠΗΡΑΝ ΕΞΙΤΗΡΙΟ)
ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΣΟΣ ΗΛΙΚΙΑ 62 ΕΤΗ
11% ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ
ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

που μίλησαν στην «Κ» για το πόσο
μπορούν να αντέξουν τα ιδιωτικά
νοσηλευτήρια υπό αυτές τις συνθήκες, δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξες,
καθώς όπως ανέφεραν, δεν θα μπορούν για μεγάλο χρονικό διάστημα
να επωμιστούν αυτό το βάρος. Αναμένεται ότι θα λάβουν οικονομική
βοήθεια από το κονδύλι των 100
εκατομμυρίων ευρώ που διαθέτει
το κράτος, καθώς έχει καθοριστεί
τιμή αναφοράς για την πληρωμή
των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων σε

κάθε περιστατικό το οποίο εξυπηρετούν, ενώ καταβάλλεται και προσπάθεια για σύντομη αποπληρωμή
των τιμολογίων. Ωστόσο, η ενίσχυση
αυτή θα φθάσει όταν προκύψουν
τα επείγοντα περιστατικά για τα
οποία έχει γίνει η συμφωνία να εξυπηρετούνται από τον ιδιωτικό τομέα,
μέσω της αγοράς υπηρεσιών, με την
ροή προς το παρόν να είναι μικρή.

Οι επιτάξεις
Ένα άλλο πρόβλημα που προκαλεί «πονοκέφαλο» στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, είναι η επίταξη επαγγελματιών υγείας από αυτά, για να
στελεχώσουν την πρώτη γραμμή.
Η ανησυχία που εκφράζουν πηγές
από τον ιδιωτικό τομέα της Υγείας,
αφορά στον κίνδυνο αποδόμησης
των ιδιωτικών νοσοκομείων, τα
οποία ίσως φτάσουν σε σημείο να
μην μπορούν να διαδραματίσουν
ακόμα και τον ρόλο ο οποίος τους
έχει ανατεθεί, η κάλυψη, δηλαδή,
των επειγόντων περιστατικών. Αυτός
είναι και ο λόγος για τον οποίο προκύπτει η ανάγκη για καλύτερο συντονισμό, προς αποφυγή της απώλειας
της δυνατότητας των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων να ανταποκριθούν
στα επείγοντα περιστατικά. Την ίδια
ώρα, πηγές από το Υπουργείο Υγείας
αναφέρουν ότι οι επιτάξεις επαγγελματιών από τον ιδιωτικό τομέα
γίνονται με γνώμονα τον φόρτο εργασίας τους την δεδομένη στιγμή,
ενώ ο στόχος είναι να μην κλονιστεί
η λειτουργικότητα των ιδιωτικών
νοσηλευτηρίων.
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Συζητούν «κυβέρνηση» εθνικής σωτηρίας
Ακιντζί και οι Τ/κ πολιτικοί στρέφουν την προσοχή τους σε έκτακτες πολιτικές και οικονομικές πρωτοβουλίες για αναχαίτιση του ιού







Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Πριν από την κρίση του κορωνοϊού,
ο Νετζμί, ένας νεαρός Τουρκοκύπριος φαρμακοποιός, εξυπηρετούσε
σε ημερήσια βάση δεκάδες Ελληνοκύπριους πελάτες. Ο κορωνοϊός
είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή
των επισκέψεων των Ε/κ στα Κατεχόμενα και αναπόφευκτα περιορίστηκαν τα έσοδά του. Έτσι, ο νεαρός Τ/κ φαρμακοποιός προσπαθεί
να αντιμετωπίσει τις οικονομικές
επιπτώσεις. «Όλα τα ενδεχόμενα
για το φαρμακείο μου είναι στο τραπέζι. Δεν γνωρίζουμε το πόσο θα
συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Αν
όμως διαρκέσει για πολλές εβδομάδες, ή ακόμη και για πολλούς μήνες, τότε θα βρεθούμε αντιμέτωποι
με μια μεγάλη πρωτόγνωρη οικονομική κρίση και το ενδεχόμενο
της κατάρρευσης», σημειώνει με
έντονη ανησυχία ο Νετζμί. Την
άποψή του συμμερίζονται χιλιάδες
Τ/κ που μέσα σε λίγες εβδομάδες
είδαν να συρρικνώνονται οι οικογενειακοί τους προϋπολογισμοί.
Ένας από αυτούς είναι ο Μπουλέντ,
ο οποίος προβλέπει ότι το αμέσως
επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει
η πτώχευση πολλών επιχειρήσεων
στα Κατεχόμενα και έξαρση φαινομένων όπως η βία και ο αλκοολισμός, ενώ οι ψυχικές ασθένειες
θα μεγεθυνθούν. Την παραπάνω
απαισιόδοξη άποψη συμμερίζεται
και ο Μουσταφά Ακιντζί, ο οποίος
με νέα έκθεσή του προειδοποιεί
ότι οι οικονομικές επιπτώσεις του
κορωνοϊού φέρνουν χιλιάδες Τ/κ
στα όρια της πείνας και της φτώχειας. Η «κυβέρνηση» του Ερσίν
Τατάρ, έχοντας επίγνωση της όλης
κατάστασης, τρέχει να προλάβει
τις εξελίξεις σε πολλά μέτωπα, με
μια σειρά σπασμωδικών κινήσεων
και αποφάσεων. Οι εκπρόσωποι
της «κυβέρνησης» γνωρίζουν πολύ
καλά ότι η νέα κρίση θα έχει πολιτικές επιπτώσεις και αναταράξεις.

Η προειδοποίηση Ακιντζί

Εξαιτίας της επιδείνωσης της
κατάστασης στην καθημερινότητα

Πολλοί είναι οι Τ/κ πολιτικοί αρχηγοί που προβάλλουν την άποψη ότι
για την αντιμετώπιση της
δύσκολης συγκυρίας
χρειάζονται έκτακτες πολιτικές πρωτοβουλίες.
ται εν έτει 2020 αντιμέτωπη με τον
κίνδυνο του λιμού, αφού πολλές
οικογένειες δεν έχουν πρόσβαση
σε βασικά αγαθά και είδη διατροφής.

Η πρόταση στο τραπέζι

Πρόσφατα η «κυβέρνηση» Τατάρ εξήγγειλε οικονομικό πακέτο, το οποίο κατόρθωσε να πείσει μόνο μια μικρή μερίδα

της τ/κ κοινωνίας, επιχειρώντας επίσης σε πρώτο επίπεδο να αντιμετωπίσει την κρίση με λαϊκιστικού περιεχόμενου
πρωτοβουλίες, όπως προσωρινή μείωση των «υπουργικών».
χιλιάδων τ/κ νοικοκυριών, ο Μουσταφά Ακιντζί δημιούργησε στο
«προεδρικό» ένα έκτακτο οικονομικό επιτελείο, στο οποίο συμμετέχουν Τ/κ πολιτικοί και οικονομολόγοι. Το οικονομικό επιτελείο
του «προεδρικού» μελετά την επιδείνωση της οικονομικής κρίσης
στην τ/κ κοινότητα και προτείνει
στην τ/κ ηγεσία σειρά μέτρων για
την αντιμετώπιση των οικονομικών
επιπτώσεων του κορωνοϊού. Πριν
από λίγα εικοσιτετράωρα, το τ/κ
οικονομικό συμβούλιο έδωσε στη
δημοσιότητα τα αποτελέσματα
έρευνας, που αφορά τη νέα κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην
οικονομία μετά την εξάπλωση της

πανδημίας. Η έκθεση ετοιμάστηκε
με βάση τις επαφές με εκατοντάδες
μικρούς και μεσαίους Τ/κ επιχειρηματίες και εργάτες. Σύμφωνα,
λοιπόν, με την εν λόγω έκθεση,
μετά το κλείσιμο χιλιάδων μικρών
και μεσαίων επιχειρήσεων κατά
τις τελευταίες τρεις εβδομάδες,
32.000 Τ/κ εργάτες βρίσκονται ενώπιον πρωτόγνωρων οικονομικών
προβλημάτων. Εξ αυτών το 12%
αντιμετωπίζουν πλέον άμεσα τον
κίνδυνο της πείνας. Το 27% των
εργατών δηλώνουν ότι διαθέτουν
οικονομικούς πόρους για να ανταποκριθούν στις βασικές ανάγκες
των οικογενειών τους για μία μόνο
εβδομάδα, ενώ το 30% των εργατών

δηλώνουν ότι δύνανται να αποφύγουν τη φτώχεια το πολύ για άλλες
30 ημέρες. Συνολικά 25.600 εργάτες
έχουν φτάσει πλέον στα όρια της
φτώχειας και 6.400 εργάτες κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους
αμέσως. Αναλύοντας τα παραπάνω
δεδομένα στα Κατεχόμενα καταλήγουν σε δύο σημαντικά συμπεράσματα. Πρώτον, 128 χιλιάδες
Τ/κ αντιμετωπίζουν σήμερα τον
κίνδυνο της φτώχειας. Χιλιάδες εργάτες, αλλά και μικροί και μεσαίοι
επιχειρηματίες, μαζί με τις οικογένειές τους, κινδυνεύουν να φτωχοποιηθούν εξαιτίας των οικονομικών επιπτώσεων του κορωνοϊού.
Δεύτερον, η τ/κ κοινότητα βρίσκε-

Με το ενδεχόμενο φτώχειας να
εμφανίζεται στον ορίζοντα της τ/κ
κοινωνίας, το τ/κ πολιτικό σκηνικό
στρέφει την προσοχή του σε έκτακτες πολιτικές και οικονομικές πρωτοβουλίες. Πολλοί είναι οι Τ/κ πολιτικοί αρχηγοί που προβάλλουν
την άποψη ότι για την αντιμετώπιση της δύσκολης συγκυρίας χρειάζονται έκτακτες πολιτικές πρωτοβουλίες, όπως για παράδειγμα η
δημιουργία μιας «κυβέρνησης»
εθνικής σωτηρίας. Η εν λόγω πρόταση τέθηκε στο τραπέζι για πρώτη
φορά με πρωτοβουλία της τ/κ αξιωματικής αντιπολίτευσης. Οι κύκλοι
του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού
Κόμματος (ΡΤΚ) πρότειναν τη δημιουργία μιας νέας «κυβέρνησης»
με τη συμμετοχή όλων των τ/κ κομμάτων που εκπροσωπούνται στη
«βουλή» για την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση της νέας κρίσης.
Όλα δείχνουν ότι η πρόταση του
ΡΤΚ είχε ως αποδέκτες ορισμένα
κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ
διάφορα μέλη της «κυβέρνησης»
Τατάρ φαίνεται να είναι πρόθυμα
να την συζητήσουν. Ενδεικτικά,
στα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας, ο Σερντάρ Ντενκτάς σε σχετική τοποθέτησή του άφησε να εννοηθεί ότι παρασκηνιακά ο αντιπρόεδρος της «κυβέρνησης» Κουντρέτ Όζερσαϊ προσεγγίζει θετικά
τη νέα ιδέα.

Το πακέτο
που δεν έπεισε
H «κυβέρνηση» Τατάρ έδωσε

στη δημοσιότητα ένα οικονομικό
πακέτο, το οποίο κατόρθωσε να
πείσει μόνο μια μικρή μερίδα
της τ/κ κοινωνίας. Η «κυβέρνηση» επιχειρεί σε πρώτο επίπεδο
να αντιμετωπίσει την κρίση με
λαϊκιστικού περιεχομένου πρωτοβουλίες, όπως την προσωρινή
μείωση των μισθών των «υπουργών», σε συνδυασμό με μια σειρά μέτρων που απευθύνονται
κυρίως στους επιχειρηματίες.
Στο σύνολό τους, τα συγκεκριμένα μέτρα δεν λύνουν τα μεγάλα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Τ/κ. Στα Κατεχόμενα,
εκτός από ορισμένες στρατηγικής και ζωτικής σημασίας επιχειρήσεις, όλες οι υπόλοιπες είναι
κλειστές εδώ και εβδομάδες
εξαιτίας του κορωνοϊού. Τα
έκτακτα μέτρα αναμένεται να
παραμείνουν σε ισχύ και την
επόμενη περίοδο, καθώς ο αριθμός των κρουσμάτων παρουσιάζει μικρή αλλά αξιοσημείωτη
αύξηση. Την ίδια στιγμή, τα Κατεχόμενα δεν επικοινωνούν με
τις ελεύθερες περιοχές και τον
έξω κόσμο, επειδή τόσο το «Αεροδρόμιο» όσο και τα λιμάνια και
πολλά οδοφράγματα έχουν διακόψει τη λειτουργία τους. Εξαιτίας της σοβαρότητας της όλης
κατάστασης, η «κυβέρνηση»
προχωρά παρασκηνιακά σε περικοπές μισθών του «δημοσίου»
παρά τις της δεσμεύσεις, γεγονός που δίνει διαστάσεις στην
αγανάκτηση των Τ/κ. Την ίδια
ώρα έχει αρχίσει μια αποτυχημένη καμπάνια αισιοδοξίας. Την
προηγούμενη εβδομάδα λ.χ., ο
«υπουργός τουρισμού» ισχυρίστηκε ότι η επιστροφή στην κανονικότητα θα ξεκινήσει στα μέσα Απριλίου. Φυσικά, η συγκεκριμένη δήλωση στερείται επιστημονικής βάσης.

Οι πόροι στο εσωτερικό της Τουρκίας έχουν εξαντληθεί
Οι οικονομικές επιπτώσεις από τον κορωνοϊό δοκιμάζουν την πολιτική ηγεμονία του ισχυρού προέδρου Ταγίπ Ερντογάν
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Με απώτερο στόχο την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων
του κορωνοϊού, τις τελευταίες ημέρες, η κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν έλαβε μια σειρά νέων
πρωτοβουλιών και μέτρων. Στην
πλειοψηφία τους τα νέα μέτρα
απευθύνονται στους μεγάλους επιχειρηματίες που έχουν συνάψει
συμμαχία με την κυβέρνηση Ερντογάν. Τα δε οικονομικά μέτρα της
κυβέρνησης τα οποία απευθύνονται
στο σύνολο της τουρκικής κοινωνίας, δηλαδή σε όλες τις κοινωνικές
ομάδες που επηρεάζονται από την
πανδημία, είναι περιορισμένα. Εξαιτίας αυτής της κίνησης, οι οικονομολόγοι, οι αναλυτές, και οι εκπρόσωποι της τουρκικής αντιπολίτευσης ασκούν έντονη κριτική στην
κυβέρνηση Ερντογάν, αφού, όπως
λένε, δεν έχει κατανοήσει τη σοβαρότητα της κατάστασης, ούτε
και το εύρος των οικονομικών επιπτώσεων. Με την παραπάνω άποψη
«συμφωνούν» και τα νέα δεδομένα
από την τουρκική οικονομία.
Την Παρασκευή 3/4), η αντιστοιχία του δολαρίου έναντι της λίρας
κυμαινόταν στο επίπεδο ρεκόρ του
6,67-6,70. Σύμφωνα με Τούρκους
οικονομολόγους, εάν δεν ληφθούν
τα κατάλληλα μέτρα, η όλη κατάσταση μπορεί να ξεφύγει από τον
έλεγχο, και τότε το δολάριο πιθανόν
να «σπάσει» το φράγμα των 7 μονάδων. Αξίζει να σημειωθεί ότι την
ορθότητα των εκτιμήσεων της κυβέρνησης Ερντογάν για την πανδημία, πέραν των οικονομολόγων,
αμφισβητούν και οι επαγγελματίες
υγείας. Ιατροί και επιστήμονες θεωρούν ότι ο αριθμός των τεστ στην
Τουρκία είναι πολύ μικρός και ότι

ο πραγματικός αριθμός των κρουσμάτων και των θανάτων είναι πολύ
μεγαλύτερος από αυτόν που δίνει
στην δημοσιότητα η κυβέρνηση.

Aμφισβητούν τα μέτρα

Ο Μουσταφά Σονμέζ είναι ένας
από τους διακεκριμένους Τούρκους
οικονομολόγους, ο οποίος το τελευταίο διάστημα ασκεί έντονη
κριτική στο οικονομικό έργο της
κυβέρνησης Ερντογάν. Πρόσφατα
ο κ. Σονμέζ είχε συλληφθεί από
την τουρκική αστυνομία λόγω μιας
σειράς αναρτήσεών του στο twitter.
Με τον αριθμό των κρουσμάτων







Την ορθότητα των εκτιμήσεων της κυβέρνησης
Ερντογάν για την πανδημία αμφισβητούν και οι
οικονομολόγοι, αλλά και
οι επαγγελματίες υγείας.
του κορωνοϊού να παρουσιάζει ανοδική τάση, ο κ. Σονμέζ κρούει για
ακόμη μία φορά τον κώδωνα του
κινδύνου για την Τουρκία και επικρίνει τις πρωτοβουλίες της Άγκυρας. Όπως μας αναφέρει ο κ. Σονμέζ, η κυβέρνηση Ερντογάν έλαβε
τις τελευταίες εβδομάδες νέες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση
των οικονομικών επιπτώσεων του
κορωνοϊού. Συγκεκριμένα, το Προεδρικό και η τουρκική Κεντρική
Τράπεζα επενέβησαν στην οικονομία με στόχο να κρατήσουν υπό
έλεγχο τις επιπτώσεις της πανδημίας χωρίς όμως τα επιθυμητά αποτελέσματα. Έτσι, η κατρακύλα της
λίρας συνεχίστηκε μαζί με την τρε-

Το Προεδρικό και η τουρκική Κεντρική Τράπεζα επενέβησαν στην οικονομία

με στόχο να κρατήσουν υπό έλεγχο τις επιπτώσεις της πανδημίας χωρίς όμως
τα επιθυμητά αποτελέσματα.
λή κούρσα του δολαρίου στην τουρκική αγορά. Ενδεικτικά, το τουρκικό
νόμισμα χάνει το 12% της αξίας
του, ενώ την ίδια στιγμή οι απώλειες
του τουρκικού χρηματιστηρίου
φτάνουν στο ιστορικό επίπεδο του
35%. Σύμφωνα με τον κ. Σονμέζ,
όπως πολλές ξένες κυβερνήσεις
έτσι και η κυβέρνηση Ερντογάν,
επιχειρεί να αντιμετωπίσει τη νέα
κρίση με τις παλιές γνωστές οικονομικές συνταγές. Μέσα σε αυτά
τα πλαίσια, η τουρκική Κεντρική
Τράπεζα μειώνει τα επιτόκια σε
μονοψήφιους αριθμούς και η κυβέρνηση επιχειρεί να βοηθήσει τις
μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας.
Σύμφωνα με τον έμπειρο Τούρκοι

οικονομολόγο, τέτοιου είδους κινήσεις δεν λύνουν τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η τουρκική οικονομία. Στον τομέα των
υπηρεσιών, πολλές είναι οι επιχειρήσεις που επιλέγουν να διακόψουν
τις εργασίες τους, ενώ πληθώρα
εργοστασίων μειώνουν τον κύκλο
παραγωγής. Το ποσοστό της ανεργίας εξακολουθεί να αυξάνεται και
εάν δεν ληφθούν άμεσα αποτελεσματικές πρωτοβουλίες τότε δεν
αποκλείεται αυτό να εκτιναχθεί σε
επίπεδα-ρεκόρ.

Aποφυγή κατάρρευσης

Όπως ο κ. Σονμέζ έτσι και ο οικονομολόγος κ. Μαχφί Εγιλμέζ θε-

ωρεί ότι ο κίνδυνος της συνολικής
κατάρρευσης της τουρκικής οικονομίας είναι πλέον ορατός. Η γειτονική χώρα χρειάζεται ριζικά μέτρα για να κρατηθεί οικονομικά
«όρθια». «Το μεγαλύτερο τραύμα
της γερμανικής οικονομίας είναι
ο υπερπληθωρισμός.
Η Γερμανία βίωσε αυτό το φαινόμενο στο τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου όταν άρχισε να
εκτυπώνει χρήματα. Σήμερα η Γερμανία στηρίζει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την εκτύπωση
νέων χρημάτων. Αυτή η εξέλιξη
πρέπει να θορυβήσει την τουρκική
κυβέρνηση», τονίζει ο κ. Εγιλμέζ.
Σύμφωνα με τον κ. Εγιλμέζ, για να
αποφευχθεί ο κίνδυνος της κατάρρευσης της τουρκικής οικονομίας,
θα πρέπει να διασφαλιστεί το ισοζύγιο μεταξύ εισοδήματος και δαπανών στην παραγωγική οικονομική αλυσίδα της χώρας. Η χώρα
πρέπει οπωσδήποτε να συνεχίσει
να «παράγει» κέρδος, έτσι ώστε οι
πολίτες να είναι σε θέση να «τροφοδοτούν» την οικονομία με ζεστό
χρήμα.
Στο ερώτημα, πώς θα επιτευχθεί
ο παραπάνω στόχος εν μέσω κρίσης
κορωνοϊού, ο κ. Εγιλμέζ δίνει την
εξής απάντηση: «Εφόσον ο προϋπολογισμός παρουσιάζει έλλειμμα,
τότε θα προχωρήσουμε σε δανεισμό. Αν δεν υπάρχει η δυνατότητα
του δανεισμού τότε θα επιστρατευτούν τα έκτακτα κονδύλια της
Κεντρικής Τράπεζας.
Αν έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί
αυτά τα κονδύλια, τότε θα εκτυπωθούν χρήματα. Και την ίδια στιγμή, για να καλυφθούν οι ανάγκες
σε ξένο νόμισμα θα πρέπει να ζητηθεί δάνειο από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ)».

Οι κύκλοι της κυβέρνησης Ερντογάν στην Άγκυρα προσεγγίζουν
με σκεπτικισμό την παραπάνω πρόταση. Από τη δική τους σκοπιά,
αυτός ο οδικός χάρτης έχει μεγάλα
πολιτικά ρίσκα, τα οποία η κυβέρνηση Ερντογάν πιθανόν να μην
επιθυμεί να αντιμετωπίσει σε μια
στιγμή που συρρικνώνονται τα ποσοστά της κυβερνητικής συμμαχίας. Για αυτόν τον λόγο, αναμένεται ότι στο άμεσο μέλλον οι
«ιδιόρρυθμες» πρωτοβουλίες της
κυβέρνησης Ερντογάν στο οικονομικό πεδίο θα έχουν συνέχεια.
Σε κάθε περίπτωση, οι πηγές μας
αποδέχονται το γεγονός ότι η τουρκική κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια μεγάλη δοκιμασία,
ίσως τη μεγαλύτερη σε ολόκληρη
την περίοδο διακυβέρνησης του
Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ).
Για το συγκεκριμένο ζήτημα,
καλά ενημερωμένη πηγή επισημαίνει τα εξής: «Στα 18 χρόνια εξουσίας του το ΑΚΡ αντιμετώπισε σκληρές δοκιμασίες, όπως στρατιωτικά
πραξικοπήματα, εσωτερικές πολιτικές κρίσεις, αλλά και κρίσεις στο
πεδίο της διπλωματίας. Όλες αυτές
οι δοκιμασίες ξεπεράστηκαν με τη
χρήση των εγχώριων πόρων και
δυνατοτήτων. Σήμερα ωστόσο, η
συνολική εικόνα είναι πολύ διαφορετική. Οι πόροι στο εσωτερικό
της χώρας έχουν εξαντληθεί, ενώ
τα περιθώρια ελιγμών ενώπιων της
νέας οικονομικής κρίσης που συνοδεύει την πανδημία έχουν περιοριστεί. Πρόκειται για μια πρωτόγνωρη κατάσταση, για μια «τέλεια» καταιγίδα την οποία ο πρόεδρος Ερντογάν και η κυβέρνησή
του καλούνται να θέσουν άμεσα
υπό έλεγχο».

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Μαζί θα τα καταφέρουμε #petridishrodotou
Πέφτουν τα κάστρα

Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Η πανδημία του κορωνοϊού έχει επισκιάσει
την υπόλοιπη επικαιρότητα, ωστόσο υπάρχουν ζητήματα που εκ των πραγμάτων δεν
μπορούν να πέσουν στα αζήτητα. Ένα από
αυτά είναι του νέου γενικού εισαγγελέα αλλά και του βοηθού γενικού. Με βάση το παρασκήνιο, η προσοχή στρέφεται στον δεύτερο παρά στον πρώτο τη τάξει της Νομικής
Υπηρεσίας. Η συγκεκριμένη θέση που παραμένει κενή από τον Μάρτιο του 2017, θα
καλυφθεί και μάλιστα, όπως πληροφορούμαστε, το ενδιαφέρον που υπάρχει είναι
γένους θηλυκού. Για τη μία περίπτωση, μάλιστα, έγιναν κινήσεις πριν ξεσπάσει η πανδημία με τον κορωνοϊό. Οι κινήσεις έγιναν
από τον Λόφο, με βολιδοσκοπήσεις κυρίως
δικηγόρων. Για μια από τις τρεις «υποψήφιες», μάλιστα, είχε ξεκινήσει και η αναζήτηση της διαδόχου κατάστασης στο πόστο
που κατέχει. Για την ιστορία πάντως, στον
τελευταίο ανασχηματισμό, κοιμηθήκαμε με
υπουργό Μεταφορών τη Γιολίτη και ξυπνήσαμε με Καρούσο. Για τη θέση του γενικού
εισαγγελέα δεν φαίνεται να υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτή λέγεται ότι είναι καπαρωμένη.

ΝΙΚΟΣ ΝΟΥΡΗΣ

Μετά το φιρμάνι για τους δημοσιογράφους, ο υπουργός Εσωτερικών συνεχίζει να προκαλεί τεράστια ερωτηματικά, με το ύφος και τον τόνο των δηλώσεών του, για τα μέτρα κατά του κορωνοϊού. Αυτά βλέπουν κάποιοι απλοί
αστυνομικοί και έχουν σηκώσει μπαϊράκι, στα μπλόκα ελέγχων.

γνωστό επί του παρόντος είναι το εύρος μετακίνησης. Κυβερνητικές πηγές υποστηρίζουν
πως ακόμα και στο αισιόδοξο σενάριο τερματισμού της επιδημίας τον ερχόμενο Μάιο, οι εργασίες δεν μπορούν να αρχίσουν αμέσως.
Απαντήσεις επί του προκειμένου δεν έχουν να
δώσουν ούτε οι δύο εταιρείες, την ώρα που το
γεωτρύπανο βρίσκεται στον γειτονικό Λίβανο
και με την επιδημία του κορωνοϊού να επηρεάζει την απρόσκοπτη διεξαγωγή των εργασιών.

••••

Πήγε διακοπές

Η επιδημία του κορωνοϊού έχει φέρει τα
πάνω κάτω αλλά εκεί στο γραφείο Εφόρου
Εταιρειών φαίνεται πως η επιδημία τους
αποδεκάτισε ή βρήκαν ευκαιρία να κάνουν
Πάσχα πριν μπει η Μεγάλη Εβδομάδα. Εδώ
και μέρες όποιος επιχείρησε να επικοινωνήσει με τον πρώτο πυλώνα παροχής υπηρεσιών της Κύπρου έσπασε τα μούτρα του. Το
γραφείο του Εφόρου ή την έχει κοπανήσει ή
κανένας από τους υπάλληλους δεν σηκώνει
τα τηλέφωνα μήπως και μολυνθεί από τον
κορωνοϊό. Κατ’ άλλα η Κύπρος είναι κέντρο
παροχής εξελιγμένων υπηρεσιών που φιλοδοξεί να ανταγωνιστεί άλλες χώρες της περιοχής. Αν ένας ξένος επενδυτής θα πρέπει
να κάνει συμφωνία μέχρι να δεηθούν να σηκώσουν τα τηλέφωνα κλάφτα κ. Κόκκινε.
Σιγά μη σας περιμένουν. Πάνε στη Μάλτα
που δεν φοβούνται να κολλήσουν τον ιό από
το τηλέφωνο.

••••

Είπε και ελάλησε
Λάδι ο μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος
από τα «άγια» κόλπα με τον εσπερινό του
Ευαγγελισμού μέρα μεσημέρι. Ο απερχόμενος γενικός εισαγγελέας της Δημοκρατίας
δεν εντόπισε οτιδήποτε το μεμπτό από το
κάλεσμα στους πιστούς να προστρέξουν

Και αναστολή δανείων και τόκων και μάλιστα χωρίς το αγαπημένο χόμπι των εμπορικών τραπεζών τα πανωτόκια για εννέα μήνες. Να το δείτε
που στο τέλος ο υπουργός Οικονομικών και ο φουριόζος διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας που θα γίνουν ο φόβος και ο τρόμος των bankers.

στους εκκλησίες πριν ξεκινήσει η εφαρμογή
των διαταγμάτων για τις μετακινήσεις. Το
μόνο που εντόπισε ο κ. Κληρίδης ήταν η
ανευθυνότητα του μητροπολίτη Λεμεσού. Το
γεγονός ότι μπορεί να μεταδόθηκε ο ιός και
να έχει τεθεί σε κίνδυνο η δημόσια υγεία
δεν αποτελεί παράπτωμα για τον γενικό εισαγγελέα επειδή η πιθανή μόλυνση μπορεί
να έγινε πέντε λεπτά πριν από την εφαρμογή των διαταγμάτων. Πάντως ο κ. Κληρίδης
ζωγράφισε. «Τα οδυνηρά μέτρα προστασίας
της υγείας των πολιτών θα πρέπει να τηρούνται με θρησκευτική ευλάβεια και όχι η
θρησκευτική ευλάβεια να γίνεται πρόξενος
περαιτέρω προβλημάτων».

••••

Λίγη ευγένεια

Το έργο που επιτελείται από το προσωπικό
των σωμάτων ασφαλείας, σε συνθήκες δύσκολες, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανένα. Όσοι βρίσκονται στους δρόμους για
εφαρμογή των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας, πρέπει και έχουν τον απόλυτο
σεβασμό μας. Την ίδια ώρα και οι ίδιοι θα
πρέπει, σε κάποιες περιπτώσεις, να προσπαθήσουν να μην επιβαρύνουν το κλίμα με
αχρείαστες συμπεριφορές. Λίγη ευγένεια
μπορεί να κάνει, όσο είναι δυνατόν, καλύτερη
την καθημερινότητα όλων μας. Υπάρχουν περιπτώσεις που η συμπεριφορά κάποιων δεν
ήταν η πρέπουσα. Και δεν αναφέρομαι για
περιστατικά όπου εντοπίσθηκαν παραβιάσεις
των μέτρων ή εριστικής συμπεριφοράς από

πολίτες. Η επιτυχία της όλης προσπάθειας,
απαιτεί τη συνεργασία όλων μας. Με συμπεριφορές και ύφος «Αποφασίζομεν και διατάσσομεν», ακόμα και εκεί όπου δεν υπάρχει
παρανομία πολιτών, δεν κάνουμε χωριό.

••••

Τα γκάζια

Η πανδημία θα αφήσει τη σφραγίδα της και
στο πρόγραμμα γεωτρήσεων, στην κυπριακή
ΑΟΖ. Οι εργασίες έχουν προγραμματιστεί για
τέλος Απριλίου, αλλά στην κυβέρνηση οι απόψεις που εκφράζονται είναι απαισιόδοξες. Θεωρείται βέβαιο πως η ημερομηνία έναρξης γεωτρήσεων από ΕΝΙ και TOTAL θα μετακινηθεί
προς το καλοκαίρι, αυτό το οποίο δεν είναι

••••

Προς Υπ. Υγείας

Με όλο το συμπάθιο, κ. Ιωάννου, όταν βρίσκεσαι μπροστά από μικρόφωνα και κάμερες, δεν λες ούτε το όνομά σου, όχι να χαρακτηρίζεις τον κορωνοϊό μια απλή γρίπη.
Αν θέλεις να καθησυχάσεις τους ανησυχούντες συναδέλφους μου, κατεβαίνεις από
το βήμα των δηλώσεων ή ζητάς να κλείσουν
κάμερες και μικρόφωνα. Γιατί δυστυχώς ο
«διάβολος» κρύβεται εκεί που δεν το φαντάζεσαι. Πάντως, για να απαλύνω την πίκρα
σου, δεν είσαι ο μόνος που το άτιμο, στην
δημοσιογραφική αργκό, μαρκούτσι εξέθεσε
ανεπανόρθωτα. Κάποιος επώνυμος δημοσιογράφος, παλαιότερος από εμένα, είχε
πει το εξής αμίμητο: Η κάμερα και το μικρόφωνο δεν πιάνονται φίλοι, ή θα σε απογειώσουν, τρόπος του λέγειν, ή θα σε εξαφανίσουν και πάλι τρόπος του λέγειν.
Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ

Ηγεσία σε ταραχώδεις καιρούς
Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

Η Ντόρις Κερν Γκούντγουιν είναι

Το δεύτερο στοιχείο είναι η ταχεία

διακεκριμένη Αμερικανίδα ιστορικός, γνωστή στο ευρύτερο κοινό
κυρίως για δύο βιβλία της, το ένα
σχετικά με τη διακυβέρνηση του
Λίνκολν («Team of Rivals», 2005)
και το άλλο για την πολιτική σχέση
του Φραγκλίνου και της Ελινορ
Ρούζβελτ («No Ordinary Time»,
1994). Χάρη στη γενναιοδωρία καλού φίλου, που φρόντισε να το προμηθευθεί για να μου το προσφέρει,
μόλις τελείωσα το τελευταίο βιβλίο
της, «Leadership in Turbulent Times», που κυκλοφόρησε το 2018
(εκδόσεις Πιγκουίνου) και του οποίου τον τίτλο, στα ελληνικά, δανείζομαι για το σημερινό σημείωμα. Εκφράζει, νομίζω, το ζητούμενο των
καιρών.

και άμεση δράση – και προϋπόθεσή
της, βέβαια, η κοινή κουλτούρα εργατικότητας. Κανένας από τους ηγέτες αυτούς δεν φοβήθηκε να δράσει από την ώρα που είχε σχηματίσει ο ίδιος καθαρή εικόνα για την
κατάσταση και το δέον γενέσθαι. Ο
Τζόνσον, λ.χ., έθεσε τις προτεραιότητες και την ατζέντα της προεδρίας του, μένοντας ξάγρυπνος
την πρώτη νύχτα μετά την ορκωμοσία του. Σε λιγότερο από μία εβδομάδα, είχε καταφέρει να επιβληθεί
και να εμπνεύσει αισιοδοξία σε μια
συγκλονισμένη κοινωνία, με μια
ιστορική ομιλία του στο Κογκρέσο.
Ο Φ. Ρούζβελτ βρήκε τον τρόπο μέσα σε δύο εβδομάδες να κλείσει τις
τράπεζες, να τις ανοίξει ξανά και να
αποκαταστήσει το κλίμα εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα μετά
τέσσερα χρόνια απραξίας και απελπισίας.

Στο εξαίρετο βιβλίο της, η Γκούντ-

γουιν επιλέγει τους τέσσερις προέδρους των ΗΠΑ, στη μελέτη της
ζωής των οποίων η ίδια έχει αφιερώσει τη δική της ζωή: Αβραάμ Λίνκολν, Θεόδωρος Ρούζβελτ, Φραγκλίνος Ρούζβελτ και Λίντον Τζόνσον.
Αυτές τις τέσσερις διαδρομές στην
Ιστορία, που η ίδια τις γνωρίζει πια
τόσο καλά στα 77 χρόνια της, η συγγραφέας τις εξετάζει εκ παραλλήλου, με γνώμονα την ανίχνευση της
ηγετικής ικανότητας του καθενός.
Η παράλληλη εξιστόρηση αναπτύσ-

σεται σε τρία στάδια. Στο πρώτο,
εξετάζονται οι συνθήκες των πρώιμων χρόνων και ο τρόπος που διαμόρφωσαν την προσωπικότητα του
καθενός. Στο δεύτερο, η επίδραση
που είχε σε αυτές τις προσωπικότητες η αποτυχία ή η προσωπική τραγωδία, με την οποία ο καθένας τους
(αναπόφευκτα) βρέθηκε αντιμέτωπος στα χρόνια της ωριμότητάς του.
Για τον Λίνκολν, η μεγάλη καταθλι-

Το τρίτο στοιχείο είναι η γνήσια

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

πτική κρίση που τον οδήγησε στα
όρια της αυτοκτονίας. Για τον πρώτο
Ρούζβελτ, ο θάνατος της πολυαγαπημένης γυναίκας του στη γέννηση
της κόρης τους. Για τον δεύτερο, η
πολιομυελίτιδα που τον άφησε ανάπηρο από τη μέση και κάτω. Για τον
Τζόνσον, η αποτυχία του να εκλεγεί
γερουσιαστής την πρώτη φορά.
Τέλος, στο τρίτο μέρος, εξετάζονται

οι εθνικές κρίσεις που κλήθηκαν να
διαχειρισθούν αυτοί οι άνθρωποι,
μέσω των οποίων επιβλήθηκαν και

αναγνωρίστηκαν ως ηγέτες. Συγκεκριμένα, η απελευθέρωση των δούλων από τον Αβραάμ Λίνκολν το
1863, η μεγάλη απεργία των ανθρακωρύχων του 1902 για τον Θεόδωρο Ρούζβελτ, οι πρώτες εκατό ημέρες του Φραγκλίνου Ρούζβελτ στην
προεδρία το 1933, όταν κατάφερε,
αυτός που δεν μπορούσε να περπατήσει ο ίδιος, να ξαναστήσει την
Αμερική στα πόδια της, όσο για τον
Λίντον Τζόνσον, το «study case» είναι η πλήρης ισότητα δικαιωμάτων
για τους μαύρους το 1964.

Δεν επιχειρώ να συμπυκνώσω ένα

τόσο πλούσιο και εμπνευσμένο βιβλίο σε μερικές παραγράφους,
μπορώ όμως να επισημάνω τρία
στοιχεία, τα οποία ξεχώρισα επειδή
νομίζω ότι μας είναι χρήσιμα σήμερα. Το πρώτο είναι η διανοητική δυνατότητα, αλλά και η πνευματική
τόλμη του ηγέτη να αναγνωρίζει το
καινούργιο όσο το έχει μπροστά του
και μπορεί να το αντιμετωπίσει – και
όχι αφού θα έχει περάσει από πάνω
σαν οδοστρωτήρας. Φέρ’ ειπείν, ότι
η απελευθέρωση των δούλων ήταν

προϋπόθεση για τη νίκη στον Εμφύλιο ήταν κάτι ασύλληπτο για τους
περισσότερους στην κυβέρνηση
του Λίνκολν, όταν ο ίδιος το είχε
ήδη συλλάβει καθαρά και το είχε
αποφασίσει στο μυαλό του. Επίσης,
η τόλμη του Θ. Ρούζβελτ να αντιληφθεί αμέσως ότι η προεδρία του
όφειλε να παρέμβει για να ρυθμίσει τις εργασιακές σχέσεις, όχι μόνο για τη διατήρηση της κοινωνικής
ειρήνης, αλλά και για τη σωτηρία
των δημοκρατικών θεσμών.

έγνοια για τους άλλους, κάτι που
έθεσε με ανεπανάληπτο τρόπο ο
Λίνκολν, σε ένα κείμενο 1.000 λέξεων, με το οποίο παρουσιάστηκε
για πρώτη φορά στους ψηφοφόρους το 1832: «Δεν έχω μεγαλύτερη φιλοδοξία από το να με εκτιμούν
αληθινά οι συνάνθρωποί μου, κάνοντας τον εαυτό μου άξιο της εκτίμησής τους».
Το λέω χαμηλοφώνως, γιατί οι φαν-

φάρες δεν είναι του χαρακτήρα
μου, αλλά πιστεύω ότι αυτού του είδους την ηγεσία στην Ελλάδα τη
βλέπουμε να αναδεικνύεται τώρα,
μέσα από την κρίση, στο πρόσωπο
του Κυριάκου Μητσοτάκη.
ΦΑΛΗΡΕΥΣ

kassimatis@kathimerini.gr
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ΑΡΘΡΟ / Tου ΧΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Για ποια
αξιοπρέπεια μιλάτε;

Δημαγωγία
και οικονομία

Διαβάζω συζητήσεις στο διαδίκτυο για
τα νέα αυστηρά μέτρα. Από διάφορους.
Και πολλούς. Να αναπτύσσει ο καθένας
την δική του επιχειρηματολογία. Άλλοι
θυμωμένοι, άλλοι απηυδισμένοι, άλλοι
με «επαναστατικό» οίστρο. Ότι τα μέτρα
πλήττουν τα θεμελιώδη συνταγματικά μας δικαιώματα.
Και την αξιοπρέπεια μας. Και ύστερα ακούω τις δηλώσεις
των αρχηγών κομμάτων. Και αυτοί στην ίδια συχνότητα.
Προσπαθώντας να βρούνε κάτι να αντιπολιτευτούν
(έλεος πια) θίγουν το θέμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων.
Και της αξιοπρέπειας! Διότι, λένε, ναι μεν χρειάζονται
τα μέτρα, αλλά υπάρχει όριο. Μιλάνε αυτοί για όριο λες
και ξέρουν τι σημαίνει όριο τη στιγμή που ολόκληρος
ο πλανήτης στέκεται ανήμπορος μπροστά στη σαρωτική
μανία ενός αόρατου εχθρού που δεν αναγνωρίζει κανένα
όριο. Αυτοί θεωρούν ότι είναι σε θέση να ξέρουν το
όριο. Και να μιλούν για θεμελιώδη δικαιώματα. Και
αξιοπρέπεια. Και ύστερα διαβάζω άλλους «οργισμένους»
στα σόσιαλ. Πως δεν πρέπει να μας τιμωρεί το κράτος
για την ανευθυνότητα των λίγων. Θεωρούν πως τα αυστηρά μέτρα επιβλήθηκαν για να τιμωρηθούμε. Και
δεν αντιλαμβάνονται πως δεν πρόκειται για τιμωρία,
αλλά για μια αδήριτη ανάγκη η οποία δεν έχει σημασία
εξαιτίας ποιων προέκυψε, σημασία έχει ότι προέκυψε
και έγινε αδήριτη προκειμένου να μην λυγίσει το
σύστημα υγείας. Να μην λυγίσουν οι γιατροί και οι νοσηλευτές μας. Να μη λυγίσουμε όλοι μαζί. Αλλά όχι,
αυτοί επιμένουν να μιλούν για «τιμωρίες» και «θεμελιώδη
δικαιώματα». Και αξιοπρέπεια. Να μιλάει ο κάθε αρχηγός
κόμματος, ο πολλάκις αναξιοπρεπής στην πολιτική του
ιστορία, για αξιοπρέπεια. Που δεν είχε ποτέ την γνώση
ή την επίγνωση της έννοιας της λέξης. Διότι αν την
είχε τότε αυτό το κράτος θα ήταν προ πολλού κράτος
πρόνοιας. Και δεν θα υπήρχε αυτή η αδήριτη ανάγκη
να επιβληθούν αυστηρά μέτρα. Αλλά αυτοί θεωρούν
πως δικαιούνται, ακόμα και τώρα που αρρωσταίνουν
άνθρωποι, που πεθαίνουν άνθρωποι, που κινδυνεύουν
να πεθάνουν άνθρωποι, θεωρούν πως δικαιούνται να
μιλούν για αξιοπρέπεια. Οι ίδιοι ακριβώς που χρόνια
πολεμούσαν ένα δημόσιο σύστημα υγείας προκειμένου
να εξυπηρετούν μικροκομματικά συμφέροντα. Οι ίδιοι
τώρα θεωρούν πως δικαιούνται να μιλούν για αξιοπρέπεια.
Και οι υπόλοιποι συνεχίζουν να οργίζονται. Για τα συνταγματικά μας δικαιώματα. Και αρχίζουν να αραδιάζουν
τις ανεπάρκειες του κρατικού μας συστήματος, λες και
τώρα εμφανίστηκαν, λες και δεν υπήρχαν πριν, πολύ
πριν, που κανείς δεν οργιζόταν, που κανείς δεν έβρισκε
χρόνο να οργιστεί αρκετά για να προστατεύσει την
αξιοπρέπεια του και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Αλλά
τώρα που κλειστήκαμε στο σπίτι, που το μόνο που μας
ζητήθηκε ήταν να κλειστούμε στο σπίτι, τώρα θυμηθήκαμε και την αξιοπρέπεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα.
Χωρίς να αντιλαμβανόμαστε πως το μόνο θεμελιώδες
δικαίωμα του ανθρώπου που οφείλουμε αυτή τη στιγμή
να προστατεύσουμε είναι το δικαίωμά του να ζήσει.
Ή το δικαίωμά του να πεθάνει με τους δικούς του ανθρώπους να του κρατούν το χέρι. Ή το δικαίωμά του
να μην πρέπει να διαλέξει κάποιος για λογαριασμό του
αν θα ζήσει ή αν θα πεθάνει, επειδή εμείς για λόγους
«αξιοπρέπειας» και «θεμελιωδών δικαιωμάτων» αφήσαμε
το σύστημα υγείας να γονατίσει. Αυτό είναι το μοναδικό
δικαίωμα που οφείλουμε να προστατεύσουμε. Αυτή
είναι η υπέρβαση που καλούμαστε να κάνουμε. Να μείνουμε σπίτι και ναι, αν χρειαστεί, να παραχωρήσουμε
κι άλλες από τις ατομικές μας ελευθερίες, προκειμένου
να σωθούν ζωές. Διότι κάποιοι εκεί έξω πεθαίνουν κάθε
μέρα. Πεθαίνουν μόνοι. Κινδυνεύουν να πεθάνουν
μόνοι. Και κάποιοι εκεί έξω, δεν έχουν ούτε λεπτό να
σκεφτούν τα περί «αξιοπρέπειας» και «θεμελιωδών δικαιωμάτων» γιατί αγωνίζονται νυχθημερόν να σώσουν
ζωές. Αν πραγματικά μας γνοιάζει η ανθρώπινη αξιοπρέπεια τότε οφείλουμε να πάψουμε να «οργιζόμαστε»
ετεροχρονισμένα για «θεμελιώδη δικαιώματα» και «χαμένες αξιοπρέπειες» διότι εκείνο που πρωτίστως μετρά
είναι το ότι εκεί έξω άνθρωποι πεθαίνουν μόνοι ή κινδυνεύουν να πεθάνουν μόνοι. Και όλα τ’ άλλα έρχονται
δεύτερα. Πολύ δεύτερα.

ριπολάρχη που απειλεί να τιμωρήσει τους ανυπάκουους για να εισπράξει το χειροκρότημα
και τα «ζήτω», τότε δεν θα αναμέναμε και τίποτα
λιγότερο από τον υπουργό Εσωτερικών Νίκο
Νουρή και την παράσταση που έδωσε στο δελτίο
του Alpha. Μία εμφάνιση που έδειξε το μέγεθος
της ανεπάρκειας και της απουσίας του πολιτικού
υπόβαθρου που όφειλε να είχε. Όχι μόνο γιατί
τα όσα έλεγε περί παρατηρητών που θα κάνουν
εφόδους στα σπίτια ήταν προφανώς fake news,
αλλά και για το αυταρχικό του ύφος. Θεώρησε
προφανώς αστειότητες και δευτερευούσης σημασίας το αν καταπατούνται βασικά συνταγματικά δικαιώματα.
Αυτό ακριβώς το ύφος που επιχειρήθηκε από
την κυβέρνηση, τείνει να αναιρέσει τα ίδια τα
μέτρα στη συνείδηση των πολιτών, αν συνεχίσουν παρόμοιες συμπεριφορές. Όλων εκείνων
που στη συντριπτική τους πλειοψηφία πειθαρχούν. Η Πολιτεία δεν έπρεπε να είναι τιμωρός,
δεν έπρεπε να στέλνει την εικόνα ενός αστυνομοκρατούμενου τοπίου, αλλά να συμπάσχει
και να διδάσκει. Αναμένουμε προστασία των
επαγγελματιών υγείας και σωστό εξοπλισμό
τους. Αναμένουμε σοβαρούς ελέγχους και παραδειγματική τιμωρία εκεί όπου παρατηρούνται
οι παραβάσεις. Γιατί ότι η Πάφος και η Αραδίππου
ήταν πυρήνας μόλυνσης το γνωρίζαμε και το
γνώριζαν εδώ και μέρες. Εκεί όφειλαν να αυξήσουν τους ελέγχους και να αφήσουν τις παραστάσεις της κακιάς ώρας. Και στις παραστάσεις
της κακιάς ώρας συμπεριλαμβάνεται και η επίσκεψη του Αβέρωφ Νεοφύτου στα νοσοκομεία
που φρόντισε να εκμεταλλευθεί πολιτικά μία
τέτοια κατάσταση. Κανέναν δεν πρόκειται να
πείσει αυτή την ώρα για τον σεβασμό του προς
τη δημόσια υγεία και προφανώς, έστω και εκ
των υστέρων, το αντιλήφθηκε.
Δεν ξέρουμε μέχρι πού θα φτάσει η κρίση.
Όσα συμβαίνουν στην Ουγγαρία, στη Χιλή, τη
Βολιβία και το Ισραήλ θα έπρεπε να ανησυχήσουν
κάθε δημοκρατικά σκεπτόμενο άνθρωπο. Ο αυταρχισμός δεν έχει καμία θέση στο δικό μας
κράτος. Γιατί η δημοκρατία δεν αποτελεί πολυτέλεια, σε καμία δύσκολη και άνευ προηγουμένου συνθήκη. Δεν μας παίρνει να προσπερνούμε αυταρχικού τύπου νουθεσίες, στο όνομα
της ασφάλειάς μας. Και όταν αυτές οι συμπεριφορές σηκώνουν ζήτω και μπράβο, αποτελούν
το πρώτο ανησυχητικό σύμπτωμα της κατάστασής μας.

Όσο πιο δύσκολες είναι οι περιστάσεις στην
οικονομία, τόσο πιο έντονη είναι η ανάγκη
για σοβαρές και αξιόπιστες αποφάσεις εκ
μέρους όλων. Οι δημαγωγικές προσεγγίσεις
δεν έχουν θέση. Την περασμένη βδομάδα
η Βουλή κλήθηκε να εγκρίνει νομοθετικό
μέτρο για την προσωρινή αναστολή πληρωμής δόσεων
κεφαλαίου και τόκου για το σύνολο των δανείων που
υπάρχουν στην οικονομία μας. Υπό κανονικές συνθήκες
κάτι τέτοιο θα ήταν αδιανόητο. Θα παραβίαζε βασικούς
κανόνες και θα προκαλούσε δραστική αντίδραση των
ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών. Εξάλλου, η αρμοδιότητα
της ρύθμισης και εποπτείας των τραπεζών έχει μεταφερθεί
από το επίπεδο του κράτους-μέλους, στο ευρωπαϊκό
επίπεδο. Κανένα κράτος-μέλος δεν έχει το δικαίωμα να
αγνοεί ή να παραβιάζει το ευρωπαϊκό δίκαιο το οποίο,
με βάση πρόνοια του Συντάγματος, υπερέχει κάθε εθνικής
νομοθεσίας. Αυτό σημαίνει να είσαι κράτος-μέλος της
ΕΕ. Ήταν όμως οι αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές που άνοιξαν
τον δρόμο για αυτή την έκτακτη ρύθμιση, καθορίζοντας
το σχετικό πλαίσιο, ως μέτρο αντίδρασης στην κρίση
που έχει προκύψει λόγο του κορωνοϊού.
Εντός αυτού του πλαισίου, η κυβέρνηση και η Κεντρική
Τράπεζα ετοίμασαν νομοσχέδιο για αναστολή εξυπηρέτησης των δανείων για περίοδο εννέα μηνών. Σύμφωνα
με πρόχειρους υπολογισμούς, συνολικό ποσό που υπερβαίνει τα €3 δισ., αντί να εισπραχθεί από τις τράπεζες,
θα παραμείνει ως ρευστότητα στην οικονομία. Η εξυπηρέτηση των δανείων θα ξαναρχίσει στις αρχές του 2021,
με σχετική επέκταση της διάρκειας του κάθε δανείου.
Πρόκειται δηλαδή για ένα εξαιρετικά σημαντικό και επωφελές μέτρο. Και όμως, αντί της γρήγορης και ομόφωνης
έγκρισης, το μέτρο αποτέλεσε αντικείμενο έντονης αντιπαράθεσης. Εγκρίθηκε μεν, με τις ψήφους του Δημοκρατικού Συναγερμού, του Δημοκρατικού Κόμματος και
της Αλληλεγγύης, αλλά καταψηφίστηκε από το ΑΚΕΛ και
άλλες πολιτικές δυνάμεις. Το ΑΚΕΛ μάλιστα θεωρεί ότι
το μέτρο εξυπηρετεί τα συμφέροντα των τραπεζών και
στραγγαλίζει τους δανειολήπτες. Το πώς ακριβώς, ουδείς
έχει καταλάβει. Στο κάτω-κάτω, εάν ένας δανειολήπτης
αυτό θεωρεί, μπορεί να αποφύγει το σχέδιο και να συνεχίσει
να πληρώνει κανονικά τις δόσεις του. Η δε επιμονή για
πλήρη διαγραφή των τόκων της περιόδου, όσο και εάν
αυτή θα ήταν δημοφιλής, δεν είναι επιτρεπτή με βάση
το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο. Εάν μονομερώς η Κύπρος
επέβαλε ανάλογη ρύθμιση, θα μετέτρεπε το σύνολο των
δανείων της χώρας σε μη-εξυπηρετούμενα και θα προκαλούσε μια, ακόμη πιο έντονη, οικονομική κρίση. Πρόκειται, συνεπώς, για ανεύθυνη δημαγωγία.
Η εκδήλωση της σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή προκαλεί
ανησυχία και προβληματισμό. Επειδή, παρά την έγκριση
του μέτρου, το κλίμα συναίνεσης και συνεννόησης χάθηκε.
Και αυτό φαίνεται να καθιστά δύσκολη την προώθηση
ενός επιπρόσθετου μέτρου, αυτού της διευκόλυνσης της
παραχώρησης χαμηλότοκων δανείων από το τραπεζικό
σύστημα, με κυβερνητική εγγύηση. Και αυτό το μέτρο
κινείται σε ένα πλαίσιο που έχει καθοριστεί σε επίπεδο
Ε.Ε. Πανομοιότυπα σχέδια έχουν ανακοινωθεί αυτές τις
μέρες από όλα σχεδόν τα κράτη-μέλη. Διευκρινίζεται ότι
το κράτος δεν εγγυάται την εξόφληση του κάθε δανείου
ξεχωριστά, αλλά μέρος των λογιστικών ζημιών που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάθος χρόνου. Το κόστος
δεν αναμένεται να είναι ιδιαίτερα μεγάλο σε σχέση με
το όφελος της διοχέτευσης ρευστότητας σε μια οικονομία
που το έχει ανάγκη. Η αντίληψη ότι αυτό θα μπορούσε
να γίνει από το κράτος, με δημόσιο χρήμα, αποτελεί
πλάνη. Το κράτος έχει ήδη δεσμευτεί και θα δαπανήσει
το σύνολο των δημοσιονομικών του περιθωρίων για να
στηρίξει την οικονομία και τους εργαζόμενους και ούτως
ή άλλως, θα χρειαστεί να δανειστεί μερικά δισεκατομμύρια
προκειμένου να καλύψει τα ελλείματα αλλά και να διασφαλίσει την συνέχιση των βασικών του λειτουργιών.
Άρα πρέπει να κινητοποιηθεί και η ρευστότητα που
υπάρχει στο τραπεζικό σύστημα. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε με προσεκτικές
και μελετημένες κινήσεις, με τεχνοκρατική τεκμηρίωση
και όχι με κινήσεις που εντάσσονται σε ένα κλίμα ανευθυνότητας και δημαγωγίας.

economidoum@kathimerini.com.cy

Ο κ. Χάρης Γεωργιάδης είναι αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ.

elenixenou11@gmail.com

EPA/ANDREA FASANI

AKAΡΙΑΙΑ / Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

Επαγγελματίες υγείας με προστατευτικό εξοπλισμό στο νοσοκομείο του Καζαλματζόρε στην Ιταλία στέλ-

νουν το δικό τους αισιόδοξο μήνυμα.

ΔΙΕΛΚΥΣΤΙΝΔΑ / Tης ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Το αίσθημα του μέτρου
Όταν στις 23 Μαρτίου ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας προχωρούσε σε
πιστή αντιγραφή του διαγγέλματος
του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, τόσο σε ό,τι
αφορά το λεκτικό όσο και στα μέτρα
που εξήγγειλε, κανείς δεν εκπλάγηκε. Και δεν
εκπλάγηκε γιατί για τα αυξημένα μέτρα, πίεζε
πρώτα η κοινωνία και αυτή ήταν τελικώς που
ανάγκασε τον Πρόεδρο να τα εφαρμόσει.
Πριν από το δεύτερο διάγγελμα, όμως, ο Πρόεδρος είχε χαθεί, καθώς τα πρώτα μέτρα που
εξήγγειλε δεν έπεισαν. Και δεν έπεισαν σε θέμα
ουσίας, καθώς οι πιέσεις που δέχτηκε από οικονομικά και άλλα συμφέροντα οδήγησαν ώστε
οι ταξιδιωτικές οδηγίες για τους πυρήνες μόλυνσης Ηνωμένο Βασίλειο και Ελλάδα άλλαζαν
από κατηγορία αυτοπεριορισμού σε αυτοπαρακολούθησης και τούμπαλιν μέσα σε λίγες ώρες.
Εναλλαγές που στοίχισαν, αν λάβουμε υπόψη
ότι τα πρώτα κρούσματα ήλθαν από το Ηνωμένο
Βασίλειο. Όμως, η αρχική αμηχανία άλλαξε θεαματικά μετά το δεύτερο διάγγελμα. Γιατί με
την κατάρρευση του συστήματος sms, μας προειδοποίησε οργισμένα, πως αν διαπίστωνε κατάχρηση των κατ’ εξαίρεση μετακινήσεων, θα
μας τις απαγόρευε πλήρως. Φρόντισε, μάλιστα,
να κάνει και περιπολίες στη Λευκωσία, ασχέτως
αν έχει το μικρότερο ποσοστό παραβατικότητας,
για να ελέγξει ότι τα μέτρα που έλαβε τηρούνται
ευλαβικά τις οποίες φρόντισε βεβαίως να προβάλει το κρατικό κανάλι.
Τα αυστηρά μέτρα προφανώς και επιβάλλονται
σε μία τέτοια κρίση και τα συγκεκριμένα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Όμως,
ένα είναι τα αυστηρά μέτρα, και άλλο να χάνεται
κάθε αίσθηση μέτρου. Να συμπαρασύρονται
πολιτικά πρόσωπα από τα ζήτω και τα χειροκροτήματα των πολλών. Να ρέπουν στον αυταρχισμό και στα νταηλίκια για να εντυπωσιάσουν, σε μία τέτοια πρωτόγνωρη κρίση. Αυτές
τις κινήσεις θα τις αναμέναμε από ένα πρόσωπο
όπως ο υπουργός Μεταφορών Γιάννης Καρούσος.
Που για να ικανοποιήσει τους οργισμένους
γονείς των φοιτητών, τους κατέβαζε από το αεροπλάνο, παραβαίνοντας το διάταγμα της κυβέρνησής του και την επόμενη μέρα, αφότου
είδε τις αντιδράσεις της πλειοψηφίας των πολιτών, φοβέριζε πως κανείς δεν θα αποβιβάζεται
πλέον αν δεν έχει ιατρικό πιστοποιητικό.
Δεν αναμέναμε τέτοια συμπεριφορά, όμως,
από τον πρώτο πολίτη του κράτους. Κι όταν ο
ίδιος ο Πρόεδρος αναλαμβάνει καθήκοντα πε-

ΒΟΛΕΣ / Tου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ

Θέλει καρδιά χριστιανού
Οι άγιοι παππούδες
της Λύσης, ο Παναής,
ο Βασίλης και Τρυφωνού, συνήθιζαν να λένε ότι «θέλει καρκιά
γριστιανού» (θέλει
καρδιά χριστιανού) για να αντιμετωπίσεις τα μεγάλα βάσανα του βίου
και τις ξαφνικές δοκιμασίες. Η Παναγία της Λύσης, πολλές φορές
έκανε το θαύμα της, ανταποκρίθηκε
στις προσευχές των παππούδων,
αλλά και των πονεμένων ανθρώπων,
χαρίζοντας υγεία σε ασθενείς, ειρήνη
και παρηγοριά σε ταλαιπωρημένους,
αλλά και ζωή σε ανθρώπους οι οποίοι
κινδύνευαν. Στη Λύση, αλλά και σε
πολλά χώρια και πόλεις της Κύπρου,
τοποθετούσαν γύρω από τις στέγες
εκκλησιών, «νήματα» δηλαδή χοντρές δέσμες κλωστών, οι οποίες
φτιάχνονταν, από το μαλλί προβάτων. Αποτελούσαν τάματα, αφιερώματα, προς την Παναγία και τους

Αγίους, για την προστασία από επιδημίες, αλλά και άλλες φυσικές καταστροφές, όπως οι επιδρομές ακριδών.
Ο μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος πριν από μερικούς μήνες μίλησε για τη δύναμη των πρώτων
χριστιανών, οι οποίοι ήταν οι μόνοι
που αψηφούσαν με τη δύναμη του
Χριστού τις επιδημίες, τη χολέρα,
όπως την αποκαλούσαν, οι οποίες
ήταν τότε συχνό φαινόμενο. Οι χριστιανοί περιέθαλπαν και θεράπευαν
όλους τους ασθενείς, ακόμη και σε
βασιλικές οικογένειες, οι οποίες δεν
έβρισκαν θεραπεία, στους χρυσοπληρωμένους γιατρούς της εποχής.
Με τη δύναμη του θαύματος κατάφεραν να κηρύξουν τον Χριστό και
να εδραιώσουν τον Χριστιανισμό,
σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο. Δεν
ήταν μόνο τα λόγια, αλλά ήταν οι
πράξεις αυτοθυσίας και αληθινής
αγάπης.

Ο μητροπολίτης Νεόφυτος μίλησε
και για τρεις, πνευματικά συνδεδεμένους, αγίους της εποχής μας, οι
οποίοι είχαν σχέση με τη φοβερή
λέπρα, η οποία συνοδευόταν και
από αβάστακτους πόνους. Τον πνευματικό του πατέρα, τον Άγιο Ευμένιο,
τον χαρούμενο, τον κρυφό άγιο των
Αθηνών, ο οποίος εξομολογούσε
λεπρούς, στο νοσοκομείο Λοιμωδών.
Ακόμη και όταν βρέθηκε το φάρμακο
της λέπρας και αποθεραπεύτηκε,
παρέμεινε στο λεπροκομείο και υπηρετούσε τους ανθρώπους, οι οποίοι
διατηρούσαν τα σημάδια της ασθένειας και δεν τους δέχονταν ή καλύτερα τους έδιωχναν οι συγγενείς
τους.
Τον Άγιο Άνθιμο της Χίου, ο οποίος συνέτρωγε, συνομιλούσε, κοινωνούσε τους λεπρούς καταλύοντας
τη Θεία Κοινωνία, χωρίς ποτέ να
τον αγγίξει η φοβερή λέπρα. Και
τον Άγιο Νικηφόρο τον Λεπρό, ο

οποίος κουβαλώντας τον σταυρό
της λέπρας από τα 13 του χρόνια,
έγινε μοναχός στη Χίο. Στη συνέχεια
διακονούσε στην Αγία Βαρβάρα του
Αιγάλεω στην Αθήνα, όπου επιτελούσε πολλά θαύματα και παρηγορούσε πολλούς βασανισμένους.
Συγκλονιστική είναι και η μαρτυρία του Μόρφου Νεόφυτου, για
τις πέντε λεπρές μοναχές, με τη γερόντισσα Φιλοθέη, οι οποίες έκαναν
τάμα να μη φάνε ποτέ λάδι, μέχρι
να βρεθεί το φάρμακο. Έβλεπαν
και βίωναν τα φρικτά βάσανα των
λεπρών, μερικοί από τους οποίους
δεν άντεχαν και αυτοκτονούσαν.
Ο Χριστός έκανε το θαύμα του και
οι μοναχές δεν έφαγαν ποτέ λάδι.
Μόνο κάθε Πάσχα, λάμβαναν λάδι
από το καντήλι του ναού και άλειβαν
τα χείλια τους. Στη συνέχεια έτρωγαν
άλαδα φαγητά, όπως κάθε μέρα. Οι
αγίες, οι άγνωστες μοναχές, καταξιώθηκαν να ευωδιάζουν τα λείψανά

τους. Ανάλογο ήταν το παράδειγμα
της γερόντισσας Γαβριηλίας, η οποία
περιέθαλπε λεπρούς στην Ινδία,
έκανε μασάζ, έκοβε με ψαλίδι τα
νεκρά μέλη τους και έπλενε τα ρούχα
τους, χωρίς ποτέ να προσβληθεί
από την ασθένεια. Στο Άγιο Όρος,
φυλάσσεται στη Μονή Βατοπεδίου,
η θαυματουργή Αγία ζώνη της Παναγίας, η οποία μέσα στους αιώνες,
μεταφερόταν σε διάφορες χώρες,
για να σταματά τα «θανατικά» δηλαδή τις επιδημίες. Τα θαύματα της
Αγίας Ζώνης είναι αναρίθμητα.
Ο μακαριστός μητροπολίτης Αυγουστίνος Καντιώτης, πριν από 30
χρόνια, έλεγε: «Κινδυνεύουμε από
επιδημίες… ωχ, ωχ, ωχ, ωχ, έρχεται,
έρχεται, έρχεται, έρχεται… επιδημία,
όχι σαν τη γριπούλα που πέφτουμε
στο κρεβάτι κλπ. Κλπ., αλλά, σύμφωνα με την Αποκάλυψη έρχεται
επιδημία με ένα περίεργο όνομα
ασθενείας, που θα εκμηδενίσει, θα

εξευτελίσει τους γιατρούς, τα φαρμακεία, τα πάντα, σκούπα ηλεκτρική...Κύριε Ελέησον, στα άρματα,
στα γόνατα, στην προσευχή…».
Η πορεία των χριστιανών ανά
τους αιώνες δεν ήταν ποτέ στρωμένη με ροδοπέταλα και χαζοχαρούμενες χαρούλες, αλλά αντιθέτως
ήταν «στενή και τεθλιμμένη η οδός
η απάγουσα εις την ζωήν» δηλαδή
στον παράδεισο, στην πραγματική
χαρά. Στην μάχη κατά του κορωνοϊού, πατέρες της Εκκλησίας και
πιστοί παλεύουν σιωπηλά, στηρίζοντας πνευματικά, υλικά και ψυχολογικά τους απελπισμένους και
προσεύχονται ακατάπαυστα στην
Παναγία και τους Αγίους. Το θαύμα
σίγουρα δεν θα αργήσει, γιατί οι
προσευχές των πιστών είναι πολύ
ισχυρότερες, από τις φωνές των
ταγών.

kaparispan@yahoo.gr

ΓΝΩΜΕΣ

Οι ήρωες πίσω
από τις μάσκες
Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Παράξενο πράγμα ο
υπαρξιακός φόβος.
Από τη μια στιγμή
στην άλλη νιώθεις
ότι μπορεί να μην
αγκαλιάσεις ξανά
αυτούς που αγαπάς, να μην έχεις
την ευκαιρία να ζητήσεις συγγνώμη για κάποια γέφυρα που έκοψες
χωρίς λόγο ή να ξαναδείς το αγαπημένο σου αιγαιοπελαγίτικο εκκλησάκι με την ελληνική σημαία
να κυματίζει δίπλα. Νιώθεις ένα
ανεξήγητο άγχος ότι δεν θα ξαναδείς πράγματα που πρακτικά
ποτέ δεν είχες καν παρατηρήσει.
Είναι πολύ παράξενο πόσο κινηματογραφικές και ρομαντικές μπορούν να μοιάζουν οι «ρετρό» λάμπες της Βασιλίσσης Σοφίας από
το πίσω παράθυρο ενός ασθενοφόρου.
Από ό,τι καταλάβατε, έως τώρα
πέρασα μια δύσκολη περίοδο στην
προσωπική μου μάχη με τον ιό.
Την ξεπέρασα και ενδεχομένως
να έχω την ευτυχία να είμαι από
τη θετική πλευρά της στατιστικής,
αυτών που ανέρρωσαν από τον
κορωνοϊό. Δεν μου αρέσει να γράφω για τον εαυτό μου, ούτε να γίνομαι μελοδραματικός. Ομως, νιώθω την ανάγκη να στείλουμε όλοι
μας ένα μήνυμα αισιοδοξίας στους
συμπολίτες μας που θα περάσουν
αντίστοιχες εμπειρίες. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι να νιώσουν την αγάπη
και τη στήριξή σας. Στη δική μου
περίπτωση, έχω μάθει να ξεχωρίζω
το αληθινό από τις δημόσιες σχέσεις. Τα μηνύματα παλιών φίλων,
συνεργατών, αναγνωστών, ιδεολογικών «αντιπάλων», φίλων με
τους οποίους τσακωθήκαμε ανεξήγητα, έπαιξαν τεράστιο ρόλο
στο να σταθώ στα πόδια μου. Ηταν
σαν να ψιθύριζαν την παλιά καλή
συμβουλή της μάνας μου: «Επεσες,
σήκω και περπάτα». Οντας δημόσιο πρόσωπο σε μια ταραγμένη
εποχή, ήξερα ότι θα υπήρχε και
το ανάλογο τοξικό κουσκούς. Αποφάσισα ότι έχω έναν ιό πραγματικό

να παλέψω και δεν θα ασχοληθώ
με τον ιό της τοξικότητας που έχει
δηλητηριάσει τα μυαλά και τις
καρδιές μας.
Ηθελα όμως να γράψω γι’ αυτήν
την περιπέτεια για έναν βασικό
λόγο. Πέρα από την αγάπη και
την πίστη, χρειάζεται κάτι παραπάνω για να περάσεις απέναντι.
Η ιατρική ομάδα της κ. Κοτανίδου
στον Ευαγγελισμό έκανε το δικό
της θαύμα.
Και δεν θέλω να ξεχάσω, ούτε
εγώ ούτε και εσείς, τους πραγματικούς ήρωες πίσω από τις μάσκες,
που δίνουν τη μάχη για εμάς όλους.
Το νοσηλευτικό προσωπικό, που
τα δίνει όλα, κακοπληρωμένο, χωρίς τα απαραίτητα πολλές φορές.
Τους ανθρώπους του ΕΚΑΒ, που
δείχνουν καθημερινά γενναιότητα
και ανθρωπιά. Η δουλειά τους δεν
μπορεί να ανταμειφθεί αρκετά,
αλλά πρέπει να θυμηθούμε την
επόμενη μέρα και να διασφαλίσουμε τα πολύ βασικά γι’ αυτούς
τους ανθρώπους. Τους ακούς να
σου εξηγούν πόσο δύσκολο είναι
να αρνούνται σε μια κόρη να δει
έναν πατέρα για τελευταία φορά.
Να λένε με υπερηφάνεια πως δουλεύουν άπειρες ώρες και κάνουν
ταυτόχρονα μεταπτυχιακό. Ή να
τους λες «καλή ξεκούραση» όταν
τελειώνει η βάρδιά τους και να
σου λένε «πάω σπίτι τώρα να φροντίσω τα παιδιά για να πάει η γυναίκα μου να δουλέψει σε άλλο
νοσοκομείο». Αυτοί είναι οι δικοί
μου ήρωες τους οποίους πρέπει
να αναδείξουμε και να φροντίσουμε και όταν περάσει η σημερινή τρέλα.
Θα έχουμε πολλές «Θερμοπύλες» μπροστά μας ως χώρα. Η ηγεσία είναι στοιχείο απαραίτητο και,
ευτυχώς, το έχουμε στον τόπο μας
σήμερα. Οι «Θερμοπύλες» όμως,
είτε στις εντατικές είτε στον Εβρο,
δεν κρατούν χωρίς τους ήρωες
της πρώτης γραμμής καλοπληρωμένους, καλά εξοπλισμένους και
με μια κοινωνία στοιχισμένη πίσω
τους!

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

Από την αρχή της κρίσης φάνηκε ότι οι κοινωνίες των εγκλείστων
στα σπίτια τους σε όλο
τον κόσμο θα βασίζονταν στις υπηρεσίες ανθρώπων που έως τώρα ήταν υποτιμημένοι, στο περιθώριο και, σε πολλές
περιπτώσεις, παράνομοι. Αναγκαζόμαστε να αναθεωρήσουμε όχι μόνο
την αξία του καθενός και τις μεταξύ
μας σχέσεις στην κοινωνία, αλλά και
τις αντιλήψεις που έχουμε για κορυφαία ζητήματα, όπως η οικονομική
ανάπτυξη, η μετανάστευση, η σχέση
πολίτη - κράτους, η θρησκεία, οι διεθνείς σχέσεις. Σήμερα, που δεν γνωρίζουμε πόσο θα διαρκέσει η κρίση
και τι πληγές θα αφήσει, δεν μπορούμε να προβλέψουμε την επόμενη
μέρα. Θα προχωρήσουμε προς έναν
κόσμο που θα ενθαρρύνει τη συναίνεση και τη συνεργασία μέσω μιας
δίκαιης διεθνούς διακυβέρνησης ή
θα περιχαρακωθούμε πίσω από σύνορα και τείχη, με την κάθε χώρα
να επιχειρεί να επιβιώσει μέσα σε
έναν απρόβλεπτο κόσμο;
Για τους αισιόδοξους, το πιο ενθαρρυντικό σημάδι των ημερών είναι
η πρωτοφανής συνεργασία μεταξύ
επιστημόνων όλου του κόσμου στην

αναζήτηση θεραπείας και εμβολίου
για τον νέο κορωνοϊό. Η επέλαση
του ιού ανατρέπει τη ζωή όλων σε
κάθε κοινωνία, όχι μόνο σε κάποιες
απομακρυσμένες χώρες, όπως συνέβη σε άλλες περιπτώσεις. Ετσι,
ανέτρεψε τα δεδομένα και στην επιστήμη. Σε μια γιγαντιαία επιχείρηση,
ερευνητές σε όλο τον κόσμο μοιράζονται τις γνώσεις τους αμέσως, από
τον Ιανουάριο, όταν Κινέζοι επιστήμονες δημοσίευσαν το γονιδίωμα
του νέου ιού. Τα αποτελέσματα των
ερευνών αναρτώνται αμέσως σε ειδικές ιστοσελίδες, δεν περιμένουν
μήνες για να δημοσιευθούν σε περιοδικά. Ετσι ο ένας ερευνητής βοηθάει τον άλλον. «Μπορούμε να δουλέψουμε συλλογικά τώρα, αφήνοντας
στην άκρη την προσωπική ακαδημαϊκή μας εξέλιξη, επειδή είναι ζήτημα επιβίωσης», εξήγησε στους
New York Times ο Ράιαν Κάρολ, καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του
Χάρβαρντ.
Παρότι κάθε χώρα χαράσσει τη
δική της απάντηση στον ιό, κλείνοντας σύνορα, επιβάλλοντας μέτρα
απομόνωσης στους πολίτες, όλες βασίζονται στη συνεργασία μεταξύ
τους – για υλική και τεχνική στήριξη,
για τον επαναπατρισμό πολιτών, για

τη θεραπεία ή για εμβόλιο. Η συνεργασία δεν είναι δεδομένη, η ανάγκη
για λύσεις αντικαθιστά τη φυσική
ροπή προς τον ανταγωνισμό. Στις
ΗΠΑ, πολιτείες συναγωνίζονται για
υγειονομικό υλικό, με αποτέλεσμα
την άνοδο των τιμών. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, που ολιγωρούσε
έως τώρα, επιχειρεί να διορθώσει
την κατάσταση. Στην Ε.Ε., άμεση
αντίδραση κάποιων χωρών ήταν να
απαγορεύσουν τις εξαγωγές υγειονομικού υλικού, πριν αρχίσουν οι
προσπάθειες συντονισμού και εκδηλώσεις αλληλεγγύης. Η Ενωση χαλάρωσε τους αυστηρούς κανόνες
της για κρατικές δαπάνες και για τη
χρηματοδότηση επιχειρήσεων, εργαζομένων και άλλων, ώστε να καλυφθούν ανάγκες που προέκυψαν
με την κρίση. Επίσης, προετοιμάζεται
τεράστια επιχείρηση χρηματοδότησης των κρατών-μελών, η οποία δεν
πρέπει να επισκιάζεται από τη συζήτηση για το εάν το πακέτο θα συμπεριλαμβάνει και κοινό ομόλογο. Τα
κλειστά σύνορα και οι πρόσκαιρες
εντάσεις δεν σημαίνουν απομόνωση.
Η ανάγκη για επιβίωση καταρρίπτει
δόγματα.
Ξαφνικά, πολίτες πλούσιων χωρών
αντιλαμβάνονται πόσο εξαρτώνται

Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

οράσεως και Διαδικτύου, όπου
κυριαρχεί το φάσμα της απειλής
και του θανάτου.
Πλέον, η κοινωνία των δυτικών
κρατών στηρίζεται αποκλειστικά
σε δύο πυλώνες, στον φιλελευθερισμό και στη δημοκρατία, λαμπρά
επιτεύγματα της σκέψεως και της
εμπειρίας του σύγχρονου λογοκρατούμενου ατόμου.
Ο φιλελευθερισμός, ως κυριαρχούσα τάση της οικονομίας στην
παγκοσμιοποιημένη εκδοχή της,
έχει δοκιμασθεί σκληρότατα και
η ανεπάρκειά του έναντι του κράτους επιβεβαιώνεται καθημερινά.
Αλλά δεν έφθασε το τέλος του.
Τα εργαλεία επιβολής της παγκοσμιοποιήσεως και του φιλελευθερισμού είναι η τεχνολογία. Σύγχρονοι ειδωλολάτρες της τεχνολογικής προόδου, δεν πρόκειται
να σπάσουμε τους ηλεκτρονικούς
μας υπολογιστές ή να πετάξουμε
τα smart phones. Ούτως ή άλλως,
η καταστροφή των μηχανών από
ανέργους δεν ανέκοψε τη βιομηχανική επανάσταση.
Οσο για τον δεύτερο πυλώνα,
της δημοκρατίας, που χρησιμοποιείται τόσο ευρύτατα ώστε να
μη σημαίνει τίποτε, η μάστιγα
του κορωνοϊού ανέδειξε την υστέρησή της –ως συστήματος– έναντι
της απολυταρχικής διοικήσεως,
για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κρίσεως.
Και η μεν Ουγγαρία αποτελεί
ακραίο φαινόμενο υιοθετήσεως
ολοκληρωτικών επιλογών, αλλά
αυταρχικές μεθόδους εφαρμόζουν
για την αντιμετώπιση της μάστιγος και όλες οι δημοκρατικές χώρες της Δύσεως.
Κάποτε θα περάσουν όλα αυτά,
αλλά μην τύχει, όταν πλέον παύσουμε να μετράμε κάθε μέρα απώλειες και θύματα, και αρχίσουμε
την καταμέτρηση όσων έχουν
ανάγκη από ψυχοθεραπεία.
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Ζήτημα επιβίωσης

Οσα δημιουργήσαμε
Υπήρχε μία εποχή
που οι άνθρωποι
εξοικειώνονταν με
την ιδέα του θανάτου. Οταν νεκροί και
ζώντες τελούσαν σε
μετ’ αλλήλων κοινωνία. Ηταν η
εποχή που συνυπήρχαν ο ανορθολογισμός του επέκεινα και οι
πρακτικές όψεις της καθημερινότητος. Παρήχθησαν αριστουργήματα στην Τέχνη και στα Γράμματα, όπως η κάθοδος του Οδυσσέα στον Αδη, στην 11η ραψωδία
της Οδύσσειας.
Αιώνες πέρασαν και με την
έλευση του Ιησού στη γη, τον
σταυρικό του θάνατο, διά της
Αναστάσεώς του επήλθε η λύτρωση του ανθρώπου. Εξόχου ωραιότητος οι ύμνοι της Ορθοδόξου
Εκκλησίας μας.
Δεν έχει σημασία εάν πιστεύει
κάποιος ή τα απορρίπτει αυτά ως
δοξασίες. Είναι σαφές ωστόσο ότι
τέχνη υψίστης τελειότητος ουδέποτε προκύπτει εν κενώ, αλλά
από πίστη βαθυτάτη.
Στις μέρες μας φάσμα θανάτου
πλανάται στον πλανήτη λόγω της
μάστιγος του κορωνοϊού. Πολιτικοί
και όχι μόνον υποστηρίζουν ότι
η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί είναι στην κυριολεξία πόλεμος. Αλλά στον πόλεμο ένα
έθνος αντιμετωπίζει έναν μετρήσιμο και ορατό αντίπαλο. Στον
πόλεμο η αδρεναλίνη των ανθρώπων εκτινάσσεται, το ηθικό είναι
ακμαιότατο. Πόλεμος είναι εκδήλωση εξωστρέφειας οργανωμένης
και ομαδικής στον ύψιστο βαθμό.
Σήμερα αντιθέτως οι πολίτες είναι
έγκλειστοι στα σπίτια τους. Αποκομμένοι από τον έξω κόσμο.
Αλλά το ποσοστό των διανοουμένων που βρίσκουν διέξοδο
στον στοχασμό είναι απειροελάχιστο. Η μάζα των πολιτών είναι
εκτεθειμένη στην εικόνα, τηλε-
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από ανθρώπους που γεννήθηκαν
αλλού. Στη Βρετανία, λόγω Brexit,
είχαν αντιληφθεί νωρίτερα ότι οι μετανάστες παίζουν δυσανάλογα μεγάλο ρόλο στον υγειονομικό τους
τομέα. Οπως και στη γεωργία. Σε
πολλές ευρωπαϊκές χώρες τα κλειστά
σύνορα απειλούν τη γεωργική παραγωγή. Στις ΗΠΑ, το 62% των εργαζομένων στη γεωργία είναι μετανάστες, όπως και ένας στους τέσσερις
γιατρούς. Η εκτόξευση της ανεργίας
αναγκάζει κάθε κυβέρνηση να αναζητήσει πολιτικές που θα αμβλύνουν
τις επιπτώσεις και θα αποτρέψουν
επιδείνωση της κοινωνικής ανασφάλειας. Η λιτότητα τώρα θα εμπόδιζε
την επιβίωση.
Οσο και εάν οι πλούσιες χώρες
μπουν στον πειρασμό να απομονωθούν, να αδιαφορήσουν για το τι
θα συμβαίνει εκτός συνόρων, η επιλογή αυτή θα ήταν αδιέξοδη. Εξαρτώνται και αυτές από όλες τις άλλες
χώρες, όπως ο πολίτης εξαρτάται
από τους συμπολίτες του. Στον μικρό, σφαιρικό πλανήτη μας, ουδείς
είναι άτρωτος ή αμέτοχος. Η δυστυχία μεταδίδεται και προσβάλλει τον
καθένα. Σαν ιός. Η θεραπεία βρίσκεται στη συνεργασία. Είναι ανάγκη. Ζήτημα επιβίωσης.
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ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Α-νόητος βίος και ιός
Ο τρόμος για τον κορωνοϊό μας παραλύει. Πάμπολλες αφορμές θανάτου
παραμονεύουν σε κάθε κλάσμα δευτερολέπτου. Ο κορωνοϊός μας τρομοκρατεί, γιατί δεν τον ξέρουμε, μας
αιφνιδίασε και δεν έχουμε τρόπους
να αμυνθούμε – φάρμακα και εμβόλιο.
Μας πανικοβάλλει το κατακόρυφα
αυξημένο στατιστικό ενδεχόμενο
να μολυνθούμε. Να έχουμε έναν βασανιστικό θάνατο μέσα σε νοσοκομειακό αλαλούμ πανικού.
Οταν υπάρξουν φάρμακα και εμβόλιο, ο τρόμος θα αποσβεσθεί. Μόνο επειδή θα μειωθεί το στατιστικό
ενδεχόμενο θανάτου μας. Μήπως
θα ξέρουμε και ποιο «νόημα» (αιτία
και σκοπό) έχει η ύπαρξη του κορωνοϊού; Οχι, όπως δεν ξέρουμε τι
«νόημα» έχουν και οι παντοειδείς
καρκίνοι, το έμφραγμα, το εγκεφαλικό επεισόδιο – οι αναρίθμητες
αφορμές θανάτου – τι «νόημα» έχει
επιτέλους ο θάνατος.
Αλλοτε, σε πολιτισμούς του παρελθόντος, ήταν μάλλον δεύτερη
(όχι δευτερεύουσα) η ανάγκη για
φάρμακα - εμβόλιο και πρώτη η ανάγκη για «νόημα». Ποιος βεβαιώνει
αυτή την πρωτιά; Η πράξη, οι θεσμοί
των ανθρώπων, ο μνημειωμένος λόγος τους. Οι άνθρωποι μιλούσαν για
το «νόημα» της ύπαρξης, σπανιότατα
με νοητικές κατηγορίες και λεκτικά
σχήματα – τις εμπειρικές απαντήσεις
τους τις αποτύπωναν στους θεσμούς
του οργανωμένου κοινού βίου, όπως
και στις γλώσσες της Τέχνης: σε ζωγραφιές, γλυπτά, μουσική, αρχιτεκτονήματα, χορό, δραματουργία.
Σήμερα μοιάζει να ζούμε σε έναν

πολιτισμό α-νοησίας, άσκεπτης αδιαφορίας για τα ουσιώδη, φανερής
απουσίας «νοήματος» – μοιάζει αράγιστη και συμπαγής η βεβαιότητα
ότι με τον θάνατο «τελειώνουν όλα».
Πιστοποιούμε αυτόν τον κατεστημένο μηδενισμό στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του βίου
μας, ατομικού, συλλογικού, παγκόσμιου. Στα κίνητρα και στους στόχους
της λεγόμενης «πολιτικής», στα συστήματα λειτουργίας της οικονομίας,
στη λογική των παραγωγικών και
ανταλλακτικών σχέσεων, στον πρωτογονισμό κυριαρχίας του ιδιωτικού
πάνω στον δημόσιο (κοινωνικό) τομέα. Και εμφανέστερα, στους χυδαία
χρηστικούς στόχους της Παιδείας,
στην εμπορευματοποίηση της «πληροφόρησης» και της Τέχνης, την παγίδευση και των δύο στη στυγνή
προτεραιότητα των «εντυπώσεων».
Πριν από 133 χρόνια, ο Νίτσε πιστοποιούσε, με προφητική ενάργεια
συγκλονιστική, ότι «ο μηδενισμός
στέκει στην πόρτα μας... η απαξίωση
κάθε αξίας, η απουσία κάθε νοήματος – λείπει ο σκοπός, λείπει η απάντηση στο γιατί». Ψηλαφούμε σήμερα
αυτόν τον θελημένο και ανάλγητο,
παγερό μηδενισμό κάθε «νοήματος»,
στη φυσιογνωμική εκφραστική του
προέδρου Τραμπ, στα νεκρόφιλα
χαμόγελα της κυρίας Μέρκελ, στη
ματαιόσπουδη τσαχπινιά της κυρίας
Λαγκάρντ ή, απλώς, στην κωμική
ανεπάρκεια σπουδαιοφανών ημέτερων σπιθαμιαίων.
Ο ακαταμάχητος και κατεστημένος πια μηδενισμός ότι «με τον
θάνατο τελειώνουν όλα», είναι πρω-

τίστως γέννημα της αλλοτρίωσης
του εκκλησιαστικού γεγονότος σε
ατομοκεντρική θρησκεία. Το είχε
και αυτό διαγνώσει εναργέστατα ο
Νίτσε, διαφαίνεται η διάγνωση στην
αινιγματική συχνά γλωσσική του
τόλμη. Η μόνη εκφραστική που μπορεί να μεταγγίσει βεβαιότητα ότι
με τον θάνατο δεν τελειώνουν όλα,
αλλά υπάρχει δυνατότητα ο θάνατος
να «πατείται θανάτω», είναι πράξη,
εμπειρική μετοχή. Οχι ιδεολογικό
επινόημα, όχι νοητική βεβαιότητα,
όχι ψυχολογική αυθυποβολή. Είναι
Γιορτή, εμπειρία κοινωνούμενης
βεβαιότητας, δώρο της χαράς που
γεννιέται απροκαθόριστα όπως κάθε
αληθινός έρωτας.
«Δεν θα πεθάνουμε ποτέ κουφάλα
νεκροθάφτη», τραγούδαγε κάποτε
ο Σαββόπουλος συνοψίζοντας, όπως
γίνεται συχνά στην Τέχνη, μια κοινή
(την εκκλησιαστική) εμπειρία. Στη
ζωή της Εκκλησίας, κάθε σύναξη
Ευχαριστίας είναι γιορτή χαράς,
γιατί ο θάνατος «πατείται θανάτω»
– αν δεν υπάρχει η κοινωνούμενη
χαρά, δεν έχει νόημα και η σύναξη.
Η πίστη είναι σχέση, σχέση που τη
συνιστά η εμπιστοσύνη, εμπιστοσύνη που τη γεννάει ο έρωτας. Ούτε
το κήρυγμα, ούτε οι νουθεσίες, ούτε
ο νομικισμός της ντιρεχτίβας γεννάνε έρωτα.
Αυτήν την εξόφθαλμη πραγματικότητα μοιάζει να μην μπορεί πια
να την αναγνωρίσει η πλειονότητα
των επισκόπων της ελλαδικής Εκκλησίας. Ισως είναι φυσιολογικό.
Διακόσια τώρα χρόνια στην Ελλάδα,
η Εκκλησία είναι υποταγμένη στον

ρόλο της «επικρατούσας θρησκείας»,
επομένως ταυτισμένη με τη νοησιαρχία της κοινής ωφέλειας, τον
διδακτισμό της ιδεολογίας, τον νομικισμό της ηθικής αποτελεσματικότητας – δηλαδή με τη θνητότητα
ως νομοτέλεια.
Ετσι, αποδέχθηκαν οι επίσκοποι
να απαγορευθεί η συγκρότηση και
φανέρωση της Εκκλησίας στην Ευχαριστία, προκειμένου να σωθούν
από τον θάνατο οι βαφτισμένοι
στον αναστάσιμο θάνατο. Αποδέχθηκαν να διαστραφεί η γιορτή της
υπαρκτικής ελευθερίας σε θέαμα
και ακρόαμα τηλεοπτικό. Προφανέστατα, επειδή πιστεύουν οι ιεράρχες ότι ο ρόλος της Ευχαριστίας
είναι απλώς κηρυγματικός: να «ωφεληθεί» το άτομο, να διδαχθεί, να
τονωθεί συναισθηματικά, να συμμορφωθεί με δεοντολογικές ντιρεχτίβες. Η Εκκλησία σήμερα έχει να
κάνει με τη συμπεριφορά, καμία
σχέση με την ύπαρξη.
Γιατί υπάρχουμε; Κι αν έχει αιτία
και σκοπό η ύπαρξη, γιατί είναι εφήμερη, γιατί ο τρόμος της ανυπαρξίας;
Η Εκκλησία απαντάει σε αυτά τα
ερωτήματα ως γεγονός, όχι με κηρύγματα. Την αγάπη της μάνας ή
τον αληθινό έρωτα δεν τα μαθαίνουμε μέσα από ιδεολογικές παρλαπίπες, η γνώση και των δυο «γεννιέται», είναι εμπειρία, χαρίζεται
«ανεπαισθήτως» χάρη στην αμεσότητα της σχέσης.
«Δεν θα πεθάνουμε ποτέ, κουφάλα νεκροθάφτη» – η Εκκλησία
το βεβαιώνει τραγουδώντας «Χριστός Ανέστη»!
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Για ποιον κτυπά
η καμπάνα
«Κανένας άνθρωπος δεν είναι
νησί, ακέριος μοναχός του/
Κάθε άνθρωπος είναι ένα κομμάτι
ηπείρου, ένα μέρος στεριάς.
Αν η θάλασσα ξεπλύνει
ένα σβόλο χώμα, η Ευρώπη
γίνεται μικρότερη/
Όπως κι αν ξεπλύνει ένα ακρωτήρι
ή ένα σπίτι φίλων σου ή δικό σου.
Κάθε ανθρώπου ο θάνατος λιγοστεύει εμένα τον ίδιο, γιατί είμαι
ένα με την Ανθρωπότητα. Και έτσι
ποτέ σου μη στέλλεις να ρωτήσεις
για ποιον χτυπά η καμπάνα. Χτυπάει για σένα.»

Σ

(Τζον Ντον, «Προσευχές
σε περιπτώσεις ανάγκης».)

το απόσπασμα από το έργο του
Άγγλου θεολόγου και ποιητή
Τζον Ντον (1572-1631), το
οποίο χρησιμοποίησε ο Αμερικανός
συγγραφέας Έρνεστ Χέμινγουεϊ
στον πρόλογο του βιβλίου του, «Για
ποιον κτυπά η καμπάνα», που έχει
βασικό θέμα τον εμφύλιο πόλεμο
στην Ισπανία και την πάλη ενάντια
στον φασισμό, προβάλλονται έντονα οι μεγάλες ιδέες του ανθρωπισμού και του διεθνισμού. Ιδέες
που τόσο πολύ χρειαζόμαστε σήμερα σε όλον τον κόσμο για να αναχαιτίσουμε από κοινού την πανδημία του κορωνοϊού και τις αρνητικές συνέπειές της σε όλα τα
επίπεδα της ανθρώπινης δραστηριότητας: στον οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό, εκπαιδευτικό, αθλητικό, πολιτιστικό, θρησκευτικό και
άλλους τομείς. Η αλληλοκατανόηση,
η ενσυναίσθηση, το φιλότιμο, η
αλληλεγγύη, ο αλτρουισμός και η
συνεργασία αποτελούν συστατικά
στοιχεία του ανθρωπισμού και του
διεθνισμού. Είναι αξίες που τροφοδοτούν και προάγουν την αρετή
και την τόλμη για να απεγκλωβιστούμε από το μοναχικό εγώ μας,
το ατομικό μας συμφέρον και να
απελευθερώσουμε το πλεόνασμα
της αγάπης και της δοτικότητας,
στρέφοντας το πρόσωπό μας και
τείνοντας τα χέρια μας προς αυτούς
που έχουν ανάγκη, είτε είναι κράτη
και λαοί που βρίσκονται σε χαοτική
κατάσταση, είτε είναι δυσπραγούντες και ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, είτε είναι ο ανήμπορος
γείτονάς μας.
Αν μέσα σε αυτήν την επέλαση
του πολυπολιτισμικού θανάτου,
αισθανθούμε έστω για μια στιγμή
τον συγκλονιστικό στίχο του Τζον
Ντον που ενέπνευσε και τον Χέμινγουεϊ, «Κάθε ανθρώπου ο θάνατος λιγοστεύει εμένα τον ίδιο,
γιατί είμαι ένα με την ανθρωπότητα», τότε μπορούμε να ελπίζουμε,
άσχετα αν σε διακρατικό επίπεδο,
τα πράγματα λειτουργούν ακόμη
υπολογιστικά, χρησιμοθηρικά, ανταγωνιστικά, με τον τύπο «ο θάνατός σου η ζωή μου». Πέραν από
τον ανταγωνισμό ΗΠΑ-Κίνας, ακόμη και σε αυτήν την Ε.Ε. για άλλη
μια φορά, όπως και με την οικονομική κρίση, καταρρακώνεται η
αρχή της αλληλεγγύης, τα πάντα
κρίνονται με χρηματοπιστωτικούς
όρους και ο καθένας τραβά τελικά
μοναχός τον δρόμο του, ενισχύοντας τις φωνές που επιθυμούν την
αποσύνθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αντίθεση όμως με τον διακρατικό ανταγωνισμό, σε διανθρώπινο επίπεδο, αισθανόμαστε να
βρίσκεται σε εξέλιξη ένα τοπικό,
ευρωπαϊκό και παγκόσμιο κύμα
ευαισθησίας, συγκίνησης, συμπόνιας και θέλησης για βοήθεια, βλέπουμε να αναδύεται ένα φωτεινό
ουράνιο τόξο ανθρωπιάς και αλληλεγγύης, νιώθουμε μια πανανθρώπινη διαδήλωση των ηθικών αξιών.
Αυτή η πρωτοφανής διεθνής
συγκυρία έχει γεννήσει τρία αλληλένδετα πεδία μάχης που απαιτούν
τη μέγιστη συνεργασία. Το ένα μέτωπο είναι η πρώτη γραμμή της
μάχης. Είναι το μέτωπο που επωμίζεται το πρώτιστο έργο της σωτηρίας της ζωής, της αναχαίτισης
της εξάπλωσης του κορωνοϊού και
της υπέρβασής του. Οι ηρωικά μαχόμενοι σε αυτό το πεδίο είναι το
ιατρικό, νοσηλευτικό, υγειονομικό
και ερευνητικό επιστημονικό προσωπικό με επίκεντρο τα δημόσια
νοσοκομεία. Είναι οι άμεσα εκτεθειμένοι στον κίνδυνο και σε αυτούς
προσβλέπει το κράτος και ο κόσμος,
σε αυτούς στηρίζει την ελπίδα και

την αισιοδοξία για την απάμβλυνση
της κρίσης και την τελική νίκη.
Αρωγός σε αυτόν τον αγώνα είναι
οι κυβερνήσεις που αποτελούν το
δεύτερο, διοικητικό μέτωπο. Ανάλογα με τις αποφάσεις τους ή θα
επιταχύνουν ή θα επιβραδύνουν
την πορεία προς την ανακοπή και
την υπέρβαση της κρίσης ή ακόμη
και θα την οξύνουν. Το πιο σημαντικό για τις κυβερνήσεις, είναι να
συνδυάσουν την άμεση εξασφάλιση
και παροχή στα νοσοκομεία και τα
εργαστήρια, τεχνολογικού, προστατευτικού και διαγνωστικού εξοπλισμού και αναλώσιμων, με την
έγκαιρη λήψη προστατευτικών μέτρων για τους πολίτες, τη σωστή
προβολήγια την κατανόησή τους
και τον ορθό έλεγχο για την υλοποίηση αυτών των μέτρων. Σε αυτήν την κρατική μάχη δεν έχουν
θέση η ατολμία και η έλλειψη αποφασιστικότητας, ούτε οι αλχημείες
για το πού θα βρεθούν τα λεφτά,
ούτε οι τραπεζικές μανούβρες, ούτε
οι ψηφοθηρικές προσεγγίσεις ανόητων πολιτικών, ούτε οι κομματικές
αντιπαραθέσεις. Γιατί είμαστε όλοι
στην ίδια βάρκα. Η ορθολογική και
κοινωνικά ευαίσθητη πολιτική που
αποβλέπει στο κοινό καλό θα διασώσει την αξιοπιστία του κράτους
και των πολιτικών δυνάμεων (κυβέρνησης και αντιπολίτευσης) και
θα συντείνει καταλυτικά στην εναρμόνιση της κρατικής, συλλογικής
και ατομικής ευθύνης.
Υπάρχει όμωςκαι ένα τρίτο μέτωπο. Είναι μια τρίτη γραμμή στα
μετόπισθεν, την οποία θεωρώ εξίσου σημαντική και για το παρόν
και ιδιαίτερα για ένα πιο ευοίωνο
μέλλον. Σε αυτήν θα σωθεί και θα
αναγεννηθεί το διαχρονικό πνεύμα,
η ηθική και η αισθητική του ανθρώπου. Σε αυτήν τη μεγάλη μάχη
έχουν χρέος να συστρατευθούν οι
διανοούμενοι, οι πνευματικοί άνθρωποι, οι λογοτέχνες, οι καλλιτέχνες, οι αθλητές, προσωπικότητες
που επηρεάζουν την κοινή γνώμη
με το ξεχωριστό έργο τους και τις
πολιτικές και κοινωνικές τους παρεμβάσεις. Οφείλουν να κάνουν
πιο έντονη την παρουσία τους και
οι εκπαιδευτικοί, όχι ως εξειδικευμένοι επιστήμονες σε γνωστικούς
κλάδους, αλλά ως παιδαγωγοί που
μπορούν να συμβάλουν τα μέγιστα
στην ηθικοπνευματική, αισθητική
και κοινωνικοπολιτική καλλιέργεια
των παιδιών και των νέων. Σε αυτόν
τον αγώνα καθοριστικός είναι και
ο ρόλος της οικογένειας, που αποτελεί τον πρώτο πυρήνα μέσα στον
οποίο συντελείται η διαδικασία
διαμόρφωσης του χαρακτήρα των
παιδιών, ο εμβολιασμός τους με
αξίες και η κοινωνικοποίησή τους.
Σε αυτήν την τραγική στιγμή
που χάνονται άδικα ζωές, κλυδωνίζεται η οικονομία και συρρικνώνεται το κατά κεφαλήν εισόδημα,
οφείλουμε να σταθούμε όρθιοι και
να αυξήσουμε την κατά κεφαλήν
καλλιέργεια, την κατά κεφαλήν
ηθική και σε τοπικό και σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Το όμορφο και αγωνιστικό σύνθημα
«Σκέφτομαι παγκόσμια, δρω τοπικά» αναγεννάται σήμερα όπως τον
Φοίνικα μέσα από τις στάχτες της
παγκόσμιας υγειονομικής και οικονομικής πανδημίας.Το ζήτημα
λοιπόν τώρα, είναι ότι παράλληλαμε
τη μάχη στο πρώτο και δεύτερο
μέτωπο για τη σωτηρία ανθρώπινων
ζωώνείναι να πετύχουμε και στο
τρίτο μέτωπο: να αναδείξουμε τις
μεγάλες ηθικές και πνευματικές
αξίες, τις ανθρωπιστικές και διεθνιστικές ιδέες και να καταφέρουμε
να παγκοσμιοποιήσουμε τον προβληματισμό και τον αναστοχασμό
για την πορεία του ανθρώπινου
πολιτισμού, να παγκοσμιοποιήσουμε την αντίδρασή μας ενάντια στις
πολιτικές που παράγουν την ασχήμια, τον ανελέητο και αδυσώπητο
ανταγωνισμό και την ανήθικη φιλοσοφία που θέλει τα κέρδη να
είναι πάνω από τη φύση, τον άνθρωπο και τον πολιτισμό. Γι’ αυτό,
γνωρίζοντας τώρα «για ποιον κτυπά
η καμπάνα» και κτυπά για όλους
μας σε όλον τον κόσμο, ορθολογικοί,
ευαίσθητοι και ανήσυχοι άνθρωποι
όλων των χωρών, ενωθείτε!

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

EPA/CLAUS BECH DENMARK OUT

Του ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΑΒΡΑΑΜ

Δανοί καλωσορίζουν συγγενείς τους στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί στο Περού, εξαιτίας του COVID-19. Η πτήση της SAS

έκανε την πιο μακρά πτήση στην ιστορία της.

«Πανδημία» στο Κυπριακό χωρίς αναισθητικό

H

υπόθεση της πανδημίας επισκιάζει κάθε άλλη ανθρώπινη
δραστηριότητα. Μέσα σε αυτό
το πλαίσιο οι διεργασίες για το Κυπριακό, που ήταν προγραμματισμένες από τον ΟΗΕ για το διάστημα
αμέσως μετά την ολοκλήρωση της
ψηφοφορίας στην τ/κ κοινότητα,
στις 26 Απριλίου 2020, μετατίθενται
για το τέλος του χρόνου. Ήδη ο γ.γ.
του ΟΗΕ Α. Γκουτιέρες παρουσίασε
στις 27 Μαρτίου τις προτεραιότητες
του Οργανισμού που θα έχουν ως
κύρια αποστολή τους τον συντονισμό
δυνάμεων για την αντιμετώπιση της
παγκόσμιας απειλής. Γι’ αυτό δήλωσε
πως «οι ειδικοί μας απεσταλμένοι
προσπαθούν να πετύχουν κατάπαυση του πυρός στη Συρία, την Υεμένη,
και τη Λιβύη. Πολλά από τα κινήματα
έχουν ανταποκριθεί θετικά, ενώ σε
μερικά έχουμε δει ακόμη και συνεργασία. Σε άλλες περιπτώσεις δεν
προχωρούν όπως συμβαίνει στο
Τσαντ». Ο γ.γ. του ΟΗΕ συμπεραίνει
ότι «όλοι σταδιακά συνειδητοποιούν
ότι έχουμε μόνο έναν πόλεμο, αυτόν
κατά του κορωνοϊού». Στις 31 Μαρτίου ο Ν. Αναστασιάδης και ο Β. Νετανιάχου «συζήτησαν τρόπους που
αφορούν τη μάχη κατά του κορωνοϊού, καθώς και τη διμερή συνεργασία σε θέματα πολιτικής, έρευνας
και ανάπτυξης και προμηθειών». Οι
διαπιστώσεις του γ.γ. του ΟΗΕ ενέχουν ιδιαίτερη σημασία στην περίπτωση της Κύπρου, καθότι μέχρι
τώρα δεν έχει διαπιστωθεί κάποιο
θετικό «κρούσμα» στο νησί. Η κρίση
αντί να φέρει κοντύτερα κοινότητες,
ηγεσίες και επιτροπές, έως τώρα κα-

Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

ταγράφει νέες αποστάσεις και νέα
ψυχρότητα. 1) Η διαχείριση του ζητήματος της διακίνησης προσώπων
στα «σημεία ελέγχου» από και προς
το κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου.
Ο Ν. Αναστασιάδης ανακοίνωσε στο
τέλος Φεβρουαρίου κλείσιμο 4 σημείων. Κανένας ρόλος στην Τεχνική
Επιτροπή για την Υγεία. Καμιά συνεννόηση με τον Μ. Ακιντζί παρόλο
που σε συνάντηση των δύο ηγετών
στις 3 Φεβρουαρίου συμφωνήθηκε
το αντίθετο. Και βέβαια καμιά προηγούμενη διαβούλευση με την Ε.Ε.
και ως εκ τούτου το θέμα απασχολεί
τη νομική υπηρεσία της Ε.Ε. Στη συνέχεια την σκυτάλη πήρε η «κυβέρνηση» Τατάρ και τα έκλεισε όλα. 2)
Η Τ.Ε. για την Υγεία αποτελείται από
ειδικούς επιστήμονες και των δύο
πλευρών. Είναι σε θέση να έχει εικόνα
και στοιχεία από όλη την Κύπρο. Θα
μπορούσε να εισηγηθεί κλείσιμο σημείων ελέγχου, με βάση την επιστημονική της γνώση. Αντί να παίξει
ηγετικό ρόλο, μπήκε σε καραντίνα
και ο κάθε επικεφαλής της απευθύνεται στη δική του κοινότητα. 3) Η
επικοινωνία ανάμεσα στους δύο ηγέτες, οι συμβολισμοί, η διάθεση, τα
μηνύματα, ο τρόπος εμφάνισής τους
στην κοινή γνώμη ενέχουν μεγάλη
πολιτική σπουδαιότητα, αν βέβαια
ενδιαφέρει κάποιους το σύνολο της
Κύπρου. Η καθηγήτρια Θεανώ Καλαβανά σημειώνει ότι «για να μπορεί
ένας ηγέτης να τα κάνει όλα αυτά
χρειάζεται να έχει αναπτυγμένη την
συναισθηματική νοημοσύνη που είναι συνδεδεμένη με αυτό που ονομάζεται ενσυναίσθηση. Το να μπορεί,

δηλαδή, να κατανοεί, τα αισθήματα
των ατόμων που ηγείται», (άρθρο,
«Καθημερινή», 28/3). Το μέλος της
Τ.Ε. για τη Διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, πολεοδόμος,
Γλαύκος Κωνσταντινίδης (31/3) συμπληρώνει τις παρατηρήσεις της Θ.
Καλαβανά ως εξής: «αν κοιτάξει όμως
κανείς το Κυπριακό κάτω από το πρίσμα της προσέγγισης στο όλο ζήτημα,
οι παράπλευρες επιπτώσεις δεν θα
μπορούσαν να ήταν χειρότερες για
το Κυπριακό και την Κύπρο. Γιατί η
Κύπρος λειτούργησε σαν δύο χώρες.
Η επιλογή να υιοθετήσουμε «εμείς»
τα δικά μας μέτρα εδώ και οι Τουρκοκύπριοι τα «δικά» τους εκεί φέρνει
τη διχοτόμηση πολύ κοντά, εμβαθύνει τον διαχωρισμό και εμπεδώνει
μια πραγματικότητα της Κύπρου
των δύο πλευρών». 4) Μέσα σε ένα
περιβάλλον μη επαφών, ο Μ. Ακιντζί
στις 28 Μαρτίου ανακοίνωσε ότι
απέστειλε επιστολές στην Τουρκία,
στην Ε.Ε., στην Παγκόσμια Τράπεζα
και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Αναπτύξεως. Ο Μ. Ακιντζί επισημαίνει
προς όλους πως η βοήθειά τους «θα
είναι ζωτικής σημασίας για την τ/κ
κοινότητα σε αυτή τη δύσκολη μάχη», ενώ κάνει λόγο για «σοβαρές
ελλείψεις στον τομέα της υγείας».
Σημειώνει δε πως «οι Τ/κ έχουν περιορισμένες ευκαιρίες πρόσβασης
σε παγκόσμιο επίπεδο λόγω άδικων
αποφάσεων». Βεβαίως έχει την ειδική
του σημασία του πως ο Τ/κ ηγέτης
απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο
της Τουρκίας με τον οποίο οι ευθείες
γραμμές επικοινωνίας εξακολουθούν
να παραμένουν προβληματικές. Μία

εβδομάδα ενωρίτερα η Ε.Ε. ανακοίνωσε οικονομική βοήθεια προς την
τ/κ κοινότητα ύψους 5 εκατομμυρίων
ευρώ για να αγοραστεί ιατρικός εξοπλισμός, αναπνευστήρες, αντιδραστήρια για τεστ και μάσκες, γάντια
και άλλα αναλώσιμα. Σύμφωνα με
τις εκτιμήσεις του τ/κ επιμελητηρίου
μικρομεσαίων καταστηματαρχών
μέχρι το τέλος της κρίσης του κορωνοϊού «θα έχει χρεοκοπήσει το
70%-80% των περίπου 15.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες εργοδοτούν γύρω στις 40.000-45.000
εργαζόμενους –ήδη σταμάτησε το
80% της οικονομικής δραστηριότητας» (1/4). 5) Η διασύνδεση της πανδημίας με το κλασικό Κυπριακό δείχνει ότι τα πράγματα ολοένα και δυσκολεύουν. Η κρίση ως εργαλείο για
να επανασυγκολληθούν πράγματα
δεν είναι στην ατζέντα της κοινότητας που όφειλε να έχει πιο ανοικτές
κεραίες για την επίλυση. Η κρίση
επιβάλλει μικρές και συμβολικές κινήσεις, όπως κάνουν Ισραηλινοί και
Παλαιστίνιοι, που επιτρέπει στον
Πούτιν να στέλλει βοήθεια στον
Τραμπ και στον Α. Γκουτιέρες να
μιλά για επιτυχημένες προσπάθειες
κατάπαυση του πυρός σε διάφορες
περιοχές. Η ε/κ ηγεσία παραμένει
αιχμάλωτη της ρητορείας που η ίδια
φρόντισε να καλλιεργήσει. Δύο βήματα και δεν μπορείς να συνεννοηθείς σε τρία πράγματα για την πανδημία και μετά νομίζεις ότι θα έχεις
ακροατήριο να καταγγέλλεις επ’
άπειρον την τουρκική αδιαλλαξία;

www.larkoslarkou.org.cy

Ο κίνδυνος και η ευκαιρία
Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

«Στα κινεζικά η λέξη
«κρίση» γράφεται με
δύο γράμματα. Το ένα
σημαίνει κίνδυνος και
το άλλο σημαίνει ευκαιρία», είχε πει ο
Τζων Κένεντυ. Βέβαια θα μπορούσε
κάποιος να ισχυριστεί ότι αυτό συμβαίνει σε οικονομικές κρίσεις, σε
εμπόλεμες καταστάσεις και όχι σε
κρίσεις ζωής-θανάτου, όπως η πανδημία του κορωνοϊού την οποία βιώνουμε. Όμως, η ιστορία της ανθρωπότητας επιβεβαιώνει τον Τζων Κένεντυ και κατ’ επέκταση τους Κινέζους. Η κρίση φέρνει πάντα ευκαιρίες. Οποιασδήποτε φύσεως και να
είναι, όσο μικρή ή μεγάλη, πάντα
δημιουργεί ευκαιρίες. Το θέμα είναι
να είσαι σε θέση, μέσα στη δύνη
της κρίσης, να εντοπίσεις την ευκαιρία και να την αξιοποιήσεις.
Η πανδημία του κορωνοϊού κτύπησε για τα καλά την πατρίδα μας.
Κανένας δεν περίμενε τι θα έρθει.
Όχι μονο εμεις αλλά και η Ευρώπη,
στο σύνολό της, υποβάθμισε τον
κίνδυνο. Δυστυχώς, η πανδημία
βρήκε πολλές χώρες απροετοίμαστες.
Όταν όλα αυτά τα δραματικά συνέβαιναν στην Κίνα τα θεωρούσαμε
μακρινά και συνεχίζαμε την καθημερινότητά μας ως να μην υπήρχε
περίπτωση να κτυπήσει την πόρτα
μας. Νομίζαμε ότι ο κορωνοϊός έχει
ιθαγένεια και υπηκοότητα. Νομίζαμε
ότι υπάρχει κινέζικος, κορεάτικος
και σιγκαπουρέζικος. Νομίζαμε ότι
υπάρχει άσπρος, κίτρινος και μαύρος
ιός. Μα έλα που είναι ένας, παγκό-

σμιος, και δεν γνωρίζει σύνορα, χρώματα και εθνικότητες. Στην Κύπρο
σίγουρα στην αρχή δεν το πήραμε
όσο σοβαρά θα έπρεπε. Στην αρχή
ο κίνδυνος υποβαθμίστηκε. Τρανή
απόδειξη της υποβάθμισης του προβλήματος ήταν η αψυχολόγητη διαχείριση των οδοφραγμάτων. Αν αντιμετωπίζαμε, με την ίδια ευαισθησία,
όπως τα οδοφράγματα, με τα κατάλληλα μέτρα στα αεροδρόμια και
σε άλλους τομείς της καθημερινότητας ίσως να ήμασταν σε καλύτερη
μοίρα. Για παράδειγμα την ώρα που
κλείναμε τα οδοφράγματα αφήναμε
χιλιάδες κόσμου, ο ένας πλάι στον
άλλο, να διασκεδάζει στον καρνάβαλο. Αυτό δεν είναι επίκριση, αλλά
διαπίστωση. Σίγουρα αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει κριτική και αιτία
αντιπαραθέσεων. Αν έγιναν λάθος
υπολογισμοί είναι κατανοητό. Άλλωστε, σε τέτοιες πρωτόγνωρες καταστάσεις τα λάθη είναι αναμενόμενα. Το θέμα είναι να τα αναγνωρίζεις έγκαιρα και να κάνεις τις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις. Ας
μείνουμε στο θετικό. Ότι τα μέτρα
που λάβαμε μετά ήταν σωστά στοχευμένα και από ό,τι φαίνεται αποτελεσματικά. Τώρα αυτό που προέχει
είναι η ενότητα όλων για να αντιμετωπίσουμε αυτήν την αναπάντεχη
τραγωδία.
Όσο τραγικές και να είναι οι επιπτώσεις του ιού, η κρίση θα περάσει.
Σίγουρα δεν πρόκειται για το τέλος
του κόσμου. Η πατρίδα μας, όμως,
με ή χωρίς κορωνοϊό, θα συνεχίσει
να αντιμετωπίζει την άλλη «πανδη-

μία», αυτή της διαίρεσης, η οποία
από το 1974 είναι εδώ και μαστίζει
όλο τον πληθυσμό, ένθεν και ένθεν
της πράσινης γραμμής. Σε αυτό, λοιπόν, έγκειται η ευκαιρία. Το πρώτο
γράμμα της κινέζικης γραφής της
«κρίσης», δηλαδή τον κίνδυνο, άλλοι
λίγο άλλοι πολύ, τον έχουμε εμπεδώσει, το θέμα είναι να αντιληφθούμε το δεύτερο κινέζικο γράμμα, αυτό
της ευκαιρίας. Η πρόκληση είναι
μπροστά μας. Να αντιμετωπίσουμε
την τραγωδία όλοι μαζί, Ε/κ και Τ/κ.
Μακριά από μικροπολιτικές, τακτικισμούς και ψευτοεγωισμούς να
δούμε πώς μπορούμε να σώσουμε
από την πανδημία ολόκληρη την
κοινή μας πατρίδα. Γιατι κακά τα
ψέματα, δεν υπάρχει κορωνοϊός και
ψευδοκορωνοϊός. Δεν υπάρχει ε/κ
και τ/κ κορωνοϊός.
Η πρωτοβουλία του ΠτΔ να επικοινωνήσει με τον Τ/κ ηγέτη για
από κοινού αντιμετώπιση της κατάστασης είναι όχι μόνο σωστή,
αλλά και επιβεβλημένη. Ακόμα προς
την ορθή κατεύθυνση είναι η συνέχιση της συνεννόησης στο πλαίσια
της δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής
Υγείας. Όλα αυτά είναι δείγματα
γραφής της θέλησης για κοινή αντιμετώπιση της κρίσης.
Είναι ακόμα ένα χαστούκι προς
όλους αυτούς τους πολιτικάντηδες
των δυνάμεων της μη λύσης που είχαν το θράσος και την αναίδεια χιλίων πιθήκων, να εκμεταλλευτούν
την ανθρώπινη τραγωδία και να μιλούν ακόμα για οδοφράγματα και
για δήθεν σύνορα. Ένα χαστούκι

προς όλους αυτούς των «κλείστε τα
όλα» και «του εμείς απ εδώ και αυτοί
απ’ εκεί».
Αν καταφέρουμε από κοινού να
αντιμετωπίσουμε την πανδημία θα
είναι η πλέον αξιόπιστη απόδειξη
ότι, είτε το θέλουν ορισμένοι είτε
όχι, η μοίρα είναι κοινή σε αυτήν
τη μαρτυρική γη. Το μεγάλο ερωτηματικό είναι αν θα έχουμε τις ίδιες
ευαισθησίες και μετά την κρίση. Αν
θα συνεχίσουμε τη συνεννόηση και
για τον άλλο ιό, τον καταστροφικό
«κορωνοϊό» της διχοτόμησης και
της οριστικής διαίρεσης. Να παραδεχτούμε επιτέλους ότι στην αρχή
αντιμετωπίσαμε την κρίση με μικροψυχία, κάναμε λάθη, πάθαμε αλλά τουλάχιστον μάθαμε. Γιατί το πάθημα δεν είναι έγκλημα. Έγκλημα
είναι όταν το πάθημα δεν γίνεται
μάθημα. Αν μπροστά στην τραγωδία
ενώσουμε δυνάμεις και την περάσουμε μαζί τότε θα είναι η πλέον
τρανή απόδειξη ότι μαζί μπορούμε.
Όταν μπορείς να ζήσεις μαζί στα
δύσκολα τότε στα εύκολα είναι δεδομένο. Το συγκινητικό, «ενωμένοι
θα νικήσουμε» του ΚΕ, να μετατραπεί
στο «ενωμένοι, Ε/κ και Τ/κ, θα νικήσουμε».
Ας εκμεταλλευτούμε, λοιπόν, την
ευκαιρία που μας δίνει η τραγωδία
του κορωνοϊού. Ας αφουγκραστούμε
τη ρήση του μεγάλου Ουίνστον
Τσώρτσιλ, «Ποτέ μην αφήνεις μια
κρίση να πάει χαμένη».

Ο κ. Θεόδωρος Θεοδώρου είναι ειδικός
προγραμμάτων ηλεκτρ. υπολογιστών.
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Ήξερε ποιος ήταν,
ήξερε πού ανήκε

Η κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού
και η πνευματική κρίση του κόσμου

Του ΧΑΡΙΔΗΜΟΥ Κ. ΤΣΟΥΚΑ

Του μητροπολίτη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου κ. ΒΑΣΙΛΕIΟΥ

εν μπορώ να απαντήσω στο ερώτημα «τι
να κάνω;», γράφει ο φιλόσοφος Αλασντερ
ΜάκΙνταϊρ, αν δεν απαντήσω προηγουμένως στο ερώτημα: «Ποιας ιστορίας είμαι μέρος;». Για τον αλησμόνητο Μανώλη Γλέζο αυτό
ήταν ένα εύκολο ερώτημα. Ήξερε καλά σε ποια
ιστορία ήταν πρωταγωνιστής: την ιστορία της
ανυπακοής στην αυθαίρετη ή άδικη εξουσία,
αλλοδαπή ή εγχώρια. Είμαι Απεραθίτης και αριστερός, έλεγε με περηφάνεια.
«Δεν είμαι πλάσμα ουρανοκατέβατο», είχε
πει σε συνέντευξή του στη Λένα Παπαδημητρίου
(ΒΗΜΑgazino, 24/10/16). «Είμαι πλάσμα απεραθίτικο». «Απεραθίτης είναι αυτός που δεν
ορρωδεί μπροστά σε τίποτα» – ο ανυπότακτος.
Η Αριστερά γι’ αυτόν, ήταν ο διαρκής αγώνας
«να αποφασίζει ο λαός για όλα». Αριστερός είναι
αυτός που σκάβει τον δρόμο της ουτοπίας: επιμένει να μάχεται γι’ αυτό που οι άλλοι θεωρούν
ανέφικτο – μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση.
Αν και δεν ήταν ένθεος, ο πυρήνας της σκέψης
του ήταν θρησκευτικός: η εξουσία και ο λαός,
η αμαρτία της εκμετάλλευσης και η σωτηρία
της ισότητας, η καπιταλιστική κόλαση και ο
σοσιαλιστικός παράδεισος. Απλές διχοτομίες
που απελευθερώνουν τεράστια ανθρώπινη
ενέργεια.
Ο ανθρώπινος βίος έχει στη συνείδησή μας
τόση συνοχή, όση συνοχή διαθέτει η αναζήτηση
προσωπικού αφηγήματος – δηλαδή, ποιος είμαι,
τι θέλω, πώς ενεργώ. Τοποθετούμε τις ψηφίδες
του βίου μας σε ένα μοτίβο, επιδιώκοντας τη
συνοχή. Αναζητούμε αυτό που δίνει στην αφήγησή μας –στην προσωπική μας ιστορία– νόημα
και κατεύθυνση. Ο Μ. Γλέζος δεν είχε αμφιβολίες:
νόημα είχε η αντίσταση στην αδικία. Δεν ήταν
μια αυστηρά ατομική επιλογή. Η ηθική αφετηρία
του ήταν ριζωμένη στον ιδιαίτερο τόπο του,
την ιστορία της Ελλάδας, και την ιστορία της
Αριστεράς. Η ιστορία της ζωής του ήταν ενσωματωμένη στην ιστορία των κοινοτήτων από
τις οποίες αντλούσε την ταυτότητά του. Οι επιλογές του δεν ήταν οι επιλογές ενός αφηρημένου
ατόμου, αλλά ενός ιστορικού δρώντος, στο εσωτερικό μιας παράδοσης. Διέθετε επίγνωση της
ιστορικής παράδοσης που ενσάρκωνε. «Στις
παραμονές των εκτελέσεων», είπε σε μια συγκινητική ομιλία του, «στις παραμονές από κάθε
μάχη, μαζευόμαστε και κουβεντιάζαμε και λέγαμε. Αν εσύ ζήσεις, μη με ξεχάσεις. Αν εσένα
δε σε βρει το βόλι, όταν συναντάς τους ανθρώπους, θα λες καλημέρα κι από μένα. Κι όταν
πίνεις κρασί θα πίνεις κρασί κι από μένα. Κι
όταν ακούς τον παφλασμό των κυμάτων θα
τον ακούς και για μένα. […] Κι όταν χορεύεις
θα χορεύεις και για μένα. Μπορώ να ξεχάσω
αυτό τον κόσμο;». Όχι, δεν μπορούσε. Ζούσε
για να τηρήσει την υπόσχεσή του – να τιμά
την παράδοσή του και να αφηγείται.
Με την πάροδο του χρόνου, μετά την εμπέδωση της δημοκρατικής ομαλότητας το 1974,
μετατράπηκε σε εθνικό σύμβολο. Έχοντας προηγηθεί η διεθνής αναγνώριση, ήταν θέμα χρόνου
η εγχώρια καθολική αποδοχή του. Η κυρίαρχη

αφήγηση ήταν αυτή του ήρωα, ο οποίος με τον
φίλο του Απόστολο Σιάντα, κατέβασε τη σβάστικα από την Ακρόπολη στις 31 Μαρτίου 1941.
Μια συμπληρωματική αφήγηση, επέκταση της
κυρίαρχης, ήταν αυτή του αιώνιου αντιστασιακού
– όχι μόνο στο ναζισμό, αλλά σε οποιαδήποτε
εξουσία. Έχοντας ασπασθεί τη διχοτομία εξουσία-«λαός», τασσόταν πάντοτε με τον δεύτερο.
Όταν μια αφήγηση γίνει κυρίαρχη, κινδυνεύει
να παγιδεύσει τον πρωταγωνιστή της, στο
μέτρο που η αφήγηση δεν οργανώνει μόνο τα
πεπραγμένα, αλλά καθίσταται περίγραμμα συμπεριφοράς για το μέλλον. Ο χρόνος τότε παγώνει:
το παρόν θεωρείται μετενσάρκωση του παρελθόντος· ο πρωταγωνιστής πασχίζει να δικαιώνει
τη θέση του στην αφήγηση, όχι να προσαρμόζεται με εγρήγορση στην πραγματικότητα που
βιώνει. Η ιστορικότητα μετατρέπεται σε παρελθοντολαγνεία.
Ο M. Γλέζος δεν ξέφυγε από την παγίδα. Η
«αντίσταση» μετατράπηκε σε μανιέρα. Υπήρχε
πολιτικά όσο υπήρχαν αντίπαλοι να αντιμάχεται,
εξουσίες να καταγγέλλει. Τις τελευταίες δεκαετίες
υπερασπίστηκε πολιτικούς χούλιγκαν, προσέδωσε ηθική νομιμοποίηση στον (ενίοτε βίαιο)
αντιμνημονιακό λαϊκισμό, και ανταποκρίθηκε
ασμένως στον ρόλο που η κυρίαρχη αφήγηση
του προσέδωσε: να είναι η φωνή της «Ελλάδας
που αντιστέκεται». Δεν συνειδητοποίησε, όμως,
ότι ο θυματοποιητικός λόγος δεν προάγει την
αυτογνωσία – συγκαλύπτει και αποσιωπά.
Απηχώντας το κυρίαρχο αίσθημα της ελληνικής Αριστεράς, η πολιτική του αντίληψη για
τον «ηρωικό λαό» ήταν απλουστευτική. Δεν
φαίνεται να ήθελε να αντιληφθεί τη σημασία
των θεσμών, την ετερογένεια του «λαού», και
την εγγενώς εξουσιαστική φύση κάθε διακυβέρνησης. Γι’ αυτό ο όψιμος πολιτικός λόγος
του παράπαιε μεταξύ λαϊκισμού και ελευθεριακότητας. Η «αντιστασιακή» του μανιέρα δεν
του στέρησε την καλοσύνη: «δεν είμασταν
οχτροί» έγραψε τρυφερά στο προσωπικό του
σημείωμα προς την οικογένεια Μητσοτάκη, με
αφορμή τον θάνατο του Κων/νου Μητσοτάκη.
Η συνεκτική αφήγηση του ανθρώπινου βίου
δυνητικά εμπεριέχει την ανατροπή. Εκκινώντας
από μια συγκεκριμένη παράδοση στην αναζήτηση νοήματος, ο πρωταγωνιστής ενδέχεται
να ανα-θεωρήσει τις πεποιθήσεις του παραμένοντας ο ίδιος. Η «αντιστασιακή» αφήγηση του
Μ. Γλέζου δεν προχώρησε μέχρι τέλους: και να
αντισταθεί στο κυρίαρχο γι’ αυτόν αφήγημα
και να αναθεωρήσει τις απόψεις του για τον
κομμουνιστικό ολοκληρωτισμό. Η συναισθηματική του πρόσδεση με την Αριστερά, η ανάγκη
να τιμήσει τους συντρόφους του, ίσως δεν του
επέτρεψαν να βρει το διανοητικό θάρρος να
δει με κριτικό μάτι τα πολιτικά ιδεώδη στα
οποία με αυταπάρνηση στρατεύθηκε. Ακόμη
κι ένας Ήρωας δεν παύει να είναι άνθρωπος.

Ο κ. Χαρίδημος Κ. Τσούκας (www.htsoukas.com) είναι
καθηγητής Στρατηγικής Διοίκησης στην Έδρα Columbia Ship Management, Πανεπιστήμιο Κύπρου.
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χει προκαλέσει αίσθηση η απόφαση
ενίων Εκκλησιών ή ιεραρχών να
ζητήσουν από τους πιστούς να μη
προσέρχονται στην τέλεση των ιερών
Ακολουθιών, ακόμα και αυτής της θείας
Λειτουργίας, το οποίο σημαίνει και μη
συμμετοχή τους στη Θεία Ευχαριστία.
Βεβαίως, το μέτρο αυτό δεν ενοχοποιεί
την ίδια τη Θεία Ευχαριστία, γιατί είναι
πηγή ζωής και σωτηρίας. Ο στόχος είναι
η αποφυγή συνάξεων με κίνδυνο τη διάδοση του ιού. Θα ήταν φρόνιμο, όμως,
μέσα από αυτή τη δοκιμασία, να διερωτηθούμε, ή περαιτέρω, να προβληματιστούμε για την πνευματική κρίση που
υφέρπει αυτή τη στιγμή και ποια απάντηση
μπορούμε να δώσουμε στο σοβαρό αυτό
εκκλησιολογικό και ευχαριστιακό ζήτημα.
Στην ιερά ιστορία της ανθρωπότητας
υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που ο άνθρωπος επιχείρησε να αντικαταστήσει
τον Θεό και να λάβει τη θέση του. Ο Θεός,
μετά από την κατάσταση που δημιούργησε
ο σαρκικός και μόνο τρόπος ζωής των
ανθρώπων, απεφάσισε να αποσύρει, άχρι
καιρού, το Άγιον Πνεύμα από τους ανθρώπους, λέγοντας: «οὐ μὴ καταμείνῃ
τὸ πνεῦμά μου ἐν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις
εἰς τὸν αἰῶνα διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς σάρκας»
(Γεν. 6:3).
Το αποτέλεσμα ήταν η καταστροφή
του Κατακλυσμού. Εκείνο που έχει σημασία από το μάθημα αυτό της ιστορίας
του ανθρώπινου γένους, είναι ότι οι κατά
καιρούς παρουσιαζόμενες κρίσεις ασθενειών, οικονομικών, πολιτικών, πολέμων
και καταστροφών, ή και όποιων άλλων
κρίσεων στη ζωή της ανθρωπότητας, όλες
υποδηλώνουν υφέρπουσα πνευματική
κρίση. Ποια είναι η διάγνωση της πνευματικής κρίσης σήμερα και ποια απάντηση
μπορούμε να δώσουμε στο συγκεκριμένο
πνευματικό πρόβλημα; Η απάντηση του
Ιησού Χριστού στο ερώτημα των μαθητών
του Ιωάννη του Βαπτιστή για τη νηστεία
είναι κλειδί και στο δικό μας ερώτημα:

Ευχαριστιακή Νηστεία

«καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος, ἐν ᾧ ὁ νυμφίος
μετ᾿ αὐτῶν ἐστι, νηστεύειν; ὅσον χρόνον
μεθ᾿ ἑαυτῶν ἔχουσι τὸν νυμφίον, οὐ δύνανται νηστεύειν. ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν
ἀπαρθῇ ἀπ᾿ αὐτῶν ὁ νυμφίος, καὶ τότε
νηστεύσουσιν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις»
(Μκ. 2:19-20).
Όταν ο Ιησούς Χριστός αναφερόταν
στον χρόνο της απουσίας του, όταν οι
μαθητές θα παραμείνουν μόνοι, είναι
προφανές ότι αναφερόταν στον χρόνο
της σταυρικής του θυσίας και του θανάτου
του, που στην εξέλιξη των γεγονότων
των Παθών, του Σταυρού, του Θανάτου
και του ενταφιασμού του Χριστού, θα

έπρεπε να νηστεύσουν. Από την πλευρά
όμως του Νυμφίου Χριστού, υπάρχουν
δύο προοπτικές:
α) ο Σταυρός και ο θάνατος του Κυρίου και κατ’ επέκταση και αυτή αύτη η
ανάσταση του, αποτελούν τις πράξεις
εξουδετερώσεως του κακού, όποιο και
αν είναι αυτό το κακό, και η ύψιστη έκφραση της αγάπης του Θεού προς τον
άνθρωπο και,
β) οι ανωτέρω λόγοι του Ιησού Χριστού έχουν εσχατολογική και προφητική
διάσταση αναφορικά με τη χριστιανική
νηστεία. Λέγοντας, «τότε νηστεύσουσιν,
ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις», δεν αναφέρεται
σε αποχή φαγητών, αλλά πρόκειται για
την Ευχαριστιακή Νηστεία. Στο Μυστικό
Δείπνο ο Χριστός ήταν παρών και παρέδωσε το Σώμα και το Αίμα του με τον
άρτο και τον οίνο (Α΄ Κορ. 11:23-26).
Σε λίγο θα οδηγείτο στο σταυρικό θάνατο.
Εδώ έγκειται η ουσιαστική απουσία του,
κατά την οποία οι Μαθητές πρέπει να
νηστέψουν. Ο Χριστός, στην παρούσα
κρίση, θα τολμούσα να πω ότι δεν είναι
παρών, δεν είναι ανάμεσά μας, «διὰ τὸ
εἶναι καὶ ἡμᾶς σάρκας» (βλ. Ρωμ. 8:111). Εκδιώξαμε το Πνεύμα το Άγιο και
ασχοληθήκαμε με μόνη τη σάρκα. Ο απόστολος Παύλος αποδίδει την ασθένεια
και το θάνατο πολλών ένεκα της αναξιότητας προσελεύσεως στο Μυστήριο
της Ευχαριστίας: «ὁ γὰρ ἐσθίων καὶ πίνων
ἀναξίως κρῖμα ἑαυτῷ ἐσθίει καὶ πίνει,
μὴ διακρίνων τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου. διὰ
τοῦτο ἐν ὑμῖν πολλοὶ ἀσθενεῖς καὶ ἄρρωστοι καὶ κοιμῶνται ἱκανοί. (Α΄ Κορ.
11:29-30). Ο απόστολος Παύλος, αφενός
μεν συνδέει απόλυτα την πνευματική
κρίση με την κρίση των σωματικών ασθενειών και των θανάτων, αφετέρου δε τα
φαινόμενα αυτά είναι για τον απόστολο
«γεγονός κρίσεως», όπως η τελική κρίση
του κόσμου, ένεκα της ηθικής και πνευματικής εξαθλίωσης. Στην Αγία Γραφή
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υπάρχουν άλλα δύο συγκρίσιμα γεγονότα
που μας βοηθούν να κατανοήσουμε τη
βαθύτατη πνευματική κρίση των ημερών
μας: Όπως ο Ισραηλιτικός λαός καταπάτησε τη Διαθήκη του με τον Θεό τη
στιγμή που ο Θεός παρέδιδε το Νόμο
στον Μωυσή, αντιστοίχως και εμείς, κατά
τον απ. Παύλο, έχουμε καταπατήσει τη
Νέα Διαθήκη που υπεγράφη με το Αίμα
της θυσίας του Ιησού Χριστού, γιατί ο
Χριστός, προσφέροντας τον Άρτο και
τον Οίνο κατά τον Μυστικό Δείπνο, είπε:
«τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐστὶν
ἐν τῷ ἐμῷ αἵματι» (Α΄ Κορ. 11:25).
Θα τολμούσαμε να ερμηνεύσουμε τη
σημερινή κατάσταση ως επιβολή της Ευχαριστιακής Νηστείας από τον ίδιο τον
Πατέρα Θεό, ένεκα του γεγονότος της
απουσίας του Νυμφίου Χριστού. Ο Χριστός είναι απών από ανάμεσά μας, γιατί,
τη στιγμή αυτή που πάσχει η ανθρωπότητα, ο ίδιος με την ανθρώπινη του φύση,
πάσχει, αποθνήσκει και θα αναστηθεί,
για να οδηγήσει και πάλι στη χαρά της
παρουσίας Του, μέσω της θείας Ευχαριστίας. Είναι καιρός Νηστείας της Μ. Τεσσαρακοστής, αλλά και καιρός Ευχαριστιακής νηστείας, για να ευδοκήσει ο Πατέρας Θεός να μας αποστείλει και πάλιν
το Άγιον Πνεύμα, για να θεραπευθούμε
σωματικά και να καταστούμε μέτοχοι
του Σώματος και Αίματος του Κυρίου
Ιησού Χριστού. Υπενθυμίζω ότι η Οσία
Μαρία η Αιγυπτία υπέβαλε στον εαυτό
της την ευχαριστιακή νηστεία για σαράντα
χρόνια. Πρέπει να υπάρχει πνευματική
εγρήγορση του καθενός και όλων μας,
για να συντομεύσει ο φιλεύσπλαχνος
Θεός τον χρόνο της «απουσίας» του Νυμφίου και να χαρούμε την μετ’ αυτού κοινωνία. Αυτή τη στιγμή βιώνουμε μία συνεχή άνευ Ευχαριστίας «Μεγάλη Παρασκευή» όπου και εμείς αλληλεγγύως συμπάσχουμε με το εσφαγμένον αρνίον του
ουράνιου θυσιαστηρίου. Αυτή η στέρηση
της θείας Ευχαριστίας μας προκαλεί απεριόριστη οδύνη και πρέπει να κραυγάσουμε, όπως ο Χριστός επί του Σταυρού:
«Ὁ Θεός μου ὁ Θεός μου, εἰς τί μὲ ἐγκατέλιπες;» (Μκ. 15:34). Άλλωστε, η βεβαίωση της υπάρξεως της Εκκλησίας είναι
η τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Εφ’
όσον η πανδημία μάς επέβαλε περιορισμό
κατ’ οίκον και βιώνουμε τη στέρηση του
Σώματος και Αίματος του Κυρίου, δεν
μπορεί παρά με αλληλεγγύη μεταξύ μας,
να αυξήσουμε την προσευχή και τις δεήσεις μας προς τον Φιλάνθρωπο Κύριο,
τον Θεό του ουρανού και της γης, να
φανεί ίλεως και να μας ελευθερώσει από
την ασθένεια της ψυχής και του σώματος,
και να ενισχύσει όλους εκείνους που νόσησαν και θα νοσήσουν από τον ιό της
επιδημίας.

Η γερμανική «ιδιαίτερη πορεία» και το μέλλον της ευρωπαϊκής ενοποίησης
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«

ο ζήτημα των μελλοντικών
γερμανικών προοπτικών δεν
μπορεί να συζητηθεί ανεξάρτητα από το ζήτημα της λεγόμενης
‘ιδιαίτερης πορείας’ των Γερμανών
κατά το παρελθόν», σημείωνε ο αείμνηστος Παναγιώτης Κονδύλης
(1943-1998) το 1993 στο κείμενό του
«Η γερμανική ‘ιδιαίτερη πορεία’ και
οι γερμανικές προοπτικές» (στο: «Μελαγχολία και πολεμική», Θεμέλιο,
2002). Την ίδια στιγμή έδινε έμφαση
στο ότι «αν θέλουμε να κατανοήσουμε την κατάσταση των πραγμάτων είναι άκρως παραπλανητικό να
συγχέουμε τη θεωρία της ‘ιδιαίτερης
πορείας’ με την ‘ιδιαίτερη πορεία’
ως ιστορικό γεγονός». Ο Κονδύλης
διακρίνει δύο ιδεολογικές και συνάμα
πολεμικές χρήσεις της θεωρίας αυτής.
Η αρχική θετική εκδοχή αποτελεί
στην ουσία τον τρόπο με τον οποίο
η γερμανική διανόηση κατανοεί τη
θέση του γερμανικού έθνους στο
ευρωπαϊκό γίγνεσθαι από τα τέλη
του 18ου έως τα τέλη του 19ου αιώνα.
Η θετική κατανόηση της «ιδιαίτερης
πορείας» βρίσκεται στον αντίποδα
του Διαφωτισμού και συμπλέει με
την αντεπαναστατική κριτική της
νέας εποχής. Η γερμανική ρομαντική
«ψυχή» μένει αμόλυντη από τον «ρηχό» φιλελεύθερο κοινοβουλευτισμό
της Δύσης, αντιστέκεται στη «μέθη
του καπιταλισμού» και μένει σταθερή
στα όσια και ιερά, επιδιδόμενη στη
μελέτη των κλασικών και την καλλιέργεια του πνευματικού πολιτισμού.
Η Γερμανία ανακαλύπτει σε αυτή
τη στάση την ειδοποιό διαφορά της

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑ

από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές δυνάμεις και την ανάγει σε πολιτισμική
της ταυτότητα πολύ πριν αποκτήσει
πολιτική ταυτότητα μετά τη στρατιωτική νίκη επί των Γάλλων το 1870.
Κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο πόλεμο, «η ‘γερμανική ιδέα’ πρόβαλλε
ως εκείνη η ιδεώδης συνένωση του
πολεμιστή και του στοχαστή που
αντιστρατεύεται τα δυτικά ‘ιδεώδη
των εμπόρων’ και είναι κατά πολύ
ανώτερή τους. Σύμφωνα με αυτή, η
γερμανική ‘ιδιαίτερη πορεία’ παρέκαμπτε τόσο τους εν λόγω ‘εμπόρους’
όσο και σύνολο τον ‘ρηχό’ Δυτικό
Διαφωτισμό, του οποίου η στενόμυαλη ορθολογικότητα υποβάσταζε
τάχα την κοσμοθεώρηση του ‘εμπόρου’». Η δεύτερη εκδοχή της ιδιαίτερης πορείας κατασκευάζεται και
κινητοποιείται ενάντια στη θετική
στο πλαίσιο της οικονομικής, πολιτικής και στρατιωτικής ανάπτυξης
της Γερμανίας, η οποία απειλούσε
ευθέως τα αποικιοκρατικά συμφέροντα Άγγλων και Γάλλων, ζητώντας
μερίδιο στο παγκόσμιο αποικιοκρατικό σύστημα.
Η αρνητική εκδοχή, που στρέφεται πολεμικά εναντίον των Γερμανών, θα δώσει έμφαση «στην υποπλασία του γερμανικού αστισμού
και στην αδυναμία του αστικού-φιλελεύθερου πνεύματος», η οποία
«συνοδεύτηκε από την αντιστρόφως
ανάλογη δύναμη των αντιδραστικών-στρατοκρατικών ιδεών ως επακόλουθο της κοινωνικής ηγεμονίας
ημιφεουδαρχικών στρωμάτων». Μεταπολεμικά, θα συνδυασθεί με την

πιο ακραία ρατσιστική εκδοχή που
ήθελε «να βλέπει στον Γερμανό το
τευτονικό ξανθό κτήνος ή ακόμη
τον ‘Ούννο’ που έθεσε τα μέσα της
σύγχρονης τεχνικής στην υπηρεσία
του ηδονικού ορμέμφυτου της βάρβαρης καταστροφής, ορμέμφυτο το
οποίο προσιδίαζε τάχα ανέκαθεν
στη φύση του και ήταν επόμενο να
τον οδηγήσει σε διαρκή σύγκρουση
με την πολιτισμένη ανθρωπότητα».
Τη μομφή του «καθυστερημένου
έθνους» ασπάσθηκαν και οι ίδιοι οι
Γερμανοί μεταπολεμικά ως «μια ομολογία ενοχής για εκείνα τα εγκλήματα
που υποτίθεται ότι απέρρευσαν αναγκαία από την ‘ιδιαίτερη πορεία’ που
ακολούθησαν στην παλαιότερη ιστορία τους», αποδεχόμενοι ταυτόχρονα
τη φιλελεύθερη διαπαιδαγώγησή
τους από την Δύση.
Είναι βέβαιο ότι μετά τον οικονομικό θρίαμβο του «γερμανικού
θαύματος», την ηθική και πολιτισμική
αποκατάσταση που επήλθε μετά
από δεκαετίες συλλογικής ενοχής
και την προσήλωση στις αρχές του
κοινοβουλευτισμού και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η Γερμανία απαιτεί πλέον, στο απόγειο της αδιαμφισβήτητης οικονομικής κυριαρχίας
της, το δικαίωμα συγκαθορισμού
της ευρωπαϊκής πολιτικής. Είναι
όμως ενδεχόμενο, σχολίαζε το 1993
ο Κονδύλης, «ότι η αδέξια πολιτική
ισχύος του παρελθόντος θα δώσει
τώρα τη θέση της σε μια αδέξια ηθικολογία, που εξ ανάγκης θα οδηγήσει
εξίσου σε αδιέξοδο». Πολύ εύστοχα
παρατηρούσε τότε: «Οι Γερμανοί

διαθέτουν μεν αποδεδειγμένα τις
αρετές του πληβείου (φιλοπονία, φειδώ, ηθική σοβαρότητα, δράση σύμφωνα με προδιαγραφές και σχέδιο),
όμως σε γενικές γραμμές στερούνται
τις αρετές του αριστοκράτη: την ειρωνεία και την αυτοειρωνεία του
κυρίαρχου, την αταραξία κατά τις
περιστάσεις όπου οι προδιαγραφές
ναυαγούν, την αποστασιοποιημένη
ανωτερότητα απέναντι στους κάθε
λογής κανόνες». Υπό αυτό το πρίσμα,
ποιο είναι το όραμα της ενοποιημένης
Ευρώπης που διαγράφεται πίσω από
τη συστηματική άρνηση της Γερμανίας σε μια άνευ όρων και ορίων
αλληλεγγύη μεταξύ των εταίρων της
Ε.Ε. και της Ευρωζώνης; Πώς η γερμανική ιδιαιτερότητα επηρεάζει την
τωρινή επιλογή πολιτικής της; Πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη
σημασία σε αυτό που οι Γερμανοί
νομικοί και διανοούμενοι σκιαγραφούσαν τον 19ο αιώνα και στις αρχές
του 20ού αιώνα ως «γερμανική ιδέα
του κράτους», το οποίο και αντιδιέστειλαν προς τη γαλλική ή «ρωμαϊκή»
ιδέα μιας κεντρικής κρατικής εξουσίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
είναι ένα μεστό και ευσύνοπτο κείμενο, δημοσιευμένο την επομένη
του τέλους του Πρώτου Παγκοσμίου
πολέμου, από τον Γερμανό νομικό,
ιστορικό και πολιτικό Otto von Gierke
(1841-1921) με χαρακτηριστικό τίτλο:
«Η γερμανική ιδέα του κράτους»
(1919).
Σύμφωνα με τον Gierke, στο μεσαιωνικό κράτος, το γερμανικό στοιχείο κατόρθωσε να αντισταθεί στον

ρωμαϊκό συγκεντρωτισμό. Έτσι, αντίθετα με το αγγλικό και το γαλλικό
κράτος, η Γερμανική Αυτοκρατορία
παρέμεινε πιστή σε ένα αποκεντρωτικό σύστημα, το οποίο επέτρεπε
την αυτονομία των ενδιάμεσων σωμάτων και των ελεύθερων κρατιδίων
και πόλεων. Στη λογική αυτή, το
στοιχείο της πολλαπλότητας (αυτονομία των ενδιάμεσων βαθμίδων
εξουσίας) και αυτό της ενότητας (κυριαρχία του κράτους) συνυπάρχουν
αρμονικά, όχι χωρίς εντάσεις, αλλά
χωρίς το ένα να καταργεί το άλλο.
Εν ολίγοις, η γερμανική ιδέα του
κράτους δεν επιτρέπει σε καμία περίπτωση τη μία και αδιαίρετη Ευρώπη, η οποία θα καθιστούσε δυνατό
ένα ολοκληρωτικά αλληλέγγυο καθεστώς μεταξύ των κρατών-μελών,
τα οποία αποτελούν πλέον ενδιάμεσες βαθμίδες ή ενδιάμεσα σώματα
σε μια Ευρώπη προς την πολιτική
ενοποίηση. Αντίθετα, προωθεί ένα
πρόγραμμα όπου διαίρεση και ενότητα θα αλληλοσυμπληρώνονται
χωρίς όμως ποτέ να αλληλοαναιρούνται. Με αυτό τον τρόπο όμως
εμποδίζεται η ανάπτυξη της κυρίαρχης δύναμης της κοινότητας των
Ευρωπαίων, η οποία ξεπερνάει κατά
πολύ τις επιμέρους δυνάμεις που
την απαρτίζουν. Είναι προφανές ότι
το γερμανικό μοντέλο κράτους βρίσκεται στον αντίποδα του συγκεντρωτικού φιλελεύθερου κράτους,
προϊόντος της Γαλλικής Επανάστασης, όπου καταργούνται όλα τα ενδιάμεσα σώματα ανάμεσα στους πολίτες και την κεντρική εξουσία. Και

για να έρθω στο προκείμενο των
ημερών, το γερμανικό μοντέλο απαγορεύει ουσιαστικά τόσο την απευθείας φορολογία των Ευρωπαίων
πολιτών όσο και την έκδοση χρέους
από τις Βρυξέλλες, είτε για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων του κορωνοϊού είτε για τις
αμυντικές δαπάνες ανάπτυξης ενός
ευρωπαϊκού στρατού στα σύνορα
της Ένωσης.
Η κρίση του κορωνοϊού είναι βέβαιο ότι θα εντείνει το ζήτημα της
πολιτικής ηγεμονίας, καθώς η έκβαση
της διαμάχης ανάμεσα στη γαλλική
συγκεντρωτική και τη γερμανική
αποκεντρωτική ιδέα του ευρωπαϊκού
κράτους θα κρίνει και τη μορφή του
ευρωπαϊκού πολιτεύματος. Τη διαμάχη αυτή περιπλέκει η ευρέως διαδεδομένη ιδέα του διαχωρισμού της
πολιτικής από την οικονομία. Την
ιδέα αυτή ασπάζεται η Γερμανία καθότι η ισχύς της είναι οικονομική
σε μια εποχή όπου η οικονομία είναι
πεδίο ζωτικών αντιπαραθέσεων. Αλλά, όπως έλεγε χαρακτηριστικά ο
Κονδύλης, «η οικονομία δεν είναι
λιγότερο πολιτική από την ίδια την
πολιτική, ήτοι αποτελεί όπως ακριβώς
και η πολιτική (με την τρέχουσα στενή σημασία της λέξης) πρόβλημα
συγκεκριμένων σχέσεων και συσχετισμών ισχύος μεταξύ συγκεκριμένων
ανθρώπων».

Ο κ. Παναγιώτης Χριστιάς είναι αν. καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου και
εταίρος ερευνητικών κέντρων των Πανεπιστημίων Λωρραίνης και Στρασβούργου.
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Επενδύσαμε περισσότερα
για πυρηνικό πόλεμο παρά
για αντιμετώπιση πανδημιών
Ο συνιδρυτής της Microsoft Μπιλ Γκέιτς στο συνέδριο TΕD το 2015
είχε τονίσει ότι δεν είμαστε προετοιμασμένοι για την επόμενη επιδημία







Της ΛΙΖΖΥ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

Καθώς ο κορωνοϊός συνεχίζει να εξαπλώνεται ραγδαία, επιβραδύνοντας την παγκόσμια οικονομία, λυγίζοντας συστήματα
υγειονομικής περίθαλψης και επηρεάζοντας
την καθημερινή ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων ανά τον κόσμο, είναι φυσιολογικό
να ανατρέξουμε στο πρόσφατο παρελθόν
αναζητώντας γεγονότα ή πρόσωπα που
προειδοποιούσαν για ό,τι ζούμε σήμερα.
Μιλώντας στο συνέδριο TΕD το 2015, ο
συνιδρυτής της Microsoft Μπιλ Γκέιτς είχε
πει πως οι ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων
δεν κινδυνεύουν τόσο από πολεμική σύγκρουση όσο από έναν φονικό ιό, λέγοντας
χαρακτηριστικά πως η ανθρωπότητα κινδύνευε «όχι από πυραύλους, αλλά από μικρόβια».
Ο 64χρονος Μπιλ Γκέιτς, μέσω του Ιδρύματος Bill & Melinda Gates, έχει τα τελευταία 20 χρόνια συνεισφέρει πάνω από 6
δισεκατομμύρια δολάρια στην ιατρική
έρευνα και περίθαλψη. Στην προ πέντε
ετών ομιλία του, ο Γκέιτς είχε πει πως «δεν
είμαστε προετοιμασμένοι για την επόμενη
επιδημία», τονίζοντας πως η ανθρωπότητα
είχε επενδύσει ένα τεράστιο και δυσανάλογο ποσό στην πυρηνική αποτροπή παρά
σε μέσα αντιμετώπισης πανδημιών.
Σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο
Ερευνών για την Ειρήνη της Στοκχόλμης
(SIPRI), οι συνολικές παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες έφτασαν τα 1,8 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2018, αντιπροσωπεύοντας αύξηση 2,6% από το 2017. Ο
Γκέιτς στήριξε την προειδοποίησή του
στις αδυναμίες που είχαν φανερωθεί κατά
την έξαρση του ιού Έμπολα στη Δυτική
Αφρική το 2014, η οποία είχε σκοτώσει
πάνω από 11.300 άτομα στη Λιβερία, τη
Σιέρα Λεόνε και τη Γουϊνέα. Παρά τους
θανάτους που σημειώθηκαν, ο Γκέιτς ανέ-
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Ο Μπιλ Γκέιτς, μέσω του Ιδρύματος Bill & Melinda Gates,
έχει τα τελευταία 20 χρόνια
συνεισφέρει πάνω από 6 δισεκατομμύρια δολάρια στην ιατρική έρευνα και περίθαλψη.
φερε πως η κρίση είχε αποφύγει τα χειρότερα, αφού ο ιός δεν είχε ταξιδέψει σε
πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές και
δεν ήταν αερομεταφερόμενος. Πέρα από
την «ηρωική μάχη του ιατρικού προσωπικού ενάντια στον Έμπολα», ο Μπιλ Γκέιτς
σημείωσε ότι η κρίση αυτή και η ανεπαρκής
απάντηση της παγκόσμιας ιατρικής κοινότητας είχαν αναδείξει την απουσία βασικών στοιχείων στην αντιμετώπιση επιδημίας τέτοιας κλίμακας. Συγκεκριμένα,
δεν υπήρχε ομάδα επιδημιολόγων έτοιμη
να μεταβεί στις χώρες όπου εξαπλωνόταν
ο ιός για την επιτήρησή του, αλλά ούτε
και ομάδα ιατρών έτοιμη για άμεση απάντηση και περίθαλψη των κρουσμάτων.
Η αδυναμία που είχε αναδειχθεί κατά
την έξαρση Έμπολα δεν ήταν απλώς «ότι
το σύστημα δεν είχε λειτουργήσει αρκετά
καλά» αλλά ότι «δεν είχαμε σύστημα καν»,
επισήμανε ο Γκέιτς, προειδοποιώντας πως
αν δεν προχωρήσουμε σε κατάλληλη προετοιμασία, «η επόμενη επιδημία θα είναι
δραματικά πιο καταστροφική από αυτή
του Έμπολα». Αυτό που προσπαθούσε να
αναδείξει τότε ο Γκέιτς ήταν την ανάγκη
να αντιμετωπίσουμε την επικείμενη απειλή
ενός φονικού ιού με την ίδια σοβαρότητα
με την οποία προετοιμαζόμαστε για ένα
πόλεμο που αχνοφαίνεται συνεχώς στον
ορίζοντα, προσαρμόζοντας στρατιωτικούς
μηχανισμούς για την αντιμετώπιση οποι-

ασδήποτε θανατηφόρας υγειονομικής κρίσης. Αν και έχουμε ακούσει δηλώσεις από
αρκετούς αρχηγούς χωρών, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Νίκου Αναστασιάδη, πως είμαστε σε πόλεμο με τον κορωνοϊό, τον αόρατο αυτό εχθρό που είχε
μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής (3/4)
σημειώσει περισσότερα από ένα εκατομμύριο κρούσματα και 53.975 θανάτους
παγκοσμίως, καμία χώρα δεν είχε κινητοποιηθεί επαρκώς από την έκκληση του
Γκέιτς το 2015.
Μια αποτελεσματική αντιμετώπιση
πανδημίας, σύμφωνα με τον Γκέιτς, θα
αποτελούνταν από τη δημιουργία από
κάθε χώρα ενός «υγειονομικού στρατού»,
καθώς και ενός «εφεδρικού στρατού» επαγγελματιών υγείας, που θα ενεργοποιούνταν
να δώσουν άμεσες απαντήσεις σε περιπτώσεις επιδημίας, σε συντονισμό με τον
πραγματικό στρατό.
«Ακριβώς όπως το ΝΑΤΟ έχει μια κινητή
μονάδα που μπορεί να ενεργοποιηθεί πολύ
γρήγορα και ακριβώς όπως προετοιμάζεται
για τον πόλεμο με προσομοιώσεις μάχης»,
ο Γκέιτς είχε μιλήσει για την ανάγκη προσομοιώσεων επιδημίας, «έτσι ώστε να δούμε πού είναι τα κενά». Τέλος, ο Γκέιτς
τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της έρευνας
και ανάπτυξης στους τομείς των εμβολίων
και της διάγνωσης. «Αυτή τη στιγμή δεν
έχω ακριβή προϋπολογισμό για το τι θα
κόστιζε αυτό, αλλά είμαι βέβαιος ότι είναι
πολύ μέτριος σε σχέση με την πιθανή ζημιά», είχε δηλώσει ο Γκέιτς, χαρακτηρίζοντας την απουσία αυτών των στοιχείων
«παγκόσμια αποτυχία».

Μπίλ Γκέιτς: Δυστυχώς
δεν κάναμε αρκετά
Περί τα τέλη Φεβρουαρίου, ο Γκέιτς δήλωσε ότι «το COVID-19 έχει αρχίσει να
συμπεριφέρεται πολύ όπως το παθογόνο

Μιλώντας στο συνέδριο TΕD το 2015, ο συνιδρυτής της Microsoft Μπιλ Γκέιτς είχε πει πως οι

ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων δεν κινδυνεύουν τόσο από πολεμική σύγκρουση όσο από έναν
φονικό ιό, λέγοντας χαρακτηριστικά πως η ανθρωπότητα κινδύνευε «όχι από πυραύλους, αλλά
από μικρόβια».
του αιώνα, για το οποίο ανησυχούσαμε».
Μιλώντας σε τηλεδιάσκεψη, ο Γκέιτς δήλωσε ότι ήλπιζε πως η ομιλία του το 2015
θα είχε συμβάλει στην ευαισθητοποίηση
του κόσμου για τις καταστροφικές συνέπειες μιας επιδημίας, αλλά τόνισε πως «δυστυχώς πολλά λίγα έγιναν». Μια θετική
κίνηση, είπε, ήταν η δημιουργία του Συνασπισμού για την Καινοτομία στην Επιδημιολογική Ετοιμότητα (Coalition for
Epidemic Preparedness Innovation), η
οποία συγχρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα
Bill & Melinda Gates, καθώς και από άλλα
ιδρύματα και ορισμένες κυβερνήσεις.
«Ήταν ένα βήμα, αλλά μικρό, σε σύγκριση
με αυτό που θα έπρεπε να συμβεί». Στις 5
Φεβρουαρίου, το ίδρυμα ανακοίνωσε δωρεά

ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων για
τη χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης
φαρμάκων και άλλων θεραπειών για το
COVID-19.
Σύμφωνα με τον Γκέιτς, «εάν μια χώρα
κάνει καλή δουλειά όσον αφορά τις εξετάσεις και εφαρμόσει lockdown, τότε μέσα
σε 6-10 εβδομάδες θα πρέπει να αρχίσουν
να βλέπουν πολύ λίγα κρούσματα, και θα
μπορέσει να επαναλειτουργήσει». Αναγνωρίζοντας τις οικονομικές επιπτώσεις,
ο Γκέιτς τόνισε παράλληλα ότι είναι πιο
σημαντικό να διατηρηθούν οι κανόνες
κοινωνικής απομάκρυνσης, ώστε τα κρούσματα να μην γίνουν ανεξέλεγκτα, κατακλύζοντας τα νοσοκομεία και οδηγώντας
τους θανάτους στα ύψη.

Πανδημία, τεχνολογία, καινοτομία...

Το δημοσιογραφείν εν καιρώ κορωνοϊού

Του ΓΙΑΝΝΗ ΑΡΜΕΥΤΗ

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ

πανδημία φαίνεται να αποτελεί ιστορικό ορόσημο για
όλο τον πλανήτη. Σαν έργο
επιστημονικης φαντασίας, βλέπουμε εκατοντάδες χιλιάδες συνανθρώπους μας μολυσμένους από
τον κορωνοϊό, δεκάδες χιλιάδες
νεκρούς, με κίνδυνο κατάρρευσης
συστημάτων υγείας, με περιορισμούς στη διακίνηση, με σχολεία
και εκπαιδευτήρια κλειστά. Μεγάλος αριθμός ανθρώπων είναι αποκλεισμένος απο τους δικούς του,
μεγαλουπόλεις βουβές και έρημες,
εμπορική και τουριστική δραστηριότητα στο ναδίρ, χρηματιστηρια
να καταρρέουν, νοικοκυριά σε απόγνωση με την ανεργία και τις οικονομικές επιπτώσεις να είναι πλέον χειροπιαστές.
Η ιστορία, αλλά και η βιολογία
μάς έχουν διδάξει ότι ο άνθρωπος,
αλλά και γενικότερα οι ζωντανοί
οργανισμοί του πλανήτη μας, κατάφεραν να επιβιώσουν επειδή
μπορούσαν να προσαρμοστούν
στις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε
εποχής. Με παρόμοιους όρους το
ίδιο συμβαίνει και με την επιβίωση
οργανισμών, επιχειρήσεων και εργαζόμενων. Η προσαρμογή στο νέο
περιβάλλον είναι αναγκαία. Όσο
πιο συντεταγμένα γίνεται η προσαρμογή στο νέο περιβάλλον, τόσο
πιο μεγάλη θα είναι και η επίτευξη
των στόχων και βέβαια η ευημερία
των πολιτών θα γίνεται ολοένα και
πιο κατορθωτή. Η προσαρμογή στο
νέο περιβάλλον δεν είναι αφηρημένη έννοια, αλλά βασίζεται στην
τεχνολογία που χρειάζεται γνώση,
δεξιότητες, στρατηγική, και βέβαια
αντίληψη ότι πλέον η καινοτομία
συνιστά ένα βασικό αναπτυξιακό
εργαλείο.
Η επόμενη μέρα της παγκόσμιας
δοκιμασίας με την πανδημία δεν
θα είναι η ίδια. Οι προκλήσεις θα
είναι σε όλα τα επίπεδα. Ειδικότερα:
α) Η απόκτηση εξειδικευμένων δεξιοτήτων στη χρήση της νέας τε-

χνολογίας από τους εργαζόμενους,
β) Η δυνατότητα εργασίας πάνω
σε ευέλικτο ωράριο και της εργασίας από το σπίτι, γ) Η εφαρμογή
της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
από το κράτος και τις δημόσιες
υπηρεσίες.
Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων
της ψηφιακής επανάστασης είναι
επιβεβλημένη. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση θα επιφέρει μείωση
της γραφειοκρατίας με δυνατότητα
υποβολής αιτήσεων και ερωτημάτων για άμεσες απαντήσεις, στην
επικοινωνία με δημόσιους λειτουργούς μέσω e-mail, ή και με τα Μέσα
Κοινωνικής Δικτύωσης. Οι αχρείαστες, χρονοβόρες και αντιπαραγωγικές συναντήσεις έχουν ήδη
αντικατασταθεί από σύντομες τηλεδιασκέψεις.
Η ψηφιακή επανάσταση αλλάζει
δραματικά τον τρόπο με τον οποίο
συνεργάζονται οι επιχειρήσεις με
τους ιδιώτες. Από τη μια στιγμή
στην άλλη, μικρές επιχειρήσεις
απέκτησαν λόγο και πρόσβαση σε
μεγάλες αγορές. Καινούργιες ιδέες,
όπως η κατά παραγγελία υπηρεσίες
και κατασκευές (on demand) σε
συνδυασμό με τη ραγδαία πτώση
του τεχνολογικού κόστους, κατέστησαν δυνατές νέες καινοτόμες
πρακτικές σε όλους τους τομείς
της βιομηχανίας και της καθημερινής ζωής. Για όλους αυτούς τους
λόγους, η ανάγκη για γρήγορο και
ασφαλές διαδίκτυο είναι απολύτως
επιβεβλημένη. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές που να μπορούν
να ανταποκριθούν στη ζήτηση που
η αγορά ήδη έχει δημιουργήσει.
Με βάση τα πιο πάνω, είναι αναμενόμενο πως ο εργαζόμενος θα
αποκτήσει διαφορετικούς όρους
εργασίας, ενώ οι επιχειρήσεις θα
αυξήσουν την παραγωγικότητα,
την ποιότητα των προϊόντων, καθώς
και τις υπηρεσίες τους. Το κράτος
και άλλοι δημόσιοι οργανισμοί μπο-

ρούν να εξυπηρετούν τους πολίτες
γρηγορότερα, φθηνότερα και καλύτερα, αλλά και να μπορούν προσελκύσουν σημαντικές επενδύσεις.
Επίσης το ζήτημα της ασφάλειας
και της υγείας των εργαζομενων,
ίσως να αποτελεί ένα νέο πεδίο
αναζητήσεων. Όμως ένας τέτοιος
σχεδιασμός μεταφράζεται σε αυξημένο κόστος για τους εργοδότες.
Το κόστος αυτό, ωστόσο, είναι λιγότερο από το να είναι όλα κλειστά!
Έργα αξίας πολλών δισ. έχουν σταματήσει, και δικαιολογημένα, γιατί
αυτή η κατάσταση μάς έχει βρει
απροετοίμαστους. Όμως, για πόσο
καιρό θα παραμείνουν κλειστά; Για
2-3 μήνες; Εάν γίνουν έξι μήνες, ή
ένας χρόνος τι γίνεται; Η οικονομική
εξέλιξη δεν έχει την πολυτέλεια
της αναμονής γιατί ο χρόνος δεν
παγώνει και γιατί οι αναγκες είναι
καθημερινές.
Να γιατί υποστηρίζω ότι αυτή
η νεκρή περίοδος χρειάζεται να
λειτουργήσει ως χρόνος προετοιμασίας και προσαρμογής μας στα
νέα δεδομένα – επενδύσεις στην
έρευνα και την τεχνολογία, ασφαλές
διαδίκτυο, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, αναδιοργάνωση εργασίας,
αυξημένα μέτρα ασφαλείας και
υγείας για τους εργαζόμενους στα
εργοτάξια, νέα μεθοδολογία κατασκευής κ.ά.
Νομίζω η λέξη- κλειδί για όλα
τα πιο πάνω είναι η λέξη «προσαρμογή». Αυτό είναι ένα καθαρό μήνυμα για όλους: δεν θα γυρίσουμε
ξανά στην προηγούμενη περίοδο.
Γι’ αυτό με γνώση και με μέθοδο
να προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες της τεχνολογικής επανάστασης, το γρηγορότερο δυνατό. Διαφορετικά η απραξία και η επακούλουθη ανεργία θα δημιουργήσει
περισσότερα προβλήματα, ελλείψεις στην αγορά και νέο φαύλο κύκλο στο χώρο της οικονομίας.

Ο κ. Γιάννης Αρμεύτης είναι αρχιτέκτονας,
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κορωνοϊός, μέσα σε πολύ
βραχύ χρονικό διάστημα,
κατάφερε να αλλάξει άρδην
τη δημοσιογραφία και τα ΜΜΕ
παγκοσμίως. Άλλαξε δραματικά
τη θεματογραφία, άλλαξε καταλυτικά τον τρόπο και τις συνθήκες
εργασίας. Το δημοσιογραφικό και
μιντιακό τοπίο είναι πια εντελώς
διαφορετικά. Όλες οι θεματικές
και υπο-θεματικές των ΜΜΕ έχουν
διαφοροποιηθεί αισθητά, ευδιάκριτα και νομοτελειακά. Ο τρόπος
εργασίας των δημοσιογράφων άλλαξε ριζικά και οι συνθήκες υπό
τις οποίες καλούνται να επιτελέσουν την αποστολή και το έργο
τους είναι εντελώς διαφορετικές,
αλλά και αφάνταστα πιο δυσχερείς.
Έντυπος, διαδικτυακός, ηλεκτρονικός-ραδιοτηλεοπτικός Τύπος, επανιεράρχησαν τις προτεραιότητές τους. Το ζωντανό ρεπορτάζ προσλαμβάνει άλλες μορφές, η σχολιογραφία αλλάζει προσανατολισμούς, η αρθρογραφία
αγγίζει άλλους ορίζοντες. Και μέσα
σε όλη αυτή τη δραματική κοσμογονία, ο δημοσιογράφος καλείται
να εργαστεί, να επιτελέσει έργο,
να υπηρετήσει μια αποστολή, ένα
λειτούργημα, που ούτως ή άλλως
πάντα υπήρξε δύσκολο, δυσχερές
και πολυδαίδαλο.
Ο δημοσιογράφος οφείλει να
βρίσκεται στην καρδιά των γεγονότων, προκειμένου να αποκομίσει
πλήρη και σφαιρική εικόνα των
όσων θα καταγράψει και θα μεταφέρει στην κοινή γνώμη. Μόνο
που η καρδιά των γεγονότων εμπερικλείει πλέον κινδύνους και
υπόκειται σε περιορισμούς διακίνησης. Έτσι επιστρατεύεται η
τεχνολογία, που δεν αποτελεί πάντα εχέγγυο πιστής απόδοσης των
δρωμένων. Όπως και να έχει, σε
περιόδους κρίσης, οι δημοσιογράφοι και τα ΜΜΕ πρέπει να τυγχάνουν περαιτέρω διευκολύνσεων
και μεγαλύτερης αρωγής, αντί

πρόσθετων περιορισμών, μεγαλύτερων ακόμα και από ό,τι ισχύει
για όλους τους υπόλοιπους πολίτες.
Όπως σε καιρό πολέμου η απρόσκοπτη λειτουργία των ΜΜΕ και
η ανεμπόδιστη εργασία των δημοσιογράφων αποτελεί μέρος της
αμυντικής θωράκισης μιας χώρας,
ομοίως και εν καιρώ πανδημίας.
Η απρόσκοπτη λειτουργία των
ΜΜΕ και η ανεμπόδιστη εργασία
των δημοσιογράφων αποτελούν
αναπόσπαστο και νευραλγικό μέρος της αντιμετώπισης της λαίλαπας του κορωνοϊού από όλα τα
συγκρατημένα και θεσμοθετημένα
όργανα της πολιτείας μας. Εξάλλου,
όπως απέδειξε η ίδια η ζωή και η
καθημερινή πρακτική των τελευταίων εβδομάδων, από όλες τις
επαγγελματικές ομάδες το βάρος
διαχείρισης της πανδημίας επωμίζονται πρώτα οι γιατροί και οι
νοσηλευτές και μετά οι δημοσιογράφοι. Διότι η ενημέρωση της
κοινής γνώμης είναι η αμυντική
μας θωράκιση έναντι του ιού. Και
την ενημέρωση την επωμίζονται
αποκλειστικά οι δημοσιογράφοι.
Βέβαια ο ρόλος της δημοσιογραφικής κοινότητας είναι διττός.
Ναι μεν ενισχύουμε τις αρμόδιες
αρχές στη διάδοση και μετάδοση
όλων των συναφών οδηγιών και
διαταγμάτων περί της πανδημίας.
Αλλά την ίδια ώρα ελέγχουμε και
εξετάζουμε κριτικά τις οδηγίες,
τις αποφάσεις και αυτά τα διατάγματα. Ελέγχουμε και κρίνουμε τη
στόχευση, τη συγκρότηση, την
αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα των όσων αποφασίζονται
και εφαρμόζονται.
Την ίδια ώρα βέβαια η δημοσιογραφική κοινότητα οφείλει να
είναι αυτοκριτική και με τον εαυτό
της, αλλά και κριτική για το σύνολο
των πολιτών. Ως Ένωση Συντακτών από την πρώτη στιγμή καλέσαμε όλους τους συναδέλφους,
όπως στα σχετικά με τον κορωνοϊό

ρεπορτάζ αποφεύγουν το συναισθηματισμό, την εντυπωσιοθηρία
και την υπερβολή και όπως απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο
στους αρμόδιους και στους εμπειρογνώμονες για άντληση ενημέρωσης και συναφών πληροφοριών.
Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων η δημοσιογραφική δεοντολογία τηρείται και δεν έχουμε παρά να σεμνυνόμαστε γι’ αυτό.
Όσον αφορά την κριτική στάση
των δημοσιογράφων έναντι όλων
των πολιτών και για τον τρόπο
και τον βαθμό συμμόρφωσής τους
σε όλα τα αναγκαία και επιβεβλημένα μέτρα, δεν είναι λίγες οι φορές που μέσα από τα ΜΜΕ ασκήθηκε κριτική για όλες τις περιπτώσεις και τα φαινόμενα απείθειας, άσκεφτων ενεργειών, παρατυπιών και παρανομιών. Και
έτσι θα συνεχίσει να ενεργεί η
δημοσιογραφική κοινότητα μέχρι
τέλους. Αυτός είναι ο διττός, ο
πολλαπλός της ρόλος.
Άφησα για το τέλος τη συνδικαλιστική πτυχή του όλου θέματος
δημοσιογραφία και κορωνοϊός. Η
Ένωση Συντακτών Κύπρου έχει
την πεποίθηση ότι η κατανομή
των βαρών από την πανδημία του
κορωνοϊού πρέπει να είναι ακριβοδίκαιη, ισομερής, κοινωνικά
ευαίσθητη και αλληλέγγυα. Εργοδότες και εργοδοτούμενοι, ιδιοκτήτες ΜΜΕ και δημοσιογράφοι,
να επωμιστούν το βάρος που πραγματικά τους αναλογεί, χωρίς η
πλάστιγγα να γέρνει προς τη μια
ή την άλλη πλευρά. Όποτε διαπιστώνεται «αξιοποίηση» του κορωνοϊού προς περαιτέρω συρρίκνωση εργασιακών δικαιωμάτων
και ωφελημάτων, η ΕΣΚ θα προβαίνει στις δέουσες ενέργειες, καταγγέλλοντας και στηλιτεύοντας
ανάλογα φαινόμενα.

Ο κ. Γιώργος Φράγκος είναι πρόεδρος
της Ένωσης Συντακτών Κύπρου.
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Αύξηση της βίας
στην οικογένεια
εν καιρώ κορωνοϊού

Αυτές τις ημέρες του περιορισμού ας γίνουμε εμείς η φωνή
των γυναικών που ίσως ζουν ακόμη πιο δύσκολες μέρες
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Η πανδημία του COVID-19 έχει επηρεάσει όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας και φαίνεται ότι σε συγκεκριμένα ζητήματα
έχει αρχίσει να επιδρά αρνητικά και
ένα από αυτά είναι η ενδοοικογενειακή βία. Ο περιορισμός των μετακινήσεων και ο αυτο-περιορισμός
στο σπίτι επιδείνωσε την κατάσταση
ορισμένων οικογενειών, με αποτέλεσμα ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη
και Αντιμετώπιση της Βίας στην οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) να έχει καταγράψει 10 περιστατικά την ημέρα για
βία στην οικογένεια, τον πρώτο
μήνα του περιορισμού λόγω COVID-19. Σύμφωνα με τα στοιχεία του
Συνδέσμου, το σύστημα καταγραφής κλήσεων της Γραμμής Βοήθειας
1440 από το πρώτο επιβεβαιωμένο
κρούσμα στην Κύπρο μέχρι και τις
31 Μαρτίου κατέγραψε 2075 κλήσεις.
Λόγω του αυξημένου αριθμού κλήσεων απαντήθηκαν οι 921 κλήσεις,
ενώ 1154 κλήσεις παρέμειναν αναπάντητες λόγω πληρότητας της
γραμμής, επομένως και αγνώστου
περιεχομένου. Σε διάστημα 23 ημερών υποβλήθηκαν 15 αιτήματα για
εισδοχή σε χώρους φιλοξενίας, 12
αιτήματα για ατομική συμβουλευτική
και 230 αναφορές για βία στην οικογένεια. Όπως αναφέρεται, οι αναφορές για βία στην οικογένεια συνεχίζουν να αυξάνονται δραματικά
με το ποσοστό αύξησης να φθάνει
το 47% σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Η δρ Άντρη Ανδρονίκου, επιστημονική διευθύντρια
του Συνδέσμου, σημείωσε στην «Κ»
ότι η αύξηση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας δεν τους εκπλήσσει, διότι είναι κάτι που παρατηρείται όταν υπάρχει μεγαλύτερος
χρόνος παραμονής στο σπίτι μαζί
με τον δράστη (Χριστούγεννα, Πά-

σχα, καλοκαιρινές διακοπές), «αυτό
φυσικά δεν σημαίνει ότι δεν μας
ανησυχεί η αύξηση». Η δρ Ανδρονίκου τόνισε ότι η αύξηση περιστατικών βίας εξαιτίας του COVID-19
δεν παρατηρείται μόνο στην Κύπρο,
αλλά σε όλες τις χώρες και ιδιαίτερα
σε εκείνες που λειτουργούν προγράμματα αντιμετώπισης βίας.
Αυτό που ανησυχεί κυρίως τον








Η δρ Ανδρονίκου λέει
ότι αυτό που προβληματίζει είναι τα 15 νέα αιτήματα για τους χώρους
φιλοξενίας, διότι αν ξεπεραστεί ο διαθέσιμος
αριθμός κλινών ο Σύνδεσμος θα αντιμετωπίσει
σοβαρά προβλήματα.
ΣΠΑΒΟ, όπως εξηγεί η δρ Ανδρονίκου, πέραν της αύξησης στα περιστατικά, είναι ο αριθμός κλήσεων
που δεν απαντιούνται , λόγω του
πολύ μεγάλου αριθμού κλήσεων που
καλούνται να διαχειριστούν, «μας
προβληματίζει ιδιαίτερα, γιατί δεν
γνωρίζουμε το περιεχόμενο της κλήσης και της σοβαρότητάς της». Η
δρ Ανδρονίκου προσθέτει επίσης
ότι αυτό που επίσης προβληματίζει
τον Σύνδεσμο είναι τα 15 νέα αιτήματα σε χώρους φιλοξενίας, διότι
αν ξεπεραστεί ο διαθέσιμος αριθμός
κλινών ο Σύνδεσμος θα αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα. Σημειώνεται ότι ο ΣΠΑΒΟ λειτούργησε
με πολύ καλά αντανακλαστικά, αφού
εξ αρχής φρόντισε να αναπροσαρμόσει τον τρόπο υποδοχής καταγγελιών, «αυτό που μας απασχόλησε
ιδιαίτερα ήταν οι γυναίκες που δέ-

χονται βία να μπορούν να ζητούν
βοήθεια και τώρα που οι δράστες
βρίσκονται στο σπίτι ή έχουν συνεχώς τη φροντίδα των παιδιών».
Ετσι ο Σύνδεσμος ενεργοποίησε την
καταγγελία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ εντός των ημερών
θα λειτουργήσει και η ζωντανή επικοινωνία με live chat, συν αυτών
όλα τα ατομικά ραντεβού μπορούν
να γίνουν με τηλεδιάσκεψη, «ακόμα
και πριν από την εξάπλωση του ιού
είχαμε εξοπλίσει όλα τα καταφύγια
με είδη πρώτης ανάγκης».
Η δρ Ανδρονίκου γι’ αυτή τη
φάση που διανύουμε είναι πέραν
ότι πρέπει να σπάσει η αλυσίδα της
βίας, Θα ήθελα να παροτρύνω προς
δύο κατευθύνσεις, μπορεί να ζούμε
αυτή την κατάσταση σήμερα του
περιορισμού, αλλά το σίγουρο είναι
ότι δεν απαγορεύεται για καμία γυναίκα να ζητήσει βοήθεια, και δεύτερο τώρα όλοι οι πολίτες που βρίσκονται στο σπίτι, αν ακούσουν ή
αν υποψιαστούν πως ένα άτομο βιώνει βία ή απειλείται με βία να γίνουν
εκείνοι η φωνή της γυναίκας-θύμα.
Θα πρέπει να σταθούμε όλοι αλληλέγγυοι απέναντι στις παγιδευμένες
γυναίκες.
Σύμφωνα με την Αστυνομία Κύπρου ακόμα δεν μπορεί να τεκμηριωθεί αύξηση καθότι δεν έγινε οποιαδήποτε σχετική μελέτη που να
συγκρίνει τον αριθμό των καταγγελιών κατά το πρώτο τρίμηνο του
2019 με το τρίμηνο του 2020. Ωστόσο, προκαταρκτικά αναφέρεται πως
το πρώτο τρίμηνο του 2020 καταγράφηκαν παγκύπρια περίπου 400
περιστατικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία
που τηρούνται στο Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Βίας στην Οικογένεια
και Κακοποίησης Ανηλίκων, του
Τμήματος Καταπολέμησης Εγκλήματος Αρχηγείου Αστυνομίας, ο παγκύπριος ετήσιος αριθμός των ανα-

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Συνδέσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην οικογένεια, το ποσοστό αύξησης των περιστατικών φθάνει το 47% σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες.

Πού να απευθύνεστε
Ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη

και Αντιμετώπιση της Βίας στην οικογένεια υπενθυμίζει ότι συνεχίζει την παροχή βοήθειας μέσα
από τη Γραμμή Βοήθειας 1440, τις
τηλεδιασκέψεις, την ηλεκτρονική
επικοινωνία ενώ αντίστοιχα όλοι
οι χώροι φιλοξενίας βρίσκονται
σε πλήρη λειτουργία. Αν ακούσεις
η υποψιαστείς ότι κάποιο άτομο
βιώνει βία, έχεις ευθύνη να καλέσεις για Βοήθεια. Αστυνομία 112Γραμμή Βοήθειας 1440.

φερόμενων περιστατικών/καταγγελιών βίας στην οικογένεια για το
2019 είναι 1175. Η πανδημία δεν
έχει διαφοροποιήσει τις διαδικασίες
που ακολουθούνται από την Αστυνομία για την διερεύνηση καταγγελιών/περιστατικών βίας στην οικογένεια, ωστόσο η αντιμετώπιση της
βίας στην οικογένεια και ο αποτελεσματικός χειρισμός τέτοιων περιστατικών, αποτελεί εδώ και χρόνια
σημαντική προτεραιότητα για την
Αστυνομία. Σύμφωνα, δε, με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τον Αρχηγό
Αστυνομίας, οι υποθέσεις Βίας στην
Οικογένεια πρέπει να διερευνώνται
τάχιστα και να επιτυγχάνεται η αναγκαία συνεργασία με τις συναρμόδιες
Υπηρεσίες, κυρίως τις Υπηρεσίες
Κοινωνικής Ευημερίας, τις Υπηρεσίες
Ψυχικής Υγείας, τη Νομική Υπηρεσία, Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς

που χειρίζονται αυτά τα ζητήματα
κ.α. Αυτή είναι πάντοτε η προσπάθειά μας. Σχετικά με την πανδημία
και ελλείποντα πρόσωπα η Αστυνομία σημειώνει στην «Κ» ότι μέχρι
στιγμής δεν υπάρχουν καταγγελίες
για ελλείποντα πρόσωπα, που ο
λόγος της εξαφάνισής τους είναι η
πανδημία, ούτε υπάρχουν στοιχεία
που να καταδεικνύουν την αύξηση
τέτοιων περιστατικών.

Νέες τακτικές
Σύμφωνα με τα στοιχεία του
ΣΠΑΒΟ οι δράστες παρουσιάζουν
νέες τακτικές και μεθόδους βίας,
όπως η παρακράτηση από τον δράστη μέσων ατομικής προστασίας
(αντισηπτικά υγρά, μάσκες, φάρμακα, κ.λπ.), παρακοή του δράστη
στα μέτρα προστασίας και έκθεση
γυναικών και παιδιών σε αυξημένο
κίνδυνο ως προς τον ιό, απειλές
από το δράστη για εξώθηση των
γυναικών και παιδιών εκτός σπιτιού
και έκθεση στον ιό, παραπληροφόρηση γυναικών από τον δράστη
για την επικινδυνότητα της πανδημίας με αποτέλεσμα την πρόκληση παρατεταμένου φόβου αλλά και
την ενίσχυση της παραμονής στο
σπίτι και του φόβου στην αναζήτηση βοήθειας και παρεμπόδιση
γυναικών στην αναζήτηση ιατρικής
και άλλης βοήθειας στην περίπτωση
εμφάνισης συμπτωμάτων και παρακίνηση γυναικών για υπέρμετρη
χρήση των μέσων ατομικής προστασίας μέχρι την αιμορραγία ή
την πρόκληση πληγών, αλλά και

την παρακράτηση ή και χρησιμοποίηση παιδιών ως μέτρο άσκησης
ψυχολογικής βίας.

Κανένα ελαφρυντικό
Ο δρ Γιώργος Μεταξάς, συμβουλευτικός ψυχολόγος και πρόεδρος
του Παγκύπριου Συλλόγου Ψυχολόγων, σημειώνει εν πρώτοις ότι η
κοινωνική απομόνωση έχει αρνητικές συνέπειες, ιδιαίτερα σε ό,τι
αφορά την ψυχική μας ευεξία και
επικροτεί την πρωτοβουλία των
Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας για τη
λειτουργία υπηρεσίας τηλεψυχολογικής στήριξης. Όσον αφορά την
αύξηση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, τονίζει ότι η απομόνωση δεν αποτελεί δικαιολογία
για κανέναν και ότι η απομόνωση
δεν αποτελεί γενεσιουργό αιτία της
βίας, «η απάντηση στην ενδοοικογενειακή βία δεν μπορεί να είναι
άλλη από το να σπάσει η σιωπή. Και
κυρίως δεν μπορεί η απομόνωση
να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία
ή ως ‘ελαφρυντικό’. Από την πλευρά
του η διευθύντρια του Συνδέσμου
Οικογενειακού Προγραμματισμού
κα Μαρία Επαμεινώνδα είπε στην
«Κ» ότι μέσω της γραμμής για το
κοινό 1455 παρέχεται βοήθεια για
θέματα σεξουαλικής φύσης που
απορρέουν από τον κορωνοϊό, «το
κυριότερο ερώτημα για το οποίο
μπορούμε να απαντήσουμε είναι
κατά πόσο μπορεί να μεταδοθεί με
το σεξ, αλλά και για να κατευθύνουμε
σωστά γυναίκες με ανεπιθύμητη
εγκυμοσύνη».

Ευκαιρία για τους γονείς να επικοινωνήσουν με τα παιδιά τους
Ο δρ Κωνσταντίνος Σιώμος μιλάει στην «Κ» για τον κίνδυνο εξάρτησης των εφήβων από το διαδίκτυο εξαιτίας του κορωνοϊού
Συνέντευξη στον
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Ο δρ Κωνσταντίνος Σιώμος, παιδοψυχίατρος στο Ειδικό Ιατρείο Gaming Disorder Πανεπιστημιακή
Ψυχιατρική Κλινική ΠΓΝ Λάρισας
και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας μελέτης Διαταραχής εθισμού
στο διαδίκτυο, μιλάει στην «Κ» για
τον κίνδυνο εξάρτησης των εφήβων
στο διαδίκτυο από την υποχρεωτική
παραμονή τους στο σπίτι. Σύμφωνα
με αναφορά στο επίσημο site του
World Economic Forum στις
23/3/2020 έχει παρατηρηθεί αύξηση
κατά 50% της online δραστηριότητας των ανθρώπων.
–Ποιες ηλικίες και ποια φύλα είναι οι πιο επικίνδυνες για εξάρτηση;
–Η ηλικία εμφάνισης της διαδικτυακής εξάρτησης συνεχώς μειώνεται. Οι ηλικίες 12-25 ετών είναι
υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση
της νόσου, με ποσοστό εμφάνισης
του Gaming disorder με βάση τα
στοιχεία του ΠΟΫ στο 3-4%. Παρόλο,
όμως, που αυξήθηκε σημαντικά το
ποσοστό των κοριτσιών που έπαιζαν
συχνά ηλεκτρονικά και διαδικτυακά
παιχνίδια, δεν φάνηκε να εθίζονται
τόσο σε αυτά, όσο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ τα αγόρια
αποκλειστικά στα διαδικτυακά παιχνίδια. Γενικά, σε όλο τον κόσμο,
η αναλογία αγοριών προς κορίτσια
που παίζουν παιχνίδια πέφτει συνεχώς. Στην Αμερική το 2006 η αναλογία ήταν 62% - 38%, ενώ το 2018
εκτιμάται ότι ήταν 55% - 45%. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι παρόλο που πε-

ρισσότερα κορίτσια παίζουν ηλεκτρονικά και διαδικτυακά παιχνίδια,
τα αγόρια έχουν μεγαλύτερο αναλογικά κίνδυνο να εθιστούν σε αυτά.
Τα αγόρια τείνουν να παίζουν περισσότερο παιχνίδια δράσης, με μεγάλη ένταση, καθώς και παιχνίδια
ρόλων όπου σχηματίζονται ομάδες
με έντονες διαδράσεις μεταξύ τους
και μεγάλο ανταγωνισμό. Τα κορίτσια τείνουν να ασχολούνται με περισσότερο κοινωνικά παιχνίδια, χαμηλής έντασης. Κατά συνέπεια, ενώ
και τα δύο φύλα παίζουν παιχνίδια,
τα αγόρια ελκύονται περισσότερο
από παιχνίδια που έχουν μεγάλη
ένταση παιχνιδιού και μεγάλη συχνότητα μεταξύ των παρτίδων, ενώ
λαχταρούν την αναγνώριση των
ομοίων τους (peer recognition),
στοιχεία που συνάδουν περισσότερο
με τον εθισμό σε ένα παιχνίδι.
–Υπάρχουν μεγαλύτεροι κίνδυνοι
για εθισμό, αυτή την περίοδο;
Ποιοι είναι οι κίνδυνοι, gaming
π.χ.
–Μία από τις κύριες δραστηριότητες στην οποία μπορεί να εθιστεί
ένα παιδί ή ένας έφηβος αυτή την
περίοδο της πανδημίας, που επιβάλλεται παραμονή στο σπίτι, είναι
το ηλεκτρονικό παιχνίδι και ιδίως
το διαδικτυακό παιχνίδι. Τα παιδιά
και οι έφηβοι αποκτούν ψυχολογική
εξάρτηση από το Διαδίκτυο, γιατί
μέσα από τη χρήση αισθάνονται
καλύτερα, ενισχύεται η αυτοεκτίμησή τους ή διαφεύγουν από τα άγχη της καθημερινότητας, της οικογένειας, της εφηβείας. Αυτό είδαμε
στις έρευνες της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Εθισμού στο Διαδί-

Οι γονείς μπορούν να σχεδιάσουν

ένα χρονοδιάγραμμα εκ των προτέρων και ανάλογα με τη διαδικτυακή
δραστηριότητα, λέει ο δρ Σιώμος.

Παρόλο που περισσότερα κορίτσια παίζουν
ηλεκτρονικά και διαδικτυακά παιχνίδια, τα
αγόρια έχουν μεγαλύτερο
αναλογικά κίνδυνο
να εθιστούν σε αυτά.

κτυο ήδη από το 2008. Ο ΠΟΫ στις
18/6/18, συμπεριέλαβε στην τελευταία 11η έκδοση του επίσημου κατάλογου όλων των ασθενειών τη
διαταραχή ηλεκτρονικού παιχνιδιού
(Gaming Disorder, κωδικός 6C51)
ως επίσημη ψυχική διαταραχή καθιστώντας σαφές ότι πρόκειται για
μία αυτοτελή διαταραχή εθισμού
και όχι κάποιο δευτερογενές φαινόμενο που παρουσιάζεται ως σύμπτωμα ή απότοκο μίας άλλης πάθησης. Σύμφωνα με τον ΠΟΫ, η διαταραχή ηλεκτρονικού παιχνιδιού
μπορεί να αφορά τόσο σε διαδικτυακό παιχνίδι όσο και σε παιχνίδι
εκτός διαδικτύου ή και σε συνδυασμούς τους.
–Πώς περιγράφεται η διαταραχή
ηλεκτρονικού παιχνιδιού;
–Κατ’ αρχάς ως ένα πρότυπο μόνιμης ή επαναλαμβανόμενης συμπεριφοράς βιντεοπαιχνιδιού, διαδικτυακού και μη, που εκδηλώνεται
με: Μειωμένο έλεγχο στο παιχνίδι
(π.χ., έναρξη, συχνότητα, ένταση,
διάρκεια, τερματισμός, πλαίσιο).
Αύξηση της προτεραιότητας που
δίνεται στα παιχνίδια, στον βαθμό
που τα παιχνίδια υπερισχύουν των
άλλων συμφερόντων ζωής και των
καθημερινών δραστηριοτήτων. Συνέχιση ή κλιμάκωση του παιχνιδιού
παρά την εμφάνιση αρνητικών συνεπειών.
–Τι θα συμβουλεύατε τους γονείς
αυτή την περίοδο για τη χρήση
του διαδικτύου από τους έφηβους. Αλλά και τα ίδια τα παιδιά.
–Οι γονείς οφείλουν να συζητήσουν και να συμφωνήσουν με
τα παιδιά τους συγκεκριμένους κα-

νόνες χρήσης των ηλεκτρονικών
συσκευών και να φροντίσουν τη
συστηματική τήρησή τους, χωρίς
εξαιρέσεις. Οι γονείς μπορούν να
σχεδιάσουν ένα χρονοδιάγραμμα
εκ των προτέρων και ανάλογα με
τη διαδικτυακή δραστηριότητα,
ορίζοντας ώρες για την online εκπαίδευση το πρωί και ώρες ηλεκτρονικής ψυχαγωγίας και επικοινωνίας το απόγευμα. Δώστε το παράδειγμα με τις πράξεις σας. Ο πρώτος που θα ελέγχεται για τη συνέπεια των πράξεών του θα είναι ο
γονιός, ο οποίος πρέπει να δίνει
το καλό παράδειγμα. Είναι σημαντικό οι ίδιοι οι γονείς να μπορούν
να τηρήσουν ορισμένους ψηφιακούς κανόνες. Επίσης, θα πρέπει
να φροντίσουν ώστε να μην υπάρχουν εξαιρέσεις μεταξύ των παιδιών
της οικογένειας στην χρήση του
διαδικτύου. Οι κανόνες θα πρέπει
να ισχύουν για όλα τα παιδιά. Δεν
θα είναι διαπραγματεύσιμοι κατά
περίπτωση. Δεν θα αλλάζουν ανάλογα με τη συμπεριφορά του ενός
ή του άλλου. Δεν θα συγκρίνονται
με κανόνες που ακολουθούν άλλα
παιδιά άλλων οικογενειών. Να βρεθούν δημιουργικές δραστηριότητες
για τα παιδιά στο σπίτι. Θα πρέπει
να υπάρχουν εναλλακτικές δραστηριότητες, εύκολες να οργανωθούν και να πραγματοποιηθούν,
στις οποίες τα παιδιά θα χρησιμοποιούν τα χέρια τους και τη φαντασία τους (π.χ. συναρμολόγηση,
ζωγραφική, πηλός κ.ο.κ.).
–Μπορεί εν τέλει να αξιοποιηθεί
θετικά η πανδημία;
–Η συγκυρία της πανδημίας

μπορεί να αξιοποιηθεί θετικά αυξάνοντας τον ποιοτικό χρόνο αλληλεπίδρασης των μελών της οικογένειας. Είναι μια ευκαιρία για
τους γονείς να επικοινωνήσουν
ουσιαστικά με τα παιδιά τους και
να οργανώσουν κοινές δημιουργικές δραστηριότητες. Μπορούμε, μικροί και μεγάλοι- να εκπαιδευτούμε στην ορθολογική και δημιουργική χρήση του Διαδικτύου και
να προστατέψουμε τους εαυτούς
μας από τους διάφορους κινδύνους.
Οφείλουμε να μάθουμε να αξιοποιούμε την τεχνολογία με δημιουργικότητα και ασφάλεια, καλλιεργώντας δεξιότητες ζωής απαραίτητες για το ψηφιακό μας μέλλον.
Με αυτόν τον τρόπο θα ισορροπήσουμε την πραγματική και την ψηφιακή ζωή και θα μετατραπούμε
σε πολίτες του αύριο, με κριτική
σκέψη και καινοτόμες ιδέες…
–Υπάρχει κάτι που αναμένετε να
διαφανεί την επόμενη περίοδο;
–Αναμένω μεγάλη ανάπτυξη της
χρήσης του διαδικτύου ακόμη και
από τις μεγαλύτερες ηλικίες, ο χρόνος online που θα αντιστοιχεί σε
καθέναν μας θα αυξηθεί πολύ, γεγονός το οποίο θα πρέπει να συνοδευτεί και από την αντίστοιχη ανάπτυξη ψηφιακής νοημοσύνης των
πολιτών, ώστε να χρησιμοποιήσουν
την τεχνολογία με κριτική σκέψη
και προς όφελός τους. Θα παρατηρηθεί, επίσης, εκρηκτική αύξηση
των esports, χιλιάδες παιδιά στον
κόσμο θα φιλοδοξούν να γίνουν
επαγγελματίες παίκτες και αναμένεται να αυξηθεί ανάλογα και ο επιπολασμός του Gaming disorder.
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ÙÞËÚÏÑ¦ ÓË Ä ÚÏ ÁÞÕßÓË Ó¦ÛËÏ ÍÏÇ
ÚÎÒÕÃÓÜÐÎ*6=0+ ÆÙÚËØÇÇÖÄ
ÎÓÁØËÝÓ¦ÞÎÝÓËÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄ
ÙÚÎÞ×ØÇÓÇÝ

Ενα άτομο που έχει νοσήσει
αποκτά ανοσία έναντι
του ιού και, εάν ναι, για πόσο
διάστημα;



ßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂÊËÔÍÔÜØÃàÕßÓË
ÖÕÒÒ¦ÍÏÇÚÎÔÇÔÕÙÃÇÖÕßÑÇÚÇ
ÇÒ
ÒËÃÖËÏ Î ÒÕÃÓÜÐÎ ÇÖÄ ÚÕÔ ÏÄ ¢ÇÃÔËÚÇÏ ÄÚÏ ÄÔÚÜÝ ÑÇÚÇÒËÃÖËÏ ÇÔÕÙÃÇ
ÑÇÛ×ÝÊËÔÁÞÕßÔÇÔÇÌËØÛËÃÖËØÏÙÚÇÚÏÑ¦ËÖÇÔÇ
ÇÒ
ÒÕÏÓ×ÐËÜÔÇÒ
ÒÒ
Ò¦ÊËÔ
ÐÁØÕßÓËÖÄÙÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÊÏÇØÑËÃÎ
ÇÔÕÙÃÇÇßÚÂ

Τ γνωρ
Τι
ρίζζο
ουμε για
γ α την
επ β ωση του ού στ ς
κα ρ κές συνθήκες;



ËÔ ËÃÓÇÙÚË ÈÁÈÇÏÕÏ ÄÚÏ Õ ÏÄÝ
ËÐÇÙÛËÔË ÓËÚÎÔ¦ÔÕÊÕÚÎÝÛËØÓÕÑØÇÙ ÇÝ ÖÇØÄÚ ßÖ¦ØÞÕßÔÑ¦ÖÕ ËÝ
ÚÁÚÕÏËÝ ÇÔÇÌÕØÁÝ  Ô ÑÇÏ ÍÔÜØÃàÕßÓË ÄÚÏ ÚÕ ÑÕÏÔÄ ÑØßÕÒÄÍÎÓÇ
ÖÕßÖØÕÑÇÒËÃÚÇÏÇÖÄÑÕØÜÔÕáÕÆÝ
Ó¦ÝÇÖÇÙÞÕÒËÃÑßØÃÜÝÚÕßÝÞËÏÓËØÏÔÕÆÝÓÂÔËÝ ÎËÓÖËÏØÃÇÓÇÝÇÖÄ
ÚÕßÝÑÕØÜÔÕ ÕÆÝÖÕßÖØÕÑ¦ÒËÙÇÔ
ÚÏÝËÖÏÊÎÓÃËÝ:(9:ÑÇÏ4,9:ËÔÏÙÞÆËÏ ÚÏÝ ÇÓÌÏÈÕÒÃËÝ ÓÇÝ  Ë Ñ¦ÛË ÖËØÃÖÚÜÙÎ  ÄÓÜÝ  Î ÈËÒÚÃÜÙÎ
ÚÕßÑÇÏØÕÆËÖÏÚØÁÖËÏÚÕÔÑÇÒÆÚËØÕ ÇËØÏÙÓÄ ÚÜÔ Þ×ØÜÔ  ÍËÍÕÔÄÝ
ÖÕß ÈÕÎÛ¦ ÙÚÕÔ ÖËØÏÕØÏÙÓÄ ÚÎÝ
ÓËÚ¦ÊÕÙÎÝÚÕßÏÕÆ

Πο α ε να τα συμπτώματα
του νέου κορωνο ού που
εμφαν ζο
ουν ο ασθενε ς, από τα
ήπ α έως τα σοβαρά;

Πότε αναμένετα να έχουμε
μ α σαφή ε κόνα γ α την
εξέλ ξη της επ δημ ας στη χώρα
μας;





©ÏÇÙÛËÔËÃÝÓÖÕØËÃÔÇËÓÌÇÔÃÙÕßÔÖßØËÚÄ ÌÇØßÍ
ÍÍ
ÍÇÒÍÃÇ ÖÕÔÄÒÇ ÓÕÝ ÈÂÞÇ ÊÆÙÖÔÕ Ç ÑËÌÇÒÇÒÍÃÇ  ÓßÇÒÍÃËÝ  ÑÇÚÇÈÕÒÂ  ÓË ÚÎÔ
ÁÔÚÇÙÎÚÜÔÙßÓÖÚÜÓ¦ÚÜÔÔÇÑßÓ Ç Ã Ô Ë Ú Ç Ï  Ç Ö Ä  Â Ö Ï Ç  Ä Ö Ü Ý  Ù Ë  Ó Ï Ç
Ç Ö Ò Â  Í Ø Ï Ö × Ê Î  Ù ß Ô Ê Ø Õ Ó Â  Ó Á Þ Ø Ï
ÖÕÒÆ ÁÔÚÕÔÎ ÙÚÏÝ ÙÕÈÇØÁÝ ÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝ ÞÕßÔÇÔÇÌËØÛËÃËÖÃÙÎÝ
ÇÖ×ÒË ÇÚÎÝÍËÆÙÎÝÑÇ ÚÎÝÄÙÌØÎÙÎÝ  ÑÇÛ×Ý ÑÇÏ ÙßÓÖÚ×ÓÇÚÇ ÇÖÄ
ÚÕÍÇÙÚØËÔÚËØÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇ ÄÖÜÝ
ÊÏ¦ØØÕÏËÝ  ÚÇ ÙÕÈÇØ¦ ÖËØÏÙÚÇÚÏÑ¦ ÖÕß ÔÕÙÎÒËÆÕÔÚÇÏ ÙË ÓÕÔ¦ÊËÝËÔÚÇÚ ÑÂÝÛËØÇÖË ÇÝ ÎË ÑÄÔÇ
ÓÖÕØË ÔÇË ÔÇ ÖÕÒÆÖ ÕÊÆÙÑÕÒÎ 
ÓËÙßÓÖÚ×ÓÇÚÇÄÖÜÝÕÐËÃÇÝÇÔÇÖÔËßÙÚ ÑÂÝÊßÙÞÁØË ÇÝÑÇ ÙÎÖÚ ÑÕÆÙÕÑ

© ËÖÄÓËÔËÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÛÇË ÔÇ 
ÑÇÛÕØÏÙÚÏÑÁÝ ²¦ØÎÙÚÎÔÁÍÑÇÏØÎ
ÒÂÉÎÓÁÚØÜÔÇÖÄÚÎÔÖÕÒ ÚË Ç ÇßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂÎÖÕØËÃÇÚÎÝËÖÏÊÎÓ ÇÝÙÚÎÞ×ØÇÓÇÝÊ ÑÇ ÕÒÕÍË ÙßÍÑØÇÚÎÓÁÔÎÇ Ù ÕÊÕÐ Ç ÓËÁÓÌÇÙÎ
ÙÚÕÙßÍÑØÇÚÎÓÁÔÎ® © ËÖ ÊÎÓ ËÝ 
ÄÓÜÝ Ë ÔÇ ÇÖØÄÈÒËÖÚËÝ¶ÇØÑÕÆÔ
Ò ÍÕ ßÖËØÓËÚÇÊÄÚËÝÓËÊßÔÇÚÄÚÎÚÇËÖÇÌ×ÔÓËËÖÃÔÕÙÇ¦ÚÕÓÇÍÏÇ
ÔÇ ÇÒÒ¦ÐËÏ Î ËÏÑÄÔÇ  ÖÃÙÎÝ  ÚÕ
ÊÏÇÞØÕÔÏÑÄÖØÄÈÒÎÓÇÚÎÝÖØÕÒÎÖÚÏÑÂÝ ÏÇÚØÏÑÂÝ ËÃÔÇÏ ÄÚÏ ÄÚÇÔ Î
ÖØÄÒÎÉÎËÃÔÇÏËÖÏÚßÞÂÝ ÎÇÖËÏÒÂ
ÌÇÔÚ¦àË ÓÇÑØ ÔÂÙÚÕÔÖÒÎÛßÙÓÄ
ÑÇÏ ÕÏ ÖØÕÌßÒ¦ÐËÏÝ ÞÇÒÇØ×ÔÕßÔ 
ÍËÍÕÔÄÝ ÖÕß ÓÖÕØËÃ ÔÇ ËÖÎØË¦ÙËÏ ÑÇÛÕØÏÙÚÏÑ¦ ÚÎÔ ËÐÁÒÏÐÎ ÚÎÝ
ËÖÏÊÎÓÃÇÝÙÚÎÞ×ØÇÓÇÝ 

Μπορε κάπο ος να δ ακρ νε
δ αφορές στα συμπτώματα
της COVID-19, της γρ πης κα του
κο νού κρυολογήματος;



ÙßÓÖÚÜÓÇÚÕÒÕÍ ÇÚÎÝÔÄÙÕß
*6=0+  ÊËÔ ËÃÔÇÏ ËÏÊÏÑÂ  ÇÒÒ¦
ÛßÓÃàËÏ ÇßÚÂ ÚÕß ÑÕÏÔÕÆ ÑØßÕÒÕÍÂÓÇÚÕÝ ÚÎÝÍØÃÖÎÝÂ¦ÒÒÜÔÒÕÏÓ×ÐËÜÔ ÚÕß ÇÔÇÖÔËßÙÚÏÑÕÆ  ©Ï
ÇÙÛËÔËÃÝÊËÔÓÖÕØÕÆÔÓËÈ¦ÙÎÚÇ
ÙßÓÖÚ×ÓÇÚÇÔÇÇßÚÕÊ ÇÍÔÜÙÚÕÆÔ
ÓË*6=0+ ËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÚÕßÝ
ÓËÚÕÔÍÏÇÚØÄÙËËÓÌ¦ÔÏÙÎÂËÖÏÊËÃÔÜÙÎÙßÓÖÚÜÓ¦ÚÜÔ ËÏÊÏÑ¦ÇÔ
ÇÔÂÑÕßÔÙËÕÓ¦ÊÇßÉÎÒÕÆÑÏÔÊÆÔÕß ÄÖÜÝ ÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ ÎÒÏÑÏÜÓÁÔÕÏ  ¦ÚÕÓÇ ÓË ÙÕÈÇØ¦ ÞØÄÔÏÇ
ÇÔÇÖÔËßÙÚÏÑ¦ÂÑÇØÊÏÕÒÕÍÏÑ¦ÔÕÙÂÓÇÚÇ ÇÔÕÙÕÑÇÚËÙÚÇÒÓÁÔÕÏ ËÃÔÇÏÇÖÇØÇÃÚÎÚÎ 

Πρέπε να ελεγχθε ένα άτομο
με συμπτώματα λο μωξης από
τον νέο κορωνο ό κα , εάν να ,
πότε;



§Ç ÐËÑÇÛÇØÃÙÕßÓË ÄÚÏ Î ÇÖÄÌÇÙÎÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎËÒÁÍÞÕßÍÏÇ

ÚÕÔÏÄËÃÔÇÏÇÖÄÌÇÙÎÖÕßÖØÁÖËÏ
ÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÚÇ ÇÖÄÚÕÔÍ ÇÚØÄÓÇÝ 
©ÚÇÔÊËÔÇÔÂÑÕßÓËÙËÕÓ¦ÊÇßÉÎÒÕÆÑÏÔÊÆÔÕßÑÇÏÚÇÙßÓÖÚ×ÓÇÚÇ
Ë Ã Ô Ç Ï  Â Ö Ï Ç  Ê Ë Ô  ß Ö ¦ Ø Þ Ë Ï  Ç Ô ¦ Í Ñ Î
ÍÏÇÁÒËÍÞÕ ¡ÁÔÕßÓËÙÖÃÚÏÑÇÏÑ¦ÔÕßÓËÄ ÚÏÛÇÑ¦ÔÇÓËÙËÁÔÇÇÖÒÄ
ÑØßÕÒÄÍÎÓÇ ÇÒ
ÒÒ
Ò¦ÇÔÚ ÓËÚÜÖ àÕßÓË ÚÕÔ ËÇßÚÄ ÓÇÝ ÜÝ ÌÕØÁÇ ÚÕß
ÏÕÆ ÑÇÏ ÖØÕÙÚÇÚËÆÕßÓË ÚÕßÝ ÍÆØÜ ÓÇÝ  Ô ËÓÌÇÔÃÙÕßÓË ÖßØËÚÄ
%  Â  ÑÇÏ ËÖÃÓÕÔÕ ÈÂÞÇ  ËÖÏÑÕÏÔÜÔÕÆÓË ÓË ÚÕÔ ÍÏÇÚØÄ ÓÇÝ  Õ
ÕÖÕÃÕÝÛÇÇÖÕÌÇÙÃÙËÏÇÔÞØËÏ¦àËÚÇÏ ÔÇ ËÒËÍÞÛÕÆÓË  Ô ßÌÃÙÚÇÚÇÏ
ÇßÚÄ ÖÕß ÒÁÓË ÛËÚÏÑÄ ËÖÏÊÎÓÏÕÒÕÍÏÑÄ ÏÙÚÕØÏÑÄ®  ÊÎÒÇÊÂ ÚÇÐÃÊÏ
ÙËÖËØÏÕÞÂÄÖÕßßÖ¦ØÞÕßÔÖÕÒ
ÒÒ
Ò¦
ÑØÕÆÙÓÇÚÇÚÎÝÔÄÙÕßÂËÖÇÌÂÓË
ÑØÕÆÙÓÇ ÕÍÏÇÚØÄÝÓÇÝÂÕ©±
ÛÇÓÇÝÑÇÛÕÊÎÍÂÙÕßÔÇÔÇÌÕØÏÑ¦
ÓËÚÕÔÁÒËÍÞÕ 

Πόσο μεταδοτ κός ε να ο νέος
ός;



© ÄÝÓËÚÇÊ ÊËÚÇ ËÆÑÕÒÇ ÑÚ Ó¦ÚÇÏ ÄÚÏ  ÑÇÚ¦ ÓÁÙÕÔ ÄØÕ  ÁÔÇ
¦ÚÕÓÕÓÖÕØË ÔÇÓÕÒÆÔË ÊÆÕÚØ Ç
¦Ò
ÒÒ
ÒÇ ¬ÕÖØÄÈÒÎÓÇÄÓÜÝË ÔÇ ÄÚ 
Ñ¦ÖÕ Ç¦ÚÕÓÇ Õ ÒËÍÄÓËÔÕ ßÖËØÓËÚÇÊÄÚËÝ ÓÖÕØÕÆÔÔÇÓÕÒÆÔÕßÔ
ÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÚÕßÝÍÆØÜÚÕßÝ 

ËßÑÕÒ ÇÓËÚÎÔÕÖÕ ÇÓËÚÇÊ ÊËÚÇÏ Õ ÏÄÝ  ÑÇÏ ÚÕ ÍËÍÕÔÄÝ ÄÚÏ ËÔ Ê Ë Þ Õ Ó Á Ô Ü Ý  Ó Ë Ú Ç Ê Ã Ê Ë Ú Ç Ï  Ñ Ç Ï  Ç Ö Ä
¦ÚÕÓÇ ÖÕß ÊËÔ ÁÞÕßÔ ËÑÊÎÒ×ÙËÏ
ÙßÓÖÚ×ÓÇÚÇÂÁÔÚÕÔÇÙßÓÖÚ×ÓÇÚÇ ÑÇÛÏÙÚ¦ÚÇÓÁÚØÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝ
ÇÖÕÙÚÇÙ ÕÖÕ ÎÙÎÝàÜÚ ÑÂÝÙÎÓÇÙÃÇÝ ÍÏÇ ÚÕÔ ÁÒËÍÞÕ ÚÎÝ ÖÕØËÃÇÝ
ÚÎÝËÖ ÊÎÓ ÇÝÑÇ ÚÎÔÖØÕÌÆÒÇÐÎ
Ú Õ ß  Ù ß Ù Ú Â Ó Ç Ú Õ Ý  ß Í Ë Ã Ç Ý  Ç Ö Ä  Ú Î Ô
ßÖËØÌÄØÚÜÙÎ 

Πο α ε να η δ άρκε α των
συμπτωμάτων στα ήπ α
περ στατ κά COVID-19;



¡ ÇÂÖ ÇÒÕ ÓÜÐÎÓËÚÕÔ ÄÓÖÕØËÃÔÇÒÂÐËÏÙËÓÃÇËÈÊÕÓ¦ÊÇ ÇÒÒ¦ÁÞÕßÔÇÔÇÌËØÛËÃÑÇÏÂÖÏÇÙßÓÖÚ×ÓÇÚÇ ÍÏÇ ÞØÕÔÏÑÄ ÊÏ¦ÙÚÎÓÇ
ÊÆÕËÈÊÕÓ¦ÊÜÔÂÑÇ ÖËØ ÙÙÄÚËØÕ 

Σε πόσο δ άστημα μετά
την έναρξη της νόσησης
εμφαν ζοντα τα ανησυχητ κά
συμπτώματα;



¬ÇÙßÓÖÚ×ÓÇÚÇÚÎÝÔÄÙÕßËÓÌÇÔ àÕÔÚÇ ÑÇÚ¦ÓÁÙÕÔÄØÕÎÓÁØËÝÓËÚ¦ÚÎÔËÖÇÌÂÓÇÝÓËÚÕÔÏÄ 
ÇÒÒ¦ÚÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÇßÚÄÓÖÕØËÃÔÇ
ÑßÓÇ ÔËÚÇ ÇÖÄÎÓÁØËÝ ¡ËÚ¦
ÚÎÔÁÔÇØÐÎÚÜÔÙßÓÖÚÜÓ¦ÚÜÔ ÙË
Ñ¦ÖÕÏÇÖËØÏÙÚÇÚÏÑ¦ÁÞËÏÇÔÇÌËØ-

ÛËÃ ËÖÏÊËÃÔÜÙÎ ÚÎÝ ËÏÑÄÔÇÝ ÁÖËÏÚÇÇÖÄÎÓÁØËÝ ÇÒ
ÒÒ
Ò¦ÇßÚÄÊËÔ
ÇÖÕÚËÒËÃÚÕÔÑÇÔÄÔÇ 

Πόσο από αυτούς που έχουν
προσβληθε από τη νόσο
θα χρε αστούν νοσηλε α σε
νοσοκομε ο;



±ÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏ  ÇÔ ÑÇÏ ÐÁØÕßÓË
ÄÚÏ ÖØÄÑËÏÚÇÏ ÍÏÇ ßÖËØËÑÚÃÓÎÙÎ 
ÑÇÛ×Ý ÖÕÒÒ¦ ÂÖÏÇ ÖËØÏÙÚÇÚÏÑ¦
ÊËÔ ÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÏ  ÄÚÏ ÑÇÚ¦ ÓÁÙÕÔ ÄØÕ ÚÕ   ÚÜÔ ÔÕÙÕÆÔÚÜÔ
ÛÇ ÞØËÏÇÙÚËÃ ÔÕÙÎÒËÃÇ  ¬Ç ÖÕÙÕÙÚ¦ ÄÓÜÝ ÊÏÇÌÕØÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ ÇÔ¦ÒÕÍÇ ÓË ÚÎÔ ÎÒÏÑÃÇ 
ÃÔÇÏÖÕÒÆÓÏÑØ¦ÙÚÏÝÔËÇØÄÚËØËÝ
ÎÒ Ñ ËÝÑÇ ÇßÐ¦ÔÕÔÚÇ ÙÎÓÇÔÚ Ñ¦
ÙÚÕßÝÎÒÏÑÏÜÓÁÔÕßÝ 

Πόσο από αυτούς που
νοσηλεύοντα , ε σάγοντα σε
ΜΕΘ;



ÑÕÓËÃÇ ÓÇÝ ÓÖÕØÕÆÔ ÔÇ ÇÔÚÇÖÕÑØÏÛÕÆÔ ÙÚÏÝ ÇÔ¦ÍÑËÝ  Î ÓÁÙÎ ÊÏ¦ØÑË ÇÔÕÙÎÒË ÇÝËÑÚÄÝËÔÚÇÚ ÑÂÝ
ËÃÔÇÏÚÎÝÚ¦ÐËÜÝÚÜÔÎÓËØ×Ô 
ÔÚÄÝ ËÔÚÇÚÏÑÂÝ  ÕÏ ÇÙÛËÔËÃÝ ÖÇØÇÓÁÔÕßÔ ÑÇÚ¦ ÓÁÙÕÔ ÄØÕ 
ÎÓÁØËÝ 

Στην πλε ονότητά τους ο
ασθενε ς με σοβαρή νόσηση
από τον νέο κορωνο ό έχουν
υποκε μενα νοσήματα. Πο α ε να
τα π ο συχνά στους ασθενε ς στη
χώρα μας;



ßÔÂÛÜÝ ÞØÄÔÏÇ ÑÇØÊÏÇÍÍËÏÇÑ¦ ÔÕÙÂÓÇÚÇ  ÖÕß ËÃÔÇÏ ÑÇÏ ÇÖÄ
ÚÇ ÙßÞÔÄÚËØÇ ÞØÄÔÏÇ ÔÕÙÂÓÇÚÇ 
ÇÒ
ÒÒ
Ò¦ÑÇ ÞØÄÔ ÇÇÔÇÖÔËßÙÚ Ñ¦ÔÕÙÂÓÇÚÇ ÑÇÏ ÇØØÆÛÓÏÙÚÕÝ ÙÇÑÞÇØ×ÊÎÝÊÏÇÈÂÚÎÝ 

Πότε μπορε κάπο ος που
έχε αρρωστήσε από τον
γε με ασφάλε α γ α
¬ÕÁÔÇÚØÃÚÕÇßÚ×ÔÖÕßÛÇÔÕ- νέο ό να βγ
ÙÎÒËßÚÕÆÔÓÖÕØËÃÔÇÞØËÏÇÙÚÕÆÔ τους άλλους από την καραντ να;
ßÖÕÙÚÂØÏÐÎÙË¡

Πο α ε να η μέση δ άρκε α
νοσηλε ας γ α τα σοβαρά
περ στατ κά, εντός κα εκτός
εντατ κής;



ßÚÂ ÚÎ ÙÚÏÍÓÂ  ÖÕß ÚÇ ÔÕÙÕ-



¡ËÚ¦ÎÓÁØËÝÇÖßØËÐ ÇÝ ÞÜØÃÝ ÚÎ ÒÂÉÎ ÇÔÚÏÖßØËÚÏÑ×Ô ÑÇÏ
ÇÖÕßÙÃÇÝ ÙßÓÖÚÜÓ¦ÚÜÔ ÇÖÄ ÚÕ
ÇÔÇÖÔËßÙÚÏÑÄ ÈÂÞÇÝ  ÖÕß ÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÚÇ ÇÖÄÚÕßÒ¦
¦Þ
Þ ÙÚÕÔ¦
¦Ò
ÒÒ
Ò
ÒËÝ
ÎÓÁØËÝÓËÚ¦ÚÎÊÏÇÑÕÖÂÚÜÔÙßÓÖÚÜÓ¦ÚÜÔ ËÑÚ Ó¦ÚÇ ÄÚ ÛÇÓÖÕ-

Με βάση πο α
επ δημ ολογ κά δεδομένα
θα μπορε η πολ τε α να σημάνε
λήξη συναγερμού κα να ξεκ νήσε
τη σταδ ακή άρση των μέτρων
κο νων κής απομόνωσης;



ÔÑ¦Ú ÓÇÝÊ ÊÇÐËÇßÚÂÎÖÇÔÊÎÓ Ç Ë ÔÇ ÄÚ ÒÂÐÎÙßÔÇÍËØÓÕÆ
ÓËÚÎÔÁÔÔÕÏÇÚÕßÄÚÏÍßØÃàÕßÓË
ÙÚÏÝ ÖÇÒÏÁÝ ÓÇÝ ÙßÔÂÛËÏËÝ ÑÇÏ
Ö Ç Æ Õ ß Ó Ë  Ô Ç  Ç Ô Î Ù ß Þ Õ Æ Ó Ë  Ñ Ç Ï  Ô Ç
ÖØÕÙÖÇÛÕÆÓË ÔÇ ËÃÓÇÙÚË ÖØÕË Ú Õ Ï Ó Ç Ù Ó Á Ô Õ Ï  Í Ï Ç  Ú Î Ô  Ç Ô Ú Ï Ó Ë Ú ×ÖÏÙÎ ËÖÏÊÎÓÏ×Ô  ÙË ÓÏÇ ËÖÕÞÂ
ÖÕß Õ ÑÄÙÓÕÝ ÊËÔ ÍÔÜØÃàËÏ ÙÆÔÕØÇ  ÊËÔ ÛÇ ÖØÁÖËÏ ÔÇ ßÖ¦ØÐËÏ
ÖÕÚÁ  ÚÎÔ ÖÇØÕÆÙÇ ËÖÏÊÎÓÃÇ 
ÍÏÇÔÇÇØÞÃÙÕßÓËÔÇËÐËÚ¦àÕßÓË
ÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÙÚÇÊÏÇÑÂÝ¦ØÙÎÝ
ÚÜÔ ÓÁÚØÜÔ  ÛÇ ÖØÁÖËÏ ÖØ×ÚÇ
Ô Ç  Ê Õ Æ Ó Ë  Ó Ï Ç  Ù Ú Ç Û Ë Ø Â  Ê Ï Ç Þ Ø ÕÔÏÑÂÑÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÂÓËÃÜÙÎÚÜÔ
Ñ Ø Õ ß Ù Ó ¦ Ú Ü Ô Ñ Ç Ï Ô Ç Ç Ö Õ Ñ Ú Â Ù Õ ß ÓËÚÎÙÇÌÁÙÚËØÎÊßÔÇÚÂËÏÑÄÔÇ
Ú Î Ý  Ç Ô Õ Ù Ï Ç Ñ Â Ý  Ñ Ç Ú ¦ Ù Ú Ç Ù Î Ý  Ú Õ ß
Ö Ò Î Û ß Ù Ó Õ Æ  Ó Ë  Ó Ë Ò Á Ú Ë Ý  Ö Õ ß  Â Ê Î
ÖØÕÍØÇÓÓÇÚÃàÕÔÚÇÏ 

Βασίλης
ης Κικίλ
λιιας στην «Κ»:
«Κ» Κερδίζζουμε
υ χρό
όνο, ανο
οίίγουμε ΜΕΘ
Να μην ÔÕÙÂÙÕßÓË ÄÒÕÏ ÓÇàÃ  §Ç
ÑËØÊ ÙÕßÓËÞØÄÔÕ  Ç ÙÚÕÔÞØÄÔÕ
ÇßÚÄÔÇËÔÏÙÞÆËÚÇÏÚÕÒÇÈÜÓÁÔÕ
ÓËÚ¦ ÓÃÇ ÊËÑÇËÚÃÇ ÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑ×Ô ÖËØÏÕØÏÙÓ×Ô ±  ßÚÄ ÚÕ
ÙÚÕÃÞÎÓÇÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÑËØÊÃàËÏÓÁØÇÚÎÓÁØÇÎÞ×ØÇÓÇÝ ßÖÄÚÎÔ
Ö Ø Õ â Ö Ä Û Ë Ù Î  Ä Ú Ï  Û Ç  Ù ß Ô Ë Þ Ï Ù Ú Ë Ã
ÇÊÏÇ
ÇÒ
ÒËÃÖÚÜÝÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÄÒÜÔ
ÍÏÇ ÚÎÔ ÚÂØÎÙÎ ÚÜÔ ÓÁÚØÜÔ ÖËØÏÕØÏÙÓÕÆÚÜÔÙßÔÇÛØÕÃÙËÜÔ ©
ßÖÕßØÍÄÝ ±ÍËÃÇÝ ÇÙÃÒÎÝ ÏÑÃ -

ÒÏÇÝ  ÓË ÊÂÒÜÙÂ ÚÕß ÙÚÎÔ  ® 
ËÑÖÁÓÖËÏÓÂÔßÓÇÙÚÂØÏÐÎÝÙÚÕßÝ
ÍÏÇÚØÕÆÝ  ÙÚÕßÝ ÔÕÙÎÒËßÚÁÝ ÑÇÏ
ÙÚÕ ÒÕÏÖÄ ÖØÕÙÜÖÏÑÄ  ÖÕß ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÎÔÖØ×ÚÎÍØÇÓÓÂÑÇÏ
Ô ÑÕÆÔÚÕÔÌÄÈÕ® ÚÕÔ àÕÔÚÇÝÄÚ Î
ÑßÈÁØÔÎÙÎÊËÔÛÇÙÚÇÓÇÚÂÙË ÚÎÔ
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÚÕßÓÁÍÏÙÚÕß ÇØÏÛÓÕÆ Ñ
ÑÒ
ÒÏÔ×Ô ËÔÚÇÚÏÑÂÝ 
ÄÖÕß ÑÇÏ ÊÏÇÊØÇÓÇÚÃàËÚÇÏ Î ÖÏÕ
ÙÑÒÎØÂ Ó¦ÞÎ ÓË ÚÕÔ *6=0+ 
ÔÊËÏÑÚÏÑÄ ÚÎÝ ÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÝ ËÃ-

ÔÇÏÄÚÏÓÄÔÕÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇËÈÊÕÓ¦ÊÇÁÞÕßÔÖØÕÙÚËÛËÃÙÚÏÝ¡
ÚÕß±ÑÒÃÔËÝ 

Ενίσχυση του ΕΣΥ
 ÇÔÇÔ ÑÂÙÕßÓËÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄÇÖÇÏÚËÃÚÇÏÙÜÓÇÚÏÑÂÇÖÕÙÚÇÙÏÕÖÕÃÎÙÎ  ÄÞÏ ÑÕÏÔÜÔÏÑÂ  ¬ÎÔ
ÑÕÏÔÜÔÏÑÄÚÎÚ¦ÓÇÝÊËÔÖØÁÖËÏÔÇ
ÚÎÞ¦ÙÕßÓË ²ØËÏ¦àËÚÇÏÔÇËÖÏÑÕÏÔÜÔÕÆÓËÓËÚÕßÝÙßÔÇÔÛØ×ÖÕßÝ
ÓÇÝÑÇÏÔÇÙÚÎØÃàÕßÓËÕÁÔÇÝÚÕÔ

¦ÒÒÕ  ÇÏ ÄÒÕÏ ÓÇàÃ ÙÚÎØÃàÕßÓË
ÚÕßÝÂØÜËÝÍÏÇÚØÕÆÝ ÔÕÙÎÒËßÚÁÝ
ÑÇ ÒÕ ÖÄÖØÕÙÜÖ ÑÄ ÖÕßÈØ ÙÑÕÔÚÇÏÙÚÎÔÖØ×ÚÎÍØÇÓÓÂÚÎÝÓ¦ÞÎÝÑÇÏÔÏÑÕÆÔÚÕÔÌÄÈÕ ÓËÃÝÛÇ
ÙßÔËÞÃÙÕßÓËÔÇÚÕßÝËÔÏÙÞÆÕßÓË
ÑÇÏ ÔÇ ÖØÕÙÚÇÚËÆÕßÓË ÚÕÔ ÖÒÎÛßÙÓÄÚÎÝÞ×ØÇÝ® ÊÎÒ×ÔËÏÙÚÎÔ
 ®ÕÑ  ÏÑÃÒÏÇÝÑÇÏÚÕÔÃàËÏÖÜÝ
ßÖÕÙÞËÛÂÑÇÓË ÄÚÏ ÊËÔ ÛÇ ÙÚÇÓÇÚÂÙÕßÓË ÔÇ ÖØÕÙÖÇÛÕÆÓË ÓË
ÄÒËÝ ÓÇÝ ÚÏÝ ÊßÔ¦ÓËÏÝ  ×ÙÚË ÔÇ

ÇÔÇÖÚÆÐÕßÓË ÚÕÔ ÓÁÍÏÙÚÕ ÇØÏÛÓÄÓÕÔ¦ÊÜÔËÔÚÇÚÏÑÂÝÛËØÇÖËÃÇÝ
ÙËÄÒÎÚÎÔËÖÏÑØ¦ÚËÏÇ ßÚÂÚÎÔ
ËÈÊÕÓ¦ÊÇ ÖØÕÙÛÁÙÇÓË  ÔÁËÝ
ÑÒÃÔËÝ ¡ ÑÇÏ ¡¢ ÚÕß ± 
ÌÛ¦ÔÕÔÚÇÝÁÚÙÏÙßÔÕÒÏÑ¦ÚÏÝ  
ÇÏÖØÕÞÜØ¦ÓËÑÇÛÎÓËØÏÔ¦ÙÚÎ
ÒËÏÚÕßØÍÃÇÔÁÜÔÑÒÏÔ×Ô¡ ÓË
ÚÕÔÇÖÇØÇÃÚÎÚÕËÐÕÖÒÏÙÓÄÑÇÏÓË
ÚÎ ÈÕÂÛËÏÇ ÚÜÔ ÏÇÚØ×Ô ÑÇÏ ÚÜÔ
ÔÕÙÎÒËßÚ×ÔÚÕß±® 
ÖÄ ÚÕ ÙÆÔÕÒÕ ÚÜÔ ÊÏÇÛÁÙÏ-

ÓÜÔÙÚÕ±ÑÒÏÔ×Ô¡ ÕÏ
ÁÞÕßÔ ÊËÙÓËßÛËÃ® ÇÖÕÑÒËÏÙÚÏ Ñ¦ÍÏÇÚÎÔÕÙÎÒËÃÇÇÙÛËÔ×ÔÖÕß
ÁÞÕßÔÖØÕÙÈÒÎÛËÃÇÖÄÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄ ÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÓÄ ÚÕß ßÖÕßØÍËÃÕß ±ÍËÃ ÇÝ ÕÇØÏÛÓÄÝÚÜÔÊËÙÓËßÓÁÔÜÔ
ÍÏÇ ÇÙÛËÔËÃÝ ÓË *6=0+  ÑÒÏ Ô×ÔËÔÚÇÚÏÑÂÝÛÇÌÚ¦ÙËÏÚÏÝ 
ËÔ×ÇÔ¦ÒÕÍÇÓËÚÎÔËÐÁÒÏÐÎÚÎÝ
Ô Ä Ù Õ ß  Û Ç  Ç ß Ð Î Û Ë Ã  Ö Ë Ø Ç Ï Ú Á Ø Ü  Õ
ÇØÏÛÓÄÝÇßÚÄÝ

ΚΟΣ Μ ΟΣ
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Οσα μας έμαθε η νίκη κατά του Εμπολα

Ο τέως επίτροπος για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και τη Διαχείριση Κρίσεων Χρήστος Στυλιανίδης μιλάει στην «Κ»
Συνέντευξη στην ΕΛΕΝΗ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ

Πριν ÇÖÄÖËØÃÖÕßÖÁÔÚËÞØÄÔÏÇÎ
ÖÇÍÑÄÙÓÏÇßÍËÃÇÑÏÔÊÆÔËßËÇÖÄ¦ÒÒÎÓÃÇËÖÏÊÎÓÃÇÇßÚÂÚÕßÓÖÕÒÇ
ÇØÄÒÕÖÕßÚÇÛÆÓÇÚÇÚÕßÛÇÔÇÚÎÌÄØÕßÇßÚÕÆÏÕÆÁÌÚÇÙÇÔÙÞËÊÄÔÚÏÝ
ÕÓÖÕÒÇÊËÔÑÇÚ¦ÌËØËÔÇ
ÖËØ¦ÙËÏÚÇËßØÜÖÇáÑ¦ÙÆÔÕØÇÑÇÏ
ÖÇØÁÓËÏÔËÑßØÃÜÝÙÚÏÝÞ×ØËÝÚÎÝßÚ
ÌØÏÑÂÝÇÖ»ÄÖÕßËÃÞËÐËÙÖ¦ÙËÏ©
ÒÄÍÕÝ"ÙßÔÚÕÔÏÙÓÁÔÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇ
ßØÜÖÇÃÜÔÑÇÏÓËØÏÑÇÔ×ÔÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÑÇÏËÖÏÙÚÎÓÄÔÜÔ©¦ÔÛØÜÖÕÝ
ÖÕßÇÔÁÒÇÈËÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÎÝËÖÏÊÎÓÃÇÝËÑÓÁØÕßÝÚÎÝÕÚÄÚË
ËÖÃÚØÕÖÕÝÍÏÇÚÎÔÔÛØÜÖÏÙÚÏÑÂ
ÕÂÛËÏÇÑÇÏÚÎÏÇÞËÃØÏÙÎ ØÃÙËÜÔ
ÆÖØÏÕÝ²ØÂÙÚÕÝÚßÒÏÇÔÃÊÎÝÓÏÒ¦ËÏÙÚÎÔ ®ÍÏÇÚÕÖ×ÝÑÇÚ¦ÌËØÇÔ
ÑÇÏÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÇÔÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑ¦
ÚÎÞËÏØÄÚËØÎËÖÏÊÎÓÃÇÚÕßÓÖÕÒÇ
ÚÇÔËÖÚÁÓÈØÏÕÝÚÕßÙÚÏÝ
ØßÐÁÒÒËÝÑÇÏÕÏßÖÕÉÂÌÏÕÏÍÏÇÚÎÔ
ÖÏÚØÕÖÂÏÕÆÔÑËØÖËØÔÕÆÙÇÔÇÖÄ
ÇÑØÕ¦ÙËÏÝÑÇÏÑÇÒÕÆÔÚÇÔÔÇÇÖÇÔÚÂÙÕßÔÙËËÐÕÔßÞÏÙÚÏÑÁÝËØÜÚÂÙËÏÝÇÖÄËßØÜÈÕßÒËßÚÁÝÖØÏÔÇÔÇÒ¦ÈÕßÔÚÕÞÇØÚÕÌßÒ¦ÑÏÄÚÕßÝ©ÚÇÔÕ
ÑÚßÒÏÇÔÃÊÎÝØÜÚÂÛÎÑËÚÏÛÇÁÑÇÔËÍÏÇÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÚÕÔÓÖÕÒÇÎËÖÏÊÎÓÃÇÂÊÎÓËÚØÕÆÙË
ÑØÕÆÙÓÇÚÇÓËÚÕÔÇØÏÛÓÄÔÇÊÏÖÒÇÙÏ¦àËÚÇÏÑ¦ÛËÓÂÔÇÔÛÁÒÕßÓË
ÔÇÇÖÕÌÆÍÕßÓËÖÇÔÊÎÓÃÇÖØÁÖËÏ
ÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÓËÚÕÔÏÄÇÖÄËÑËÃ
ÖÕßÐËÑÃÔÎÙËÑÇÏÄÞÏÇÖÄÚÇÍØÇÌËÃÇ
ÓÇÝÙÚÏÝØßÐÁÒÒËÝ®ÇÖ¦ÔÚÎÙËÞÜØÃÝÊËÆÚËØÎÙÑÁÉÎÑÇÏÊËÙÓËÆÛÎÑË
ÄÚÏÇÓÁÙÜÝÓËÚ¦ÚÎÔÇÔ¦ÒÎÉÎÚÜÔ
ÑÇÛÎÑÄÔÚÜÔÚÕßÛÇËÖÏÙÑËÖÚÄÚÇÔ
ÚÏÝÖÒÎÍËÃÙËÝÞ×ØËÝÃÍËÝÎÓÁØËÝ
ÇØÍÄÚËØÇÑÇÏÖØÏÔÇÑÄÓÎÇÔÇÒ¦ÈËÏ
ËÖÃÙÎÓÇÚÕÞÇØÚÕÌßÒ¦ÑÏÄÚÕßÕÑ
ÚßÒÏÇÔÃÊÎÝÊÏÕØÃàËÚÇÏÇÖÄÚÕßØÜÖÇáÑÄßÓÈÕÆÒÏÕÑÇÏÚÎÔßØÜÖÇáÑÂ
ÖÏÚØÕÖÂÙßÔÚÕÔÏÙÚÂÝÍÏÇÚÎÔÑÇÚÇÖÕÒÁÓÎÙÎÚÕßÓÖÕÒÇÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎËÖÏÊËÏÔÜÔÄÚÇÔÑÇÏßÖÂØÞËÇÔÎÙßÞÃÇÖÜÝÕÏÄÝÓÖÕØÕÆÙËÔÇÇÖËÏÒÂÙËÏ
ÇÑÄÓÎÑÇÏÚÎÔßØ×ÖÎ®ÒÁËÏÙÚÎÔ
 ®ÕÃÊÏÕÝ ÇÏÊßÙÚßÞ×ÝÕÇÍÑÄÙÓÏÕÝ©ØÍÇÔÏÙÓÄÝ±ÍËÃÇÝÖÕßÂÚÇÔ
ÕÙßÔÚÕÔÏÙÚÂÝÍÏÇÚÎÓËÍ¦ÒÎÇßÚÂ
ÑØÃÙÎÈØÏÙÑÄÚÇÔßÖÄÑÇÚ¦ØØËßÙÎ
 ßÑÒÕÌÕØÕÆÙËÚÄÚËÁÔÇÚØÕÓÇÑÚÏÑÄÙËÔ¦ØÏÕÍÏÇÖÇÔÊÎÓÃÇÑÇÏÍÏÔÄÚÇÔ
ÒÄÍÕÝÍÏÇÁÜÝËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÔËÑØÕÆÝ®ÛßÓ¦ÚÇÏÕÑÚßÒÏÇÔÃÊÎÝ
ÇÌÕÆÕÓÖÕÒÇËÃÔÇÏÖÕÒÆÖÏÕÌÕÔÏ-

ÑÄÝÏÄÝÇÖÄÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄÓËÛÔÎÚÄÚÎÚÇÖÁØÇÔÚÕß 
ÇÏÇßÚÄÖÕßËÃÞËÖËÏÑÇÚ¦ÚÎ
ÊÏ¦ØÑËÏÇÚÜÔÇÑØÕ¦ÙËÜÔÁÙÖËßÙË
ÇÓÁÙÜÝÔÇÑ¦ÔËÏÓËÚÕÖÕßÇÔÁÒÇÈË
ÚÙÏÙÚÇÓÁÙÇ§ÕËÓÈØÃÕßÚÇÐÃÊËÉË
ÙËÏÁØÇËÄÔËÕßÏÔÁÇÑÇÏÇÖÄËÑËÃ
ÙÚÎÏÈËØÃÇÚÏÝÚØËÏÝÞ×ØËÝÖÕßËÃÞÇÔÞÚßÖÎÛËÃËÔÖÂÍÇÏÔÇÔÕÆÚË
ÇËØÕÙßÔÕÊÕÃÕÆÚËÍÏÇÚØÕÃÑÇÔÁÔÇÝ
ÊËÔÚÕÒÓÕÆÙËÔÇÚÇÐÏÊÁÉËÏËÑËÃ
ÇÖÕÓÄÔÜÙÎÂÚÇÔÑ¦ÚÏÇÖÃÙÚËßÚÕ
©ÏÖÚÂÙËÏÝËÃÞÇÔÙÞËÊÄÔÄÒËÝÇÖÇÍÕØËßÛËÃ®ÒÁËÏÙÚÎÔ ®ÔÇÑÇÒÆÖÚËÏ
ÇÓÁÙÜÝÄÚÏÊÆÕÂÚÇÔÕÏÈÇÙÏÑÄÚËØÕÏ
ÒÄÍÕÏÚÎÝØÇÍÊÇÃÇÝÓËÚ¦ÊÕÙÎÝØ×ÚÕÔÕÏÚØËÏÝÖÒÎÍËÃÙËÝÞ×ØËÝÊËÔ
ÙßÔËØÍ¦àÕÔÚÇÔÓËÚÇÐÆÚÕßÝÖÇØÄÚÏ
ËÃÞÇÔÇÔÕÏÞÚ¦ÙÆÔÕØÇÇÔ¦ÓËÙ¦ÚÕßÝ
ËÔ×ÚÕÖÕÚ¦ÓÏÖÕßÞ×ØÏàËÚÏÝÊÆÕ
ÇÖÄÇßÚÁÝÚÕÊÏÁÙÞÏàÇÔÑÇÛÎÓËØÏÔ¦
ÞÏÒÏ¦ÊËÝ¦ÔÛØÜÖÕÏ ÇÏÊËÆÚËØÕÔÕ
ÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÄÝÚØÄÖÕÝÚÇÌÂÝÕÕÖÕÃÕÝËÌÇØÓÕàÄÚÇÔÑÇÏÍÏÇÚÇÛÆÓÇÚÇ
ÚÕßÓÖÕÒÇ
¬ÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÄÓÜÝÂÚÇÔÖÏÕÖËØÃÖÒÕÑÇÑÇÛ×ÝÓËÍ¦ÒÕÓÁØÕÝÚÕß
ÖÒÎÛßÙÓÕÆÖÃÙÚËßËÄÚÏÕÏÄÝÊËÔ
ßÖÂØÞËÑÇÏÄÚÏÂÚÇÔÓÏÇÊÏËÛÔÂÝÙßÔÜÓÕÙÃÇÖÏÖØÕÙÛÁÚÜÝËÐÇÏÚÃÇÝ
ÚÜÔÖÇØÇÚËÚÇÓÁÔÜÔÖÕÒÁÓÜÔÖÕßËÃÞÇÔÈÏ×ÙËÏÕÏÞ×ØËÝÇßÚÁÝÊËÔËÃÞÇÔ
ËÖËÔÊÆÙËÏÙÚÇÙßÙÚÂÓÇÚÇßÍËÃÇÝÚÇ
ÕÖÕÃÇÑÇÚÁØØËßÙÇÔÓËÚÎÓËÍ¦ÒÎËÏÙØÕÂÚÜÔÇÙÛËÔ×ÔÇÖÄÚÕÔÏÄËÔ
ÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÚÕßÝÇÖÕÓÕÔ×ÙÕßÔ
ÑÇÏÇÔÇÓËÃÍÔßÇÔ¦ÒÒÕßÝÇÙÛËÔËÃÝ
ÓËËÑËÃÔÕßÝÖÕßËÃÞÇÔÖØÕÙÈÒÎÛËÃ
ÇÖÄÚÕÔÏÄ®ËÐÎÍËÃÕÑÚßÒÏÇÔÃÊÎÝ
ÕÕÖÕÃÕÝÖÇØÕÓÕÏ¦àËÏÚÎÔÚÄÚËÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÓËÜØÕÒÕÍÏÇÑÂÈÄÓÈÇÖÕß
ÑØÇÚÕÆÙËÙÚÕÞÁØÏÚÕßÑÇÏÁÖØËÖËÔÇ
ÚÎÔÇÖËÔËØÍÕÖÕÏÂÙËÏÖØÕÚÕÆÙÑ¦ÙËÏ

Ο συντονιστής
¦ÔÕÔÚÇÝÓÏÇÙËÏØ¦ÇÖÄÖÕÒÏÚÏÑÁÝ
ËÖÇÌÁÝÖØÕÁÚØËÉËÚÕßÝÇØÞÎÍÕÆÝ
ÚÜÔÚØÏ×ÔÑØÇÚ×ÔÔÇÇØÞÃÙÕßÔÔÇ
ÙßÔËØÍ¦àÕÔÚÇÏÓËÚÇÐÆÚÕßÝ¬ÕÖÏÕ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÄÈËÈÇÃÜÝÂÚÇÔÔÇËÔÏÙÞßÛÕÆÔÕÏÓÕÔ¦ÊËÝÖËØÃÛÇÒÉÎÝ¦ÓËÙÇÓËÑÏÔÎÚ¦ËØÍÇÙÚÂØÏÇÑÇÏÔÕÙÕÑÕÓËÃÇÚÇÕÖÕÃÇÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇ
ÙÚËÃÒÕßÔÎÇÒÒ¦ÑÇÏÕÏ
¡ËÚÕÔØÄÒÕÚÕßÙßÔÚÕÔÏÙÚÂÕÑ
ÚßÒÏÇÔÃÊÎÝÓÖÕØÕÆÙËÔÇËÃÔÇÏÙË
ÙßÔËÞÂËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÓËÚÕßÝßÖÕßØÍÕÆÝÐÜÚËØÏÑ×ÔËØÓÇÔÃÇÝÇÒÒÃÇÝ
ÍÍÒÃÇÝÖÕßËÃÞÇÔÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎ
ÇÔ¦ÓËÏÐÎÙÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÕß

Ο rescEU

Τον Νοέμβριο ³È¸ÆmV~¨Ê³Ø.³ÈÜ{ÑËÙiØÉËTÉ³ÑÂ{ÙÓÉ{³i{KÉ¨ËÑ³i×³TÑ{¨É³ÒÐÉÑ×ÒÜÉ{ÑÐÓÜØ³iØ
ÑÐÉ¨{~Ñ{~ÊØÈi¨ÉËÑØ2-ÝtÛÉÊoÑ{ÑÖ³Éo{Ñ³¨ËV~ÑÓÑØÙÉ³ÜÐÖÉÑ³ÑÂ{ÙÓÉ{É~ÉËuVÜÓÉ{³itu

Υπήρχε ανησυχία ότι ο
ιός μπορούσε να απειλήσει ακόμη και την Ευρώπη. Κυκλοφορούσε, δε,
ένα τρομακτικό σενάριο
για 40 εκατ. νεκρούς!
ÏÕÆÚÕßÝßÖÕßØÍÕÆÝ±ÍËÃÇÝÄÒÜÔ
ÚÜÔÑØÇÚ×ÔÓËÒ×ÔÇÒÒ¦ÑÇÏÚÜÔ
ÕÏÕÖÕÃËÝËÃÞÇÔÑÇÏÇßÚÁÝÊÏÕØÃÙËÏÁÔÇÙßÔÚÕÔÏÙÚÂÍÏÇÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÕßÏÕÆ
©ÊÏÕØÏÙÓÄÝËÔÄÝßÖËßÛÆÔÕß
ÂÚÇÔÁÔÇÊØÇÙÚÏÑÄÑÇÏÇÔÇÍÑÇÃÕÓÁÚØÕÍÏÇÔÇÇßÐÂÙËÏÚÎÔÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÚÎÔÁÍÑßØÎÒÂÉÎÚÜÔ
ÇÖÕÌ¦ÙËÜÔ®ÚÕÔÃàËÏÕÃÊÏÕÝÔ¦ÒÕÍÕÝØÄÒÕÝÊËÔßÖ¦ØÞËÏÓÁÞØÏÙÂÓËØÇ
ÙÚÎÔÖÇØÕÆÙÇÑØÃÙÎ;×ØÇÎÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÎÝÑØÃÙÎÝÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆ
ÍÃÔËÚÇÏÑßØÃÜÝÙËËÛÔÏÑÄËÖÃÖËÊÕ®

ÒÁËÏÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÎÝÑØÃÙÎÝÖÏÛÇÔÄÔÔÇËÔÏÙÞßÄÚÇÔÓËÖÏÕÏÙÞßØÄ
ËßØÜÖÇáÑÄÙßÔÚÕÔÏÙÓÄËÓÖËÏØÃÇ
ÇßÚÂÄÖÜÝÑÇÏÕÏÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝ
ÇÖÕÊËÏÑÔÆËÏÄÚÏÎËßØÜÖÇáÑÂÕÓÖØÁÒÇÛÇËÔÃÙÞßËÚÇÑØ¦ÚÎÓÁÒÎÇÌÕÆ
ÇÖÄÓÄÔÇÚÕßÝÁÞÕßÔÚËØ¦ÙÚÏËÝÊßÙÑÕÒÃËÝÓËÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÎÔÚÇÒÃÇ®
ÃÙÜÙÚÕÁÔÇÇÖÄÚÇÈÇÙÏÑ¦ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÖÕßÙßÔ¦ÔÚÎÙËÕÑ
ÚßÒÏÇÔÃÊÎÝÂÚÇÔÄÚÏÚÕÏÇÚØÏÑÄÑÇÏ
ÔÕÙÎÒËßÚÏÑÄÖØÕÙÜÖÏÑÄÊËÔÓÖÕØÕÆÙËÑÇÏÊËÔÁÖØËÖËÔÇÖ¦ËÏÙÚÏÝ
Þ×ØËÝÇßÚÁÝË¦ÔÊËÔËÃÞËÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇËÖÏÙÚØÁÉËÏ¦ÓËÙÇÖÃÙÜÙË
ÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕßÇÙÛËÔÕÆÙË©ØÍÇÔ×ÛÎÑËÎßÖÎØËÙÃÇ4,+,=(*ÓËËÏÊÏÑ¦ËÐÕÖÒÏÙÓÁÔÇÇËØÕÖÒ¦ÔÇÚÇÕÖÕÃÇ
ÊÏÇÛÁÚÕßÔËÔÚÇÚÏÑÂÓÕÔ¦ÊÇÑÇÏÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇËÖÏÙÚØÁÉÕßÔ¦ÓËÙÇ
ÚÕÏÇÚØÏÑÄÖØÕÙÜÖÏÑÄÙÚÎÔÙË
ÖËØÃÖÚÜÙÎÇÔ¦ÍÑÎÝÇØ¦ÒÒÎÒÇÓË
ÚÎÙÆÙÚÇÙÎÚÎÝ4,+,=(*ÓËÚÇÌÁØÕÔÚÇÔÑÏÔÎÚ¦ËØÍÇÙÚÂØÏÇÑÇÏÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÚÇÔÑÏÔÎÚ¦ÔÕÙÕÑÕÓËÃÇÓËÚÎ
ÈÕÂÛËÏÇÊÏËÛÔ×ÔÕØÍÇÔÏÙÓ×ÔÑÇÏÓËÍ¦ÒÜÔÕØÍÇÔ×ÙËÜÔÄÖÜÝ©ÏÏÇÚØÕÃ
²ÜØÃÝÆÔÕØÇ®±ÖÂØÐËÓËÍ¦ÒÎÑÇÛßÙÚÁØÎÙÎÖ¦ÔÜÇÖÄÚÁÙÙËØÏÝÓÂÔËÝ

ÚÕÖØ×ÚÕÑØÕÆÙÓÇËÑÊÎÒ×ÛÎÑËÙÚÎ
ÕßÏÔÁÇÙÚÇÚÁÒÎ¡ÇØÚÃÕßÚÕß
ÙÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÎÝÑØÃÙÎÝ¡ËÚÕÔ
ÊÏÕØÏÙÓÄÚÕßÙßÔÚÕÔÏÙÚÂÜÙÚÄÙÕ
ËÒÂÌÛÎÙÇÔÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÝÍÏÇËÖÏÚ¦ÞßÔÙÎÚÜÔËØËßÔ×Ô
ÍÏÇÚÕËÓÈÄÒÏÕÚÕßÓÖÕÒÇÑÇÏ¦ÒÒÇÌ¦ØÓÇÑÇÔÇÇÖÄÚÇÌ¦ØÓÇÑÇ
ÍÏÇÚÕÔÓÖÕÒÇËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÜÝÓÃÇ
ÇÖÄÚÏÝËÖÏÒÕÍÁÝÍÏÇÚÕßÝÇÙÛËÔËÃÝ
ÓËÑÕØÜÔÕáÄ

«Ενιαίος χώρος»
ÃÍÕßÝÓÂÔËÝÇØÍÄÚËØÇÚÕÔ
¡¦ØÚÏÕÚÕßÖËÃÙÇÓËÚÕßÝÇØÞÎÍÕÆÝÚÜÔÚØÏ×ÔÖÒÎÍÁÔÚÜÔÑØÇÚ×ÔÔÇÁØÛÕßÔÙÚÏÝØßÐÁÒÒËÝÙË
ÓÏÇÓËÍ¦ÒÎÊÏËÛÔÂÊÏ¦ÙÑËÉÎÑÇÏÔÇ
ÙßÓÌÜÔÂÙÕßÔÍÏÇÔÇËÔÚÇÛËÃÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÇÐÆÚÕßÝÇÒÒ¦ÑÇÏÄÚÏ
ÖÒÁÕÔÛÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕÔÚÇÔÜÝËÔÏÇÃÕÝÞ×ØÕÝ®ÒÁËÏÕÑÚßÒÏÇÔÃÊÎÝÑÇÏ
ÚÕÔÃàËÏÖÄÙÕÑÇÛÕØÏÙÚÏÑÂÂÚÇÔÇßÚÂÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÍÏÇÚÎÓËÃÜÙÎÚÜÔ
ÑØÕßÙÓ¦ÚÜÔ ÇÏÄÔÚÜÝÇÖÄÚÕÔ
ÖØÃÒÏÕÚÇÑØÕÆÙÓÇÚÇ¦ØÞÏÙÇÔÔÇ
ÓËÏ×ÔÕÔÚÇÏÇÏÙÛÎÚ¦ÓÁÞØÏÖÕßÚÕÔ
ËÖÄÓËÔÕÖØÃÒÏÕÚÕßÕÓÖÕÒÇËÃÞËËÐÇÒËÏÌÛËÃÙÚÏÝÚØËÏÝÞ×ØËÝ

Από την εμπειρία ³È
ÐÜÑV~Ñ{~È¨ËØ³iÙÈ~ÜËÑÈKËÉo{Ñ³i
~{i³Ëii{Ñ³¨{~ÐÒÙV~.³ÈÜ{ÑËÙiØÈÉ{Ùi³ËiÉ³iÑÒo~io{Ñ
³iÙiÐ{È¨oËÑÉÌØ È¨ÑÍ~ÖÑ³¨{~Ö.ÐÑ³Ø
.³ÌTØÊ³Ñi~{i³Ëii
{Ñ³¨{~~Ñ{ÈoÉ{Ð{~
ÐÒÙo{Ñ³iÑ³{ÐÉ³{i~Ñ³Ñ³ÒÉÉ~³Ò~³È
ÑÒo~iØV³ÌÉ³ÌØÌ~Ñ{
É~³ÌØ³iØ  Ñ{Ì³ØV
³ÐÑÑÈ³ÌÈ³ÊÉ³Ñ{
³¸Æ¬VÉ³¨ËÑT¨Ì{Ñ
Ñ¨oÌ³É¨ÑÉ{TÖÉ{³i(Ü{³{~Ê(¨³ÑËÑ³iØ  
ÐÉ³iÙiÐ{È¨oËÑ³ÈÐiTÑ{ÐÖ¦_©R 2(¨Ì~É{³Ñ{o{ÑÓÑÉ{ÜÓtÙËT³È
Ñ×ÑÜÉËÑØuÌ³Ñ³ÑÉ{TÉ{¨i{Ñ~ÒÐÓÑ~Ñ{{Ì¨{³~¨Ñ³wÐÉÜÙÉ
ÉÑ¨~Öo{ÑÑÑ³{ÐÉ³ËÈÐ{Ñ~Ñ³Ñ³¨×Ê
$¦_©R 2ÉÉ¨o{ÊÚi~É
~Ñ{¨Ì×Ñ³Ñi È¨ÑÍ~Ê {³¨ÊÑÑ~ËÉ
Ì³{ÚÑÙ{ÑÚÓ³É{ÜÓÓÑ
ÑÌÚÉÐÑÉÂÜ{ÐÖÑÂËÑØ
lÆÉ~Ñ³ÉÈ¨VÑÑÉÈ³Ê¨~Ñ{¨³Ñ³ÉÈ³{~
ÐÑ~V³ÉÑKiÚÊÉ{
³{ØT¨ÉØ³iØ  ³ÜÑË{³iØÑÙiÐËÑØVT¨iÐÑ³Ù³ÖÐÉÆÑÌ³i
Ð{{Ìt Ño~ÌÐ{ÑÈÉ¨oÑËÑÈÌ³iÑ{oËÙÑ³È
($4VÑ³ÉÜÉÐÑ³{~ÌØÈ³{ÐÌØ~Ñ{iÑÜÜiÜÉooÖi
ÐÉ³ÑÂÖ³~¨Ñ³wÐÉÜ
ÉËÑ{¨ÕÌÚÉiw~ÜÉ{ÙË
o{ÑÑÑ³{ÐÉ³ËÈÐÉ³i
~¨ËiÑÈ³ÊuV³ËÇÉ{³i
tu¨Ê³Ø.³ÈÜ{ÑËÙiØ
t1Ñ¨ÓÉ{Ñ¨ÉÈ³ÖÐÉ
ÈÜÜo{~ÒØ È¨ÑË{V
ÑÜÜÒ~Ñ{ÉÑo~ÌÐ{ÉËÉÙVKÒÇ³ÑØ³É¨{Ú¨{Ü{³{~ÓØÙ{Ñ×¨ÓØ~Ñ{
~{ÐÌ³i³ÉØ(¨T¨ÒÐÉV
ÌÜ{ÐÑÇËVÐÌÐÉKÒi³i
É{³iÐ{~Ê³É~Ði¨Ëi
~Ñ{ÐÉ~Ö¨{~ÌÑÈÐÉÇÓØu

Αναζητώντας «εμβόλιο» για τις θεωρίες συνωμοσίας του κορωνοϊού
Της ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗ

Μέσα ÙËÓÏ¦ÓÏÙÎ×ØÇÇÑÕÆÙÚÎÑÇÔ
ÕÏÖÏÕÚØËÒÁÝÛËÜØÃËÝÙßÔÜÓÕÙÃÇÝ
ÍÆØÜÇÖÄÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄÖÄÚÕÄÚÏ
ÚÕÔÌÆÚËÉË®ÙÚÎÔ ÃÔÇÁÔÇÝÇÐÏÜÓÇÚÏÑÄÝÚÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÕÒËÓÏÑÕÆ§ÇßÚÏÑÕÆÓÁÞØÏÄÚÏÎÙ¦ÕßÔÇ
ÚÕÚÙÏÍ¦ØÕÂÎÈÄÚÑÇËÃÔÇÏÕÏËÔÊËÊËÏÍÓÁÔËÝÛËØÇÖËÃËÝÍÏÇÄÖÕÏÕÔÔÕÙÂÙËÏËÜØÃËÝÖÕß¦ÒÒÕÚËËÓÌÇÔÃàÕÔÚÇÏÓßÙÚÎØÏÜÊ×ÝÇÖÄÇÔ×ÔßÓÕßÝ
ÞØÂÙÚËÝ¦ÒÒÕÚËÄÓÜÝÇÑÕÆÍÕÔÚÇÏ
ÇÖÄËÖÃÙÎÓÇÑßÈËØÔÎÚÏÑ¦ÞËÃÒÎ¶
ÑÇÏÇÑÄÓÎÑÇÏÇÔÙÞËÚÏÑ¦ËÆÑÕÒÇ
ÓÖÕØËÃÑ¦ÖÕÏÕÝÔÇÚÏÝÑÇÚÇØØÃÉËÏ
ÜÝÇÔÇÒÎÛËÃÝÙßÔËÞÃàÕßÔÔÇÇÔÇ-

ÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÏÑÇÏÔÇÌÚ¦ÔÕßÔÙÚÕßÝ
ÖÕÒÃÚËÝ¬ÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇËÖÚ¦ÕÓÏÒÎÚÁÝÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÏ
ÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÏÇÑÕÃÑÇÏÇÔÇÒßÚÁÝÓÕÏØ¦ÙÚÎÑÇÔÙÑÁÉËÏÝËßØÂÓÇÚÇÑÇÏ
ÙßÓÖËØ¦ÙÓÇÚÇÍÏÇÚÕÖ×ÝÎÖÇØÇÖÒÎØÕÌÄØÎÙÎÇßÚÂËÖÎØË¦àËÏÚÎ
ÊÎÓÄÙÏÇßÍËÃÇÑÇÚÄÔÚØÏ¦ÔÚÇÙßÓÓËÚÁÞÕÔÚËÝÇÖÄÄÒÕÚÕÔÑÄÙÓÕÚÕßÝ
ÖÇØÇÑÕÒÕßÛÂÙÇÓËÑÇÏÑ¦ÔÇÓËËØÜÚÂÙËÏÝÚÇÔÓÏÇÚÎÒËÊÏ¦ÙÑËÉÎÖÕß
ÕØÍÇÔ×ÛÎÑËÇÖÄÚÕ ÁÔÚØÕØËßÔÇÝ
ÑÇÏ ÇÏÔÕÚÕÓÃÇÝ§ÕÚÏÕÇÔÇÚÕÒÏÑÂÝßØ×ÖÎÝÓËÚÎÔßÖÕÙÚÂØÏÐÎÚÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆßÖÕßØÍËÃÕßÐÜÚËØÏÑ×Ô
ÙßàÂÚÎÙÎÙßÔÚÕÔÃÙÚÎÑËÇÖÄÚÕÔ
ËÖÃÑÕßØÕÑÇÛÎÍÎÚÂÚÕß§ÃÑÕ

ÇÔÇÍÏ×ÚÕßÑÇÏÐËÑÃÔÎÙËÇÖÄËÑËÃ
ÖÕß¯ÐËÑÃÔÎÙÇÔÄÒÇ!ÚÎÔ ÃÔÇ
¡ÖÁÛÇÔÏÒËÔÓÖØÇÞÃÓÏÇÔÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÝÚÎÝÏÙÚÕÙËÒÃÊÇÝH_PVZ
ÓËËÏÊÃÑËßÙÎÙÚÎÔ ÃÔÇËÐÂÍÎÙËÖÜÝ
ÇÖÄÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÎÑÏÔËàÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÖÇØÇÊÁÞÛÎÑËÚÕÖØÄÈÒÎÓÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙÚÎÑÇÔÙÚÇÚÕÖÏÑ¦ÓÁÙÇÊÆÕ
ÖÕÒÆÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÇÌÎÍÂÓÇÚÇ!¬Õ
ÖØ×ÚÕÚÄÔÏàËÚÕÖ×ÝÎ ÃÔÇÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÑÇÚ¦ÌËØËÔÇÑËØÊÃÙËÏÞØÄÔÕ
ÍÏÇÚÕÔßÖÄÒÕÏÖÕÑÄÙÓÕØÄÑËÏÚÇÏ
ÍÏÇÑÒÇÙÏÑÂÖËØÃÖÚÜÙÎÑÏÔËàÏÑÂÝ
ÖØÕÖÇÍ¦ÔÊÇÝÖÕßÊÎÓÏÕßØÍËÃÛËÚÏÑÂËÏÑÄÔÇÍÏÇÚÎÔÃÊÏÇÚÎÞ×ØÇÑÇÏ
ÊËÔËÖÏÚÃÛËÚÇÏÙË¦ÒÒËÝÞ×ØËÝ©ÙÕ
ÖËØÔÕÆÙÇÔÕÏÎÓÁØËÝÄÓÜÝ¦ØÞÏÙËÔÇ

ËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÁÔÇÊËÆÚËØÕÇÌÂÍÎÓÇ
ÖÜÝÚËÒÏÑ¦ÓÖÕØËÃÔÇÓÎÔÐËÑÃÔÎÙËÕÏÄÝÇÖÄÚÎÔ ÃÔÇ¬ÕÖØÜÚÕËÃÖËÁÔÇÝ ÏÔÁàÕÝËÖÏÊÎÓÏÕÒÄÍÕÝÑÇÏ
ÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÁÔÇÝ ÏÔÁàÕÝÊÏÖÒÜÓ¦ÚÎÝÚÕÖÂÍËÁÔÇÈÂÓÇÖÇØÇÖÁØÇ
ßÖÕÙÚÎØÃàÕÔÚÇÝÚÎÛËÜØÃÇÖÜÝÚÕÔ
ÏÄÚÕÔÁÌËØËÙÚÎÔ ÃÔÇÁÔÇÝÓËØÏÑÇÔÄÝÇÐÏÜÓÇÚÏÑÄÝÚÕßÖÕÒËÓÏÑÕÆ
ÔÇßÚÏÑÕÆ®
²ÏÒÏ¦ÊËÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÕÃÒÕÍÇØÏÇÙÓÕÃÚÕß;^P[[LYÇÔÇÖÇØÂÍÇÍÇÔÊÏ¦ÌÕØËÝËÑÊÕÞÁÝÇßÚÂÝÚÎÝÛËÜØÃÇÝ
ÑÇÏËÑÚÄÝ ÃÔÇÝÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔ
ÒËÔÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÇßÚÂÖØÕÑÇÒËÃ
ÙÆÍÞßÙÎÑÇÏÇÓÌÏÈÕÒÃÇÚÕÔÃàËÏÄÓÜÝ
ÖÜÝÒËÏÚÕßØÍËÃÑßØÃÜÝÍÏÇËÙÜÚËØÏ-

ÑÂÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎ!ÑßÈÁØÔÎÙÎÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇÑÇÚËßÔ¦ÙËÏÚÕÔÛßÓÄÖÕß
ÙÇÌÁÙÚÇÚÇßÖ¦ØÞËÏÙÚÕÔÒÇÄÍÏÇÚÎÔ
ÑÇÛßÙÚÁØÎÙÎÙÚÕÔÞËÏØÏÙÓÄÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝ®ÙÎÓËÏ×ÔËÏ
¬ÕÔÒÄÍÕÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÖÂØËÕ
¬ÄÓÇÝ¡ÃÒËØÖØ×ÎÔÊÏÖÒÜÓ¦ÚÎÝ
ÑÇÏÑÇÛÎÍÎÚÂÝÙÚÕÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕ
.LVYNL>HZOPUN[VUÕÕÖÕÃÕÝÓÃÒÎÙËÍÏÇÚÏÝÛËÜØÃËÝÖÕßÑßÑÒÕÌÕØÕÆÔ
ÙÚÎÊÏÑÂÚÕßÖÒËßØ¦ÚÕßÚÒÇÔÚÏÑÕÆ!
ÜÝÕÏÄÝÑÇÚÇÙÑËß¦ÙÚÎÑËÙÚÎÔ ÃÔÇËÃÚËÍÏÇÔÇÙÇÓÖÕÚ¦ØËÏÚÎÆÙÎ
ËÃÚËÍÏÇÔÇËÒÁÍÐËÏÚÕÔÖÒÎÛßÙÓÄ
ÚÎÝÒÒÕÏÖ¦ÒÏßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔÖÜÝ
ÊËÔËÃÔÇÏÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÁÔÇ
ÚÄÙÕÓËÍ¦ÒÕÖØÄÈÒÎÓÇÇÒÒ¦ÖØÄ-

ÑËÏÚÇÏËÃÚËÍÏÇÓÏÇÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÚÜÔ
ÎÓÕÑØÇÚÏÑ×ÔÔÇÖÒÂÐÕßÔÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎËÃÚËÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÍÏÇÓÏÇ
ÚÇÑÚÏÑÂÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÔÇËÖÏÈ¦ÒËÏÁÔÇÕÒÕÑÒÎØÜÚÏÑÄÑÇÛËÙÚ×Ý
ÙßÓÈÕßÒÂÓÕßÖØÕÝÄÒÕßÝÓÇÝËÃÔÇÏ
ÔÇÓÎÔÇÖÕÙßÔÚÕÔÏàÄÓÇÙÚËËÓÏÇ
ÚÁÚÕÏÇÇÑØÇÃÇÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÄÖÜÝÇßÚÂÖÕßàÕÆÓËÖØÁÖËÏÔÇËÖÏÑËÔÚØÜÛÕÆÓËÙÚÕÔÇÑÇÚÇØØÃÉÕßÓËÓÄÔÕ
ËÑËÃÔËÝÚÏÝÛËÜØÃËÝÙßÔÜÓÕÙÃÇÝÖÕß
ËÃÔÇÏËÖÏÑÃÔÊßÔËÝÑÇÏÇÖËÏÒÕÆÔÚÎ
ÊÎÓÄÙÏÇßÍËÃÇ®ÙÎÓËÏ×ÔËÏ©ÖÜÝ
ÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÄÚÏÕÏÄÝÊËÔÇÌÕØ¦
ÚÕßÝÔÁÕßÝ¬ÕÄÚÏËÃÔÇÏÑÇÚÇÙÑËßÇÙÓÁÔÕÝÇÖÄ ÏÔÁàÕßÝÇÖÒ¦ÛÇÐËÌÕßÙÑ×ÙËÏ®
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Η Αμερική
βαδίζει
στον δρόμο
της Ιταλίας
Πάγωσε Î ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÑÕÏÔÂÍÔ×ÓÎ
ÑÇÏÓÇàÃÚÎÝÄÒÕÝÕÑÄÙÓÕÝÚÕÈØ¦Êß
ÚÎÝ¬ËÚ¦ØÚÎÝÄÚÇÔÕÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÝ
¡¦ÏÑËÔÝÇÔÇÍÔ×ØÏÙËÙÚÜÏÑ¦ÄÚÏ
ÎÞ×ØÇÚÕßÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÇÑÕÒÕßÛËÃ
ÓËÑÇÛßÙÚÁØÎÙÎÚÎÔÚÇÒÃÇÄÙÕÔ
ÇÌÕØ¦ÚÎÔËÐÁÒÏÐÎÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝ
ÔÎÓËÙÕÍËÏÇÑÂÞ×ØÇÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÎÓÁÙÎÚÎÝÑØÃÙÎÝÛØÎÔÕÆÙË
ÄÚÇÔÍØ¦ÌÕÔÚÇÔÇßÚÁÝÕÏÍØÇÓÓÁÝ
Ö¦ÔÜÇÖÄÔËÑØÕÆÝÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÑÇÔËÃÝÚÏÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇ
ÙßÓÈËÃÙÚÏÝÓÏÇÞ×ØÇÓËËÐÇÖÒ¦ÙÏÕÖÒÎÛßÙÓÄÖÕßÓÄÒÏÝÚ×ØÇ
ÓÖÇÃÔËÏÙÚÕÔÓÇØÚßØÏÑÄÇÔÂÌÕØÕ
©ËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕßËÖÏÚËÒËÃÕß±ÍËÃÇÝ
ÚÕßËßÑÕÆ©ÃÑÕßÔÚÕÔÏ¢¦ÕßÚÙÏ
ËÑÚÏÓÕÆÙËÙÚÇÓÁÙÇÚÎÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÝÄÚÏÚÇÛÆÓÇÚÇÚÕßÌÕÔÏÑÕÆÏÕÆ

To ρωσικό ÐÉ³Ñoo{~ÌÑÉ¨ÜÒV
ÈÐÉ³Ó×É¨ÉÑÚ¨{³{~ÊKÊÚÉ{Ño{Ñ³ÈØåÐÉ¨{~ÑÖØÜË³ÉØV
ÉÉ³{ÐÒÇÉ³Ñ{Ñ¨oÉ{ÚÉË³
ÑÉ¨Ù¨ÌÐ{

Αυξάνονται δραματικά
κάθε μέρα
τα θύματα, στο χείλος
της κατάρρευσης
το σύστημα υγείας,
βαθύς κλονισμός
της οικονομίας.
ÛÇÑßÓÇÔÛÕÆÔÓËÚÇÐÆÑÇÏ
ÑÏÇßÚÄßÖÄÚÎÔÖØÕâÖÄÛËÙÎÄÚÏÚÇÖËØÏÕØÏÙÚÏÑ¦ÓÁÚØÇÛÇ
ËÌÇØÓÕÙÚÕÆÔÇßÙÚÎØ¦
¬ÇÓ¦ÚÏÇÄÒÜÔÙÚØÁÌÕÔÚÇÏÇßÚÂ
ÚÎÙÚÏÍÓÂÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎÎÕÖÕÃÇ
ÙÎÑ×ÔËÏÍÏÇÚÎÔ×ØÇÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕ
È¦ØÕÝÙßÍÑËÔÚØ×ÔÕÔÚÇÝÍÆØÜÙÚÕ
 ÚÜÔÇÖÜÒËÏ×ÔÙËÖÇÔËÛÔÏÑÂ
ÑÒÃÓÇÑÇËÖÕÒÆËÖÏÑÃÔÊßÔÎÚØÕÞÏ¦ÁÞÕßÔÓÖËÏÑÏ¦ÒÒËÝÖÕÒÏÚËÃËÝ
ÄÖÜÝÚÕÍËÏÚÕÔÏÑÄ§ÏÕß¬àÁØÙËáÚÕ
¡ÃÙÏÍÑÇÔÎ¢ÒÄØÏÔÚÇÑÇÏÎÕßÏ-

àÏ¦ÔÇÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÚÎÝÚËÒËßÚÇÃÇÝÕÏÌÄÈÕÏËÖÏÑËÔÚØ×ÔÕÔÚÇÏ
ÙÚÎ§ÁÇ©ØÒË¦ÔÎÚÎÔÖÄÒÎÓËÚÎ
ÊÎÓÕÍØÇÌÏÑÂÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÚÜÔÓÇÆØÜÔÚÏÝÇÊÆÔÇÓËÝßÖÕÊÕÓÁÝÑÇÏÚÏÝ
ÇÔÕÏÞÚÁÝÖÒÎÍÁÝÇÖÄÚÕÔÚßÌ×ÔÇ
 ÇÚØÃÔÇ®ÚÕß
ÊØÇÓÇÚÏÑÂËÖÏÊËÃÔÜÙÎÚÎÝÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝÇÌÂÔËÏÁÑÛËÚÕÚÕÔ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÕÕÖÕÃÕÝÍÏÇÓËÍ¦ÒÕ
ÊÏ¦ÙÚÎÓÇÞËÏØÏàÄÚÇÔÓËÇÖÃÙÚËßÚÎËÒÇÌØÄÚÎÚÇÚÎÊÕÑÏÓÇÙÃÇÚÕß
*6=0+ ßÖÕÚÏÓ×ÔÚÇÝÚÕÔÜÝ
ÇÖÒÂÍØÃÖÎËÔ×ÓÁÞØÏÑÇÏÖØÏÔ
ÇÖÄÊÁÑÇÎÓÁØËÝÂÒÖÏàËÄÚÏÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÇØÛÕÆÔÚÇÖËØÏÕØÏÙÚÏÑ¦ÓÁÚØÇÙÚÏÝÖØÏÒÃÕß
¬ÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÖÕÒÏÚËÃËÝÄÖÜÝÎ
ÇÒÏÌÄØÔÏÇÑÇÏÎ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÖÕß
ÖÂØÇÔËÍÑÇÃØÜÝÊØÇÙÚÏÑ¦ÓÁÚØÇ
ÑÇÚ¦ÌËØÇÔÙËÙÎÓÇÔÚÏÑÄÈÇÛÓÄ
ÔÇÇÔÇÑÄÉÕßÔÚÕÔØßÛÓÄËÖÁÑÚÇÙÎÝÚÕßÏÕÆÓÇØÚßØËÃÚÎÔÚËØ¦ÙÚÏÇ
ÙÎÓÇÙÃÇÚÕßÞØÄÔÕßÖÕßÞ¦ÛÎÑË
ÏÙÚÕÙËÒÃÊÇ7VSP[PJVÞÇØÇÑÚÂØÏÙËÚÕÔ¬ØÇÓÖÜÝÚÕÔÖÏÕÇÖÕÚßÞÎÓÁÔÕÖØÄËÊØÕÚÎÝÓËÚÇÖÕÒËÓÏÑÂÝ
ÖËØÏÄÊÕßÑÇÏÚÕÔÙßÍÑØÃÔËÏÓËÚÕÔ
²ÁØÓÖËØÚ²ÕÆÈËØÕÕÖÕÃÕÝÇÖÁÚßÞËÚØÇÍÏÑ¦ÙÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÕßÑØÇÞ
ÚÕß  ÕÊÎÍ×ÔÚÇÝÚÎÔÓËØÏÑÂ
ÑÇÏÄÒÕÔÚÕÔÑÄÙÓÕÙËÖØÜÚÕÌÇÔÂÆÌËÙÎ
ÊÎÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÙÚËÔ¦àËÏËÔ×ÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÊËÑÇÖËÔÛÂÓËØÕÊÁÑÇËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ¦ÔÛØÜÖÕÏÈÍÂÑÇÔÙÚÎÔÇÔËØÍÃÇÇØÏÛÓÄÝÖÕßÑÄÈËÏÚÎÔÇÔ¦ÙÇÞÜØÃÝ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÙÚÎÔÙÚÕØÃÇÍÏÇÙÆÍÑØÏÙÎ¶ÙÚÎÔÑØÃÙÎÚÕß
ÁÞÇÔÇÔÚÎÊÕßÒËÏ¦ÚÕßÝ¦ÔÛØÜÖÕÏÚÕÔÓÂÔÇÔÙßÔËÞÏÙÚËÃÇßÚÂÎÖÕØËÃÇÚÜÔÖØÇÍÓ¦ÚÜÔÇÑÄÓÎ
ÑÇÏÎ¡ËÍ¦ÒÎ±ÌËÙÎÚÕß   
ÛÇÜÞØÏ¦ÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÎÙÎÓËØÏÔÂ
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÎÖÇÔÊÎÓÃÇÁÌËØËÙÚÎÔ
ËÖÏÌ¦ÔËÏÇÄÒËÝÚÏÝÞØÄÔÏËÝÖÇÛÕÍÁÔËÏËÝÚÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÑÕÏÔÜÔÏÑÕÆ
ÑØ¦ÚÕßÝÓËÖØ×ÚÎÚÇÑØÇßÍÇÒÁÇ
ËÒÒËÃÓÓÇÚÇÙÚÕÙÆÙÚÎÓÇßÍËÃÇÝÑÇÏ
ÙÚÎÔÇÙÌ¦ÒÏÙÎÚÜÔÖÕÒÏÚ×Ô¡ÁÙÇ
ÙËÄÒÇÇßÚ¦ÕÒÇÔÚÏÓÃØÕÆÚÏÔ
ÖÁÚßÞËÓÏÇÓËÍ¦ÒÎËÖÏÑÕÏÔÜÔÏÇÑÂ
ÑÇÏÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÂÔÃÑÎÑÇÛ×ÝØÜÙÏÑÄÇËØÕÖÒ¦ÔÕÓËÇÔÛØÜÖÏÙÚÏÑÂ
ÈÕÂÛËÏÇÍÏÇÚÕßÝÓËØÏÑÇÔÕÆÝÖÕÒÃÚËÝÁÌÚÇÙËÙÚÏÝÇÌÕÆÖØÕÎÍÕßÓÁÔÜÝÕ¬ØÇÓÖËÃÞËËÑÌØ¦ÙËÏ
ÚÎÔËßÍÔÜÓÕÙÆÔÎÚÕßÙÚÕÔª×ÙÕ
ÕÓÄÒÕÍÄÚÕß

REUTERS, A.P.

A.P. / JACQUELYN MARTIN

Φόβοι για δεκάδες χιλιάδες νεκρούς

REUTERS / STEFAN JEREMIAH

To περασμένο.ÑKKÑ³~Ö¨{Ñ~VÑ¨Ò³{ØÉ~~ÜÊÉ{Ø³å¨T¨Ø³ÈØÜË³ÉØÑÐÉËÈË³{V{ÑÚ{ÐÓÉØ~É¨Ñ{ÓØ³{ØÌTÚÉØ³iØÐ{~¨ÊØÜËÐiØ
³ÈiÐÉËÈ³È0ÇÓ×É¨¨ÉËÜ~ÈÑ³Ìi~ÐÈ¨¨ÊVÈÉ{³¨Ñ³ÉÖÚi~ÉiÑ³ÈÐËÑo{ÑÑÑ~ÜÉËÉ{³i¨ÌKÑi

Σκληρή η άνοιξη φέτος στην Ουάσιγκτον
Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΣΩΚΟΥ

Οι πρώτες ÎÓÁØËÝÚÎÝ¦ÔÕÏÐÎÝËÃÔÇÏÎÑÇÒÆÚËØÎËÖÕÞÂÙÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÄÚÇÔÇÔÕÃÍËÏÕÑÇÏØÄÝ
ÑÇÏÚÕÑØÆÕÚÕßÞËÏÓ×ÔÇÊÃÔËÏÚÎ
ÛÁÙÎÚÕßÙËÓÏÇÍÒßÑÏ¦ÒÏÇÑ¦ÊÇ
©ÖÜÝÄÒÇÚÇÜØÇÃÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÊËÔ
ÊÏÇØÑËÃÖÕÒÆÇßÚÄÚÕËßÞ¦ØÏÙÚÕ
ÊÏ¦ÒËÏÓÓÇ¶ÊÆÕÓÂÔËÝÇÔËÃÓÇÙÚË
ÚßÞËØÕÃÑÇÛ×ÝÇÑÕÒÕßÛËÃÎÇÖÕÖÔÏÑÚÏÑÂàÁÙÚÎÚÕßÑÇÒÕÑÇÏØÏÕÆ
ÑÄÓÎÒÏÍÄÚËØÕÑØÇÚ¦ÎÖÏÕØÕÓÇÔÚÏÑÂÙÚÏÍÓÂÚÎÝÖÄÒÎÝ!ÕÏÒÃÍËÝ
ÎÓÁØËÝÓÃÇÓËÊÆÕËÈÊÕÓ¦ÊËÝÖÕß
ÕÏÖËØÃÌÎÓËÝÑËØÇÙÏÁÝ¶ÁÔÇÊ×ØÕ
ÌÏÒÃÇÝÇÖÄÚÎÔÇÖÜÔÃÇÙÚÏÝ
ÖØÏÔÇÖÄÞØÄÔÏÇ¶ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏ
ÙËÖÒÂØÎÇÔÛÕÌÕØÃÇ
¬ÕÖËØÇÙÓÁÔÕÇÈÈÇÚÕÑÆØÏÇÑÕÒÃÍÕÖØ×ÏÓÇÍÏÇÚÎÔËÖÕÞÂ
ËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÖØ×ÏÓÇÍÏÇÚÏÝÊßÙÕÃÜÔËÝÙßÔÛÂÑËÝÙÚÕÓÁÚÜÖÕÚÕß
ÑÕØÜÔÕáÕÆÕÑÇÒÄÝÑÇÏØÄÝÁÌËØË
ÙÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÖØÜÚËÆÕßÙÇÚÕ
ÊÏÑÄÚÎÝÙÆÓÈÕÒÕÚÎÝ¦ÔÕÏÐÎÝ ÇÏ
ÖÇØ¦ÚÏÝËÑÑÒÂÙËÏÝÚÜÔØÞ×Ô
ÙÚÕßÝÖÕÒÃÚËÝÔÇÓËÃÔÕßÔÙÖÃÚÏ
ÕÏÇÔÛÏÙÓÁÔËÝÑËØÇÙÏÁÝÙÚÏÝÄÞÛËÝ
ÚÎÝÓÏÑØÂÝÒÃÓÔÎÝÚÕß¡ÔÎÓËÃÕß
ÚÕß¬àÁÌËØÙÕÔÖØÕÙËÃÒÑßÙÇÔÚÄÙÎÑÕÙÓÕÙßØØÕÂÖÕßËÖÏÙÚØÇÚËÆÛÎÑËÎÇÙÚßÔÕÓÃÇÍÏÇÔÇÇÖÕÑÒËÃÙËÏÚÎÔÖØÄÙÈÇÙÎÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂ
¬ÎÔÃÊÏÇ×ØÇÙÚÕÔËßÑÄ©ÃÑÕÕÖØÄËÊØÕÝ¬ØÇÓÖÇÖÕÌ¦ÙÏàË
ÇÔÛÇÖÇØÇÚËÃÔËÏÚÏÝÕÊÎÍÃËÝÚÕß
ÍÏÇÚÎÊÏÇÚÂØÎÙÎÚÜÔÑÕÏÔÜÔÏÑ×Ô

Ενώ ο Τραμπ εξακολουθεί να απορρίπτει
τον καθολικό περιορισμό
της κυκλοφορίας που
συμβουλεύουν πολλοί
επιδημιολόγοι, 37 πολιτείες έχουν ήδη προχωρήσει σε περιορισμούς.
ÇÖÕÙÚ¦ÙËÜÔÑËÃÕÏÙÆÓÈÕßÒÕÃ
ÚÕßÚÕÔÁÌËØÇÔÇÔÚÏÓÁÚÜÖÕÓËÚÇ
ÊßÙÕÃÜÔÇÓÕÔÚÁÒÇÍÏÇÚÇÙßÔÕÒÏÑ¦ÑØÕÆÙÓÇÚÇÑÇÏÚÕßÝÛÇÔ¦ÚÕßÝ
ÖÕßÛÇÙÚÕÃÞÏàËÎËÖÏÛßÓÃÇÚÕßÔÇ
ÐÇÔÇÔÕÃÐËÏÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÓÁÞØÏÚÕ
¦ÙÞÇßÚÄËÃÞËÜÝÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ
ÔÇÇÒÒ¦ÐËÏÙÚ¦ÙÎÑÇÏÔÇÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÚÎÔÖÇØ¦ÚÇÙÎÚÜÔÙßÙÚ¦ÙË×ÔÚÕßÓÁÞØÏÚÕÚÁÒÕÝÖØÏÒÃÕß
ÒÒ¦ÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÇÃÙÛÎÙÎ
ÖØÕÑ¦ÒËÙËÎËÑÚÃÓÎÙÂÚÕßÄÚÏ
ÛÇÁÞÕßÓËÑ¦ÔËÏÖÕÒÆÑÇÒÂÊÕßÒËÏ¦®ÇÔÕÏÛ¦ÔÇÚÕÏÙÚÏÝÔÜÓÁÔËÝ
ÕÒÏÚËÃËÝÖËØÏÕØÏÙÚÕÆÔÓËÚÇÐÆ
ÑÇÏ¬ÎÔ¬ØÃÚÎ
ÖÇØÕßÙÃÇÙËÚÇÓÕÔÚÁÒÇÖÃÙÜÇÖÄ
ÇßÚ¦ÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÇÕÖÕÃÇÇÖÕÚËÒÕÆÔÖÒÁÕÔÚÎÔßÖÄÛËÙÎËØÍÇÙÃÇÝÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
ßÚÂÚÎÌÕØ¦ÕÚÄÔÕÝÚÕßÂÚÇÔ
ÙÕÈÇØÄÝÑÇÛ×ÝÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙË
ÚÕßÝÓËØÏÑÇÔÕÆÝÍÏÇÊÆÕÖÕÒÆ
ÙÑÒÎØÁÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝ®©ÖÜÝËÃÖË

ÇÔÊËÔËÒ¦ÓÈÇÔËÓÁÚØÇÕÏÔËÑØÕÃ
ÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÐËÖËØ¦ÙÕßÔÚÇ
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ
Ô×ÄÓÜÝÕÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇÇÖÕØØÃÖÚËÏ
ÚÕÔÑÇÛÕÒÏÑÄÖËØÏÕØÏÙÓÄÚÎÝÑßÑÒÕÌÕØÃÇÝÙÚÏÝÖÕßÙßÓÈÕßÒËÆÕßÔÖÕÒÒÕÃËÖÏÊÎÓÏÕÒÄÍÕÏ
ÖÕÒÏÚËÃËÝÁÞÕßÔÂÊÎÖØÕÞÜØÂÙËÏ
ÙËÖËØÏÕØÏÙÓÕÆÝ¡ËÚÇÑØÕÆÙÓÇÚÇÔÇÖÕÒÒÇÖÒÇÙÏ¦àÕÔÚÇÏÇÔÎÙßÞÎÚÏÑ¦ÚÎËßÚÁØÇÕÏÑßÈËØÔÂÚËÝ
ÚÕß¡ÁØÏÒÇÔÚÑÇÏÚÎÝÏØÚàÃÔÏÇ
ÚÜÔÊÆÕÖÕÒÏÚËÏ×ÔÖÕßÙßÔÕØËÆÕßÔÓËÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÑÇÏÄÖÕß
ÊÏÇÓÁÔËÏÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÓÁØÕÝÚÜÔ
ËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÙÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂ
ÖØÜÚËÆÕßÙÇÖÇØÁÚËÏÔÇÔÚÕÑÒËÃÙÏÓÕÚÜÔÙÞÕÒËÃÜÔÑÇÏËÐÁÊÜÙÇÔ
ËÔÚÕÒÁÝÖÇØÇÓÕÔÂÝÙÚÕÙÖÃÚÏÖËØÏÕØÃàÕÔÚÇÝÚÎÔÑßÑÒÕÌÕØÃÇÓÄÔÕ
ÍÏÇÇÍÕØÁÝÚØÕÌÃÓÜÔÑÇÏÌÇØÓ¦ÑÜÔ¦ÙÑÎÙÎÂÓËÚ¦ÈÇÙÎÙËÏÇÚØÏÑÂßÖÎØËÙÃÇÂÚÎÔËØÍÇÙÃÇ
ËÌÄÙÕÔÇßÚÂÁÞËÏÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚËÃ
ÇÖÇØÇÃÚÎÚÎ

Κλείσιμο επιχειρήσεων
¬ÕÃÊÏÕÁÑÇÔËÒÃÍÕÇØÍÄÚËØÇ
ÑÇÏÎÊÂÓÇØÞÕÝÚÎÝ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔ
¡ÏÕÆØÏËÒ¡Ö¦ÕßàËØÎÕÖÕÃÇÇÔÇÑÕÃÔÜÙËËÖÃÙÎÝÚÕÑÒËÃÙÏÓÕÄÒÜÔ
ÚÜÔÓÎÇÖÇØÇÃÚÎÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÜÔÍßÓÔÇÙÚÎØÃÜÔÑÕÓÓÜÚÎØÃÜÔÓÖÇØÑÇÏ
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ÚÕÔÓËÚÇÔ¦ÙÚÎÙËÌ²ÕÙÁÔÚØÁÝ
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ÄÚÏÕÏÁØËßÔËÝÇßÚÁÝÙÚÕÞËÆÕßÔÚÕÔ
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±Ö¦ØÞËÏ¦ØÇÍËÙÞÁÙÎÓËÚÇÐÆÚÜÔ
ËÑÇÚÕÔÚ¦ÊÜÔÞÏÒÏ¦ÊÜÔÖØÄÜØÜÔ
ÛÇÔ¦ÚÜÔÖÕßÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÏÑ¦ÛË
ÞØÄÔÕÙÚÏÝÙËÙÞÁÙÎÓË¦ÒÒËÝ
ÇÔËÖÚßÍÓÁÔËÝÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÁÝÞ×ØËÝ
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ËÖÏØØÕÂÑÇÏÇÖÂÞÎÙÎÓËÚÕÔÊÏÑÄ
ÓÇÝËÛÔÏÑÄËÖÏÊÎÓÏÕÒÄÍÕ
ÚÎËØÓÇÔÃÇÇÔÑÇÏÚÎÔÍÑËÒÇ¡ÁØÑËÒÙßÔÕÊËÆËÏÙßÔÂÛÜÝ
ÙÚÏÝÙßÔËÔÚËÆÐËÏÝ¬ÆÖÕßÕÖØÄËÊØÕÝÚÕßÔÙÚÏÚÕÆÚÕßªÄÓÖËØÚ
ÕÞ®ªÄÓÖËØÚÃÒËØÚÕÌÜÚÕÍËÔÁÝÖØÄÙÜÖÕÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆËÃÔÇÏÕ ØÃÙÚÏÇÔ§ÚØÄÙÚËÔËÖÏÑËÌÇÒÂÝÏÕÒÄÍÕÝÚÕßÈËØÕÒÏÔÁàÏÑÕß
ÔÕÙÕÑÕÓËÃÕß*OHYP[t©ÞØÕÔÕÝ
ËÖÏÙÚÂÓÕÔÇÝÓËÚÏÝÓÖÕÆÑÒËÝÁÞËÏ
ÖØÕÌÇÔ×ÝËÖÏÑÕÏÔÜÔÏÇÑÄÚÇÒÁÔÚÕÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÎ: KKL\[ZJOL
ALP[\UNÔÇÚÕÔÞØÃÙËÏÚÙ¦ØÕÚÕß
ÑÕØÜÔÕáÕÆ®ÖÄÚÇÚÁÒÎ¢ËÈØÕßÇØÃÕßÚÕWVKJHZ[ÚÕßÙÚÕÕÖÕÃÕ
ÒÆÔËÏÑÇÛÎÓËØÏÔ¦ÇÖÕØÃËÝÚÜÔÖÕÒÏÚ×ÔÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÕÔ*6=0+ 
ËÃÔÇÏÖØ×ÚÕÙÚÎÒÃÙÚÇÓËÚÇÊÎÓÕÌÏÒÁÙÚËØÇÚÎÝ(WWSLÚÇÓÁÙÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝÖÕÒÒÕÃ
ÞØÂÙÚËÝÚÕÔÖØÕÚØÁÖÕßÔÔÇÈ¦ÒËÏ
ßÖÕÉÎÌÏÄÚÎÚÇÍÏÇÑÇÍÑËÒ¦ØÏÕÝÑÇÏ
¦ÒÒÕÏËÝÊÎÒ×ÔÕßÔËØÜÚËßÓÁÔÕÏ
ËÝÓÇàÃÚÕß

ÚÎÔÙÖÇÔÃÇËÃÔÇÏÎÊËÆÚËØÎ
ÌÕØ¦ÖÕßÎÞ×ØÇÖËØÏÓÁÔËÏÓËÇÍÜÔÃÇÚÏÝËÐÎÍÂÙËÏÝÚÕß¢ËØÔ¦ÔÚÕÏÓÄÔ©ÇÔËÖÏÚÂÊËßÚÕÝËÖÏÊÎÓÏÕÒÄÍÕÝÚÎÝÞ×ØÇÝÖÕßÁÞËÏÐËÖËØ¦ÙËÏ
ÚÕßÝÔËÑØÕÆÝÇÖÄÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇÁÞËÏÐÇÔÇÈØËÛËÃÙÚÕÖØÕÙÑÂÔÏÕÖØÏÔÇÖÄÁÐÏÞØÄÔÏÇÄÚÇÔ
ÓÃÇÔÕÙÕÑÄÓÇËÃÞËÖØÕÙÈÒÎÛËÃÇÖÄ
ÚÕÔÏÄÓÖÕÒÇÚÇÔÎÖØ×ÚÎÖËØÃÖÚÜÙÎËÑÚÄÝÌØÏÑÂÝÑÇÏÕÏÓÄÔÑÇÚ¦ÌËØËÓËÚÎÔÖØÕÙÜÖÏÑÂ
ÚÕßÙÚ¦ÙÎÑÇÏËÔÎÓÁØÜÙÎÔÇËÓÌßÙÂÙËÏÙËÖÕÒÃÚËÝÑÇÏØÞÁÝÚÎÔ
ÇÔ¦ÍÑÎÍÏÇÉÆÞØÇÏÓÎÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÎÝÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝ©ÏÙÇÌËÃÝÑÇÏ
ÉßÞØ¦ËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÁÝÇÖÇÔÚÂÙËÏÝ
ÚÕßËÑÚÏÓ×ÔÚÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇÇÖÄÚÕßÝ
ËÑÖØÕÙ×ÖÕßÝÚÕß¬ÆÖÕßÖÕßËÓÌÇÔÃÙÚÎÑÇÔËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÏÑÇÔÕÖÕÏÎÓÁÔÕÏÓÄÒÏÝÖØÜÚÕÇÔÁÒÇÈËÊØ¦ÙÎÕ
ÕÏÑËÃÕÝËÖÏÊÎÓÏÕÒÄÍÕÝÓËÇÌÕØÓÂ
ÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄÄÓÜÝÇßÚÂÚÎÌÕØ¦

Μπαίνουν στα σπίτια
των νοικοκυριών κάθε
βράδυ και ενημερώνουν
για τη μάχη κατά του κορωνοϊού – Εκατομμύρια
άνθρωποι κρέμονται
από τα χείλη τους.
¥ÙÚÄÙÕÎËÐÁÒÏÐÎÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÙÚÎÔÙÖÇÔÃÇÑÇÏÎÕÒÏÍÜØÃÇ
ÚÎÝÑËÔÚØÕÇØÏÙÚËØÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
ÔÇÖ¦ØËÏÖËØÏÕØÏÙÚÏÑ¦ÓÁÚØÇÑÇÚÁÙÚÎÙÇÔÚÕÔÏÓÄÔÁÔÇÔÈÕÒÏÑÄ
ÇÖÕÊÏÕÖÕÓÖÇÃÕÚØ¦ÍÕ©ÏËßÛÆÔËÝ
ÖØÕÙÜÖÕÖÕÏÂÛÎÑÇÔÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÙßÞÔ¦ÚÕÔÚËÒËßÚÇÃÕÑÇÏØÄ
ÔÇÇÑÕÆÍÕÔÚÇÏËÑÑÒÂÙËÏÝÔÇÖÇØÇÏÚÎÛËÃ
ÚÏÝ ÔÜÓÁÔËÝ ÕÒÏÚËÃËÝ Õ
ÔÚÕÔÏ¢¦ÕßÚÙÏÁÞËÏÍÃÔËÏÕÇÔÚÃÖÕÊÇÝÚÕß§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÃÔÇÏ
ËÑËÃÔÕÝÖÕßÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÑÇÛÎ-

EPA / MICHAEL REYNOLDS

Οι εθνικοί επιδημιολόγοι ανά τον κόσμο

Ο Αντονι Φάουτσι ÓTÉ{oËÉ{Ñ³ËÙÑØ³È ³ÌÑÜ³0¨ÑÐ ËÑ{É~ÉËØÈÑÑÜÑÐKÒÉ{~ÑÚiÐÉ¨{ÒÑÑ³{~¨ÖÉ{³{ØÈÊÚØÑ³{É{³iÐ{~ÓØÙiÜÉ{Ø³È¨ÓÙ¨ÈÛÉÂ{ÒVÒ¨Ë³{Ñ ³¨Ì³ÉVÉ{~É×ÑÜÊØ{ÜÌoØ³ÈKÉ¨Ü{ÓÇ{~È~ÐÉËÈv>¦x²`V~Ñ{~Ò³ÜÑÙÌØ0Ì¨Ü×È¨~Ö³Ñ
ÖØÕÁÊØÕßÝÚÜÔÔÜÓÁÔÜÔÕÒÏÚËÏ×ÔÑÇÏÁÞËÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄÇÑÇÊÎÓÇáÑÄÁØÍÕÇÌÕÆÖÁØßÙÏÂÚÇÔÕ
ÕÝÑÇÚ¦ÙËÏØ¦ÔËÖÏÙÚÂÓÕÔÇÝ
ÓËÚÏÝÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÇÔÇÌÕØÁÝ
ÓËÈ¦ÙÎÚÕ.VVNSL:JOVSHY,ÃÔÇÏ
ËØÍÇÙÏÕÓÇÔÂÝÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÒËÍÄÓËÔ¦ÚÕßÊÕßÒËÆËÏ ×ØËÝÚÎ
ÓÁØÇÑÇÏÑÇÚÇÌÁØÔËÏÖÇØ¦ÚÎÔ
ÎÒÏÑÃÇÚÕßËÃÔÇÏ ËÚ×ÔÔÇÚØÁÞËÏÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÞÏÒÏÄÓËÚØÇÚÎ
ÓÁØÇÇÒÏÄÚËØÇËÃÞËÓ¦ÒÏÙÚÇÚØÁÐËÏÑÇÏÓÇØÇÛ×ÔÏÕÙËÚØËÏÝ×ØËÝ
ÑÇÏÒËÖÚ¦

Ο Ντιντιέ Ραούλ και η χλωροκίνη
Ο αμφιλεγόμενος ÒÜÜØÐ{~¨K{ÜÌoØ ³{³{Ó,ÑÖÜÚÉ¨ÉË³Ñ{ÐÉ
KÑ¨ÌØÉ{³ÊÐÑØVÜiÉTÒ³ØÓTÉ{Ñ~³ÊÉ{³iÉÐÐÊÑ
ÉËÉ{³iÈ×ÊÜ{o{Ñ³iÑ³ÉÜÉÐÑ³{~Ì³i³Ñ³È×Ñ¨ÐÒ~È~Ñ³Ò³iØ
ÉÜËÑØ³iÐÒTiÉÑ³Ë³È!7w0oÉoÌØÌ³{Ð{ÒÇÉ{×È{oÐ{~ÒÐÉ³o{Ñ³¨Ì³È ³ÌÑÜ³0¨ÑÐËØÉÂioÉËo{Ñ³ËåÐÉ¨{~ÑÌØ¨ÌÉÙ¨ØÉÐ×ÑËÇÉ³Ñ{ÑÈ{ÚÉ³ÉË³ioÐi³È ÑÜÊÚÉ{Ñ
ÉËÑ{Ì³{iTÜ¨~ËiT¨i{Ð{ÉË³Ñ{ÉÈ¨ÓØÉKÑ¨{ÒÉ¨{³Ñ³{~ÒÖ³ÑÌ³~¨ÍÌt4Ò¨TÈÉÙÉËÂÉ{ØÌ³{É¨oÑ³i¨{Ñ~ÒÑÜÜÒ~Ñ{É¨³ÉØ~Ü{{~ÓØÓ¨ÉÈÉØ³+_©RvxUÐÉ~Ö¨{ÑÙ¨Ñ³{~Ê
ÈËÑ³iTÜ¨~ËiÐÉ{É{³ÑÉËÉÙÑ³È{ÖuVÑÑ×Ó¨É{É{~É×ÑÜÊØ³iØoÉ¨ÐÑ{~ÊØ>Ã_¦Ï³ÌVo³ÌØÒÜÜØÉ{³ÊÐÑØÙ{Ñ~Ê¨ÈÂÉÐÉÑÈ³ÉËÚii³³ÓÜØ³È~¨ÍÖ³;º/ºH_V~Ò³{
ÈÙÉÈÒÙÉ{Ö³ÉÐÉ³{ØÙioËÉØ³ÈÑÙÓÜ×³ÈÖ³ÉÐÉ³{Ø
¨É{Ù{ÊÉ{ØÌ³{iTÜ¨~ËiÚÑÐ¨ÖÉÑÓTÉ{Ñ¨ÉÓ¨oÉ{ÉØ
0ÙÉËoÐÑ³ÑÚÉ³ËÓTÉ{Ù~{ÐÒÉ{³iÙ¨Òi³iØ,ÑÖÜ
ÉËÑ{Ð{~¨Ìo{ÑÑÐ¨ÉËÑKoÒÜÉ{Ñ×ÑÜÊÈÐÉ¨ÒÐÑ³Ñ(Ñ¨¤ÌÜÑ
ÑÈ³ÒVÌ{³Ñ~ÜÈÚÖ³/Àx²²_¦É{ÙËÙ³Ñ{ÉÈÐ{ÜoËÉØ
o{Ñ³Ë($4ÙÉ³ÒÉ³Ñ{ÈÓ¨³iØTÜ¨~ËiØ
ÓËØÏÔ¦ÔÇÇÔÚÏÑØÕÆËÏÚÏÝÙßÔÂÛÜÝÇÔÚÏËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÁÝÊÎÒ×ÙËÏÝ
ÚÕßÓËØÏÑÇÔÕÆÖØÕÁÊØÕß!ÇÖÄ
ÚÎÊÏÇÈÄÎÚÎÖÒÁÕÔËÐÇÍÍËÒÃÇÚÕß
ÄÚÏÚÇÖËØÏÕØÏÙÚÏÑ¦ÓÁÚØÇÛÇÇØÛÕÆÔÖØÏÔÇÖÄÚÕ¦ÙÞÇÓÁÞØÏ
ÚÎÔÖÇÛÏÇÙÓÁÔÎÑÇÏ¦ÑØÏÚÎßÖËØ¦ÙÖÏÙÎÚÎÝÞÒÜØÕÑÃÔÎÝÕÒÒÕÃ
ÖØÕÁÈÒËÉÇÔÄÚÏÎ¶ÑÕÓÉÂÁÙÚÜ¶
ÇÔÇÙÑËßÂÚÜÔÖØÕËÊØÏÑ×ÔÊÎÒ×ÙËÜÔÛÇÚÕßÙÚÕÏÞÃÙËÏÚÎÛÁÙÎÚÕß
ÙÚÎÔ[HZRMVYJLÚÕßËßÑÕÆ©ÃÑÕß
ÃÔÇÏÖÒÁÕÔÙÇÌÁÝÄÓÜÝÄÚÏÎËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÙÑÁÉÎËÖÏÑØ¦ÚÎÙËÚÎÝ

Στη Βρετανία

ØÇÚÙÏÙÚÏÑÂÝÈÒÑÏÔËàÏÑÄÝÏÄÝ®
ÑÇÏÕÏÑÕÔÕÓÕÑËÔÚØÏÑÂÝÖØÕËÊØÏÑÂÝÇÔÚÃÒÎÉÎÝÍÏÇÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎ
ÚÎÝÑØÃÙÎÝßÚÄÖÕßËÑÚÏÓÕÆÔÕÏ
Ö¦ÔÚËÝËÃÔÇÏÎËÏÒÏÑØÃÔËÏ¦ÚÕßÙÚÏÝ
ÙßÞÔÁÝËÓÌÇÔÃÙËÏÝÚÕßÙÚÏÝÙßÔËÔÚËÆÐËÏÝ¬ÆÖÕß
©ÌÇÑÄÝÚÕÔÙßÒÒÇÓÈ¦ÔËÏÔÇ
Ñ¦ÔËÏ ÓÕØÌÇÙÓÕÆÝ ÕÊÆÔÎÝ ÖÃÙÜÇÖÄÚÕÔ¬ØÇÓÖÑÇÏÕÏÍÑØÏÓ¦ÚÙËÝÚÕßÊÃÔÕßÔÚØÕÌÂÙÚÇÑÜÓÏÑ¦SH[LUPNO[ZOV^ZËÔÔÎÓÁÔÕÝ
ÙÚÕ¡ÖØÕÆÑÒÏÔÕ¢¦ÕßÚÙÏÁÞËÏ
ÙßÔËØÍÇÙÚËÃÓËÁÐÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÕÆÝ

©§ÏÒ¢ÁØÍÑÏÕßÙÕÔÚÕßÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕß0TWLYPHSÕ¦ÔÛØÜÖÕÝ
ÖÕßÁÖËÏÙËÚÕÔ¡ÖÄØÏÝ¬àÄÔÙÕÔ
ÔÇËÍÑÇÚÇÒËÃÉËÏÚÎÛËÜØÃÇÖËØÃ
ÇÔÕÙÃÇÝÚÎÝÇÍÁÒÎÝÑØÇÊÇÃÔÕÔÚÇÝ
ÜÝÊÇÓÄÑÒËÏÕÙÖ¦ÛÎÚÕÔÑÃÔÊßÔÕÔÇÛØÎÔÂÙËÏÎØËÚÇÔÃÇÓÏÙÄ
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÕÔËÑØÕÆÝÔÄÙÎÙË
ÑÇÏÕÃÊÏÕÝÇÖÄÚÕÔÏÄÔÇÙÚËÔÇÍÓÄÝÓÌ¦ÔÏÙÇÁÔÇÔËÖÃÓÕÔÕ
ÐËØÄÈÎÞÇÞÛËÝÑÇÏÇÖÕÓÕÔ×ÛÎÑÇ
ËÛËÒÕÔÚÏÑ¦ÖÇØÄÒÕÖÕßÇÏÙÛÇÔÄÓÕßÔÑÇÒ¦ÂÓËØÇÙÚÏÝÚÕ
ÖØÜÃÐÆÖÔÎÙÇÓËßÉÎÒÄÖßØËÚÄ ßÑÒÕÌÕØËÃÖÕÒÆ*6=0+ 
ÙÚÕ©ßÁÙÚÓÏÔÙÚËØ®ÙÞÕÒÃÇÙËÙÚÕ
;^P[[LYÙÚÇÓÁÙÇ¡ÇØÚÃÕßÒÃÍÕ
ÖØÕÚÕÆÈÍËÏÛËÚÏÑÄÝÙÚÕÔÏÄÑÇÏ
ÕÃÊÏÕÝÕ¬àÄÔÙÕÔ
¦ÔÚÜÝÕÃÊÏÕÝÇÔÇÛË×ØÎÙË
ÚÇÓÇÛÎÓÇÚÏÑ¦ÓÕÔÚÁÒÇÚÕßÙÎ-

ÓÇÔÚÏÑ¦ÖØÕÝÚÇÑ¦ÚÜÑ¦ÔÕÔÚÇÝ
ÒÄÍÕÍÏÇÓÄÒÏÝÔËÑØÕÆÝÙÚÕ
ÔÜÓÁÔÕÇÙÃÒËÏÕÓËÊËÊÕÓÁÔÕ
ÄÚÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÚËÒÏÑ¦ÔÇÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÚÎÔÕØÛÄÊÕÐÎÕÊÄÚÎÝËÖÏÈÕÒÂÝÖËØÏÕØÏÙÚÏÑ×ÔÓÁÚØÜÔ©ÏÇÔÚÃÖÇÒÕÃÚÕß
ÚÕÔËÍÑ¦ÒËÙÇÔÍÏÇÇÙßÔÁÖËÏÇÑÇÏ
¦ÚÇÑÚÎßÖÕÞ×ØÎÙÎÇÖÄÚÎÔÑÇÚÇÙÚØÕÌÕÒÕÍÃÇÇÒÒ¦ÕÃÊÏÕÝËÖÁÓËÏÔËÄÚÏÎÇØÞÏÑÂËÑÚÃÓÎÙÎÍÏÇ
ËÑÇÚÄÓÈÎÙËÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕßÊËÔ
ÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÔÓÁÚØÇÑÇØÇÔÚÃÔÇÝ
ÂÚÇÔÙÜÙÚÂ
ÚÎÔÙÒÇÔÊÃÇÕ¬ÄØÕÒÌÕßØ
ÑÕÆÔÚÔÇÙÕÔÁÞËÏÍÃÔËÏÇÍÇÖÎÓÁÔÕÝÚÜÔ¡¡ËÐÇÏÚÃÇÝÚÜÔÑÇÛÎÓËØÏÔ×ÔÚÎÒËÕÖÚÏÑ×ÔÚÕßËÓÌÇÔÃÙËÜÔÇÏÊÃÇÚØÕÝÓËËÏÊÏÑÄÚÎÚÇ
ÙÚÏÝÒÕÏÓ×ÊËÏÝÔÄÙÕßÝÕÑÕÆÔÚÔÇÙÕÔÇÖÕÒÇÆËÏÚÎÝÖÒÂØÕßÝ
ËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝÚÎÝÑÕÏÔÂÝÍÔ×ÓÎÝ
ÇÔÑÇÏËÔÓÁØËÏÖØÕÜÛËÃÑÇÏÇßÚÄÝ
ÚÎÛËÜØÃÇÚÎÝÇÔÕÙÃÇÝÚÎÝÇÍÁÒÎÝ
¡ÄÔÕÖÕßÎÞ×ØÇÚÕßÁÞËÏÖÒÎÛßÙÓÄÑÇÏÁÚÙÏËÃÔÇÏÊßÔÇÚÄÝÕËÔÚÕÖÏÙÓÄÝÚÜÔÌÕØÁÜÔÚÕß
ÏÕÆÑÇÏÎ¦ÓËÙÎÇÖÕÓÄÔÜÙÂÚÕßÝ
ÏÊÏÑÕÃÔÚËÚÁÑÚÏÈ®ÇÔÇàÎÚÕÆÔÙÚÎ
ÙßÔÁÞËÏÇÄÒÇÚÇ¦ÚÕÓÇÖÕßÂØÛÇÔ
ÙËËÖÇÌÂÓËÚÕßÝÑÇÚÇÍËÍØÇÓÓÁÔÕßÝÌÕØËÃÝÙßÞÔ¦ËÔÚÄÝÕÒÃÍÜÔ
ÒËÖÚ×ÔÇÖÄÓÏÇÛËÚÏÑÂÊÏ¦ÍÔÜÙÎ
¦ÓËÙÎËÖÏÈÕÒÂÑÇØÇÔÚÃÔÇÝÍÏÇ
ÊÆÕËÈÊÕÓ¦ÊËÝÇÖÕÚØÁÖËÏÁÚÙÏÚÎÔ
ÖËØÇÏÚÁØÜÊÏ¦ÊÕÙÎÚÕßÏÕÆ¶ÖØÕÝ
ÚÕÖÇØÄÔÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ

Επιμένει στη στρατηγική υψηλού ρίσκου η Σουηδία
Σχεδόν ÄÒËÝÕÏËßØÜÖÇáÑÁÝÖØÜÚËÆÕßÙËÝÂÚÇÔÇßÚÂÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇËØÎÓÜÓÁÔËÝ©ÏÑ¦ÚÕÏÑÕÏËÃÔÇÏ
ÑÒËÏÙÓÁÔÕÏÙÚÇÙÖÃÚÏÇÚÕßÝÑÇÛ×Ý
ÕÏÑßÈËØÔÂÙËÏÝÁÞÕßÔËÖÏÈ¦ÒËÏÖØÜÚÕÌÇÔÂÙËÖËØÃÕÊÕËÏØÂÔÎÝÖËØÏÕØÏÙÚÏÑ¦ÓÁÚØÇÓËÙÚÄÞÕÔÇÖØÕÙÚÇÚËÆÙÕßÔÚÕÔÖÒÎÛßÙÓÄÇÖÄ
ÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇ*6=0+ ÐÇÃØËÙÎËÃÔÇÏÎÚÕÑÞÄÒÓÎÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÚÎÝÕßÎÊÃÇÝËÃÔÇÏÎÓÕÔÇÊÏÑÂÖÕß
ËÖÏÓÁÔËÏÔÇÓÎÔÁÞËÏËÖÏÈ¦ÒËÏÊØÇÙÚÏÑ¦ÖËØÏÕØÏÙÚÏÑ¦ÓÁÚØÇÑÇÏÄÒÕ
ÚÕÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÕÏÊØÄÓÕÏÚÇËÙÚÏÇÚÄØÏÇÑÇÏÚÇÑÇÌÁÚÜÔ
ÓËÍ¦ÒÜÔÙÕßÎÊÏÑ×ÔÖÄÒËÜÔÂÚÇÔ
ÍËÓ¦ÚÇÑÄÙÓÕ¬ÕËØ×ÚÎÓÇËÃÔÇÏ
ÍÏÇÚÃÔÇÑ¦ÔËÏÑÇÔËÃÝÁÔÇÖËÃØÇÓÇ
ÓËÚÄÙÕßÉÎÒÄØÃÙÑÕÚÕÕÖÕÃÕÇÔ
ÊËÔËÐËÒÏÞÛËÃÑÇÚ»ËßÞÂÔÛÇÁÞËÏ
ÜÝÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÞÏÒÏ¦ÊËÝÔËÑØÕÆÝ
¬ÇÓÄÔÇÓÁÚØÇÖÕßËÃÞËÒ¦ÈËÏ
ÎÙÕßÎÊÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÓÁÞØÏÚÎÔ
¬ËÚ¦ØÚÎÂÚÇÔÑÒËÃÙÏÓÕÚÜÔÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÜÔÎÇÖÇÍÄØËßÙÎÙßÍÑËÔÚØ×ÙËÜÔ¦ÔÜÚÜÔÇÚÄÓÜÔÎ
ÙßÓÈÕßÒÂÍÏÇÇÖÕÌßÍÂÚÇÐÏÊÃÜÔ
ÑÇÏÎÙÆÙÚÇÙÎÙËÄÙÕßÝÔÏ×ÛÕßÔ
¦ØØÜÙÚÕÏÂËÃÔÇÏ¦ÔÜÚÜÔËÚ×Ô
ÔÇÖÇØÇÓËÃÔÕßÔÙÚÕÙÖÃÚÏÚÕßÝ
©ÓÜÝÑÇÛ×ÝÕÏÔËÑØÕÃÇÖÄÚÎÔ
ÖÇÔÊÎÓÃÇËÃÞÇÔÇßÐÎÛËÃÚÎÔÎ
ÖØÏÒÃÕßÙÚÕßÝ ÇÖÄÚÎÔ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÎÓÁØÇÎÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÚÎÔ¬ËÚ¦ØÚÎÖÜÝÙÚÕ
ËÐÂÝÕÏÖÕÒÃÚËÝÛÇÖØÁÖËÏßÖÕÞØËÜÚÏÑ¦ÔÇÊÏÇÚÎØÕÆÔÇÖÕÙÚ¦ÙËÏÝ
ÇÖÄÚÕßÝ¦ÒÒÕßÝÚÇÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇ
ÑÇÏÕÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÔÇÌØÕÔÚÃàÕßÔ
ÔÇÓÎÔßÖ¦ØÞËÏÙßÔÜÙÚÏÙÓÄÝÖËÒÇÚ×ÔÑÇÏÄÒÕÏÄÙÕÏÁÞÕßÔÚÕÖÇ-

ØÇÓÏÑØÄÙÆÓÖÚÜÓÇÔÇÓÁÔÕßÔÙÚÕ
ÙÖÃÚÏÇÔËÐÇØÚÂÚÜÝÎÒÏÑÃÇÝ
ØÄÙÜÖÕÑÒËÏÊÃÍÏÇÚÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÖÕßÇÑÕÒÕßÛËÃÎÕßÎÊÃÇ
ËÃÔÇÏËÑÚÄÝÇÖÄÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄÚÁÌÇÔÄÌËÔÕÔÚËØÝ¬ÁÍÑÔËÒËÖÏÑËÌÇÒÂÝËÖÏÊÎÓÏÕÒÄÍÕÝ
ÚÎÝÙÕßÎÊÏÑÂÝ±ÖÎØËÙÃÇÝÎÓÄÙÏÇÝ±ÍËÃÇÝÖÏÓÁÔËÏÔÇÇØÔËÃÚÇÏ
ÄÚÏÎÚÇÑÚÏÑÂÖÕßÁÞËÏßÏÕÛËÚÂÙËÏ
ÎÞ×ØÇËÃÔÇÏÔÇÖËØ¦ÙËÏÚÎÔÇÙÛÁÔËÏÇÍØÂÍÕØÇÓËÍ¦ÒÕÓÁØÕÝÚÕß
ÖÒÎÛßÙÓÕÆ×ÙÚËÔÇËÖÏÚËßÞÛËÃ
ÎÒËÍÄÓËÔÎÇÔÕÙÃÇÚÎÝÇÍÁÒÎÝ®
ÊÎÒÇÊÂÓËÍ¦ÒÕÓÁØÕÝÚÕßÖÒÎÛßÙÓÕÆÔÇÁÞËÏÇÖÕÑÚÂÙËÏÇÔÕÙÃÇ
ÙÚÎÔÇÙÛÁÔËÏÇ*6=0+ ×ÙÚËÔÇ
ÙÚÇÓÇÚÂÙËÏÚÎÊÏ¦ÊÕÙÂÚÎÝßÚÂ

ØËÃÔÇËÌÇØÓÄÙËÏÑÇÔËÃÝÍÏÇÖÕÒÆ
ÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÕÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇ
ÔÚÇËÌÇØÓÄÙËÏÑÇÔËÃÝßÖËØÈÕÒÏÑ¦ÔÜØÃÝÚÄÚËÛÇÑÕßØÇÙÚÕÆÔÕÏ
¦ÔÛØÜÖÕÏ®ËÃÞËÊÎÒ×ÙËÏÕ¬ÁÍÑÔËÒ
ÙËÙßÔÁÔÚËßÐÂÚÕßÇØÇÊÁÞÛÎÑË
ËÖÃÙÎÝÄÚÏËÃÔÇÏÖÏÛÇÔÄÔÇÇßÐÎÛÕÆÔÕÏËÏÙÇÍÜÍÁÝÙËÔÕÙÕÑÕÓËÃÇ
ÚÏÝËÖÄÓËÔËÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÑÇÏÊÂÒÜÙËÄÚÏÑÇÔËÃÝÊËÔÍÔÜØÃàËÏÄÒÕÏ
ßÖÕÛÁÚÕßÓË®ÓËÖÕÏÕÔÚØÄÖÕÛÇ
ËÐËÒÏÞÛËÃÎÖÇÔÊÎÓÃÇ

Η πραγματικότητα

Ενας από τους λόγους
για τους οποίους ο Σουηδός πρωθυπουργός
δείχνει «χαλαρός», είναι
ότι στη χώρα σε ελάχιστα νοικοκυριά ζουν μαζί διαφορετικές γενιές.

Πεζόδρομος ³i.³~TÌÜÐi³ÑÐÓÑ³iØÉKÙÐÒÙÑØ ~ÈKÓ¨ii³iØ.ÈiÙËÑØÉËÑ{iÐÑÙ{~ÊÈÉ{ÐÓÉ{ÑÐiÉ{KÒÜÉ{Ù¨Ñ³{~ÒÉ¨{¨{³{~ÒÐÓ³¨Ñ

ÚÎÔÚÇÑÚÏÑÂÇÑÕÒÕÆÛÎÙÇÔÇØÞÏÑ¦ÑÇÏÎØËÚÇÔÃÇÑÇÏÎ©ÒÒÇÔÊÃÇÜÙÚÄÙÕÁÞÕßÔÇÒÒ¦ÐËÏÙÚ¦ÙÎ
ÙÚÇÊÏÇÑ¦ÓËÚ¦ÚÎÔÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙÎ
ËÖÏÙÚÎÓÄÔÜÔÄÚÏÎÓÄÒßÔÙÎÚÄÙÕ
ÖÕÒÒ×ÔÇÔÛØ×ÖÜÔÙËÚÄÙÕÓÏÑØÄ
ÊÏ¦ÙÚÎÓÇÛÇÕÊÎÍÂÙËÏÙËÑÇÚ¦ØØËßÙÎÚÕÙÆÙÚÎÓÇßÍËÃÇÝÑÇÏÙË
ËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝÞÏÒÏ¦ÊËÝÛÇÔ¦ÚÕßÝ
ØÕÎÓËØ×ÔÕ¬ÁÍÑÔËÒËÃÞËÊÎÒ×ÙËÏÙÚÎÙÕßÎÊÏÑÂÚÎÒËÄØÇÙÎÄÚÏ
ÕÔÁÕÝÑÕØÜÔÕáÄÝÛÇÇÔÇÞÇÏÚÏÙÚËÃ

ËÃÚËÓÁÙÜÚÎÝÇÔÕÙÃÇÝÚÎÝÇÍÁÒÎÝÂËÔÄÝÙßÔÊßÇÙÓÕÆÇÔÕÙÃÇÝ
ÑÇÏËÓÈÕÒÏÇÙÓÕÆÇÙÏÑ¦ËÃÔÇÏÚÕ
ÃÊÏÕÖØ¦ÍÓÇ®¥ÙÚÄÙÕÓËÚÕÔËÓÈÕÒÏÇÙÓÄËÖÏÚßÍÞ¦ÔËÚÇÏÎÇÔÕÙÃÇ
ÓËÍ¦ÒÕßÓÁØÕßÝÚÕßÖÒÎÛßÙÓÕÆÓË
ÇÙÌÇÒÂÚØÄÖÕËÔ×ÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ËÃÔÇÏËÔÚËÒ×ÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÇÔÖØÕÙÖÇÛÂÙËÏÑÇÔËÃÝÔÇÖËÚÆÞËÏÍËÔÏÑËßÓÁÔÎÇÔÕÙÃÇËÖÏÚØÁÖÕÔÚÇÝÙË
ÓËÍ¦ÒÕÓÁØÕÝÚÕßÖÒÎÛßÙÓÕÆÔÇ
ÑÕÒÒÂÙËÏÚÎÔÇÙÛÁÔËÏÇÎÓËÏÜ-
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ÚÁÕÔÄÚÏÎÕßÎÊÃÇÊÏÇÛÁÚËÏÇÔÇÒÕÍÏÑ¦ÓËÚÕÔÖÒÎÛßÙÓÄÚÎÝÚÕÔ
ÓÏÑØÄÚËØÕÇØÏÛÓÄÔÕÙÕÑÕÓËÏÇÑ×Ô
ÑÒÏÔ×ÔÙÚÎÔßØ×ÖÎ
ÏÇÚÃ¦ØÇÍËÇÑÕÒÕßÛËÃÎÙÕßÎÊÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÚÄÙÕÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂ
ÚÇÑÚÏÑÂÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÏÝßÖÄÒÕÏÖËÝÞ×ØËÝÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÔÜÙÎÝÇÒÒ¦ÑÇÏÓËÚÎÔ ÃÔÇÖÕßÖØ×ÚÎÇÖÁÊËÏÐËÄÚÏÎËÖÏÊÎÓÃÇÓÖÕØËÃ
ÔÇÔÏÑÎÛËÃÓËÙÑÒÎØ¦ÖËØÏÕØÏÙÚÏÑ¦
ÓÁÚØÇ"ßÚ¦ËÃÔÇÏÓÁÚØÇÖÕßÓÖÕ-

¡ÄÔÕÖÕßÇßÚÄÊËÔÏÙÞÆËÏÇÑØÏÈ×ÝÚÇÒÃÇÑÇÏÎÙÖÇÔÃÇÑÇÛßÙÚÁØÎÙÇÔÔÇÒ¦ÈÕßÔÖËØÏÕØÏÙÚÏÑ¦
ÓÁÚØÇÑÇÏÚÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇËÃÔÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÇÖÄÛ¦ÔÇÚÕÏÙË
ÁÔÇÔÓÂÔÇÖÏÖÒÁÕÔÚÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄ ÁÔÚØÕØÄÒÎÉÎÝ§ÄÙÜÔ*+*
ËÑÚÃÓÎÙËÚÎÔ¬ËÚ¦ØÚÎÄÚÏÚÕ 
ÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÖÕßÔÕÙÕÆÔÇÖÄ
ÚÕÔ*6=0+ ÊËÔËÓÌÇÔÃàËÏÇÖÕÒÆÚÜÝÑÇÔÁÔÇÙÆÓÖÚÜÓÇÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÔÇÓËÚÇÊÃÊËÏÚÎÔÇÙÛÁÔËÏÇ
ÞÜØÃÝÔÇÚÕÍÔÜØÃàËÏÇÔÊËÔÁÞËÏ
ÖËØÏÕØÏÙÚËÃ©¬ÁÍÑÔËÒËÑÚÃÓÎÙË
ÄÚÏÕÇØÏÛÓÄÝÚÜÔÇÙÛËÔ×ÔÖÕßÛÇ
ÞØËÏÇÙÚÕÆÔÔÕÙÎÒËÃÇÚÕÇÓÁÙÜÝ
ÖØÕÙËÞÁÝÊÏ¦ÙÚÎÓÇÊËÔÛÇËÃÔÇÏ
ÖÕÒÆÓËÍ¦ÒÕÝ¦ÙÏÙËÇßÚÂÚÎÔ
ËÑÚÃÓÎÙÎÙËÕØÏÙÓÁÔÇÏÊÏÇÃÚËØÇ
ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÚÎÝÞ×ØÇÝÚÕß
ÄÖÜÝÄÚÏÙËÖÕÒÆÓÏÑØÄÖÕÙÕÙÚÄ
ÚÜÔÙÕßÎÊÏÑ×ÔÔÕÏÑÕÑßØÏ×ÔÙË
ÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÎÔÚÇÒÃÇàÕßÔÓÇàÃ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÍËÔÏÁÝÖÏÖÒÁÕÔÎ
ÕßÎÊÃÇËÃÔÇÏÇØÇÏÕÑÇÚÕÏÑÎÓÁÔÎ
Þ×ØÇÑÇÏÕÏÖÕÒÃÚËÝÚÎÝËÃÔÇÏÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ¦ÖËÏÛÇØÞÎÓÁÔÕÝÒÇÄÝÓË
ËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÙÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÂÚÕß
ØÕÝÚÕÖÇØÄÔÕÖÒÎÛßÙÓÄÝ

ÌÇÃÔËÚÇÏÔÇßÖÕÙÚÎØÃàËÏÚÎÔÚÇÑÚÏÑÂÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÁÞËÏËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÙËÇßÚÂÔÑÇÛ×ÝÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÄÌËÔÁÞËÏÑÇÒÁÙËÏÚÕßÝ
ÕßÎÊÕÆÝÔÇÙßÓÖËØÏÌÁØÕÔÚÇÏÜÝ
ËÔÂÒÏÑËÝ®ÑÇÏÔÇÓÎÊÏÇÊÃÊÕßÔ
ÖÇÔÏÑÄÂÌÂÓËÝ®¥ÙÚÄÙÕÖÕÒÒÕÃ
ÕßÎÊÕÃËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÑÇÏÍÏÇÚØÕÃ
Ó¦ÒÒÕÔÁÞÕßÔÇØÞÃÙËÏÔÇÇÏÙÛ¦ÔÕÔÚÇÏÇÑØÏÈ×ÝÖÇÔÏÑÄ
ËØÏÙÙÄÚËØÕÏÇÖÄÊÆÕÞÏÒÏ¦ÊËÝ
ÍÏÇÚØÕÃËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÑÇÏÑÇÛÎÍÎÚÁÝ¶ÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÕßÚÕßÖØÕÁÊØÕßÚÕßÊØÆÓÇÚÕÝ§ÕÓÖÁÒ¶ßÖÁÍØÇÉÇÔÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇ
ÁÑÑÒÎÙÎÍÏÇßÏÕÛÁÚÎÙÎÇßÙÚÎØÄÚËØÜÔÖËØÏÕØÏÙÚÏÑ×ÔÓÁÚØÜÔ¡ÇÝ
ÕÊÎÍÕÆÔÙÚÎÔÑÇÚÇÙÚØÕÌÂËÔ
Ñ¦ÔÕßÓËÇØÑËÚ¦ÊÏÇÍÔÜÙÚÏÑ¦ÚËÙÚ
ÊËÔÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÓËËÖÇØÑ×ÝÓË
ÖÕÏÕßÝÂØÛÇÔÙËËÖÇÌÂÕÏÌÕØËÃÝ
ÊËÔÇÖÕÓÕÔ×ÔÕßÓËËÖÇØÑ×Ý¶
ÁÞÕßÓËÇÌÂÙËÏÚÕÔÏÄËÒËÆÛËØÕ®
ÒÁËÏÙÚÕÔ.\HYKPHUÎÑÇÛÎÍÂÚØÏÇ
ËÙÃÒÏÇÄÔÚËØÓÖËØÍÑ§ÕÑÒÁØÎ
ÕÖÕÃÇËÃÔÇÏËØËßÔÂÚØÏÇÓËÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕÚÎÔÇÔÕÙÕÒÕÍÃÇÏ×ÔÙÚÕ
ÔÙÚÏÚÕÆÚÕ ÇØÕÒÃÔÙÑÇÑßÈÁØÔÎÙÎÔÕÓÃàËÏÄÚÏÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÚÎ
ÙÚÇÓÇÚÂÙËÏÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇÕÖÄÚËÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÔÇÇÌÂÙËÏÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÔÇÖËÛ¦ÔÕßÔ®ÙßÔËÞÃàËÏ
ÞÕßÓËËÔÊËÃÐËÏÝÄÚÏÕØßÛÓÄÝ
ÊÏÖÒÇÙÏÇÙÓÕÆËÃÔÇÏßÉÎÒÄÚËØÕÝ
ÇÖÄÚÎÝÚÇÒÃÇÝÙÆÔÚÕÓÇÛÇÁÞÕßÓËÕÐËÃÇÁÒÒËÏÉÎ¡ÙÚÎÚÕÑÞÄÒÓÎÑÇÏÊËÔÑÇÚÇÔÕÕÆÔÄÚÏÚÄÚËÛÇËÃÔÇÏÖÕÒÆÇØÍ¦©ÒÇÇßÚ¦
ËÃÔÇÏÖÕÒÆËÖÏÑÃÔÊßÔÇ®ËÔÓÖÕØËÃÑÇÔËÃÝÖÇØ¦ÔÇËÒÖÃàËÏÄÚÏÚÕ
ÙÕßÎÊÏÑÄÖËÃØÇÓÇÛÇÁÞËÏËßÚßÞÂ
ÑÇÚ¦ÒÎÐÎ¥ÙÚÄÙÕÎËÒÖÃÊÇÊËÔ
ÇÖÕÚËÒËÃÚÇÑÚÏÑÂ
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Σε πολύ δύσκολη θέση βρίσκεται η Αγκυρα
Η υβριδική απειλή στον Εβρο και στο Αιγαίο απετράπη από την Ελλάδα, στη Συρία έχει βαλτώσει, ενέσκηψε και ο κορωνοϊός
Οι τελευταίες ÖÁÔÚË ËÈÊÕÓ¦ÊËÝ
ÁÞÕßÔÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÙÚÎÔÛÂÔÇ
ÓÏÇÔÁÇÙÜØËßÚÏÑÂËÓÖËÏØÃÇÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÕÔÚØÄÖÕÙßÓÖËØÏÌÕØ¦Ý
ÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÇÖÄÚÕÔÈØÕÑÇÏ
ÚÎÔÇÙÆÓÓËÚØÎßÈØÏÊÏÑÂÇÖËÏÒÂ
ÑÇÚ¦ÚÎÝËÛÔÏÑÂÝÇÙÌ¦ÒËÏÇÝßÖÄ
ÚÎÔÑ¦ÒßÉÎËÔÄÝÓÇÔÊÆÇÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑ×ÔØÕ×ÔÓÁÞØÏÑÇÏÚÎÔ
ÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕÑÇÏÚÎÔËÖÏÞËÃØÎÙÎÓËÚÇÌÕØ¦ÝÇÔÚÏÇËØÕÖÕØÏÑ×ÔÙßÙÚÎÓ¦ÚÜÔÓËÚÕÖÒÕÃÕ
7YH`®ÚÕÕÖÕÃÕÑÇÏÚËÒÏÑ¦ËÐËÚØ¦ÖÎÚÎÝÖÕØËÃÇÝÚÕßÖØÕÝÚÎ
¡ÏàØ¦ÚÇÇÖØÄÙÓËÔÎËÖÏÖÒÕÑÂ
ÖÕßÁÒÇÈÇÔÕÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÚÎÝ
¬ÕßØÑÃÇÝÙÚÕÔ,ÈØÕÑÇÏÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕÓËÚ¦ÚÎÔÑÇÚÇÒßÚÏÑÂËÓÌ¦ÔÏÙÎÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÙËÙßÔÊßÇÙÓÄÓËÚÕÇÊÏÁÐÕÊÕ
ÙÚÎÈÄØËÏÇßØÃÇÑÇÛÏÙÚÕÆÔÚÎÔ
¬ÕßØÑÃÇÁÔÇÔÊØ×ÔÚÇÓËÏÊÏÇÃÚËØÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÖÕßÊÆÙÑÕÒÇÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙËÔÇËÖÏÚÆÞËÏÙÚÎÔÖÇØÕÆÙÇÌ¦ÙÎÚÕßÝÙÞËÊÏÇÙÓÕÆÝ
ÚÕßÙËÄÒÎÚÎÔÖËØÏÕÞÂÄÖÜÝÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÚÕßÝËÃÞËßÖÕÒÕÍÃÙËÏÚÕ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇ
Ï»ÇßÚÄÚÕÔÒÄÍÕÙÚÎÔÛÂÔÇÚÕ
ÑÇÛËÙÚ×ÝÖØÄÔÕÏÇÝÑÇÏËÖÏÌßÒÇÑÂÝÚÕËÖÄÓËÔÕÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇÄÞÏÇÖÒ¦ÊËÔÖËØÏÕØÃàËÚÇÏÇÒÒ¦ÇßÐ¦ÔËÚÇÏ
Ô×ÚÇÚËÝÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÁÝÖÎÍÁÝ
ÓËÈÇÛÆÚÇÚÎÍÔ×ÙÎÚÜÔËÐËÒÃÐËÜÔÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔÙÚÎÔ ®ÄÚÏÚÕÙÞÁÊÏÕ
ÓËÚÇÌÕØ¦ÝÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔÇÖÄÚÎÔ
ÑßÈÁØÔÎÙÎØÔÚÕÍ¦ÔÙÚÇÞËØÙÇÃÇ
ÑÇÏÛÇÒ¦ÙÙÏÇÙÆÔÕØÇÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝ
ÂÚÇÔÕØÍÇÔÜÓÁÔÕÑËÔÚØÏÑ¦ÑÇÛ×ÝÍÏ»ÇßÚÄÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÛÎÑÇÔ
ÓÏÙÛÜÓÁÔÇÒËÜÌÕØËÃÇËÔ×ßÖ¦ØÞÕßÔÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÍÏÇÚÎÙÞËÚÏÑÂ
ÞØÂÙÎÑÇÏÙÚØÇÚÏÜÚÏÑ×ÔÕÞÎÓ¦ÚÜÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÚÎÝÚÕßØÑÏÑÂÝ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÝÍÏÇÇÏÌÔÏÊÏÇÙÓÄÚÎÝ
ÒÒ¦ÊÇÝÇÖÁÚßÞËÖÇÚÇÍÜÊ×ÝÑÇÏ
ÎÖØ×ÚÎÇÔÚÃÊØÇÙÎÚÕß
ÑÇÏÚÜÔÚØÏ×ÔÑÒ¦ÊÜÔÚÜÔÔÄÖÒÜÔßÔ¦ÓËÜÔÚÎÝÒÒÎÔÏÑÂÝ
ÙÚßÔÕÓÃÇÝÚÕßßØÕÙÈËÙÚÏÑÕÆ
×ÓÇÚÕÝÑÇÏÚÕßÏÓËÔÏÑÕÆ
ÙËÙÚËØÏ¦Û¦ÒÇÙÙÇÑÇÏÇÁØÇÞÇØÇÑÚÎØÃÙÚÎÑËÇÖÄÇÖÄÒßÚÎËÖÏÚßÞÃÇÁÔÚÇÙÎÓÁØÇÓËÚÎÓÁØÇ
ÇßÐÇÔÄÚÇÔÇÒÒ¦ÓËÙßÔÚÕÔÏÙÓÁÔËÝËÔÁØÍËÏËÝÑ¦ÛËÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇ
ÇÖÕÑØÕßÄÚÇÔÓËËÖÏÚßÞÃÇ¬ÇßÚÄÞØÕÔÇÓËÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝËÖÏÚÂØÎÙÎÝÑÇÏÇÖÕÚØÕÖÂÝÕØÍÇÔ×ÛÎ-

ÑË¦ÓËÙÇÙÆÙÚÎÓÇËÖÏÙÑËßÂÝÑÇÏ
ÏÙÞßØÕÖÕÃÎÙÎÝÚÜÔßÖÇØÞÄÔÚÜÔ
ÇÖÕÚØËÖÚÏÑ×ÔËÓÖÕÊÃÜÔÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝÔÁÜÔÙËÄÒÕÚÕÓÂÑÕÝ
ÚÜÔÙßÔÄØÜÔÙÚÕÔÈØÕÑ¦ÚÏÚÕ
ÕÖÕÃÕËÃÔÇÏÁÔÇÑÁØÊÕÝÓËËßØÆÚËØÕÕØÃàÕÔÚÇÑÇÛ×ÝÚÇÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÓÁÚØÇËÃÔÇÏÖÒÁÕÔÓÄÔÏÓÇ
ÔÇÊËÆÚËØÕÇÓÏÍ×ÝßÈØÏÊÏÑÄ
ÓÁÚÜÖÕÚÕÕÖÕÃÕÎÛÂÔÇÑÒÂÛÎÑËÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÂÚÇÔÇßÚÄ
ÚÎÝÊÏÇÙÖÕØ¦ÝÉËßÊ×ÔËÏÊÂÙËÜÔ
ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÏÝÕÖÕÃËÝÇÖÕÑÇÒÕÆÓËÔËÝËÏÊÂÙËÏÝ®ÍÏÇÔËÑØÕÆÝÂÄÍÑÕ
ÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔÖÕßÂÊÎ®ËÃÞÇÔÖËØ¦ÙËÏÚÕÔÈØÕ©ÏÉËßÊËÃÝÇßÚÁÝ
ËÏÊÂÙËÏÝÇÖÕÑÇÒÆÌÛÎÑÇÔÓËÙßÔÚÕÔÏÙÓÁÔËÝËÔÁØÍËÏËÝÇÖÄÚÎÔ
ËÒÒÎÔÏÑÂÖÒËßØ¦¬ÇßÚÄÞØÕÔÇ

Οι τελευταίες αποτυχίες
και τα αδιέξοδα των επιλογών του έχουν προκαλέσει νευρικότητα
στην κυβέρνηση
Ερντογάν, γεγονός
που γνωρίζει η ευρισκόμενη σε αυξημένη
επιφυλακή Αθήνα.

Η προσπάθεια ³iØ³È¨~{~ÊØ~ÈKÓ¨iiØo{ÑÑ{×{Ù{ÑÐÌ³iØ ÜÜÒÙÑØ³ K¨ÑÓ³ÈTÉÑ³ÑoÙØ ÜÉØ
ÛÈÒÐÉ{ØVå³ÈÐËÑV(È¨KÉ³{~Ê~Ñ{{ÐÉ{~ÌVÉÑÌÜÈ³È³{ÐÌVÑÓ³¨ÉÑ³~ËÙÈ

ÎÑßÈÁØÔÎÙÎÇÔÁÒÇÈËËÖÏÚßÞËÃÝ
ÊØ¦ÙËÏÝÑÏÔÎÚÕÖÕÃÎÙÎÝÊÏËÛÔ×Ô
ÕØÍÇÔÏÙÓ×ÔÇÒÒ¦ÑÇÏÇØÏÛÓÕÆÑØÇÚ×ÔËÔÇÔÚÃÕÔÚÎÝÇÖÕÙÚÇÛËØÕÖÕÏÎÚÏÑÂÝÖØÇÑÚÏÑÂÝÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÎ
ÕÖÕÃÇÊËÔÊÃÙÚÇÙËÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙËÏÖØÄÙÌßÍËÝÑÇÏÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝ
ÍÏÇÔÇËÖÏÚÆÞËÏÚÕßÝÙÚÄÞÕßÝÚÎÝ
ÚÕÛÇÒ¦ÙÙÏÕÓÁÚÜÖÕÎÚÇÞËÃÇÇÔ¦ÖÚßÐÎÓÕÔ¦ÊÜÔÚÕßÕÒËÓÏÑÕÆ§ÇßÚÏÑÕÆÙÚÕÔÇÚÕÒÏÑÄÏÍÇÃÕÑÇÏÎËÔÚÇÚÏÑÕÖÕÃÎÙÎ
ÚÎÝËÖÏÚÂØÎÙÎÝÑÇÏÚÎÝËÔÃÙÞßÙÎÝÚÎÝÇÖÕÚØÕÖÂÝÙÚÎÛ¦ÒÇÙÙÇ
ÕÊÂÍÎÙÇÔÙÚÕÔÊØÇÙÚÏÑÄÖËØÏÕØÏÙÓÄÚÜÔØÕ×ÔÙÚÕÏÍÇÃÕÓËÚÕ
ÖØÄÙÞÎÓÇÚÎÝËÖÏÑÏÔÊßÔÄÚÎÚÇÝ
ÚÕßÚÇÐÏÊÏÕÆÖØÕÝÚÎÔ©ÖËØÏÕØÏÙÓÄÝÚÜÔØÕ×ÔËÖÏÚËÆÞÛÎÑË
ÇÌËÔÄÝÒÄÍÜÚÎÝËÚÕÏÓÄÚÎÚÇÝÚÎÝ
ÛÂÔÇÝÇÌËÚÁØÕßßÖÄÚÕÔÌÄÈÕ
ÚÎÝËÖÁÑÚÇÙÎÝÚÎÝÊØ¦ÙÎÝÚÕß
ÙÚÕÒÃÙÑÕßÚÎÝ:54.ÚÕß§¬©
ÙËÄÒÕÚÕÔÇÚÕÒÏÑÄÏÍÇÃÕÓ¦ÒÏÙÚÇÓËÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÓÕÔ¦ÊËÝÇÖÄ
ÑØ¦ÚÎÓÁÒÎÚÎÝßÓÓÇÞÃÇÝßÖÇÔÇÞ×ØÎÙÎÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÑÇÚÁÊËÏÐË
ÑÇÏÙÚÕßÝÖÒÁÕÔÇÔßÖÕÉÃÇÙÚÕßÝ

ÄÚÏÎÍÑßØÇËÒÁÍÞËÏÖÒÂØÜÝÚÕ
ÌÇÏÔÄÓËÔÕÑÇÏÇÔ¦Ö¦ÙÇÙÚÏÍÓÂ
ÓÖÕØËÃÔÇÇßÐÂÙËÏÂÔÇÓÎÊËÔÃÙËÏÚÏÝØÕÁÝ
ÖÄÇßÚÄÚÕÙÎÓËÃÕÑÇÏÁÖËÏÚÇ
ÚÕÔÃàÕßÔÕÏÃÊÏËÝÖÎÍÁÝÕÞØÄÔÕÝ
¦ØÞÏÙËÔÇÑßÒ¦ËÏËÏÝÈ¦ØÕÝÚÜÔ
ÚÕßØÑÏÑ×ÔËÖÏÊÏ×ÐËÜÔÑÇÛ×ÝËÃÞËÞÇÛËÃÕØÏÙÚÏÑ¦ÚÕÙÚÕÏÞËÃÕÚÕß
ÇÏÌÔÏÊÏÇÙÓÕÆÇÔ¦ÒÎÉÎÙËÓÏÑØÄ
ÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇÚÎÝÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÝÚÜÔÑÏÔÂÙËÜÔÇÖÄÚÏÝËÒÒÎÔÏÑÁÝ
ÔÕÖÒËÝßÔ¦ÓËÏÝÓËÚÎÔËÔÃÙÞßÙÎ
ÚÜÔÕÞßØÜÓÇÚÏÑ×ÔÁØÍÜÔÑÇÏÚÎ
ÊÎÓÏÕßØÍÃÇÔÁÜÔËÓÖÕÊÃÜÔÇÑÄÓÇ
ÑÇÏÑÇÚ¦ÚÎÔËÐÁÒÏÐÎËÖËÏÙÕÊÃÜÔ
ÑÇÏÚÎÞØÎÙÏÓÕÖÕÃÎÙÎËÐËÏÊÏÑËßÓÁÔÜÔÑÇÏÖØÜÚÄÚßÖÜÔÓÁÙÜÔÑÇÏ
ßÒÏÑ×ÔÊÏÇÙÑËßÇÙÓÁÔÇÕÞÂÓÇÚÇ
ÓËÇÔËÓÏÙÚÂØÇÊÏÇÙÑËßÇÙÓÁÔÇ
¦ØÓÇÚÇÓËÖßØÕÙÈËÙÚÏÑÄËÐÕÖÒÏÙÓÄÑ¦ÇÔ¦ÍÑÇÙËÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇ
ÔÇËÔÏÙÞÆÙËÏÚÏÝÊßÔ¦ÓËÏÝÚÎÝÓË
ËÏÊÏÑ¦ÚÓÂÓÇÚÇÚÎÝÇÙÚßÔÕÓÃÇÝ
ÖÇØÁÞÕÔÚÇÝÇÑÄÓÎÓÃÇÇÖÄÊËÏÐÎ
ÍÏÇÚÎÔ¦ÓËÙÎËÓÖÒÕÑÂÚÕßÚÕßØÑÏÑÕÆÑØ¦ÚÕßÝÙÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÚÎÝ
ÑØÃÙÎÝ©ÒËÝÕÏÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÄÓÜÝ

ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΣΙΔΗΣ

Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

ÇÖÁÚßÞÇÔÚÙÏÎÊÏÇÚÂØÎÙÎÚÎÝ
ÇÙÚ¦ÛËÏÇÝÙÚÕÔÈØÕÍÏÇÖÇØÇÚËÚÇÓÁÔÕÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇÑÇÚÁÙÚÎÚÕËÖÄÓËÔÕÚÕßØÑÏÑÄÙËÔ¦ØÏÕ
ÇÌÕÆÖØÕÎÍÕßÓÁÔÜÝÇÖÁÚßÞËÕ
ÇÏÌÔÏÊÏÇÙÓÄÝÌÛÕØ¦ÑÇÏÎÑÄÖÜÙÎÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔÊßÔ¦ÓËÜÔ
ÇÖÕÚÁÒËÙËÚÕÔÁÕÚÕßØÑÏÑÄÙÞÁÊÏÕ
ÊØ¦ÙÎÝÍÏÇÚÎÔÑÇÚ¦ØØËßÙÎÚÎÝ
ÁÔÔÕÓÎÝÚ¦ÐÎÝËÑÚÜÔÁÙÜÑÇÚÄÖÏÔËÐÜÚËØÏÑÂÝßÈØÏÊÏÑÂÝÖÇØÁÓÈÇÙÎÝÍÑßØÇÄÓÜÝÇÖÁÚßÞË
ÑÇÏÙËÇßÚÄ
¬ÎÔÖÒÁÕÔÑØÃÙÏÓÎÞØÕÔÏÑÂ
ÙÚÏÍÓÂÍÏÍÇÔÚ×ÛÎÑËÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝÎÑØÃÙÎÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÚÕß
*6=0+ ÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÇÖÕÚßÞÎÓÁÔÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝ
ÑÃÔÎÙËÙÕÈÇØÁÝÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÙÚÕ
ËÙÜÚËØÏÑÄÚÎÝÞ×ØÇÝÙßÔËÖÏÑÕßØÕÆÓËÔËÝÇÖÄÔÁËÝÊÏËÛÔËÃÝÖÏÁÙËÏÝÚÎÒËÊÏ¦ÙÑËÉÎÍÑËÒÇ¡ÁØÑËÒÓÇÔÕßÁÒ¡ÇÑØÄÔ¡ÖÄØÏÝ
¬àÄÔÙÕÔØÔÚÕÍ¦ÔÙÚÏÝ¡ÇØÚÃÕßÖØÕÝÚÎÔÚÕßØÑÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÊÜÙËÄÓÜÝÑÇÏÓÃÇÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÊÏÁÐÕÊÕÙÚÕÔÑØÔÚÕÍ¦ÔÇÌÕÆ
ÕÌÄÈÕÝËÓÌ¦ÔÏÙÎÝÑØÕßÙÓ¦ÚÜÔ

ÙÚÕËÚËØÄÑÒÎÚÕÖÒÂÛÕÝÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔÖØÕÙÌÆÍÜÔÑÇÏÖÇØÇÑØÇÚÏÑ×ÔÓËÇÖØÄÈÒËÖÚÎÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎ
ÚÕßÇØÏÛÓÕÆÚÜÔÑØÕßÙÓ¦ÚÜÔÑÇÏ
ÚÜÔÛßÓ¦ÚÜÔÑÇÛ×ÝÑÇÏÎËÐ¦ÖÒÜÙÎÚÜÔÚØÇÍÏÑ×ÔÙßÔËÖËÏ×Ô
ÙÚÕÔÚÕßØÑÏÑÄÖÒÎÛßÙÓÄÚÜÔÖËØÏÕÞ×ÔÙßÍÑÁÔÚØÜÙÂÝÚÕßÝÜÝ
ÕÇÖÄÓÎÞÇÔÂÝÛËÄÝÖØÕÙÁÌËØË
ÚÕÈÕÒÏÑÄÖØÄÙÞÎÓÇÑÇÏÕÊÂÍÎÙËÙÚÎÔÐÇÌÔÏÑÂÇÖÕÓ¦ÑØßÔÙÂ
ÚÕßÝÇÖÄÚÇËÒÒÎÔÕÚÕßØÑÏÑ¦ÙÆÔÕØÇÚÏÝÖØ×ÚËÝÖØÜÏÔÁÝ×ØËÝÚÎÝ
ÎÝ¡ÇØÚÃÕß

Στη Λιβύη
ÖÒÂØÎÝÇÖÕÚßÞÃÇÚÕßÙÞËÊÃÕßÚÕßØÔÚÕÍ¦ÔÙÚÎÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÂÑÇÏÖØÕÙÌßÍÏÑÂÑØÃÙÎ
ÙßÔÊß¦ÙÚÎÑËÓËÚÎÔËÐÃÙÕßÇÖÕÍÕÎÚËßÚÏÑÂÁÑÈÇÙÎÚÎÝÇÖÄÖËÏØÇÝ
ÓËÚÇÌÕØ¦ÝÓËÍ¦ÒÎÝÖÕÙÄÚÎÚÇÝ
ÕÖÒÏÙÓÕÆÙÚÎÏÈÆÎÇÖÄÚÕÖÒÕÃÕ
7YH`®ÑÇÚÄÖÏÔÙßÔÚÕÔÏÙÓÁÔÜÔ
ËÔËØÍËÏ×ÔÒÒ¦ÊÇÝÑÇÏÇÒÒÃÇÝ
ÚÎÔÕÖÕÃÇÇÖÕÑ¦ÒßÉËÖØÕÕÒÃÍÜÔÎÓËØ×ÔÎ ®¬ÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÖËØÏÙÚÇÚÏÑÄÙËÙßÔÊßÇÙÓÄ

ÓËÚÏÝÇØÔÎÚÏÑÁÝËÐËÒÃÐËÏÝÑÇÏÚÏÝ
ÚÕßØÑÏÑÁÝÇÖ×ÒËÏËÝÙÚÕÛÁÇÚØÕ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÚÎÝÏÈÆÎÝÁÛËÙË
ÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÑÇÏÖ¦ÒÏÇÖÁÔÇÔÚÏ
ÙÚÎÊÏËÛÔÂÑÕÏÔÄÚÎÚÇÓËÚØÄÖÕ
ËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÊßÙÓËÔÂÍÏÇÚÇÙßÓÌÁØÕÔÚ¦ÚÎÝ
ÚÕÛÁÇÚØÕËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÚÎÝ
ßØÃÇÝÕÏËÐËÒÃÐËÏÝÁÞÕßÔÑÇÚÇÙÚËÃÑÇÏËÑËÃÏÊÏÇÏÚÁØÜÝÖÏËÙÚÏÑÁÝ©ÏÊßÔ¦ÓËÏÝÚÕß¡ÖÇÙ¦ØÇÒ
ÙÇÔÚÙÚÇÊÏÇÑ¦ËÔÏÙÞÆÕÔÚÇÏÙÚÎÔ
ÖËØÏÌÁØËÏÇÚÕßÔÚÒÃÓÖËÔ×ÑÇÏ
Î¡ÄÙÞÇÚÕßÒÇÔÚÏÓÃØÕÆÚÏÔ
ÇÙÑËÃÇÙÌßÑÚÏÑÂÖÃËÙÎÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÖØÕÎÍÕÆÓËÔÜÔÙßÓÌÜÔÏ×ÔÚÏÝ
ÕÖÕÃËÝÎ¬ÕßØÑÃÇÊËÔÛÁÒËÏÔÇÚÎØÂÙËÏÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÚÕßÑØÔÚÕÍ¦ÔÔÇÙÆØËÏÚÕ§¬©ÙÚÎÒÂÉÎ
ÇÖÄÌÇÙÎÝËÓÖÒÕÑÂÝÚÎÝÙßÓÓÇÞÃÇÝÙÚÎÔÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÂÚÎÝÓËÚÎ
ªÜÙÃÇ×ÙÚËÎÚËÒËßÚÇÃÇÔÇßÖÕÑÆÉËÏÙÚÏÝÇÖÇÏÚÂÙËÏÝÚÎÝÇÖÁÚßÞËËÖÃÙÎÝ ÇÚÁÙÚÎÙÇÌÁÝÄÚÏ
ÑÇÔËÃÝÊËÔÛÁÒËÏÔÇÙßØÛËÃÙÚÕÔ
ÖÕÒËÓÏÑÄÈÕÆØÑÕÚÎÝßØÃÇÝÓË
ÙÆÔÚØÕÌÕËÔÄÖÒÕÏÝÚÎÔÇÔÇÐÏÄÖÏÙÚÎÙÚÏÝÙßÓÌÜÔÃËÝÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÇÌÕÆÄÒÕÏÍÔÜØÃàÕßÔÄÚÏÚÕ
ÚÃÓÎÓÇÛÇËÃÔÇÏÊßÙÇÔ¦ÒÕÍÕÁÔÇÔÚÏËÒ¦ÞÏÙÚÜÔÂÑÇÏÓÎÊËÔÏÑ×Ô
ÜÌËÒÎÓ¦ÚÜÔ
ÚÎÔËßØÏÑÄÚÎÚÇÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÚÕßÑØÔÚÕÍ¦ÔÙßÔÁÈÇÒÇÔÕÏ
ËÏÑÄÔËÝÇÖÄÚÏÝËÔÚßÖÜÙÏÇÑÁÝÞÇÓÎÒÁÝÊÏËÒËÆÙËÏÝËÒÒÎÔÏÑ×ÔÓÇÞÎÚÏÑ×ÔÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕËÕØÚÇÙÓÕÆÚÎÝ
ÎÝ¡ÇØÚÃÕßÖ¦ÔÜÇÖÄÖÄÒËÏÝ
ÚÎÝÎÖËÏØÜÚÏÑÂÝÑÇÏÔÎÙÏÜÚÏÑÂÝ
ÒÒ¦ÊÇÝÑÇÏËÏÊÏÑ¦Ö¦ÔÜÇÖÄÚÏÝ
ÇÙÚÇÔÏÁÝÚÕßÈØÕßÙßÔÕÒÏÑÄÚËØÎËÏÑÄÔÇÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÇßÚÂÚÎÔÖËØÃÕÊÕËßØÏÙÑÄÓËÔÎÝÙË
ÑÒÕÏÄÖÕÒËÓÏÑÂÝÑØÃÙÎÝÙÚÎÈÄØËÏÇ
ßØÃÇÑÇÏËÙÜÚËØÏÑÂÝßÍËÏÕÔÕÓÏÑÂÝÑÇÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÑØÃÙÎÝÕÊÂÍÎÙËÑÇÏÙÚÏÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÇÆÐÎÙÎÝ
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Τείχη ανάγκης υψώθηκαν με τους βόρειους γείτονές μας
Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΖΙΜΑ
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Τα προβλήματα
και οι μνήμες άλλων
εποχών από το κλείσιμο
των συνόρων με Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία
και Βουλγαρία
λόγω κορωνοϊού.
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Φόβοι για νέο «Γουχάν» στη Συρία του εμφυλίου
Η κρίση του κορωνοϊού είναι υγειονομική βόμβα έτοιμη να εκραγεί στη χώρα, όπου η δημόσια υγεία έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά








Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Το τελευταίο διάστημα, ιατροί και
αναλυτές που παρακολουθούν την
πορεία του νέου ιού στην γειτονική
Συρία προειδοποιούν ότι εάν δεν
ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα και
εάν η διεθνής κοινότητα δεν παράσχει υποστήριξη και βοήθεια
στους πολίτες της χώρας, τότε θα
κληθούμε σύντομα να αντιμετωπίσουμε ένα νέο «Γουχάν» στην
Ανατολική Μεσόγειο. Όπως συνέβη
στην περίπτωση της κινεζικής
επαρχίας, όπου ο κορωνοϊός διαδόθηκε με γοργούς ρυθμούς εξαιτίας της απουσίας των κατάλληλων
μέτρων προστασίας και των τεστ
εντοπισμού του νέου ιού, έτσι και
στη Συρία δεν αποκλείεται να επαναληφθεί το πιο απαισιόδοξο σενάριο, το οποίο θα θέσει σε κίνδυνο
τη δημόσια υγεία τόσο στη χώρα
όσο και σε ολόκληρη την περιοχή.
Μελετώντας τις τελευταίες εξελίξεις
στη Συρία και στο μέτωπο της πανδημίας, οι αναλυτές επικεντρώνουν
την προσοχή τους σε τρία πεδία.
Πρώτον, υπογραμμίζουν το γεγονός
ότι ο νέος ιός εισέρχεται στα εδάφη
της Συρίας σε μια περίοδο κατά
την οποία ο εμφύλιος πόλεμος έχει
αποδυναμώσει τις δομές υγείας.
Δεύτερον, εστιάζουν στον ιρανικό
παράγοντα σε σχέση με την εξάπλωση του κορωνοϊού στα συριακά
εδάφη. Τέλος, αποδίδουν ιδιαίτερη
σημασία στους κινδύνους από τον
νέος ιό στη Β.Α. Συρία, που μόλις
πριν από λίγα χρόνια αντιμετώπιζε
τον εφιάλτη του Ισλαμικού Κράτους.

Εμφύλιος - δημόσια υγεία
Ο κορωνοϊός χτυπά τα συριακά
εδάφη τα οποία εδώ και δέκα περίπου χρόνια ταλανίζονται από την
εμφύλια σύρραξη που έχει δοκιμάσει τις αντοχές του υγειονομικού
συστήματος. Σε πολλές περιοχές
της χώρας, ο πόλεμος είχε ως αποτέλεσμα την κατάρρευση του συστήματος υγείας και τη ραγδαία
εξάπλωση προηγούμενων επιδημιών στη χώρα. Για παράδειγμα,
σύμφωνα με την Οργάνωση «Γιατροί Χωρίς Σύνορα», η εξάπλωση
της επιδημίας ιλαράς στα συριακά

Τα διαγνωστικά τεστ που
διεξάγονται στην επικράτεια που ελέγχεται από τη
συριακή κυβέρνηση
συγκεντρώνονται στη Δαμασκό και στη συνέχεια
στέλνονται σε ιδιωτικό εργαστήριο στο Κάιρο. Η
όλη διαδικασία ανίχνευσης του νέου ιού κρατά
από 10 έως και 12 ημέρες.
εδάφη ήταν αστραπιαία και κόστισε
7.000 ανθρώπινες ζωές. Στην περίπτωση του κορωνοϊού οι γιατροί
της χώρας προειδοποιούν ότι η Συρία δεν έχει τα απαιτούμενα μέσα
για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Συγκεκριμένα, τα νοσοκομεία
της Συρίας δεν διαθέτουν τον κατάλληλο διαγνωστικό εξοπλισμό
για τον εντοπισμό του ιού, ενώ οι
ελλείψεις σε ιατροφαρμακευτικό
και προστατευτικό υλικό δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο το έργο των λειτουργών υγείας. Επίσης,
πολλά νοσοκομεία της χώρας δεν
είναι σε θέση να ξεχωρίσουν τον
κορωνοϊό από το σύνδρομο του
αναπνευστικού συστήματος της
Μέσης Ανατολής, το οποίο είχε
εξαπλωθεί στη Σαουδική Αραβία
το 2012.
Το Υπουργείο Υγείας της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας, με
τα περιορισμένα μέσα που διαθέτει,
προετοιμάζεται για την επερχόμενη
αύξηση των κρουσμάτων του κορωνοϊού ήδη από τα τέλη Φεβρουαρίου. Τότε είχαν δημιουργηθεί οι
πρώτες ομάδες επιστημόνων και
ιατρών, οι οποίες ρίχθηκαν στη
μάχη κατά της νέα πανδημίας στις
περιοχές που ελέγχει η συριακή
κυβέρνηση. Σύμφωνα με Σύριους
ιατρούς και ξένα δημοσιεύματα,
τα διαγνωστικά τεστ που διεξάγονται στην επικράτεια που ελέγχεται από τη συριακή κυβέρνηση
αρχικά συγκεντρώνονται στη Δαμασκό. Στη συνέχεια στέλνονται
σε ιδιωτικό εργαστήριο στο Κάιρο,

Σύμφωνα με την Οργάνωση «Γιατροί Χωρίς Σύνορα», η εξάπλωση της επιδημίας ιλαράς στα συριακά εδάφη ήταν
αστραπιαία και κόστισε 7.000 ανθρώπινες ζωές. Στην περίπτωση του κορωνοϊού οι γιατροί της χώρας προειδοποιούν
ότι η Συρία δεν έχει τα απαιτούμενα μέσα για την αντιμετώπιση της πανδημίας
το οποίο συνεργάζεται με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Η όλη
διαδικασία ανίχνευσης του νέου
ιού κρατά από 10 έως και 12 ημέρες.

Ιός από το Ιράν
Ο εντοπισμός και η ιχνηλάτηση
των πρώτων κρουσμάτων στην Συρία στρέφουν την προσοχή και τις
υποψίες των επιστημόνων και ιατρών στον ιρανικό παράγοντα. Οι
στενές σχέσεις της Δαμασκού με
την Τεχεράνη διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη μετάδοση της
ασθένειας στα συριακά εδάφη. Ως
γνωστόν, το τελευταίο διάστημα
παρατηρείται έξαρση του κορωνοϊού στο Ιράν, από την οποία φαίνεται ότι έχουν επηρεαστεί οι γειτονικές χώρες συμπεριλαμβανομένης και της Συρίας.
Στα τέλη Φεβρουαρίου, η Διεύθυνση Μεταδιδόμενων και Χρόνιων
Ασθενειών του Υπουργείου Υγείας

της Συρίας ανακοίνωσε ότι τα πρώτα κρούσματα του κορωνοϊού είχαν
ως σημείο εκκίνησης το Ιράν. Τα
δύο «εισαγόμενα» κρούσματα, τα
οποία νοσηλεύτηκαν σε νοσοκομείο
που ελέγχεται από την κεντρική
κυβέρνηση της Συρίας, ανάρρωσαν
σύντομα.
Στην τελική φάση του εμφυλίου
πολέμου, τη Συρία με το Ιράν και
τον υπόλοιπο κόσμο ενώνουν τρία
αεροδρόμια και ορισμένες συνοριακές πύλες. Τα εν λόγω σημεία
σύμφωνα με τους επιστήμονες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο για
την είσοδο του κορωνοϊού στη Συρία. Πτήσεις προς τα Αεροδρόμια
της Δαμασκού, της Λατάκειας και
του Χαλεπιού μεταφέρουν στη Συρία, σε εβδομαδιαία βάση επισκέπτες από το εξωτερικό. Την ίδια
στιγμή στο ανατολικό κομμάτι της
χώρας, στα σύνορα με το Ιράκ,
έχουν επαναλειτουργήσει συνο-

ριακές πύλες, από τις οποίες περνούν πολίτες του Ιράν, του Ιράκ
και της Συρίας. Σύριοι φοιτητές
του Πανεπιστημίου του Ευφράτη,
χρησιμοποιούν αυτές τις πύλες ή
τα τρία προαναφερόμενα αεροδρόμια για να μεταβούν στο Ιράν όπου
παρακολουθούν ειδικά μαθήματα
σε ιρανικά πανεπιστήμια. Επίσης,
στα σύνορα Ιράκ-Συρίας λειτουργεί
μια συνοριακή πύλη την οποία
ελέγχουν οι Κούρδοι και οι σύμμαχοί τους.

Κίνδυνος στη βόρεια Συρία
Ο κίνδυνος του νέου ιού δεν
αφορά μονάχα τις περιοχές τις οποίες ελέγχει η κεντρική κυβέρνηση
της Συρίας. Ο κίνδυνος της πανδημίας ελλοχεύει σε δύο ακόμη περιοχές της γειτονικής χώρας, την
τουρκική ζώνη κατοχής και τις περιοχές που ελέγχουν οι Κούρδοι
και οι σύμμαχοί τους, όπου ζουν

περίπου δύο εκατομμύρια άνθρωποι. Σε ό,τι αφορά την τουρκική
ζώνη κατοχής, την οποία ελέγχει
τυπικά ο «Εθνικός Στρατός της Συρίας» και η λεγόμενη μεταβατική
κυβέρνηση της Συρίας, το έργο της
καταπολέμησης του κορωνοϊού
βρίσκεται στα χέρια των τουρκικών
αρχών.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τα τεστ που διεξάγονται
στις περιοχές που ελέγχει η «μεταβατική κυβέρνηση» στέλνονται
στην Τουρκία όπου και εξετάζονται.
Στα πλαίσια της καταπολέμησης
του νέου ιού, η «κυβέρνηση» έχει
διακόψει την εισαγωγή κινέζικων
προϊόντων στην τουρκική ζώνη
κατοχής. Στο βορειοανατολικό κομμάτι της Συρίας, το οποίο ελέγχουν
οι Κούρδοι και οι συμμαχικές δυνάμεις, η αυτόνομη διοίκηση προσπαθεί με τα περιορισμένα μέσα
που διαθέτει να καταπολεμήσει
την εξάπλωση του ιού. Μέσα σε
αυτά τα πλαίσια, αυτόνομη διοίκηση έχει κλείσει την μοναδική
συνοριακή πύλη η οποία ενώνει
την βορειοανατολική Συρία με το
Ιράκ και έχει απαγορεύσει την κίνηση σε πολλές πόλεις.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός
ότι στον αγώνα κατά της πανδημίας, η αυτόνομη διοίκηση, την
οποία στελεχώνουν Κούρδοι, Χριστιανοί, Άραβες, και διάφορες εθνικές και θρησκευτικές ομάδες της
Συρίας, σκοντάφτει πάνω σε δύο
εμπόδια. Πρώτον, η Τουρκία εμποδίζει κάθε είδους παροχή βοήθειας στη βορειοανατολική Συρία.
Δεύτερον, η Δαμασκός δεν συνεργάζεται με την αυτόνομη διοίκηση
για την καταπολέμηση του κορωνοϊού.
Εξαιτίας των προαναφερόμενων
εμποδίων, στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, κάτοικοι της βορειοανατολικής Συρίας επεσήμαναν
στην «Κ» ότι η περιοχή μοιάζει με
μια «υγειονομική βόμβα, η οποία
είναι έτοιμη να εκραγεί». «Αν σκάσει αυτή η βόμβα θα επηρεαστεί
ολόκληρη η περιοχή, όχι μόνο για
λίγους μήνες, αλλά για πολλά χρόνια», συμπλήρωναν πριν από λίγα
εικοσιτετράωρα γεμάτοι με αγανάκτηση πολίτες της Συρίας.

ΑΡΘΡΟ / Του ΚΥΡΙΑΚΟΥ Ν. ΠΟΧΑΝΗ
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Δυνατότητες τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού,
νέα γεωστρατηγική πολιτική και προβολή ισχύος

Τουρκία, εκμεταλλευόμενη
τις πρόσφατες διεθνείς εξελίξεις και κυρίως αυτές που
επισυμβαίνουν στις περιοχές πλησίον αυτής, έδωσε ιδιαίτερο βάρος
στην επαύξηση των δυνατοτήτων
του Πολεμικού της Ναυτικού για
δύο κυρίως λόγους. Ο πρώτος αφορά στην υποστήριξη των δραστηριοτήτων της και των παράνομων
διεκδικήσεων στο Αιγαίο και στην
Αν. Μεσόγειο – κυπριακή ΑΟΖ. Ο
δεύτερος είναι η υποστήριξη της
νέας γεωστρατηγικής της πολιτικής,
σε μια διευρυμένη «περιοχή άμυνας» που ξεκινά από το νότιο Αιγαίο
και μέσω Λιβύης καταλήγει στη
Σομαλία και στο Κατάρ.
Σε ό,τι αφορά στον πρώτο λόγο
είναι γεγονός ότι η συγκέντρωση
μεγάλης ναυτικής δύναμης σε ένα
γεωγραφικό χώρο όπως η Αν. Μεσόγειος αποτελεί γεωπολιτικά ένα
σημαντικό παράγοντα ισχύος. Σχετικά με τον δεύτερο, όμως, τα πράγματα είναι εκ των πραγμάτων πιο
απαιτητικά, διότι υπάρχει μια σημαντική διαφορά μεταξύ Μεσογείου
και μιας περιοχής που έχει χαρακτηρίσει ως «αμυντική».
Έτσι, κινούμενη μεταξύ ΝΑΤΟ
και Ρωσίας, μεταξύ Δύσης και Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας,
αλλά και του αντίπαλου του μπλοκ
–αυτού που δημιουργήθηκε στην
τελευταία Σύνοδο Κορυφής στην
Κουάλα Λουμπούρ (Δεκ. 2019)– η
Άγκυρα έχει εμπλακεί σε καταστάσεις, οι οποίες απαιτούν μία ναυτική
δύναμη που να μπορεί να εκτελεί
επιχειρήσεις μακριά από τις ακτές

της. Παρενθετικά και όπως αναφέραμε σε προηγούμενο άρθρο, τα
συμπεράσματα της Κουάλα Λουμπούρ αποτελούν το άλλοθι των ενεργειών της. Τα διδάγματα, όμως, που
αποκόμισε από τις πρόσφατες επιχειρήσεις στη Λιβύη σε συνδυασμό
με την άρνηση της Τυνησίας για
χρησιμοποίηση του εδάφους της ως
ορμητηρίου και την απόφαση της
Αλγερίας να παραμείνει ουδέτερη,
κατάδειξαν την αδυναμία της για
προβολή ισχύος μακριά από την επικράτειά της.
Μελετώντας, όμως, την υλοποίηση των σχετικών εξοπλιστικών
προγραμμάτων, είναι εύκολο να διαπιστωθεί ότι αυτές οι ενέργειες κινούνται πάνω στους δύο άξονες που
έχουμε αναφέρει πιο πάνω. Το ζήτημα, λοιπόν, που εγείρεται είναι
κατά πόσο το τουρκικό Πολεμικό
Ναυτικό είναι ικανό να επιχειρήσει
προβολή ισχύος μέσα στο πλαίσιο
των δύο παραπάνω, παράλληλων
και αλληλένδετων αξόνων. Είναι φανερό ότι τόσο ο εκσυγχρονισμός του
υφιστάμενου δυναμικού όσο και οι
νέες προσθήκες, που έγιναν και προγραμματίζονται να γίνουν, προσθέτουν νέες και μεγαλύτερες δυνατότητες που αντανακλούν ένα φιλόδοξο
πλάνο του τουρκικού κράτους.
Το πιο σημαντικό, όμως, ζητούμενο για την Τουρκία είναι η διατήρηση και συντήρηση ναυτικής δύναμης για μεγάλο χρονικό διάστημα
μακριά από τις ακτές της. Για τον
σκοπό αυτό έχει ήδη δημιουργήσει
στρατιωτικές βάσεις στη Σομαλία
και στο Κατάρ με κύριους αντιπάλους








Το πιο σημαντικό ζητούμενο για την Τουρκία είναι η διατήρηση και συντήρηση ναυτικής δύναμης για μεγάλο διάστημα
μακριά από τις ακτές της.
Για τον σκοπό αυτό έχει
ήδη δημιουργήσει στρατιωτικές βάσεις, στη Σομαλία και στο Κατάρ με
κύριους αντιπάλους της,
σε αυτές τις περιοχές, την
Αίγυπτο και τα ΗΑΕ.
της, σε αυτές τις περιοχές, την Αίγυπτο και τα ΗΑΕ.
Όλοι οι πιο πάνω παράγοντες,
που αναπτύσσονται εν μέσω αλληλεξαρτώμενων γεωπολιτικών και
στρατιωτικών εξελίξεων, έχουν ωθήσει την Τουρκία να αναπτύξει ένα
πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και αύξησης των δυνατοτήτων του ΤΠΝ.
Αυτή δε η απόφαση έχει συνοδευτεί
και με ακόμη μία, εξίσου σημαντική,
και που αφορά στην απεξάρτηση
της αμυντικής της βιομηχανίας από
ξένους παράγοντες και τη μετατροπή
της σε καθαρά εγχώρια.
Είναι πλέον προφανές ότι το εξοπλιστικό πρόγραμμα του τουρκικού
Π.Ν. είναι προσανατολισμένο πάνω
στους εξής τομείς: 1) Στις δραστηριότητες που αφορούν στην προ-

άσπιση των εθνικών συμφερόντων
στις περιοχές που περιβάλλουν τη
χώρα, 2) στις δραστηριότητες μέσα
στο πλαίσιο των επιχειρήσεων του
ΝΑΤΟ και 3) στη στήριξη της νέας
γεωστρατηγικής της πολιτικής.
Πρόσφατα, το πρώτο από τα δύο
πλοία αμφιβίων επιχειρήσεων που
σχεδιάζει να έχει, το «Αναντολού»,
και το οποίο θα αποτελεί τη ναυαρχίδα του τουρκικού στόλου, αναμένεται να ενταχθεί στις δυνάμεις του
τουρκικού Π.Ν. μέχρι το τέλος του
2020. Πρόκειται για πλοίο πολλαπλών
αποστολών, το οποίο θα προσδώσει
τη δυνατότητα υπεράκτιων επιχειρήσεων με δυνατότητα παραμονής
εν πλω για έναν μήνα. Το «Αναντολού» θα μπορεί να μεταφέρει στρατιωτική δύναμη επιπέδου τάγματος
και θα διαθέτει έξι θέσεις ελικοπτέρων
μεσαίου τύπου (επιθετικά-γενικής
χρήσης) και δύο για ελικόπτερα μεταφοράς μεγάλου φορτίου. Ανάλογα
με την αποστολή του, το «Αναντολού»
θα μπορεί να μεταφέρει μέχρι και
30 τροχοφόρα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων τεθωρακισμένων,
αμφιβίων και μεταφοράς προσωπικού, ενώ στο υπόστεγο θα μπορεί
να μεταφέρει τουλάχιστον 12 ελικόπτερα μεσαίου τύπου ή 45 τεθωρακισμένα βαρέος τύπου. Παρόλο
που το κατάστρωμα του πλοίου δεν
διαθέτει τον κατάλληλο διάδρομο
σε μήκος, για κλασικά μαχητικά αεροσκάφη, εντούτοις παρέχεται η δυνατότητα χρησιμοποίησής του από
αεροσκάφη καθέτου προσνήωσης
(π.χ. F-35B). Όμως, η απομάκρυνση
της Τουρκίας από το πρόγραμμα των

F-35 σε συνδυασμό με την τεράστια
σημασία που έχει δοθεί από το τουρκικό Π.Ν. σχετικά με την πλήρη αξιοποίηση του Anadolu, ώθησαν την
Άγκυρα προς την κατεύθυνση της
σταδιακής εθνικοποίησης της αμυντικής βιομηχανίας μέχρι την πλήρη
απεξάρτησή της από ξένους παράγοντες. Αυτή η στροφή προς τον εγχώριο σχεδιασμό και κατασκευή,
αποδεικνύεται με την ανάπτυξη του
προγράμματος του πρώτου τούρκικου
μαχητικού αεροσκάφους, του TF-X,
το οποίο φαίνεται ότι προορίζεται
να αντικαταστήσει το F-16.
Ήδη από τα μέσα της δεκαετίας
του 1990, το τουρκικό Π.Ν. είχε αποφασίσει για τον εξ ολοκλήρου εγχώριο
σχεδιασμό και κατασκευή κορβέτας.
Μετά από μία δεκαετία περίπου
(2004), ιδρύθηκε στα ναυπηγεία της
Κωνσταντινούπολης το Γραφείο
Έρευνας και Σχεδιασμού MILGEM,
με σκοπό την ανάπτυξη προγράμματος σχεδιασμού και κατασκευής
πολεμικών πλοίων.
Με στόχο την καθαρά εγχώρια
κατασκευή ενός πολεμικού πλοίου,
η Τουρκία στόχευσε σε δύο τομείς:
1) Στη χρησιμοποίηση εγχώριων
πόρων και δυναμικού και
2) στην ανάπτυξη εθνικών ικανοτήτων ναυπήγησης πολεμικών
πλοίων. Ο σχεδιασμός εστιάσθηκε
σε ένα πλοίο περιπολιών ανοικτής
θάλασσας, ανθυποβρυχιακού πολέμου, χαμηλού προφίλ και με αισθητήρες ηλεκτρονικού πολέμου.
Σε γενικές γραμμές το Πρόγραμμα
MILGEM, το οποίο διευθύνεται από
το ΤΠΝ, περιλαμβάνει την κατασκευή

τεσσάρων ανθυποβρυχιακών κορβέτων κλάσεως Ada –έχουν ήδη ενταχθεί στη δύναμη του τουρκικού
Π.Ν. – και ενός πλοίου ηλεκτρονικού
πολέμου και υποκλοπών, τεσσάρων
φρεγατών πολλαπλών αποστολών
και οκτώ αντιτορπιλικών Α/Α πολέμου. Εξίσου αν όχι σημαντικότερο
πρόγραμμα είναι και αυτό της ναυπήγησης υποβρυχίων. Στις 2 Ιουλίου
2009, υπογράφηκε σύμβαση πρόσκτησης έξι υποβρυχίων κλάσεως
214 AIP και η κατασκευή τριών εξ
αυτών, βρίσκεται σε εξέλιξη στα ναυπηγεία Colcuk. Παράλληλα, όλες οι
κύριες μονάδες του στόλου βρίσκονται σε πρόγραμμα εκσυγχρονισμού
όπως επίσης το πρόγραμμα Meltem2 που αφορά στα αεροσκάφη Ναυτικής Συνεργασίας (Ρ 235) με σκοπό
την εντατικοποίηση των περιπολιών
από τη Μαύρη Θάλασσα στο Αιγαίο
και από την Αν. Μεσόγειο στις λιβυκές
ακτές.
Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι η Τουρκία έχει βάλει τις βάσεις
ενός φιλόδοξου σχεδίου με σκοπό
τη μετατροπή του Π.Ν. της, από
«Ναυτικό μεσαίας κλίμακας δυνατοτήτων περιφερειακής προβολής
ισχύος» σε «Ναυτικό μεσαίας κλίμακας δυνατοτήτων παγκόσμιας
προβολής ισχύος. Αυτό θα της επιτρέψει να έχει λόγο και να αποτελεί
κύριο παίχτη στην Αραβική Θάλασσα
και στον Περσικό Κόλπο, σε μια περιοχή που έχει χαρακτηρίσει ως «ζωτικής σημασίας».

Ο κ. Κυριάκος Ν. Ποχάνης είναι αρχιπλοίαρχος (εα) Π.Ν.
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Να κριθούν όλα στο γήπεδο...
Η UEFA ξεκαθαρίζει ότι θέλει να τελειώσουν οι διοργανώσεις, όποτε και όπως είναι δυνατόν
Με την έξαρση της πανδημίας οι ποδοσφαιρικές και όλες οι αθλητικές
διοργανώσεις μπήκαν και αυτά σε…
καραντίνα. Η UEFA επιμένει ότι θα
πρέπει να ολοκληρωθούν οι ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, εφόσον
υπάρξει ύφεση της πανδημίας μέχρι
το τέλος του μήνα αυτού. Σε μια τέτοια
περίπτωση ο Μάιος θα είναι η μεταβατική περίοδος για την επαναφορά
των ποδοσφαιριστών και οι Ιούνιος,
Ιούλιος, μήνες για επιστροφή στην
δράση, χωρίς όμως την επιστροφή
και του κόσμου στα γήπεδα.
Το μεσημέρι της Πέμπτης (2/4) το
Βέλγιο με ψήφισμα της λίγκας αποφάσισε να τελειώσει η σεζόν και να
στεφθεί πρωταθλήτρια η Μπριζ. Η
UEFA και η ECA αντέδρασαν άμεσα
και με επιστολή τους προς τις ομάδες
τονίζουν ότι η διακοπή είναι η έσχατη
λύση και απειλούν με αποκλεισμό
από τις Ευρωπαϊκές διοργανώσεις
της επόμενης σεζόν, όσες Λίγκες το
κάνουν.
Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αλλά και η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, σε νέες τηλεδιασκέψεις με τους συλλόγους, έκαναν σκέψεις οριστικής διακοπής της
σεζόν, με το βάρος (και τον φόβο)
των νέων οικονομικών δεδομένων.
Με την νέα όμως τοποθέτηση –
απειλή της UEFA, «χαλάστηκαν» οι
οποιεσδήποτε σκέψεις διακοπής γίνονται γιατί είναι απαίτηση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας η οποία έχει
να προτάξει σοβαρή επιχειρηματολογία. Πρώτα υπενθύμισε στα μέλη
της πως στις 17 Μαρτίου αποφάσισαν όλοι μαζί, ομόφωνα, να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια
ώστε όλες οι διοργανώσεις να ολοκληρωθούν κανονικά. Τους υπενθύμισε ακόμα ότι όλοι μαζί αποφάσισαν οι τίτλοι, τα ευρωπαϊκά εισιτήρια και οι υποβιβασμοί θα κριθούν
στο γήπεδο, σύμφωνα με το κανονικό
φορμάτ κάθε διοργάνωσης. Χωρίς
παρακάμψεις.

Nα εξαντληθεί κάθε πιθανότητα

Η UEFA προειδοποίησε ότι δεν θα
δεχτεί μεμονωμένες αποφάσεις των
Ομοσπονδιών της. Θα πρέπει λοιπόν
να κάνουν υπομονή και να περιμένουν
για αποφάσεις όταν θα έρθει η κατάλληλη ώρα, όταν δηλαδή θα υπάρχουν νέα δεδομένα με την πανδημία,
στις επόμενες εβδομάδες. Η πρόθεση
της UEFA παραμένει η ίδια. Να τελειώσουν όλα, όποτε και όπως είναι
δυνατόν. Η επιστολή της λέει καθαρά

Η UEFA υπενθύμισε στα μέλη της πως στις 17 Μαρτίου αποφάσισαν όλοι μαζί, ομόφωνα, να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπά-

θεια ώστε όλες οι διοργανώσεις να ολοκληρωθούν κανονικά και προειδοποιεί ότι δεν θα δεχτεί μεμονωμένες αποφάσεις.








ECA και UEFA τονίζουν
ότι η διακοπή είναι
η έσχατη λύση και απειλούν με αποκλεισμό από
τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις όσες Λίγκες το κάνουν.
κάτι πολύ απλό. “Η απόφαση οριστικής διακοπής είναι, σε αυτό το στάδιο,
πρόωρη και αδικαιολόγητη, θα πρέπει
να είναι η έσχατη λύση. Μέχρι να
εξαντληθεί κάθε πιθανότητα”.
Μπορεί βέβαια στο άμεσο μέλλον
σε κάποιες χώρες ή σε όλες να εξαντληθούν οι πιθανότητες για ποδόσφαιρο και τότε η διακοπή να είναι μονόδρομος. Μακάρι όμως, για το καλό
του κόσμου, να μην ζήσουμε αυτό το
σενάριο.
Απευκταίο σενάριο, όχι γιατί έχει
σημασία το ποδόσφαιρο, αλλά γιατί
μια τέτοια εξέλιξη θα σημαίνει πως
τα πράγματα θα έχουν γίνει ακόμη
πιο τραγικά από όσο είναι σήμερα.
Προφανώς και σε ένα τέτοιο σενάριο
θα μπουν παύλες και τελείες σε πολύ
πιο σημαντικά πράγματα από το πο-

δόσφαιρο. Γι’ αυτό και θα πρέπει να
περιμένουμε. Όσο χρειαστεί.

Δεν υπάρχει βιασύνη

Η επιστολή της UEFA εξήγησε πως
δεν υπάρχει λόγος για βιασύνη. Γιατί
μαζί με την απειλή αποβολής από τις
ευρωπαϊκές διοργανώσεις, η Ομοσπονδία ενημέρωσε πως εξακολουθεί
να μην βιάζεται και δεν θα πρέπει να
βιάζονται σε καμία χώρα.
Σύμφωνα με την επιστολή, στα
μέσα Μαΐου θα καταλήξουν σε κάποιο
πλάνο, ίσως – αν χρειαστεί - και πιο
αργά. Και η πρόθεση είναι οι εγχώριες
διοργανώσεις να επανεκκινήσουν
και να ολοκληρωθούν τον Ιούλιο και
τον Αύγουστο. Και για να γίνει πιο
εύκολη η διαδικασία, η Ομοσπονδία
ενημέρωσε πως πρώτα θα τελειώσουν
τα πρωταθλήματα και μετά θα πάμε
σε Champions και Europa League.

Κεντρικές αποφάσεις

Πώς θα γίνει αυτό και πώς θα επηρεάσει την επόμενη σεζόν; Πώς θα
παίξουν οι παίκτες που το συμβόλαιό
τους τελειώνει στις 30 Ιουνίου; Πότε
θα γίνει μεταγραφική περίοδος; Κανείς δεν ξέρει ακόμα, είναι πολύ νωρίς.
Όπως αναφέρει η επιστολή ό,τι συμ-

βεί θα συμβεί “μέσα σε συνθήκες
που θα μας υποδείξουν οι δημόσιες
αρχές”.
Όλα αυτά είναι δουλειά των ομάδων εργασίας της UEFA, γιατί όλοι
συμφώνησαν σε μια κεντρική προσπάθεια. Η κεντρική προσπάθεια συνεπάγεται και κεντρικές αποφάσεις.
Αν σε κάποια χώρα, αυτές είναι ανεφάρμοστες, θα εξεταστεί η κατάσταση
τότε, όχι τώρα.
Η UEFA ζητά από τα μέλη της ψυχραιμία, ενότητα και αλληλεγγύη.
«Χωρίς ενότητα κι αλληλεγγύη, κανείς
δεν θα βγει από την κρίση, γιατί είμαστε αλληλοεξαρτώμενοι. Η ομάδα
εργασίας που ασχολείται με το καλεντάρι θα δείξει σύντομα, ιδανικά
στα μέσα Μαΐου, ποιο πλάνο θα προχωρήσει για να ολοκληρωθεί η σεζόν,
χωρίς να αφήσει κανέναν πίσω». Γι’
αυτό και οι παράγοντες του ποδοσφαίρου μας και όλοι εμείς οι ποδοσφαιρόφιλοι πρέπει να συνεχίσουμε
να «Μένουμε σπίτι» και όσον αφορά
την διασκέδαση και τις συγκινήσεις
που μας προσφέρει ο Αθλητισμός,
έχουμε χρόνο... Αυτή την άνοιξη την...
χάσαμε. Ελπίζουμε όμως πως το καλοκαίρι θα μπορέσουμε, υγιείς, να το
απολαύσουμε.

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Εκπαιδευτικά βίντεο

Σε μια περίοδο αγωνιστικής απραξίας

πολλές ομάδες αναρτούν στις επίσημες ιστοσελίδες τους οπτικό υλικό από
σημαντικούς αγώνες στο παρελθόν. Η
ΚΟΠ επέλεξε την ανάρτηση, στην επίσημη ιστοσελίδα της, εκπαιδευτικών
βίντεο με στόχο την επιμόρφωση των
φιλάθλων σε θέματα διαιτησίας.Πολύ
καλή ιδέα και πολύ καλύτερη θα ήταν
αν υπήρχε η δυνατότητα να γίνει κάτι
τέτοιο πολύ νωρίτερα, ακόμη και πριν
την έναρξη της φετινής περιόδου, ειδικά για τους νέους κανονισμούς οι
οποίοι τέθηκαν σε εφαρμογή από τον
περασμένο Ιούνιο.

* * * * *

Νόμισμα με μία όψη!

Πολλές από τις απόψεις που εκφρά-

ζονται από εκπροσώπους ομάδων της
δεύτερης κατηγορίας, υποστηρίζουν
πως είναι αδύνατο να επαναρχίσει το
συγκεκριμένο πρωτάθλημα και παράλληλα πως είναι άδικο να μην ληφθεί
υπόψη η βαθμολογία μέχρι τη στιγμή
της διακοπής. Και σε μια τέτοια περίπτωση, οι συγκεκριμένες απόψεις
υποστηρίζουν πως το δίκαιο είναι να
ανέβουν στην πρώτη κατηγορία όσες
ομάδες βρίσκονταν (μαθηματικά) στη
διεκδίκηση της ανόδου. Το γιατί δεν

πρέπει να υποβαθμιστούν και οι ομάδες που βρίσκονταν στις τελευταίες
θέσεις, δεν εξηγείται από την ίδια λογική. Πώς γίνεται δηλαδή να ισχύει η
βαθμολογία για την άνοδο αλλά όχι για
τον υποβιβασμό; Κάτι σαν νόμισμα με
μία μόνο όψη μοιάζει…

* * * * *

Ολοι θέλουν αποζημιώσεις!
Είναι όντως σουρεάλ το σκηνικό και

κανείς δεν μπορεί να εκτιμήσει το τι θα
συμβεί όμως σε ένα συμφωνούν όλοι.
Ψάχνουν με κάποιο τρόπο να σώσουν
ό,τι σώζεται στα λεφτά! Οι ποδοσφαιριστές τους μισθούς τους, οι προμηθευτές τις συμβάσεις τους, οι χορηγοί,
τηλεοπτικοί και άλλοι, να μειώσουν τη
χασούρα και οι ομάδες να γλιτώσουν
από όπου μπορούν χρήματα. Σε αυτό
το πλαίσιο ποιος μπορεί να αδικήσει
την ΑΕΛ και τον Ανδρέα Σοφοκλέους
που ζήτησε αποζημίωση για το ενδεχόμενο να μην έχει την ευκαιρία να
διεκδικήσει ευρωπαϊκό εισιτήριο.
Όλοι αυτό κάνουν!

* * * * *

τι πρέπει να γίνει. Αλλά όταν θέλεις να
παίξεις , δεν πρέπει μόνο να το λες δημόσια αλλά και να το αποδεικνύεις στην
πράξη με όσα κάνεις. Στην Κύπρο είναι
αλήθεια πως αρκετοί το λένε αλλά δεν
μοιάζουν να το πολυπιστεύουν. Οι Γερμανοί για παράδειγμα το είπαν αλλά
πήραν και ένα σωρό μέτρα, ώστε αυτό
να καταστεί εφικτό εξαντλώντας και
στην πράξη κάθε πιθανότητα ώστε η
δράση να ξεκινήσει. Το κατά πόσο αυτό
θα το επιτρέπει ο ιός ασφαλώς και κανείς δεν μπορεί να το ξέρει. Το παλεύουν όμως εμπράκτως.

* * * * *

Chat

Μέσω chat προσπαθούν να βρουν την

λύση οι πρόεδροι των ομάδων ως προς
το τι πρόκειται να γίνει στο φετινό
πρωτάθλημα. Μαζεύονται στις τηλέδιασκέψεις και ο καθένας γράφει τις
απόψεις του. Τώρα να μου πεις καλά,
καλά δεν τα έβρισκαν μεταξύ τους
όταν συναντιόντουσαν, θα τα βρουν
διαδικτυακά;

* * * * *

Οχι στην υποκρισία

Καμία θέση

θένας να έχει τις απόψεις του ως προς

ώρες τις απόψεις των προέδρων των

Η ζημιά είναι μεγάλη και σεβαστό ο κα-

Διαβάζουμε και ακούμε τις τελευταίες

ομάδων για το ποιος θα αναδειχθεί
πρωταθλητής, για την αύξηση ή όχι
των ομάδων, για τον υποβιβασμό και
πάει λέγοντας. Όλα τα ακούσαμε
εκτός από τον θέση της Ομοσπονδίας.
Η οποία προς το παρόν απλά παρακολουθεί…

* * * * *

Για την UEFA

«Πιστεύουμε ακράδαντα πως το ποδό-

σφαιρο μπορεί να επιστρέψει στους
επόμενους μήνες, μέσα σε συνθήκες
που θα μας υποδείξουν οι δημόσιες αρχές και πως κάθε απόφαση οριστικής
διακοπής εγχώριων διοργανώσεων είναι, σε αυτό το στάδιο, πρόωρη και αδικαιολόγητη». Αυτό λέει η ανακοίνωση
της UEFA. Αποδεικνύουν αυτοί οι κύριοι για μια ακόμη φορά ότι το μόνο που
τους ενδιαφέρει είναι τα λεφτά.

* * * * *

Αυτοί που… τρελάθηκαν

Μέσα σε όλο αυτό το κακό που μας

βρήκε μη ξεχνάμε και τη βιομηχανία
του παράνομου στοιχήματος. Αυτοί οι
κύριοι που αποτελούν μέρος υπόκοσμου παγκόσμια βρίσκονται τώρα σε
απραξία και μάλλον θα πρέπει να
έχουν… τρελαθεί.

ΑΠΟΨΕΙΣ

Μετά το δάκτυλο, τι;
Το σκηνικό που ζούμε είναι όντως Χολιγουντιανό. Παγκόσμια πανδημία, άδειες
μεγαλουπόλεις, καθημερινές ανακοινώσεις
επί των εξελίξεων, τεράστια ειδησεογραφικά πρακτορεία αναμεταδίδουν εικόνες
από νοσοκομεία, η επιστημονική κοινότητα
ανά την υφήλιο τοποθετείται μέρα με την
Του
μέρα, τα μεγάλα χρηματιστήρια περνούν
ΧΡΙΣΤΟΥ
μέρες κρίσης… γενικώς ο πλανήτης όλος
ΖΑΒΟΥ
βιώνει πρωτόγνωρες καταστάσεις καθιστώντας τις ταινίες επιστημονικές φαντασίας απόλυτα
ρεαλιστικές. Σμικρύνοντας το φακό και εστιάζοντάς τον
στο μικρό νησί μας, η κατάσταση κάπως διαφοροποιείται.
Εδώ τα πράγματα ναι μεν κυλούν, όπως στις μεγάλες
χώρες, σε μικρότερο σίγουρα μέγεθος, αλλά όπως και
αλλού έτσι και εδώ, τα πάντα περιστρέφονται γύρω από
την προσπάθεια καταπολέμησης του ιού. Από κει και
πέρα όμως, σ’ αυτόν ακριβώς τον σκοταδιστικό πίνακα
που έχει ως επίκεντρο τον κωρονοϊό, προστίθενται και
οι δικές μας πινελιές… οι κυπριακές. Ακούς δηλαδή τον
ένα που κάνει πάρτι με 15 άτομα, τον άλλο που ενοικιάζει
σκύλους σε πολίτες που επιθυμούν μια «νόμιμη» βόλτα,
τους «μασόνους», τον πόλεμο κατά της ορθοδοξίας από
τα ερπετοειδή, τον συνήθη τσακωμό δεξιών και Ακελικών,
αρχηγό κόμματος να επισκέπτεται νοσοκομειακή μονάδα
για επικοινωνιακούς και μόνο λόγους εν μέσω της πανδημίας και άλλες δεκάδες ή εκατοντάδες κουφά που βγάζει
η ράτσα μας τούτες τις ημέρες.
Αυτό όμως που σίγουρα προέχει και είναι πέρα για
πέρα εμφανές είναι ακριβώς το «κούνημα του δακτύλου».
Αυτό δηλαδή που στον τόπο μας ζούμε από το νηπιαγωγείο
έως το τέλος της ζωής μας. Κουνούμε δηλαδή το δάκτυλο,
συνήθως στον πιο αδύνατο ή σ’ αυτόν που δεν σωφρονίζεται σε σχέση με τους υπόλοιπους. Ο γονιός στο παιδί
και ακολούθως το παιδί στον γονιό όταν γεράσει, ο καθηγητής στον μαθητή, ο ιερέας στον αμαρτωλό πιστό, ο
εργοδότης στον υπάλληλο, ο αστυνόμος στον παραβάτη
και τώρα πια ο Υπουργός ή ο Πρόεδρος στον ίδιο τον λαό.
Μόνο που τέτοιου είδους υποδείξεις ή αν θες ο αυταρχικός
τρόπος που συνηθίσαμε να μεγαλώνουμε, αφαιρούν από
την επικοινωνία θεμελιώδη στοιχεία για την βελτίωση
της όποιας κατάστασης. Στοιχεία όπως κατανόηση, σεβασμός, συμπόνια, συζήτηση που αυτομάτως θα βελτιώσουν την όποια παράβαση. Άσε που πλέον έχουμε μπερδευτεί γενικώς και ο καθένας αναλαμβάνει το ρόλο του
καθοδηγητή, κουνώντας το δάκτυλο μ’ αποτέλεσμα να
μην γνωρίζουμε πια ποιος είναι ο θύτης και ποιος το
θύμα. Το μόνο που μας μένει είναι το δάκτυλο. Το οποίο
κουνιέται, χωρίς πλέον κανείς να κατανοεί γιατί. Και
κάπου εδώ προκύπτει μια ακόμη λέξη πολύ, πολύ εμφανίζεται τούτες τις ημέρες… Ττοπουζοκυπραίος.

Κρίση και ευκαιρία...
Βιώνοντας την οικονομική κρίση του 2013,
αναθεωρήσαμε σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο
ζωής μας. Στο κυπριακό ποδόσφαιρο, στα
χρόνια που ακολούθησαν και μέχρι την
τωρινή οικονομική κρίση, η οποία εξελίσσεται παράλληλα με την εξάπλωση της
πανδημίας, αποδείχθηκε, σε μεγάλο βαθμό,
Του
πως το «πάθημα» του 2013 δεν έγινε μάΓΙΩΡΓΟΥ
θημα. Και η άποψη πως το στοιχείο της
ΛΟΓΙΔΗ
υπερβολής υπήρχε έντονο σε προϋπολογισμούς, συμβόλαια και γενικότερα τρόπο λειτουργίας των
ποδοσφαιρικών σωματείων – εταιρειών, είχε εκφραστεί
πολλές φορές στο παρελθόν. Η διαπίστωση πως πολλές
και σίγουρα οι περισσότερες ομάδες, ακροβατούσαν επικίνδυνα, έχοντας έξοδα πολύ πιο πάνω από τα εγγυημένα
έσοδα, δεν χρειαζόταν μια οικονομική κρίση για να αποδειχθεί. Τα νέα δεδομένα, ωστόσο, που δημιουργεί η υπό
εξέλιξη οικονομική κρίση και γενικότερα η αβεβαιότητα
στο χώρο του ποδοσφαίρου, πέρα από την τεράστια
δυσκολία, προσφέρουν και μια νέα ευκαιρία. Ευκαιρία να
αναθεωρήσουν κάποιοι τον τρόπο σκέψης και γενικότερα
φιλοσοφίας γύρω από το κυπριακό ποδόσφαιρο και τις ρεαλιστικές δυνατότητές του. Ακούσαμε και διαβάσαμε,
πολλές φορές τα τελευταία χρόνια, περί μειώσεων σε προϋπολογισμούς, για πιο λογικά συμβόλαια και λιγότερες…
υπερβάσεις. Όλα αυτά δηλαδή, τα οποία περισσότερο
έμειναν στα λόγια, μπροστά στο… πάθος για διάκριση,
για κατάκτηση ενός τίτλου, για υλοποίηση ενός στόχου…
Το ότι καμιά σχεδόν ποδοσφαιρική διοίκηση δεν ξοδεύει
μέχρι εκεί που της επιτρέπουν τα εγγυημένα έσοδα, το
διαπιστώνει κανείς εύκολα, από τους ελλειμματικούς προϋπολογισμούς της κάθε χρονιάς αλλά και από την ανάγκη
συμφωνιών διακανονισμού, για καθυστερημένες οφειλές,
σχεδόν σε κάθε έλεγχο κριτηρίων της ΟΥΕΦΑ.
Αργά ή γρήγορα, στις επόμενες μέρες, μια λύση θα πρέπει
να βρεθεί για τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών. Τι θα
πληρώσουν οι ομάδες, ποιο ποσοστό περικοπών θα αποδεχθούν οι ποδοσφαιριστές, σε αυτή τη δύσκολη περίοδο
– συνέπεια της αγωνιστικής απραξίας λόγω κορωνοϊού. Η
επόμενη μέρα, σε πολύ πιο φυσιολογικές συνθήκες, είναι
το ζητούμενο. Επόμενη μέρα, η οποία θα πρέπει να… προσγειώσει, επιτέλους, όλους όσοι έχουν σημαντικό ρόλο να
επιτελέσουν στη λειτουργία και πολύ περισσότερο βιωσιμότητα των ποδοσφαιρικών συλλόγων. Προσγείωση σε…
κυπριακά δεδομένα, απαιτείται και στην πλευρά των ποδοσφαιριστών, αν και σε τέτοιες περιπτώσεις, αυτό εξαρτάται
κατά πολύ από ενδεχόμενη κοινή γραμμή, προσέγγιση και
φιλοσοφία από πλευράς των σωματείων…
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Μεταβολές εβδομάδας
X.A.K.
-0,44%

X.A.
-1,83%

Dow Jones

Nasdaq

Nikkei

Dax

FTSE 100

-3,27%

-2,59%

8,24%

-4,30%

-5,77%

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η μετάβαση ΕΕ
στην «πράσινη»
οικονομία θύμα
της πανδημίας
Σελ. 2

Πετρέλαιο

€/$

12,09%

-2,64%

Εγχώριο δάνειο 1 δισ. εντός των ημερών

ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑΙ
ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΟ

Σκοπός να γεμίσουν τα κρατικά ταμεία και να εξυπηρετηθούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες
Σε εγχώριο δανεισμό 1 δισ. ευρώ
θα προβεί η Κ.Δ. εντός της εβδομάδας. Ο δανεισμός θα γίνει από
τη ρευστότητα των κυπριακών
τραπεζών, με τα οφέλη που θα
προκύψουν να είναι τρία. Το
Υπουργείο κρατά κλειστά τα

χαρτιά του για την ακριβή ημέρα
της έκδοσης χρέους, ενώ πρέπει
να προετοιμάζεται χρηματοδοτικά και για άλλο πακέτο στήριξης της οικονομίας, όπως προέβη με τα 700 εκατ. ευρώ. Εκτός
από το «τρίπτυχο της επιτυχίας»

με το νέο δανεισμό που θα προκύψει λόγω ρευστοτικής δύναμης, ενδεχόμενης ικανοποίησης
των κομμάτων και παραχώρησης
επιδομάτων, προκύπτει και ένας
τέταρτος κερδισμένος, οι τράπεζες. Το νομοσχέδιο για το

οποίο υπάρχει μεγάλη διάσταση
απόψεων από την προηγούμενη
Κυριακή, είναι αυτό με τις κρατικές εγγυήσεις, δηλαδή δάνεια
που θα δοθούν από τις τράπεζες
προς τις επιχειρήσεις που θα θελήσουν να δανειστούν. Η κυ-

Ο κορωνοϊός μάρανε και τις ολλανδικές τουλίπες

βερνητική εγγύηση για την έκδοση δανείων βάσει του νομοσχεδίου που έφερε το Υπουργείο
Οικονομικών, βρίσκει αντίθετο
το ΔΗΚΟ και το ΑΚΕΛ, αλλά γίνονται προσπάθειες να βρεθεί
η χρυσή τομή. Σελ. 3

Σήμα κινδύνου
εκπέμπουν από
αερομεταφορές

Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας
ΤΗΛ: 22 056 300. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Εν αναμονή αποφάσεων Ε.Ε.
Ο κορωνοϊός δοκιμάζει τις αντοχές
των αεροπορικών εταιρειών. Με
την πλειοψηφία του παγκόσμιου
στόλου να έχει καθηλωθεί, και
το κλείσιμο συνόρων και αεροδρομίων, οι ζημιές που μετρά η
βιομηχανία των αερομεταφορών
είναι άνευ προηγουμένου. Ζητούν
μέτρα οι αεροπορικές εταιρείες,
εξετάζει το θέμα το υπουργείο
Μεταφορών, ενώ αναμένονται
αποφάσεις και από την ΕΕ. Σελ.4

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΔΙΕΘΝΗ

Η ανεργία κτυπά κόκκινο
στις Ηπα και την Ευρώπη
Περισσότεροι από 10 εκατ. Αμερικανοί

έχασαν τη δουλειά τους μέσα σε ένα δεκαπενθήμερο καθώς έκλεισαν εστιατόρια,
ξενοδοχεία, γυμναστήρια και γραφεία.
Απολύσεις και στον μεταποιητικό τομέα και
στις μεταφορές. Εξίσου θεαματική είναι η
εκτίναξη της ανεργίας στην Ευρώπη. Σελ. 9

Ο κορωνοϊός
αλλάζει τις
επιχειρήσεις

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Απαιτούνται ριζικές αλλαγές

Δεν πληρώνουν ενοίκια
για τα καταστήματά τους
Φαινόμενα «δεν πληρώνω» έχουν κάνει

την εμφάνισή τους στην αγορά εμπορικών
καταστημάτων στην Ελλάδα, καθώς πολυεθνικοί όμιλοι πιέζουν ιδιοκτήτες για μη καταβολή ενοικίων τουλάχιστον για τον Απρίλο
και ενδεχομένως τον Μάιο, αφού τα καταστήματά τους παραμένουν κλειστά. Σελ. 12

Απόδοση δεκαετών
ομολόγων
Απόδοση

Εβδομαδιαία
αλλαγή

Κύπρος

1,26%

-0,03%

Γερμανία

-0,44%

-0,07%

Γαλλία

0,03%

0,03%

Ιταλία

1,46%

-0,24%

Ισπανία

0,70%

0,14%

Ιρλανδία

0,18%

0,07%

Ελλάδα

1,72%

0,48%

Ην. Βασίλειο

0,32%

-0,07%

Βαθμολογία
από οίκους αξιολόγησης
Οίκος
Αξιολόγησης

Μακροπρόθεσμο
Χρέος

Βραχυπρόθεσμο
Χρέος

DBRS
Fitch
Moody’s
S&P

ΒBB (low)
BΒΒBa2
BBΒ-

R-2 (middle)
F3
NP
Α-3

Αποκλειστικά στα είδη πρώτης ανάγκης επικεντρώνονται οι καταναλωτές στην Ολλανδία, αφήνοντας ολόκληρους κλάδους στάσιμους, μεταξύ

αυτών και τον τομέα παραγωγής λουλουδιών. Η κρίση του κορωνοϊού έχει σχεδόν μηδενίσει τη ζήτηση για λουλούδια και μάλιστα ενόψει Πάσχα,
της σημαντικότερης περιόδου για τους παραγωγούς και τους ανθοπώλες, σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Deutsche Welle. Σελ. 10

Να αναπροσαρμόσουν τα πλάνα
τους στη βάση των νέων δεδομένων της πανδημίας καλούνται
οι εταιρείες. Θα πρέπει να γίνουν
ριζικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας και στις πρακτικές που
ακολουθούν οι επιχειρήσεις, αναφέρει ο Ανδρέας Κίτσιος, VP of
Marketing του Πανεπιστημίου
Λευκωσίας. Αλλαγές έρχονται και
στον τομέα της διαφήμισης. Σελ.6

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

Ζητούμενο η ταχεία ανάκαμψη μετά τη δεδομένη ύφεση
H πανδημία και τα μέτρα που
έχουν ληφθεί για τον περιορισμό
της εξάπλωσης θα επηρεάσουν
με ασυνήθιστο τρόπο την προσφορά και τη ζήτηση σε διάφορους τομείς της οικονομίας. Τα
ενδεχόμενα σενάρια καλύπτουν
από αιφνίδιες διακοπές (μεγάλες
πτήσεις) μέχρι μεγάλες απώλειες
(τμήματα της βιομηχανίας), μικρές
απώλειες (προμήθεια νερού και
ενέργειας) έως και σημαντικές
αυξήσεις (υγεία, διαδικτυακές
αγορές). Συγκρίνοντας την έναρξη
των προηγούμενων υφέσεων με
την κατάσταση που επικρατούσε
πριν από την επέλαση της πανδημίας και λαμβάνοντας υπ’ όψιν
την ασυνήθιστη φύση αυτής της
απειλής, θεωρούμε ότι μπορεί να
περιοριστεί ο κίνδυνος μιας χρη-

ματοπιστωτικής κρίσης, εφόσον
εξακολουθήσουν να λαμβάνονται
με τον ίδιο ρυθμό μέτρα νομισματικής και δημοσιονομικής
πολιτικής. Μόλις η πανδημία
τεθεί επαρκώς υπό έλεγχο και
όταν χαλαρώσουν τα μέτρα καραντίνας, τότε οι οικονομίες θα
αρχίσουν να ανακάμπτουν.
Υποθέτοντας ότι τα μέτρα καραντίνας θα χαλαρώσουν έπειτα
από περίπου 8 εβδομάδες, στα
τέλη Μαΐου, πολλές δραστηριότητες θα πρέπει να επανεκκινήσουν σταδιακά. Ωστόσο, ορισμένες δραστηριότητες, όπως τα μεγάλα ταξίδια, θα σταματήσουν
για πολύ μεγαλύτερο διάστημα.
Η δημοσιονομική πολιτική θα
αντισταθμίσει εν μέρει τη διστακτικότητα των καταναλωτών και








Αν συνεχιστεί η δημοσιονομική στήριξη
από τις κυβερνήσεις,
η νέα χρηματοπιστωτική κρίση μπορεί
να αποφευχθεί.
των επιχειρήσεων να ξοδέψουν.
Μετά την ταχεία επιβράδυνση
θα ακολουθήσει μια ήπια ανάκαμψη και τελικά το ΑΕΠ θα ξεπεράσει τα επίπεδα που σημειώθηκαν πριν από την επέλαση
του ιού. Θα υπάρχουν διαφορές
μεταξύ των χωρών, ανάλογα με
τα μέτρα που θα έχουν λάβει, το

σύστημα υγείας και τη συνήθη
κατάσταση προσφοράς και ζήτησης. Σε γενικές γραμμές, προβλέπουμε ότι το ΑΕΠ θα ξεπεράσει τα επίπεδα που καταγράφηκαν πριν από την πανδημία, στο
τέλος του 2019, περίπου δύο χρόνια αφότου αγγίξει το χαμηλότερο
σημείο.
Ενα γεγονός με τέτοιο βεληνεκές είναι σχεδόν σίγουρο πως
θα επηρεάσει έντονα και για αρκετό καιρό την οικονομική, χρηματοπιστωτική και πολιτική σκηνή. Στον κλάδο της μεταποίησης,
οι επιχειρήσεις θα μικρύνουν και
θα διαφοροποιήσουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες τους και θα αυξήσουν τα αποθέματά τους. Η
ανάγκη για δημοσιονομική αναστήλωση και για περισσότερες

δαπάνες στην υγεία και στην κοινωνία θα μπορούσε να επιβαρύνει
τα κέρδη της παγκόσμιας παραγωγής.
Η αναστάτωση που έχει προκαλέσει ο κορωνοϊός είναι πιθανό
πως θα δώσει ώθηση στην καινοτομία σε πολλούς τομείς, από
την τεχνολογία επικοινωνίας μέχρι την αυξημένη χρήση της τρισδιάστατης εκτύπωσης. Σε βάθος
χρόνου, η ώθηση που θα δοθεί
στη παραγωγικότητα ενδέχεται
να αντισταθμίσει τις απώλειες,
εκτός εάν οι οικονομικές πολιτικές
αποστραφούν από τα μοντέλα
που βασίζονται στην αγορά.

* Οι κ. Holger Schmieding και Kallum
Pickering είναι επικεφαλής οικονομολόγοι της τράπεζας Berenberg.
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ΔΗΚΤΗΣ

Α Ν Α Λ Υ Σ Η / Τoυ ΠΑΝΟΥ ΛΟΪΖΟΥ ΠΑΡΡΑ

diktis@kathimerini.com.cy

Η οικονομία
στον αναπνευστήρα
Πολλοί αναρωτιούνται αν η συνεπακόλουθη
οικονομική κρίση από την εξάπλωση του
κορωνοϊού, θα είναι χειρότερη από την
κρίση του 2013. Οι απόψεις βέβαια διίστανται καθώς κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια ποιες θα είναι τελικά
οι επιπτώσεις. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι στην
Ευρωζώνη θα υπάρξει μείωση του ΑΕΠ
το δεύτερο τρίμηνο του έτους κατά 5-10%
(σε ετήσια βάση). Αντίστοιχα στις ΗΠΑ,
οι αναλυτές εκτιμούν ότι η μείωση θα κινηθεί περίπου στο 8-10%, αλλά η ανεργία
για το αντίστοιχο διάστημα, από το ιστορικά
χαμηλό των τελευταίων 50 χρόνων, θα
ανέβει κατακόρυφα ξεπερνώντας το 20%.
Η Κύπρος δεν αποτελεί εξαίρεση, καθώς
το ΑΕΠ αναμένεται να ακολουθήσει την
πορεία των χωρών της ευρωζώνης. Όσον
αφορά την ανεργία, (6% το περασμένο
Φεβρουάριο, δηλ. 25.620 άτομα), πέρα από
100 χιλ. θέσεις εργασίας, σε κατασκευές,
μαζική εστίαση, φιλοξενία, λιανικό εμπόριο,
τέχνες και ψυχαγωγία είναι ευάλωτες στην
πανδημία. Τα πάντα θα εξαρτηθούν όμως,
από την εξάπλωση του ιού και τη διάρκεια
που αυτή θα έχει, τόσο στην Κύπρο όσο
και στις συναλλασσόμενες χώρες.
Οι πλείστες κυβερνήσεις ανά το παγκόσμιο, έχουν ανακοινώσει σειρά μέτρων,
προς επίτευξη δύο σημαντικών στόχων:
1. Να προστατέψουν τα νοικοκυριά των
οποίων τα εισοδήματα έχουν μειωθεί ή
μηδενιστεί, ώστε να αποφευχθεί η μετατροπή της πανδημίας σε ανθρωπιστική
κρίση αλλά και τις επιχειρήσεις ώστε να
οχυρωθεί η παραγωγική δυναμικότητα
της κάθε χώρας 2. Να ετοιμάσουν το έδαφος
ώστε όταν επανέλθει η κανονικότητα, να
μπορέσει η οικονομία να κινηθεί σε ρυθμούς ανάπτυξης. Προς την επίτευξη των
πιο πάνω στόχων, η κυπριακή κυβέρνηση
προχώρησε σε μέτρα ύψους 813 εκατομμυρίων, 3,8% του ΑΕΠ. Αναφέρω επιγραμματικά κάποια σημαντικά και ουσιώδη:
Το «Σχέδιο ολικής ή μερικής αναστολής
εργασιών», σύμφωνα με το οποίο 60%90% του κόστους μισθοδοσίας μιας επιχείρησης, θα καταβάλλεται από τα έκτακτα
κρατικά κονδύλια υπό τη μορφή ανεργιακού επιδόματος, το ειδικό επίδομα ασθενείας για όσους νοσούν ή παραμένουν σε
καραντίνα λόγω του ιού και το ειδικό επίδομα αδείας σε γονείς δεδομένων των
κλειστών σχολείων. Με τα πιο πάνω, παρέχεται ένα μαξιλάρι ρευστότητας αφενός
σε εργαζόμενους που πρέπει να εγκαταλείψουν τις εργασίες τους, αλλά και σε
επιχειρήσεις, των οποίων ο κύκλος εργασιών έχει συρρικνωθεί. Στο πλαίσιο του
ίδιου πακέτου, αναμένουμε διευκρινίσεις
για ακόμα δύο μέτρα. Τη στήριξη της τουριστικής βιομηχανίας με 11 εκατομμύρια
για τα οποία δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες
μέχρι σήμερα και την ενίσχυση του συστήματος υγείας. Για το τελευταίο, η προσθήκη της φράσης «σε περίπτωση που
χρειαστεί» στη σχετική ανακοίνωση, προβληματίζει ως προς την ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την ταχύτατη
καταπολέμηση της πανδημίας.
Πέραν του δημοσιονομικού πακέτου,
ανακοινώθηκαν ακόμα δύο σημαντικά
μέτρα. Το πρώτο αφορά την αναστολή
καταβολής δόσεων και τόκων, από νοικοκυριά και επιχειρήσεις για 9 μήνες, το

οποίο ψηφίστηκε ήδη από τη βουλή. Το
δεύτερο αφορά τη δανειοδότηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων μέσω τραπεζών,
με κρατικές εγγυήσεις ύψους 2 δισ., κάτι
που μέχρι και την περασμένη Παρασκευή
πελαγοδρομούσε. Αν θέλουμε όμως πραγματικά να στηρίξουμε την παραγωγική
δυναμικότητα της χώρας, η ρευστότητα
είναι αναγκαία για να επιβιώσει ακόμα
και μια επιχείρηση που βρίσκεται σε πλήρη
αναστολή εργασιών, ώστε να μπορεί να
καλύψει σταθερά έξοδα π.χ. ενοίκια. Με
την ολιγωρία, ελλοχεύει ο κίνδυνος για
ντόμινο.
Μπορεί να είναι νωρίς για να κρίνουμε
την αποτελεσματικότητα των μέτρων που
ανακοινώθηκαν, αλλά είναι το κατάλληλο
χρονικό σημείο να εξετάσουμε κριτικά
και συγκριτικά τα μέτρα που πάρθηκαν
σε άλλες χώρες. Ας δούμε το παράδειγμα
της Αμερικής, που παρέχει κονδύλι στήριξης ύψους 2,2 τρισ. δολάρια, δηλαδή το
10% του ΑΕΠ. Το πακέτο αφορά σε αύξηση
των επιδομάτων ανεργίας, πληρωμένες
άδειες ασθενείας αλλά και το πρωτόγνωρο
επίδομα $1200 σε μεγάλο αριθμό Αμερικανών πολιτών που έχουν ετήσιο εισόδημα
μέχρι $75 χιλ. Επίσης απευθείας από το
κράτος, θα δανείζονται εταιρείες άτοκα
για να ενισχυθεί η ρευστότητά τους αλλά
και για να καλύψουν μισθούς. Το ποσοστό
του δανείου που θα δοθεί σε κάλυψη μισθών, δεν θα επιστρέφεται πίσω. Αν η
επιχείρηση προβεί σε απολύσεις, τότε θα
επιστρέφεται το αντίστοιχο ποσοστό. Στη
Μεγάλη Βρετανία, το δημοσιονομικό πακέτο στήριξης αγγίζει το 5,8% του ΑΕΠ.
Κύριο χαρακτηριστικό του πακέτου, είναι
η καταβολή μισθών των εργαζομένων
όπου οι εργοδότες τους ανέστειλαν εργασίες, οι επιδοτήσεις μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων με £10-£15 χιλ. και οι φοροελαφρύνσεις. Σημαντικό στοιχείο είναι
πως τα δάνεια ρευστότητας σε επιχειρήσεις
(επιπλέον £300 δισ.) θα δίνονται απευθείας
από την British Business Bank και την
Bank of England, έτσι ώστε να αποφευχθεί
πιθανή ολιγωρία από τις εμπορικές τράπεζες.
Είναι φανερό ότι από το κυπριακό πακέτο απουσιάζει η δανειοδότηση ρευστότητας και οι επιδοτήσεις στήριξης της
πραγματικής οικονομίας. Βεβαίως στην
Κύπρο δεν υφίσταται αντίστοιχη κρατική
τράπεζα που να δύναται να αναλάβει ένα
τέτοιο ογκώδες κι ακανθώδες χαρτοφυλάκιο, αλλά προβληματίζει που τα κυπριακά
πιστωτικά ιδρύματα δεν διαθέτουν την
ήδη αυξημένη τους ρευστότητα στην πληγείσα οικονομία. Το πρόβλημα θα συνεχίσει
να υφίσταται ακόμα και με την παροχή
κρατικών εγγυήσεων, συνεπώς θα πρέπει
να συνδυαστούν με κάποια αυστηρή φόρμουλα επίβλεψης. Ευελπιστούμε ότι μετά
και την ανακοίνωση του πακέτου SURE
των €110 δισ. από την Κομισιόν, θα δοθούν
άμεσα και οι απαραίτητες ενισχύσεις στους
τομείς που έχουν πληγεί ώστε να αποφευχθούν λουκέτα και απολύσεις. Κάθε
νέα μέρα που περνά, με την οικονομία
στον αναπνευστήρα, τόσο πιο μικρό θα
μας φαίνεται το 2013.

Ο κ. Πάνος Λοΐζου Παρράς είναι οικονομολόγος.

Η πανδημία, εκτός των όσων άλλων, έφερε και την έντονη διαφωνία για τον τρόπο διάσωσης της οικονομίας μεταξύ Αβέρωφ και Νικόλα.

Συνταγή Κομισιόν
για την ανεργία

Σεβασμός στα χρήματα
των φορολογούμενων

Eστω και με καθυστέρηση
θα εκκινήσει

Μοντέλο Γερμανίας προτείνει η Κομισιόν

Να σφίξει το ζωνάρια καλεί τη δημόσια υπη-

Να ετοιμάζονται για επέκταση των μέτρων

για τους εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Σύμφωνα με τη γερμανική λύση και
ως αποτέλεσμα του lockdown, οι εργοδότες
καλούνται να μειώσουν τις ώρες εργασίας
των υπαλλήλων τους και όχι τις θέσεις εργασίας. Το απολεσθέν εισόδημα των εργαζομένων καλύπτουν οι εθνικές κυβερνήσεις
προκειμένου να διασφαλιστεί η αγοραστική
τους δύναμη. Για όσες χώρες δε επιθυμούν
να εφαρμόσουν τη συγκεκριμένη λύση,
έχουν εξασφαλιστεί χαμηλότοκα δάνεια συνολικού ύψους 100 δισ. ευρώ με τις εγγυήσεις των χώρων-μελών με την υψηλότερη
πιστοληπτική διαβάθμιση στην Ένωση.

ρεσία ο Γιώργος Παντελή, προτάσσοντας το
δαπανηρό πακέτο μέτρων που προ ημερών
ανέλαβε η κυβέρνηση για ανακούφιση της οικονομίας. Στην εγκύκλιό του ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, αφού
σημειώνει τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό συνολικής δαπάνης ίσης με το 2% του
κυπριακού ΑΕΠ, καλεί τους δημόσιους υπαλλήλους να προσαρμοστούν στη δύσκολη
πραγματικότητα. Το ψαλίδισμα που επιχειρείται θα καλύψει τόσο λειτουργικές όσο και
αναπτυξιακές δαπάνες. Επιδόματα πάσης φύσεως αλλά και έξοδα προς τρίτους φορείς θα
πρέπει να εξοικονομηθούν. Ο σεβασμός που
επιδεικνύεται για τα χρήματα των φορολογούμενων αποτελεί πράξη που παραδοσιακά
συγκεντρώνει αρκετούς οπαδούς.

στήριξης για ακόμα δύο μήνες κάλεσε την
κυβέρνηση να πράξει ο πρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος. Ο Αβέρωφ Νεοφύτου ζήτησε έγκαιρο προγραμματισμό και
κοινωνική δικαιοσύνη στο χειρισμό της κατάστασης μέχρι τα μέσα Ιουνίου τουλάχιστον. Η δήλωση, όπως καταγράφηκε, δεν
θα μπορούσε να προσπεράσει και να μην
σχολιαστεί από τον ΔΗΚΤΗ ο οποίος πάντοτε παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον
τις οικονομικές προβλέψεις του συναγερμικού ηγέτη. Ο χρονικός προσδιορισμός
της στήριξης εμπεριέχει την εκτίμηση ότι,
έστω και με καθυστέρηση, η τουριστική
μηχανή θα πάρει μπρος. Αν η ερμηνεία μας
είναι σωστή η εκτίμηση αυτή έρχεται σε
σύγκρουση με απόψεις που κάνουν λόγο
για χαμένη καλοκαιρινή τουριστική σεζόν
για το 2020.

••••
Βρετανικά
αντανακλαστικά

••••

Στήριξη του εθνικού συστήματος υγείας

αποφάσισε η Βρετανία με τη διαγραφή συνολικών χρεών ύψους 13,4 δισ. στερλίνες.
Στόχος της κυβέρνησης Μπόρις Τζόνσον είναι η ενίσχυση του ΝΗS έτσι ώστε να ανταποκριθεί στην αντιμετώπιση του κορωνοϊού
και να αποκτήσει ισχυρότερες βάσεις για το
μέλλον. Προτεραιότητα είναι η αύξηση των
τεστ διάγνωσης σε 25.000 ημερησίως, με
στόχο να προσεγγίσουν τις 100.000 ημερησίως μέχρι τέλος του μηνός. Η άστοχη αρχική αντίδραση της βρετανικής κυβέρνησης
στην πανδημία έχει ανατραπεί ολοκληρωτικά, αναλαμβάνοντας συγκεκριμένες πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν ήδη αρχίσει να
δίνουν αποτελέσματα. Η εφαρμογή, επίσης, του μέτρου των πολλών δειγματοληπτικών ελέγχων αποτελεί ίσως την πλέον
αποφασιστική κίνηση για έλεγχο της εξάπλωσης.

••••

H ΛEΞH

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Αποθεματικό
Υπέρ το Άρτιο
Με τον όρο «Αποθεμα-

τικό Υπέρ το Άρτιο» εννοούμε το αποθεματικό
το οποίο προκύπτει από
την έκδοση μετοχών
«Υπέρ το Άρτιο», δηλ.
μετοχών που εκδίδονται με αξία η οποία υπερβαίνει την ονομαστική τους αξία.

Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών
Cyprus Institute of Marketing / The Cyprus
Business School

••••
Η δόση Μαρτίου
θα επιστραφεί!

Το μέτρο για αναστολή των δόσεων που

ψήφισε η Βουλή τέθηκε σε ισχύ από το τέλος του προηγούμενου μήνα. Συνεπώς,
όλοι όσοι θα αιτηθούν αναστολή των δόσεών τους και εγκριθούν από την τράπεζά
τους, θα τους επιστραφεί και η δόση Μαρτίου, η οποία πληρώθηκε πριν να τεθεί σε
ισχύ ο νόμος. Η επιστροφή επηρεάζει
όσους πλήρωσαν τη δόση των δανείων
τους κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων
ημερών του προηγούμενου μήνα.
Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί ακόμη
μια θετική πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών προκειμένου να κρατήσουν την αγοραστική τους δύναμη.

Θύμα της πανδημίας η μετάβαση της Ε.Ε. στην «πράσινη» οικονομία
Πριν ξεσπάσει σε όλο τον κόσμο η
επιδημία του κορωνοϊού και παύσει
βίαια τη ροή της καθημερινής ζωής
και τη λειτουργία της οικονομίας,
η Ευρωπαϊκή Ενωση με την επονομαζόμενη «Πράσινη Συμφωνία» είχε
θέσει στόχο να φέρει εις πέρας το
δύσκολο έργο της νέα της ταυτότητας. Με ορίζοντα το 2050 η Κομισιόν
είχε αποφασίσει να μηδενίσει συνολικά τους ρύπους σε όλη τη Γηραιά
Ηπειρο. Ωστόσο, στα μέσα της εβδομάδας ανακοινώθηκε ότι μετατίθεται
για την επόμενη χρονιά η Διεθνής
Διάσκεψη για το Κλίμα COP26, η
οποία θα γινόταν τον Νοέμβριο στη
Γλασκώβη.
Κι αυτό απλώς καθιστά ακόμα
πιο προφανές το ότι τίθεται υπό αμφισβήτηση η δέσμευση της Ευρώπης
να εκπληρώσει τους περιβαλλοντικούς στόχους της, καθώς και το να
δώσει με κάθε τρόπο προτεραιότητα
στις φιλικές για το κλίμα πολιτικές.
Πάντως, όπως επισημαίνουν οικονομολόγοι, η πανδημία ως απειλή
δεν διαφέρει από την αντίστοιχη,
που πηγάζει από την κλιματική αλλαγή. Ισα ίσα, που το να βρει κανείς
τρόπους να αμβλύνει τους κραδασμούς, λόγου χάριν, με προγράμματα

πράσινων πρωτοβουλιών, θα αποδειχθεί ζωτικής σημασίας για να
αποφευχθεί στο μέλλον μία περιδίνηση της οικονομίας.
Η διάσωση εταιρειών μπορεί σε
μία κρίση να αναστηλώσει ολόκληρους κλάδους και οικονομίες, οι
οποίες προετοιμάζονται για την επόμενη φάση ανάκαμψης. «Εάν κάνουμε μία αναδρομή στη Μεγάλη
Υφεση και εκτίναξη της οικονομικής
δραστηριότητας στη συνέχεια, υπάρχουν σίγουρα ευκαιρίες κατά την
περίοδο ανάκαμψης να διασφαλιστεί
πως τα κονδύλια τοποθετούνται
στην επίτευξη μακροπρόθεσμων
στόχων», επισημαίνει η Σόνια Γκιμπς,
γενική διευθύντρια και υπεύθυνη
θεμάτων βιώσιμων οικονομικών στο
Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών.
Ακόμα προ της «Πράσινης Συμφωνίας» για μηδενικούς ρύπους, η
Ευρωπαϊκή Ενωση είχε συμφωνήσει
να τους μειώσει 40% έως το 2030.
Αυτό από μόνο του θα σήμαινε
δαπάνες 1,5% του ΑΕΠ του 2018,
σύμφωνα με στοιχεία της Κομισιόν
ή δαπάνες ύψους 260 δισεκατομμυρίων ευρώ σε νέες επενδύσεις
κάθε χρόνο.
Στην τηλεδιάσκεψη της περα-

Από τις έως τώρα κινήσεις της Ε.Ε. σε πολλές χώρες ελαττώθηκε η χρήση

πλαστικής τσάντας, ενώ είναι εφικτός ο στόχος για κάλυψη του 20% των
ενεργειακών αναγκών της από ανανεώσιμες πηγές.
σμένης εβδομάδας με θέμα το πακέτο
μέτρων κατά της πανδημίας, όλοι
οι συμμετέχοντες αγωνίστηκαν να
συμφωνήσουν, και, ταυτόχρονα παραδέχθηκαν ότι υπάρχει η ανάγκη
να γίνει η μετάβαση στην «πράσινη»
οικονομία και να δημιουργηθεί ένα
καλύτερο σύστημα διαχείρισης κρίσεων. Πρόκειται για μία νίκη αυτή

καθαυτή, ωστόσο, δεν αρκεί για να
παραμείνει άθικτη η «Πράσινη Συμφωνία».
Το ύψος των επενδύσεων για
τους μηδενικούς ρύπους είναι δυσθεώρητο και ειδικά για τεχνολογίες
σημαντικές για την επιτυχία του εγχειρήματος, αλλά ακόμα ευρισκόμενες σε πρώιμο στάδιο, όπως η δέ-

σμευση και αποθήκευση ρύπων και
το πράσινο υδρογόνο, που αντικαθιστά τον γαιάνθρακα στην παραγωγή χάλυβα. Βέβαια, οι στόχοι μείωσης του διοξειδίου του άνθρακα
στα αρχικά στάδια έχουν σημειώσει
πρόοδο.
Υπάρχει ανώτατο όριο στις εκπομπές ρύπων από τον κλάδο των
μεταφορών, με αποτέλεσμα τη μείωση χρήσης ορυκτών καυσίμων και
την τόνωση των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων. Σε πολλές χώρες
ελαττώθηκε η χρήση πλαστικών
τσαντών, ενώ η Ε.Ε. βρίσκεται σε
καλό δρόμο να επιτύχει τον στόχο
για κάλυψη του 20% των ενεργειακών της αναγκών από ανανεώσιμες
πηγές. Ο μηδενισμός των ρύπων
έως το 2050 προϋποθέτει ότι η Ε.Ε.
θα κάνει γερή στροφή στην αιολική
και ηλιακή ενέργεια, αυξάνοντας
τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις, αλλά
και υιοθετώντας τάχιστα την ηλεκτροδοτούμενη μετακίνηση και θέρμανση.
Τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο
περίπλοκα, πάντως, διότι η κρίση
του κορωνοϊού έχει οξύνει την παλαιά διαμάχη στους κόλπους της
Ευρωζώνης για το πώς θα σμικρυνθεί

το χάσμα μεταξύ των πλουσιότερων
και των φτωχότερων κρατών-μελών.
Οι πλουσιότερες με πρωτοπόρο την
Γερμανία ανθίστανται στην έκδοση
ευρωομολόγου, που ζητούν Γαλλία,
Ιταλία και Ισπανία για την κάλυψη
των δαπανών της πανδημίας, ενώ
μία αντίστοιχη διαμάχη υποβόσκει
και στην «Πράσινη Συμφωνία».
Ο σχεδιασμός προβλέπει έναν
μηχανισμό δίκαιης μετάβασης στην
«πράσινη» οικονομία, όπου κονδύλια
143 δισ. ευρώ θα δίδονται για να
υποστηριχθεί η διαδικασία στις βαρύτερα πληττόμενες περιοχές την
προσεχή δεκαετία. Λόγου χάριν, η
Πολωνία, η οποία εξαρτάται κατά
80% από τον γαιάνθρακα, είναι άγνωστο εάν θα θεωρήσει το μέτρο αυτό
αρκετό να μηδενίσει τους ρύπους
της έως το 2050. Η Κομισιόν επίσης
εξετάζει τη ριζική αλλαγή εκπλήρωσης μεσοπρόθεσμων στόχων,
ώστε να είναι δυσκολότερο για κυβερνήσεις αλλά και το Ευρωκοινοβούλιο να τους απορρίπτει. Αλλά
και ο ορισμός των στόχων αυτών
δεν είναι εφικτός, έως ότου οι ηγέτες
αντιληφθούν με τι θα μοιάζει η τωρινή ύφεση.
BLOOMBERG
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Εγχώριο ομόλογο 1 δισ. εντός εβδομάδας
Τα τραπεζικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο θα δανείσουν την Κυπριακή Δημοκρατία
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Σε εγχώριο δανεισμό από τις κυπριακές τράπεζες θα προχωρήσει
η Κυπριακή Δημοκρατία εντός της
εβδομάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δανεισμός θα είναι της
τάξης του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ
ώστε να εξυπηρετήσει τις χρηματοδοτικές ανάγκες του κράτους
που θα προκύψουν ενόψει του
«lockdown» που θα συνεχιστεί και
τον Απρίλιο. Σημειώνεται ότι ο εγχώριος δανεισμός του κράτους στηρίζεται στους εγχώριους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. Όλες
οι τράπεζες έχουν πλέον αυξημένη
ρευστότητα και είναι δεδομένο
πως θα υπάρξει συμφωνία για αναχρηματοδότηση, πόσω μάλλον τώρα που οι δυνάμεις του κράτους
πρέπει να ανασυνταχθούν για να
αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις
του κορωνοϊού. Μετά την εφαρμογή
του πακέτου των 700+100 εκατομμυρίων ευρώ από την κυβέρνηση για την ελαχιστοποίηση –
όσο το δυνατόν περισσότερο– των
οικονομικών επιπτώσεων από την
υγειονομική κρίση που έχει φέρει
ο κορωνοϊός, ήταν δεδομένο πως
θα προχωρούσε σε πρόσθετο δανεισμό το κράτος (όπως είχε αναφέρει και ο υπουργός Οικονομικών
Κωνσταντίνος Πετρίδης). Και έτσι
πρόκειται να γίνει. Από την Παρασκευή, όπως πληροφορήθηκε η
«Κ», το Γραφείο Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους της Κυβέρνησης
εργαζόταν για την ετοιμασία των
απαραίτητων εγγράφων. Εντούτοις,
το Υπουργείο κρατά κλειστά τα
χαρτιά του για την ακριβή ημέρα
της έκδοσης χρέους, αλλά και για
το ύψος του δανεισμού. Είναι ορθό
όμως να προχωρήσει αυτή την

Μετά την εφαρμογή του πακέτου των 700+100 εκατομμυρίων ευρώ από την κυβέρνηση για την ελαχιστοποίηση των

επιπτώσεων του κορωνοϊού, ήταν δεδομένο πως θα προχωρούσε σε πρόσθετο δανεισμό το κράτος.
εβδομάδα σε έκδοση χρέους, ώστε
να εξασφαλίσει πως θα είναι προγραμματισμένο και σωστό για τις
υποχρεώσεις που θα έχει στους
επόμενους μήνες. Μην ξεχνάμε
πως, σύμφωνα με τις πρόνοιες του
πακέτου των 700 εκατ. που ανακοινώθηκε στις αρχές του ξεσπάσματος της κρίσης, το οποίο περιλαμβάνει για παράδειγμα και το
πρόγραμμα μερικής αναστολής εργασιών των επιχειρήσεων, σταματά
την 12η Απριλίου. Μπορεί να μην
έχει ανακοινωθεί επέκταση αυτού,
ή τα επόμενα βήματα, ωστόσο το
κράτος θα πρέπει να έχει την χρηματοδοτική δυνατότητα εξασφαλισμένη πριν από την ανακοίνωση
οποιωνδήποτε μέτρων για επέκτα-

ση του προγράμματος. Οι τελευταίες μεγάλες εκδόσεις χρέους του
κυπριακού γραφείου διαχείρισης
χρέους αφορούσαν ομόλογα που
εκδίδονταν μέσω του προγράμματος «Euro Medium Term Note».
Τώρα θα ακολουθήσει την μέθοδο
του εγχώριου ομολόγου. Η ΚΔ θα
τοποθετήσει ομόλογο προς τις τράπεζες, αναλογικά με τη ρευστότητα
που η κάθε μία διαθέτει, δηλαδή,
θα δανειστεί μερικά χρήματα από
όλες.

Με ένα σμπάρο
Μία τέτοια απόφαση της κυβέρνησης, εκτός από το προφανές, δηλαδή να έχει ρευστά διαθέσιμα το
κράτος και να μην φτάσουν τα τα-

μεία του στα όρια εξάντλησης, ενδεχομένως να συνδυαστεί και με
άλλες πολιτικές, για μερική ικανοποίηση «των θέλω» των ΔΗΚΟ και
ΑΚΕΛ.
Το νομοσχέδιο για το οποίο
υπάρχει μεγάλη διάσταση απόψεων
από την προηγούμενη Κυριακή,
είναι αυτό με τις κρατικές εγγυήσεις, για δάνεια που θα δοθούν από
τις τράπεζες προς τις επιχειρήσεις
που θα θελήσουν να δανειστούν
συνολικής αξίας έως και 2 δισ. ευρώ.
Η κυβερνητική εγγύηση για την
έκδοση δανείων βάσει του νομοσχεδίου που έφερε το Υπουργείο
Οικονομικών και βρίσκει αντίθετο
το ΔΗΚΟ και το ΑΚΕΛ, άρα δεν
υπάρχει και πλειοψηφία, καλύπτει

τις ζημιές που θα προκύψουν στα
δάνεια που θα παραχωρηθούν, με
καθορισμένο ανώτατο όριο κάλυψης ζημιών ποσοστού 70% για τη
Δημοκρατία και 30% για τα πιστωτικά ιδρύματα για νέα εξασφαλισμένα και μη εξασφαλισμένα δάνεια. Ως εξασφάλιση, θα θεωρείται
η υποθήκευση ακίνητης ιδιοκτησίας ή άλλων αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων, είναι δε δυνατόν
να γίνεται αποδεκτή και δεύτερη
υποθήκη στην έκταση που αυτή
καλύπτεται από το όριο του δανείου
και νοουμένου ότι η πρώτη υποθήκη επενεργεί υπέρ του ιδίου πιστωτικού ιδρύματος. Τα πιστωτικά
ιδρύματα δύνανται να παρέχουν
δάνεια στους δικαιούχους δανείων
προς κάλυψη αναγκών ρευστότητας, κεφαλαίου κίνησης και επενδύσεων. Βάσει του νομοσχεδίου,
ποσό ύψους μέχρι 1,75 δισ. ευρώ
θα καλύψει αποκλειστικά την έκδοση νέων δανείων προς επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους, ενώ 250 εκατ. θα καλύψει
την επιδότηση μέρους του επιτοκίου εξυπηρετούμενων δανείων
σε φυσικά πρόσωπα, αυτοτελώς
εργαζομένους και επιχειρήσεις,
βάσει κριτηρίων.
Έχοντας στο νου πως το κράτος
έχει κάποια ρευστά διαθέσιμα τη
δεδομένη στιγμή και δημοσιονομική πολιτική των τελευταίων χρόνων του επέτρεψε να έχει και κάποια πλεονάσματα, ο νέος δανεισμός του κράτους από τις κυπριακές
τράπεζες που θα γίνει εντός της
εβδομάδας ύψους 1 δισ. ευρώ, ενδεχομένως να ικανοποιήσει μερικώς και αυτά που ζητά ΔΗΚΟ –
ΑΚΕΛ. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα
του Δημοκρατικού Κόμματος υποστήριζε, τουλάχιστον μέχρι και

την Παρασκευή, πως προτεραιότητα του κράτους θα πρέπει να είναι
ο δανεισμός 2 δισεκατομμυρίων
ευρώ, τα οποία θα διοχετευθούν
απευθείας στην οικονομία, μέσω
επιδομάτων και χρηματοδότησης,
προς κάλυψη μισθών, λειτουργικών
και επενδυτικών δαπανών και όχι
να έχουν την κατεύθυνση της στήριξης της ρευστότητας μέσω του
δανεισμού από το τραπεζικό σύστημα με κρατικές εγγυήσεις.
Εάν υποθέσουμε πως το πρόγραμμα μερικής αναστολής των
εργασιών του ιδιωτικού τομέα και
επιδότησης των μισθών των εργαζομένων κατά 60% για ένα μήνα
κόστισε στο κράτος 180 – 200 εκατ.
ευρώ, με το νέο δανεισμό, ενδεχομένως 200 – 400 εκατ. να είναι ανοιχτή η Κυβέρνηση να δοθούν ως
επιδόματα. Έτσι, ενδεχομένως και
το ΔΗΚΟ – ΑΚΕΛ να ανάψουν «πράσινο φως» στην Κυβέρνηση να εγγυηθεί δάνεια 1 δισ. ευρώ για παράδειγμα και όχι 2 δισ. ευρώ, όπως
αρχικά είχε ετοιμάσει νομοσχέδιο.

Ωφελούνται και οι τράπεζες
Εκτός από το «τρίπτυχο της επιτυχίας» με τον νέο δανεισμό που
θα προκύψει λόγω ρευστοτικής δύναμης, ικανοποίησης των κομμάτων και παραχώρησης επιδομάτων,
βγαίνει και ένας τέταρτος κερδισμένος, οι τράπεζες. Τη δεδομένη
στιγμή οι τράπεζες πληρώνουν
0,5% για να κρατούν την υπερβάλλουσα ρευστότητά τους στην ΕΚΤ,
ενώ αν δανείσουν το κράτος 1 δισ.
ευρώ, ακόμα και με 0% επιτόκιο,
τότε θα βγουν κερδισμένες. Πόσω
μάλλον, να δανείσουν με ποσοστό
παραπάνω από 0% και κοντά στο
1%. Εκεί, θα είναι ένα δώρο εξ ουρανού.
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SOS από τις αερομεταφορές λόγω πανδημίας
Ταξιδιωτικές απαγορεύσεις και έλεγχοι συνόρων έχουν κοστίσει περίπου το 38,1% της ταξιδιωτικής κίνησης για το 2020
οι κυπριακοί αιθέρες τις τελευταίες
δύο εβδομάδες, μετά τον τερματισμό των πτήσεων και από τις 28
χώρες από τις οποίες πραγματοποιούνται απευθείας πτήσεις προς
την Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ
την Πέμπτη ο Υπουργός Μεταφορών ανακοίνωσε την παράταση
της απαγόρευσης μέχρι τα μέσα
Απριλίου. Το υπουργείο Μεταφορών
κάνει σκέψεις για το πώς θα επαναρχίσει και πώς θα ενισχύσει την
συνδεσιμότητα, κάτι το οποίο έχει
συζητηθεί και σε επίπεδο ΕΕ με
τους συναρμόδιους υπουργούς και
την Επίτροπο για στήριξη των αερομεταφορών και των αεροδρομίων.
Επί του παρόντος οι συζητήσεις
είναι σε αρχικό στάδιο, ωστόσο
φαίνεται ότι ήδη υπάρχουν σκέψεις
για συγκεκριμένες ενέργειες. Για

Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Κρίση άνευ προηγουμένου διέρχεται
ο κλάδος των αερομεταφορών ένεκα πανδημίας. Σε διεθνές επίπεδο,
κατατοπιστική είναι η εικόνα που
δίνει μέσω της δικής του εκτίμησης
ο ΙΑΤΑ (Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών) που βλέπει ότι μέσα στο
2020 θα χαθούν πέραν των 250 δισεκατομμυρίων ευρώ λόγω του κορωνοϊού, με το μπαλάκι να βρίσκεται στα πόδια των κυβερνήσεων
για καταβολή άμεσης οικονομικής
στήριξης στην βιομηχανία.
Ανάλογες ζημιές μετρούν και
τα αεροδρόμια. Σύμφωνα με το
Παγκόσμιο Συμβούλιο Αεροδρομίων (ACI), υπολογίζεται ότι η τρέχουσα χρονιά θα κλείσει με μειωμένη την ταξιδιωτική κίνηση
κατά 38,1%. Αναμένεται επίσης
ότι η αεροπορική βιομηχανία θα
κλείσει με μείωση 45%, ποσοστό















Από τον Μάιο θα αρχίσει
να ξεκαθαρίζει η επόμενη μέρα για τους ταξιδιωτικούς πράκτορες οι
οποίοι έχουν τους τελευταίους δύο μήνες
μηδενικές πωλήσεις.
που σε πραγματικούς αριθμούς ξεπερνά τα 76 δισεκατομμύρια δολάρια.
Ένα είναι το δεδομένο πάντως:
ότι και με την λήξη της απαγόρευσης πτήσεων, η ομαλότητα στην
αεροπορική κίνηση δεν θα επανέλθει από την μια μέρα στην άλλη.
Παράγοντες της αεροπορικής βιομηχανίας στην Κύπρο εκτιμούν ότι
θα χρειαστούν πολλά βήματα προκειμένου ο κόσμος να ξεκινήσει
να ταξιδεύει και ότι μέχρι να επανέλθει η ομαλότητα στην ζήτηση
και οι αεροπορικές να δραστηριοποιήσουν ξανά τον στόλο τους στο
σύνολό του, θα χρειαστούν δύο
πράγματα, κίνητρα και καιρός.

Ζημιές μέχρι 100%

Η ίδια εικόνα ισχύει και για τους
ταξιδιωτικούς πράκτορες. Από τον
Φεβρουάριο, με τα κρούσματα του
κορωνοϊού να αυξάνονται σε Ιταλία
και Κίνα, και την ανησυχία να κερδίζει έδαφος στις τάξεις των ταξιδιωτών, ο κύκλος εργασιών των

Πέραν των 250 δισεκατομμυρίων ευρώ θα χαθούν λόγω του κορωνοϊού μέσα στο 2020, εκτιμά ο ΙΑΤΑ και θεωρεί ότι οι κυβερνήσεις θα κληθούν να καταβάλουν

άμεση οικονομική στήριξη στην βιομηχανία.
ταξιδιωτικών γραφείων Κύπρου
άρχισε να αποδεκατίζεται. Φυσικά
ο Φεβρουάριος με τη μείωση της
τάξης του 30% δεν ήταν παρά μόνο
ένα προμήνυμα για το τι θα αντιμετώπιζαν οι επιχειρήσεις του τομέα τους επόμενους μήνες. Μέχρι
100% είναι οι ζημιές τόσο για τον
μήνα Μάρτιο όσο και για τον Απρίλιο για τους ταξιδιωτικούς πράκτορες λόγω του διατάγματος της κυβέρνησης για προσωρινό λουκέτο.
Το επιβεβλημένο προσωρινό λουκέτο μάλλον πρόλαβε αρκετά οριστικά λουκέτα στις τάξεις των ταξιδιωτικών πρακτόρων, εφόσον με
κλειστές αερογραμμές και αεροδρόμια είχαν ήδη μηδενικές κρατήσεις. Υπενθυμίζεται ότι και τους
προηγούμενους μήνες οι ταξιδιωτικοί πράκτορες κατέγραφαν πτωτική πορεία στον κύκλο εργασιών
τους, και τα θεμέλια του τομέα
είχαν ήδη αρχίσει προ μηνών να
κλονίζονται. Το μέγεθος της ζημιάς
μετά και τον κορωνοϊό, είναι κάτι
που θα διαφανεί μετά το τέλος της

Ζητά μέτρα η Cyprus Airways
Γρήγορα αντανακλαστικά ζητά

από την κυβέρνηση η κυπριακή
αεροπορική εταιρεία Cyprus Airways, όχι μόνο για στήριξη των
αερομεταφορών, αλλά γενικότερα του τουριστικού τομέα. θα
πρέπει να κινηθεί αρκετά γρήγορα για να στηρίξει τον τουριστικό
τομέα, ο οποίος αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της κυπριακής οικονομίας. Ο CΕO της εταιρείας Γιώργος Μαυρόκωστας αναφέρει ότι
τέτοια μέτρα θα μπορούσαν να
αφορούν φορολογικές ελαφρύνσεις μέχρι και το Δεκέμβριο
2020, σε φόρους αεροδρομίου
και φόρους επιβατών, μείωση
του κόστους προσγείωσης, όπως
επίσης και άλλα μέτρα με βάση
και τις οδηγίες της IATA στο πλαίσιο του ΙΑΤΑ Global Advocacy Response. Αναφέρει δε ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να υποστηρί-

ΑΡΘΡΟ

ξει την προσπάθεια των αεροπορικών εταιρειών να επιβιώσουν
χρησιμοποιώντας κονδύλια που
προσφέρονται από την ΕΕ μέσω
της πρωτοβουλίας της για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού (EU Coronavirus Response Investment Initiative).
Αναφέρει επίσης ότι σε περίπτωση πτώχευσης εταιρειών αυτό
μεταφράζεται σε διαγραφή του
χρέους τους με τεράστιες συνέπειες για τραπεζικά ιδρύματα,
κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα
μείωση της πίστωσης.

πανδημίας και των περιοριστικών
μέτρων. Πάντως. σύμφωνα με τον
επίτιμο πρόεδρο των ταξιδιωτικών
πρακτόρων Άκη Κελεπέσιη, ακόμα
κι αν ανοίξουν τα αεροδρόμια και
τα μέτρα χαλαρώσουν, εντούτοις
και πάλι οι ταξιδιωτικοί πράκτορες
θα αντιμετωπίζουν ζήτημα στις
κρατήσεις. «Μόνο αν τελειώσει η
καραντίνα στην Κύπρο αλλά και
σε άλλες χώρες, τότε θα ξεκινήσει
ξανά να κινείται ο τουρισμός» εκτιμά, ενώ αναφέρει ότι καλύτερη
αποτίμηση της κατάστασης θα
μπορεί να γίνει μετά το τέλος του
Πάσχα, περί τα τέλη Απριλίου, όταν
αναμένεται να χαλαρώσουν τα μέτρα εντός και εκτός της χώρας. Σωτήρια θεωρείται για τους ταξιδιωτικούς πράκτορες το γεγονός ότι
μετά από απόφαση της κυβέρνησης
θα επιδοτηθεί το 90% των μισθών
του προσωπικού των ταξιδιωτικών
γραφείων.

Παράταση για τα slots

Χωρίς αεροσκάφη παραμένουν

Μέχρι 100% είναι οι ζημιές τόσο για τον μήνα
Μάρτιο όσο και για τον
Απρίλιο για τους ταξιδιωτικούς πράκτορες
λόγω του διατάγματος
της κυβέρνησης για
προσωρινό λουκέτο.
παράδειγμα, έχει ήδη ληφθεί απόφαση που αφορά τις χρονοθυρίδες
(slots) των αεροπορικών εταιρειών
στα αεροδρόμια. Σύμφωνα με τον
κανόνα, αν μια εταιρεία δεν χρησιμοποιεί τουλάχιστον το 80% της
χρονοθυρίδας, τότε η χρονοθυρίδα
χάνεται.
Βάσει της απόφασης, αναμένεται
να δοθεί παράταση είτε μέχρι το
καλοκαίρι και ίσως μέχρι και τον
Οκτώβριο, ώστε αυτοί που έχουν
τα slots τους να μην τα χάσουν
επειδή σταμάτησαν να πετούν
λόγω της κατάστασης. Εξετάζονται
επίσης τα δικαιώματα επιβατών.
Γίνεται προεργασία τόσο στο
υπουργείο Μεταφορών αλλά και
σε συνεργασία με το υφυπουργείο
Τουρισμού ώστε να ετοιμαστεί κάτι
για στήριξη του τομέα. Αλλά και
σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναμένεται
να ληφθούν αποφάσεις, ενώ ήδη
αρκετές χώρες ζήτησαν να υπάρχει
κρατική ενίσχυση σε αυτό τον τομέα ώστε να μπορούν να ενισχυθούν κάποιες βιομηχανίες.

/ Του ΜΑΡΙΟΥ ΜΑΡΑΘΕΥΤΗ

Πέντε παρεξηγημένες έννοιες και η σημασία τους σε ένα σχέδιο οικονομικής διάσωσης
Η συζήτηση για το σχέδιο διάσωσης
της κυπριακής οικονομίας έχει ενταθεί. Ακούμε διάφορες απόψεις.
Αυτό είναι θετικό. Σήμερα θα αναφερθώ σε πέντε σημεία τα οποία
κυριαρχούν στη συζήτηση.
1. Η σημασία της ρευστότητας:
Η διατήρηση της ρευστότητας σε
ικανοποιητικά επίπεδα είναι απαραίτητη για τρεις κυρίως λόγους.
Πρώτον, για να αποφευχθεί μια
οποιαδήποτε τραπεζική κρίση. Δεύτερον, για να μπορούν οι τράπεζες
να τη διοχετεύουν σε φερέγγυους
πελάτες τους για να παραμείνουν
φερέγγυοι. Και τρίτον, για να μπορούν οι κυβερνήσεις να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση χωρίς
τα επιτόκια σε κρατικά ομόλογα να
ξεφεύγουν σε απαγορευτικά επίπεδα. Πολλές φορές, σε μια οικονομική κρίση, βλέπουμε την ρευστότητα να στερεύει. Για αυτό και
οι κινήσεις κεντρικών τραπεζών
παγκοσμίως προς στήριξή της είναι
σημαντικές. Αν και η εξασφάλιση
ρευστότητας είναι απαραίτητη, δεν
είναι από μόνη της αρκετή για τη
διάσωση της κυπριακής οικονομίας.
2. Ο ρόλος της δημοσιονομικής
πολιτικής: Η οικονομία μας θα χρειαστεί και στήριξη από αυξημένες
δημοσιονομικές δαπάνες. Σκοπός
των δαπανών πρέπει να είναι η διατήρηση θέσεων εργασίας και η στήριξη επιχειρήσεων που παραμένουν
κλειστές λόγω του κορωνοϊού. Οι

επιχειρήσεις που μένουν κλειστές
αντιμετωπίζουν τρία σημαντικά
έξοδα, ενώ κατά την ίδια περίοδο
δεν έχουν καθόλου έσοδα. Τα έξοδα
αυτά αφορούν τους μισθούς, τα
ενοίκια, και την εξυπηρέτηση δανεισμού. Με το πάγωμα των δόσεων
δόθηκε μια λύση για την εξυπηρέτηση δανεισμού. Παραμένουν όμως
άλυτα τα αλλά δυο προβλήματα.
Με το ιδιωτικό χρέος να είναι στο
280% του ΑΕΠ μας, δεν μπορούμε
να αναμένουμε εργοδότες να δανειστούν περαιτέρω, όσο ελκυστικά
και να είναι τα επιτόκια, για να πληρώσουν μισθούς και ενοίκια ενόσω
δεν έχουν κύκλο εργασιών. Η λύση
δεν μπορεί να βασίζεται σε τραπεζικά μέτρα. Μια στοχευμένη κρατική επιδότηση μισθών μόνο για
επιχειρήσεις και άτομα που έχουν
επηρεαστεί και μέχρι ενός ποσού
θα ήταν βοηθητική. Για να έχει
όμως αποτέλεσμα η επιδότηση αυτή
θα πρέπει να γίνει άμεσα και για
τον λόγο αυτό είναι σημαντικό να
παρθούν οι σωστές αποφάσεις και
να υλοποιηθούν το συντομότερο.
Και για τα ενοίκια μπορούμε να μελετήσουμε το σχέδιο της Γερμανίας,
που επιτρέπει την αναβολή πληρωμής ενοικίων από τον Απρίλη
μέχρι τον Ιούνιο (για επηρεαζόμενες
επιχειρήσεις), με την πληρωμή των
καθυστερημένων ενοικίων μέχρι
τον Ιούνιο του 2022.
3. Τα δημοσιονομικά ελλείμματα:

Μια συνήθης ερώτηση είναι εάν
οι αυξημένες δαπάνες θα οδηγήσουν τα δημόσια οικονομικά σε ελλείμματα. Η απάντηση είναι ότι θα
έχουμε ελλειμματικά δημοσιονομικά
ισοζύγια και χωρίς να έχουμε ένα
δημοσιονομικό πακέτο στήριξης
της οικονομίας. Όπως είχαμε δει
και στην παγκόσμια οικονομική
κρίση του 2008, τα δημοσιονομικά
ελλείμματα αυξήθηκαν παγκοσμίως
κυρίως λόγω της πτώσης των φορολογικών εισοδημάτων των κυβερνήσεων. Στην Κύπρο σήμερα,
με τα ξενοδοχεία και τόσους άλλους
παραγωγικούς τομείς της οικονομίας
κλειστούς, τα εισοδήματα της κυβέρνησης από τη φορολογία θα καταρρεύσουν και οι ισολογισμοί μας
θα γίνουν είτε το θέλουμε είτε όχι
ελλειμματικοί. Αυτό που έχει σημασία τώρα, και που μπορούμε ακόμη να επηρεάσουμε, είναι να προσπαθήσουμε να σμικρύνουνε τη
διάρκεια της οικονομικής ύφεσης,
αποφεύγοντας έτσι παρατεταμένους
ελλειμματικούς προϋπολογισμούς.
Ένα κατάλληλα δομημένο δημοσιονομικό πακέτο που θα έχει τους
σωστούς στόχους, μπορεί να είναι
πολύ βοηθητικό. Η επιστροφή στην
ανάπτυξη είναι που θα βελτιώσει
το δημοσιονομικό ισοζύγιο. Από
την άλλη, μια παρατεταμένη και
ανεξέλεγκτη ύφεση στην οικονομία
μας θα έχει πολύ πιο αρνητικές επιπτώσεις στο δημοσιονομικό έλλειμ-








Η στήριξη στην οικονομία τώρα θα επιτρέψει
την ανάκαμψη στο μέλλον. Και η ανάκαμψη,
μαζί με το αυστηρό
πλαίσιο του «πακέτου
διάσωσης» θα είναι πολύ πιο σημαντικά για την
εξασφάλιση της βιωσιμότητας του χρέους.
μα και κατ’ επέκταση στο δημόσιο
χρέος.
4. Η βιωσιμότητα του χρέους:
Ένα δημοσιονομικό πακέτο των 2
δισεκατομμυρίων ευρώ ισοβαθμεί
περίπου με 9% του ΑΕΠ. Αυτό όντως
θα αύξανε το δημόσιο χρέος. Δεν
σημαίνει όμως πως το δημόσιο χρέος θα γινόταν μη βιώσιμο. Για να
παραμείνει το χρέος βιώσιμο, έστω
και σε υψηλότερα επίπεδα από τα
σημερινά, πρέπει να σταθεροποιηθεί, και να μη συνεχίσει να αυξάνεται. Για να συμβεί αυτό, πρέπει
να ικανοποιηθούν δυο αρχές. Πρώτον, πρέπει οι δαπάνες να είναι
προσωρινές, και όχι μόνιμες. Πρόκειται μόνο για ένα πολύ βραχυπρόθεσμο σχέδιο και όχι για μα-

κροπρόθεσμη πολιτική ανάπτυξης.
Δεύτερον, πρέπει μετά το πέρας
της κρίσης, οι ρυθμοί ανάπτυξης
της οικονομίας μας να είναι υψηλότεροι από το μέσο όρο επιτοκίων
που πληρώνουμε σε όλο το δημόσιο
χρέος. Παρεμπιπτόντως, αυτός είναι
ακόμη ένας λόγος που δεν πρέπει
να επιτρέψουμε στην οικονομία
μας να μπει στο φαύλο κύκλο μιας
παρατεταμένης ύφεσης γιατί τότε
θα υπάρξουν ερωτηματικά βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους που
ήδη έχουμε.
5. Μπορεί μια αύξηση δαπανών
να οδηγήσει σε υποβάθμιση της
κυπριακής οικονομίας από τους οίκους αξιολόγησης; Έχω ήδη αναλύσει πιο πάνω ότι το δημοσιονομικό
ισοζύγιο θα γίνει ελλειμματικό είτε
αυξήσουμε τις δαπάνες είτε όχι.
Έτσι δεν μπορεί να αποκλειστεί η
πιθανότητα υποβάθμισης του αξιόχρεου της χώρας με ή χωρίς αυξημένες δαπάνες. Να μην ξεχνάμε ότι
υπάρχουν ήδη σημαντικές δομικές
αδυναμίες στην οικονομία μας που
την κάνουν ιδιαίτερα ευάλωτη.
Υπάρχει παρά πολύ υψηλός ιδιωτικός δανεισμός, εξάρτηση από τον
τουρισμό (που είναι ο τομέας που
έχει επηρεαστεί περισσότερο) και
υψηλά ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων. Εισερχόμαστε σε αυτή
την ύφεση με μακροχρόνια προβλήματα που δεν έχουν επιλυθεί.
Οι οίκοι αξιολόγησης θα δουν

αυτές τις αδυναμίες, την πορεία
του χρέους μας, το πλάνο διάσωσης
αλλά και την προοπτική που θα
έχει η οικονομία μας. Για αυτούς
τους λόγους πρέπει το σχέδιο να
έχει πολύ συγκεκριμένους στόχους,
να αποσκοπεί σε θετικές και σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία
και να είναι ξεκάθαρο ότι οποιεσδήποτε δαπάνες θα είναι προσωρινές και βραχυπρόθεσμες. Η Κύπρος θα χρειαστεί να δανειστεί
ακόμη και εάν δεν αυξήσει τις κυβερνητικές δαπάνες γιατί τα εισοδήματα από τους φόρους θα καταρρεύσουν. Αυτό πρέπει να το
γνωρίζουμε. Είναι πολύ προτιμότερο
να δανειστεί η Κύπρος ενόσω έχει
θετική αξιολόγηση και πρόσβαση
στις αγορές και όχι μετά. Η στήριξη
στην οικονομία τώρα θα επιτρέψει
την ανάκαμψη στο μέλλον. Και η
ανάκαμψη, μαζί με το αυστηρό
πλαίσιο του «πακέτου διάσωσης»
θα είναι πολύ πιο σημαντικά για
την εξασφάλιση της βιωσιμότητας
του χρέους.
Το παράθυρο για να δράσουμε
είναι ακόμη ανοικτό. Αλλά δεν θα
είναι για πολύ ακόμα.

Ο κ. Μάριος Μαραθεύτης είναι
οικονομολόγος και διετέλεσε επί σειρά
ετών Chief Economist της Βρετανικής
τράπεζας Standard Chartered Bank. Οι
απόψεις που εκφράζει είναι
προσωπικές.
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Η πανδημία αλλάζει το DNA των εταιρειών
Ο Ανδρέας Κίτσιος, VP of Marketing του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, μιλάει για το πώς θα προετοιμαστούν οι επιχειρήσεις
Συνέντευξη στη ΜΑΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Γερό τεστ για τις εταιρείες είναι η
πανδημία, η οποία αλλάζει άρδην
τα δεδομένα στον κόσμο των επιχειρήσεων. Από αυτή την κρίση
όλοι θα χάσουν, σημειώνει ο Vice
President of Marketing του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Ανδρέας
Κίτσιος. Περιγράφει τα δύο σενάρια
για τα οποία όλες οι εταιρείες θα
πρέπει να προετοιμάζονται, καθώς
και τις αλλαγές οι οποίες ήδη άρχισαν να συντελούνται στην δομή
των εταιρειών.
–Πώς έχει επηρεάσει η πανδημία
τα πλάνα των εταιρειών;
–Έχουμε μπροστά μας μία πρωτοφανή κατάσταση, στην οποία
μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό
διάστημα, ουσιαστικά «αφαιρέθηκε» ο παγκόσμιος καταναλωτικός
πληθυσμός από τη φυσική αγορά.
Αυτό δεν μπορεί παρά να επηρεάσει όλες τις πτυχές της οικονομίας
και όλες ανεξαιρέτως τις εταιρείες,
ιδιαίτερα αυτές οι οποίες βασίζονται στη φυσική παρουσία των πε-

γενικές γραμμές αρκετά γρήγορα.
Όλα αυτά χωρίς φυσικά να υποτιμούμε τη σημαντική ζημιά την
οποία θα υποστούν κάποιες εταιρείες, η οποία μπορεί να είναι ανεπανόρθωτη, ιδιαίτερα αν η επιδημία
κρατήσει περισσότερο από μερικούς μήνες και χωρίς ανάπτυξη
εμβολίου.
–Τι θα πρέπει να προσέξουν οι
εταιρείες; Ποιες κινήσεις θα
ήταν καλό να αποφύγουν και
ποιες να προτιμήσουν;
–Η κρίση συνέλαβε την πλειοψηφία των εταιρειών εξ απροόπτου και είναι λίγο δύσκολο να
μιλάμε για το τι πρέπει να προσέξουν σε αυτό το σημείο. Οι αντιδράσεις της κάθε εταιρείας θα εξαρτηθούν από το πόσο προετοιμασμένες ήταν για να αντιμετωπίσουν
την κρίση, αλλά και κατά πόσο
ήταν ήδη δομημένες με τρόπο που
τους επιτρέπει να προσαρμοστούν
έτσι ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικά μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Το σίγουρο είναι ότι όλοι
πρέπει να είναι προετοιμασμένοι















Οι διαφημιστικοί
προϋπολογισμοί
στρέφονται κυρίως
στο διαδίκτυο, αλλά και
στις δημόσιες σχέσεις
μέσω κοινωφελών
ενεργειών.
λατών τους. Οργανισμοί όπως κέντρα εστίασης και αναψυχής, καταστήματα λιανικού εμπορίου,
διοργανωτές εκδηλώσεων κ.ά., είναι μερικά παραδείγματα αυτών
οι οποίοι έχουν ήδη πληγεί σημαντικά. Το μεγάλο ερώτημα είναι
πώς θα επηρεαστούν τα σχέδια
της κάθε εταιρείας και πώς θα αντιδράσουν ο καθένας στην περίπτωση μιας παρατεταμένης πανδημίας. Στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προετοιμαζόμασταν για αυτή
την κρίση από τις αρχές Ιανουαρίου. Δεν είναι απλή υπόθεση να
μεταφέρεις από τη μια μέρα στην
άλλη χιλιάδες φοιτητές από δια
ζώσης σε εξ αποστάσεως διδασκαλία, αλλά ούτε και μερικές εκατοντάδες υπαλλήλους από τα γραφεία
τους σε διαδικτυακή εργασία. Είμαι
στην ευχάριστη θέση να ζω αυτό
τον άθλο, αφού η αντίδραση αλλά
και το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακά. Τη 17η Μαρτίου είχαμε
6.500 εξ αποστάσεως φοιτητές και
6.500 διά ζώσης. Από τις 18 Μαρ-

Οι εταιρείες οι οποίες
θα αγκαλιάσουν την
τεχνολογία είναι αυτές
που μακροπρόθεσμα
θα επωφεληθούν από
τα νέα δεδομένα.

Αυτή η εμπειρία θα αφήσει έντονα τα σημάδια της και πολλοί οργανισμοί θα πρέπει να κάνουν ριζικές αλλαγές στον
τρόπο λειτουργίας τους και στις πρακτικές που ακολουθούν, αναφέρει ο Ανδρέας Κίτσιος, VP of Marketing του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
τίου έχουμε 13.000 εξ αποστάσεως
φοιτητές.
–Υπάρχουν περιθώρια επιβίωσης της διαφήμισης εν μέσω
αυτής της κρίσης;
–Δεν βλέπω λόγο γιατί να μην
επιβιώσει η διαφήμιση εν μέσω
της πανδημίας. Οι ανάγκες των καταναλωτών δεν έχουν εξαφανιστεί.
Χρειάζονται είδη πρώτης ανάγκης,
αλλά και άλλα προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία με τη βοήθεια της

τεχνολογίας, μπορούν ακόμα να
προμηθευτούν. Επίσης, ο κόσμος
βρίσκεται στα σπίτια του και καταναλώνει πολύ περισσότερο περιεχόμενο από πριν, είτε στην τηλεόραση, είτε στο διαδίκτυο. Σίγουρα υπό τις περιστάσεις δεν είναι
τόσο δεκτικός στον ίδιο τρόπο διαφήμισης, αλλά με τα σωστά μηνύματα, μια προσεκτικά στοχευμένη
διαφήμιση μπορεί να είναι αποτελεσματική. Αναμένω όμως να δούμε

ΑΡΘΡΟ

μια στροφή των διαφημιστικών
προϋπολογισμών κυρίως στο διαδίκτυο, αλλά και στις δημόσιες σχέσεις μέσω κοινωφελών ενεργειών.
Στο τέλος της ημέρας δεν μιλάμε
για ένα ριζικό πρόβλημα με την οικονομία, αλλά για έναν ιό ο οποίος
ναι μεν βραχυπρόθεσμα θα επηρεάσει την οικονομία αρνητικά,
αλλά αν περάσει σχετικά σύντομα
πιστεύω ότι η επαναφορά σε κανονικούς ρυθμούς θα επέλθει σε

για 2 ενδεχόμενα. α) Η περίοδος
της πανδημίας να τελειώσει μέσα
στους επόμενους 2-3 μήνες και να
επιστρέψουμε σε ομαλότητα – αυτό
είναι το καλύτερο σενάριο. β) H
πανδημία να συνεχιστεί για αρκετούς μήνες, με σκαμπανεβάσματα
και με διαφορετικές τάσεις σε διάφορες χώρες, το οποίο θα αναγκάσει
τις κυβερνήσεις να προβούν σε μέτρα εκ νέου – αυτό το σενάριο είναι
δυσμενές και μόνο οι πιο ευέλικτες
εταιρείες θα επιβιώσουν. Αν ισχύσουν αυτά τα δεδομένα, όλες οι οικονομίες παγκοσμίως θα χρειαστούν έκτακτη κυβερνητική στήριξη για να μπορέσουν να ανακάμψουν με αποτελεσματικό τρόπο.
Φυσικά, υπάρχουν και εταιρείες οι
οποίες μπορεί να μην έχουν επιλογή
καθώς η φύση των εργασιών τους
να μην επιτρέπει την προσαρμογή
στα νέα δεδομένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις το μόνο που μπορούν
να κάνουν είναι να αξιοποιήσουν
σε όποιο βαθμό μπορούν τα μέτρα
στήριξης της κυβέρνησης, αλλά
και τον χρόνο που θα τους δοθεί

για να προετοιμαστούν για το μέλλον.
–Θα υπάρχουν νικητές και ηττημένοι μετά την πανδημία;
–Δεν πιστεύω ότι είναι σωστός
ο όρος νικητής ή ηττημένος. Όλοι
θα χάσουμε από αυτή την κατάσταση. Κερδισμένοι όμως θα βγουν
αυτοί οι οποίοι θα καταφέρουν να
επιβιώσουν εν μέσω της κρίσης
και να προετοιμαστούν σωστά για
την επόμενη ημέρα. Γιατί ακόμα
και όταν επιστρέψουμε σε μια ομαλότητα, τίποτα δεν θα είναι ξανά
το ίδιο. Αυτή η εμπειρία θα αφήσει
έντονα τα σημάδια της και πολλοί
οργανισμοί θα πρέπει να κάνουν
ριζικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας τους και στις πρακτικές
που ακολουθούν, έτσι ώστε να
είναι προετοιμασμένες για να αντιμετωπίσουν παρόμοιες μελλοντικές κρίσεις, αλλά και τον ίδιο καταναλωτή του οποίου η συμπεριφορά δεν θα είναι η ίδια. Ήδη ο
κόσμος βλέπει με τελείως διαφορετικό μάτι την ιδέα της διαδικτυακής εργασίας, της εξ αποστάσεως μάθησης, της κατ’ οίκον παράδοσης ειδών πρώτης ανάγκης,
αλλά και άλλων πρακτικών που εξ
ανάγκης ακολουθούμε αυτή την
περίοδο, και αυτό πιστεύω θα παραμείνει μετά και το πέρας της
κρίσης. Μακροπρόθεσμα θα επωφεληθούν από αυτά τα νέα δεδομένα οι εταιρείες οι οποίες θα αγκαλιάσουν την τεχνολογία και θα
επιτύχουν να αλλάξουν το DNA
τους έτσι ώστε να την αξιοποιούν
με τον σωστότερο τρόπο.
–Τι εννοείτε όταν λέτε για αλλαγή του DNA των εταιρειών;
–Για παράδειγμα ένα κατάστημα
λιανικής πώλησης, μέχρι σήμερα
έπρεπε να πάει ο καταναλωτής εκεί
για να ψωνίσει. Μετά από την πανδημία αυτό αλλάζει και το βλέπουμε
ακόμα και στις υπεραγορές και τα
περίπτερα που στρέφονται σε υπηρεσίες delivery. Στην περίπτωση
των εστιατορίων και των χώρων
δεξιώσεων, θα πρέπει να τους απασχολήσει σοβαρά πλέον το να τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας
μεταξύ των πελατών, ή το να έχουν
τον απαραίτητο εξοπλισμό ελέγχου
και απολύμανσης. Πιθανότατα να
δούμε σε συνέδρια και μεγάλες εκδηλώσεις να απαγορευτούν οι χειραψίες, ή ακόμα πιο ακραία μέτρα
όπως οι συμμετέχοντες να περνούν
από «fever control». Θα πρέπει λοιπόν οι επιχειρήσεις να αλλάξουν
ριζικά τον τρόπο που σκέφτονται.
Ακόμα και να τελειώσει η περίοδος
της πανδημίας, το σίγουρο είναι
ότι η επήρειά της στα δεδομένα
των εταιρειών θα είναι μόνιμη.

/ Του ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΧΡ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ

Απέναντι σ’ έναν άγνωστο: οι προκλήσεις για τις επιχειρήσεις στις επιπτώσεις του Covid-19
Η εξάπλωση του ιού COVID-19 έχει
οδηγήσει τον πλανήτη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έχοντας
ήδη προκαλέσει δραματικές αλλαγές στις ζωές μας. Το κοινωνικό
και οικονομικό κόστος είναι τεράστιο. Καθώς η διεθνής κοινότητα
συνεχίζει να λαμβάνει πρωτόγνωρα
μέτρα για να διαχειριστεί τις συνθήκες πανδημίας, οι επιχειρήσεις
βρίσκονται αντιμέτωπες με πολλαπλές και σημαντικές προκλήσεις.
Μέσα σε ένα περιβάλλον μεγάλης
αβεβαιότητας, καλούνται να ανταποκριθούν στις προκλήσεις αυτές,
άμεσα και αποτελεσματικά.
Οι αρχικές οικονομικές αναλύσεις για το δυνητικό αντίκτυπο του
κορωνοϊού, στην πλειοψηφία τους
επικεντρώθηκαν στη σύγκριση με
την έξαρση του ιού SARS το 2003.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, ωστόσο,
η οικονομία της Κίνας αντιπροσώπευε ποσοστό μικρότερο του 10%
του παγκόσμιου ΑΕΠ σε όρους ισοτιμιών αγοραστικής δύναμης, ενώ
σήμερα στην Κίνα αντιστοιχεί το
20% σχεδόν του ΑΕΠ και το 11%
του συνόλου των εξαγωγών παγκοσμίως. Επιπρόσθετα, αυτή τη
φορά η διεθνής και η τοπική οικονομία έχουν παγώσει.
Ισχυροί τομείς της οικονομίας,

όπως ο τουρισμός, η εστίαση, οι
μεταφορές, η ψυχαγωγία, αλλά και
το εμπόριο αγαθών (εκτός τροφίμων, φαρμάκων, ειδών υγιεινής
και καθαριστικών), έχουν απότομα
τερματίσει τη λειτουργία τους ενώ
άλλοι υπολειτουργούν. Η εφοδιαστική αλυσίδα έχει διακοπεί, η πρόσβαση των ανθρώπων στην εργασία τους σε πολλές περιπτώσεις είναι αδύνατη και, μέσα στην εντεινόμενη αβεβαιότητα, οι επενδύσεις
έχουν παγώσει. Συνεπώς, ο οικονομικός αντίκτυπος θα είναι σημαντικά μεγαλύτερος σε σύγκριση
με εκείνον του SARS.
Βρισκόμαστε λοιπόν αντιμέτωποι
με μια νέα κρίση, η οποία δεν μπορεί
να συγκριθεί με καμία από τις προηγούμενες που έχουμε βιώσει. Ο
ραγδαίος ρυθμός της εξέλιξής της,
αλλά και οι άμεσες, κατακλυσμικές,
επιπτώσεις της στην παραγωγική
οικονομία, στην επιχειρηματική
δραστηριότητα και φυσικά στην
κοινωνία, αποτελούν την ειδοποιό
διαφορά. Σ’ ένα τοπίο συνεχών μεταβολών, οι προβλέψεις της προηγούμενης εβδομάδας πιθανόν να
είναι ήδη παρωχημένες, ενώ οι εξελίξεις θα εξαρτηθούν σε μεγάλο
βαθμό από παράγοντες που επί του
παρόντος είτε είναι άγνωστοι είτε








Τώρα, περισσότερο
από ποτέ, οι άνθρωποι
πρέπει να βρίσκονται
στο επίκεντρο της στρατηγικής μας. Να συμβάλουμε εμπράκτως στη
στήριξη των συνανθρώπων μας και στην ενίσχυση της κοινωνικής
συνοχής.
δεν συνοδεύονται από επαρκείς
πληροφορίες που θα επιτρέψουν
την ορθή αξιολόγησή τους.
Με αυτά τα δεδομένα, η κρίση
που βιώνουμε σήμερα αναμένεται
να επιφέρει κατακόρυφη πτώση
των οικονομικών δεικτών. Πολύ
πιθανόν η οικονομία να εισέλθει
με ταχύτητα σε μια περίοδο μεγάλης ύφεσης, αλλά εξίσου πιθανό
είναι και η ανάκαμψη να επέλθει
με πιο γρήγορους ρυθμούς. Όλα
φυσικά θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια, την έκταση και το βάθος,
όσον αφορά στις επιπτώσεις της

πανδημίας και στις συνθήκες έκτακτης ανάγκης.
Ο αποτελεσματικότερος τρόπος
για να διαχειριστούν οι επιχειρήσεις
περιόδους κρίσεων και έντονης
αβεβαιότητας, είναι μέσα από την
ανάπτυξη διαφορετικών υποθετικών σεναρίων που λαμβάνουν υπόψη τους όσο το δυνατό περισσότερες παραμέτρους και αφορούν
στην πιθανή εξέλιξη της κατάστασης. Αυτό θα τους επιτρέψει να
αξιολογήσουν τις επιπτώσεις του
κάθε σεναρίου στις διαφορετικές
πτυχές της δραστηριότητάς τους.
Θα μπορέσουν με τον τρόπο αυτό
να εντοπίσουν τις κρίσιμες λειτουργικές διεργασίες στο εσωτερικό
τους και να θέσουν τις κατάλληλες
προτεραιότητες, ώστε να διατηρήσουν την ευελιξία τους μέσα στη
ροή των γεγονότων. Εκείνο πάντως
που έχει ιδιαίτερη σημασία, είναι
τα υποθετικά αυτά σενάρια να αξιολογούνται και να αναπροσαρμόζονται συνεχώς. Σε παρόμοιες αβέβαιες και ασταθείς συγκυρίες, οφείλεις να προετοιμάζεσαι για το χειρότερο και να είσαι αισιόδοξος για
το καλύτερο.
Τα διαθέσιμα κεφάλαια και η
εξέταση πιθανών δεξαμενών άντλησης ρευστότητας, επιβάλλεται

να βρίσκονται στην πρώτη θέση
της λίστας των άμεσων προτεραιοτήτων των επιχειρήσεων, όπως
επίσης και η επικοινωνία με τα
τραπεζικά ιδρύματα με τα οποία
συνεργάζονται. Τα σχέδια στήριξης
της κυβέρνησης, που έχουν ανακοινωθεί, χρειάζεται να αξιολογηθούν και να αξιοποιηθούν με τέτοιο
τρόπο που να διασφαλίζεται η επιβίωση της επιχείρησης για όσο καιρό επικρατούν οι πρωτόγνωρες αυτές συνθήκες.
Ιδιαίτερο μέλημα πρέπει να δοθεί
και στην επικοινωνία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της επιχείρησης,
το προσωπικό, τους πελάτες, τις
ρυθμιστικές αρχές και τους προμηθευτές - συνεργάτες. Όλοι μπορούν να αποτελέσουν μέρος της
λύσης του προβλήματος και ως εκ
τούτου οι διαβουλεύσεις αλλά και
η συνεργασία είναι υψίστης σημασίας τη δεδομένη στιγμή.
Με παράδειγμα την Κίνα, όπου
πρωτοεμφανίστηκε ο ιός, τα αυστηρά μέτρα θα αρχίσουν κάποια
στιγμή να αίρονται. Ως αποτέλεσμα,
θα υπάρξει μεγαλύτερη δυνατότητα
να προβούμε σε αλλαγές και δράσεις που μας επαναφέρουν σταδιακά στην «κανονικότητα». Βεβαίως, μέχρι να βρεθεί αποτελε-

σματικό φάρμακο και το κατάλληλο
εμβόλιο, η πλήρης επιστροφή στην
«κανονικότητα» ενδεχομένως να
είναι δύσκολη.
Σε κάθε περίπτωση ένα είναι
σίγουρο: η επόμενη μέρα, θα είναι
διαφορετική. Αλλαγές που χρειάζονταν χρόνια, έγιναν σε λίγες
μόνο μέρες και μέτρα κρατικής παρέμβασης αδιανόητα μέχρι πριν
λίγες εβδομάδες, αποτελούν σήμερα
πραγματικότητα. Πάντως ουδείς
είναι σε θέση να προβλέψει πιο θα
είναι το ανθρώπινο κόστος όταν
θα έχουμε εξέλθει από αυτήν τη
πρωτόγνωρη κατάσταση. Ας ευχηθούμε πως οι αλλαγές που θα
προκύψουν, σε κοινωνικό και επιχειρηματικό επίπεδο, θα είναι προς
τη σωστή κατεύθυνση.
Τώρα, περισσότερο από ποτέ,
οι άνθρωποι πρέπει να βρίσκονται
στο επίκεντρο της στρατηγικής
μας. Μόνο έτσι μπορούμε να αποδείξουμε ότι έχουμε διδαχθεί από
τις κρίσεις του παρελθόντος, συμβάλλοντας έτσι έμπρακτα στη στήριξη των συνανθρώπων μας και
στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Ο κ. Ευγένιου Χρ. Ευγενίου είναι
διευθύνων σύμβουλος της PwC Κύπρου.
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Προς νέες βελτιώσεις
το Πρόγραμμα
Πολιτογραφήσεων
Η τριμελής επιτροπή προχώρησε σε συστάσεις προς το
Υπ. Συμβούλιο για την ορθότερη λειτουργία του Σχεδίου
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Στην κορυφή της ειδησεογραφίας
βρίσκεται στην παρούσα φάση η
υγειονομική κρίση του κορωνοϊού
και οι επιπτώσεις που θα φέρει στην
οικονομία, ωστόσο πριν παρουσιαστεί, η Κύπρος ήταν στη διαδικασία
βελτίωσης του κυπριακού επενδυτικού προγράμματος, σε μια προσπάθεια να διορθώσει -τα ομολογουμένως- πολλά του σφάλματα. Σε
μία περίοδο όμως που μετά την «μπόρα» ενδεχομένως να χρειαστεί να
χρησιμοποιηθεί ξανά για να εισρεύσουν στην οικονομία ξένα κεφάλαια,
η τριμελής επιτροπή που συστάθηκε
για να ελέγχει τις πολιτογραφήσεις,
εισηγείται βελτιώσεις. Εξάλλου, σύμφωνα με την εντολή που έχει λάβει
η επιτροπή από το Υπουργικό Συμβούλιο περιλαμβάνεται και η δυνατότητα να προβαίνει σε εισηγήσεις
και συστάσεις για περαιτέρω βελτίωση του Προγράμματος. Βάσει της
επιστολής της Προέδρου της τριμελούς επιτροπής και Προέδρου της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Δήμητρας
Καλογήρου, οι εισηγήσεις που παραδόθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο
έχουν τρεις πτυχές. Πρώτον, την
τροποποίηση του περί αρχείου πληθυσμού νόμου, ώστε να υπάρχει η
δυνατότητα να αποστερείται η πολιτογράφηση ενός επενδυτή για περισσότερους λόγους από ό,τι ισχύει

σήμερα. Δεύτερον, να συνδεθεί το
κυπριακό επενδυτικό πρόγραμμα
με τους περί της Παρεμπόδισης και
Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης
Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (AML) νόμους. Τρίτον, να
γίνονται επενδύσεις που θα προσθέσουν πραγματική αξία και θα ευεργετήσουν την Κύπρο και τους Κύπριους πολίτες γενικότερα και όχι
μερικούς μόνο κλάδους επαγγελματιών.
Όσον αφορά στην πρώτη πτυχή,
αυτή της τροποποίησης του περί
αρχείου πληθυσμού νόμου, η κ. Καλογήρου επισημαίνει πως το Υπουργικό Συμβούλιο δεν θα πρέπει να περιμένει να καταδικαστεί πρώτα ένας
επενδυτής πριν να νομιμοποιείται
να αφαιρέσει την πολιτογράφηση
του, διότι ενώ μια τέτοια διαδικασία
(σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία) παίρνει
πολύ χρόνο να τελεσιδικήσει, την
ίδια ώρα μπορεί να προκαλείται ζημιά
στη Δημοκρατία από αρνητικά δημοσιεύματα και φήμες που αφορούν
συγκεκριμένους επενδυτές, όπως
έγινε και στην περίπτωση των 29
ατόμων που το Υπουργικό Συμβούλιο
έχει ήδη αποφασίσει την έναρξη
διαδικασίας αποστέρησης της ιδιότητας του πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η Πρόεδρος της Επιτροπής
στις εισηγήσεις της προς το Υπουργικό, θα πρέπει το Υπουργείο Εσω-

τερικών να αναλάβει ενεργό ρόλο
συνεχούς παρακολούθησης (ongoing monitoring) των επενδυτών
σε σχέση με την καταλληλόλητα και
τη φήμη τους μετά την παραχώρηση
της πολιτογράφησης, για ένα χρονικό
διάστημα τουλάχιστον 10 ετών, ούτως ώστε να υπάρχει επαρκής έλεγχος ότι οι επενδυτές που έχουν λάβει
πολιτογράφηση συνεχίζουν να συμμορφώνονται με τα κριτήρια και επιπρόσθετες προϋποθέσεις δυνάμει
των οποίων απέκτησαν την ιδιότητα
του πολίτη της Δημοκρατίας.

Κάτω από AML οδηγία

Στη συνέχεια, η κ. Καλογήρου
αναφέρει προς το Υπουργικό πως η
5η Ευρωπαϊκή Οδηγία AML προσθέτει στον ενδεικτικό κατάλογο των
παραγόντων και των τύπων αποδεικτικών στοιχείων ως προς την ύπαρξη
δυνητικά υψηλότερου κινδύνου αναφορικά με το ξέπλυμα παράνομου
χρήματος και την «αίτηση για χορήγηση δικαιώματος διαμονής ή
ιθαγένειας με αντάλλαγμα μεταφορές
κεφαλαίων, αγορά ιδιοκτησίας ή
κρατικών ομολόγων, ή επενδύσεις
σε εταιρείες». Από την εν λόγω τροποποίηση, η κ. Καλογήρου εξηγεί
ότι ο νομοθέτης θεωρεί ως παράγοντα
δυνητικά υψηλότερου κινδύνου τα
προγράμματα πολιτογράφησης, γεγονός που κατά την άποψη της Τριμελούς Επιτροπής δεν μπορεί να

Προτείνεται το Υπουργικό Συμβούλιο να μην περιμένει να καταδικαστεί πρώτα ένας επενδυτής πριν να νομιμοποιείται

να αφαιρέσει την πολιτογράφησή του.
αγνοηθεί. Συμπληρώνει ότι τα ρίσκα
στα οποία αναφέρεται η Moneyval,
αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε
δικές της εκθέσεις αφορούν κυρίως
τον κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες, τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
τη φοροαποφυγή ή αποφυγή της δικαιοσύνης. Εκτιμά πως αν η επιθυμία
του νομοθέτη είναι να θωρακίσει
πραγματικά το κυπριακό επενδυτικό
πρόγραμμα από τον κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες ή τη χρηματοδότηση
της τρομοκρατίας, και να ασκηθεί
ένας διεθνώς αποδεκτός τρόπος
άσκησης δέουσας επιμέλειας επί
των επενδυτών που ενδιαφέρονται
να συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα, θα πρέπει να συνδεθεί το
κυπριακό επενδυτικό πρόγραμμα
με το νόμο AML, γεγονός που μέχρι
σήμερα δεν έχει γίνει, ή έχει γίνει
μόνο επιδερμικά.

Bιώσιμη ανάπτυξη

Τέλος, στις εισηγήσεις της τριμελούς επιτροπής υπογραμμίζεται
όπως το Υπουργικό Συμβούλιο καθορίσει ως επιλέξιμες, επενδύσεις

που σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη, την καινοτομία, τους περιβαλλοντικούς στόχους της Δημοκρατίας προς την ΕΕ, έργα υποδομής
και άλλους τομείς που θα βοηθήσουν
την οικονομία της Κύπρου να διαφοροποιηθεί και να γίνει πιο βιώσιμη
και πράσινη. «Στο Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα φαίνεται να δίδεται μια δεύτερη ευκαιρία την
οποία πρέπει η Πολιτεία να εκμεταλλευτεί σωστά», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Το αρχικό πλάνο

Σύμφωνα με την έκθεση του
Υπουργείου Οικονομικών, αρχικός
στόχος του Προγράμματος ήταν η
διατήρηση των ξένων επενδύσεων
και η συνέχιση της παρουσίας τους
στη χώρα, μετά τον κλονισμό της
εμπιστοσύνης λόγω της κορύφωσης
της οικονομικής κρίσης. Δευτερευόντως, το Πρόγραμμα στόχευε
στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων, οι οποίες θα συνέβαλλαν στην
επανεκκίνηση της κυπριακής οικονομίας. Το 2016, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οικονομικής αναπροσαρμογής και την

έξοδο της Κύπρου από το Μνημόνιο,
το Υπουργικό προχώρησε σε αναθεώρηση του Προγράμματος, η
οποία εντασσόταν στο πλαίσιο υλοποίησης ενός από τους βασικούς
στόχους της οικονομικής πολιτικής
της Κ.Δ., που είναι η περαιτέρω ενθάρρυνση άμεσων ξένων επενδύσεων και η προσέλκυση φυσικών
προσώπων υψηλής εισοδηματικής
στάθμης για εγκατάσταση και δραστηριοποίησή τους στην Κύπρο.
Πιο συγκεκριμένα, η απόφαση καθόρισε καλύτερη στόχευση των
επενδυτικών κριτηρίων για αυξημένη οικονομική δραστηριότητα
με την προσέλκυση επενδύσεων.
Ωστόσο, εντός των ετών που τέθηκε
σε εφαρμογή, παρατηρήθηκαν ενέργειες που έφεραν ουκ ολίγες φορές
την κυβέρνηση αντιμέτωπη με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον τρόπο
που το εφάρμοζε και αναγκάστηκε
να προχωρήσει σε αναγκαστικές
βελτιώσεις. Ανακάλεσε διαβατήρια
που είχε δώσει σε συγκεκριμένες
περιπτώσεις, αλλά το πρόγραμμα
ήταν υπαίτιο για την αύξηση των
τιμών των ακινήτων σε συγκεκριμένες παραλιακές πόλεις.
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Ανάρπαστα
λόγω κορωνοϊού
οινόπνευμα
και μαντιλάκια

Δύσκολοι καιροί
για την ίδρυση
νέων επιχειρήσεων

Τζίρο 615 εκατ. σε έναν μήνα έφερε
στα σούπερ μάρκετ η πανδημία
Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ
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ÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÎÝ
ËØÍÇÙÏÇÑÂÝÇÔÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÖÕßËÓÌÇÔÃàËÚÇÏËÑÔÁÕßÙÚÕÔÕØÃàÕÔÚÇ
ÆÓÌÜÔÇÒÕÏÖÄÔÓËÚÇÔÁÇ
ËÖÏÑÇÏØÕÖÕÏÎÓÁÔÇÙÚÕÏÞËÃÇÖÕß
ÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÎËÚÇÏØËÃÇËØËßÔ×Ô
ÇÍÕØ¦Ý090ÙÚÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇ¢ËÈØÕßÇØÃÕßÁÜÝ¡ÇØÚÃÕß
ÊÎÒÇÊÂÚÏÝÖØ×ÚËÝÚÁÙÙËØÏÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÆÖÇØÐÎÝÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÕÚàÃØÕÝ
ÚÜÔÙÕÆÖËØÓ¦ØÑËÚÓËÈ¦ÙÎÚÏÝ
ÖÜÒÂÙËÏÝÙËÈÇÙÏÑÁÝÑÇÚÎÍÕØÃËÝÖØÕáÄÔÚÜÔÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÙËËÑÇÚËßØ×ÁÔÇÔÚÏ
ËÑÇÚËßØ×ÚÕÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÖÁØßÙÏÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÝÇÆÐÎÙÎ ÖÄÚÏÝ
ÇØÞÁÝÚÕßÁÚÕßÝÁÜÝÚÏÝ¡ÇØÚÃÕßÎÇÆÐÎÙÎÚÕßÚàÃØÕßÙÚÇ

ÙÕÆÖËØÓ¦ØÑËÚËÃÔÇÏÚÎÝÚ¦ÐËÜÝÚÕß ÇÆÐÎÙÎÈËÈÇÃÜÝ
ÖÕßÕÌËÃÒËÚÇÏÑÇÚ¦ÑÆØÏÕÒÄÍÕ
ÙÚÇÄÙÇÙßÓÈÇÃÔÕßÔÇÖÄÚÇÚÁÒÎ¢ËÈØÕßÇØÃÕßÑÇÏÁÖËÏÚÇÙÚÎ

Από 16/3 έως 22/3
οι πωλήσεις
αυξήθηκαν κατά
32,6% σε σύγκριση
με το αντίστοιχο
διάστημα του 2019.
Þ×ØÇ¬ÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÕÏ
ÖÜÒÂÙËÏÝÇßÐÂÛÎÑÇÔÑÇÚ¦ 
ÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕ
ÊÏ¦ÙÚÎÓÇÚÕß ÓËÚÕÔÚàÃØÕÇÖÄÈÇÙÏÑÁÝÑÇÚÎÍÕØÃËÝ
ÖØÕáÄÔÚÜÔÔÇÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÚÇÏÙË
ËÑÇÚËßØ×ÁÔÇÔÚÏ
ËÑÇÚËßØ×ÖÁØßÙÏ
¬ÕÔÖØ×ÚÕÓÂÔÇÚÎÝàÜÂÝ
ÓËÚÕÔ*6=0+ ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ßÖËØÖËÔÚÇÖÒÇÙÏ¦ÙÚÎÑÇÔÕÏÖÜÒÂÙËÏÝÙËÖØÕáÄÔÚÇÄÖÜÝÚÕÕÏÔÄÖÔËßÓÇÑÇÏÚÇßÍØ¦ÓÇÔÚÏÒ¦ÑÏÇËÔ×ßÖËØÚØÏÖÒÇÙÏ¦ÙÚÎÑÇÔ
ÕÏÖÜÒÂÙËÏÝÙËÙßÓÖÒÎØ×ÓÇÚÇ
ÊÏÇÚØÕÌÂÝÑÇÏÖÒÇÙÚÏÑ¦Í¦ÔÚÏÇ
¬ÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔËÃÔÇÏÄÚÏÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÔÕÏÑÕÑßØÏ¦ÁÈÇÒÇÔÐÇÔ¦ÙÚÇØ¦ÌÏÇÑÇÏÙÚÇÉßÍËÃÇ
ÚÕßÝÖØÕáÄÔÚÇÄÖÜÝÚÕÑØÁÇÝ
ÙËÑÕÔÙÁØÈÇS\UJOLVUTLH[
ÕÏÖÜÒÂÙËÏÝÚÕßÕÖÕÃÕßÇßÐÂÛÎÑÇÔÑÇÚ¦ ÆÓÌÜÔÇ
ÓËÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝ090ÕÏÑÇÚÎÍÕØÃËÝÖØÕáÄÔÚÜÔÓËÚÏÝÓËÍÇÒÆÚËØËÝÇßÐÂÙËÏÝÖÜÒÂÙËÜÔ
ÚÕÔÖØ×ÚÕÓÂÔÇÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆ
ÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕ

ÊÏ¦ÙÚÎÓÇÚÕß ËÃÔÇÏÕÏÇÑÄÒÕßÛËÝ!ÕÏÔÄÖÔËßÓÇ 
ßÍØ¦ÓÇÔÚÏÒ¦ÑÏÇÇÔÚÏÙÎÖÚÏÑ¦ÓÇÔÚÏÒ¦ÑÏÇ  
ÖÇØÇÌÇØÓÇÑËßÚÏÑ¦ 
ÙßÓÖÒÎØ×ÓÇÚÇ ÊÏÇÚØÕÌÂÝ
 Í¦ÔÚÏÇ ÑØËÓÕÙ¦ÖÕßÔÇ S\UJOLVU
TLH[ ÇÖÕÒßÓÇÔÚÏÑ¦
ÓÖ¦ÔÏÕßÑÕßàÃÔÇÝ  ÑÇÏ
ÞÒÜØÃÔÎ ÖÄÚÇÖÇØÇÖ¦ÔÜÙÚÕÏÞËÃÇÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏÎ
ÍØÂÍÕØÎËÐ¦ÔÚÒÎÙÎÚÜÔÇÔÚÏÙÎÖÚÏÑ×ÔÚàËÒÑÇÏßÍØ×ÔÕÊÂÍÎÙË
ÚÕßÝÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝÙÚÎÔÇÍÕØ¦
ÕÏÔÕÖÔËÆÓÇÚÕÝ
ÁØÇÇÖÄÚÎÔÖÇØÕßÙÃÇÚÜÔ
ÙßÓÖÒÎØÜÓ¦ÚÜÔÊÏÇÚØÕÌÂÝÑÇÏ
ÚÕßS\UJOLVUTLH[ÙÚÎÔÖØ×ÚÎ
ÊËÑ¦ÊÇÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÇÖÕÑÇÒÆÖÚÕßÔÑÇÏ¦ÒÒËÝÖØÜÚÕÚßÖÃËÝ®
ÙÚÏÝÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑÁÝÑÇÏÊÏÇÚØÕÌÏÑÁÝÙßÔÂÛËÏËÝÚÜÔÒÒÂÔÜÔ
ÑÚÄÝÒÕÏÖÄÔÇÖÄÚÎÔÖØÕÓÂÛËÏÇÓËÍ¦ÒÜÔÖÕÙÕÚÂÚÜÔØßàÏÕÆÕÙÖØÃÜÔàßÓÇØÏÑ×ÔÑÇÏ
Í¦ÒÇÑÚÕÝËÈÇÖÕØÁÑÇÚÇÍØ¦ÌÎÑËÓËÍ¦ÒÎÇÆÐÎÙÎÖÜÒÂÙË-

ÜÔ ÙÚÏÝÁÚÕÏÓËÝÙÕÆÖËÝÙËÑÕÔÙÁØÈÇÕÏÕÖÕÃËÝ
ßÖÄÑÇÔÕÔÏÑÁÝÙßÔÛÂÑËÝÊËÔ
ËÃÔÇÏÊÎÓÕÌÏÒËÃÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÙÚÏÝÁÚÕÏÓËÝÙÕÆÖËÝÙËÙÑÄÔÎ
 ÇÆÐÎÙÎÖÜÒÂÙËÜÔÙÚÏÝ
ÑÕÔÙÁØÈËÝÚÄÔÕßÇÆÐÎÙÎÖÜÒÂÙËÜÔ  ÇÒÒ¦ÑÇÏ¯ÙË
¦ØÚßÓÇÒËÓÕÔÏÕÆÚÕßÕÖÕÃÕß
ÕÏÖÜÒÂÙËÏÝÇßÐÂÛÎÑÇÔÑÇÚ¦
 ¬ÕÑÒËÃÙÏÓÕÚÜÔËÙÚÏÇÚÕØÃÜÔÇÒÒ¦ÑÇÏÕÌÄÈÕÝÖÕß
ËÖÏÑØÇÚËÃÙËÇØÑËÚÕÆÝÙÚÕÔÇ
ÖÇØÇÍÍËÃÒÕßÔÌÇÍÎÚÄÇÖÁÐÜ
ÕÊÂÍÎÙËÙÚÕÔÇÇßÐÎÛÕÆÔÕÏ
ÖÜÒÂÙËÏÝÖÃÚÙÇÝÁÚÕÏÓÎÝÍÏÇ
ÉÂÙÏÓÕÑÇÚ¦ ÚÎÝàÆÓÎÝ
È¦ÙÎÝÍÏÇÖÃÚÙÇÑÇÚ¦ 
ËÔ×ÑÇÚ¦ ÇßÐÂÛÎÑÇÔÕÏ
ÖÜÒÂÙËÏÝÙÚÏÝÁÚÕÏÓËÝÖÃÚËÝ
ÔÊÏÇÌÁØÕÔÁÞËÏÚÁÒÕÝÄÚÏ
ÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÇÆÐÎÙÎÖÜÒÂÙËÜÔÚÕÔÖØ×ÚÕÇßÚÄÔÓÂÔÇ
ÚÕß*6=0+ ÑÇÚÇÍØ¦ÌÎÑËÙÚÎ
ËÙÙÇÒÕÔÃÑÎ  ÇÑÕÒÕßÛËÃÎ ØÂÚÎ ËÔ×ÎÚÚÏÑÂ
ÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÎÔÚØÃÚÎÛÁÙÎÓË
ÇÆÐÎÙÎÖÜÒÂÙËÜÔÑÇÚ¦ 

Ο χειρότερος ¡¦ØÚÏÕÝÇÖÄÖÒËßØ¦Ý
ÃÊØßÙÎÝÔÁÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÇÖÄ
ÚÕÕÖÄÚËßÖ¦ØÞÕßÔÊÏÇÛÁÙÏÓÇÙÚÕÏÞËÃÇÙÚÎÔÎÒËÑÚØÕÔÏÑÂÈ¦ÙÎÚÕßËÔÏÑÕÆÓÖÕØÏÑÕÆ
¡ÎÚØ×ÕßÇÖÕÊËÏÑÔÆËÚÇÏÕÌËÚÏÔÄÝÑØÃÙÎÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÁÞËÏ
ËÖÏÌÁØËÏÏÙÞßØÄÖÒÂÍÓÇÄÞÏÓÄÔÕÙËËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝÞÏÒÏ¦ÊËÝßÌÏÙÚ¦ÓËÔËÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÇÒÒ¦ÁÞËÏ
ÖÇÍ×ÙËÏ®ÑÇÏÔÁÇËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑ¦
ÐËÑÏÔÂÓÇÚÇÚÇÕÖÕÃÇÚ×ØÇËÃÔÇÏ
ÇÓÌÃÈÕÒÕË¦ÔÖÕÚÁÛÇÖØÕÞÜØÂÙÕßÔ©ÒÄÍÕÝÚÎÝÓÎÃÊØßÙÎÝËÃÔÇÏÑßØÃÜÝÕßÙÏÇÙÚÏÑÄÝ¶ÚÕÇÈÁÈÇÏÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÖÕß
ÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÚÇÏ¶ÑÇÏËÔÓÁØËÏÖØÇÑÚÏÑÄÝÎßÖÕÒËÏÚÕßØÍÃÇÑ¦ÖÕÏÜÔ
ßÖÎØËÙÏ×Ô
ÏÊÏÑÄÚËØÇÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÇ
ÙÚÕÏÞËÃÇÚÕß¡ÚÕÔ¡¦ØÚÏÕ
ÚÕßÏÊØÆÛÎÑÇÔÔÁËÝ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÖÕßÇÖÕÚËÒËÃÇØÔÎÚÏÑÄØËÑÄØÍÏÇÚÎÔÖËØÃÕÊÕ
ÍÏÇÚÕÔÚØÃÚÕÓÂÔÇÚÕßÁÚÕßÝ
ËÖÃÊÕÙÎÇßÚÂÓËÚÇÌØ¦àËÚÇÏÙË
ÃÊØßÙÎ ÒÏÍÄÚËØÜÔÔÁÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕÔ
¡¦ØÚÏÕÚÕß ÄÚÇÔËÃÞÇÔËÍÍØÇÌËÃÙÚÕ¡ ÔÁËÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ¬ÕÔ¡¦ØÚÏÕÚÕßÕÏ
ÔÁËÝËÍÍØÇÌÁÝÁÌÛÇÙÇÔÚÏÝ
ÚÕÔ¡¦ØÚÏÕÚÕßÚÏÝ
ÚÕÔ¡¦ØÚÏÕÚÕßÚÏÝ 
ÚÕÔ¡¦ØÚÏÕÚÕßÚÏÝ
ÚÕÔ¡¦ØÚÏÕÚÕßÚÏÝ
ÚÕÔ¡¦ØÚÏÕÚÕßÚÏÝ 
ËÔ×ÚÕÔ¡¦ØÚÏÕÚÕßÕÏËÍÍØÇÌÁÝÔÁÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÙÚÕ
¡ÂÚÇÔ
ËÐÁÒÏÐÎÇßÚÂÍÏÇÚÕÔÓÂÔÇ
¡¦ØÚÏÕÁØÞËÚÇÏÁÖËÏÚÇÇÖÄÓÏÇ
ÙÇÌ×ÝÇÔÕÊÏÑÂÖÕØËÃÇÙÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÔÁÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÖÕß
ÑÇÚÇÍØ¦ÌÎÑËÑÇÚ¦ÚÕßÝÊÆÕÖØ×ÚÕßÝÓÂÔËÝÚÕßÚØÁÞÕÔÚÕÝÁÚÕßÝ
ÄÚÇÔÊËÔËÃÞËÇÑÄÓÎÑ¦ÔËÏÚÎÔ
ËÓÌ¦ÔÏÙÂÚÎÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÏ
ÙÚÎÔßØ×ÖÎÎÖÇÔÊÎÓÃÇÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆ¬ÕÔÇÔÕß¦ØÏÕÚÕß
ÏÊØÆÛÎÑÇÔÔÁËÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
ÁÔÇÔÚÏÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕÚÕß
 ÇÆÐÎÙÎÊÎÒÇÊÂ  ËÔ×
ÚÕÔ¢ËÈØÕß¦ØÏÕÚÕßÞÜØÃÝ
Ó¦ÒÏÙÚÇÔÇÙßÔßÖÕÒÕÍÏÙÛËÃÎÓÃÇ
ÖÇØÇÖ¦ÔÜÎÓÁØÇÚÕßÌËÚÏÔÕÆ¢ËÈØÕßÇØÃÕßÏÊØÆÛÎÑÇÔÔÁËÝ

ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÁÔÇÔÚÏÚÕÔ¢ËÈØÕß¦ØÏÕÚÕß ÇÆÐÎÙÎÊÎÒÇÊÂÑÇÚ¦ 
ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßÌËÚÏÔÕÆ¡ÇØÚÃÕßÁÞÕßÔÏÊØßÛËÃÇÔ×ÔßÓËÝ
ËÚÇÏØËÃËÝÁÔÇÔÚÏÚÕÔ
ÖËØßÙÏÔÄ¡¦ØÚÏÕ ËÚÇÏØËÃËÝÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÎÝËßÛÆÔÎÝÁÔÇÔÚÏ
ÖÁØßÙÏÇÚÕÓÏÑÁÝÁÔÇÔÚÏ
ÚÕÔ¡¦ØÚÏÕÚÕß 
ÏÊÏÜÚÏÑÁÝÑËÌÇÒÇÏÕßÞÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝ ÁÔÇÔÚÏ ÖÁØßÙÏÑÇÏ
 ÕÓÄØØßÛÓËÝÁÔÇÔÚÏÖÁØßÙÏ©ÏßÖÄÒÕÏÖËÝËÚÇÏØËÃËÝËÃÔÇÏ
ËÚËØÄØØßÛÓËÝÙßÔËÚÇÏØÏÙÚÏÑÁÝ
ÑÕÏÔÕÖØÇÐÃËÝÑ¦
¬ÎÔÃÊÏÇ×ØÇÖÇØÇÚÎØËÃÚÇÏ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÂßÖÕÞ×ØÎÙÎÚÜÔÊÏÇÍØÇÌ×ÔÇÖÄÚÕ¡ÎÕÖÕÃÇ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÚÎÝÇÍÕ-

Σύμφωνα με το ΓΕΜΗ,
τον Μάρτιο ιδρύθηκαν
2.353 επιχειρήσεις,
που αποτελεί αρνητικό
ρεκόρ για την περίοδο
2012-2020.
Ø¦ÝÑÇÏÚÕßßÖÕßØÍËÃÕßÁÞËÏÊÆÕ
ÇÏÚÃËÝ!ÖØ×ÚÕÔÕÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
ÛÇÊÕßÔÖÄÙÕÑÇÏË¦ÔÛÇÇÔÚÁÐÕßÔÓËÚÎÈÕÂÛËÏÇÑÇÏÚÎÙÚÂØÏÐÎÇÖÄÚÕÖÇÑÁÚÕÓÁÚØÜÔÖÕß
ÁÞËÏÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÑÇÏÊËÆÚËØÕÔÎßÖÕÒËÏÚÕßØÍÃÇ
Ñ¦ÖÕÏÜÔßÖÎØËÙÏ×ÔËÓÖÕÊÃàËÏ
ÇÑÄÓÎÑÇÏÚÎÊÏÇÑÕÖÂÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÚÙÏÚÕÔ¡¦ØÚÏÕÁÞÕßÔÊÏÇÍØÇÌËÃÇÖÄÚÕ¡ÓÄÒÏÝ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÁÔÇÔÚÏÑÇÏ
ÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕÑÇÏÚÕÔ¢ËÈØÕß¦ØÏÕÚÕßÇÔÚÏÙÚÕÃÞÜÝ
¬ÕÔ¡¦ØÚÏÕÚÕß ÕÏÊÏÇÍØÇÌÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔËÃÞÇÔÌÚ¦ÙËÏ
ÚÏÝ
ÖÄÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÖÕß
ÊÏÁÑÕÉÇÔÚÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÕßÝÑÇÏ
ÊÏÇÍØ¦ÌÎÑÇÔÇÖÄÚÕ¡ÚÕÔÌËÚÏÔÄ¡¦ØÚÏÕÕÏËÃÔÇÏ
ÇÚÕÓÏÑÁÝ ËÔ×ÕÏ
ÖËØÏÙÙÄÚËØËÝËÃÔÇÏÕÓÄØØßÛÓËÝËÚÇÏØËÃËÝ©
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Εκτοξεύθηκαν οι πωλήσεις των φαρμακείων τον Μάρτιο
Αυξάνονται ËÈÊÕÓ¦ÊÇ ÓË ÚÎÔ
ËÈÊÕÓ¦ÊÇ ÕÏ ÖÜÒÂÙËÏÝ ÚÜÔ
ÌÇØÓÇÑËÃÜÔÓËÚÕÔÑÒ¦ÊÕÔÇ
ÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÇÛËØ¦ÙËÇÔÕÊÏÑÂ
ÚØÕÞÏ¦ÊÏÇÔÆÕÔÚÇÝÓÏÇÇÖÄÚÏÝ
ÑÇÒÆÚËØËÝÖËØÏÄÊÕßÝÚÕßßÖÎØËÙÃÇ^LLRS`KH[HÚÎÝ8=0(
ÖÕßÖÇØÇÑÕÒÕßÛËÃÚÎÔËÖÃÖÚÜÙÎÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÙÚÏÝÖÜÒÂÙËÏÝ
ÚÜÔÌÇØÓÇÑËÃÜÔÇÖÕÚßÖ×ÔËÏ
ÚÎÌØËÔÃÚÏÊÇ®ÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔ
ÎÓËØ×ÔÓÁÙÜÚÎÝÙÚØÕÌÂÝÚÜÔ
ÑÇÚÇÔÇÒÜÚ×ÔÙËÖØÕáÄÔÚÇÇÚÕÓÏÑÂÝßÍÏËÏÔÂÝÑÇÏÖØÕÙÚÇÙÃÇÝ
ÚÙÏÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝ08=0(ÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇ
 ÊÎÒÇÊÂÖØÏÔÇÖÄ
ÚÎÔ ËÖÏÈÕÒÂ ÚÕß ÓÁÚØÕß ÚÎÝ

ÙÞËÊÄÔÑÇÛÕÒÏÑÂÝÇÖÇÍÄØËßÙÎÝÑßÑÒÕÌÕØÃÇÝÚÜÔÖÕÒÏÚ×Ô
ÕÏÖÜÒÂÙËÏÝÚÜÔÏÇÚØÏÑ×ÔÑÇÏ
ÞËÏØÕßØÍÏÑ×ÔÈÕÎÛÎÓ¦ÚÜÔÑÇÚÎÍÕØÃÇÖÕßÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÓ¦ÙÑËÝÍ¦ÔÚÏÇÖØÕáÄÔÚÇßÍËÏÕÔÕÓÏÑÕÆßÒÏÑÕÆÑ¦
ÙÎÓËÃÜÙÇÔÇÆÐÎÙÎ  ÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÎÔÇÓÁÙÜÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÚËÓ¦ÞÏÇÇÆÐÎÙÎÇßÚÂ×ÛÎÙËÖØÕÝ
ÚÇÖ¦ÔÜÚÏÝÙßÔÕÒÏÑÁÝÖÜÒÂÙËÏÝ
ÚÜÔÖØÕáÄÔÚÜÔÌØÕÔÚÃÊÇÝÇÙÛËÔ×ÔÑÇÚ¦ ÙËÙÞÁÙÎÓËÚÎÔ
ÇÓÁÙÜÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇ¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÎÇÍÜÔÃÇ
ÚÕßÑÄÙÓÕßÍÏÇÚÎÔËÐÁÒÏÐÎÚÎÝ
ÔÄÙÕßÇÖÕÚßÖ×ÔËÚÇÏÑÇÏÙÚÎÔ

ÇÆÐÎÙÎÚÜÔÖÜÒÂÙËÜÔÙËÄÍÑÕ
ÚÜÔÖØÕáÄÔÚÜÔ6;*ÖÕßÞÕØÎÍÕÆÔÚÇÏÞÜØÃÝÏÇÚØÏÑÂÙßÔÚÇÍÂÚÙÏÚÎÊËÆÚËØÎËÈÊÕÓ¦ÊÇ
ÚÕß¡ÇØÚÃÕßÚÇÙÑËß¦ÙÓÇÚÇÍÏÇ
ÚÕÔÈÂÞÇÚÕÑØÆÜÓÇÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕ
ÇÔÇÖÔËßÙÚÏÑÄÙÎÓËÃÜÙÇÔÇÆÐÎÙÎ ÚËÓ¦ÞÏÇÙË
ÙÞÁÙÎÓËÚÎÔÇÓÁÙÜÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÓËÚÎÙßÔÕÒÏÑÂÇÆÐÎÙÎÚÎÝ
ÑÇÚÎÍÕØÃÇÝÇßÚÂÝÔÇÌÛ¦ÔËÏÚÕ
 ËÑÇÚÚËÓ¦ÞÏÇÚÕ
ÓËÚÇÐÆÚÇÖØÕáÄÔÚÇÖØÕÙÜÖÏÑÂÝßÍÏËÏÔÂÝÑÇÒÒßÔÚÏÑ¦ÙÚÇ
ÕÖÕÃÇÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÑÇÏÚÇ
ÇÔÚÏÙÎÖÚÏÑ¦ÇßÐÂÛÎÑÇÔÑÇÚ¦
 ÚËÓ¦ÞÏÇÙËÙÞÁÙÎÓËÚÎÔÖØ×ÚÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÚÕß

¡ÇØÚÃÕßÚÇÌ¦ØÓÇÑÇÎÑÇÚÎÍÕØÃÇÚÜÔÑÇØÊÏÕÒÕÍÏÑ×ÔÙÑËßÇÙÓ¦ÚÜÔÙÎÓËÃÜÙËÇÆÐÎÙÎ 
ÚËÓ¦ÞÏÇËÔ×ÎÑÇÚÎÍÕØÃÇÚÜÔÈØËÌÏÑ×ÔÚØÕÌ×Ô
ÙÎÓËÃÜÙËÇÆÐÎÙÎ 
ÚËÓ¦ÞÏÇ¥ÝËÑÚÕÆÚÕßÎÑÇÚÎÍÕØÃÇÚÜÔÌÇØÓ¦ÑÜÔÇßÐÂÛÎÑË
ÙßÔÕÒÏÑ¦ ËÔ×ËÑËÃÔÎÚÜÔ
ÖØÕáÄÔÚÜÔÊÏÇÚØÕÌÂÝÖÕßÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÏÝÈØËÌÏÑÁÝÚØÕÌÁÝ
 ÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÄÚÏÚÇÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÙÚÕÏÞËÃÇÙßÒÒÁÍÕÔÚÇÏ
ÇÖÄÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄÌÇØÓÇÑËÃÇÙËÄÒÎÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÏ
ÊËÃÞÔÕßÔÚÕÔÖÇÒÓÄÚÎÝÇÍÕØ¦Ý
ÙËÖËØÏÕÞÁÝ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΝΤΗ
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«Βουτιά» 57% της ζήτησης για βενζίνη την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου
Της ΧΡΥΣΑΣ ΛΙΑΓΓΟΥ

Τις πιο δυσμενείςÖØÕÈÒÁÉËÏÝÍÏÇÚÎÔ
ËÐÁÒÏÐÎÚÎÝàÂÚÎÙÎÝßÍØ×ÔÑÇßÙÃÓÜÔËÖÏÈËÈÇÏ×ÔÕßÔÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝ
ÇÍÕØ¦ÝÍÏÇÚÕÔ¡¦ØÚÏÕÓÂÔÇÑÇÚ¦
ÚÕÔÕÖÕÃÕ¦ØÞÏÙÇÔÔÇËÌÇØÓÄàÕÔÚÇÏ
ÑÒÏÓÇÑÜÚ¦ÚÇÖËØÏÕØÏÙÚÏÑ¦ÓÁÚØÇ
ÖØÕÙÚÇÙÃÇÝÇÖÄÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄ©Ï
ÖÜÒÂÙËÏÝÙÚÏÝÈËÔàÃÔËÝÇÖÄÚÕ 
ÚÎÔÖØ×ÚÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÚÕß¡ÇØÚÃÕß
ßÖÕÞ×ØÎÙÇÔÙÚÕ ÚÎÊËÆÚËØÎ
ËÈÊÕÓ¦ÊÇÓËÚÕÑÒËÃÙÏÓÕÚÜÔÙÞÕÒËÃÜÔÑÇÏÈÕÆÚÎÐÇÔÙÚÕ ÚÎÔ
ÚËÒËßÚÇÃÇËÈÊÕÓ¦ÊÇÓËÚÎÓËØÏÑÂ
ÇÖÇÍÄØËßÙÎÓËÚÇÑÏÔÂÙËÜÔ
ÚÙÏÁÖËÏÚÇÇÖÄÁÔÇÖÕÒÆÑÇÒÄÖØ×ÚÕÊÃÓÎÔÕÖÕßÚÃÖÕÚÇÊËÔ
ÖØÕÓÂÔßËÚÏÛÇËÖÇÑÕÒÕßÛÕÆÙË
Õ¡¦ØÚÏÕÝÁÑÒËÏÙËÍÏÇÚÏÝÈËÔàÃÔËÝ
ÓËÓËÏÜÓÁÔËÝÖÜÒÂÙËÏÝÑÇÚ¦ 
ÖÕÙÕÙÚÄÖÕßÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÏÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝÚÎÝÇÍÕØ¦ÝÚÕÔÖØÃÒÏÕÛÇ
ÌÚ¦ÙËÏÙÚÕ ÙËÙÞÁÙÎÓËÚÕÔ

Η κατάσταση είναι
απελπιστικά ασφυκτική
για τη βιωσιμότητα
των μικρών εταιρειών
του κλάδου.
ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÓÂÔÇÖÁØßÙÏÇÌÕÆÊËÔ
ÛÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÎÛÕÆÔÕÏÑÇÛÏËØÜÓÁÔËÝÓËÚÇÑÏÔÂÙËÏÝÍÏÇÚÕÔËÕØÚÇÙÓÄÚÕß¦ÙÞÇ¬ÕÖËÚØÁÒÇÏÕÑÃÔÎÙÎÝÊËÔÇÑÕÒÕßÛËÃÚÎÈÕßÚÏ¦ÚÜÔ Οδηγούμαστε ÉÐiÙÉ{~Ê¨ÉÈ³Ì³i³ÑVÑÑ×Ó¨É{¨ÌÉÙ¨Ø³È.ÈÙÓÈËÔàÏÔ×ÔÇÒÒ¦ÓÏÇÙÚÇÛËØÂÓËÃÜÙÎ ÐÈ Ð¨ËÑØ(É³¨ÉÜÑ{É{ÙV{ÒiØåÜio{ÇÒ~iØ
ÇÖÄÚÎÔÖØ×ÚÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÚÕß¡ÇØÚÃÕßÚÎÝÚ¦ÐËÜÝÚÕß  ÓËÚÏÝ ËÓÖÕØÃÕßÇÒÒ¦ÑÇÏÎÎÒÏÕÌ¦ÔËÏÇ ÓËÃÜÙÎÝÚÜÔÖÜÒÂÙËÜÔÖËÚØËÒÇÃÖÜÒÂÙËÏÝÙÚÕÚÁÒÕÝÚÕßÓÎÔÄÝÔÇ ÖÕßÙËÙßÔÊßÇÙÓÄÓËÚÕÑÒËÃÙÏÓÕ ÕßÑÃÔÎÙÎÝ
ËÃÔÇÏÓËÏÜÓÁÔËÝÙËÖÕÙÕÙÚÄ  ÚÜÔÑÇÌËÔËÃÜÔÕÊÂÍÎÙËÔÜØÃÚËØÇ
ÇÍÕØ¦ËÑÚÏÓ¦Ö¦ÔÚÜÝÄÚÏÙÚÇ©ÏÇßÐÎÓÁÔËÝËÙÜÚËØÏÑÁÝÓËÚÇÌÕ- ÌÁÚÕÝÚÕÔÇÍØÄÚÎÙÚÕÞÜØ¦ÌÏÇÖÄ ÊÏÇÑ¦ÑÇÏÕÏÖÜÒÂÙËÏÝÚÕßÖËÚØËÒÇÃØÁÝÍÏÇÚÎÔÚØÕÌÕÊÕÙÃÇÚÜÔÙÕÆÖËØ ÖÁØßÙÏËÃÔÇÏÕÏÒÄÍÕÏÖÕßÙÆÓÌÜ- ÕßÑÃÔÎÙÎÝÛÇÓËÏ×ÔÕÔÚÇÏÑÇÏÚÕÔ
Ó¦ØÑËÚÑÇÏÚÎÔËÐßÖÎØÁÚÎÙÎÚÕß ÔÇÓËÚÏÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝÚÎÝÇÍÕØ¦Ý ÖØÃÒÏÕÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏÔÇÑÒËÃÙÕßÔ
ËÖÃÙÎÝÇßÐÎÓÁÔÕßÎÒËÑÚØÕÔÏÑÕÆ ÙßÔÁÈÇÒÇÔÙÚÎÙßÍÑØ¦ÚÎÙÎÚÎÝ ÙÚÕ ÚÕÔÇÔÚÃÖÕÊÇÇÑØÏÈ×Ý

ÈØÃÙÑËÚÇÏÚÕÖËÚØÁÒÇÏÕÛÁØÓÇÔÙÎÝÓËÚÏÝÖÜÒÂÙËÏÝÔÇÈÇÃÔÕßÔ
ÇßÐÇÔÄÓËÔËÝÇÑÕÒÕßÛ×ÔÚÇÝÚÎÔ
ÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÚÜÔÓÁÚØÜÔÑÇÏÔÇÑÒËÃÔÕßÔÚËÒÏÑ¦ÚÕÔ¡¦ØÚÏÕÙÚÕ 
©ÙßÔÊßÇÙÓÄÝÉÆÞÕßÝÙËÖÕÒÒÁÝ
ÖËØÏÕÞÁÝÚÎÝÞ×ØÇÝÑÇÏßÖÕÞØËÜÚÏÑÂÝÖÇØÇÓÕÔÂÝÙÚÕÙÖÃÚÏÇÒÒ¦
ÑÇÏÞÇÓÎÒ×ÔÚÏÓ×ÔÕÊÂÍÎÙËÙË
ÇÆÐÎÙÎÚÜÔÖÜÒÂÙËÜÔÖËÚØËÒÇÃÕßÛÁØÓÇÔÙÎÝ
ÏÇÈÇÛÏ¦ÆÌËÙÎÚÕßÑÒ¦ÊÕß
ÖÕßÇÖËÏÒËÃÚÎÈÏÜÙÏÓÄÚÎÚÇÚÜÔ
ÓÏÑØ×ÔËÚÇÏØËÏ×ÔÑ¦ÔËÏÒÄÍÕÕ
ÖØÄËÊØÕÝ ÚÕß  Ï¦ÔÔÎÝ
ÒÎÍÏà¦ÑÎÝ©ÏËÚÇÏØËÃËÝÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÇÔÚÏÓÁÚÜÖËÝÓËÁÔÇÚËØ¦ÙÚÏÕ
ÖØÄÈÒÎÓÇØËßÙÚÄÚÎÚÇÝÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÄÙÕÚÜÔÓËÏÜÓÁÔÜÔÖÜÒÂÙËÜÔÄÙÕÑÇÏÚÜÔÓÁÚØÜÔÖÕß
ËÒÂÌÛÎÙÇÔÍÏÇÚÎÔÖÇØ¦ÚÇÙÎÓËÚÇÞØÕÔÕÒÕÍÎÓÁÔÜÔËÖÏÚÇÍ×ÔÚÜÔ
ÖØÇÚÎØÃÜÔÙËÙßÔÊßÇÙÓÄÓËÚÎÔ
ßÖÕÞØÁÜÙÎÚÜÔËÚÇÏØËÏ×ÔÚÕßÑÒ¦-

ÊÕßÔÇÖØÕÑÇÚÇÈ¦ÒÕßÔÌÄØÕßÝÑÇÏ
ÊÇÙÓÕÆÝ©ÊÎÍÕÆÓÇÙÚËÙËÓÎÊËÔÏÑÂØËßÙÚÄÚÎÚÇÔÇÖÕÒÆÓËÍ¦ÒÕ
ÑÕÓÓ¦ÚÏÚÜÔÖØÇÚÎØÃÜÔÖÒÎØ×ÔËÏ
ÓËÓËÚÇÞØÕÔÕÒÕÍÎÓÁÔËÝËÖÏÚÇÍÁÝ
¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÕÏËÚÇÏØËÃËÝÖØÁÖËÏ
ÔÇÖØÕÑÇÚÇÈ¦ÒÕßÓËÊÇÙÓÕÆÝÑÇÏ
ÌÄØÕßÝÖÕßÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÆÕßÔÚÕ
 ÚÎÝÇÐÃÇÝÚÕßÖØÕáÄÔÚÕÝÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎËÃÔÇÏÇÖËÒÖÏÙÚÏÑ¦ÇÙÌßÑÚÏÑÂÍÏÇÚÎÈÏÜÙÏÓÄÚÎÚÇÚÜÔÓÏÑØ×ÔËÚÇÏØËÏ×ÔËÓÖÕØÃÇÝ®ÚÕÔÃàËÏ
ÙÚÎÔ ®ÕÑÒÎÍÏà¦ÑÎÝÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔÃÊÏÕÕÓËÑÇÚËÖËÃÍÕßÙÇËÖÏÙÚÕÒÂÖÕßÇÖÁÙÚËÏÒË
ÞÛËÝÙÚÇÙßÔÇØÓÄÊÏÇßÖÕßØÍËÃÇ
©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÑÇÏËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝ
ÑÇÏÔÁØÍËÏÇÝàÎÚ¦ËÏÖÇØ¦ÚÇÙÎ
ÎÓËØ×ÔÍÏÇÚÎÔÖÒÎØÜÓÂÌÄØÜÔ
ÑÇÏÊÇÙÓ×ÔÓÁÚØÕÖÕßÏÙÞÆËÏÑÇÏ
ÍÏÇ¦ÒÒÕßÝÑÒ¦ÊÕßÝËÖÏÙÎÓÇÃÔÕÔÚÇÝÄÚÏÊËÔßÖ¦ØÞËÏ¦ÒÒÕÝÚØÄÖÕÝ
ÔÇËÖÏÈÏ×ÙÕßÔÕÏËÚÇÏØËÃËÝÓËÚÇÊËÊÕÓÁÔÇÚÎÝÖÇØÕÆÙÇÝÙßÍÑßØÃÇÝ

ΔΙΕΘΝΗ
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Σε επίπεδα
ρεκόρ
εκτινάσσεται
η ανεργία
Στις ΗΠΑ, 10 εκατ. άτομα έχασαν
τη δουλειά τους σε ένα 15ενθήμερο
Περισσότεροι ÇÖÄ ËÑÇÚÓËØÏÑÇÔÕÃÁÞÇÙÇÔÚÎÊÕßÒËÏ¦ÚÕßÝÓÁÙÇÙËÁÔÇÊËÑÇÖËÔÛÂÓËØÕÑÇÛ×Ý
ÁÑÒËÏÙÇÔËÙÚÏÇÚÄØÏÇÐËÔÕÊÕÞËÃÇ
ÍßÓÔÇÙÚÂØÏÇÑÇÏÚÇÐÏÊÏÜÚÏÑ¦ÍØÇÌËÃÇÍÏÇÔÇÇÔÇÑÕÖËÃÎÓËÚ¦ÊÕÙÎ
ÚÎÝËÖÏÊÎÓÃÇÝ©ÏÇÖÕÒÆÙËÏÝÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÏÊÏÇØÑ×ÝÙÚÕÔÓËÚÇÖÕÏÎÚÏÑÄÚÕÓÁÇÚÎÝßÖËØÊÆÔÇÓÎÝÙÚÏÝ
ÓËÚÇÌÕØÁÝÑÇÏÙÚÏÝÇÖÕÛÂÑËÝ¡ËØÃÊÇÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÜÔËÑÚÏÓ¦ÖÜÝÕ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÝÇØÏÛÓÄÝÚÜÔÇÔÁØÍÜÔ
ÓÖÕØËÃÔÇËÃÔÇÏÇÑÄÓÎßÉÎÒÄÚËØÕÝ
ÑÇÛ×ÝÖÕÒÒÕÃÔÁÕÏÊËÔÁÞÕßÔßÖÕÈ¦ÒËÏÇÃÚÎÙÎÍÏÇËÖÃÊÕÓÇÇÔËØÍÃÇÝ
¬ÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÙÎÓËÃÜÙÇÔØËÑÄØÕÏÇÏÚÂÙËÏÝÍÏÇËÖÃÊÕÓÇ
ÇÔËØÍÃÇÝÌÚ¦ÔÕÔÚÇÝÚÇËÑÇÚ
ËÔ×¦ÒÒÇËÑÇÚÇÏÚÂÙËÏÝËÃÞÇÔ
ßÖÕÈÒÎÛËÃÚÎÔÇÓÁÙÜÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇ©ÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÎ
>HZOPUN[VU7VZ[ÓÁÙÇÙÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÊËÑÇÖËÔÛÂÓËØÕÞ¦ÛÎÑÇÔÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÄÙËÝÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝËÃÞÇÔÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝ
ÚËÒËßÚÇÃÇÝÖËÔÚÇËÚÃÇÝ¬ÇÙÚÕÏÞËÃÇ
ËÃÔÇÏËÔÊËÏÑÚÏÑ¦ÚÕßÖÄÙÕØÇÍÊÇÃÕÝ
ÑÇÏËÖ×ÊßÔÕÝÛÇËÃÔÇÏÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÝÇÔÚÃÑÚßÖÕÝÚÎÝËÖÏÊÎÓÃÇÝÚÕß
ÑÕØÜÔÕáÕÆÍÏÇÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÙÚÕÔÑÄÙÓÕ
¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂËÐÃÙÕßÛËÇÓÇÚÏÑÂËÃÔÇÏÎËÑÚÃÔÇÐÎÚÎÝÇÔËØÍÃÇÝ
ÙÚÎÔßØ×ÖÎÓËÖÕÙÕÙÚ¦ÇÔÂÑÕßÙÚÇÓËÚ¦ÚÕÔqÇÍÑÄÙÓÏÕÄÒË-

ÓÕÔÇÇÖÕÚßÖ×ÔÕßÔÚÏÝËÌÏÇÒÚÏÑÁÝ
ËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÇÖÄÚÎÔÇÔÇÙÚÕÒÂÚÎÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝË
ÖÕÒÒÁÝËßØÜÖÇáÑÁÝÞ×ØËÝÁÞËÏÌÁØËÏÙÚÇÄØÏ¦ÚÕßÝÚÇÚÇÓËÃÇÇÔËØÍÃÇÝÖÕßÑÏÔÊßÔËÆÕßÔÔÇÍÕÔÇÚÃÙÕßÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ËÔ×ÙË¦ÒÒËÝ
ÖØÕÑÇÒËÃßÖËØÌÄØÚÜÙÎÚÕßÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÚÄÙÕÙËÉÎÌÏÇÑÄËÖÃÖËÊÕÄÙÕÑÇÏÜÝÖØÕÝÚÕÔÄÍÑÕËØÍÇÙÃÇÝÚÜÔßÖÇÒÒÂÒÜÔÚÜÔÚÇÓËÃÜÔ
ÔÊËÏÑÚÏÑÂÖËØÃÖÚÜÙÎÎ§ÕØÈÎÍÃÇÎÞ×ØÇÓËÚÕÔÖÇÑÚÜÒÄÖÒÕßÚÕÖÇØÇÍÜÍÏÑ×ÔÖÎÍ×ÔÖÞÖËÚØÁÒÇÏÕÎÕÖÕÃÇÈÒÁÖËÏÍÏÇÖØ×ÚÎ
ÌÕØ¦ÔÇÇÖËÏÒËÃÚÇÏÚÕÈÏÕÚÏÑÄËÖÃÖËÊÕÚÜÔÑÇÚÕÃÑÜÔÚÎÝÑÇÛ×ÝÞ¦ÔÕßÔ
ÓÇàÏÑ¦ÚÏÝÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝÚÕßÝÚÎ
ÊÏ¦ØÑËÏÇÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔÊÆÕËÈÊÕÓ¦ÊÜÔÎÇÔËØÍÃÇÁÞËÏÚËÚØÇÖÒÇÙÏÇÙÚËÃÑÇÏÌÚ¦ÔËÏÚÇßÉÎÒÄÚËØÇËÖÃÖËÊÇÖÕßÁÞÕßÔÑÇÚÇÍØÇÌËÃÙÚÎ
Þ×ØÇÓËÚ¦ÚÕÔqÇÍÑÄÙÓÏÕÄÒËÓÕßÚÁÝÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÎÓÁØËÝ
ßÖÁÈÇÒËÇÃÚÎÙÎÍÏÇËÖÃÊÕÓÇÇÔËØÍÃÇÝÖÕÙÕÙÚÄÖ¦ÔÜÇÖÄÚÕ ÚÕß
ÖÒÎÛßÙÓÕÆÚÎÝÖÒÕßÙÏÄÚËØÎÝÇÖÄ
ÚÏÝÙÑÇÔÊÏÔÇÈÏÑÁÝÞ×ØËÝØÁÖËÏ
ÔÇÙÌÃÐÕßÓËÚÕàÜÔ¦ØÏÓÇÝÛÇÍÃÔÕßÓËÙÇÔÚÏÝ¦ÒÒËÝÙÑÇÔÊÏÔÇÈÏÑÁÝ
Þ×ØËÝ®ÚÄÔÏÙÇÔÓÏÒ×ÔÚÇÝÙÚÕßÝ
-PUHUJPHS;PTLZÙÚËÒÁÞÎÚÎÝÔÕØÈÎÍÏÑÂÝÚØ¦ÖËàÇÝ/HUKLSZIHURLU
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÇÖØÄÛßØÇÑÇÚ¦ØØËßÙÎÝÕÓÎÞÇÔÏÙÓÄÝ

οι απολύσεις³{Ø (åÑÈÂÒ³Ñ{Ù{Ñ¨~Ø³ÐÉ³Ñ{i³{~Ì³ÐÓÑV³{ØÐÉ³Ñ×¨ÓØ~Ñ{³{ØÑÚÊ~ÉØ$ØÉ{iÐÑËÉ{i8>©vxn²&©²VÐÓÑ³³ÉÜÉÈ³ÑËÙÉ~ÑÉÚÊÐÉ¨TÒÚi~ÑÈ{Ñ³{~ÒÌÉØÚÓÉ{ØÉ¨oÑËÑØÉËTÑÙiÐ{È¨oiÚÉË³iÙ{Ò¨~É{Ñ³iØ³ÉÜÉÈ³ÑËÑØÉ³ÑÉ³ËÑØ

Στη Νορβηγία
η ανεργία βρέθηκε
στο υψηλότερο σημείο
μετά τον Β΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο.
ÁÍÑØÏÙÎÝÚÜÔÇÏÚÎÓ¦ÚÜÔÍÏÇËÖÃÊÕÓÇÇÔËØÍÃÇÝÙÚÎ¢ÏÔÒÇÔÊÃÇ¬Õ
ÓËÍÇÒÆÚËØÕÚÇÓËÃÕÇÔËØÍÃÇÝÚÎÝ
Þ×ØÇÝÚÕ±¬ ÊÁÞËÚÇÏÑÇÚÇÏÍÏÙÓÄÇÖÄÇÏÚÂÓÇÚÇÍÏÇËÖÃÊÕÓÇÙÚÇ
ÕÖÕÃÇÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÇÔÚËÖËÐÁÒÛËÏ
ÄÞÏÇÖÄÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÇÖÄÉËÜÝÇÒÒ¦ËÖËÏÊÂÊËÔÖØÕÒÇÈÇÃÔÕßÔÚÇ
ÙÚËÒÁÞÎÚÕßÔÇÊÏËÑÖËØÇÏ×ÙÕßÔ
ÚÎÔÇÖÇÏÚÕÆÓËÔÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ©ÖÜÝ
ÇÔÁÌËØÇÔÙÚÕ)SVVTILYNÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇÁÞÕßÔ
ÓËÃÔËÏ¦ÔËØÍÕÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÇÖÄ
¢ÏÒÇÔÊÕÃËÃÚËËÖËÏÊÂÎËÖÏÞËÃØÎÙÂÚÕßÝÁÑÒËÏÙËÖØÕÙÜØÏÔ¦ËÃÚËËÖËÏÊÂÇÖÕÒÆÛÎÑÇÔ ÇÏ

ÙÆÓÌÜÔÇÓËÄÒËÝÚÏÝËÔÊËÃÐËÏÝÛÇ
ßÖÕÈÒÎÛÕÆÔÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ¦ÒÒËÝ
ÇÔÚÃÙÚÕÏÞËÝÇÏÚÂÙËÏÝÙÚÎ
ÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßÖØÏÒÃÕß¬Õ¦ÛØÕÏÙÓÇÇßÚ×ÔÚÜÔÇÏÚÂÙËÜÔßÖËØÈÇÃÔËÏÚÕÙÆÔÕÒÕÄÙÜÔÊÏËÑÖËØÇÏ×ÔËÏ
ÚÕËÔÒÄÍÜÚÇÓËÃÕÙËÞØÕÔÕÊÏ¦ÍØÇÓÓÇËÔÄÝÁÚÕßÝßÖÄÑÇÔÕÔÏÑÁÝ
ÙßÔÛÂÑËÝßÚÄÙÎÓÇÃÔËÏÖÜÝÇÑÄÓÎÑÏÇÔÚØÏÖÒÇÙÏ¦ÙËÏÚÕÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÕßÚÕËÔÒÄÍÜÚÇÓËÃÕÕÏØßÛÓÕÃ
ÊÏËÑÖËØÇÃÜÙÎÝÚÜÔÇÏÚÂÙËÜÔÛÇ
ËÃÔÇÏÚÁÚÕÏÕÏ×ÙÚËÕÏ¦ÔËØÍÕÏÛÇ
ÞØËÏÇÙÚËÃÔÇÖËØÏÓÁÔÕßÔÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÚØËÏÝÓÂÔËÝÁÜÝÄÚÕßÒ¦ÈÕßÔ
ÚÇÖØ×ÚÇËÖÏÊÄÓÇÚÇ
ÚÙÏÚÕßÖËØÌÕØÚÜÓÁÔÕÚÇÓËÃÕ
ÖÕßÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÆËÏÚÕ ÚÜÔ
ÓÏÙÛÜÚ×ÔÙÚÎÞ×ØÇÇÖÎÆÛßÔË
ÁÑÑÒÎÙÎÙÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÔÇËÔÏÙÞÆÙËÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÖÕßÇÖÕÒÆÕßÔËØÍÇàÄÓËÔÕßÝ
ÂÚÕßÝÛÁÚÕßÔÖØÕÙÜØÏÔ¦ÙËÊÏÇÛËÙÏÓÄÚÎÚÇ×ÙÚËÔÇÚÕßÝÑÇÚÇÈ¦ÒÕßÔÑ¦ÖÕÏËÝÇÖÕÊÕÞÁÝÓÁÞØÏÝ
ÄÚÕßÊÏËÑÖËØÇÏÜÛÕÆÔÚÇÇÏÚÂÓÇ-

Ú¦ÚÕßÝËËÖÏÙÚÕÒÂÚÕßÖØÕÝÚÇ
ÓÁÒÎÚÕß¦ÒÒÜÙÚËÇÔÁÌËØËÖÜÝ
ÑÏÔÊßÔËÆÕßÔÔÇÓËÃÔÕßÔ¦ÔËØÍÕÏ
ÙÚÕËÍÍÆÝÓÁÒÒÕÔ¦ÒÒÕÏ
¢ÏÔÒÇÔÊÕÃÄÚÇÔÓÄÒÏÝÚÕÔ¢ËÈØÕß¦ØÏÕÕÇØÏÛÓÄÝÚÜÔÇÔÁØÍÜÔÙÚÎ
Þ×ØÇÂÚÇÔÖËØÃÖÕß¦ÚÕÓÇ

Βρετανία
¬ÕÃÊÏÕÇÑØÏÈ×ÝÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇÚÕÊËÆÚËØÕÊËÑÇÖËÔÛÂÓËØÕÚÕß
¡ÇØÚÃÕßÙÞËÊÄÔËÑÇÚØËÚÇÔÕÃÖØÕÙÁÌßÍÇÔÙÚÎÔÇØÜÍÂÚÕß
ÑØ¦ÚÕßÝàÎÚ×ÔÚÇÝËÖÏÊÄÓÇÚÇËÃÚË
ËÖËÏÊÂÁÞÕßÔÞ¦ÙËÏÚÎÊÕßÒËÏ¦ÚÕßÝ
ËÃÚËËÖËÏÊÂÁÞËÏÓËÏÜÛËÃÊØÇÙÚÏÑ¦
ÕÓÏÙÛÄÝÚÕßÝÑÇÏÇÊßÔÇÚÕÆÔÔÇ
ËÖÏÈÏ×ÙÕßÔÆÓÌÜÔÇÓËÙÚÕÏÞËÃÇ
ÚÎÝÈØËÚÇÔÏÑÂÝÙÚÇÚÏÙÚÏÑÂÝßÖÎØËÙÃÇÝÚÕ ÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ
ÚÎÝÞ×ØÇÝÓËÃÜÙËÖØÕÙÜÖÏÑÄÙÚÎ
ÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÊËÆÚËØÎÝÑÇÏÚÎÝÚØÃÚÎÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÝÚÕß¡ÇØÚÃÕßËÔ×
ÙÞËÊÄÔÕÏÓÏÙÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÑÇÚÁÍØÇÉÇÔÖÚ×ÙÎÚÜÔËÙÄÊÜÔÚÕßÝ
©ØËÚÇÔÄÝßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕ-

ÓÏÑ×ÔªÃÙÏÕßÔ¦ÑÁÞËÏÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÖÇÑÁÚÕÓÁÚØÜÔÆÉÕßÝ
ÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÍÏÇÚÎÙÚÂØÏÐÎÚÎÝ
ÈØËÚÇÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ¬ÕÖÕÙÄ
ÇßÚÄÇÔÚÏÙÚÕÏÞËÃÖËØÃÖÕßÙÚÕ 
ÚÕßÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÑÇÏÖØÕÈÒÁÖËÏÑ¦ÒßÉÎÚÜÔÓÏÙÛ×ÔÚÜÔËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÙËÖÕÙÕÙÚÄ ÙÚÂØÏÐÎÙÚÕßÝÇßÚÕÇÖÇÙÞÕÒÕÆÓËÔÕßÝ
ÑÇÛ×ÝÑÇÏÊ¦ÔËÏÇÑÇÏËÍÍßÂÙËÏÝ
©ÖÜÝÄÓÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔÊÏËÛÔÂ
¡¡ÚÕÖÇÑÁÚÕÙÚÂØÏÐÎÝÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÖÕßÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÎÈØËÚÇÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÖØÕÈÒÁÖËÏÓËÔ
ËÖÏÊÕÚÂÙËÏÝÚÜÔÓÏÙÛ×Ô×ÙÚËÔÇ
ÇÖÕÚØÇÖÕÆÔÇÖÕÒÆÙËÏÝÇÒÒ¦ÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝÛÇÌÚ¦ÙËÏÖÕÒÆÇØÍ¦ÑÇÏ
ÊËÔÛÇÓÖÕØÁÙËÏÔÇÇÖÕÚØÁÉËÏÚÎÔ
ËÑÚÃÔÇÐÎÚÎÝÇÔËØÍÃÇÝÙÚÇÆÉÎ
Ð¦ÒÒÕßÓÁÒÎÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
ÑÇÚÇÍÍÁÒÒÕßÔÄÚÏÖÕÒÒÁÝÚØ¦ÖËàËÝÇØÔÕÆÔÚÇÏÔÇÞÕØÎÍÂÙÕßÔÙË
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÚÇÊ¦ÔËÏÇÖÕßÁÞÕßÔ
ÚÎÔËÍÍÆÎÙÎÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÓË
ÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÔÇÇßÐ¦ÔËÚÇÏÕÑÃÔÊßÔÕÝÚÜÔÓÇàÏÑ×ÔÖÚÜÞËÆÙËÜÔ

Οικονομική ενίσχυση 10,6 δισ. έχουν ζητήσει 2.500 γερμανικές επιχειρήσεις
Εμπόδια ßÉ×ÔÕÔÚÇÏÙÚÏÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÚÎÝÍËØÓÇÔÏÑÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÔÇ
ÙÚÎØÃÐËÏÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÑÇÛ×ÝÂÊÎËÚÇÏØËÃËÝÁÞÕßÔ
àÎÚÂÙËÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÈÕÂÛËÏÇÙßÔÕÒÏÑÕÆÆÉÕßÝÊÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔËßØ×ÖÎÍÂÚÕßÖØÕÈÒÂÓÇÚÕÝ
ËÔÚÕÖÃàËÚÇÏÙÚÎÔÑËÔÚØÏÑÂÇØÚÎØÃÇ
ÚÎÝÍËØÓÇÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÚÎÔÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÚÎÝÎÕÖÕÃÇ
ÖØÕËÚÕÏÓ¦àËÚÇÏÍÏÇÁÔÇÇÄØÏÙÚÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÊÏÇØÑ×ÔàÎÓÏ×ÔÙßÓÖÇØÇÙÆØÕÔÚÇÝÚÕßÝÖØÕÓÎÛËßÚÁÝÚÎÝ
ÖÕßÑÇÚ¦ÑÆØÏÕÒÄÍÕËÃÔÇÏÓÏÑØÁÝ
ÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
©ßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÃÇÝÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝÁÚËØÒÚÓ¦ÏËØÁÑÇÔËÒÄÍÕ
ÍÏÇËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÁÜÝÑÇÏ ÚÕßÝ
ÓÂÔËÝÚÎÝÁÐÇØÙÎÝÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆ
©ÒÚÓ¦ÏËØÚÄÔÏÙËÄÚÏÎÓËÍÇÒÆÚËØÎ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÎÝßØ×ÖÎÝËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇ
ÊËÞÛËÃÓËÍÇÒÆÚËØÕÖÒÂÍÓÇÇÖÄÚÎ
ÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂÑØÃÙÎ¬ÎÔÇÓÁÙÜÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÎÓÁØÇÎËØÓÇÔÃÊÇÑÇÍÑËÒ¦ØÏÕÝÍÑËÒÇ¡ÁØÑËÒËÃÞË
ÙÚØÇÌËÃÙÚÇßÉÎÒÄÈÇÛÓÇÙÚËÒÁÞÎ
ÚÎÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔ¶ÛËÓËÒÏ×ÊÕßÝÙÎÓÇÙÃÇÝÍÏÇÚÎÔÕÏÑÕÔÕ-

Η κυβέρνηση
καλείται να στηρίξει
τις αυτοκινητοβιομηχανίες, αλλά
και τους χιλιάδες
προμηθευτές τους.
ÓÃÇÚÎÝÞ×ØÇÝ¶ÖØÕÙÖÇÛ×ÔÚÇÝÔÇ
ÙÞËÊÏ¦ÙËÏÚÎÔËÖÇÔËÑÑÃÔÎÙÎÚÜÔ
ËØÍÕÙÚÇÙÃÜÔ
ÆÓÌÜÔÇÓËÙÞËÚÏÑÄÊÎÓÕÙÃËßÓÇÚÕß)SVVTILYNÎËØÓÇÔÃÊÇ
ÑÇÍÑËÒ¦ØÏÕÝËÐÁÚÇÙËÓÁÚØÇÖÕßÛÇ
ÒÎÌÛÕÆÔÄÚÇÔËÖÇÔËÑÑÏÔÂÙËÏÎÖÇØÇÍÜÍÂ×ÙÚËÔÇÖØÕÙÚÇÚËßÛÕÆÔÕÏ
ËØÍÇàÄÓËÔÕÏ©ÙÞËÊÏÇÙÓÄÝÇÌÕØ¦
¦ÓËÙÇÚÏÝÓÏÑØÕÓËÙÇÃËÝÍËØÓÇÔÏÑÁÝ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÕÏÕÖÕÃËÝÑÇÚÇÙÑËß¦àÕßÔËÐÇØÚÂÓÇÚÇÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔÑÇÏ
ÑÏÔÊßÔËÆÕßÔÇÖÄÞØËÕÑÕÖÃÇ
ÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕßÖÇØÇÚÇÛÕÆÔ
ÚÇÓÁÚØÇÖËØÏÕØÏÙÓÕÆÎÍËØÓÇÔÏÑÂ
ÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÄÖÕßÇÖÇÙÞÕÒÕÆÔÚÇÏÖ¦ÔÜÇÖÄËØ-

Εκπρόσωπος ³iØ>x_¦_¦R_X_©w_ÅÙÊÜÉØÉÒ³ÑÐÓ³¨ÑÉ¨{¨{ÐÖÙ{Ñ¨~ÓÈ³¨É{ØÐÊÉØVi~ÈKÓ¨iiÙÉÚÑÐ¨ÓÉ{ÑÑ³Ñ~¨{ÚÉË³ÑÑ{³ÊÐÑ³Ño{Ñ{~Ð{~Ê³Ê¨{Âi
ÍÇàÄÓËÔÕÏÛÇÊËÞÛËÃÏÙÞßØÄÚÇÚÇ
ÖÒÂÍÓÇÚÇÔÊËÏÑÚÏÑ¦Ñ¦ÛËËÈÊÕÓ¦ÊÇÇÊØ¦ÔËÏÇÝÙÚÏÝÓÕÔ¦ÊËÝÖÇØÇÍÜÍÂÝÚÎÝ=VSRZ^HNLUÑÕÙÚÃàËÏÙÚÎÔ
ËÚÇÏØËÃÇÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇËßØ×
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕ)SVVTILYN
;VÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÈ¦ØÕÝÇÖÄÚÎÔ

ÇÔÇÙÚÕÒÂÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÚÜÔËØÍÕÙÚÇÙÃÜÔÓËÚÇÑßÒÃËÚÇÏÙÚÏÝËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝ
ÖØÕÓÎÛËßÚÁÝÖÕßÑÇÚÇÙÑËß¦àÕßÔ
ËÐÇØÚÂÓÇÚÇÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÁÔÇÔÑÒ¦ÊÕÖÕßÙËÓËÍ¦ÒÕ
ÖÕÙÕÙÚÄÇÖÇØÚÃàËÚÇÏÇÖÄÓÏÑØÁÝ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÓËÒÃÍÕßÝßÖÇÒÒÂÒÕßÝ

ßÔÕÒÏÑ¦ÕÏËØÓÇÔÕÃÖØÕÓÎÛËßÚÁÝ
ËÐÇØÚÎÓ¦ÚÜÔÇÖÇÙÞÕÒÕÆÔÖËØÃÖÕß
ËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝ
©ÏÍËØÓÇÔÏÑÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÜÔÚÜÔÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÏ×ÔÖØÕÞ×ØÎÙÇÔÙË
ÙÞËÊÄÔÇÏÚÂÙËÏÝÍÏÇÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇ2\YaHYILP[ÖÕßÚÕßÝËÖÏÚØÁÖËÏÔÇÓËÏ×ÙÕßÔÚÕÜØ¦ØÏÕËØÍÇÙÃÇÝ
ÄÙÕÕÏËØÍÇàÄÓËÔÕÏÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÁÔÇ
ÓËÍ¦ÒÕÓÁØÕÝÚÜÔÇÖÕÊÕÞ×ÔÚÕßÝ
ÓÁÙÜÚÕßÑØ¦ÚÕßÝÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔ
ÑØËÑ¢ÕßÚàÁÙÏÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÚÎÝ
174VYNHUÇßÚÄÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÖËØÃÖÕßÚÕÁÔÇÖÁÓÖÚÕÚÕßËØÍÇÚÏÑÕÆ
ÊßÔÇÓÏÑÕÆÚÎÝÞ×ØÇÝÊÕßÒËÆËÏÓË
ÓËÏÜÓÁÔÕÜØ¦ØÏÕ
¥ÙÚÄÙÕÕÏÓÏÑØÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
ËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇÓÎÔÓÖÕØÁÙÕßÔÔÇÒ¦ÈÕßÔËÍÑÇÃØÜÝÚÎÔÇÖÇØÇÃÚÎÚÎØËßÙÚÄÚÎÚÇÕÊÎÍ×ÔÚÇÝÙËÇÒßÙÏÊÜÚÁÝ
ÞØËÕÑÕÖÃËÝÑÇÏÙËÖÇØ¦ÒßÙÎËÔÄÝ
ÚÓÂÓÇÚÕÝÚÎÝÍËØÓÇÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝ
*VU[PULU[HSÚÕßÑÕÒÕÙÙÕÆÖÇØÇÍÜÍÂÝËÐÇØÚÎÓ¦ÚÜÔÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔË¦Ô
ÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÙÚÂØÏÐÎÑÇÛßÙÚËØÂÙËÏ
ÁÙÚÜÑÇÏÓËØÏÑÁÝÎÓÁØËÝÎÓÄÔÎËÖÏ-

ÒÕÍÂÚÜÔÏÊÏÕÑÚÎÚ×ÔÛÇËÃÔÇÏÔÇÑÎØÆÐÕßÔÖÚ×ÞËßÙÎÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÛÇ
ÖØÁÖËÏÔÇÇÔÚÏÙÚÇÛÓÃÙÕßÔÚÏÝàÎÓÃËÝÓËÞØÂÓÇÚÇÇÖÄÚÎÔÚÙÁÖÎÚÕßÝ
ÑÖØÄÙÜÖÕÝ ÚÎÝ +HPTSLY Î
ÕÖÕÃÇÁÞËÏÚÕËÓÖÕØÏÑÄÙÂÓÇÚÎÝ
4LYJLKLZ)LUaÊÂÒÜÙËÙÚÎÍËØÓÇÔÏÑÂËÌÎÓËØÃÊÇ:[\[[NHY[LYALP[\UN
ÄÚÏÎËØÓÇÔÃÇÛÇÓÖÕØÁÙËÏÑÇÚ¦
Ö¦ÙÇÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇÔÇÇÔÚËÖËÐÁÒÛËÏ
ÙËÓÏÇÈØÇÞßÖØÄÛËÙÓÎÇÔÇÙÚÕÒÂ
ÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝ
¥ÙÚÄÙÕË¦ÔÚÇÓÁÚØÇÖËØÏÕØÏÙÓÕÆ
ÊÏÇØÑÁÙÕßÔÚØËÏÝÓÂÔËÝÎÑßÈÁØÔÎÙÎÊËÔÛÇÓÖÕØÁÙËÏÔÇÇÔÚÇÖÕÑØÏÛËÃ
ÙÚÇÇÏÚÂÓÇÚÇÍÏÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÙÚÂØÏÐÎ±ÖËÔÛßÓÃàËÚÇÏÄÚÏÎÍËØÓÇÔÏÑÂ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÚÎÔÖÇØ¦ÚÇÙÎÚÜÔÓÁÚØÜÔÙËÕÒÄÑÒÎØÎÚÎ
Þ×ØÇÁÜÝÚÏÝ ÖØÏÒÃÕß©ÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏËØÍÇàÄÓËÔÕÏÚÎÝ+HPTSLY
ÁÞÕßÔÓËÏÜÓÁÔÇÜØ¦ØÏÇÑÇÏÕÏÇÖÕÊÕÞÁÝÚÕßÝÙßÓÖÒÎØ×ÔÕÔÚÇÏÓÁÙÜ
ÚÕß2\YaHYILP[¥ÙÚÄÙÕÎËÚÇÏØËÃÇ
ËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇÇÔÇÖÚÆÙÙËÏÚÕÓÕÔÚÁÒÕ:*SHZZÚÕÕÖÕÃÕÖØÄÑËÏÚÇÏ
ÔÇÈÍËÏÙÚÎÔÇÍÕØ¦ÙÚÕÚÁÒÕÝÚÕß
ÞØÄÔÕß

Εως 30% η ύφεση το δεύτερο τρίμηνο σε ΗΠΑ και Ε.Ε.
Ο διεθνής ÕÃÑÕÝÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÝ-P[JO
9H[PUNZËÑÚÏÓ¦ÖÜÝÎÖÇÔÊÎÓÃÇÛÇ
ÑÇÚÇÌÁØËÏÑÇÃØÏÕÖÒÂÍÓÇÙÚÎÊÏËÛÔÂ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÎÕÖÕÃÇÛÇÖËØÏÖÁÙËÏÙË
ÈÇÛÏ¦ÆÌËÙÎÌÁÚÕÝÚÇÞÆÚÎÚÇËÐ¦ÖÒÜÙÎÝÚÎÝÇÙÛÁÔËÏÇÝßÖÕÞØÁÜÙË
ÚÕÔÕÃÑÕÔÇÇÔÇÛËÜØÂÙËÏÑÇÏÖ¦ÒÏ
ÊØÇÙÚÏÑ¦ÚÏÝÖØÕÈÒÁÉËÏÝÚÕßÍÏÇÚÕ
ÖÇÍÑÄÙÓÏÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÛÇßÖÕÞÜØÂÙËÏÌÁÚÕÝ
 ÙßÔÕÒÏÑ¦ËÔ×ÙÚÏÝÙÚÎÔ
ßØÜà×ÔÎÑÇÏÙÚÎØËÚÇÔÃÇÚÕ
ÛÇÙßØØÏÑÔÜÛËÃ  ÑÇÏ 
ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇÊËÇÔ¦ÑÇÓÉÎÚÎÝ ÃÔÇÝÓËÚ¦ÚÎÔÇÔÇÚÇØÇÞÂÒÄÍÜÏÕÆ
ÚÕÖØ×ÚÕÚØÃÓÎÔÕÛÇÙßÍÑØÇÚÎÛËÃ
ÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÒÄÍÜÚÎÝÊÏËÛÔÕÆÝÆÌËÙÎÝÑÇÏÕËÚÂÙÏÕÝØßÛÓÄÝÇÔ¦ÖÚßÐÂÝÚÎÝÛÇÊÏÇÓÕØÌÜÛËÃÑ¦ÚÜÇÖÄ
 ßÔËÑÚÏÓ×ÔÚÇÝÚÎÔÑÇØÇÔÚÃÔÇ
ÑÇÏÚÎÔÇÖÇÍÄØËßÙÎÑßÑÒÕÌÕØÃÇÝ
ÙËÖÕÒÒÁÝÞ×ØËÝÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝ
ÔÜÙÎÝÑÇÏÙÚÏÝÎ-P[JOÖØÕÈÒÁÖËÏÄÚÏÚÕÚÕÊËÆÚËØÕÚØÃÓÎÔÕÚÎÝÞØÕÔÏ¦ÝÛÇÙßØØÏÑÔÜÛËÃ

Για το σύνολο του 2020
η Fitch προβλέπει
ότι το παγκόσμιο ΑΕΠ
θα μειωθεί κατά 1,9%.
ÇÖÄ  Â  ÙËËÚÂÙÏÇ
È¦ÙÎÙËÇßÚÁÝØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÑ¦ÚÏ
ÖØÜÚÄÍÔÜØÕËÔÑÇÏØ×ËÏØÂÔÎÝÑÇÏ
ÖÏÛÇÔ×ÝÔÇÖØÕÙÕÓÕÏ¦àËÏÓËÚÎÔ
ÇÔ¦ÒÕÍÎÑ¦ÓÉÎÚÕßÙÚÎÔ ÃÔÇ
ÚÕÖØ×ÚÕÚØÃÓÎÔÕÚÕß
ÁØÇÔÚÕÆÚÕßßÖÕÛÁÚÕÔÚÇÝÄÚÏ
ÎÑØÃÙÎÚÎÝÊÎÓÄÙÏÇÝßÍËÃÇÝÛÇÙßÍÑØÇÚÎÛËÃÚÕÊËÆÚËØÕËÐ¦ÓÎÔÕÙË
ÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÄÚÏÛÇËÓÌÇÔÏÙÛËÃÓÏÇÏÑÇÔÕÖÕÏÎÚÏÑÂÇÔ¦ÑÇÓÉÎÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÑÇÛÄÙÕÔÛÇÁÞÕßÔÇØÛËÃÕÏ
ÇÖÇÍÕØËÆÙËÏÝÑ¦ÖÕÏËÝÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑÁÝÊÇÖ¦ÔËÝÛÇËÖÇÔÁÒÛÕßÔÚÇ
ÇÖÕÛÁÓÇÚÇÛÇÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÚÇÏÐÇ-

Ô¦ÑÇÏÚÇÖÇÑÁÚÇÓÁÚØÜÔÚÄÔÜÙÎÝ
ÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÛÇÁÞÕßÔÚËÛËÃÙË
ËÌÇØÓÕÍÂ©ÒÇÇßÚ¦ÈÁÈÇÏÇÖØÁÖËÏÔÇÇÔÚÏÖÇØÇÈÒÎÛÕÆÔÓËÖÕÒÒÕÆÝ
ÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÖÕßËÖÏÊËÏÔ×ÔÕßÔÚÎÔ
ÇÔÇÙÚ¦ÚÜÙÎÄÖÜÝÎÇÖ×ÒËÏÇÛÁÙËÜÔËØÍÇÙÃÇÝÚÕÙÕÑÙÚÏÝÚÏÓÁÝËÓÖÕØËßÓ¦ÚÜÔÕÏÓËÏ×ÙËÏÝÙÚÏÝËÚÇÏØÏÑÁÝ
ËÖËÔÊÆÙËÏÝÑÇÏÎÇÔÇÚÇØÇÞÂÙÚÏÝ
ÑËÌÇÒÇÏÇÍÕØÁÝ ÇÚ¦ÚÕÔ¡ÖØ¦ÏÇÔ
¦ÒÚÕÔÖØÕáÙÚ¦ÓËÔÕÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕ
ÚÎÝ-P[JO9H[PUNZÇÑÕÒÕßÛ×ÔÚÇÝÚÕ
ÈÇÙÏÑÄÓÇÝÙËÔ¦ØÏÕÚÕÊËÔÛÇ
ËÖÇÔÁÒÛËÏÙÚÇÖØÕÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝ
ËÖÃÖËÊÇÙÚÏÝÑÇÏÙÚÎÔßØ×ÖÎ
ÖÇØ¦ÓÄÔÕÔÖØÕÝÚÇÚÁÒÎÚÕß®
©ÏÑÇØÇÔÚÃÔËÝÙÚÇÑØ¦ÚÎÌÇÃÔËÚÇÏ
ÖÜÝÖËØÏÕØÃàÕßÔÚÎÔÑÇÛÎÓËØÏÔÂ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÑÇÚ¦
ÙÞËÊÄÔ ÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕÚÏ
ÙßÔÁÈÇÏÔËÙßÔÂÛÜÝ
ÖÃÙÎÝÕÕÃÑÕÝÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÝÇÔÇÛË×ØÎÙËËÖÃÚÇÞËÃØÜÚÏÝÖØÕÈÒÁÉËÏÝ
ÚÕßÍÏÇÚÎÔÇÔËØÍÃÇÎÕÖÕÃÇÙÚÏÝ
ËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÙÚÕ ÚÕÊËÆÚË-

ØÕÚØÃÓÎÔÕÚÕßÎÓËÏ×ÔËÚÇÏ
ÇÑÄÓÎÖÜÝÑßÈËØÔÂÙËÏÝÑÇÚÇÈ¦ÒÒÕßÔÑ¦ÛËÊßÔÇÚÂÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÔÇ
ËÒÇÞÏÙÚÕÖÕÏÂÙÕßÔÚÏÝÖÇØ¦ÖÒËßØËÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÇÖÄÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇ
ÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÝÑÇÏÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÝÌÆÙÎÝÇÖ¦ÔÚÎÙÎÇÖÕÊËÏÑÔÆËÚÇÏÓËÖÕÒÒÕÆÝÚØÄÖÕßÝÖÜÝËÃÔÇÏ
ÓËÍÇÒÆÚËØÎÑÇÏÖÏÕ¦ÓËÙÎÇÖÄÚÎÔ
ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎÚÜÔÑØÇÚ×ÔÙÚÎÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂÑØÃÙÎÚÕß©Ï
ÏÙÕÒÕÍÏÙÓÕÃÚÜÔÑËÔÚØÏÑ×ÔÚØÇÖËà×ÔÊÏÕÍÑ×ÔÕÔÚÇÏÓËØÇÍÊÇÃÕØßÛÓÄÊÏÕÞËÚËÆÕÔÚÇÝØËßÙÚÄÚÎÚÇÙÚÕ
ÙÆÙÚÎÓÇËÔ×ÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÜÔÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑ×ÔÓÁÚØÜÔÖÇØÁÞÕÔÚÇÏ
ËÍÍßÂÙËÏÝÍÏÇÊÇÔËÏÙÓÄÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÑÇÏÇÖÕÌßÍÂÖÚÜÞËÆÙËÜÔ
ÑÇÛ×ÝÑÇÏËÖÏÊÄÚÎÙÎÚÎÝÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝ
¬ÁÒÕÝÎÖØÄÈÒËÉÎÚÎÝ-P[JO
9H[PUNZÍÏÇÚÕÖËÚØÁÒÇÏÕÚÆÖÕß
)YLU[ÈØÃÙÑËÚÇÏÑÇÏÖ¦ÒÏÞÇÓÎÒÄÚËØÇÇÖÄÖØÕÎÍÕßÓÁÔÜÝÙÚÇ
ÊÕÒ¦ØÏÇÚÕÈÇØÁÒÏ

Η Fitch É~³{ÐÒØ³å (ÙÉÚÑÉÑÓÜÚÉ{³Ñ¨³iØÑÙiÐËÑØÉËÉÙÑ³{Ø (å~Ñ{³i È¨iÑ¨ÒÐÌ¨Ø³Ñ³ÓÜi³È¸Æ¸

9

l

ΔΙΕΘΝΗ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Kυριακή 5 Απριλίου 2020

Μαζζική στροφή της βιομηχανίας
στην πα
π ρα
αγωγή ια
ατρικού εξοπλ
λισμού

Μειώθηκα
αν τον Μάρτιο
οι πω
ωλή
λήσειςς αυτοκιινήτων
σε Γαλ
αλλία
ί και Ισπα
ανία

Σήμερα Î ßÖ¦ØÞÕßÙÇ ÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÙËÖÕÒÒÁÝ
Þ×ØËÝÚÎÝßÚÏÑÂÝßØ×ÖÎÝÕÏ
ÕÖÕÃËÝÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÚËÒÕÆÔ
ÙËÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÑÇØÇÔÚÃÔÇÝÁÞËÏ
ÙÚØÇÌËÃÙÚÎÔÑÇÚËÖËÃÍÕßÙÇÖÇØÇÍÜÍÂÑÇÏÑÇÚÇÙÑËßÂÏÇÚØÏÑÕÆ
ÑÇÏ ÔÕÙÎÒËßÚÏÑÕÆ ËÐÕÖÒÏÙÓÕÆ
ÑÇÏßÒÏÑ×ÔÓ¦ÙÑËÝÍ¦ÔÚÏÇÇÔÇÖÔËßÙÚÂØËÝÖÕÊÏÁÝÑÇÏØÄÓÖËÝ
ÍÏÇÚØ×ÔÇÙÛËÔ×ÔÑ¦ÖÄÚÎ
ÍËØÓÇÔÏÑÂËÚÇÏØËÃÇËÙÜÚËØÏÑÕÆ
ÙÞËÊÏÇÙÓÕÆAL[[SÓÁÞØÏÚÎÈØËÚÇÔÏÑÂ 9VSSZ9V`JL ÚÎÔ ËßØÜÖÇáÑÂ(PYI\ZÚÎÍÇÒ
ÒÒ
ÒÏÑÂ3=4/
ÚÕÔÏÚÇÒÏÑÄÕÃÑÕ(
(YYTHUPÑÇÏÚÎÔ
ÏÙÖÇÔÏÑÂAHYHÄÒËÝÁÞÕßÔÇÖÕÊßÛËÃÙËÓÏÇÓ¦ÞÎÓËÚÕÔÞØÄÔÕ
AL[[SÇÙÞÕÒÕÆÔÚÇÔÓËÚÏÝÊËØÓ¦ÚÏÔËÝÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÜÔÖÕÒßÚËÒ×Ô7VYZJOL
Â  Ú Ü Ô  9 V S S Z  9 V ` J L  Ñ Ç Ï  Ú × Ø Ç
ÖÇØ¦ÍËÏ ÞËÏØÕßØÍÏÑÁÝ Ó¦ÙÑËÝ 
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏ×ÔÚÇÝ ÚÇ ÇßÚÕÓÇ ÚÕÖÕÏÎÓÁÔÇ ÙßÙÚÂÓÇÚ¦ ÚÎÝ  /
9VSSZ9V`JLÑÇÏÎÇËØÕÔÇßÖÎÍÏÑÂ(PYI\ZÑÇÚÇÖÏ¦ÔÕÔÚÇÏÓËÚÎÔ
ÑÇÚÇÙÑËßÂÇÔÇÖÔËßÙÚÂØÜÔÍÏÇ
ÚÏÝÓÕÔ¦ÊËÝ¡
ÚÏÝÎÓÁØËÝÓÇÝÖÒÁÕÔ ÓËÚÎ
ØÇÍÊÇÃÇËÐ¦ÖÒÜÙÎÚÎÝÇÙÛÁÔËÏÇ Ý  Õ Ï  Ó ¦ Ù Ñ Ë Ý  Ë Ã Ô Ç Ï  Ö Õ Ò Æ Ú Ï Ó Ë Ý
Ñ Ç Ú  Ç Ø Þ ¦ Ý  Í Ï Ç  Ú Õ  Ï Ç Ú Ø Ï Ñ Ä  Ñ Ç Ï
ÔÕÙÎÒËßÚÏÑÄ ÖØÕÙÜÖÏÑÄ  ÚÕßÝ
ËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÙÚÇÙÕÆÖËØÓ¦ØÑËÚÑÇÏÚÏÝËÚÇÏØËÃËÝÇÖÕÛÂÑËßÙÎÝ  ÕØÍ¦ÔÜÙÎÝ ÑÇÏ ÊÏÇÔÕÓÂÝ
ÖÕÏÑÃÒÜÔ ÖØÕáÄÔÚÜÔ  ÇÒ
ÒÒ
Ò¦ ÑÇÏ
ÍÏÇ ÚÕßÝ ÇÖÒÕÆÝ ÇÔÛØ×ÖÕßÝ ¶
ÑÏÇßÚÄÖÇØ¦ÚÏÝÙßÙÚ¦ÙËÏÝÚÕß
ÇÍÑÄÙÓÏÕß ©ØÍÇÔÏÙÓÕÆ ±ÍËÃÇÝ ÔÇ ÊÃÔËÚÇÏ ÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇ
ÙÚÕßÝËÖÇÍÍËÒÓÇÚÃËÝ ¬ÇÑØÕÆÙÓÇÚÇÌÛ¦ÔÕßÔÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝÚÏÝ
 ÑÇÏÂÊÎÙÚÏÝÔÜÓÁÔËÝ
ÕÒÏÚËÃËÝÕÏÖØÕÓÂÛËÏËÝÙÚÇÔÕÙÕÑÕÓËÃÇ ËÃÔÇÏ ÖÕÒÆ ÖËØÏÕØÏ ÙÓÁÔËÝÑÇÏÕÏÍÏÇÚØÕÃÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔËÖÇÔËÏÒÎÓÓÁÔÜÝÓ¦ÙÑËÝ
ÖÕßÄÓÜÝËÃÔÇÏÓÏÇÝÞØÂÙËÜÝ
ÚÎÔÙÖÇÔÃÇ ÄÖÜÝËÃÞËÇÔÇÌËØÛËÃ ÇÖÄ ÍÏÇÚØÕÆÝ  ßÖÂØÞÇÔ
ÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝ ÖÕß ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÙÇÔ ÍÏÇ ÖØÕÙÚÇÙÃÇ ÖÒÇÙÚÏ ÑÁÝ ÙÇÑÕÆÒËÝ ÙÑÕßÖÏÊÏ×Ô  ÚÎ
ËØÓÇÔÃÇ ÎÑÇÍÑËÒ¦ØÏÕÝÍÑËÒÇ
¡ÁØÑËÒÁÑÇÔËÎÃÊÏÇÚÎÒËÌÜÔÂ-

R U R

Αναπνευστήρες, μάσκες, αντισηπτικά από Rolls-Royce, Airbus,
irbus LVMH,
VM
V
Armani

Η ζήτησηo ÑÐÒ~ÉØÓTÉ É~³ÂÉÈÚÉ ³³ÉÜÉÈ³Ñ Ù Ò³iÐÑ ~ÑÚØiT¨Êi³ÈØÙ ÉÈ¨ÖÉ³Ñ ~Ñ ³~ Ì 
Ñ¨Ò³ ØÉ~~ÜÊÉ Ø³È(Ño~ÌÐ È$¨oÑ ÐÖ4oÉ ÑØ

Η Zara κατασκευάζει
στολές για γιατρούς
και νοσηλευτές, ενώ
η Ferrari έχει ξεκινήσει την παραγωγή
αναπνευστήρων.
ÓÇÚÇ ÍÏÇ ËÖÏÖÒÁÕÔ ÖØÕÓÂÛËÏËÝ
ÞËÏØÕßØÍÏÑ×Ô ÓÇÙÑ×Ô ßÉÎÒÂÝ
ÖØÕÙÚÇÙÃÇÝ  ÄÖÜÝ ËÃÖË Õ ¡¦ØÑÕßÝÁÚËØ ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÚÕß
ÑØÇÚ Ê ÕßÚÎÝÇßÇØ ÇÝ ÚÕÕÖÕ Õ
ÁÞË ÖÒÎÍË  Ê Ç ÚÁØÜÝÇÖÄÚÕÔ Ä 
¬ÇÓÎÞÇÔÂÓÇÚÇÖÕßÑÇÚÇÙÑËß¦àÕßÔ ÓÇàÏÑ¦ ÇßÚÁÝ ÚÏÝ Ó¦ÙÑËÝ
ÙÚÎÔ ÃÔÇ ÄÒÇÖØÕÁØÞÕÔÚÇÏÇÖÄ
ÚÎ ËØÓÇÔÃÇ  ¬×ØÇ ÒÕÏÖÄÔ ÖØÁÖËÏÔÇÇÒ
ÒÒ
Ò¦ÐÕßÓËÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂ
ÓÇÝ ÍÏÇ ÔÇ ÖÇØÇÍ¦ÍÕßÓË ËÓËÃÝ
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ÒÂ
Ò
ÂÝÚÎÝÁÔÜÙ
ÙÎ
ÎÝ 
ÕÒ
ÒÒ
ÒÁÝËßØÜÖÇ ÑÁÝÇßÚÕÑ ÔÎÚÕÈ ÕÓ
ÓÎ
ÎÞÇÔ ËÝ ÓËÚÇÐÆÇßÚ×ÔÎ=V RZ^HNLU 
Î9LUH\ [ Î- H[*OYY`
`Z LYÑÇ ÕÍÇ
ÇÒ
ÒÒ ÑÄÝÄÓ ÒÕÝ7:( ÖÕßÖËØ ÒÇÓÈ¦ÔË 
Ú ÝÓ¦ØÑËÝ7L\NLV[ * [YVLU ÑÇ 6WL 
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Πολλές ÉÈ¨Ñ ~ÓØÑÈ³~ i³K ÐiTÑ ÉØÓTÈÑÑ³É ÜÉ ³iÜÉ ³È¨o Ñ³É¨o³Ñ ³ÈØ ~ÑÚØ~Ñ ³~Ñ³Ñ³iÐÒ³ÜiiØ
ÁÞÕßÔÇÔÇÙÚË ÒË ÚÎÒË ÚÕßØÍ ÇÚÜÔ
ËØÍÕÙÚÇÙ ÜÔÚÕßÝ ÑÇÛ×ÝÑÇ ÚÜÔÑÇÚÇÙÚÎÓ¦ÚÜÔÖ×Ò
ÒÎ
ÎÙÎÝ ¥ÙÚÄÙÕ ÕÆÚÜÝ
Â¦
¦Ò
ÒÒ
Ò
ÒÜÝÚÇËÛÔ Ñ¦ÓÁÚØÇÑÇØÇÔÚ ÔÇÝ
ÖÕßÁÞÕßÔËÖ ÈÒÎÛË ÙËÖÕÒ
ÒÒ
ÒÁÝÞ×ØËÝ
ßØ×ÖÎÝÇÖÕÚØÁÖÕßÔÚÕßÝËÔÊ ÇÌËØÄÓËÔÕßÝÇÖÄÔÁËÝÇÍÕØÁÝ
©ÖØÃÒÏÕÝÛÇËÃÔÇÏÖÕÒÆ
ÒÆÊÆÙÑÕÒÕÝÓ
ÓÂ
ÂÔÇÝ ÊÏÄÚÏÕÏÑ¦ÚÕÏÑÕÏÖÕÒ
ÒÒ
Ò×Ô
ÞÜØ×ÔÛÇÖÇØÇÓËÃÔÕßÔÁÍÑÒËÏÙÚÕÏ
ÙÚÇÙÖÃÚÏÇÚÕßÝ® ÊÂ
ÂÒ
ÒÜÙËÙÚÕÔÍÇ
ÇÒ
ÒÒ ÑÄØÇÊ ÕÌÜÔ ÑÄÙÚÇÛÓÄ)-4ÕÇÑ
ÙËÔÓÖØÕáÞ ËÖÏÑËÌÇÒ
ÒÂ
ÂÝÚÎÝ=HSLV 
ÈÏÕÓ
ÓÎ
ÎÞÇÔÃÇÝËÐÇØÚÎÓ¦ÚÜÔÍÏÇÇßÚÕÑÃÔÎÚÇ ËÚÇÏØËÃÇÓËÃÜÙËÚÏÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÑÇÏÚÏÝÊÇÖ¦ÔËÝÚÎÝ ËÔ×ÑÇÛÄØÏÙËÁÔÇÑÇÏÔÕÆØÍÏÕËØÍÇÙÏÇÑÄ
ÑÇÛËÙÚ×ÝÍÏÇÕØÏÙÓÁÔÕßÝßÖÇÒ
ÒÒ
ÒÂÒÕßÝÚÎÝ ©ÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÖËÒ¦ÚËÝ
ÓÇÝÇÔÇÙÚÁÒ
ÒÒ
ÒÕßÔÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÔÁÜÔ
ÕÞÎÓ¦ÚÜÔÑÇÏÓÇàÃÕÏÕÓ¦ÊËÝÓÇÝ 
È ÕÓÎ
ÎÞ
ÞÇÔ Ç ÙÜÝÇÔÇÑ¦ÓÉË ÇßÚÄÚÕÔ
ÓÂÔÇ Ç
ÇÒ
ÒÒ
Ò
Ò¦ÊËÔÐÁØÕßÓË® ÙßÓÖÒÂØÜÙËÕÙËÓÖØÕáÞ
ÍËØÓÇÔÏÑ
ÑÂ
Â*VU[PPULU[H ÎÕÖÕÃÇ
ËÖÃÙ
ÙÎ
ÎÝÑÇÚÇÙÑËß¦àËÏËÐÇØÚÂÓÇÚÇÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔ ÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÄÚÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÚÕ ÚÜÔËØÍÕÙÚÇÙÃÜÔ
ÚÎÝÁÞËÏÙÚÇÓÇÚÂÙËÏÔÇÒËÏÚÕßØÍËÃ
ÑÇÏÇÔÇÃØËÙËÚÏÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÖØÕÈÒÁÉËÏÝÚÎÝÍÏÇÚÕÚØÁÞÕÔÁÚÕÝ 

Πρόγραμμα 100 δισ.
για την απασχόληση
προωθεί η Κομι
ο σιόν
Περ σσότερες ÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝ ÍÏÇ ÚÕ
:<9, ÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÙÚÂØ ÐÎÝÚÎÝ
ÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝ ÙÚÏÝ Þ×ØËÝ ÚÎÝ ßØÜÖÇ ÑÂÝÔÜÙÎÝ ÚÕÕÖÕ ÕËÖ ÙÎÝ
ÛÇ ÙßàÎÚÎÛËÃ ÙÚÕ ,\YVNYV\W ÚÎÝ
¬Ø ÚÎÝ ÁÊÜÙËÞÛËÝÎÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ
ßØÜÖÇáÑÂÝ ÖÏÚØÕÖÂÝ ©ÆØÙÕßÒÇÌÕÔÔÚËØ¦ ËÔ ©ÖÜÝË ÖËÎÑ 
¢ÕÔÔÚËØ¦ ËÔÙËÙßÔÁÔÚËßÐÎ¬ÆÖÕßÞÛËÝ ÛÇÑ ÔÎÚÕÖÕ ÂÙÕßÓË
ÊÏÙ  ËßØ× ×ÙÚË ÔÇ ÊÏÇÌßÒÇÞÛÕÆÔ
ÛÁÙË ÝËØÍÇÙ ÇÝÑÇ Õ ËÖ ÞË ØÂÙË Ý
ÔÇ ÙßÔËÞÃÙÕßÔ ÔÇ ÒËÏÚÕßØÍÕÆÔ® 
© ÖÄØÕ ÇßÚÕ ÛÇÖØÕÑÆÉÕßÔÇÖÄ
ÊÇÔË ÙÓÄÚÎÝÖ ÚØÕÖÂÝ ÈÇÙ ÙÓÁÔÕÙËÊ Ù ÓÁÙÜËÍÍßÂÙËÜÔÇÖÄ
ÚÇÑØ¦ÚÎÓÁÒÎ ÇÞÕØÎÍÎÛÕÆÔÜÝ
Ê¦ÔË ÇÓËËßÔÕ ÑÕÆÝÄØÕßÝÙÚÇÑØ¦ÚÎÓÁÒÎ ×ÙÚËÔÇÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÂÙÕßÔ
ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÈØÇÞßÖØÄÛËÙÓÎÝËØÍÇÙ ÇÝÍ ÇÓ ÙÛÜÚÕÆÝÑÇ ÇÔÚ ÙÚÕ ÞÇ ÑÇÏ ÇßÚÕÇÖÇÙÞÕÒÕÆÓËÔÕßÝ ÍÏÇ
ÚÎÊ ¦ØÑË ÇÁÐÇØÙÎÝÚÎÝÑØ ÙÎÝ 
ÖØÜÚÕÈÕßÒ ÇËÊØ¦àËÚÇ ÙÚÕ¦ØÛØÕ
 ÚÎÝ ßÔÛÂÑÎÝ Í Ç ÚÎ Ë ÚÕßØÍ ÇÚÎÝ  ©ÖÜÝÇÔÇÌÁØË ÚÕÖØÕÙÞÁÊÏÕ ÚÕß ÙÞËÚÏÑÕÆ ÑÇÔÕÔÏÙÓÕÆ 
ÎÖÇÔÊÎÓ ÇË ÔÇ ÁÔÇÐÇÌÔ ÑÄÑÇ 
ÁÑÚÇÑÚÕÍËÍÕÔÄÝÖÕßÙßÔËÖ¦ÍËÚÇ 
ÁÔÇÔÚËØ¦ÙÚ ÕÑÇ ÇÔÇÚØËÖÚ ÑÄÇÔÚ ÑÚßÖÕ ÙÚÇ Õ ÑÕÔÕÓ Ñ¦ ÙßÙÚÂÓÇÚÇ
Ú Ü Ô  Ñ Ø Ç Ú × Ô  Ó Ë Ò × Ô  Ö Õ ß  Ñ Ç Û Ï Ù Ú ¦
ÇÔÇÍÑÇ ËÝ ÙßÒÒÕÍ ÑÁÝ ÇÔÚ ÊØ¦ÙË Ý
ÙËÖÔËÆÓÇÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÝ®
Ñ ¢ÕÔÔÚËØ¦ ËÔË ÖËÄÚ ÁÞË 
ÁÒÛË ÙËËÖÇÌÂÓËÖÕÒ
ÒÒ
ÒÕÆÝÇÖÄÚÕßÝ
ÎÍÁÚËÝÚÜÔÑØÇÚ×ÔÓËÒ×ÔÍ ÇÚÕÙßÍÑØ ÓÁÔÕÖØÄÍØÇÓÓÇÑÇ ÂÚÇÔÄÒÕ 
ÇÔÕ ÞÚÕ ÑÇ ÛËÚ ÑÕ ®ËÖ ÚÎÝÇØÞÂÝ 
ÂÒÜÙËÓ¦Ò ÙÚÇÖËÖË ÙÓÁÔÎÄÚ Õ 
ßÖÕßØÍÕ © ÑÕÔÕÓ Ñ×ÔÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÛÇÚÕß ÕÛËÚÂÙÕßÔÚÎÔÖØÕÙËÞÂ ¬Ø ÚÎ  ÎÓË ×ÔËÚÇ  Ö¦ÔÚÜÝ ÄÚ 
ÙÚÕ ËØÕÒÃÔÕ ßÖ¦ØÞËÏ ÇÓÌÏÛßÓÃÇ 
ÑÇÛ×Ý ÚÕ ßÖÕßØÍËÃÕ ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô
ËÃÔÇÏ ÖÏÕ ÛËÚÏÑ¦ ÊÏÇÑËÃÓËÔÕ ÙÚÎÔ
ÏÊÁÇ ÇÖÄ ÚÎÔ ÑÇÍÑËÒÇØÃÇ  Ö ÖÒÁÕÔ ÎÖ ÚØÕÖÂÖØÕÚË ÔË ÄÒÕ Õ Ê -

Η πρόεδρος³iØ È¨Ñ ~ÊØ  ³¨ÊØ$Ö¨ÈÜÑ×³É¨Ò ÉÙÊÜÉ
ÉÉ ÐÓiÌ³  ÈÈ¨o $ ~Ð ~³iØ È¨ÇiØÚÑÈ ÚÉ³ÊÈ³
¨Ìo¨ÑÐÐÑ³Ê¨ ÂiØ³iØÑÑTÌÜiiØ
³i¨ÉTÊ0¨ ³i³ º¦n¦º 
ÇÛÁÙ ÓÕ  ÖÄØÕ  ÚÜÔ Ê ÇØÛØÜÚ Ñ×Ô
ÚÇÓË ÜÔ ÔÇ ÇÔÇÑÇÚËßÛßÔÛÕÆÔ Í Ç
ÚÎÔ ÇÔÚ ÓËÚ×Ö ÙÎ ÚÎÝ ÖÇÔÊÎÓ ÇÝ 
©ÖÜÝÙÎÓË ×ÔËÚÇ Í ÇÔÇËÐÇÙÌÇÒ ÙÚË ÄÚ Õ ÖÄØÕ ÛÇÑÇÚËßÛßÔÛÕÆÔ
ËÑË ÖÕßÞØË ¦àÕÔÚÇ ÖËØ ÙÙÄÚËØÕ 
ËÖ ÚØÁÖËÚÇ  ÖÒÁÕÔ Î ÇÔÇÑÇÚÇÔÕÓÂ
ÚÕßÝÓËÚÇÐÆÊ ÇÌÕØËÚ Ñ×ÔÚÇÓË ÜÔ
ÑÇ  Ê ÇÌÕØËÚ Ñ×Ô ÑÇÚÎÍÕØ ×Ô ËßØÜÖÇ Ñ×Ô ÖËØ ÌËØË ×Ô  Ö ÖÒÁÕÔ 
ÑÇÚÇØÍË ÚÇ  Î ßÖÕÞØÁÜÙÎ ËÛÔ ÑÂÝ
ÙßÍÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÝ  Ê ÔÕÔÚÇÝ Ó Ç
ÇÑÄÓÇ ÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂ ÇÔ¦ÙÇ ÙÚÇ
ÑØ¦ÚÎÓÁÒÎ ÔÇÌËØÄÓËÔÎÓ¦Ò ÙÚÇ
ÙÚÕÔÔÁÕÑÕ ÔÕÚ ÑÄÖØÕâÖÕÒÕÍ ÙÓÄ
 ÖÕßË ÔÇ ÇÑÄÓÇßÖÄÊ ÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎ ÎÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ ÕÓ Ù ÄÔ ÚÄÔ ÙË ÄÚ  ÛÁÒÕßÓË ÔÇ ÚÕÔ
Ê ÇÓÕØÌ×ÙÕßÓË×ÙÚËÔÇË ÔÇ ÑØ Ù
ÓÕÓÁØÕÝÚÕßÙÞËÊ ÕßÇÔ¦ÑÇÓÉÎÝ¯
ÚÕ¸ÙÞÁÊ Õ¡¦ØÙÇÒ¹®ÚÎÝ   ÔÇ 
ÚÕÖ Õ ÙÞßØÄËØÍÇÒË ÕÖÕßÁÞÕßÓË 
ÚÕËÓÖ ÙÚËÆÕÔÚÇ ÄÒÇÚÇÑØ¦ÚÎÓÁÒÎ® Ë ÖË ÙÎÓË ×ÔÕÔÚÇÝÄÚ ÖØÁÖË 
ÔÇËÖ ÑËÔÚØÜÛË ÙËËÖËÔÊÆÙË ÝÖÕß
ÇÔÚÇÔÇÑÒÕÆÔÚ ÝÙÚØÇÚÎÍ ÑÁÝÖØÕÚËØÇ ÄÚÎÚËÝÚÎÝÔÜÙÎÝ 
Γ ΠΑΛ

ΔΙΕΘΝΗ

Kυριακή 5 Απριλίου 2020

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η
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Φθηνό πετρέλαιο
από τις ΗΠΑ
αγοράζουν μαζικά
κινεζικοί όμιλοι
Βρίσκονται πλέον σε φάση ανάκαμψης
και επωφελούνται από τον πόλεμο τιμών
Φαινόταν ÖÜÝÕÖÄÒËÓÕÝÚÏÓ×ÔÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÇÕßÊÏÑÂØÇÈÃÇÑÇÏÙÚÎ
ªÜÙÃÇÊËÔÛÇÇÖÁÈÇÏÔËÖØÕÝÄÌËÒÕÝÑÇÔËÔÄÝËÑÚÜÔÊÆÕÇÌÕÆÙË
ÙßÔÊßÇÙÓÄÓËÚÎÔÇÔÇÙÚÕÒÂÚÎÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝÇÔ¦
ÚÕÔÑÄÙÓÕÕÊÂÍÎÙËÚÕÔÓÇÆØÕ
ÞØßÙÄ®ÙÚÇÞÇÓÎÒÄÚËØÇËÖÃÖËÊÇ
ÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔËÚ×Ô
ØÕÑÆÖÚËÏÄÓÜÝÖÜÝÛÇÜÌËÒÎÛÕÆÔÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÙÚÕÁÖÇÑØÕÔ
ÕÏÑÏÔËàÏÑÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÖÕßÓË
ÚÇÍØÂÍÕØÇÇÔÇÑÒÇÙÚÏÑ¦ÚÕßÝÈØÃÙÑÕßÔÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÔÇÑÇÒÆÉÕßÔ
ÚÎÔËÔËØÍËÏÇÑÁÝÚÕßÝÇÔ¦ÍÑËÝÙË
ËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÞÇÓÎÒÁÝÚÏÓÁÝ
¬ÎÔ×ØÇÖÕßÕÇÙÏÇÚÏÑÄÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÝÍÃÍÇÔÚÇÝÈÍÇÃÔËÏÇÖÄ
ÚÎÔÇÊØ¦ÔËÏÇÖÕßËÖÁÈÇÒËÎÖÇÔÊÎÓÃÇÑÇÏÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÇÔÇÑ¦ÓÖÚËÏÕÏÑÏÔËàÏÑÁÝ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÙÖËÆÊÕßÔÓÇàÏÑ¦ÔÇ
ÖØÕÓÎÛËßÛÕÆÔÌÛÎÔÄÖËÚØÁÒÇÏÕ
ÇÖÄÚÏÝÞËÏÓÇàÄÓËÔËÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝ
ËÚÇÏØËÃËÝÍÕØ¦àÕßÔÓËÍ¦ÒÕÄÍÑÕ
ÓÇÆØÕßÞØßÙÕÆ®ÇÒÒ¦ÑÇÏßÍØÕÖÕÏÎÓÁÔÕßÌßÙÏÑÕÆÇËØÃÕß35.
ÇÖÄÚÏÝÙËÓÏÇÙÚÏÍÓÂÖÕßÎ
ÖÇÍÑÄÙÓÏÇÇÍÕØ¦ÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÁÞËÏ
ÖÒÎÓÓßØÃÙËÏÇÖÄÁÔÇÖÒËÄÔÇÙÓÇ
ÖØÕÙÌÕØ¦ÝÚÄÙÕÇÖÄÚÕÔ© 
ÄÙÕÑÇÏÇÖÄÚÎªÜÙÃÇ
¬ÕÄÌËÒÕÝËÃÔÇÏÄÓÜÝÊÏÖÒÄ
ÍÏÇÚÎÔ ÃÔÇÑÇÛ×ÝÖÁØÇÇÖÄÚÏÝ

ÞÇÓÎÒÁÝÚÏÓÁÝÚÕËÑÃÔÕËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÔÇÙßÓÓÕØÌ×ÔËÚÇÏÓËÚÏÝ
ÖØÕÈÒÁÉËÏÝÚÎÝÖØÕÑÇÚÇØÑÚÏÑÂÝ
ËÓÖÕØÏÑÂÝÙßÓÌÜÔÃÇÓËÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÖÕßÖØÕÈÒÁÖËÏÇÆÐÎÙÎÚÜÔËÏÙÇÍÜÍ×ÔËÔÁØÍËÏÇÝÇÖÄ
ÚÏÝ
¡ÄÔÕÕÏ ÏÔÁàÕÏÇÍÕØ¦àÕßÔÑÇÏ
ÄÒÕÝÕ¦ÒÒÕÝÑÄÙÓÕÝÖÕßÒ¦ËÏ®ÙÞÕÒÃÇÙËÙÚÕ9L\[LYZÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËßÚÂÝÙßÓÈÕÒÇÃÜÔÖÕßÚÄÔÏÙËÖÜÝÚÕ
ÇÖÕÚÁÒËÙÓÇËÃÔÇÏÔÇÖØÕÙÌÁØÕßÔ
ÕÏÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝËÔËØÍËÏÇÑÁÝÖÕÒÆ
ÓËÍ¦ÒËÝËÑÖÚ×ÙËÏÝÙÚÎÔÖËÒÇÚËÃÇ
ÚÕßÝÇÖÄÚÎÔ ÃÔÇ ÇÏÈÁÈÇÏÇÚÕ
ÌÛÎÔÄÖËÚØÁÒÇÏÕÛÇÈÕÎÛÂÙËÏÚÎÔ
ÃÔÇÔÇÓËÏ×ÙËÏÚÕÑÄÙÚÕÝÚÜÔËÏÙÇÍÜÍ×ÔÚÎÝËÔ×ÚÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂ
ÕÏÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÁÞÕßÔ
ÄÒÕÑÇÏÒÏÍÄÚËØÇÁÙÕÊÇ
ÆÓÌÜÔÇÓËÖÎÍÁÝÖÕßÓÃÒÎÙÇÔÙÚÕ9L\[LYZÚÇÙßÓÈÄÒÇÏÇ
ÖÇØ¦ÊÕÙÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÇØÍÕÆ
ËÖÚËÓÈØÃÕßÖÕßÒÂÛÎÑÇÔÙÚÏÝÑÏÔËàÏÑÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÓËÁÑÖÚÜÙÎ
ÇÖÄÁÜÝ ÊÕÒ¦ØÏÇÙÚÎÔÚÏÓÂÚÕß
ÈÇØËÒÏÕÆ©ÏÃÊÏËÝÖÎÍÁÝÇÔÁÌËØÇÔ
ÖÜÝÕÏËÚÇÏØËÃËÝÖÕßÖÕÆÒÎÙÇÔÓË
ÇßÚÂÔÚÎÔÁÑÖÚÜÙÎÂÚÇÔËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÕÏªÑÇÏ,X\PUVYËÔ×ÊËÔ
ÁÞÕßÔßÖ¦ØÐËÏÁÜÝÚ×ØÇÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÍÏÇÚÕÖÕÏËÝÂÚÇÔÕÏÑÏÔËàÏÑÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÖÕßÇÍÄØÇÙÇÔ
ÚÕÓËÚÇÐÆÎÇßÐÎÓÁÔÎàÂÚÎÙÎ

Οι τιμές³ÈÑ¨oÖÙÈ³{~Ö0ÓÂÑØÑ¨ÑÐÓÈ~ÑÚiÜÐÓÉØÉÉËÉÙÑoÖ¨³Ñ¸ÆV®ÆÙÜÒ¨{Ñ³KÑ¨ÓÜ{VÉi³{ÐÊ³È¦_²ÈT¨iÉ³Ñ¸lVl¸ÙÜÒ¨{Ñ³KÑ¨ÓÜ{.ÖÐ×ÑÙÉÐÉ³iX>->Rv©VÑ~ÌÐi~{ÑÈÒ¨ÂÉ{³¨ÉTÓØÙ{Ò³iÐÑÈÐ×ËÑo{ÑÐÉËi³iØÑ¨ÑooÊØVÚÑÉËÑ{ÜÖÑ¨oÒ
o{ÑÑÉÂ{¨¨ÊÉ{³i³É¨Ò³{ÑÐÉËi³iØ~Ñ³ÑÒÜiØÉÑo~ÌÐ{ÉËÉÙ

Συμβόλαια παράδοσης
αργού Σεπτεμβρίου
πουλήθηκαν σε
κινεζικές εταιρείες
με έκπτωση από 7 έως
9 δολ. το βαρέλι.
ÍÏÇÓËÚÇÌÕØ¦ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÇØÍÕÆ
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«Λες και ήταν διακοπές», διαμαρτύρεται ο καλλιεργητής στρειδιών

Φρεντερίκ Μπουσάρ.

Οι κάτοικοι των πόλεων
πήγαν στα εξοχικά
Στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην
Ισπανία και σε πολλές άλλες
χώρες της Ευρώπης παρατηρήθηκε το φαινόμενο οι πιο
ευκατάστατοι πολίτες να εγκαταλείπουν τις πόλεις με προορισμό τα εξοχικά τους, ώστε
να περάσουν εκεί τις εβδομάδες
του περιορισμού των μετακινήσεων, σύμφωνα με ρεπορτάζ
των New York Times. Η μετα






Η μετακίνηση στην
επαρχία αυξάνει τον
κίνδυνο εξάπλωσης
της επιδημίας.
κίνηση πολλών ανθρώπων
στην επαρχία αυξάνει τον κίνδυνο επέκτασης της επιδημίας
σε περιοχές με λιγοστά νοσοκομεία και ηλικιωμένο πληθυσμό κατά το πλείστον και αναδεικνύει περισσότερο το ήδη
υπάρχον κοινωνικό χάσμα.
Στο νησάκι της Νουαρμουτιέ
στην Ατλαντικό, οι κάτοικοι
παρακολουθούσαν με αυξανόμενη ανησυχία και θυμό τις
σκηνές στην τηλεόραση που
έδειχναν ορδές Παριζιάνων να
επιβιβάζονται σε τρένα όταν
άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες περί απαγόρευσης της κυκλοφορίας. Δεν είχαν αμφιβολία
για το πού κατευθύνονταν. Η

δήμαρχος Νοέλ Φοσέ προσπάθησε να κλείσει τη μοναδική
γέφυρα που συνδέει το νησάκι
με την ηπειρωτική χώρα, αλλά
οι Αρχές την ενημέρωσαν ότι
αυτό θα ήταν παράνομο (η κυβέρνηση δεν έχει απαγορεύσει
τη μετακίνηση στη δεύτερη
κατοικία). «Ανεύθυνο και εγωιστικό» είχε σκεφθεί ο γιατρός
Σιρίλ Βαρτανιάν, ένας από τους
έξι που υπάρχουν στο νησί
Νουαρμουτιέ. Μέσα σε μία νύχτα ο πληθυσμός του νησιού
διπλασιάστηκε στις 20.000 «Η
συμπεριφορά τους ήταν απαράδεκτη. Είναι λες και βρίσκονται σε διακοπές», λέει ο Φρεντερίκ Μπουσάρ, καλλιεργητής
μυδιών. Σχεδόν δύο εβδομάδες
μετά, καταγράφονται 70 ύποπτα κρούσματα του κορωνοϊού
στο νησί.
Στην Ιταλία, χιλιάδες πολίτες
έφυγαν από τις πόλεις του Βορρά προς άλλες περιοχές του
Νότου ώστε να αποφύγουν τον
κατ’ οίκον περιορισμό. Σήμερα,
πολλοί αξιωματούχοι αποδίδουν σε αυτή ακριβώς τη μετακίνηση την αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων στη νότια
Ιταλία. Στην Ισπανία, ο πρώην
πρωθυπουργός Χοσέ Μαρία
Αθνάρ προκάλεσε αντιδράσεις
όταν εγκατέλειψε τη Μαδρίτη
με προορισμό την εξοχική του
βίλα στη Μαρμπέγια την ημέρα
που ανακοινώθηκε η απαγόρευση μετακινήσεων.

«Δεν πληρώνω» από πολυεθνικές
για τα ενοίκια καταστημάτων

Ασκούν πιέσεις στους ιδιοκτήτες ακινήτων για αναστολή των πληρωμών
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Φαινόμενα «Δεν πληρώνω» έχουν
αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή
τους στην αγορά των εμπορικών
καταστημάτων, καθώς μεγάλοι πολυεθνικοί όμιλοι, όπως ο Zara, έχουν
αρχίσει να ασκούν πιέσεις σε ιδιοκτήτες καταστημάτων προκειμένου
να εξασφαλίσουν τη μη καταβολή
του ενοικίου τουλάχιστον του μηνός
Απριλίου, με προοπτική και για τον
μήνα Μάιο, εφόσον τα καταστήματα
παραμείνουν κλειστά και τότε. Αυτό
έχει συμβεί σε τουλάχιστον μία περίπτωση καταστήματος της αλυσίδας, όπου έχει ζητηθεί η μη καταβολή του ενοικίου του Απριλίου.
Ωστόσο, έχει καταβληθεί το αντίστοιχο ενοίκιο του Μαρτίου, χωρίς
κάποια έκπτωση, παρότι έχει θεσπιστεί έκπτωση ενοικίου 40% στα
κλειστά καταστήματα, με αναδρομική ισχύ από τις αρχές του μήνα.Τις
σχετικές πληροφορίες και για άλλες
πολυεθνικές αλυσίδες επιβεβαιώνουν και μεγαλύτερες εταιρείες
που εκμεταλλεύονται ακίνητα, αν
και δεν φαίνεται να ισχύει το ίδιο
επί του παρόντος και για τους ιδιοκτήτες των μεγάλων εμπορικών
κέντρων. «Αυτό δεν σημαίνει όμως
ότι δεν είμαστε προετοιμασμένοι
για τέτοιες κινήσεις από πελάτες
μας και επίσης δεν σημαίνει ότι κι
εμείς από την πλευρά μας θα συναινέσουμε σε κάτι τέτοιο», σημειώνει χαρακτηριστικά στέλεχος ενός
εκ των ομίλων διαχείρισης εμπορικών κέντρων.Σύμφωνα με επαγγελματίες του κλάδου των ακινήτων,
μια δίμηνη αναστολή λειτουργίας
των καταστημάτων δεν απειλεί την
επιβίωση των μεγάλων εμπορικών
αλυσίδων και, επομένως, εκτιμούν
ότι η κίνηση της κυβέρνησης να
θεσπίσει την έκπτωση του 40% του
ενοικίου επαγγελματικών χώρων
για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, σε
συνδυασμό και με τα υπόλοιπα μέτρα, καλύπτει σε μεγάλο βαθμό τις
ανάγκες τους. Αυτό δεν σημαίνει,
βέβαια, ότι δεν θα υπάρξουν και

ΑΡΘΡΟ

Σύμφωνα με επαγγελματίες του κλάδου των ακινήτων, η κίνηση της κυβέρνησης να θεσπίσει την έκπτωση του 40% του ενοικίου επαγγελματικών χώρων
για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, σε συνδυασμό και με τα υπόλοιπα μέτρα, καλύπτει σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες των εμπόρων.







Στελέχη της αγοράς
έχουν αρχίσει να εκφράζουν την ανησυχία
τους για την εξάπλωση
του φαινομένου.
αλυσίδες που θα επιχειρήσουν να
επωφεληθούν από τις συνθήκες
προκειμένου να εξασφαλίσουν ακόμα ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τις
ίδιες, ποντάροντας στον φόβο ορισμένων ιδιοκτητών ότι θα χάσουν
έναν ισχυρό και φερέγγυο
μισθωτή.Στο πλαίσιο αυτό, στελέχη

της αγοράς έχουν αρχίσει να εκφράζουν την ανησυχία τους, κατ’
αρχάς για την εξάπλωση του φαινομένου αυτού. Οπως τονίζουν χαρακτηριστικά, «όταν βλέπεις τέτοια
στάση από πολυεθνικές αλυσίδες
που δεν αντιμετωπίζουν οικονομικά
προβλήματα, πώς θα πρέπει να συμπεριφερθούν μικρότερες εταιρείες
ή ακόμα και μεμονωμένοι καταστηματάρχες που λειτουργούν ένα-δύο
σημεία πώλησης σε δευτερεύουσες
εμπορικές πιάτσες;».Σημειωτέον
ότι ανάλογα περιστατικά έχουν σημειωθεί και εκτός Ελλάδας. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις ήταν οι
όμιλοι ένδυσης κι υπόδησης Adidas
και H&M, που έσπευσαν να αιτη-

θούν αναστολές πληρωμής ενοικίων
σε καταστήματα στη Γερμανία, με
αποτέλεσμα ανώτατα στελέχη τους
να υποχρεωθούν σε διευκρινιστικές
δηλώσεις τις προηγούμενες ημέρες,
προκειμένου να διασκεδάσουν τις
εντυπώσεις που δημιουργήθηκαν
και την κατακραυγή πολιτών, που
απειλούσαν ακόμα και με εμπάργκο
των προϊόντων τους. Υπενθυμίζεται
ότι μόνο στην Αττική, η Adidas λειτουργεί 15 καταστήματα, εκ των
οποίων τέσσερα εντός των εμπορικών κέντρων The Mall Athens,
Golden Hall, Athens Metro Mall και
του εκπτωτικού χωριού MacArthur
Glen.
Αντίστοιχα, η H&M λειτουργεί
19 καταστήματα, δύο εκ των οποίων
στα εμπορικά κέντρα The Mall Athens και Athens Metro Mall κι ενός
ακόμα στο εμπορικό πάρκο Smart
Park.Επιπλέον, υπάρχει έκδηλη ανησυχία για επιστροφή του φαινομένου των αιτημάτων αναπροσαρμογής ενοικίων προς τα κάτω μόλις
επιτραπεί η επαναλειτουργία των
καταστημάτων, παγιώνοντας κατά
κάποιον τρόπο τη μείωση του 40%
που έχει χορηγηθεί εκτάκτως μέχρι
και το τέλος Απριλίου. Στο ξεκίνημα
της οικονομικής κρίσης το 2010 και
μέχρι τουλάχιστον το 2014, στην
αγορά λιανικού εμπορίου πραγματοποιήθηκαν σημαντικές μειώσεις
ενοικίων προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο μειωμένος τζίρος των
καταστηματαρχών και να αποφευχθούν όσο το δυνατόν περισσότερα
λουκέτα. Στο πλαίσιο αυτό, οι τιμές
των ενοικίων κατέγραψε μείωση
της τάξεως του 40% στις πλέον δημοφιλείς «πιάτσες», ενώ σε λιγότερο
εμπορικά σημεία η μείωση των ενοικίων μέχρι και το 2014, όταν και
σταθεροποιήθηκε τελικά η αγορά,
είχε αγγίζει το 70%. Ωστόσο, την
τελευταία πενταετία τα ενοίκια των
καταστημάτων είχαν ξεκινήσει μια
σταθερά ανοδική πορεία, η οποία
συνεχίστηκε και το 2019, κυρίως
χάρις στην υψηλή ζήτηση και την
περιορισμένη προσφορά.

/ Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ

Προτάσεις μέτρων για ενοίκια
Ένας ουσιαστικός περιορισμός που
αντιμετωπίζουμε είναι το πως δεν
μπορούμε να εφαρμόσουμε μέτρα
και πολιτικές που επεμβαίνουν στις
συμβατικές σχέσεις μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών. Συνεπώς μέτρα
όπως ρύθμιση μείωσης ενοικίων
κλπ ενδεχομένως να κριθούν παράνομα. Έχοντας τα πιο πάνω κατά
νουν, τα όποια μέτρα θα πρέπει να
λειτουργήσουν ενθαρρυντικά έτσι
ώστε οι συμβαλλόμενοι (ιδιοκτήτες
και ενοικιαστές) να βρουν συμβιβαστικές λύσεις που θα τους οδηγήσουν
διά μέσου της έκρυθμης κατάστασης
όσο το δυνατόν πιο αλώβητους για
να αποφευχθεί όσο γίνεται ή να περιοριστεί ο αρνητικός οικονομικός
επηρεασμός και η βαθιά ύφεση.
Πρέπει επίσης να έχουμε πάντα
υπόψη μας πως σε όλο αυτό, ο ιδιοκτήτης δεν είναι a- priori ο κακός
της υπόθεσης και ο ενοικιαστής το
θύμα. Στις πλείστες των περιπτώσεων μάλλον το αντίθετο συμβαίνει,
αφού ενοικιαστές δεν πληρώνουν
τα ενοίκιά τους προφασιζόμενοι διάφορα, ή/ και ταμπουρώνονται πίσω
από την προστασία του Νόμου του
Ενοικιοστασίου πολλές φορές για
να εκμεταλλεύονται καταστάσεις
προς όφελος της τσέπης τους και
εναντίον αυτής του ιδιοκτήτη, ωσάν
ο ιδιοκτήτης να τιμωρείται με τη
λογική πως «αυτός έχει πολλά, τι θα
τον βλάψει αν δεν τον πληρώσω
όσα του χρωστώ αφού δεν μπορεί
να μου κάνει τίποτε άμεσα…».
Ενόψει των πιο πάνω και της γενικότερης κατάστασης, μια εισή-

γηση είναι η επέκταση του μέτρου
της αναστολής των εξώσεων έτσι
ώστε για περίοδο 3-4 μηνών ένας
ιδιοκτήτης να μην μπορεί να αρχίσει
διαδικασίες έξωσης ενοικιαστών
αν λόγος της εκκίνησης μιας τέτοιας
διαδικασίας είναι η μη πληρωμή
ενοικίου συνεπεία του αρνητικού
οικονομικού επηρεασμού του ενοικιαστή από τον COVID-19. Το τι θα
απαιτείται σε τέτοια περίπτωση είναι μια τυπική ειδοποίηση, πλην
υπεύθυνη δήλωση από τον ενοικιαστή προς τον ιδιοκτήτη με ένα
email ή φαξ ή διπλοσυστημένη επιστολή. Οι υπόλοιπες ρήτρες του
συμβολαίου θα εξακολουθήσουν
να ισχύουν κανονικά, οπότε και το
ενοίκιο θα τρέχει.
Τόσο ο ιδιοκτήτης όσο και ο ενοικιαστής θα έχουν το δικαίωμα με
παρόμοια επιστολή όπως την πιο
πάνω να αιτούνται από το έτερο μέρος, αναδιάρθρωση του τρόπου πληρωμής του ενοικίου για την περίοδο
Μαρτίου – Ιουνίου 2020 (περιλαμβανομένων). Η αναδιάρθρωση θα
διαλαμβάνει συμφωνημένο ποσοστό
έκπτωσης κατά την περίοδο αυτή,
τρόπο μελλοντικής της αποπληρωμής
(π.χ. αναλογικά σε κάθε επόμενο μήνα μέχρι εξόφλησης κλπ) και ρητή
διατύπωση από τον ιδιοκτήτη προς
τον ενοικιαστή πως η αναπροσαρμογή ενοικίου κατά την περίοδο
αυτή αποτελεί μια εφάπαξ έκπτωση
και όχι μείωση του ενοικίου. Με την
ρητή αυτή διατύπωση του ιδιοκτήτη,
ο ενοικιαστής θα είναι υποχρεωμένος
νομικά να την αποδεχτεί σαν τέτοια.

Τα όποια μέτρα θα πρέπει να λειτουργήσουν ενθαρρυντικά έτσι ώστε οι συμ-

βαλλόμενοι (ιδιοκτήτες και ενοικιαστές) να βρουν συμβιβαστικές λύσεις .
Η διαφοροποίηση της εφάπαξ
έκπτωσης με την μείωση είναι σημαντική επειδή η μείωση μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικό στάδιο σαν όπλο από τον ενοικιαστή
εναντίον του ιδιοκτήτη εντός διαδικασιών στο Δικαστήριο Ελέγχου
Ενοικιάσεων αν το υποστατικό είναι
ενοικιοστασιακό και να γίνει επανακαθορισμός του ενοικίου από πιο
χαμηλό επίπεδο.
Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πως κύριο ρόλο στο πιο πάνω
παίζει ο ιδιοκτήτης. Αυτός κρίνει
καλύτερα αν ο ενοικιαστής του είναι
κάποιος ο οποίος αξίζει βοήθειας
και αν δεν θέλει να τον χάσει, έχοντας υπόψη του την μέχρι τώρα σχέση
τους.
Σαν μια ισοζυγισμένη αντιμετώπιση του πιο πάνω μέτρου μεταξύ

του ενοικιαστή και του ιδιοκτήτη
προτείνεται όπως:
- Η έκπτωση που προσφέρεται
από τον ιδιοκτήτη να μην είναι απαιτητή μελλοντικά αν ο ενοικιαστής
αποδείξει πως έχει απώλεια πέραν
του 50% των εισοδημάτων του.
- Ο ιδιοκτήτης θα έχει φοροαπαλλαγή ανάλογη με το ύψος έκπτωσης
που παραχωρεί νοουμένου ότι αυτή
η έκπτωση δεν απαιτείται από τον
ενοικιαστή σε βάθος χρόνου.
Στη βάση της λογικής του πιο
πάνω μέτρου, θα μπορούσε να γίνει
ανάλογη ρύθμιση και στις περιπτώσεις των ενοικιαστών που υπόκεινται
σε πληρωμή franchise fees.
Ένα άλλο μέτρο είναι το κράτος
να δημιουργήσει ένα είδος κρατικής
εγγύησης ενοικίων στην ακόλουθη
βάση:

- Το μέτρο θα έχει ισχύ μέχρι 4
μήνες.
- Θα παρέχεται κάλυψη μέχρι
20% του ενοικίου για νοικοκυριά με
συνδυασμένο συνολικό ετήσιο εισόδημα που θα καθοριστεί εκ των
προτέρων.
- Θα παρέχεται κάλυψη μέχρι
40% του ενοικίου για επιχειρήσεις
με ετήσιο τζίρο που θα καθοριστεί.
Μπορεί το μέτρο να είναι κλιμακωτό
τόσο σε επίπεδο κάλυψης όσο και
σε επίπεδο τζίρων και ο τζίρος θα
είναι ο τελευταίος που δηλώθηκε
για σκοπούς φορολογίας.
- Ο ιδιοκτήτης σε κάθε περίπτωση
θα είναι φυσικό πρόσωπο με ετήσιο
εισόδημα που κατ’ ελάχιστον 20%
του εισοδήματος αυτού προέρχεται
από ενοίκια.
- Η εγγύηση ενεργοποιείται και
εκτελείται ένα μήνα μετά από τη
στιγμή που το ενοίκιο είναι πληρωτέο.
- Ο φορέας καταβολής της εγγύησης προς τον ιδιοκτήτη είναι ένας
οργανισμός όπως ο ΚΟΑΓ.
- Το υπόλοιπο του ενοικίου αποτελεί ρίσκο του ιδιοκτήτη.
Θα μπορούσε μέρος των κρατικών
εγγυήσεων προς τις τράπεζες – αν
τελικά περάσει το μέτρο – να αφορά
σε εγγύηση δανείων σχεδόν μηδενικού επιτοκίου που:
- οι ενοικιαστές θα λαμβάνουν
για αποπληρωμή ενοικίων.
- οι ιδιοκτήτες θα λαμβάνουν αν
πρέπει να συμπληρώσουν τρέχουσες
τους ανάγκες από διαφυγόντα ενοίκια.

Σημειώνω πως το πιο πάνω μέτρο
προωθείται από πολλές χώρες στην
Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις
ΗΠΑ και αλλού.
Όλα τα πιο πάνω μέτρα δεν θα
ισχύουν για συμβάσεις μισθώσεων
που συνάπτονται μετά την
01/04/2020, καθώς τα δεδομένα
είναι ενώπιον των συμβαλλομένων
μερών και οφείλουν να τα λαμβάνουν υπόψη κατά την όποια διαπραγμάτευση πριν τη σύναψη σύμβασης.
Όλα τα πιο πάνω μέτρα δεν θα
μπορούν να εφαρμοστούν στις περιπτώσεις όπου ενοικιαστές είναι
στρατηγικά κακοπληρωτές, εκτός
αν εντός μιας τακτής χρονικής προθεσμίας και πριν την εφαρμογή μέτρων αρωγής, τακτοποιήσουν τις
οφειλές τους προς τον ιδιοκτήτη.
Σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαία η νουθεσία προς τους ιδιοκτήτες να επιδείξουν σύνεση και
λογική αντιμετώπιση έναντι των
προβλημάτων των ενοικιαστών,
αλλά και η προτροπή προς τους
ενοικιαστές πως δεν πρέπει με κανένα τρόπο να παρεκκλίνουν από
τις συμβατικές τους υποχρεώσεις
με μονομερή μέτρα – όπως η άρνηση πληρωμής ενοικίου επειδή
έτσι έκριναν. Σε αυτό, καταλυτικό
ρόλο μπορούν να παίξουν οικείοι
σύνδεσμοι, πολιτικά κόμματα και
το επίσημο κράτος.

Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS, είναι
CEO της APS Andreou Property Strategy
- Chartered Surveyors.
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Ο νέος ιός της συνωμοσίας

Ο Αμερικανός καθηγητής και συγγραφέας Ράσελ Μιούρχεντ μιλάει στην «Κ» για τη μετάλλαξη των κατασκευασμένων θεωριών
Συνέντευξη στον ΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ

«Οταν ÎÙßÔÜÓÕÙÏÕÒÕÍÃÇÚÇÈ¦àËÏ
ÓËÁÔÇÔÏÄÑËØÊÃàËÏÕÏÄÝ®ÓÇÝÒÁËÏ
ÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎ¦ÑØÎÚÕßÚÒÇÔÚÏÑÕÆ
ÍÏÇÚÎÔËÖÏÊÎÓÃÇÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆ
ÑÇÏÚÎÔÇÔÚÃÊØÇÙÎÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
¬ØÇÓÖÕÑÇÛÎÍÎÚÂÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ
ÑÇÏÕÒÏÚÏÑÂÝÚÕßÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕß§Ú¦ØÚÓÕßÛª¦ÙËÒ¡ÏÕÆØÞËÔÚ
ÒÒ¦ÇßÚÄÊËÔËÃÔÇÏÊÏÄÒÕßÖÇØÂÍÕØÕÊÏÄÚÏÎÙßÔÂÛËÏÇÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÔÇÌÜÔ¦àËÏ¸ßÔÜÓÕÙÃÇ¹
Ñ¦ÛËÌÕØ¦ÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÓÏÇ
ÖÚßÞÂÚÎÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝ¦ÌÎÙËÚÎÞ×ØÇÓÇÝÚËÒËÃÜÝÇÖØÕËÚÕÃÓÇÙÚÎÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÇßÚÂÚÎÔ
ÑÇÚÇÙÚØÕÌÂ®ÖØÕÙÛÁÚËÏ
©ÏÛËÜØÃËÝÙßÔÜÓÕÙÃÇÝÁÞÕßÔ
ÚÎÔÚÏÓÎÚÏÑÂÚÕßÝÑ¦ÛËÌÕØ¦ÖÕßÎ
ÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÁÔÇÓÏ-

SHUTTERSTOCK
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Ο Ράσελ Μιούρχεντ.

«Μάλλον ÚÑ¨ÓÉ{ÑÑ~³ÊÈÐÉÑËÑ³{ØÓÉØÚÉ¨ËÉØÈÐËÑØVÌØ~Ñ{³Ó{ÌuVÜÓÉ{³itu~ÑÚioi³ÊØ{Ö¨TÉ³

ÑØÄÂÁÔÇÓËÍ¦ÒÕÖØÄÈÒÎÓÇÄÖÜÝ
ÙßÓÈÇÃÔËÏÇßÚÁÝÚÏÝÓÁØËÝÓËÚÎÔ
ÖÇÔÊÎÓÃÇÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÚÎÔÇØÞÂÚÎÝËÐ¦ÖÒÜÙÎÝÎÛËÜØÃÇÄÚÏÕ
ÏÄÝÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑËÙËÁÔÇÓßÙÚÏÑÄËØÍÇÙÚÂØÏÕÚÎÝÖÄÒÎÝÕßÞ¦Ô
ÚÎÝ ÃÔÇÝÜÝÄÖÒÕËÔÄÝÌÇÔÚÇÙÚÏÑÕÆÈÏÕÞÎÓÏÑÕÆÖÕÒÁÓÕßØÃàÜÙËÙË
ÇØÑËÚ¦ÓßÇÒ¦ÞÜØÃÝÔÇßÖ¦ØÞËÏÎ
ÖÇØÇÓÏÑØÂÙÞËÚÏÑÂÇÖÄÊËÏÐÎÂÁÔÊËÏÐÎØÑËÚÕÃÜÙÚÄÙÕÁÙÖËßÙÇÔ
ÔÇÕÔÕÓÇÚÃÙÕßÔÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄÑÏÔËàÏÑÄÏÄ®ÑÇÏÔÇÊ×ÙÕßÔËÖÃÙÎÓÎ
ßÖÄÙÚÇÙÎÙËÛËÜØÃËÝÙßÔÜÓÕÙÃÇÝ
ÄÖÜÝÕªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔÄÝÍËØÕßÙÏÇÙÚÂÝ¬ÕÓ ÄÚÕÔÇÖÄÚÕØÑÇÔÙÕ
ÚÎÔ×ØÇÖÕßÖÇØÇÊÁÞÕÔÚÇÔÄÚÏÊËÔ
ßÖ¦ØÞÕßÔÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßÔÇÇÖÕÊËÏÑÔÆÕßÔÚÁÚÕÏÕßÝÏÙÞßØÏÙÓÕÆÝ
ËÔÁÞÕßÓËÙÚÕÏÞËÃÇÄÚÏÇßÚÂÎ
ÇÙÛÁÔËÏÇÐËÑÃÔÎÙËÇÖÄËÑËÃ®ÁÒËÍËÕÍËØÕßÙÏÇÙÚÂÝÚÕÔ¢ËÈØÕß¦ØÏÕÇÒÒ¦ËÖËÏÊÂÎ ÃÔÇÂÚÇÔÊÏÖØÄÙÜÖÎÑÇÏÇÔËÏÒÏÑØÏÔÂÝÇÖÄÚÎÔ
ÇØÞÂÖØÁÖËÏÔÇÊÏÇÚßÖ×ÙÕßÓËÚÎÔ
ËØ×ÚÎÙÎÍÏÇÔÇÊÕÆÓËÚÏÒÁÔËÚÇ
ÙÚÕÏÞËÃÇÑÇÏÎ ÃÔÇÇßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂ
ÊËÔÊÃÔËÏÑÇÓÏ¦ÇÖ¦ÔÚÎÙÎÙËÇßÚÂ
ÚÎÔËØ×ÚÎÙÎ®
ÑÕÆÍËÚÇÏÓÖËØÊËÓÁÔÕÑÇÏÓ¦ÒÒÕÔËÃÔÇÏ¢ÇÃÔËÚÇÏÄÓÜÝÄÚÏÓËÚÇÒÒ¦ÐËÏÝÊËÔÙßÓÈÇÃÔÕßÔÓÄÔÕ
ÙÚÕßÝÏÕÆÝÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÏÝÛËÜØÃËÝ
ÙßÔÜÓÕÙÃÇÝÖÕßËÖÇÔÁØÞÕÔÚÇÏÖÏÕ
ÖÇØ¦ÒÕÍËÝÑÇÏÖÏÕËÖÏÑÃÔÊßÔËÝÇÖÄ

ÚÏÝ¯ÑÒÇÙÏÑÁÝßÚÄßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔ
Õª¦ÙËÒ¡ÏÕÆØÞËÔÚÑÇÏÎ§¦ÔÙÏ
ªÄàËÒÓÖÒÕßÓÑÇÛÎÍÂÚØÏÇÕÒÏÚÏÑ×ÔÖÏÙÚÎÓ×ÔÙÚÕÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕ¡ÖØ¦ÕßÔÙÚÕÈÏÈÒÃÕÚÕßÝ(
SV[VMWLVWSLHYLZH`PUN®¬ÕÒÁÔË
ÖÕÒÒÕÃ®ÚÜÔËÑÊÄÙËÜÔÚÕßÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕßØÃÔÙÚÕÔÖÕßÑßÑÒÕÌÄØÎÙËÙÚÇÇÍÍÒÏÑ¦ÖØÏÔÇÖÄÓËØÏÑÁÝ
ÎÓÁØËÝ©ÏÙßÍÍØÇÌËÃÝßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔÄÚÏÙÚÎÔËÖÕÞÂÚÕß§ÚÄÔÇÒÔÚ
¬ØÇÓÖÕÏÛËÜØÃËÝÙßÔÜÓÕÙÃÇÝÇÖÁÑÚÎÙÇÔÓÏÇÔÁÇÖÏÕÇÖÒÂÊÕÓÂÑÇÏ
ÊÏÇÙÖËÃØÕÔÚÇÏËÆÑÕÒÇÓÁÙÇÇÖÄÚÇ
ÙÄÙÏÇÒÓÃÔÚÏÇ
¢Ø¦ÙËÏÝÄÖÜÝÚÕÒÁÔËÖÕÒÒÕÃ®
ÊËÔÒÁÜÄÚÏËÃÔÇÏÇÒÂÛËÏÇÇÒÒ¦ÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙËÔÇËÃÔÇÏ®ËÃÔÇÏËÔÊËÃÐËÏÝÚÎÝÔÁÇÝØÎÚÕØÏÑÂÝÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚÇÏËßØÁÜÝÙÚÎÔÓËØÏÑÂ
ÑÇÏÊËÔÈÇÙÃàËÚÇÏÙËÙÚÕÏÞËÃÇÇÒÒ¦ÙÚÎÔËÍÑßØÄÚÎÚÇ®ÚÎÝËÖÇÔ¦ÒÎÉÎÝÔÚÕÒÁÔËÂÚÕÑÕÏÔÕÖÕÏÕÆÔÛÇÖØÕÙÛÁÚÇÓËÖÕÒÒÕÃÓ¦ÒÒÕÔ
ÏÙÞÆËÏ¡ÁÞØÏÙÚÏÍÓÂÝÖ¦ÔÚÜÝÊËÔ
ÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÒËÏÚÕßØÍËÃÎÇÔÕÙÃÇ
ÚÎÝÇÍÁÒÎÝ¡¦ÒÒÕÔÚÕÇÔÚÃÛËÚÕ
ÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÂÛËÜØÃÇÙßÔÜÓÕÙÃÇÝÊÎÓÏÕßØÍËÃÚÇÏËÐÇÏÚÃÇÝËÔÄÝ
ÍËÍÕÔÄÚÕÝ ¦ÚÏÙßÓÈÇÃÔËÏÙÚÕÔ
ÑÄÙÓÕÖÕßËÃÔÇÏÊÆÙÑÕÒÕÔÇÑÇÚÇÔÕÎÛËÃÔÁÇÛËÜØÃÇÙßÔÜÓÕÙÃÇÝ
ÊËÔÞØËÏ¦àËÚÇÏÍËÍÕÔÄÚÇËÑÏÔ¦ËÏ
ÓËÓÏÇÑÇÚÇÙÑËßÂÍËÍÕÔÄÚÜÔÂÓË
Ñ¦ÚÏÚËÒËÃÜÝÌÇÔÚÇÙÚÏÑÄÑÒÇÙÏ-

Η συνήθεια της κυβέρνησης να φωνάζει
«Συνωμοσία!» άφησε
τη χώρα μας τελείως
απροετοίμαστη
να αντιμετωπίσει
αυτή την καταστροφή.
Το βιβλίο ³,ÒÉÜ{Ö¨TÉ³~Ñ{
Ò{,ÌÇÉÜÐÜÈÐtÝ²k__
>¦_©>Ãxnut0ÜÓÉÜÜËu~È~Ü×Ì¨iÉ³ÑÑooÜ{~Ò¨{ÑÌÐÉ¨{~ÓØiÐÓ¨ÉØ

Η εωρία συνωμοσίας
δεν χρειάζεται
γεγονότα. Ξεκινάει
με μια κατασκευή
γεγονότων ή με κάτι
τελείως φανταστικό.

ÑÂÛËÜØÃÇÞØËÏ¦àËÚÇÏÙÚÕÏÞËÃÇÃÙÜÝ
ÄÞÏÇÑØÏÈÂÍÏÇÔÇÍÃÔËÏÖÏÙÚËßÚÂ
ÑÇÏÑÇÚÇÒÂÍËÏÙËÓÏÇËÐÂÍÎÙÎÚÎ
ÔÁÇËÖÕÞÂÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÊËÔËÃÔÇÏ
ÇÖÇØÇÃÚÎÚÇÓÄÔÕÎÇÌÂÍÎÙÎÕÏ
ÏÙÚÕØÃËÝ®ÓÇÝÒÁËÏÕÑÇÛÎÍÎÚÂÝ
¡ÏÕÆØÞËÔÚ

Η 11η Σεπτεμβρίου
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂËÏÙÈÕÒÂÙÚÕØ¦Ñ
ÑÇÏÎÚØÕÓÕÑØÇÚÏÑÂËÖÃÛËÙÎÚÎÝ
ÎÝËÖÚËÓÈØÃÕßÂÚÇÔÊÆÕÓËÍ¦ÒÇ

ÍËÍÕÔÄÚÇÖÕßËÐÎÍÂÛÎÑÇÔ®ÇÖÄ
ÇØÑËÚÕÆÝÓËÛËÜØÃËÝÙßÔÜÓÕÙÃÇÝ
ËÔÂÚÇÔÒÃÍÕÏÄÙÕÏÙßÔÁÊËÙÇÔÚÎÔ
ËÖÃÛËÙÎÙÚÕØ¦ÑÓËÙÞÁÙËÏÝÚÕß
ÚÄÚËÇÔÚÏÖØÕÁÊØÕß§ÚÏÑ¬ÙÁÔÏÓË
ÖËÚØËÒÇáÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝßÚÄËÃÔÇÏ
ÓÏÇÑÒÇÙÏÑÂÛËÜØÃÇÙßÔÜÓÕÙÃÇÝ
ÃÙÜÝÄÞÏÖÕÒÆÖËÏÙÚÏÑÂÇÒÒ¦ÖÇØÇÓÁÔËÏÓÏÇÛËÜØÃÇ®ÙÎÓËÏ×ÔËÏÕ
Ñ¡ÏÕÆØÞËÔÚÇÒÒ¦ÇÝÚÎÙßÍÑØÃÔÕßÓËÓËÚÕ¸7PaaHNH[L¹ËÔÇÔÚÃÕÔ
ÚÎÝ²ÃÒÇØÏ ÒÃÔÚÕÔÖÕßÂÚÇÔÑÇÛÇØ¦ÓÏÇÌÇÔÚÇÙÚÏÑÂÏÙÚÕØÃÇ®¬Õ
7PaaHNH[L®ÂÚÇÔÓÏÇÛËÜØÃÇÙßÔÜÓÕÙÃÇÝÖÕßÁÍÏÔË]PYHSÙÚÏÝÖØÕËÊØÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÚÕßÑÇÏÂÛËÒË
ÚÎÔ ÒÃÔÚÕÔÔÇÙßÔÊÁËÚÇÏÓËÁÔÇ
ÑÆÑÒÜÓÇËÓÖÕØÃÇÝÇÔÛØ×ÖÜÔÓÁÙÜ
ÑÇÚÇÙÚÎÓ¦ÚÜÔ¯ÖÃÚÙÇÝ
ÏÇÚÃÄÓÜÝÚÎÔÖÇÚ¦ËÏÚÕÑÕÏÔÄ
ÇÑÄÓÇÑÇÏÙÚÎÔËÖÕÞÂÓÇÝ"©ÏÔÁËÝÛËÜØÃËÝÙßÔÜÓÕÙÃÇÝÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÁÔÇÔÖÕÒÏÚÏÑÄÑÄÙÓÕÓÁÙÇ
ÙÚÕÔÕÖÕÃÕÕÏÉÎÌÕÌÄØÕÏÑÇÏÚÇ
ÑÄÓÓÇÚÇÇÔÇÍÔÜØÃàÕÔÚÇÏÇÖÄÑ¦ÚÏ
ÖÕßÌÇÃÔËÚÇÏÇÖÄÒßÚÇÙÜÙÚÄÑÇÏ
ÇÍÇÛÄÑÇÏÊÏÑÇÏÕÒÕÍÕÆÔÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÖÃÙÚÎÔËÃÞËÝÑ¦ÖÕÏÇÇÓÌÏÈÕÒÃÇÖÕÒÏÚÏÑ¦ÍÏÇÚÎÔ ÒÃÔÚÕÔÚÕ
¸7PaaHNH[L¹ÛÇÁÖÇÏØÔËÇßÚÂÚÎÔ
ÇÓÌÏÈÕÒÃÇÑÇÏÛÇÙÕßÁÒËÍËÄÚÏÎ
ÒÃÔÚÕÔÊËÔÁÞËÏÓÄÔÕËÒÇÚÚ×ÓÇÚÇÇÒÒ¦ËÃÔÇÏÑÇÏÑÇÑÄÝ¦ÔÛØÜÖÕÝ
ÚÙÏÑ¦ÖÕÏÕÝÛÇÂÚÇÔÇÑÄÓÇÖÏÕÙÃÍÕßØÕÝÄÚÏÎÙÚÂØÏÐÎÙÚÕÔ¬ØÇÓÖ

ËÃÔÇÏÊÏÑÇÏÕÒÕÍÎÓÁÔÎÑÇÏÛÇÁÙÈÎÔËÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÇÓÌÏÈÕÒÃËÝÚÕß
ÒÒ¦ÕÏÖØÇÍÓÇÚÏÑÁÝÊÎÓÕÑØÇÚÃËÝËÃÔÇÏÍËÓ¦ÚËÝÇÖÄÇÓÌÏÈÕÒÃËÝ
ÎÖÕÒÏÚÏÑÂËÃÔÇÏÖËØÃÖÒÕÑÎÍÏÇÚÃ
ÁÚÙÏËÃÔÇÏÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏ©ÏÔÁËÝÛËÜØÃËÝÖØÕÙÖÇÛÕÆÔÔÇËÐÇÌÇÔÃÙÕßÔ
ÇßÚÁÝÚÏÝÖËØÏÖÒÕÑÄÚÎÚËÝÑÇÏÇÔÇÊËÏÑÔÆÕßÔÇÖÄÒßÚËÝÈËÈÇÏÄÚÎÚËÝ®
ÓÇÝÒÁËÏÕÑÇÛÎÍÎÚÂÝ
©ÖÜÝÙßÓÈÇÃÔËÏÄÓÜÝÑÇÏÓË
ÚÕßÝÏÕÆÝÇßÚÁÝÕÏÓËÚÇÒÒ¦ÐËÏÝ
ÊËÔÙßÓÈÇÃÔÕßÔÇÖÄÚÎÓÏÇÓÁØÇ
ÙÚÎÔ¦ÒÒÎ©Ñ¡ÏÕÆØÞËÔÚÚÕÖÕÛËÚËÃÚÇÃÞÔÎÇßÚ×ÔÚÜÔÇÒÒÇÍ×Ô
ÙÚÕÓËÚÎÔÜØÃÓÇÔÙÎÑÇÏÊÏ¦ÊÕÙÎÓÁÙÜÔËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÄÖÜÝ
ÚÕ-HJLIVVRÑÇÏÚÕ;^P[[LY©ÏÔÁËÝÚËÞÔÕÒÕÍÃËÝÁÊÜÙÇÔÚÎÊÆÔÇÓÎ
ÙÚÕÔÑÇÛÁÔÇÔÇÊÏÇÙÖËÃØËÏÕÚÏÊÂÖÕÚËÛÁÒËÏÙÚÕÔÑÄÙÓÕËÒËÆÛËØÇ
ÑÇÏÊÜØË¦Ô¡ÃÇÇÖÄÚÏÝÖÏÕÊÎÓÕÌÏÒËÃÝÛËÜØÃËÝÙßÔÜÓÕÙÃÇÝÖÕßÑßÑÒÕÌÕØÕÆÙËËßØÁÜÝÖØÏÔÇÖÄÚÎÔ
ÁÒËßÙÎÚÕß¬ØÇÓÖÂÚÇÔËÑËÃÔÎÖÕß
ÇÓÌÏÙÈÎÚÕÆÙËÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂ
ÏÛÇÍÁÔËÏÇÚÕß¡ÖÇØ¦Ñ©ÓÖ¦ÓÇ
ßÚÄÖÕßÑ¦ÔËÏÕÖØÄËÊØÕÝ¬ØÇÓÖ
ËÃÔÇÏÔÇËÔÏÙÞÆËÏÇßÚÁÝÚÏÝÛËÜØÃËÝ
ÔÇÚÏÝÑ¦ÔËÏÖÏÕËÓÌÇÔËÃÝÑÇÏÖÏÕ
ÊßÔÇÚÁÝÞËÏÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÁÔÇ
ÔÁÕÙÚßÒÑÇÏÊËÔËÃÓÇÏÙÃÍÕßØÕÝ
ÇÔÇßÚÄÝÕÚØÄÖÕÝ¦ÙÑÎÙÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÙÚÏÝÛÇÌÆÍËÏÄÚÇÔÌÆÍËÏÑÇÏËÑËÃÔÕÝ®

Με έγκυρη πληροφόρηση να προστατέψουμε την κοινή γνώμη
Υπάρχουν ÌÜÔÁÝÖÕßÒÁÔËÄÚÏÙË
ÓÏÇÈØ×ÓÏÑÎÓ¦ÞÎÖØÁÖËÏÔÇÖÇÒÁÉËÏÝÈØ×ÓÏÑÇ®ÂÇÒÒÏ×ÝÔÇÖÕÒËÓÂÙËÏÝÚÎÌÜÚÏ¦ÓËÌÜÚÏ¦ÚÕ
ÈÏÈÒÃÕÚÕßÝÄÓÜÝÕÏÊÆÕÙßÍÍØÇÌËÃÝßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔÄÚÏÖØÁÖËÏÔÇ
ÙÈÂÙËÏÝÚÎÌÜÚÏ¦ÓËÔËØÄ®ÑÇÏÛËÜØÕÆÔÄÚÏÚÕÌ¦ØÓÇÑÕÍÏÇÚÕÔÁÕÏÄ
ÚÜÔÙßÔÜÓÕÙÏ×ÔËÃÔÇÏÚÇÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÚÇËÖÏÞËÏØÂÓÇÚÇÑÇÏ
ÎËÖÇÔ¦ÑÚÎÙÎÚÎÝËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝ
ÙÚÕßÝÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÆÝÛËÙÓÕÆÝ
ÕÏÕÏÄÓÜÝÛÇÚÇÇÑÕÆÙÕßÔÇßÚ¦"
±Ö¦ØÞÕßÔÊÆÕÚÆÖÕÏÑÕÏÔÕÆ

Τα ΜΜΕ πρέπει να
απευθυνθούν σε όσους
δεν πιστεύουν αυτές τις
θεωρίες αλλά είναι μπερδεμένοι, σε όσους ψάχνουν αληθινά στοιχεία
αλλά δεν τα βρίσκουν.

Ø×ÚÇËÃÔÇÏÕÏÖØÇÍÓÇÚÏÑÕÃÖÏÙÚÕÃ
ÄÙÕÏÊËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÇÒÒ¦ÐÕßÔ
ÚÎÔ¦ÖÕÉÂÚÕßÝÑÇÏÖÏÙÚËÆÕßÔÄÚÏ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦Õ©ÓÖ¦ÓÇÊËÔÍËÔÔÂÛÎÑËÙÚÎÔÓËØÏÑÂÓ¦ÝÓÇÝ
ËÔÊÏÇÌÁØÕßÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÄÙÕÏ
ÊËÔÖÏÙÚËÆÕßÔÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÇßÚÁÝ
ÚÏÝÛËÜØÃËÝÇÒÒ¦ËÃÔÇÏÓÖËØÊËÓÁÔÕÏÇÖÄÚÎÙßÔËÞÏàÄÓËÔÎÛÆËÒÒÇ
ÙßÔÜÓÕÙÏÕÒÕÍÏÑ×ÔÑÇÚÇÍÍËÒÏ×Ô
ßÚÕÃËÃÔÇÏÄÙÕÏÉ¦ÞÔÕßÔÇÒÎÛÏÔ¦
ÙÚÕÏÞËÃÇÇÒÒ¦ÊËÔÚÇÈØÃÙÑÕßÔÑÇÏ
ÙËÇßÚÕÆÝÖØÁÖËÏÔÇÇÖËßÛßÔÛÕÆÔ
ÚÇÙÕÈÇØ¦¡¡ÏÙÚËÆÕßÓËÄÚÏ

ÎÁÍÑßØÎÖÒÎØÕÌÄØÎÙÎÓÖÕØËÃ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÔÇÖËÃÙËÏÚÕÓËÍ¦ÒÕ
ÑÕÏÔÄÑÇÏÎÓ¦ÞÎËÃÔÇÏÔÇÖØÕÙÚÇÚÁÉÕßÓËÚÎÔÑÕÏÔÂÍÔ×ÓÎÇÖÄÚÎ
ÙÆÍÞßÙÎÚÎÔÑÄÖÜÙÎÑÇÏÚÕÔÇÖÕÖØÕÙÇÔÇÚÕÒÏÙÓÄ®

Ολοκληρωτισμός
©ÏÙßÍÍØÇÌËÃÝËÑÚÏÓÕÆÔÖÜÝ
ÄÚÇÔÕÏÖÇØ¦ÒÕÍËÝÛËÜØÃËÝÍÃÔÕÔÚÇÏÖÕÒÏÚÏÑÂÇßÚÄÖØÕÑÇÒËÃÁÔÇ
ÔÁÕËÃÊÕÝÕÒÕÑÒÎØÜÚÏÙÓÕÆÖÕß
ËÃÔÇÏÖÕÒÏÚÏÑ¦ÙÚËÃØÕÑÄÓÇÑÇÏ
ÚÇÑÕÓÓÕßÔÏÙÚÏÑ¦ÑÇÛËÙÚ×ÚÇÙÚÎ-

ØÃàÕÔÚÇÔÙÚÎÔÏÊÁÇËÔÄÝÊÃÑÇÏÕß
ÑÄÙÓÕßÄÖÜÝÚÕÔÖËØÏÁÍØÇÌËÎ
ÌÏÒÕÙÕÌÃÇÚÕßÓÇØÐÏÙÓÕÆ©ÔÁÕÝ
ÕÒÕÑÒÎØÜÚÏÙÓÄÝÊËÔÁÞËÏÏÊÇÔÏÑ¦
ÂÑ¦ÖÕÏÇÏÊÁÇÊÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝÊËÔ
ßÖ¦ØÞËÏÑÇÓÏ¦ËÒÖÃÊÇÈËÒÚÃÜÙÎÝ
ÚÎÝàÜÂÝ®ÓÇÝÒÁËÏÕª¦ÙËÒ¡ÏÕÆØÞËÔÚËÑÌØ¦àÕÔÚÇÝÚÎÔÇÔÎÙßÞÃÇÚÕßÍÏÇÚÎÔÇÖÕÊßÔ¦ÓÜÙÎÚÎÝ
ÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÙÚÎÔÓËØÏÑÂËÔ
ÔÕÓÃàÜÄÚÏÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÑÏÔÊßÔËÆËÏÈØÇÞßÖØÄÛËÙÓÇÇÒÒ¦ÙÚÇÊÏÇÑ¦ÇÖÕÊßÔÇÓ×ÔËÚÇÏÑÇÏÍÃÔËÚÇÏÖÏÕËÆÛØÇßÙÚÎ

¬ÏÛÇÍÃÔËÏÙËÞØÄÔÏÇ"§ÕÓÃàÜ
ÇßÚÄËÃÔÇÏÚÕËØ×ÚÎÓÇÖÕßÖØÁÖËÏ
ÔÇÛÁÙÕßÓË®
¬ÕÈÁÈÇÏÕËÃÔÇÏÓÇÝÒÁËÏÄÚÏ
ÇÑÄÓÇÊËÔÁÞÕßÓËÊËÏÚÎÔÑÕØÆÌÜÙÎÇßÚÕÆÚÕßÌÇÏÔÕÓÁÔÕßËÜØËÃÄÚÏÕÏÖÕÒÏÚÏÑÕÃÛÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙÕßÔÇßÚÄÚÕÔÁÕËØÍÇÒËÃÕÍÏÇ
ÔÇÖØÕÜÛÕÆÔÚÎÔÇÚàÁÔÚÇÚÕßÝÑÇÏ
ÔÇÇÖÕÑØÕÆÕßÔÚÇÊßÙ¦ØËÙÚÇÍÏÇ
ÚÕßÝÃÊÏÕßÝÍËÍÕÔÄÚÇ¡¦ÒÒÕÔ
ÛÇÖØÁÖËÏÔÇÇÖÕÑÚÂÙÕßÓËÇÔÕÙÃÇÙÚÏÝÔÁËÝÛËÜØÃËÝÙßÔÜÓÕÙÃÇÝÄÖÜÝÑÇÏÙÚÕÔÔÁÕÏÄ®
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Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

Ο

Επιμέλεια:

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ
Αυτή την ËÈÊÕÓ¦ÊÇÎ ®ÙÇÝÖÇØÕßÙÏ¦àËÏËÖÚ¦ÖËØÏÕÊÏÑÁÝËÑÊÄÙËÏÝÕÏÕÖÕÃËÝÛËØÇÖËÆÕßÔÚÏÝÏÙÚÕØÏÑÁÝÙÖÕßÊÁÝ
ÚÎÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÙËÄÒËÝÚÏÝÓÕØÌÁÝÚÇ
ËÏÑÇÙÚÏÑ¦ÑÇÏÚÏÝ¦ÒÒËÝÖÇØÇÙÚÇÚÏÑÁÝ
ÚÁÞÔËÝ¬ÕÑÇÛÁÔÇÇÖÄÇßÚ¦ÁÞËÏÚÕÔ
ÊÏÑÄÚÕßÞÇØÇÑÚÂØÇÑÇÏÇÌÂÔËÏÙËÑ¦ÛËÚËÆÞÕÝÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÇÖÕÚÆÖÜÓÇ
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΣΤΙΑ
Η «Κυπριακή ÙÚÃÇ®ËÃÔÇÏËÐÇÓÎÔÏÇÃÇ
ÖËØÏÕÊÏÑÂÁÑÊÕÙÎÑÇÏÌÏÒÕÊÕÐËÃÔÇ
ÙßÓÈ¦ÒËÏÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÜÔÑßÖØÏÇÑ×Ô
ÍØÇÓÓ¦ÚÜÔÓËÚÎÊÎÓÕÙÃËßÙÎÖÕÏÑÃÒÜÔÒÕÍÕÚËÞÔÏÑ×ÔÑÇÏÌÏÒÕÒÕÍÏÑ×Ô
ÑËÏÓÁÔÜÔÇÔÇÊËÏÑÔÆÕÔÚÇÝÛÁÓÇÚÇ
ÑÇÏÖØÄÙÜÖÇÚÄÙÕÚÕßÖÇØËÒÛÄÔÚÕÝ
ÄÙÕÑÇÏÚÕßÖÇØÄÔÚÕÝÚÕÚËÆÞÕÝ
ÚÎÝ ßÖØÏÇÑÂÝÙÚÃÇÝ®ÍÃÔËÚÇÏÓÏÑØÄ
ÇÌÏÁØÜÓÇÙÚÕÔ×ØÕÕãàÕßÓË
ËÔÊÏÇÌÁØÕßÙËÝÑÇÏÖØÜÚÄÚßÖËÝËØÍÇÙÃËÝÖÃÙÎÝÊÎÓÕÙÏËÆÕÔÚÇÏÖÕÃÎÙÎÖËàÕÍØÇÌÃÇ²ØÂÙÚÕÝ¡ÇßØÂÝ
ÔÊØÁÇÝ¦ÓÖÕßÑÑÇÝÔÚ×ÔÎÝÏÒÒ¦ÝÚÇßØÕÆÒÇ¡ÖÃÕßÑ¦ÑÇÏÓËÒÁÚËÝÍÏÇÚÕÔ©ÊßÙÙÁÇÒÆÚÎÚÕÔ
ÞÇØ¦ÑÚÎ²ÇÓÖÂÑ¦ÑÇÛ×ÝÑÇÏÈÏÈÒÏÕÑØÏÙÃËÝÏÇÙßÔÊØÕÓÁÝÙÚÇÚÎÒÁÌÜÔÇÂÙÚÕ
LWPWOHUPV\L'J`[HUL[JVTJ`
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ΑΝΕΥ
Το « Άνευ» ËÃÔÇÏÖËØÏÕÊÏÑÄÄÍÕß¬ÁÞÔÎÝÑÇÏØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÕÆÑÇÏÑßÑÒÕÌÕØËÃÑ¦ÛËÚØËÏÝÓÂÔËÝÇÖÄÚÕ
ÚÄÞÕÝÚÕßÖËØÏÕÊÏÑÕÆËÃÔÇÏÔÇÖØÕÜ-

ÛÂÙËÏÚÇØ¦ÓÓÇÚÇÑÇÏÚÏÝ¬ÁÞÔËÝÑÇÏ
ÔÇÑÇÒÒÏËØÍÂÙËÏÚÎÔÖÔËßÓÇÚÏÑÂÑÇÏ
ÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÊÎÓÏÕßØÍÃÇÚÜÔÔÁÜÔ
ÇÔÛØ×ÖÜÔÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÚËÆÞÕÝÚÞ
ÊÎÓÕÙÏËÆÕÔÚÇÏÖÕÏÂÓÇÚÇÓËÚÇÐÆ
¦ÒÒÜÔÚÜÔÔÊØÁÇÔÚÜÔÃÕß ÇÃÚÎÝ
²ØÃÙÚÎ³ÔÔÇÝ¬ËÔÁàÎÛËÇÚØÏÑ¦ÙÎÓËÏ×ÓÇÚÇÚÎÝÒÁÔÎÝ¢ÏÇÑ¦ÑÇÏ´ÒÒÎÝÑÇØÒ¦ÚÕß¡ÇØÃÇÝ¦ÙÕÔÕÝÑÇÏ
§ÏÑÕÒÁÚÇÝ¬àÏÇÕÆØÎÏÈÒÏÕÖÇØÕßÙÃÇÙÎÚÕßÕÍÍÃÔÕßÇÔÇÍÂÑÇÏ¦ÒÒÇ
ÖÕÒÒ¦ËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇÏÇÙßÔÊØÕÓÁÝ
ÙÚÇÚÎÒÁÌÜÔÇ Â
ÙÚÕHULMKPUH'J`[HUL[JVTJ`
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ΘΕΜΑΤΑ
Τα «Θέματα» ËÃÔÇÏÚËÚØÇÓÎÔÏÇÃÇÁÑÊÕÙÎÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝÑÇÏÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÕÆ
ÖÕßËÑÊÃÊËÚÇÏÙÚÎËÓËÙÄ¢ÏÒÕÐËÔËÃ
ÒÕÍÕÚËÞÔÏÑ¦ÑËÃÓËÔÇÖÕÏÑÃÒÕßËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕÝÑÇÏÓÏÑØ¦ÇÌÏËØ×ÓÇÚÇ¬Õ
ÚËÒËßÚÇÃÕÚËÆÞÕÝÚÞÂÚÇÔÇÌÏËØÜÓÁÔÕÙÚÕßÝ ÆÖØÏÕßÝÇÚÏØÏÑÕÆÝÕÏÎÚÁÝÓËËÔÊÏÇÌÁØÕßÙËÝÓËÒÁÚËÝÚÕ
ÚËÆÞÕÝÊÎÓÕÙÏËÆÕÔÚÇÏÑÇÏÖÕÏÂÓÇÚÇ
ÚÜÔÒËÐ¦ÔÊØÇÝÇÒÇÔÕÆÇÔÇÍÏ×ÚÎ
ÁÔÏÕß³ÍÏ²ÇØÇÒÇÓÖÃÊÎÑÇÏ¦ÒÒÜÔ
ÚÕËÖÄÓËÔÕÚËÆÞÕÝÁÞËÏÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÚËÃÇÌÏÁØÜÓÇÙÚÕÔÙÖÕßÊÇÃÕ ÆÖØÏÕ
ÖÕÏÎÚÂ ßØÏ¦ÑÕ²ÇØÇÒÇÓÖÃÊÎÏÇ
ÙßÔÊØÕÓÁÝÙÚÕÚÎÒÁÌÜÔÕ  
ÑÇÏÙÚÕ[HZZFHYPZ['`HOVVNY

ÚÎÝ ÆÖØÕß¬ÎÙßÔÚÇÑÚÏÑÂËÖÏÚØÕÖÂÚÕßÖËØÏÕÊÏÑÕÆÇÖÇØÚÃàÕßÔÒÕÍÕÚÁÞÔËÝÓËÒËÚÎÚÁÝÊÏÇÌÄØÜÔÑÒ¦ÊÜÔ
ÑÇÏÍËÔÏÑ¦¦ÔÛØÜÖÕÏÖÕßÇÍÇÖÕÆÔ
ÚÕÔÖÕÒÏÚÏÙÓÄÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÚËÆÞÕÝ
ÊÎÓÕÙÏËÆÕÔÚÇÏÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÑËÃÓËÔÇÚÕßàÜÍØ¦ÌÕß²ØÃÙÚÕß²ØÃÙÚÕß
ÚÕß§ÃÑÕßÇÔÇÍÏ×ÚÕßÚÎÝ²ØßÙÄÛËÓÏÝ²ÇÚàÎÖÇÔÇÍÂÁÔÇËÔÊÏÇÌÁØÕÔ
ÇÌÏÁØÜÓÇÍÏÇÚÏÝÊÏ×ÐËÏÝÙßÍÍØÇÌÁÜÔÑÇÏÈÏÈÒÃÜÔÓËÚÎÔÑÇÚÎÍÕØÃÇÚÕß
ÇÛËáÙÓÕÆÑÇÏÚÎÝÈÒÇÙÌÎÓÃÇÝÇÖÄ
ÚÕÔÔÊØÁÇ ÇÖÇÔÊØÁÕßÏÇÙßÔÊØÕÓÁÝÙÚÕÚÎÒÁÌÜÔÕ ÑÇÏÙÚÕ
L[LHUKYVZ'OV[THPSJVT
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ΑΚΤΗ

••••••

Το τριμηνιαίο ÖËØÏÕÊÏÑÄÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝ
ÑÇÏÑØÏÚÏÑÂÝÑÚÂ®ÑßÑÒÕÌÕØËÃÙÚÎÔ
ÆÖØÕÑÇÏÚÎÔÒÒ¦ÊÇÇÖÄÚÕ  
ÎÓÕÙÏËÆÕÔÚÇÏÑØÏÚÏÑ¦ÑËÃÓËÔÇÖÕÏÂÓÇÚÇÖËà¦ÑËÃÓËÔÇÛØÎÙÑËßÚÏÑÕÆ
ÞÇØÇÑÚÂØÇÑÇÏÈÏÈÒÏÕÑØÏÚÏÑÁÝ¡ÇàÃÓË
ÚÕÖËØÏÕÊÏÑÄÑßÑÒÕÌÕØËÃÑÇÏÚÕÒÒÎÔÕÓÕßÙËÃÕÔ®ÙÚÕÕÖÕÃÕÇÔÛÕÒÕÍÕÆÔÚÇÏÒÒÇÊÃÚËÝÑÇÏ ÆÖØÏÕÏÖÕÏÎÚÁÝ
ÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÚËÆÞÕÝÚÞÊÎÓÕÙÏËÆÕÔÚÇÏÑËÃÓËÔÇÚÜÔ ×ÙÚÇÙÎÓÇÑÄÖÕßÒÕßÃÚÙÇÝÇÒ¦àÎËÜÔÃÊÇ
ÇÒ¦àÎ¡ÄÔÇÝÇÈÈÃÊÕßËÕÊÕÆÒÕß
§ÃÑÕß©ØÌÇÔÃÊÎÔÚ×ÔÎ¢ÜÙÚÏÁØÎ
ÑÇÏ¦ÒÒÜÔÚÕÒÒÎÔÕÓÕßÙËÃÕÔ®ÇÖÄ
ÚÕÔÔÊØÁÇËÜØÍÇÒÒÃÊÎÇÔÛÕÒÕÍËÃÚÇÏÕÒÕÍÕÚÁÞÔÎÝËÜÔÃÊÇÝÇÒ¦àÎÝ

ΔΙΟΡΑΜΑ

••••••

Το διμηνιαίο ÖËØÏÕÊÏÑÄÏÄØÇÓÇÓÇ®
ÊÎÓÕÙÏËÆËÏÑËÃÓËÔÇÍÏÇÚÕÛÁÇÚØÕÚÎ
ÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÚÎÓÕßÙÏÑÂÑÇÏÚÎÔÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÙßÔËÏÙÌÁØÕÔÚÇÝÑÇÚ»ÇßÚÄÔ
ÚÕÔÚØÄÖÕÙÚÇÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇ

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
Η «Νέα ÖÕÞÂ®ÑßÑÒÕÌÕØËÃÚÁÙÙËØÏÝ
ÌÕØÁÝÚÕÔÞØÄÔÕÇÖÄÚÕ  ÑÇÏËÃÔÇÏÚÕÖÏÕÖÇÒÏÄÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÄÖËØÏÕÊÏÑÄ

ÚÕßÚÄÖÕßÚÕÔÁÕÚËÆÞÕÝÚÎÝ§ÁÇÝ
ÖÕÞÂÝ®ÚËÆÞÕÝÌÏÒÕÐËÔÕÆÔÚÇÏ
ÁØÍÇÇÖÄÚÎÔÕÓÇÊÏÑÂÁÑÛËÙÎÞÇØÇÑÚÏÑÂÝÎÕÖÕÃÇÂÚÇÔÇÌÏËØÜÓÁÔÎÙÚÇ
ÞØÄÔÏÇÇÖÄÚÎÔÃÊØßÙÎÚÕßØÄÚßÖÕßØÍÇÙÚÎØÃÕß²ÇØÇÑÚÏÑÂÝÚÕß
 ¬±Ö¦ØÞËÏÇÌÏÁØÜÓÇÙÚÎÔÖÕÏÂÚØÏÇÖËàÕÍØ¦ÌÕÑÇÏÓËÚÇÌØ¦ÙÚØÏÇ
ÏÑÚÜØÃÇËÕÊ×ØÕß¬ÕÚËÆÞÕÝÇÖÕÞÇÏØËÚ¦ÚÕÔÓÓÕÞÜÙÚÏÇÔÄÖÕÏÎÚÂÑÇÏ
ÓÕßÙÏÑÄÚÁÌÇÔÕËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏ
ËÖÃÙÎÝÈÏÈÒÏÕÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÝÖÕÏÂÓÇÚÇÑÇÏÊÏÎÍÂÓÇÚÇÔÁÜÔÑÇÏÖÇÒÏ×Ô
ÙßÔËØÍÇÚ×ÔÚÕßÖËØÏÕÊÏÑÕÆÏÇÙßÔÊØÕÓÁÝÙÚÕÚÎÒÁÌÜÔÕÂÙÚÕ
ULHLWVJOP'J`[HUL[JVTJ`
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ΔΕΛΤΟΣ
Η εξαμηνιαία ÖÏÛË×ØÎÙÎ§ËÄÚËØÎÝ
ÒÒÎÔÏÑÂÝÙÚÕØÃÇÝÑÇÏÙÚÕØÃÇÝÚÎÝ
§ËÕËÒÒÎÔÏÑÂÝÕÍÕÚËÞÔÃÇÝÁÒÚÕÝ®
ÈÇÙÏÑÄÙÑÕÖÄÁÞËÏÚÎÔÁØËßÔÇÑÇÏÚÎÔ
ËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÚÎÝÔËÄÚËØÎÝÑÇÏÙÆÍÞØÕÔÎÝÏÙÚÕØÃÇÝÑÇÛ×Ý
ÑÇÏÚÎÝÏÙÚÕØÃÇÝÚÎÝÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝÑÇÏ
ÚÜÔËÖÏÙÚÎÓ×ÔÍËÔÏÑÄÚËØÇÁÒÚÕÝ®ÌÏÒÕÊÕÐËÃÓËÚÎÙÆÓÖØÇÐÎÍÔÜÙÚ×ÔÑÇÏÑÇÚÇÐÏÜÓÁÔÜÔÏÙÚÕØÏÑ×Ô
ÔÇÑÇÒÆÉËÏÇßÚÄÚÕÑËÔÄÑÇÏÔÇÑÇÚÇÙÚËÃÑÇÚ¦ÑÆØÏÕÒÄÍÕÞ×ØÕÝÁÑÌØÇÙÎÝÚÜÔÔÁÜÔÏÙÚÕØÏÑ×Ô©ÏËØÍÇÙÃËÝ
ÖÕßÇÖÕÙÚÁÒÒÕÔÚÇÏßÖÕÈ¦ÒÒÕÔÚÇÏÍÏÇ
ÑØÃÙÎÙËÚØËÏÝÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÏÇÑÕÆÝÚÕ
ÕÚËÆÞÕÝÚÎÝÁÒÚÕß®ÇÔ¦ÓËÙÇÙË
¦ÒÒËÝÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝÖØÜÚÄÚßÖËÝËØÍÇÙÃËÝÁÞËÏÍÃÔËÏÇÌÏÁØÜÓÇÙÚÕÔÓËÍ¦ÒÕ´ÒÒÎÔÇÊÏÇÔÕÎÚÂÊÕÑÏÓÏÕÍØ¦ÌÕ
ÖËàÕÍØ¦ÌÕÑÇÏÛËÇÚØÏÑÄÙßÍÍØÇÌÁÇ
Ï×ØÍÕËÕÚÕÑ¦ÒÎØÕÌÕØÃËÝÙÚÕ
PKLS[VZ'OV[THPSJVT
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Γ

ια να ËÃÓÇÏËÏÒÏÑØÏÔÂÝËÃÞÇÙÑËÌÚËÃÔÇ
ÍØ¦ÉÜÍÏÇÚÎÔßÖÕÙÚÂØÏÐÎÖÕßÖØÁÖËÏÔÇÁÞÕßÔÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÚÕßÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÇÖÄÚÎÔ¦ÔËßÖØÕÎÍÕßÓÁÔÕßÑØÃÙÎ
ÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÕÒÄÑÒÎØÎÎÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÃÞÇÍØ¦ÉËÏÑÇÏÚÏÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝ
ÎÓÁØËÝÍÏÇÇßÚÂÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÑÇÏÍÏÇÚÇ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÖÕßÛÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÔÄÙÕÏÛËØÇÖËÆÕßÔÚÏÝÚÁÞÔËÝÑÇÏ
ÑÇÚqËÖÁÑÚÇÙÎÚÏÝÉßÞÁÝÄÒÜÔÎÓ×ÔÚÜÔ
ÛËÇÚ×ÔËËÑËÃÔÎÚÎÔÖÇØÁÓÈÇÙÂÓÕß
ËÃÞÇÚÕÔÃÙËÏÄÚÏÎÄÖÕÏÇÈÕÂÛËÏÇÇÖÕÌÇÙÏÙÚËÃÔÇÊÕÛËÃÊËÔÛÇÖØÁÖËÏÔÇÛËÜØÎÛËÃÇØÜÍÂÇÖÒ×ÝÖØÕÝËÓÖËØÃÙÚÇÚÕßÝ
ÇÒÒ¦ÇÊÂØÏÚÎÇÔ¦ÍÑÎÍÏÇÔÇÙÚÎØÏÞÛËÃ
ÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝÖßÒ×ÔËÝÚÎÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝ
ÖÕßÊËÔËÃÔÇÏ¦ÒÒÕÝÇÖÄÚÕÔÖÕÒÏÚÏÙÓÄ
¿ÒÕÏÚÕÔÁÞÕßÓËÇÔ¦ÍÑÎÑÇÏÄÒÕÏÓÖÕØÕÆÓËÔÇÊØÁÉÕßÓËÑÇØÖÕÆÝÇÖÄÚÇ
ÑÒÜÔÏ¦ÚÕß¦ÒÒÕÏÇÖÄÚÇÞÇÓÎÒ¦ÑÒÇÊÏ¦ÑÇÏ¦ÒÒÕÏÇÖÄÚÇÖÏÕÉÎÒ¦ËÔËÃÔÇÏ
×ØÇÍÏÇÑÕßÒÚÕßØÏ¦ØÎÊËÝÑÇÏÒÇáÑÕÆÝ
ÍÏÇßÉÎÒÂÑÇÏÞÇÓÎÒÂÚÁÞÔÎ½ÊÎ¦ÒÒËÝÞ×ØËÝÚÕÁÑÇÔÇÔÇÑÄÓÇÑÇÏÇßÚÂÎ
ÒÒ¦ÊÇÓËÚÇÚÄÙÇ¦ÒÒÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇ
ÖÕßÁÞËÏËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝÖÇØÇÚËÚÇÓÁÔÎÝ

Η ανάγκη του άλλου…

ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÑØÃÙÎÝÓËÃÝËÊ×ÇÑÄÓÇ
ÖËØÏÓÁÔÕßÓËÇÔÇÍÍËÒÃËÝËÍ×ËÒÖÃàÜÇÒÒ¦ÊËÔÇÍÕØ¦àÜÑÇÏÓËÍ¦ÒÕÑÇÒ¦ÛÏÖÃÙÎÝÓËËßÞÇØÃÙÚÎÙÎËÃÊÇÄÚÏÐËÑÃÔÎÙË
ÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÇÖÄÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÚÕß
ÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÍÏÇÑÇÚÇÍØÇÌÂÚÜÔÖØÕÈÒÎÓ¦ÚÜÔÚÇÇÏÚÂÓÇÚÇÚÕßÑ¦ÛËÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÕÆÑÒ¦ÊÕßÑÇÏÖÇØÇÚÂØÎÙÇÙÆÓÖÔÕÏÇ
ÑÇÏÑÇÚÇÔÄÎÙÎ¦ØÇÛËÜØ×ÄÚÏÈØÏÙÑÄÓÇÙÚËÙËÑÇÒÄÊØÄÓÕÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÚÕß
Þ×ØÕßÚÕßÑ¦ÛËÞ×ØÕßÁÑÇÔÇÔÚÎÔÇØÞÂÇÝÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÎÕÒÏÚËÃÇ
´ÞÕÔÚÇÝÙÑËÌÚËÃÑÇÏÚËÒÏÑ¦ÍØ¦ÉËÏ
ÇÊØÕÓËØ×ÝÚÏÝÙÑÁÉËÏÝÖËØÃÚÕßàÎÚÂÓÇÚÕÝÛÁÒÜÔÇÙÎÓËÏ×ÙÜÑ¦ÚÏ¦ÒÒÕ¬ÎÔ
ÇÔ¦ÍÑÎÔÇÙÚÇÛÕÆÓËÙÚÕÔÊÃÖÒÇÓÇÝ
ÇßÚÁÝÚÏÝÊÆÙÑÕÒËÝÎÓÁØËÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕ
ÖÄÙÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄËÃÔÇÏÔÇÇÔÇÖÚÆÐÕßÓË
ÚÎÔËÔÙßÔÇÃÙÛÎÙÂÓÇÝÏ»ÇßÚÄÇÖÕÌËÆÍÜÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏ×ÚÎÒÁÐÎËÍÑÒËÏÙÓÄÝÑÇÏÖØÕÚÏÓ×ÚÕÔÇßÚÕÖËØÏÕØÏÙÓÄ
ÊÏÄÚÏÕËÍÑÒËÏÙÓÄÝÓÕßÇÑÕÆÍËÚÇÏ¦ÙÞÎÓÇËØÏÕØÏàÄÓÇÙÚËÊÏÄÚÏÕÌËÃÒÕßÓË
ÔÇÊÏÇÌßÒ¦ÐÕßÓËÚÎÊÎÓÄÙÏÇßÍËÃÇÔÇ
ÖØÕÙÚÇÚËÆÙÕßÓËËÇßÚÕÆÝÙßÍÍËÔËÃÝÑÇÏ
ÌÃÒÕßÝËÔËÃÓÇÙÚËÕÆÚËÕ³ÍÏÕÝ§ËÄ-

ÌßÚÕÝÕÆÚËÁÍÑÒËÏÙÚÕÏÊÏ¦ÚÎÝÈÃÇÝÚÎÝ
ÄÖÕÏÇÝÓÕØÌÂÝÈÃÇÝ±Ö¦ØÞÕßÔÇßÚÕÃ
ÑÇÏËÃÔÇÏÊÃÖÒÇÓÇÝËÃÔÇÏÙÚÕÇÖÁÔÇÔÚÏ
ÖËàÕÊØÄÓÏÕÙÚÕÖÇØÇÑ¦ÚÜÙÖÃÚÏÑÇÏÙÚÕ
ÇÔÚÏÑØÏÔÄÊÏÇÓÁØÏÙÓÇÃÔÇÏÎÍßÔÇÃÑÇ
ÁÍÑÒËÏÙÚÎÙÚÕÙÖÃÚÏÇÖÄÚÕÔÈÃÇÏÕÙÆàßÍÕÂÙÆÔÚØÕÌÕËÃÔÇÏÕÍËÃÚÕÔÇÝÑÇÏ
ÎÍËÏÚÄÔÏÙÙÇÖÕßÞØËÏ¦àËÚÇÏÉßÞÕÒÕÍÏÑÂßÖÕÙÚÂØÏÐÎÇßÚÁÝÚÏÝÓÁØËÝÇÑÄÓÇ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕËÃÔÇÏÕÁÌÎÈÕÝÑÇÏÎÁÌÎÈÎÖÕßÇßÚÂÚÎÔÖËØÃÕÊÕÔÏ×ÛËÏÇÑÄÓÎ
ÖÏÕÓÄÔÕÝÎÃÔÇÏÕ¦ÙÚËÍÕÝÇßÚÄÝÖÕß
ÊËÔÁÞËÏÃÔÚËØÔËÚÖÕßÖØÁÖËÏÔÇàÂÙËÏ
ÓËÚÕÑÇÏËÃÔÇÏËÍÑÒÜÈÏÙÓÁÔÕÝÙÚÏÝ
ÊßÙÑÕÒÃËÝÚÕß´ÍÑÒËÏÙÚÕÝËÃÔÇÏÇßÚÄÝ
ÖÕßËÃÔÇÏÖËØÏÑßÑÒÜÓÁÔÕÝÇÖÄÚÕßÝÊÇÃÓÕÔÁÝÚÕßÑÇÏÚ×ØÇÖÇÒËÆËÏÇÑÄÓÎÖÏÕ
ÓÄÔÕÝÔÇÚÕßÝÊÇÓ¦ÙËÏÑÇÏÚÄÙÕÏ¦ÒÒÕÏ
ËÔàÕÆÓËÇÑØÏÈ×ÝÙÚÕËÑÇÂÓËØÕ®
ÚÕßÕÑ¦ÑÏÕßÇÒÒ¦Ó¦ÒÒÕÔÙÚÕ ®
ÚÕß¬àÕØÚà¿ØÍÕßËÒÑÇÏËÑËÃËÃÔÇÏÚÕ
ÙÚÕÃÞÎÓÇÔÇÓÎÔÙÚØÇÌÕÆÓËÊÏ¦ÚÕß
ÖÇØÇÚÎØÎÚÂÚÎÝÍËÏÚÕÔÏ¦ÝÙÚÕÔ¡ËÍ¦ÒÕÊËÒÌÄÁÚÙÏÍÏÇÚÎÔÖÒ¦ÑÇÓÇÝ
ÔÇÑÒËÃÙÕßÓËÚÇÇÌÚÏ¦ÓÇÝÙÚÎÈÃÇÑÇÏ
ÙÚÎÔÇÖËÒÖÏÙÃÇÑÇÏÔÇÁÞÕßÓËÇÔÕÏÑÚ¦

ÚÇÓ¦ÚÏÇÓÇÝÙÚÎÔÖÇØÇÔÕÓÃÇÙËÇßÚÄ
ÖÕßËÓËÃÝÕØÃàÕßÓËÖÇØÇÔÕÓÃÇ¡ËÒÃÍÇ
ÒÄÍÏÇÔÇÓ¦ÛÕßÓËÔÇÇÑÕÆÓËÑÇÏÔÇÈÒÁÖÕßÓËÑÇÏÔÇÓÎÔÑØßÌÕÑÕÏÚ¦àÕßÓËÑÇÏ
ÑØßÌÕÑÕÏÚ¦ÓË¬×ØÇËÃÔÇÏÑÇÏØÄÝÕÑÇÛÁÔÇÝÇÖÄËÓ¦ÝÔÇÈÍËÏÖÏÕÑÇÛÇØÄÝÄÚÇÔÕ
ÇßÚÕÖËØÏÕØÏÙÓÄÝÛÇÚËÒËÏ×ÙËÏ¬ÕÔÔÕß
ÓÇÝÙÚÕÔÊÃÖÒÇÓÇÝÙÚÕÔ¦ÔÛØÜÖÕÖÕß
ÙÂÓËØÇÁÞËÏÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÓÇÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÖÕÚÁ¦ÒÒÕÚËÍÏÇÚÃÎÓÕÔÇÐÏ¦
ËÍÑÏÈÜÚÏÙÓÁÔÎÙËÓÕÔÇÐÏ¦ËÃÔÇÏ¦ÍØÏÕ
ÖØ¦ÍÓÇÁÒÜÔÇËÒÖÃàÜÄÚÏÄÚÇÔÄÒÇ
ÛÇÁÞÕßÔÖËØ¦ÙËÏÊËÔÛÇÁÞÕßÓËÓÕÏ¦ÙËÏÙËÑÇÔÁÔÇÚÁØÇÝÑÇÏÊËÔÛÇÁÞÕßÓË
ËÖÏÚØÁÉËÏÙËÑÇÔÁÔÇÔÔÇÑÇÚÇÞØÇÙÚËÃ
ÚÜÔÊÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔÓÇÝÙÚÎÔËÒËßÛËØÃÇ
ÙÚÎÔÇÍÑÇÒÏ¦ÑÇÏÙÚÎÊÏÑÇÏÕÙÆÔÎ ÇÔÁÔÇÊÏ¦ÚÇÍÓÇÑÇÓÏ¦ÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÊËÔ
ÓÖÕØËÃÑÇÏÊËÔÖØÁÖËÏÔÇËÃÔÇÏÖÏÕÊßÔÇÚÄÇÖÄÚÎÔÃÊÏÇÓÇÝÚÎÔÇÐÏÕÖØÁÖËÏÇ
ÑÇÏÇßÚÂÚÎÔÇÐÏÕÖØÁÖËÏÇÖØÁÖËÏÔÇÊËÃÐÕßÓËÄÚÏÚÎÊÏÇÚÎØÂÙÇÓËÜÝÒ¦ÌßØÕ
ÖÕÒÁÓÕßÄÚÇÔÛÇÁÞÕßÓËÑËØÊÃÙËÏÚÎ
Ó¦ÞÎÚÎÝËÖÕÞÂÝËÓËÃÝÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏ
ÖÕßÖËØÏÕØÏÙÚÂÑÇÓËÇÝÖÕÆÓËÍÏÇÔÇ
Ñ¦ÔÕßÓËÓÏÇÇÔ¦ÖÇßÒÇ

H διαρκής
επινόηση
του εαυτού

ιδιαίτερα δημοφιλής ÑÇÏÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÙØÇÎÒÏÔÄÝÙÚÕÞÇÙÚÂÝÑÇÏÙßÍÍØÇÌÁÇÝÏÕßÈ¦Ò§Õ¦²ÇØ¦ØÏÁÊÜÙËÖØÏÔ
ÇÖÄÒÃÍÕßÝÓÂÔËÝÓÏÇÖÕÒÆÜØÇÃÇÙßÔÁÔÚËßÐÎÙÚÎÔ ®ÑÇÏÙÚÕÔÒÃÇ¡ÇÍÑÒÃÔÎ
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ÓËÒÒÕÔÚÏÑÁÝÇÒÒÇÍÁÝÚÕÖÇØËÒÛÄÔÎËÑÖÇÃÊËßÙÎÁÞÚÏàËÇÔÛØ×ÖÏÔËÝÚÇßÚÄÚÎÚËÝÓË
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ÇÌÂÔËÏÑÇÔÁÔÇÖËØÏÛ×ØÏÕÍÏÇËÖÏÙÚØÕÌÂ©Ï
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ÚÕÔÞËÏØÏÙÚÕÆÓËÙßÔÛÂÑÎÇÖÇÏÚËÃÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃÇÍÏÇÇÔÇÙßÍÑØÄÚÎÙÎÑßØÃÜÝÑÇÏ
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ÒÒ¦ÛÇÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇËÖÇÔËÑÑÃÔÎÙÎÖÕß
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ÕÖÕÃÕÖØÁÖËÏÔÇÇÖÇÒÒÇÍËÃ
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Η τέχνη ως αντανάκλαση της κοινωνίας
Μέσα από διάφορα κοσμοϊστορικά γεγονότα, πολλοί καλλιτέχνες πέρασαν και συνεχίζουν να περνούν τα δικά τους μηνύματα
Της ΛΟΥΪΖΑΣ ΛΟΥΗ
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ÖÕÑÄÙÓÕÓËËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÛÆÓÇÚÇ
ÁÑÚÕÚË©2LP[O/HYPUNÁÔÇÝÇÖÄ
ÚÕßÝÓËÍÇÒÆÚËØÕßÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝ
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ÊËÔÈÒÁÖÜÚÃÖÕÚÇÊËÔÇÑÕÆÜ
ÚÃÖÕÚÇÊËÔÒÁÜÚÃÖÕÚÇ®ßÚÄ
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Όταν ένας καλλιτέχνης
αντιδρά / επαναστατεί
είναι και αυτό από
μόνο του μια πολιτική
στάση. Αναπόφευκτα
ο καλλιτέχνης γίνεται
μέρος του συνόλου.
ËÓÖÔËÆÙÚÎÑËÇÖÄÚÎÔÖÇÔ×ÒÎÖÕß
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(Η οικογένεια), 1918
©ÄÝÇÏ×ÔÇÝÙÎÓÇÊËÆÚÎÑË
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ÙÆàßÍÄÚÕß,KP[OÑÇÏÚÕÇÍÁÔÔÎÚÕ
ÖÇÏÊÃÚÕßÝ,KP[OÖÁÛÇÔËÇÖÄ
ÚÎÔÏÙÖÇÔÏÑÂÍØÃÖÎÙÚÕÔÕÓÂÔÇÚÎÝËÍÑßÓÕÙÆÔÎÝÚÎÝÑÇÏÚØËÏÝ
ÓÁØËÝÓËÚ¦ÇÑÕÒÕÆÛÎÙËÕ,NVU

Καθώς {T¨ÉØ³È~ÌÐÈÐÑËÈÉ~Ñ¨Ñ³ËÑo{ÑÑÉÐÙËÈ³iÉÂÒÜi³È~¨ÍÖV{t~ÑÜÜ{³ÓTÉØ³ÈÙ¨ÌÐÈuÑÑ³ÖV×Ó¨³ÑØÐ{ÑÙÌiT{ÖÐ¨~Ñ{³ÓÜ³ÑØÐiÖÐÑ³Ñ³~{Ì0{ÒÓ¨oÙiÐÌ{ÑØ³ÓTiØÉËÑ{ÑÌ³~ÑÜÜ{³ÓTi&Ã8>¿_³iÑÜ{×Ì¨{Ñ

Edvard Munch,
Αυτοπροσωπογραφία μετά
την Ισπανική Γρίπη, 1919
©,K]HYK4\UJOÁàÎÙËÚÎÔÖËØÃÕÊÕÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÚÎÝÏÙÖÇÔÏÑÂÝÍØÃÖÎÝÖÎØË¦ÙÚÎÑËÚÄÙÕ
ÖÕÒÆÖÕßÇÓÁÙÜÝÓËÚ¦àÜÍØ¦ÌÏÙËÚÕÔËÇßÚÄÚÕßÖÕØÚØÇÃÚÕÚÕ
ÖÃÔÇÑÇÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏÑÇÚÇÈËÈÒÎÓÁÔÕÝÚßÒÏÍÓÁÔÕÝÙËØÄÓÖÇÑÇÏ
ÑÕßÈÁØÚÇÚÕÁØÍÕÚÕßßÚÕÖØÕ-

ο ΜΟΥΣΙΚΟ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

14.4%

Arnold R}xV&>nº_(ÑÖ~ÜÑVdd
ÙÜÖÕÍØÇÌÃÇÓËÚ¦ÚÎÔÙÖÇÔÏÑÂ
ØÃÖÎÕÈÇÙÇÔÏÙÓÁÔÕÝ®àÜÍØ¦ÌÕÝÌÇÃÔËÚÇÏÊÏÑÇÙÚÂÝÑÇÏÛÆÓÇ
ÇßÚÂÝÚÎÝÌÕÔÏÑÂÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝ
ÖÏÑØÂÇÒÒ¦ÇÙÚÇÛÂÝÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÎÁÔÚÕÔÎÇÖÕÞØÜÓÇÚÏÙÓÁÔÎ

1

ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

18.8%

Egon -Rvx__V/v_>xÃ {~oÓÉ{ÑVd

ÇÔÚÇÔ¦ÑÒÇÙÎÑÇÏÕÏÇÍÞÜÚÏÑÁÝ
ÍØÇÓÓÁÝßÖÕÍØÇÓÓÃàÕßÔÓÄÔÕÚÎÔ
ÇÖËÒÖÏÙÃÇÑÇÏÚÎÔÇÖÕÓÄÔÜÙÎÚÕß
ÇÙÛËÔÕÆÝÚÎÔÑÇÚÇÖÃËÙÎÚÎÔ
ÇÊßÔÇÓÃÇÚÏÝÑÇÑÕßÞÃËÝÖÕßÁàÎÙËËÑËÃÔÎÚÎÔÖËØÃÕÊÕ

1

Keith Haring,
Ignorance = Fear, 1989
ÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß ÑÇÏÙÚÏÝ
ÇØÞÁÝÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß Õ
ÏÄÝÚÕß/0=ËÐÇÖÒ×ÛÎÑËÙÚÏÝÔÜÓÁÔËÝÕÒÏÚËÃËÝÑÇÏÙÚÕÔßÖÄÒÕÏ-

ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
ΣΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ 35-44

21.8%

Coronovirus 2020
και Δημόσια Τέχνη
ÙÎÓËØÏÔÂÖÇÔÊÎÓÃÇÚÎÝÔÄÙÕßÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆËÐÇÖÒ×ÔËÚÇÏ
ÚÇÞÁÜÝÚÇÁØÍÇÚÁÞÔÎÝÄÓÜÝ
ÇÔÇÊÆÕÔÚÇÏÙÚÇÛËØ¦ÓÖØÕÙÚ¦
ÙËÇßÚÂÔÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇÑÇÏÚÇ
ÖÒËÃÙÚÇÊËÃÞÔÕßÔÚÕÔÌÄÈÕÖÕß
ÕÏ ¦ÔÛØÜÖÕÏ ÇÏÙÛ¦ÔÕÔÚÇÏ ÑÇÛ×ÝÎÖÇÔÊÎÓÃÇÇßÚÂÙßÔËÞÃàËÏ
ÔÇÑÒÏÓÇÑ×ÔËÚÇÏÚÎÔÖËØÃÕÊÕ
ÇßÚÂÄÖÕßÄÒËÝÕÏÍÑÇÒËØÃÑÇÏÚÇ
ÓÕßÙËÃÇËÃÔÇÏÑÒËÏÙÚ¦ÕÏÊØÄÓÕÏ
ÁÞÕßÔÍÃÔËÏÕÑÇÓÈ¦ÝÍÏÇÚÎÊÎÓÄÙÏÇÌÇÔÚÇÙÃÇ
ÇÛ×ÝÕÏÞ×ØËÝÚÕßÑÄÙÓÕß
ÓÖÇÃÔÕßÔÙËÑÇØÇÔÚÃÔÇÍÏÇÔÇ
ËÓÖÕÊÃÙÕßÔÚÎÔËÐ¦ÖÒÜÙÎÚÕß
ÑÕØÜÔÕáÕÆÕÏÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÚÕß
ÊØÄÓÕß®ÇÖÇÔÚÕÆÔÌÁØÔÕÔÚÇÝ
ÓÏÇÊÄÙÎÞÏÕÆÓÕØÑÇÏÙÚÁÒÔÕÔÚÇÝ
ÓÎÔÆÓÇÚÇÙÚÕÑÕÏÔÄ±Ö¦ØÞÕßÔ
ÖÒÁÕÔ ÊÏ¦ÌÕØËÝ ÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÁÝ
ÖÒÇÚÌÄØÓËÝÖÕßÕÕÖÕÏÕÙÊÂÖÕÚËÓÖÕØËÃÔÇÊËÏÇÖÄÚÎÔ¦ÔËÙÎ
ÚÕßÙÖÏÚÏÕÆÚÕßÄÒÇÇßÚ¦ÚÇÑÕÓÓ¦ÚÏÇÊÎÓÕÙÃÇÝÚÁÞÔÎÝ

1

ο ΜΟΥΣΙΚΟ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

ΣΤΟ ΜΕΡΙΔΙΟ
ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΜΕ 6.5% ΚΑΙ 90 ΛΕΠΤΑ
ΣΥΝΕΧΟΥΣ
ΑΚΡΟΑΣΗΣ

3

4

l
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Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Θ Ε ΑΤ Ρ Ο

Το θέα
ατρο και οι άνθρωποί του είίνναι εδώ

Τέσσ
έ ερις σκηνοθέτες και πέντε ηθοποιοί ανοίγουν στην «Κ» το δικό τους θεατρ
ρικό παράθ υρο, αναπνεύστε ελεύθερα
Του
ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

{ÑÌÜÑ³Ñ~ÑÜ~ÑË¨{Ñ
ÈÙÉÚÑÑ×ÊÈ~ÑÐËÑÑÒÐii
{ÑÌÜÈØ³ÈØÙÑ~ÒÜÈØÈ
ÙÉÚÑÚÈÐÌÐÑ³É³ÑÌÐÑ³Ò³ÈØ
{ÑÌÜÑ³ÑK¨ÒÙ{Ñ
ÈÙÉÚÑ~ÑÜiÈT³Ë~ÑÓÑ
{ÑÌÜÑ³Ñ×Ñoi³Ò
ÈÙÉÚÑÐÑoÉ{¨Óo{ÑÓÑ
{ÑÌÜÑ³Ñ{ÊÐÑ³Ñ
ÈÙÉÚÑo¨ÒÉ{Øo{ÑÐÓÑ
1Ñ~ÜÒo{ÑÉ~ÉËÉØ³{Ø¨ÉØ
ÈÓ{ÑÑÌÜÈ³ÑÐÌiÐÈ
ÜÑËo{ÑÓÑ~Ñ{o{ÑÐÓÑu

Μπορεί οι ÛËÇÚØÏÑÁÝÇÃÛÕßÙËÝÔÇËÃÔÇÏ
ÖØÕÝ ×ØÇÝ ¦ÊËÏËÝ ÑÇÏ ÚÕ ÙÇÔÃÊÏ ÔÇ
ÓÎÊÕÔËÃÚÇÏËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝ
ÜÙÚÄÙÕ ÕÏ ¦ÔÛØÜÖÕÏ ÚÕß ÛË¦ÚØÕß
ÊËÔÙÏÜÖÕÆÔÇÍÜÔÏÕÆÔÈÁÈÇÏÇÍÏÇÚÕ
ÓÁÒÒÕÔÜÝËÖÇÍÍËÒÓÇÚÃËÝÇÒÒ¦ÑÇÏÜÝ
ÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÚÎÔ ®àÎÚÂÙÇÓËÇÖÄ
ÚÁÙÙËØÏÝÙÑÎÔÕÛÁÚËÝÑÇÏÖÁÔÚËÎÛÕÖÕÏÕÆÝ¡ÇØÃÔÇØÄÔÚÎÇÔÇÍÏ×ÚÎÝ
¦ØÑÕß ¡ÇÍÊÇÒÁÔÇ ÂØÇ ×ÙÚÇÝ
ÃÒÈËÙÚØÕÝÔÊØÁÇÝ¬ÙÁÒËÖÕÝÇÒËÔÚÃÔÕÝ ÄÑÑÏÔÕÝÇÙÏÒÏÑÂ ßÖØÇÃÕß
§ Ï Ä È Î  ² Ç Ø Ç Ò ¦ Ó Ö Õ ß Ý   ² Ø Ï Ù Ú Ã Ô Ç  ² Ø ÏÙÚÄÌÏÇÔÇÓÇÝÇÖÇÔÚÂÙÕßÔÙÚÕËØ×ÚÎÓÇ! ¬Ï ÙÎÓÇÃÔËÏ ÍÏÇ ÚÕÔ ÎÛÕÖÕÏÄ
ÙÑÎÔÕÛÁÚÎÔÇÓÎÔÁÞÕßÓËÁÙÚÜÑÇÏ
ÖØÕÙÜØÏÔ¦ àÜÔÚÇÔÄ ÛÁÇÚØÕ"® ÇÒÒ¦
ÑÇÏÔÇËÖÏÒÁÐÕßÔÁÔÇÇÖÄÙÖÇÙÓÇÇÖÄ
Ñ ¦ Ö Õ Ï Õ  Á Ø Í Õ  Ú Õ  Õ Ö Õ Ã Õ  Ô Ï × Û Õ ß Ô  Ä Ú Ï
ÇÔÚÏÑÇÚÕÖÚØÃàËÏÚÎÔÚØÁÞÕßÙÇÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ ÝÇÔÕÃÐËÏÎÇßÒÇÃÇ

Απόσπασμα από «Αβελάρδος κα Ελο ζα»
του Γιάν νη Καλαβρ ανού

ΝΙΟΒΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
• «Τι σημαίνει για τον ηθοποιό/σκηνοθέτη να μην έχουμε έστω και
προσωρινά ζωντανό θέατρο »
«Δυστυχώς μόνο ÙÚËÔÇ
ÇÞ
Þ×Ø ÇÓÖÕØË ÔÇ
ÖØÕÑÇÒÁÙËÏ ÑÇÏ ÁÔÚÕÔÎ ÇÔÎÙßÞÃÇ ÚÕ
ÔÇ ÓÎÔ ÁÞÕßÓË ÁÙÚÜ ÑÇÏ ÖØÕÙÜØÏÔ¦
ÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇËÑÌØÇÙÚÕÆÓË ÏÇ
ÁÔÇÔÎÛÕÖÕÏÄÚÕÁÇÚØÕËÃÔÇÏÜÂ 
ÔÇÖÔÕÂ  ÔÁØÍËÏÇ  ¬ØÕÌÂ¯ ¢Ç Ô Ú ¦ à Õ Ó Ç Ï  Ö Ü Ý  Á Þ Õ ß Ó Ë  Ö ¦ É Ë Ï  Ä Ò Õ Ï  Ô Ç
ÇÔÇÖÔÁÕßÓËÇßÚÁÝÚ ÝÙÚ ÍÓÁÝ ¢ÕÈ¦ÓÇÏÔÇÙÑËÌÚ×Ö×ÝÛÇËÃÓÇÙÚËÄÚÇÔ
ÛÇÞØË ÇÙÚÕÆÓËÇÔÇÖÔËßÙÚÂØËÝ®Í Ç
ÔÇ ÙßÔËÞÃÙÕßÓË  Ô ÙßÔËÞÃÙÕßÓË 
ÇÏÇÔ¯ÍËÔÏÑ¦

••••••
ΜΑΡΙΝΑ ΒΡΟΝΤΗ
• «Τι σημαίνει για τον ηθοποιό/σκηνοθέτη να μην έχουμε έστω και
προσωρινά ζωντανό θέατρο »
«Επε δή ο ÙßÔÛÂÑËÝ ÖÕß àÕÆÓË Ú×ØÇ
ÊËÔËÃÔÇÏÑÇÔÕÔÏÑÁÝ ÛÇÂÚÇÔËÒÇÌØÕÓßÇÒÏ¦ ÇÖÄ ÓÁØÕßÝ ÓÕß ÔÇ ÖÜ ÄÚÏ Î
ÊÏËÐÇÍÜÍÂ ÓÏÇÝ ÛËÇÚØÏÑÂÝ ÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÝ ÛÇ ¦ÒÒÇàË ÚÎÔ ÚØÁÞÕßÙÇ  ÒßÖÎ ØÂ ÛÁÙÎ ÙÚÎÔ ÕÖÕÃÇ ÁÞÕßÓË ÈØËÛËÃ 
ÏÇÓÇÝÎÁÒ
ÒÒ
ÒËÏÉÎàÜÔÚÇÔÕÆÛË¦ÚØÕß 
ËÃÔÇÏÓÏÇÓÕÔÇÐÏ¦ ÓÏÇËßÛËÃÇÍØÇÓÓÂ
ÚÎÔ ×ØÇ ÖÕß ÌËÆÍËÏ Î àÜÂ  ÓÏÇ ÇÔÎÙ ß Þ Ã Ç  Í Ï Ç  Ú Õ  Ó Á Ò Ò Õ Ô  Ó Â Ö Ü Ý  Ñ Ç Ï  Ê Ë Ô
ßÖ¦ØÐËÏÐÇÔ¦ ¦ÔÚÇ ÄÚÇÔÇÔÁÈÇÏÔÇ
ÙÚÎÙÑÎÔÂ ÁÒËÍÇÖÜÝÇßÚÂ ÙÜÝË ÔÇ 
ÎÚËÒËßÚÇÃÇÌÕØ¦ÖÕßÖÇÚ×ÚÕÙÇÔÃÊÏ ¬×ØÇÚØÁÓÜÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕÓÎÔËÃÔÇÏ
ÇÒÂÛËÏÇ ¡ÎÔÖËÛ¦ÔËÏÕÖÕÒÏÚÏÙÓÄÝ 
Í ÇÚ ÚÄÚËÇÒ ÓÕÔÕÙÚÕÖ×ÝÛÇÑÕ Ú¦Ë 
Õ¦ÔÛØÜÖÕÝÚÕÔ¦ÔÛØÜÖÕ

«… Απαγορεύοντα  ÈÉ³ ÒÉ Ø
~Ñ ÌÜÑ³ÑÚÉÒÐÑ³Ñ 0Ñ~Ñ³Ñ³ÊÐÑ³Ñ ³Ñ
É³ Ñ³Ì¨ Ñ~Ñ ³Ñ~Ñ×ÉÉ ÑÚÑÜÉ ³È¨oÖÉÜÒT ³ÉØ¨ÉØ o ÑÑÉ¨ ¨ ³É iÉÂÒÜiÉÈÙÉ ÙÊÉ Û Ì³ ÈÒ¨TÉ iÈ ÑØ³~Ñ~ÌÈ
ÐÑØK¨Ê~É¨Ó¨TÉ³Ñ ÑÌ~Ò³ Ñ³É¨ÌÐÑØ ÑÌ³È¨ÑÌ ~Ñ ~ÑÚÉ³ 
ÑÌ³È¨ÑÌÙ ÑK¨É ÑÑÌ¨Ñ³i
K¨TÊ³ Ø³ÓoÉØ ³ÈØ³ TÈØ~Ñ ³ Ø
ÈTÓØÐÑØ  %ØÑØÉ Ñ ÑÈ³ÊÉ Ñ i³ÉÜÉÈ³Ñ ÑÙiÐÌ ÑÈo~Ó³¨i 
$ÐÒÙÉØÒÑÌ³¨ ÑÒ³ÐÑÚÑÙ ÑÜÖ³Ñ   iØ ÑÑo¨ÉÖÉ³Ñ ÑÉ¨ ×Ó¨É³ÉÒ~Ñ  %Ü  Ü ³ÉØÉ KÒÜÜÉ³Ñ Ñ~È~Ü×¨É ³ÉÑÒÙÖ o Ñ
ÑÉ ³i¨É ³ÉÓÑØ³ÒÜÜ 0¨Ñ
oÈ¨ ³É³Ñ ³ ÑÑØ~Ñ ÐÉ É³ÉÉ~É 
1ÑKoÉ ³ÉÐÌÉÉ¨ ³iÐÉoÒÜiØ
ÑÒo~iØ  Ù ~ÒÈÉ¨oÉ ÑÚÑ³ oÐÑ³ ÇÈ³iÌ¨³Ñ~ÒÚÉÐÜÈÐÓÈ ³ Ö ÚÑ~ÒÈÓÑÐÉoÒÜ~Ì~~ 
³ÑÈ¨ÌÐÉÐo Ò³iÌ¨³Ñ~Ñ ÚÑ
o¨Ò×È t ÜÓiÌÐÉ Ö¨ É u u
Από τον μονόλογο του Προεστού στο «Πα χν δ
της Σφαγής» του Ευγέν ου ονέσκο

••••••
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΡΚΟΥ
• «Τι σημαίνει για τον ηθοποιό/σκηνοθέτη να μην έχουμε έστω και
προσωρινά ζωντανό θέατρο »
«Μ α ανησυχ α ÍÏÇÚÕÖÄÚËÛÇÚËÒËÏ×Ù Õ ß Ô  Ú Ç  Þ Ø Â Ó Ç Ú Ç  Ú Î Ô  Á Þ Ü   Î Ò Ç Ê Â
ÐÁØÜ  ÇÒ
ÒÒ
Ò¦ ÇÔÎÙßÞ× ÁÚÙÏ ÍÏÇ ÚÕ ÙÇÙÖÁÔÝ ØÕÝÚÕÖÇØÄÔÓÇÍËÏØËÆÜ  ÇÏ
ÌÕÈ¦ÓÇ ÖÜÝÄÚÇÔÚËÒË ×ÙË ÄÒÕÇßÚÄ 
ÍÏÇÚÃÛÇÚËÒËÏ×ÙËÏ ÛÇÞ¦ÙÕßÓËÐÇÔ¦
ÚÎÔËßÑÇ Ø ÇÔÇÇÐ ÕÒÕÍÂÙÕßÓËÓËÑÇÛÇØÄ ÓßÇÒÄ ÚÏ ÙÚ  ÇÒÂÛËÏÇ ËÃÞË ÙßÓÈË ±Ö¦ØÞÕßÔ Õ Ö ÕËÖ Ñ ÔÊßÔÕ ÇÖÄ
ÇßÚÄÔ ©ÏÄÝÚÕßÌÄÈÕß ÚÎÝÁÒ
ÒÒ
ÒËÏÉÎÝ
ÉßÞØÇÏÓÃÇÝ ÕÏÄÝÚÕßÑÇÚÇÖÃÔÜÇÓ¦ÙÎÚÇÄÒËÝÚÏÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝ ÓÈÄÒÏÕ
ßÖ¦ØÞËÏ  ØÏÚÏÑÂÙÑÁÉÎÚÕÒÁÔË  ÇÏ
ÓËÚÕÛÁÇÚØÕËÃÔÇÏÖÕÒÆÑÇÒÂÌÃÒÎ
L Πού ε μα (ÖK¨ ~ÐÑ åÈ³ÌÉ Ñ 

³ ³ ÐÈ ÛÉKÑ¨ Ó³É³ ³ ÐÈ
ÚÑ Ñ  Ñ~Ñ ³³ÐÑÐÈÜÒ ³
³ÐÑ³ÈKÒÇÈÐÈ Ü ÒÚÑ  ~ÙÌ³Ñ
ÐÈ ÉÉo~Ñ³ÓÜÉ Ñ (ÌÒÙÉ ÐÈ
×Ñ É³Ñ ³ ³ ÐÈT¨ ØÉÐÓÑ åoÑ-

Γλαύκος Κουμ δης,t(¨ ~ÊÑ¨³È¨ ÑudmÑ~¨ÈÜ ~ÌÉ~ÑÐKÒ
i³ÌÐÈ³iÜÓ×ÈÓKiÉØÐÑÇ 
ÐÉ³i×ÊÐÈ  ÉÖoÓ¨ ~Hº n>¦ 
È³ÑÐÒ³iÉØÑ~¨ KØ³i³ oÐÊ³È
ÚÑÒ³ÈÐÈ  ÉÖ ¨ÉÜÒ KÒÇÐÈ Ö³¨×É ³Ó³iÉÂ¨ Ñ
ÐÈ ÌÜÑÉÉ Ø T¨ÈÓØÐÈÑoÒÉØ ÚÑ
ÚÑ×³É ³ÉÐÑÇ ÐÈ ÈÙÉÖ³ÑØ³i
ÐÖÐ ÑÐÈ ÐÓÑ³iÈ¨ÑÐ ÙÑÑÌ
~¨Ö³ÑÜÜ~Ñ KÑÒÜ³iÈÓKÑÜÑÑ
T³ È³åÜ³ ÜÒ³iØÜ K ÑØÒÑÌ³iÜ Ði0 ³ ~Ò~Ñ 1ÑÉ ³É 
Ñ   ÐÒ¨³È¨ÉØ³ÈKÑÚ ÖÙÉ ÐÑ³Ø
ÈÉ TÑ³iÇÊÐÉ³ÑÑÜÒ~Ñ ~ÑÚiÐÉ¨ ÒÑ³ ~É ÐÉÑ Ò ØT³ÈÒÉ 
³iÌ¨³Ñ ( ØÉ Ñ u
Απόσπασμα από το έργο «Το ψυγε ο» του Κοπ

••••••
ΜΑΓΔΑΛΕΝΑ ΖΗΡΑ
• «Τι σημαίνει για τον ηθοποιό/σκηνοθέτη να μην έχουμε έστω και
προσωρινά ζωντανό θέατρο »
«Πώς θα ÂÚÇÔÎàÜÂÓÇÝÚ×ØÇÇÔÊËÔ
ÓÖÕØÕÆÙÇÓËÔÇÕÔË ØËßÚÕÆÓËÖÜÝÓ Ç
ÓÁØÇ ÛÇ ËÃÓÇÙÚË ÓÇàÃ ÙÚÕÔ ÃÊÏÕ Þ×ØÕÐÇÔ¦ÍÏÇÔÇÓÕÏØÇÙÚÕÆÓËÏÙÚÕØÃËÝ
ÇÖÄÚÎÙÑÎÔÂ ¡ËÚ¦ÇÖ ÄÒÕÇßÚÄÕÏ
¦ÔÛØÜÖÕÏ ÊÏÉÇÙÓÁÔÕÏÍÏÇÕßÙÏÇÙÚÏÑÂËÖÇÌÂ ÛÇÙÚØÇÌÕÆÔÙÚÕÛÁÇÚØÕ 
ÙÚÎÔÚÁÞÔÎÖÕßÊÎÓÏÕßØÍËÃÑÕÏÔÄÚÎÚËÝ ¡ÇÝÖÒÎÍ×ÔËÏÚÕÄÚÏËÃÓÇÙÚËÇÖÄ
ÚÕßÝÖØ×ÚÕßÝÖÕßÈØÁÛÎÑÇÔÓËÚÁÜØÕ 
ÇÒ
ÒÒ
Ò¦ÕÏÚËÒËßÚÇÃÕÏÍÏÇÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝÎ
ÖÕÒÏÚËÃÇÛÇÓËØÏÓÔÂÙËÏ¶ÖÇØÄÒÕÖÕß
Õ Ï  Ú Á Þ Ô Ë Ý  Ë Ã Ô Ç Ï  È ¦ Ò Ù Ç Ó Õ  Ù  Ç ß Ú Â  Ú Î
ÙÑÕÚËÏÔÂÖËØÃÕÊÕ ¡ÇÝÖÇØÎÍÕØËÃÎ
ÙÑÁÉÎÖÜÝÚÕÛÁÇÚØÕÛÇÓÇÝÈÕÎÛÂÙËÏÔÇÐÇÔÇÞÚÃÙÕßÓËÇßÚ¦ÖÕßÚ×ØÇ
ÍÑØËÓÃàÕÔÚÇÏ ÍÏÇÚÃÂÚÇÔÖ¦ÔÚÇÙÚÕÔ
ÖßØÂÔÇÓÏÇÝËÒËÆÛËØÎÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝ® 
«… πέρασαÑÌÌÜÉ ØÈÙÉ³ ØÉ TÑ
ÂÑÑÙÉ $ Ñ¨È¨Ñ  Ñ Ð¨¨ÑoÖÑ
Ñ ³³ÌÐÑ~Ñ ³ ÑÈ³ Ò ~ÑÜÌÉ Ñ ÑÈ³ÌKÓKÑ Ñ ~Ñ ³Ñ~¨ ³ ÑÉ iØ³i
Ò~¨i³ÈÙ¨ÌÐÈ  ³ÑÜÖ~È¨Ñ³ ~ÒÉ~É o Ñ³ ÓTÈ³¨Ñ³ÜoiÚÉ 
³ÑÒ³Ñ ÈÊ¨TÑ³ KÉØ³ÐÒ³ 
ÒÜÜ³É TÉ~³É ~Ñ×ÓØ~Ñ 
ÒÜÜ³É TÑ~³É  ~Ñ¨× ³ÉØ 
~Ò ÈØ³ÈØÉ TÉ~³É ii¨ i 
³É³¨ÓÜÑ  ³ÑÑÜÈ¨ Ñ iÜÑ~
³ÐÑÜÜ  iTÜ¨ i ³ÑKÌ³ÑÑ  e 
( ØÚÑ~ i³ ÊÉ ³~³ÒÙ ~Ñ 
³i Ê u
Απόσπασμα από το έργο «Πολύ Μακρ ά»
της Κάρ λ Τσέρτσ λ
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«Σημα νε ότ ÙÕß ÊÃÔËÚÇÏ ÞØÄÔÕÝ ÍÏÇ
ÇÔÇÙßÍÑØÄÚÎÙÎ  ÍÏÇ ÖÇØÇÚÂØÎÙÎ 
ÍÏÇ ÓÏÇ ÙËÏØ¦ ÔÁÜÔ ÙßÔÇÏÙÛÎÓ¦ÚÜÔ
Ö Õ ß  Ù Ö ¦ Ô Ë  Ú Õ Ô  Ú Õ Ã Þ Õ  Ç Ô ¦ Ó Ë Ù Ç  Ù Ú Õ Ô
ÎÛÕÖÕÏÄ ÑÇÏ ÚÕÔ ØÄÒÕ  ËÔ ßÖ¦ØÞËÏ
ØÄÒÕÝ  ±Ö¦ØÞËÏÝ ËÙÆ  ËÙÆ ÖÕß ÕÌËÃÒËÏÝ ÔÇ ÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÚËÃÝ  ÔÇ ÇÔÎÙß ÞÂÙËÏÝ ÔÇÈÍ¦ÒËÏÝÚÇÙßÓÖËØ¦ÙÓÇÚ¦
ÙÕß ÔÇÇÔÚÁÐËÏÝÚÎÙÏÜÖÂ ÔÇÞËÏØÕÑØÕÚÂÙËÏÝ¦ÒÒÕßÝÑÇÏÓÁÙÇÙ ÇßÚÄÚÕ
ÔÁÕÞËÏØÕÑØÄÚÎÓÇÔÇÕÔËÏØËßÚËÃÝ §Ç
ÕÔË ØËßÚË ÝÄÙÇÛÇÁÞË ÝÔÇÊ ÎÍÎÛË Ý
ÓËÚ¦ÇÖ ÄÒ ÇßÚ¦® 
«Σε καταλαβα νω  É³Ö³ÉÉ ÙÊ

Ñ³ ~¨ ÑÑÐÓ³¨i³ÉØ×¨ÓØ³oÈÐÌ
~¨Ð ~Ñ ³iÈTÊÈ .ÉÉ ÙÑÙ TØ³iÐÒ~ÑÈ ³i~ÐÐÑ³ ~ÊÈ
³ÑÈ³Ì³i³ÑÊ³iÉÚ ~ÊÈÈÉ¨i×ÒÉ Ñ ÈÐÌÑÉoÓi³ oÈÐÌÑ
³¨Ñ³Ò¨TiÂÉK¨Ò~³ .ÉÂÓ¨~Ñ É
~Ñ³ÑÜÑKÑ  Ñ ÚÑÈ³ É Ñ 
ÑÚ¨Ò~ ÉÉ ÙÊ ³ÉÖ¨ÑoÐÑ³ ~Ò³³¨ÑÌÈÐÓÜÜ ÑÉÉ ÙÊ
³ÐÓÜÜÈÑÊ~É ÑÑÐ× KÜÑÈ
ÑÊ~É ¨ ÂÉÐ ÑÐÑ³ Ò³ÉÑÈ³ÌÈ 
 ³Ñ³ÌØÉ Ñ ¨ÑoÐÑ³ ~Ò °~È
ÑÈ³ÌÈ~ÑÓÑØÑÌ³ÈØioÓ³ÉØ~Ñ 
³ÈØÑ³ ¨ÈØÈÙÉ³ÜÐÒÑ
ÈÉ  Ñ tÒÚ¨ØÐ ~¨ÌØ ~ ÌØu .ÈÜÜo È³iÙ ÜÊÓ ÑÈ
ÓTÈ³Ö³ÉØ ÜÓÂÉ Ø tÐ ~¨ÌØu~Ñ 
t~ ÌØu i³KÒÇÉ Ø³ÑÌÙ Ñ 
¨ÉØ³~È¨Òo ÑÑ³ ~¨ É Ø³
ÉÑÈ³ÌÈ u
Απόσπασμα από το « Άκου Ανθρωπάκο»
του Β λχελμ Ρά χ

••••••
ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΕΛΕΠΟΣ
• «Τι σημαίνει για τον ηθοποιό/σκηνοθέτη να μην έχουμε έστω και
προσωρινά ζωντανό θέατρο »
«Το θέατρο ËÑÌØ¦àËÏ ÓÏÇ ÈÇÙÏÑÂ ÇÔÛØ×ÖÏÔÎÇÔ¦ÍÑÎ¶Ñ¦ÖÕÏÕÝÓÖÕØËÃÔÇ
ÚÎÞÇØÇÑÚÎØÃÙËÏÜÝÁÔÇÁÔÙÚÏÑÚÕ¶ÔÇ
ÓÏÓËÃÚÇÏ  ÔÇ ÖØÕÈ¦ÒÒËÏ ÏÙÚÕØÃËÝ ÑÇÏ
ÔÇÊÎÓÏÕßØÍËÃÔÄÎÓÇÓÁÙÜÚÎÝÇÌÂÍ Î Ù Î Ý  Ñ Ç Ï  Ú Î Ý  Ç Ò Ò Î Í Õ Ø Ã Ç Ý   ß Ú Ä  Ú Õ
ÁÔÙÚÏÑÚÕÚÕÈÒÁÖÕßÓËÔÇËÑÌØ¦àËÚÇÏ
ÙÚÇÖÇÏÊÏ¦ÄÚÇÔ¸ßÖÕÊÆÕÔÚÇÏ¹ÖØÇÍÓÇÚ ÑÕÆÝÂÌÇÔÚÇÙÚ ÑÕÆÝÞÇØÇÑÚÂØËÝ
ÑÇÏ ÍËÍÕÔÄÚÇ  ÖÎØË¦àËÏ ÚÕÔ ÚØÄÖÕ
ÖÕßÙÑËÌÚÄÓÇÙÚËÑÇÏÇÏÙÛÇÔÄÓÇÙÚË
ÍÏÇ ÚÎ àÜÂ ÓÇÝ ÑÇÏ ÓÇÝ ËÔÛÇØØÆÔËÏ
ÔÇ ÑÕÏÚ¦ÐÕßÓË ÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ ÚÕÔ ËÇß ÚÄÓÇÝ ÚÏÝÇÐÃËÝÓÇÝÑÇÏÚÎÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÓÇÝ ÖÕÓÁÔÜÝ ÚÕÛÁÇÚØÕÁÞËÏ
ÕßÙÏÇÙÚÏÑÂÙÎÓÇÙÃÇËÖËÏÊÂËÃÔÇÏÓÁØÕÝÇßÚÕÆÖÕßÓÇÝÑ¦ÔËÏÇÔÛØ×ÖÕßÝ

«Βλαντ μ ρ 0Ö³i³i³ oÐÊ ÌÐØ É

ÑÓTÈ³Ñoi¨ÒÐÑ³Ñ 
g³ ÐÊ ÑoÒi ÓKÑØ 
¨Ì³ÈØ× ÜÈØ 
g³ ³ÉÙÉÓTÑ¨ÐÓ g
~Ñ³Ò¨Ñ ØÐÌ oÑÑ Ø
ÑÜÜÒÚÉ¨ÐÑ ØÚÑÓT 
~ ÑoÒiÐÌÉÖ³ ~i
ÑÌ³ÑTÉ Üi gÜÌo Ñ 
Èi~Ñ¨Ù ÒÑ³ Ñ¨iÚÊ
ÚÑÊÚÉÜ i~ÑÕÐÓi
ÜiÙÉ³ÜÐÒ
Απόσπασμα από τον «Μάκβεθ» του Ου λλ αμ
Σα ξπηρ μτφρ Δημήτρ ος Β κέλας

••••••
ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
• «Τι σημαίνει για τον ηθοποιό/σκηνοθέτη να μην έχουμε έστω και
προσωρινά ζωντανό θέατρο »
«Φαντάζομα ό τ ÙÎÓÇÃÔËÏ ÑÇÏ ÍÏÇ ÚÕ
Ñ Õ Ï Ô Ä  ¬ Õ  à Ü Ô Ú Ç Ô Ä  Û Á Ç Ú Ø Õ  Ë Ã Ô Ç Ï  Ó Ï Ç
ÙÚÏÍÓÂÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÝ ÄÖÕßÚÕÓÇàÃËÃÔÇ ÚÕàÎÚÕÆÓËÔÕ ÇØ¦ÙÚÇÙÎÑÇ ÑÕ ÔÄÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÕÃÊÏÕÈÇÍÄÔÏ  ¦ÛË
ÖØ¦ÍÓÇÙßÓÈÇÃÔËÏÙËËÔËÙÚ×ÚÇÞØÄÔÕ  ÞÜØÃÝ ÓÕÔÚ¦à  ÑÏ ÇßÚÄ ÚÕ Ñ¦ÔËÏ
ËÖÏÑÃÔÊßÔÕ  ÓÇÍÏÑÄ ÑÇÏ ÙÎÓÇÔÚÏÑÄ 
¡ÇàÃ ÓÕÏØÇàÄÓÇÙÚË ÁÔÇ ÚÇÐÃÊÏ  ÞÁØÏ
Þ Á Ø Ï  Ó Ë  Ç Í ¦ Ö Î  ¬ Õ  à Ü Ô Ú Ç Ô Ä  Û Á Ç Ú Ø Õ
ÄÖÜÝÑÇÏÑ¦ÛËàÜÔÚÇÔÄÝÕØÍÇÔÏÙÓÄÝ
ÇÖÕÚËÒËÃÁÔÊËÏÐÎÕÐßÍÄÔÕß®
«Η παράστασηÙÉÉ Ñ ×³Ñ ÙÉÉ -

Ñ ~i ~Ì É Ñ  ÒÚ¨ ÉÉ Ø~ 
Éo  Ñ  oÈÑ ~ÉØÈÐÑØ¨³Ö 
É Ñ ³ÑÑ Ù ÒÈÐÑØ~ ³Ö Ó³ 
È ÉÉ Ø ~ÑÚØ~ Éo Ñ×ÊÈÐÉ
³i¨ÑÑioÑ É ÐÌi³iØ  Ñ¨Ò³ÑiÙÉÉ Ñ ×³Ñ ÙÉÉ Ñ ~i ~Ì É Ñ  ÒÚ¨ ÉÉ Ø~ Éo 
Ñ iÑÙ Ñ~¨  ÑÑØ³iÐÑÂ ÒÐÑØ 
É Ñ iÑÑÊÑØ³i ÊÐÑØ 0ÓÜØ É Ñ iÑoÒiÑØo Ñ ÐÑØ u
Πρόλογος «Απόψε Αυτοσχεδ άζζο
ουμε»
του Λου τζ Π ραντέλλο
στ χο Μάνος Χατζ δάκ ς 1961

••••••
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΥΠΡΑΙΟΥ
• «Τι σημαίνει για τον ηθοποιό/σκηνοθέτη να μην έχουμε έστω και
προσωρινά ζωντανό θέατρο »
«Ερημ ά Έλλε ψη ÇÔÛØ×ÖÜÔ ÖÕßÙÃÇ
ÙÚÏÍÓ×Ô  ÇÚ¦ØÍÎÙÎÙÑÁÉÎÝ ¢ÄÈÕÝ 
ÑÕÚËÏÔÏ¦  ´ÒÒËÏÉÎ ÕÐßÍÄÔÕß  ÒËÏÙÚ¦ÖÇØ¦ÛßØÇ ÜÂÓÏÙÂ® 

ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ

«Επέρασ iÉÌ³iØ 

Τώρα ÚÑ~ÜÒo ÑÌÜÑ³Ñ¨ÈÒ~ Ñ

• «Τι σημαίνει για τον ηθοποιό/σκηνοθέτη να μην έχουμε έστω και
προσωρινά ζωντανό θέατρο »

ÉoÖ¨ É Ø³ÐÒ¨ÑÐÑ
Ù¨ÌÐØ³iØÇÊØÐÈ 
³×ÖÜÜÉ~ ³¨  É ~ 
Ñ ÌÜÑÌÑ¨ÓÉ 

ÈÙÉÚÑo ÈÉ³ÒÐ Ñ
 ÑÌÜÑ³ÑÑ Ù ÒÈ
ÙÉÚÑÐÉoÑÜÈ ÉÉ ÙÊ
ÙÉÚÑ³ÑÑoÑÊÉ ~ÑÉ Ø

³Ö³iÉÙ³iÒ~¨i iÑÚ¨Ì³i³Ñ
ÜÌ~Üi¨iÉ ÐÑ³ÉÉÐÉ ØÉ ³ÉÐÑØÑ¨ÓÉ É ³ÉÌT åØÉÖÈÐÉÑÉ×ÉÜiÚÖÐÉÜ Ì¨ É Ñ ÜÖÑ¨oÒ
0KÓKÑ É Ñ Ø ¨ÉØÉ Ñ Ñ³ÉÜÉ ³ÉØ ~Ò³Ñ ÑÈ³ÓØ³ ØÈÚÊ~ÉØ~ 
É ÐÑ³ÉÑÑo~ÑÐÓ Ñ³ Ø~³ÈÐÉÐÉÙ Ò×¨Ñ~ÑÐÐÑ³ÑÈ ØÑ
³ ÈÐ¨É É~¨³iØÌÉØÑ
Ð ÒÇÈÜo ~Ò ÐÓT¨ ÈÐÑØo ³Ñ ÈÊÚÉ Ñ 1ÑÐÈÉ ØKÓKÑ ÑØ
³~ÒÈÐÉo ÑÑÐiTÒÈÐÉ³ÑÜo ~ÒÐÑØ åÑÐ× KÊ³i³Ñ ÊØÌÐØ
ÙÉÓTÈÐÉ~ ÌÜÑØTÑÚÉ ÉÑÓÑÑ~ 
ÑÊÜ ÑoÑÑKÈÑÜÓÑKÒÚi åÈ³ÌÜÓ
~ÑÐ Ò×¨ÒÐÉ³ÈÐÈ (Ñ¨Ñ~ÜÈÚÉ Ø³ÈÜÜo ÐÌÐÈ
Εστραγκόν %Ü ÐÑØoÉ ÌÐÑ³É³¨ÉÜ É¨ ~ ÐÓÈu
Απόσπασμα από το «Περ μένοντας
τον Γκοντό» του Σ Μπεκετ

••••••
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ
• «Τι σημαίνει για τον ηθοποιό/σκηνοθέτη να μην έχουμε έστω και
προσωρινά ζωντανό θέατρο »
«Δεν αντ λαμβάνομα ÚÕÔ ÎÛÕÖÕÏÄ ÜÝ
Ñ¦ÚÏ ÐËÞÜØÏÙÚÄ ÇÖÄ ÚÎÔ ßÖÄÒÕÏÖÎ
ÑÕÏÔÜÔÃÇ  ÏÇÚÃ ÇÖÕÚËÒËÃ ÇÔÇÖÄÙÖÇÙ Ú Õ  Ó Á Ø Õ Ý  Ú Î Ý  Ñ Ç Ï  Ç Ô  Ë Ã Ô Ç Ï  Ç Ø Ñ Õ ÆÔÚÜÝÖÇØÇÚÎØÎÚÏÑÄÝÑÇÏÓËËßÇÃÙÛÎÚËÝ ÑËØÇÃËÝ  ÓÖÕØËÃ ÔÇ ËßÚßÞÃÙËÏ ÔÇ
ÁÞËÏ ÙÑÎÔÏÑÁÝ ÙÚÏÍÓÁÝ ÇÒÒÎÒËÖÃÊØÇÙÎÝ ÑÇÏ ËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝ ÕßÙÏÇÙÚÏÑÂÝ
ÓË ÚÕßÝ ßÖÄÒÕÏÖÕßÝ ÇÔÛØ×ÖÕßÝ ÖÕß
ËÖÏÒÁÍÕßÔ ÔÇ ÁØÛÕßÔ ÙË ÓÏÇ ÛËÇÚØÏ ÑÂÇÃÛÕßÙÇÑÇÏÔÇÙßÓÓËÚÁÞÕßÔÙÚÎ
ÛËÇÚØÏÑÂ ÖØ¦ÐÎ  Ô Ñ¦ÚÏ ÒËÃÖËÏ  ÒÕÏÖÄÔ ÁÙÚÜÑÇÏÖØÕÙÜØÏÔ¦ÇÖÄÚÎÓÎ
ÆÖÇØÐÎÚÕßàÜÔÚÇÔÕÆÛË¦ÚØÕß ËÃÔÇÏ
ÎÑÇÚ¦ØÍÎÙÎÇßÚÂÝÚÎÝÑÕÏÔÜÔÏÑÄÚÎÚÇÝ®¶ÇÝÓÕßËÖÏÚØÇÖËÃÇßÚÂÎÖÇØ¦ÊÕÐÎ ÕØÕÒÕÍÃÇ¶ Î ÑÇÚ¦ØÍÎÙÎ ÚÎÝ
àÜÔÚÇÔÂÝËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝ ÎÙßÒ
ÒÒ
ÒÕÍÏÑÂ
ÙßÓÓËÚÕÞÂ  ßÚÂ ËÃÔÇÏ ÑÇÏ Î ÕßÙÃÇ
ÚÎÝÛËÇÚØÏÑÂÝÖØ¦ÐÎÝÑÇÚ¦ÚÎÔ¦ÖÕÉÂ ÓÕß   ÊßÔÇÚÄÚÎÚÇ ÚÎÝ ÙßÒÒÕÍÏ ÑÂÝÙßÓÓËÚÕÞÂÝÙÚÕÁØÍÕÚÁÞÔÎÝ ÚÎÝ
ÙßÒÒÕÍÏÑÂÝÑÇÚ¦ÛËÙÎÝÑÇÏÇÔÚÇÒÒÇÍÂÝ ÑÁÉËÜÔ ËÔÁØÍËÏÇÝ ÇÔ¦ÙÇÝ  
ÇßÚÄ ÇÔßÖÕÓÕÔ× ÔÇ ËÖÏÙÚØÁÉÜ  ¬ÄÙÕÙÚÕÛÁÇÚØÕÄÙÕÑÇÏÙÚÎàÜÂ ÚÕ
¡ ÒÒÏ×ÝÊËÔÁÞËÏÇÐÃÇ®

«Κανένα ÜÒÐÑÙÉÑÓTÉ³Ñ ³iÐ ¨Ñ

³iØÑÈ³Ò¨~É ÑØ åÌÙÉ ÂiØ TÉÙÌÌÜÑ³ÑÇÑ ~ÑÙ Ñ³ÒÇÈ Ñ 
³Ñ×È³ÒÜÜÓØ×¨ÓØ .ÈTÒ Ù ÜÑ 
ÓÑÑÖiÜÜÈoÉ¨Ì~ÈÑ¨  ³Ó~É ÓÑÒÜÜ~³Ö³É¨ÐÉ³iÙÖÑÐi
³~ÜÑÙ ³È¨Ø³ÑÜÒo Ñ~Ñ ³Ó¨Ø³ÑÒeu

Απόσπασμα από το «Μου σερβ ρετε ένα
βασ λόπουλο παρακαλώ» της Λ λής Ζωγράφου

••••••

Kυριακή 5 Απριλίου 2020

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

l

ΒΙΒΛΙΟ

Το πλωτό
νοσοκομείο
και ο Τραμπ
Η ρητορική με την οποία εξελέγη
το 2016 ίσως δεν βρει απήχηση το 2020

Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗ

Ανοιξη, ÕÏ ÓÁØËÝÑËØÊÃàÕßÔÇØÑËÚ¦
ÒËÖÚ¦Ñ¦ÛËÓÁØÇÙÚÎÄØËÏÇßØ×ÖÎÊÏÇÞÜØÃàÕÔÚÇÝÙÇÌ×ÝÚÎÔ
ÇÃÙÛÎÙÎÚÎÝËÖÕÞÂÝÑÇÏÚÎÝÓËÚ¦ÈÇÙÎÝÙÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏßÚÂÚÎÌÕØ¦ÎÖÕØËÃÇÖØÕÝÚÕ¦ÙÞÇËÃÔÇÏ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÓÇÝÈØÃÙÑËÏÄÒÕßÝÙÚÇ
ÙÖÃÚÏÇÔÇÖËØÔ¦ÓËÇØÑËÚÁÝ×ØËÝ
ÚÎÝÎÓÁØÇÝÑÇÛÏÙÓÁÔÕßÝÓËÚÕÒ¦ÖÚÕÖÕÑÒÇÊÄÔÙÚÕÔÑÇÔÇÖÁÂÑÇÏ
ÙË¦ÈÕÒËÝÑÇØÁÑÒËÝÚÕßÚØÇÖËàÏÕÆ
ÙÚÎÔÑÕßàÃÔÇ
¬ÃÖÕÚÇÇÖÄÄÒÇÇßÚ¦ÊËÔËÃÔÇÏ
ÙÞËÊÏÇÙÓÁÔÕÍÏÇÔÇßÖÕÑÇÚÇÙÚÂÙËÏ
ÚÕËØÍÕÔÕÓÏÑÄÍØÇÌËÃÕÖÕßÇÒÒ¦àËÏ
ÆÉÕÝÙÇÔÑØËÈ¦ÚÏÔÕÙÕÑÕÓËÃÕßÓË
ÁÔÇÑÕßÓÖÃÇÒÒ¦ËÃÔÇÏÑÇÏÛÇËÃÔÇÏ
ÕËØÍÇÙÏÇÑÄÝÞ×ØÕÝÍÏÇÚÎÔÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÚÕßÖÒÇÔÂÚÎÍÏÇÚÏÝËÖÄÓËÔËÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÖÕÒÆÖÏÛÇÔÄÔÑÇÏ
ÓÂÔËÝ¬ÕÊÏ¦ÒËÏÓÓÇÇÖÄÚÕÍØ¦-

Η ζωή στο Βέλγιο
;VÍØ¦ÉÏÓÕÙÖ¦ËÏÓËÑÕßÈÁÔÚÇ
ÓËÌÃÒÕßÝÓËÚÇÍÑØÕßÖÖÕßÙßÔÂÛÜÝÇÔÇÒ×ÔÕÔÚÇÔÙËÛÁÓÇÚÇÊÕßÒËÏ¦ÝÓËÁÓÌÇÙÎÚÎÔËßØÜÖÇáÑÂ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÙÑÎÔÂÑÇÏÚÇËÙÜÚËØÏÑ¦
ÚÜÔËßØÜÖÇáÑ×ÔÛËÙÓ×ÔÖÏÇÔÇ
ÙßàÎÚÕÆÔÍÏÇÚÕÖÄÙÕÇÔÁÈÎÑÇÔ
ÚÇÑØÕÆÙÓÇÚÇÙÚÕÁÒÍÏÕÇÔÚÇ
ÔÕÆÓËØÇÈÍ¦àÕßÔÔÄÎÓÇÑÇÏÚÏÓÇ-

REUTERS / AL DRAGO

ÉÏÓÕÑÇÏÚÎÊÕßÒËÏ¦ÖÏÇÊËÔÍÃÔËÚÇÏÍÏÇÔÇÐËÓÕßÊÏ¦ÙËÏÑÇÔËÃÝÙÚÕÔ
ÊÏ¦ÊØÕÓÕÇÖÄÚÎÔÑÇØÁÑÒÇÇßÚ¦
ÊËÔßÖ¦ØÞÕßÔÑÇÛ×ÝÕÑÇÔÇÖÁÝ
ÇÖÁÞËÏÇÖÄÚÕÔÔËØÕÞÆÚÎÖËØÃÖÕß
ÓËÈÂÓÇÚÇÇÔ¦ÒÕÍÇÓËÚÕË¦Ô
ÛÇÈ¦ÒËÏÝÚÙÄÑÇØÇÂÖÇÔÚÄÌÒËÝÂ
ÛÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÝËßÛËÃÇÐßÖÄÒßÚÕÝ
¬ÕÊÏ¦ÒËÏÓÓÇÇÖÄÚÏÝÇÒÒËÖ¦ÒÒÎÒËÝÙßÔËÔÚËÆÐËÏÝ¬ÆÖÕßÚÜÔßÖÕßØÍËÃÜÔ±ÍËÃÇÝÊÏÇÌÄØÜÔÑØÇÚ×Ô
ÙÚÎÔßØ×ÖÎÑÇÏÚÕßÇÍÑÄÙÓÏÕß©ØÍÇÔÏÙÓÕÆ±ÍËÃÇÝÓËÚÕÊÏÑÄ
ÓÇÝÙÚÕÁÒÍÏÕÔÇÐËÑÏÔ¦ËÏÙÚÏÝ
ÚÕÖØÜÃÚÕÖÏÑÂ×ØÇÑÇÏÔÇÚËÒËÏ×ÔËÏÚÎÔÆÞÚÇÓËÚÇÔÕÆÓËØÇÚÎÝ
ÇÒÒÃÇÝÍÆØÜÙÚÏÝÚÕÈØ¦Êß¬ËÒËÃÜÔËÊÎÒÇÊÂÍÏÇÚÃÖÏÇÚÎÔÆÞÚÇ
ÚÎÙÑßÚ¦ÒÎÖÇÃØÔËÏÎÓËØÏÑÂÓË
ÚÏÝÄÒÕÑÇÏÞËÏØÄÚËØËÝÖØÕÈÒÁÉËÏÝ
ÔÇÖÒÎÓÓßØÃàÕßÔÚÕ;^P[[LY

Το εξώφυλλο ³ÈK{KÜËÈ³È
'¨Ò{Ø'È~Èo{ÒÐÑVtX_²x²Ãu

O Aμερικανός¨ÌÉÙ¨Ø ³ÌÑÜ³0¨ÑÐÐÌÜ{ØÓTÉ{Ü~Üi¨É{³{ØÙiÜÉ{Ø³Èo{Ñ³iÑÙiÐËÑ³È~¨ÍÖ
³{Ø (å~Ñ{É{³¨Ó×É{V~È×³ÌØV³ÉÈ~Ì$Ë~.³{ØÉ~ÜoÓØ³È ÉÐK¨ËÈÙÉÑ~ÜÉËÉ³Ñ{Ó{~ØÑÑÜÜÒÂÉ{

Συζητούμε αν στην
καλύτερη περίπτωση
θα έχουμε 100.000 ή
200.000 νεκρούς, σε μια
χώρα με πλήρη απουσία
κράτους πρόνοιας.
ÍËÃØËÉËÕÑÇÛÁÔÇÝÔÚÃÍÏÇÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÙßÓÈÕßÒÃÜÔßÖÕßØÍ×ÔÕÏ
ÑÕßÈÁÔÚËÝÇÌÕØÕÆÔÙÚØÇÚÎÍÏÑÁÝ
ÞÜØ×ÔÙËÙÞÁÙÎÓËÚÇÓÁÚØÇÑÒËÏÙÚ¦ÙÆÔÕØÇËÖÇÔÇÖÇÚØÏÙÓÄÝ ßØÃÜÝÄÓÜÝÚÏÚØ×ËÏÑÇÏÚÏÓÇÍËÏØËÆËÏÕÑÇÛÁÔÇÝÙÚÕÙÖÃÚÏ¦ÒÒÕÏÓÄÔÕÏ
ÚÕßÝ¦ÒÒÕÏàËßÍ¦ØÏÇÕÏÕÏÑÕÍÁÔËÏËÝ
ÖÃÙÜÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÓÏÇÕÏÑÕÍÁÔËÏÇ
ÄÒÕÏÙÚÏÝØßÐÁÒÒËÝ¢ÜÚÕÍØÇÌÃËÝ
ÇÖÄÚÎÔÑÇØÇÔÚÃÔÇÚÜÔËÖÇÔÇÖÇÚØÏÙÛÁÔÚÜÔÑÇÏÇÖÄÑÇÚÙÇØÄÒËÝ

ÚÇÉÏ¦ÑÇÏÖÕÒÒ¦ÉÜÓÏ¦ßàÎÚÂÙËÏÝÙÚÕÃÔÓÖÕÐÓËÌÃÒÕßÝÇÖÄÚÎ
ËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÑÇÏÕÊÎÍÃËÝÍÏÇÚÕ
Ö×ÝÛÇÌÚÏ¦ÐÕßÔÖØÕàÆÓÏÑÏÇÝÓÎÔ
ÖËÚßÞÇÃÔËÏÚÎÔÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÒÒÕÝ
ÊËÔÚÕàÆÓÜÙËÇØÑËÚ¦ÇÒÒ¦ÄÒÕÏ
ÖØÕÙÖÇÛÕÆÔ
ÈÏÈÒÏÕÛÂÑÎÇÖÁÔÇÔÚÏÇÖÄÚÕÔ
ÑÇÔÇÖÁÙÆÓÈÕßÒÕÝ¬ÎÔÚÏÓÎÚÏÑÂ
ÚÕßÝÁÞÕßÔÚÇÈÏÈÒÃÇÓÇÍËÏØÏÑÂÝÇÖÄ
ÕÑÚ×Þ×ØËÝÙËÄÚÏÍÒ×ÙÙÇÓÖÕØËÃ
ÑÇÔËÃÝÔÇÌÇÔÚÇÙÚËÃÖØÕÙÛÁÚÕßÔ
ÙÚÎÙßàÂÚÎÙÎÓËÚÕßÝÌÃÒÕßÝÍÏÇ
ÚÕÚÏÛÇÈÍ¦ÒËÏÚÕÚØÇÖÁàÏËÞÜØÃàÜÚÕÈÏÈÒÃÕ0KLU[P[`®ÚÕß¢Ø¦ÔÙÏÝ
¢ÕßÑÕßÍÏ¦ÓÇÖÕßÐÇÔÇÈÍÂÑËÇÖÄÚÎ
ÈÏÈÒÏÕÛÂÑÎÄÚÇÔÁÍÏÔËÌÇÔËØÄÄÚÏÎ
ÑØÃÙÎÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÛÇÁÞËÏÙÕÈÇØÁÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÙßÔÁÖËÏËÝËÔÄÉËÏÑÇÏ
ÚÜÔËÑÒVÍ×ÔÚÕß§ÕËÓÈØÃÕßÙÚÎÔ
ÓËØÏÑÂÙËÙßÔÛÂÑËÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝ
ÒÁÕÔÙßàÎÚÕÆÓËÇÔÙÚÎÔÑÇÒÆÚËØÎÖËØÃÖÚÜÙÎÛÇÁÞÕßÓË

ÂÔËÑØÕÆÝÙËÓÏÇÞ×ØÇÓË
ÖÒÂØÎÇÖÕßÙÃÇÑØ¦ÚÕßÝÖØÄÔÕÏÇÝ
ÄÖÕßÄÙÕÏÇÔÇÙÌ¦ÒÏÙÚÕÏÇÙÛËÔÂÙÕßÔÈÇØÏ¦ÑÇÏÔÕÙÎÒËßÚÕÆÔÛÇ
ÑÒÎÛÕÆÔÔÇÖÒÎØ×ÙÕßÔÙÚÎÔÑÇÒÆÚËØÎÚÜÔÖËØÏÖÚ×ÙËÜÔ
ÊÕÒ¦ØÏÇÍÏÇÚÎÔÕÙÎÒËÃÇÚÕßÝ
ÔÇÈÏÈÒÃÕÒÕÏÖÄÔÖÕßÍØ¦ÌÚÎÑË
ÓËÇÏÚÃÇÚÎÔËÑÒÕÍÂÚÕß§ÚÄÔÇÒÔÚ
¬ØÇÓÖÙÚÕÔÖØÕËÊØÏÑÄÛ×ÑÕÚÜÔ
ÑÇÏËÐËÚ¦àËÏÚÎÔÁÇÓÕØÌÂÚÇßÚÄÚÎÚÇÝÑÇÏÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂËÑÓËÚ¦ÒÒËßÙÎÚÕßÛßÓÏÑÕÆËÐÎÍËÃÇÑØÏÈ×Ý
ÑÇÏÚÕßÝÒÄÍÕßÝÍÏÇÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝÕÏ
ËÑÒÕÍÁÝÚÕß§ÕËÓÈØÃÕßÓÖÕØËÃÑÇÏ
ÔÇÙÎÓ¦ÔÕßÔÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂ
ÍÏÇÚÎÔÓËØÏÑÂ
ÑÇÑÂÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃÇÓÏÇÝÚËØ¦ÙÚÏÇÝÞ×ØÇÝÓËÚØÕÓÇÑÚÏÑÁÝÇÔÏÙÄÚÎÚËÝËÔÄÉËÏÚÎÝËÖÁÒÇÙÎÝÚÎÝ
ÖÇÔÊÎÓÃÇÝÇßÚÂÚÎÌÕØ¦ÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÑØÆÉËÏÚÕÖØÄÈÒÎÓÇ©ÏÄÝ
ËÃÔÇÏÇÄØÇÚÕÝËÔ×Õ¬ØÇÓÖËÐË-

ÒÁÍÎËØÍÇÒËÏÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÚÎØÎÚÕØÏÑÂÚÎÝËÏÙÈÕÒÂÝ®ÓËÚÇÔÇÙÚ×Ô
ÙÚÏÝÕØÇÚÕÆËÞÛØÕÆÍÏÇÚÕßÝ
ÕÖÇÊÕÆÝÚÕß
©¢ÕßÑÕßÍÏ¦ÓÇËÐÎÍËÃÖ×ÝÕ
¬ØÇÓÖÑÇÏ¦ÒÒÕÏÙßÔÚÎØÎÚÏÑÕÃÒÇáÑÏÙÚÁÝÖÕÒÏÚÏÑÕÃÖÇØÕßÙÃÇÙÇÔÚÎÔ
ÇÖËÏÒÂÇÖÄÚÕßÝÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝËÃÚË
¡ËÐÏÑÇÔÕÆÝËÃÚËÓÕßÙÕßÒÓ¦ÔÕßÝ
ÙËàÂÚÎÓÇàÜÂÝÑÇÏÛÇÔ¦ÚÕßÄÒÇÙË
ÓÏÇËÖÕÞÂËßØÜÙÚÃÇÝÍÏÇÚÎÔÓËØÏÑÂÄÖÕßÎÇÔËØÍÃÇÖÁÌÚËÏÑÇÏÕÏÓÏÙÛÕÃÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÏÐÇÔ¦ÃÔÇÏÇßÚÂÎ
ÓËØÏÑÂÖÕßÇÖÁÚßÞËÔÇÛÜØÇÑÃÙËÏ
ÚÕÙÆÙÚÎÓÇßÍËÃÇÝÑÇÏÚÕßÝÖÕÒÃÚËÝ
ÙÖÇÚÇÒ×ÔÚÇÝÚÕÔÞØÄÔÕÖÕßÁÊÜÙË
ÚÄÙÕÎÑØÃÙÎÚÕßÓÖÕÒÇÄÙÕÑÇÏ
ÎÃÊÏÇÎËÖÁÒÇÙÎÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆ
ÙÚÎÔÙÃÇÑÇÏÙÚÎÔßØ×ÖÎÙÜÝ
ÒÕÏÖÄÔÎËÖÄÓËÔÎËÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎ®
ÊËÔÛÇËÃÔÇÏÓËËÛÔÏÑÏÙÚÏÑ¦ÚÙÏÚ¦ÚÇÑÇÏËÖÃÑÒÎÙÎÙÚÕÛßÓÏÑÄÑÇÏÚÕ
ÙßÔÇÃÙÛÎÓÇÇÒÒ¦ÃÙÜÝÇßÚÕÃÖÕß
ÙÂÓËØÇÌÜÚÕÍØÇÌÃàÕßÔÁÑÖÒÎÑÚÕÏ
ÚÕÖÒÜÚÄÔÕÙÕÑÕÓËÃÕÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎÖÏÇÊÏËÑÊÏÑÂÙÕßÔÓÏÇÔÁÇËÛÔÏÑÂÚÇßÚÄÚÎÚÇÖÕßÛÇÕÏÑÕÊÕÓÎÛËÃ
Ö¦ÔÜÙËÛËÓËÒÏ×ÊÎÇÍÇÛ¦ÑÇÏÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÁÝÇÐÃËÝ

Η κ. Ειρήνη Κωστάκη είναι
δημοσιογράφος.
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Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

ΒΙΒΛΙΟ

500ΛΕΞΕΙΣ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ
Του ΣΤΑΥΡΟΥ

Η

«Πανούκλα» (1947) ÚÕß ÇÓÆ
ËÃÔÇÏÇØÏÙÚÕÆØÍÎÓÇ¬ÕÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇËÃÔÇÏÚÕÞØÕÔÏÑÄ
ÄÖÜÝÚÕÇÖÕÑÇÒËÃÇÖÄÚÎÔÖØ×ÚÎ
ÑÏÄÒÇÝÇØ¦ÊÇÕÇÌÎÍÎÚÂÝÚÕßÚÎÝ
ÖÇÔÕÆÑÒÇÝÖÕßÞÚÆÖÎÙËÚÕ©Ø¦Ô
ÓÏÇÖÄÒÎÑÇÚÕÃÑÜÔÚÎÝ
ÒÍËØÃÇÝ¬ÕÖØÜÚÕÊÏ¦ÈÇÙÇÙÚÇ
ËÌÎÈÏÑ¦ÓÕßÞØÄÔÏÇÙÚÎÔÖÕÒÆ
ÑÇÒÂ¶ÑÇÏÖØ×ÚÎÔÕÓÃàÜÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦¶ÓËÚ¦ÌØÇÙÎÚÕßÒÃÇËÕÌÏÒ¦ÑÎÓËÖØÄÒÕÍÕÚÕßªÕàÁ¡ÏÒÒÏÁÐËÑÊÄÙËÏÝ(\QV\YK»O\P 
ÚÎÔÕÖÕÃÇÁÞÜÇÑÄÓÎÙÚÎÈÏÈÒÏÕÛÂÑÎÓÕß¬ÕÁØÍÕÁÞËÏÁÑÚÕÚË
ÓËÚÇÌØÇÙÚËÃÇØÑËÚÁÝÌÕØÁÝÙÚÎ
ÍÒ×ÙÙÇÓÇÝÇÔÕÆÑÒÇ®ÊÏÇÈ¦ÙÚÎÑËÑÇÏËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇÊÏÇÈ¦àËÚÇÏÇÖÄËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÇÔÇÍÔ×ÙÚËÝ
ÙÚÕÔÑÄÙÓÕÑÇÏÁÞÕßÔÍØÇÌÚËÃ
ÞÏÒÏ¦ÊËÝÙËÒÃÊËÝÍÏ»ÇßÚÂÔ×ÙÚË
ÔÇÓÎÔßÖ¦ØÞËÏÚÃÖÕÚËÓ¦ÒÒÕÔÔÇ
ÖËÏÝÖÕßÔÇÓÎÔÁÞËÏÂÊÎËÏÖÜÛËÃ
ÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÙËÁÔÇÙÆÔÚÕÓÕÑËÃÓËÔÕÖØÕÕØÏÙÓÁÔÕÍÏÇËÌÎÓËØÃÊÇ
ßÚÄÖØ¦ÍÓÇÚÏÏÙÞÆËÏÍÏÇÄÖÕÏÕÔ
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÚÎÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÜÝ
ÆÒÎÍÏÇÇÑÇÊÎÓÇáÑÁÝÓËÒÁÚËÝÄÞÏ
ÄÓÜÝÍÏÇÄÖÕÏÕÔÖØÕÙÌËÆÍËÏÙË
ÇßÚÂÔÓË¦ÒÒÕÇÃÚÎÓÇÍÏÇÔÇÊÏËßØÆÔËÏÚÎÔÇÔÛØ×ÖÏÔÎËÓÖËÏØÃÇ
ÚÕßÑÇÏÔÇÑÇÚÇÔÕÂÙËÏÑÇÒÆÚËØÇ
ÚÏÚÕßÙßÓÈÇÃÔËÏÚÏÙßÓÈÇÃÔËÏÓÁÙÇÚÕßÑÇÏÙÚÎÙÞÁÙÎÚÕßÓËÚÕßÝ
¦ÒÒÕßÝÑÇÏÚÕÔÑÄÙÓÕ
ÔÖ¦ÔÚÜÝÊÏÇÈ¦ÙÕßÓËÂÐÇÔÇÊÏÇÈ¦ÙÕßÓËÚÕÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÚÕÆÚÎÚÎÔÖËØÃÕÊÕÚ×ØÇÖÕßÎËÖÏÊÎÓÃÇÙÇØ×ÔËÏÚÕÔÑÄÙÓÕÇÖËÏÒËÃ
ÓËÊËÑ¦ÊËÝÞÏÒÏ¦ÊËÝÔËÑØÕÆÝÑÇÏ
ÍËÓÃàËÏÌÄÈÕÚÎÔÉßÞÂÓÇÝÛÇ
ÇÔÇÑÇÒÆÉÕßÓËÖØ¦ÍÓÇÚÇÖÕßÊËÔ
ÛÇÖØÕÙÁÞÇÓË¦ÒÒÕÚËÇÖØÕÙÁÐÕßÓËÖËØÏÙÙÄÚËØÕÑÇÏÛÇÑÇÚÇÒ¦ÈÕßÓËÑÇÒÆÚËØÇÚÎÊßÙÑÕÒÃÇ
ÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÔÇÖÏÙÚÁÉÕßÔÑÇÚ»
ÇØÞ¦ÝÙÚÎÔÃÊÏÇÚÎÔÆÖÇØÐÎÚÎÝ
ÛÇÔÇÚÎÌÄØÇÝËÖÏÊÎÓÃÇÝÖÕßÚÕßÝ
ÁÖËÙËÑÇÚÇÑÁÌÇÒÇÑÇÏÔÇÇÒÒ¦ÐÕßÔÙßÔÂÛËÏËÝÛÇÑÇÚÇÒ¦ÈÕßÓË
ÑÇÏÛÇÇÖÕÊËÞÚÕÆÓËÄÚÏÎËÖÏÊÎÓÃÇ
ÑÇÚÇØÍËÃÄÒÇÚÇÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚÇ
ÑÇÏÇÌÂÔËÏÞ×ØÕÓÄÔÕÍÏÇÁÔÇÚÕÔ
ÌÄÈÕÇÒÒ¦ÑÇÏÄÚÏÕÌÄÈÕÝÍÏÇÚÎ
àÜÂËÃÔÇÏËÍÜÏÙÚÏÑÄÝÑÒËÃÔËÏÚÕÔ
¦ÔÛØÜÖÕÙÚÕÔËÇßÚÄÚÕßÑÇÏÊËÔ
ÇÌÂÔËÏÞ×ØÕÙÚÎÔÇÍ¦ÖÎ!ØÁÖËÏ
ÔÇÚÕÖÇØÇÊËÞÚÕÆÓË!ÎÖÇÔÕÆÑÒÇ
ËÃÞËÇÌÇÏØÁÙËÏÇÖÄÄÒÕßÝÚÎÊÆÔÇÓÎÚÎÝÇÍ¦ÖÎÝÇÑÄÓÎÑÇÏÚÎÝ
ÌÏÒÃÇÝÏÇÚÃÎÇÍ¦ÖÎàÎÚ¦ËÏÒÃÍÕÓÁÒÒÕÔÑÇÏÍÏÇÓÇÝÊËÔßÖÂØÞÇÔÖÇØ¦ÓÄÔÕÙÚÏÍÓÁÝ®Ù
ÙÚÎÔÚØÁÞÕßÙÇÍÇÒÒÏÑÂÁÑÊÕÙÎ

ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ

ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΚΗ ΤΣΙΤΑ

Φόβος και αλληλεγγύη
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Δεν αντέχωÑÑ~ÖÜÜÖØÑÜÓÉÌ³{iÉ{ÙiÐËÑÑÈ³ÊÉËÑ{~Ñ{ÉÈ~Ñ{¨ËÑV~Ñ{~Ò{ÈØÒÜÜÈØVÐÉÑoÓ¨T
Ö×ØVÌ³{¨Ì~É{³Ñ{Ñ~ÌÐi~Ñ{o{ÑÉÈÜoËÑåØÒÉÑ³ÈÑÈ³ÌVÌ~ÑÜÊÉÈ~Ñ{¨ËÑÉËÑ{~Ñ{³{ÐÉoÒÜiÉÈÜoËÑV³ÈØT{Ü{ÒÙÉØÉ~¨ÖØj×³o¨Ñ×ËÑÉËÑ{ÑÌ³iT¨ËØ³ÓÜØ³¨ÑoÙËÑ³iØ³ÑÜËÑØ

Είναι σημαντικό
οι ζωντανοί, όταν πια
θα έχει περάσει το κακό,
να μην ντρέπονται
για τη στάση τους
τον καιρό της επιδημίας.
ÙÚÇMVSPV.HSSPTHYKÇÖÄÄÖÕßÑÇÏ
ÓËÚÇÌØ¦àÜ
ÇÔÕÆÑÒÇ®ËÃÔÇÏÁÔÇÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÍÏÇÚÕÑÇÑÄÖÕßÞÚßÖ¦ËÏ
ÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÞÜØÃÝÕÏÃÊÏÕÏÔÇ
ÁÞÕßÔÑÇÓÃÇËßÛÆÔÎÍÏ»ÇßÚÄÄÖÜÝ
ÁÞÕßÔÍÏÇÚÕßÝÖÕÒÁÓÕßÝÚÏÝÚßØÇÔÔÃËÝÂÚÎÔÑÕÏÔÜÔÏÑÂÇÊÏÑÃÇ
ÍÏÇÚÕÑÇÑÄÚÕËÐÜÇÔÛØ×ÖÏÔÕÚÕ
ÖÇØ¦ÒÕÍÕ¬ÕÑÇÑÄÇßÚÄÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÑÇÒÕÆÔÚÇÏÇÖÒ×ÝÔÇÚÕÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÔÑÇÏÔÇÚÕÇÔÚÏÖÇÒÁÉÕßÔ
ÇÚÕÓÏÑ¦ÑÇÏÙßÒÒÕÍÏÑ¦©ÏÂØÜËÝ
ÚÕßÓßÛÏÙÚÕØÂÓÇÚÕÝËÑÌØ¦àÕßÔ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÙÚ¦ÙËÏÝÇÖÁÔÇÔÚÏ
ÙÚÕÛÇÔ¦ÙÏÓÕÑÇÑÄ©ÏÎÙÕßÃÚÎÝ
ÏËØÁÇÝÇÔËÒÕÆËÔ×ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÇØÞÏÑ¦ÚÎÔËÖÏÊÎÓÃÇÜÝÛËáÑÂ
ÚÏÓÜØÃÇÇÒÒ¦àËÏÙÚ¦ÙÎÄÚÇÔàÂÙËÏ
ÇÖÄÑÕÔÚ¦ÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕËÔÄÝÓÏÑØÕÆ
ÖÇÏÊÏÕÆÕÇÍÔÄÝ¬ÇØØÕÆÖÏÙÚËÆËÏÙËÓÏÇÇÍÏÄÚÎÚÇÞÜØÃÝËÄÑÇÏ
ÇÍÜÔÃàËÚÇÏÍÏÇÚÎÙÜÚÎØÃÇÚÜÔ
ÇÔÛØ×ÖÜÔÖÒ¦ÏÙÚÕßÝÍÏÇÚØÕÆÝÕ
ÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÝªÇÓÖÁØÖÕßÁÞËÏ

ËÍÑÒÜÈÏÙÚËÃÙÚÎÔÖÄÒÎÙÞËÊÏ¦àËÏ
ÔÇÙÖ¦ÙËÏÚÎÔÑÇØÇÔÚÃÔÇÑÇÏÔÇ
ÌÆÍËÏÍÏÇÔÇÖ¦ËÏÙÚÎÔÇÍÇÖÎÓÁÔÎÚÕßÙÚÕÇØÃÙÏÇÒÒ¦ÚËÒÏÑ¦
ÓÁÔËÏÍÏÇÔÇÈÕÎÛÂÙËÏÚÕÔÍÏÇÚØÄ
ÑÇÏÚÎÔÕÓ¦ÊÇÚÕßÍÏÇÚÃÛËÜØËÃ
ÄÚÏËÃÔÇÏÔÚØÕÖÂÔÇËßÚßÞËÃÝÓÕÔÇÞÄÝÙÕßÄÚÇÔÕÏ¦ÒÒÕÏÍÆØÜÙÕß
ÖËÛÇÃÔÕßÔ±Ö¦ØÞËÏÑÇÏÕ ÕÚÚ¦Ø
ÖÕßÞÇÃØËÚÇÏÓËÚÎÊßÙÚßÞÃÇÑÇÏ
ÑËØÊÕÙÑÕÖËÃ ÕØßÌÇÃÇÓÕØÌÂÕ
ÍÏÇÚØÄÝÑÇÏÇÌÎÍÎÚÂÝªÏÁÕÕÖÕÃÕÝËÐËÍËÃØËÚÇÏËÔ¦ÔÚÏÇÙÚÎÔÚ¦ÐÎ
ÚÕßÑÄÙÓÕßÓÏÇÚ¦ÐÎÖÕßÛËÜØËÃ
ÌßÙÏÑÄÔÇÖËÛÇÃÔÕßÔÓÏÑØ¦ÖÇÏÊÏ¦ÑÇÏÎÓÄÔÎÇÖ¦ÔÚÎÙÎÖÕß
ÁÞËÏÙËÇßÚÄËÃÔÇÏÎÖØ¦ÐÎÚÎÝ
ÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÝÚÎÝÙßÓÖ¦ÙÞÕßÙÇÝ
ÊÏÇßÍÕÆÝÑÇÏÇÖËÒÖÏÙÓÁÔÎÝÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÝ
ÔÇßÚÄÊËÔÒÁÍËÚÇÏÇÍ¦ÖÎÚÄÚËÊËÔÐÁØÜÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÚÏ¦ÒÒÕ
ÓÖÕØËÃÔÇÒÁÍËÚÇÏÁÚÙÏ©ÍÏÇÚØÄÝ
ªÏÁËÑÌØ¦àËÏÚÎÔ¦ÖÕÉÎÑÇÏÚÎ
ÙÚ¦ÙÎÚÕßÃÊÏÕßÚÕß ÇÓÆÁÔÚËÞØÄÔÏÇÞÜØÃàÕßÔÚÕÔÁÔÕ®
 ÇÖÄÚÎÔÇÔÕÆÑÒÇ® 
ÎÇÖÄÙÚÇÙÂÚÕßÝÄÓÜÝËÃÔÇÏÚËØ¦ÙÚÏÇ©¡ËØÙ×ÐÁÔÕÝÇÖÁÔÇÔÚÏ
ÙÚÕÔËÇßÚÄÚÕßÙÚÎàÜÂÚÕßÑÇÏ
ÙÚÏÝÖØ¦ÐËÏÝÚÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÖÕÒÆ
ÓÇÑØÏ¦ÇÖÄÚÕÔªÏÁÖÕßÑÇÏÇßÚÄÝ
ÊËÔÖÏÙÚËÆËÏÙÚÕÔËÄÄÖÜÝÑÇÏÕ
¡ËØÙ×ÇÒÒ¦ÊÃÔËÏÑÇÛÎÓËØÏÔ¦ÚÎ
Ó¦ÞÎÇÖÄÚÕÖØÜÃÓÁÞØÏÚÕÈØ¦ÊßÍÏÇÔÇÙ×ÙËÏàÜÁÝ¡ÄÔÕÇßÚÂ

ÎÇÍ¦ÖÎÑÇÏÇßÚÂÎÇÒÒÎÒËÍÍÆÎ
ÓÖÕØÕÆÔÔÇÑ¦ÔÕßÔÚÕÔÌÄÈÕÔÇ
ËÃÔÇÏÖØÕÙÚÇÙÃÇÑÇÏÄÞÏÇÖÇÔÛØÜÖÏ¦ ÇÏÔÇÇÌÂÙÕßÔÞ×ØÕÙÚÎÔ
ËÒÖÃÊÇÍÏÇÚÃÞÜØÃÝËÒÖÃÊÇÊËÔËÏØÎÔËÆËÏÎÉßÞÂ
ÇÏÇßÚÂÎËÖÏÊÎÓÃÇÑ¦ÖÕÚËÛÇ
ÖËØ¦ÙËÏÞÜØÃÝÑÇÔËÃÝÔÇÓÖÕØËÃ
ÔÇßÖÕÒÕÍÃÙËÏÚ×ØÇÚÕÔÇØÏÛÓÄ
ÚÜÔÛßÓ¦ÚÜÔÚÎÝÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄÕÏàÜÔÚÇÔÕÃÄÚÇÔÖÏÇÛÇÁÞËÏ
ÖËØ¦ÙËÏÚÕÑÇÑÄÔÇÓÎÔÔÚØÁÖÕÔÚÇÏÍÏÇÚÎÙÚ¦ÙÎÚÕßÝÚÕÔÑÇÏØÄ
ÚÎÝËÖÏÊÎÓÃÇÝ¥ÝÚÄÚËÖ¦ÔÚÜÝ
×ÙÖÕßÔÇÁØÛËÏÎÙÚÏÍÓÂÚÎÝÒÆÚØÜÙÎÝÄÖÜÝÑÇÏÙÚÎÔÇÔÕÆÑÒÇ®ÚÕß ÇÓÆÑÇÏÕÑÄÙÓÕÝÔÇ
ÐËÞßÛËÃÙÚÕßÝÊØÄÓÕßÝÇÝÇÌÂÙÕßÓËÑÇÚ¦ÓÁØÕÝÚÏÝÈÇØÆÍÊÕßÖËÝÇÔÇÒÆÙËÏÝÖÕßÄÚÇÔÊËÔÌÇÔËØ×ÔÕßÔÇÔÇÒÍÎÙÃÇÌÇÔËØ×ÔÕßÔ
ÕÖÜÙÊÂÖÕÚËÇÔÕÎÙÃÇËÔÇÔÚÁÞÜ
ÔÇÇÑÕÆÜÖÕÒÒÕÆÝÔÇÒÁÔËÄÚÏÎ
ËÖÏÊÎÓÃÇÇßÚÂËÃÔÇÏÑÇÏËßÑÇÏØÃÇ
ÑÇÏÑ¦ÖÕÏÕßÝ¦ÒÒÕßÝÓËÇÍÁØÜÞÕ
ÆÌÕÝÄÚÏÖØÄÑËÏÚÇÏÇÑÄÓÎÑÇÏÍÏÇ
ËßÒÕÍÃÇÝÖ¦ÔËÔÇÚÕÖÕßÔÇßÚÄÖÄÙÕÑÇÒÂËßÑÇÏØÃÇËÃÔÇÏÑÇÏ
ÚÏÓËÍ¦ÒÎËßÒÕÍÃÇÙÚÕßÝÞÏÒÏ¦ÊËÝÔËÑØÕÆÝ¬×ØÇÚÕàÂÚÎÓÇËÃÔÇÏÁÔÇ!ÔÇÞ¦ÙÕßÓËÄÙÕÍÃÔËÚÇÏ
ÒÏÍÄÚËØÕßÝÙßÔÇÔÛØ×ÖÕßÝÓÇÝ
¬ÕÚÏËÃÊÕßÝËßÑÇÏØÃÇÂÚÇÔÎËÖÏÊÎÓÃÇË¦ÔÂÚÇÔÖØ¦ÍÓÇÚÏÇßÚÄ
ËÃÔÇÏÓÏÇÙßàÂÚÎÙÎÍÏÇÓËÚ¦ÄÚÇÔ
ÐËÚØßÖ×ÙÕßÓËÇÖÄÚÕÛÕÒ¦ÓÏÓÇÝ

Ο Μάκης Τσίτας γεννήθηκε το 1971
στα Γιαννιτσά, ζει στην Αθήνα και
διευθύνει το ενημερωτικό site
για το βιβλίο και τον πολιτισμό
Diastixo.gr. Διηγήματά του έχουν
μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες.
Eργα του σκηνοθέτησαν οι: Ρούλα Πατεράκη, Σοφία Καραγιάννη, Προμηθέας Αλειφερόπουλος,
Ερση Βασιλικιώτη, Taru Makela,
Alexandru Mazgareanu. Στίχους
του μελοποίησαν οι: Γιώργος Σταυριανός, Τάκης Σούκας, Τατιάνα Ζωγράφου, Νίκος Βασιλείου. Εχει εκδώσει 24 βιβλία για παιδιά και 4
για ενηλίκους. Για το μυθιστόρημά του «Μάρτυς μου ο Θεός» (εκδ.
Μεταίχμιο), το οποίο κυκλοφορεί
σε 12 ευρωπαϊκές γλώσσες, έλαβε
το Βραβείο Λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης 2014. Τελευταίο
του βιβλίο η νουβέλα «Πέντε στάσεις» (εκδ. Μεταίχμιο). Περισσότερα στο: makistsitas.com.
Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό
πλάι στο κρεβάτι σας;

0t Ú{~ÌÊu³1Ù¨Ê~Ìi~Ñ{ ÜÓiØ.³¨ÖÜ{ÑV³{Ø
tåÑo¨ÉÈÐÓÉØÉ¨{TÓØu³È
{¨oÈ.³ÑÈ¨{ÑÖ~Ñ{³it(Ëi'Ñ~{ÙÐÖ³iu³iØå³¨{³Ë³o~¨É
Ποιος ήρωας/ηρωίδα λογοτεχνίας
θα θέλατε να είστε και γιατί;
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ÔÇØÑÜÓÁÔÕÝÇÖÄÚÕÔÑÇßÚÄÇÁØÇ
ÌÇÔÚÇàÄÚÇÔÚÕÔÞØÄÔÕÔÇÑßÒ¦
ËØÂÓÎÔÚÕßÚÙÏÛÇÚÕß¦ØËÙË
ÔÇÍËØ¦ÙËÏ§ÇÓÖÕØËÃÔ»ÇÔÇÖÔÁËÏ
ÄÔÚÇÝÇÔÇÃÙÛÎÚÕÝÑ¦ÚÜÇÖÄÚÕÔ
ÂÒÏÕ®ÃÇËÐÇÞÔÜÓÁÔÎÓÁÙÇ
ÙËÓÏÇÖßØÁÙÙÕßÙÇ¦ÒÜÇÔÚÃÑØÏàËÙÚÕÔÑÇÛØÁÌÚÎÁÔÇÖØÄÙÜÖÕ
ÖÇØÇÓÕØÌÜÓÁÔÕ
ÇÖÄ ÖØÕÙÓÕÔÂ
¬ÕÖØÄÙÜÖÄÚÎÝ
ÂÚÇÔÇÏÞÓ¦ÒÜÚÕ
ÚÎÝ ÇÔÇÓÕÔÂÝ®
¬ÏÖËØÏÓÁÔËÏÚÕ
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ÓÏÑØ¦ÇÚÁÒËÏÜÚÇ
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ÇÖÕÒÇÓÈ¦ÔÜÙÚÇ
ÈÏÈÒÃÇÚÎÝÜÚÎØÕÖÕÆÒÕß ËÃÔÇÏ
ÚÕÓËÏÊÃÇÓÇÖÕß
ËÖÏÑØÁÓÇÚÇÏÙÚÕ
ÞËÃÒÕÝ ÚÜÔ ÊÇÑØÆÜÔ¬ÕÓÕÔÇÊÏÑÄÆÌÕÝÚÎÝ
ÍØÇÌÂÝÚÎÝÙßÔÇÏØËÃÁÐÕÞÇÚÕ
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ØÄÑËÏÚÇÏÌßÙÏÑ¦ÍÏÇÁÔÇÍÁÒÏÕ
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Ποιες είναι οι «πέντε στάσεις» της
ηρωίδας σας; Είναι κάτι σαν τις
«δεκατέσσερις στάσεις» ώς τον
Γολγοθά ή κάτι πιο... ελαφρύ ελπίζουμε;
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Πολυγραφότατος, και στην παιδική και στην ενήλικη πεζογραφία.
Είναι κάποιο είδος που σας δυσκολεύει πιο πολύ;
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Μην απαντήσεις, έλα ο ίδιος

ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ

©ÓÜÝÕØÄÒÕÝÚÕßÍËÒÜÚÕÖÕÏÕÆ
ÊËÔÚÕßÚÇÃØÏÇàË©ÆÚËÓÏÇÌ¦ØÙÇ
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ÇÖÕÚßÞÎÓÁÔÕÝÑÕÓÖ¦ØÙÕÝ®ÖÕß
ÙßÔËØÍÕÆÙËÇÊÁÐÏÇÙÚÎÔÇÖÕÛÁÜÙÎÚÕßÍËÒÕÃÕß®
 ÙÂÉÎ ÇØÞÃàËÏÓËÖÇØ¦ÐËÔÕÚØÄÖÕ²ÜØÃÝ
ÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙÎ®
ÆØÜÇÖÄÚÕÔÛ¦ÒÇÓÕÔÚËÑÇÚØËÑÒÃàÕßÔ ÖØÄÙÜÖÇÇÖÕÑÇÓÜÓÁÔÇ
ÇÖÄÁÔÇÇÊßÙ×ÖÎÚÕÑÇÚÇÑÄØßÌÕ®ÑÇÒÕÑÇÃØÏ
ÁÌÎÈÎ§ÃÔÇÖÇØÇÛËØÃàËÏÙÚÎÔ¦ÚØÇÒÏÍ×ÔÕÔÚÇÝ
ÇÖÄàÇÞÇØ×ÊËÏÝ
ÖÄÛÕßÝ ÙÚÕßÝ
ÕÖÕÃÕßÝ ÚËÒÏÑ¦
ËÖÏÈ¦ÒÒËÚÇÏÄÚÇÔÇØÞÃàËÏÔÇÍØ¦ÌËÏ²¦ØÎÙÚÕÚËÚØ¦ÊÏÄÚÎÝËÃÞË
ÇÖÕÙßØÛËÃÙËÁÔÇÔÚÄÖÕÇÖØÄÙÏÚÕÄÖÕßËÑÚßÒÏÙÙÄÚÇÔÎÓÄÔÎ
ÏÙÚÕØÃÇÖÕßËÃÞËÙÎÓÇÙÃÇËÑËÃÔÎ
ÖÕßÈØÏÙÑÄÚÇÔßÖÄÚÕÑØ¦ÚÕÝÚÎÝ
ÌÃÍÍÕÔÚÇÝÚÕÚËÚØ¦ÊÏÕÙÚÕÙÚÂÛÕÝÚÎÝÖØÕÞÜØÕÆÙËÓËÝÙÚÕÑÇÆÓÇÚÜÔÇÔËÒÁÎÚÜÔÓËÙÎÓËØÏ×ÔÙË
ÓÏÇßÖÁØÕÞÎÏÙÕØØÕÖÃÇ©ÏÔÚ

Και ποιο είναι το βιβλίο που έχετε
διαβάσει τις περισσότερες φορές;

ΕΚΤΑΚΤΩΣ

Η λεία της νόσου
ΕΡΣΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ζιγκ ζαγκ στις νεραντζιές
εκδ. Πατάκη, σελ. 260

υτές ÚÏÝÎÓÁØËÝÕÏÈÏÈÒÏÄÌÏÒÕÏ
ÖÕßÓÁÔÕßÓËÙÖÃÚÏÐÇÔÇÊÏÇÈ¦àÕßÓËÇÍÇÖÎÓÁÔÇÈÏÈÒÃÇ
ÔÇÇÖÄÚÇÊÏÑ¦ÓÕßÇÍÇÖÎÓÁÔÇËÃÔÇÏÚÕÏÍÑàÇÍÑÙÚÏÝÔËØÇÔÚàÏÁÝ®ÖØ×ÚÎÁÑÊÕÙÎ
ÚÎÝ
ØÙÎÝÜÚÎØÕÖÕÆÒÕßÖÕßËÖÇÔËÑÊÄÛÎÑËÌÁÚÕÝÚÕÔÛ¦ÒÇÓÕ
ÔÚËÑÇËÔÄÝÇÛÎÔÇáÑÕÆÔÕÙÕÑÕÓËÃÕßÖËÛÇÃÔËÏÎÃÇÖØÕÙÈËÈÒÎÓÁÔÎÇÖÄÁÔÇÔ¦ÍÔÜÙÚÕÏÄÚÕÔ
/JU]TIÍÏÇÚÕÔÕÖÕÃÕÕÍÏÇÚØÄÝ
ÚÎÝÊËÔÍÔÜØÃàËÏÚÃÖÕÚÇÖÁØÇÇÖÄ
ÚÕÄÚÏÙËÒÃÍÕÑÇÏØÄÄÒÕÏÛÇÓÏÒ¦ÔËÍÏ»ÇßÚÄÔÛÇÍÃÔËÏÚÕÛÁÓÇ
ÚÎÝÎÓÁØÇÝ®©ÊßÙËÐÏÞÔÃÇÙÚÕÝ
ÏÄÝÑÇÚÇÙÖÇØ¦àËÏÚÕÙ×ÓÇÚÎÝ
ÃÇÝÓËÚÇÙÚÕÏÞËÏ×ÔÕÔÚ¦ÝÚÎÔÙË
ÈÁÈÎÒÕÑÇÏÇÏØËÚÏÑÄÖÔËÆÓÇÖÕß
ÈßÙÙÕÊÕÓËÃÇÖÄÚÕÑØËÈ¦ÚÏÑÇÚ¦
Ö¦ÔÚÜÔ
ÃÇÖËÛÇÃÔËÏÌÇØÙÏÑ¦¬Î
ÙÑÕÚ×ÔËÏÁÔÇÝÑÇÚ¦ÌÇÔÚÇÙÃÇÔÏÄÝÇÔÆÖÇØÑÚÕÝÇÖÁÔÇÔÚÏ
ÙÚÕÔÕÖÕÃÕÚÕÙ×ÓÇÚÎÝÇÓÆÔËÚÇÏÊÕÔÑÏÞÜÚÏÑ¦ÓÁÞØÏÝËÐÇÒËÃÉËÜÝ©ÇÊËÒÌÄÝÚÎÝÕÏÔÚÖÕÒËÓ¦ÔÇÚÎÔÇÖÕÙÖ¦ÙËÏÇÖÄÚÎ
ÔÄÙÕÇÔÇØØÏÖÃàÕÔÚÇÝÚÏÝÁÐÇÒÒËÝ
ÇÙÚËÏÄÚÎÚËÝÖÕßËÖÏÔÕÕÆÙËÕÌÕÔÏÑÄÝÙÇØÑÇÙÓÄÝÚÎÝ¦ØØÜÙÚÎÝ
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Στον καιρό της πανδημίας, έχετε
τώρα περισσότερο χρόνο για διάβασμα, γράψιμο, ενδοσκόπηση,
τηλεόραση, πλήξη ή τίποτε από
όλα αυτά;

ΚΡΙΤΙΚΗ
Της ΛΙΝΑΣ

Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους
συγγραφείς καλείτε, ζώντες και
τεθνεώτες;

ÎÍÒ×ÙÙÇÇÔÚÏÚ¦ÙÙËÏÓÏÇ¦ÍØÏÇ
ËÏØÜÔËÃÇÓÏÇÓÇÔÏÇÙÓÁÔÎÏÒÇØÄÚÎÚÇ ¦ÔÕÔÚÇÝÊÏÇØÑ×ÝÖÇØÇàÇÒÏÙÓÁÔÇàÏÍÑàÇÍÑÙËÓÏÑØÁÝ
ÊÏÇÊØÕÓÁÝÖÕßÊËÔÚÕßÝÇÖÕÓÇÑØÆÔÕßÔÇÖÄÖÕßÛËÔ¦ÕÏÂØÜËÝÖËØÏÌÁØÕßÔÚÏÝàÜÁÝÚÕßÝÙË
ÕÌÏÕËÏÊËÃÝÚØÕÞÏÁÝÓÖÇÏÔÕÈÍÇÃÔÕÔÚÇÝÙÚÏÝÙÑÏÁÝÚÕßÚØÇÍÏÑÕÆ
ÑÇÏÐËÖØÕÈ¦ÒÒÕÔÚÇÝÙÚÎÌÜÚËÏÔÄÚÎÚÇÚÎÝËÒÇÌØÄÚÎÚÇÝÊÄÒÏÇÊÏÇÑÜÓ×ÊÎÙÎÚÕßÊØ¦ÓÇÚÕÝ
ÇÌÇÏØËÃËÔÚÁÞÔÜÝÚÕÔÙÚÄÓÌÕ
ÇÖÄÚÎÔÇÖÄÍÔÜÙÎ¬ÃÖÕÚÇÊËÔ
ËÃÔÇÏÇØÑËÚ¦ÙÕÈÇØÄÕÆÚËÍÏÇ
ÍÁÒÏÇÕÆÚËÑÇÏÍÏÇÑÒ¦ÓÇÚÇ
ÍØÇÌÂÚÎÝÜÚÎØÕÖÕÆÒÕßËÃÔÇÏ
ÄÖÜÝÎÃÇ¤ËßÚÕÞÇØÕÆÓËÔÎ
ÔÁÓËÒÎÙËÒ¦ÛÕÝÔÄÚÇ®
ÇÔÇÊÏÇÈ¦àÕÔÚÇÝ ÇßÚÁÝ ÚÏÝ
ÎÓÁØËÝÚÎÝÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÇÖÕÙÚÇÙÏÕÖÕÃÎÙÎÝÚÕÏÍÑàÇÍÑÙÚÏÝÔËØÇÔÚàÏÁÝ®ÑÇÛÎÒ×ÔÕÓÇÏÇÖÄÓÏÇ
ÙÑÎÔÂÖÕßÙÌØÇÍÃàËÏÚÎÔÇÔ¦ÍÔÜÙÂÓÕß ÇÛ×ÝÖÇØÇÚÎØËÃÇÖÄ
ÚÎÔÚÇØ¦ÚÙÇÚÕßÔÕÙÕÑÕÓËÃÕßÚÎÔ
ÛÂÔÇÔÇÇÙÌßÑÚÏ¦Ñ¦ÚÜÇÖÄ
ÁÔÇÔÁÌÕÝÙÑÕßØÏ¦Ý®ÎÃÇØÎÓ¦àËÚÇÏÇÖÄÁÔÇÑÆÓÇÚØÇÞÏ¦Ý
ÔÕÙÚÇÒÍÃÇÝÍÏÇÚÎàÜÂËÑËÃÓÁÙÇ®
¬ÎÔÁÖÏÇÙËÓÏÇ¦ÍØÏÇÖËÃÔÇÏÇ
ÑÇÛÎÓËØÏÔÂàÜÂÓËÖØÕÈÒÂÓÇÚÇ
ÏÇÓÏÇàÜÂÈÇØËÚÂÙßÔÎÛÏÙÓÁÔÎ
§ÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÈØËÛËÃÁÙÚÜÓÏÇ
ÓÁØÇËÑËÃÓÁÙÇ®

OVIDIUS
Με την πένα του θεού έρωτα. Επιλογή από τις Ερωτικές
επιστολές
Απόδοση: ÈÙËÑ
0¨Ö×ÑV εκδ. å{¨Ñ

Απόσπασμα ÇÖÄÚÕÈÏÈÒÃÕ¡ËÚÎÔÖÁÔÇÚÕß
ÛËÕÆÁØÜÚÇ®!
ÎÔËÒÄÖÎÖØÕÝÚÕÔ©ÊßÙÙÁÇ!¬Õ
ÍØ¦ÓÓÇÇßÚÄÇØÍÕÖÕØÎÓÁÔË©ÊßÙÙÁÇÎ
ÎÔËÒÄÖÎÙÕßÙ»ÚÕÙÚÁÒÔËÏ¬ÃÖÕÚÇÄÓÜÝ
ÓÎÔÇÖÇÔÚÂÙËÏÝÓÄÔÕÁÒÇÙßÕÃÊÏÕÝ
ÓÏÙÎÚÂÙÚÏÝÑÄØËÝÚÜÔÞÇÏ×Ô¬ØÕÃÇÙÃÍÕßØÇÊËÔßÖ¦ØÞËÏÖÏÇÒÒ¦ÑÏÕØÃÇÓÕÝ
ÑÏÎ¬ØÕÃÇÕÒÄÑÒÎØÎÊËÔ¦ÐÏàÇÔÚÇÄÙÇ
ÚØ¦ÈÎÐÇËÍ×ÍÏ»ÇßÚÂÚÎÔÃÑÎ¡ÇÑ¦ØÏ
ÚÄÚËÖÕßÁÖÒËËÍÏÇÚÎÖ¦ØÚÎÕÓÕÏÞÄÝÕ
¦ØÏÝÔÇËÃÞËÇÌÇÔÏÙÚËÃÇÖÄÚÇÓÇÔÏÇÙÓÁÔÇÑÆÓÇÚÇÚÙÏÑÏËÍ×ÊËÔÛÇÖÒ¦ÍÏÇàÇÖÇÍÜÓÁÔÎÙÚÕÁØÎÓÕÑØËÈ¦ÚÏÓÕß
ÑÏÕÆÚËÖÇØÇÚÎÓÁÔÎÛÇÖÇØÇÖÕÔÏÄÓÕßÔÇ
ÍÏÇÚÏÝÇØÍÄÙßØÚËÝÓÁØËÝÓÕß ÏÕÆÚËÍÏÇ
ÔÇÐËÖËØ¦ÙÜÚÏÝÓÇÑØÄÙßØÚËÝÔÆÞÚËÝÓÕß
ÛÇÑÕÆØÇàÇÙÇÔÇÂÓÕßÔÇÞÂØÇÚÇÞÁØÏÇ
ÓÕßßÌÇÃÔÕÔÚÇÝ
ÒÒ¦ÑÇÏÖÄÚËËÍ×ÊËÔÓËÍÇÒÕÖÕÃÎÙÇ
ÇÖÄÌÄÈÕÚÕßÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÕÆÝÑÏÔÊÆÔÕßÝ"
©ÚÇÔÄÓÜÝÇÍÇÖ¦ÝÙËÑßØÏËÆËÏÌÄÈÕÝ!ÑÏ
ÁÚÙÏÁÈÒËÖÇÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÇÓ¦ÚÏÇÓÕßÚÕßÝ
¬Ø×ËÝÔÇÙÕßØÃÞÔÕÔÚÇÏÓËÕØÓÂËÔ×ÑÇÏ
ÙÚÕ¦ÑÕßÙÓÇÓÕÔÇÞ¦ÚÕßÑÚÕØÇÁÞÇÔÇ
ÚÕÞØ×ÓÇÓÕß ÏÄÚÇÔÑ¦ÖÕÏÕÝÇÌÎÍÕÆÔÚÇÔÖ×ÝÐËÉÆÞÎÙËÕÔÚÃÒÕÞÕÝËÍ×ËÙÁÔÇÁÈÒËÖÇÔÇÐËÉßÞ¦Ý ÏÄÚÇÔÒÁÍÇÔË
ÄÚÏÕÍÏÕÝÚÕß¡ËÔÕÃÚÏÕßÕ¦ÚØÕÑÒÕÝ
ËÃÞËÙÑÕÚÜÛËÃÌÕØ×ÔÚÇÝÚÎÔÖÇÔÕÖÒÃÇ
ÚÕßÞÏÒÒÁÇÛØÎÔÕÆÙÇÍÏÇÚÃÁÈÒËÖÇÄÚÏ
ÇÑÄÓÎÑÏÕÊÄÒÕÝÓÖÕØÕÆÙËÔ»ÇÖÕÚÆÞËÏ
ÏÄÚÇÔÚÕÒßÑÏÇÑÄÊÄØßËÃÞËÖÔÏÍËÃÙÚÕ
ÇÃÓÇÚÕß¬ÒÎÖÄÒËÓÕßËÍ×ËÙÁÔÇÁÈÒËÖÇ
ÔËÑØÄ¡ËÊßÕÒÄÍÏÇÄÖÕÏÕÝÑÏÇÔÁÖËÌÚË
ÙÚÕÇÞÇáÑÄÙÚØÇÚÄÖËÊÕ¦ÌÎÔËÖÏÕÑØÆÇÑÏ
ÇÖ»ÚÕÔÖ¦ÍÕÚÎÔËØÜÚËßÓÁÔÎÑÇØÊÏ¦ÓÕß
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ΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ
ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ

Η επόμενη μέρα
Τα κλειστά ÓÕßÙËÃÇÍÏÇÇÄØÏÙÚÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇËÃÔÇÏÎÔÁÇÙßÔÛÂÑÎÖÕß
ÑÒÕÔÃàËÏÚÕÔÑÄÙÓÕÚÕßÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆ
ÛÔÏÑÂÏÔÇÑÕÛÂÑÎÚÎÝ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÇÖÄÚÇÖÏÕÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÓÕßÙËÃÇÚÜÔÊÏÇÚßÖ×ÔËÏÊÎÓÕÙÃÜÝÓÁÙÜÚÎÝÊÏËßÛÆÔÚØÏ¦ÝÚÎÝ
ÁÏÍÕßÏÔ¢ÁÒÔÚÓÇÔÚÕÔÑÕÏÔÄÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÄÍÏÇÚÎÔËÖÄÓËÔÎÓÁØÇ
ÖÕßÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÖØÕÈÒËÌÛËÃÕÆÚËÞØÕÔÏÑ¦ÇÒÒ¦ÕÆÚËÑÇÏÖÕÏÕÚÏÑ¦ÖÇØ¦ÓÄÔÕÓËÚÎÙÚÇÛËØÂÇØÞÂÚÎÝËÒËßÛËØÃÇÝÚÕßÇÔÛØ×ÖÏÔÕß
ÖÔËÆÓÇÚÕÝ

ΗΠΑ

Ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία
Οι μεγάλες ÖÏÁÙËÏÝÖÕßÊÁÞÕÔÚÇÏÒÄÍÜÖÇÔÊÎÓÃÇÝÚÇÓÏÑØ¦ÇÔËÐ¦ØÚÎÚÇ
ÈÏÈÒÏÕÖÜÒËÃÇËÃÔÇÏÓÏÇÙÎÓÇÔÚÏÑÂ
ÖÇØ¦ÓËÚØÕÝÚÏÝÄÖÕßßÖ¦ØÞËÏÓËÍ¦ÒÎÖÇØ¦ÊÕÙÎÓÏÑØ×ÔÈÏÈÒÏÕÖÜÒËÃÜÔÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎÙÚÕ
ÏÑ¦ÍÕÙÚÎÔ ÇÒÏÌÄØÔÏÇÑÇÏÙÚÏÝ
ÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÏÕßÖÄÒËÏÝßÖ¦ØÞÕßÔ
ÔÁËÝÑÇÓÖ¦ÔÏËÝËÔÃÙÞßÙÎÝÇßÚ×Ô
ÚÜÔÓÏÑØ×ÔÑÏÈÜÚ×ÔÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆ
©ËÑÊÕÚÏÑÄÝÑÕÒÕÙÙÄÝ:PTVU 
:JO\Z[LYËÐÁÊÜÙËÙÞËÚÏÑÂÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÓËÚÎÔÖØÕÚØÕÖÂÍÏÇÙÚÂØÏÐÎ
ÚÕßÚÕÖÏÑÕÆÈÏÈÒÏÕÖ×ÒÎ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Μισθοί στα μουσεία
Το Μητροπολιτικό ΜουσείοÚÎÝ§ÁÇÝ
±ÄØÑÎÝÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÖÜÝÛÇËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏÓÏÙÛÕÆÝÑÇÏÇÙÌ¦ÒËÏÇ
ÍÏÇÚÕßÝßÖÇÒÒÂÒÕßÝÚÕß
ÁÜÝÚÏÝ¡ÇãÕßÇÔÑÇÏÎËÖÇÔÇÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÕßÓÕßÙËÃÕßÚÕÖÕÛËÚËÃÚÇÏÖØÕÝÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÏÇÚÕ
ÓËÙÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÎÊÏÕÃÑÎÙÂÚÕßËÐËÚ¦àËÏÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÔÇÈ¦ÒËÏÞÁØÏ
ÙÚÇÇÖÕÛËÓÇÚÏÑ¦ÖÕßÐËÖËØÔÕÆÔ
ÚÇÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÖÇÔÊÎÓÃÇ
ÖØÕÑÇÒËÃÙÕÈÇØÕÆÝÚØÏÍÓÕÆÝÙË
ÄÒÕÚÕËØÍÇÙÏÇÑÄÖÒÇÃÙÏÕÚÕßÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÊÏËÛÔ×Ý

ΝΤΙΤΡΟΪΤ

Διέξοδος στους καλλιτέχνες
Καθώς ÓÕßÙËÃÇ ÑÇÏÕØÍÇÔÏÙÓÕÃÙË
ÄÒÕÔÚÕÔÑÄÙÓÕËÖËÐËØÍ¦àÕÔÚÇÏ
ÏÊÁËÝÍÏÇÔÇÙÚÇÛÕÆÔÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÎ
ÊÏËÛÔÂÑØÃÙÎÚÕ¡ÕßÙËÃÕÆÍÞØÕÔÎÝ¬ÁÞÔÎÝÚÕß§ÚÏÚØÄÏÚÊÎÓÏÕÆØÍÎÙËÓÏÇÔÁÇÖÒÇÚÌÄØÓÇ¡ÁÙÇ
ÇÖÄÇßÚÂÔÚÎÔÖÆÒÎÖØÕÙÌÁØËÚÇÏÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÙËÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝ
ÔÇÇÔÇØÚÕÆÔÁØÍÇÖÕßÚÕßÝÇÔÂÑÕßÔÑÇÏÚÇÕÖÕÃÇÊÏÇÛÁÚÕßÔÖØÕÝ
Ö×ÒÎÙÎÔÇÝÚËØ¦ÙÚÏÕÝÇØÏÛÓÄÝ
ÇÔËÐ¦ØÚÎÚÜÔÑÇÒÒÏÚËÞÔ×ÔÛÃÍËÚÇÏ
¦ÓËÙÇÇÖÄÚÎÔÁÇÑØÃÙÎÖÕßÖÒÂÚÚËÏÑÇÏÚÎÔÇÍÕØ¦ÚÕßÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆ

ΛΟΝΔΙΝΟ

Γκογκέν σε 60 δεύτερα
Αγωνίζονται ÚÇ ÓÕßÙËÃÇÓÏÑØ¦ÑÇÏ
ÓËÍ¦ÒÇÊÏËÛÔ×ÝÔÇÑØÇÚÂÙÕßÔÚÕ
ËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕßÑÕÏÔÕÆÚÕßÝ
ÇÙÏÒÏÑÂÑÇÊÎÓÃÇÚÕßÕÔÊÃÔÕß
ËÃÞËÖØÕÍØÇÓÓÇÚÃÙËÏÚÇËÍÑÇÃÔÏÇ
ÓÏÇÝÌÏÒÄÊÕÐÎÝÁÑÛËÙÎÝÓËÛÁÓÇ©ÑÕÍÑÁÔÑÇÏÕÏÏÓÖØËÙÏÕÔÏÙÚÁÝ®ÖÕßÛÇËÃÞËËÍÑÇÏÔÏÇÙÚËÃ
ÖØÕÎÓËØ×Ô¬×ØÇÚÕÓÕßÙËÃÕ
ÖØÕÙÌÁØËÏÊÏÇÊÏÑÚßÇÑ¦ÊÄÙËÏÝ
ÇÖÄÚÎÔÁÑÛËÙÎÊÏÇØÑËÃÇÝËÔÄÝ
ÒËÖÚÕÆÕÆÚÜÝ×ÙÚËÔÇÊÏÇÚÎØÂÙËÏÚÎÔËÖÇÌÂÓËÚÕÖÕÒßÖÒÎÛÁÝ
ÊÏËÛÔÁÝÑÕÏÔÄÚÎÝ
Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

$³Ñ~ÌÐØÈÙÉTÌ³Ñ³ÑÖ¨{
ΠΑΡΙΣΙ

Ενας ÚØÄÖÕÝÍÏÇÔÇÓÏÒÂÙËÏÑÇÔËÃÝ
ÍÏÇÚÕßÝÔË×ÚËØÕßÝÞØÄÔÕßÝËÃÔÇÏ
ÔÇÖØÕÙËÍÍÃÙËÏÚÏÝÓËÍ¦ÒËÝÊÏËÛÔËÃÝ
ËÑÛÁÙËÏÝÖÕßÂÊÎÇÖÄÚÎÊËÑÇËÚÃÇ
ÚÕßÂÚÇÔÈÇØÄÓËÚØÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÑÇÏÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓ×Ô
ÇÔ¦ÓËÙÇÙËÁÛÔÎÑÇÏÇßÚÕÑØÇÚÕØÃËÝÂÓËØÇÙÚÏÝÓÁØËÝÖÕßÊÏÇÔÆÕßÓËÑÇÏÙÚÏÝËÏÊÏÑÁÝÙßÔÛÂÑËÝÚÎÝ
ÖÇÔÊÎÓÃÇÝÖÕßÊËÔÐÁØÕßÓËÖÕÆÛÇ
ÓÇÝÈÍ¦ÒÕßÔËÐ¦ÖÚÕßÔÚÎÌÇÔÚÇÙÃÇÕÏËÏÑÄÔËÝÇÖÄÚÕÖÇØËÒÛÄÔ
ÖØÕÙÎÒÜÓÁÔËÝÙËÁÔÇÓÁÒÒÕÔÖÕß

ÇÔÕÏÍÄÚÇÔÚÄÚËËßÕÃÜÔÕÁÙÚÜÑÇÏ
ÇÔÕÏËÐËÒÃÐËÏÝÊÏÁÉËßÙÇÔËÔÖÕÒÒÕÃÝÚÏÝßÉÎÒÁÝÖØÕÙÊÕÑÃËÝÚ¦ÛÎÑÇÙÚÏÝÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÖÕßÑßÑÒÕÌÄØÎÙÇÔÖØÄÙÌÇÚÇÓËÇÌÕØÓÂÚÇ
ËÍÑÇÃÔÏÇÚÁÚÕÏËÝÓÁØËÝÚÕßÆØÍÕß
ÚÕßáÌËÒÚÕ ÍÏÇÚÎÏËÛÔÂ
ÑÛËÙÎÚÜÔÇØÏÙÃÜÔÞØÄÔÏÇ
ÓËÚ¦ÚÎÇÒÒÏÑÂÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎ¡ÏÇ
ËÖÕÞÂÇÔÇÙßÍÑØÄÚÎÙÎÝÚÕßÊßÚÏÑÕÆÑÄÙÓÕßÓË¦ÔÕÊÕÚÕßßÒÏÑÕÆ
ÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÚÜÔÔÁÜÔÚËÞÔÕÒÕÍÏ×Ô
ÑÇÏËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑ×ÔËÖÏÚËßÍÓ¦ÚÜÔ
ÓËÖØÜÚÕÌÇÔÂÑßÑÒÕÌÕØÃÇÇÍÇÛ×Ô

ÓËÇßÐÎÓÁÔÎàÂÚÎÙÎÓËÏÙÞßØ¦ÚÇ
ÊÃÑÚßÇÚÎÝÇÖÕÏÑÏÕÑØÇÚÃÇÝÓËÈËÒÚÃÜÙÎÚÎÝÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÝÑÇÏ
ÓËÊÏÇØÑÂËÖÁÔÊßÙÎÙËÓÏÇßÖËØÈÕÒÏÑ¦ÇÏÙÏÄÊÕÐÎÓËÒÒÕÔÚÕÒÕÍÃÇ
©ÏÊÏËÛÔËÃÝËÑÛÁÙËÏÝÄÖÜÝÚÕßÏÑ¦ÍÕß ÚÕßÇØÏÙÏÕÆ 
ÑÇÏÚÜÔØßÐËÒÒ×Ô ÍÏÇÔÇ
ÙÚÇÛ×ÙËÇßÚÁÝÖÕßÁÍÏÔÇÔÓÁÙÇ
ÙËÇßÚÄÚÕÑÒÃÓÇÚÎÝÓÖËÒËÖÄÑ
ÞÜØÃÝÔÇßÖ¦ØÞËÏÚÄÚËÎÙÑÏ¦ÚÕß
¡ËÍ¦ÒÕßÕÒÁÓÕßÖÕßÛÇÇÑÕÒÕßÛÕÆÙËÂÚÇÔÚÇÓËÍ¦ÒÇÊÏËÛÔÂÍËÍÕÔÄÚÇÚÂÝÚÄÚËÖÇÍÑÕÙÓÏÕÖÕÃÎÙÎÝ

ÖÕßÙÂÓËØÇÓÇÝÌÇÃÔÕÔÚÇÏÓÇÑØÏÔ¦ÇÒÒ¦ÇÖÕÒÆÚÜÝÑÇÚÇÔÕÎÚ¦ÑÇÏ
ÊÏÑÇÏÕÒÕÍÎÓÁÔÇÍÏÇÚÇÓÁÚØÇÚÎÝ
ËÖÕÞÂÝ©ÆØÍÕÝÚÕßáÌËÒÂÚÇÔ
ÚÕÁÓÈÒÎÓÇÚÎÝËÖÕÞÂÝÚÕßÓÕÔÚËØÔÏÙÓÕÆÙËÁÔÇÇØÃÙÏÚÕßÏÓÖØËÙÏÕÔÏÙÓÕÆÑÇÏÙËÓÏÇËÔÚËÒ×ÝÔËÜÚËØÏÑÂÙßÔÛÂÑÎÓËÚ¦ÚÕßÝÑÆÑÒÕßÝ
ÚÎÝÇÔÕÏÑÕÊÄÓÎÙÎÝÙÚÎÊËÑÇËÚÃÇ
ÚÕßÑÇÏÚÕÔÖÄÒËÓÕÓËÚÎÔ
ØÜÙÃÇÚÕ¬ÇÍËÔÁÛÒÏÇÚÕß
ÆØÍÕßÚÕßáÌËÒÖÕßÁÍÏÔË
ËÚ×ÔËÃÞÇÔÙËÇßÚÂÔÚÎÊËÊÕÓÁÔÎ
ÙßÍÑßØÃÇÁÔÇÔÖÏÑØÄÇÖÄÎÞÕÍÏÇ

ÚÕßÝÑÆÑÒÕßÝÚÕßÞØÄÔÕßÑÇÏÚÎÔ
ßÖÕÊÕÞÂÚÕßÄÖÕÏÕßÓÁÒÒÕÔÚÕÝ
ÇÙÎÓÇÚÕÊÕÚËÃËÙÇËÃÚÎÔÖÃÙÚÎ
ÙÚÕÇÆØÏÕÙÚÕÔßÉÎÒÄÙÞËÊÏÇÙÓÄ
ÑÇÏÙÚÎÔËÌÇØÓÕÍÂÚÎÝÖØÕÎÍÓÁÔÎÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÙÚÎÔßÖÎØËÙÃÇÚÕß
ÜØÇÃÕßÑÇÏÚÕßÞØÂÙÏÓÕßßÚÁÝÚÏÝ
ÓÁØËÝÚÕßÓËÚÕÔÖÕÒÏÚÏÙÓÄ
ÚÎÝÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÝÙËÖØÜÚÕÌÇÔÂ
ÍÏÇÚÏÝÍËÔÏÁÝÓÇÝÑØÃÙÎÎÇÔ¦ÍÔÜÙÎÚÕßÖØÄÙÌÇÚÕßÏÙÚÕØÏÑ¦ÖÇØËÒÛÄÔÚÕÝÁÞËÏÁÔÇÙÚÕÏÞËÃÕÖÏÑØÂÝ
ÍÕÎÚËÃÇÝÑÇÛ×ÝÖØÕÙÌÁØËÚÇÏÍÏÇ
ÙßÍÑØÃÙËÏÝÑÇÏÙÚÕÞÇÙÓÄ

ØÕßÝËÌÏ¦ÒÚËÝÓÇÝ ÇÏÄÓÜÝÁÍÏÔË
ÎÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚ¦ÓÇÝ
ßÓ¦ÓÇÏÇÑÄÓÇÚÎÔËØ×ÚÎÙÂÚÎÝ
ÚÎÔÖØ×ÚÎÚÎÝÔÆÞÚÇÙÚÕÔÕÙÕÑÕÓËÃÕ!ßÚÄÚ×ØÇÛÇËÃÔÇÏÚÕÔÁÕ
ÓÕßÙÖÃÚÏ"®¬ÕÃÊÏÕÖØÜÃÚÇÖØ×ÚÇÒËÖÚ¦ÖÕßÚÎÔËÃÞÇÔÚØßÖÂÙËÏ
ÙÚÕÔÑÇØÖÄÍÏÇÚÕÔÖØ×ÚÕÕØÄÚÎÔ
ÖØ×ÚÎÑÕØÚÏàÄÔÎÕÏÔÕÙÎÒËÆÚØÏËÝ
ÓÇÝËÃÞÇÔÖ¦ØËÏÖÇØ¦ÓËØÇÍÏÇÔÇ
ÓÇÝÐËÑÇÛÇØÃÙÕßÔÖÜÝËÖ»ÕßÊËÔÃ
ÊËÔÁÖØËÖËÚÕÖÇÏÊÃÔÇÓÇÝÊËÏÓË
ÖËÙÓÁÔÕÚÕÎÛÏÑÄÔÊÕÆÓËÊ¦ÑØßÇ®ÓÇÝËÃÖÇÔÛÇÙÇÝÈÍ¦ÒÕßÓËÇÓÁÙÜÝÁÐÜ®
©ÚÇÔÓÕßÁÑÇÔËÇßÚÄÚÕËØ×ÚÎÓÇ
ÄÓÜÝàÕØÃÙÚÎÑÇÖ¦ØÇÖÕÒÆËÔÛÇ
ÂÚÇÔÎÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÕÆÚËÎÚËÒËßÚÇÃÇÈÁÈÇÏÇËÔÚÕÂÐËØÇËÑËÃÔÕÚÕ
ÖØ×ÚÕÈØ¦ÊßÇÒÒ¦ËÏÊÏÑ¦ÕÏÇÓÁÙÜÝ
ËÖÄÓËÔËÝÎÓÁØËÝÛÇÂÚÇÔÙÇÔÔÇ
ÖËØÖÇÚ¦ÝÓÁÙÇÇÖÄÁÔÇÔÇØÑÕÖÁÊÏÕ
ÁÞÕÔÚÇÝÙÚÎÔÇÍÑÇÒÏ¦ÚÕÖÇÏÊÃÙÕß
ÔÏ×ÛÕÔÚÇÝÖÜÝÑ¦ÛËÙÕßÈÂÓÇËÃÔÇÏ

ÁÔÇÇÑÄÓÇÒ¦ÛÕÝÓÃÇÇÑÄÓÇËÙÌÇÒÓÁÔÎËÖÏÒÕÍÂÍÏÇÚÕÃÊÏÕÚÕÖÇÏÊÃ
ÕÏÚ¦àÜÁÔÇàËßÍ¦ØÏÓËÚÎÔÑÄØÎÚÕßÝÓÏÑØÄÚËØÎÇÖÄÚÎÊÏÑÂÓÇÝ
ÖÕßÁÞÕßÔÓÄÒÏÝÑÇÚÇÌÚ¦ÙËÏÙËÁÔÇ
ÊÏÖÒÇÔÄÊÜÓ¦ÚÏÕ¬ÕÑÕØÏÚÙ¦ÑÏÚÕßÝ
ÑÒÇÃËÏÙßÔÁÞËÏÇ©ÖÇÚÁØÇÝÁÞËÏÁÔÇ
ÓÕÔÃÓÜÝÞÇÓÁÔÕÚØÕÓÕÑØÇÚÎÓÁÔÕ
ÖÇÍÜÓÁÔÕÈÒÁÓÓÇÇßÚÄÖÕßÕÏÓËØÏÑÇÔÕÃÖËàÕÔÇÆÚËÝÙÚÕÔÏØÎÔÏÑÄ
ÚÕ ÇÖÕÑÇÒÕÆÙÇÔÚÕÈÒÁÓÓÇ
ÚÜÔÞÏÒÃÜÔÍÏÇØÊ×Ô®[OL[OV\ZHUK
`HYKZ[HYLÁÒÜÔÇÚÕÔÖ¦ØÜÇÍÑÇÒÏ¦ÑÇÏÔÇÚÕßÖÜÖÜÝÄÒÇÛÇÖ¦ÔË
ÑÇÒ¦ÓËÚÕÑÕØÏÚÙ¦ÑÏÚÕßÒÒ¦ÊËÔ
ÓÕßÚÕËÖÏÚØÁÖÕßÔÕÏÑÇÔÕÔÏÙÓÕÃ
ËÔÚÕÐÁØËÏÖÜÝÇÌÏËØ×ÔÜÙËÇßÚÂÚÎÔÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÚ×ØÇÇßÚÁÝÚÏÝ
ÙÑÁÉËÏÝÓÇÊËÔÖËÏØ¦àËÏ©ÒÇÛÇ
Ö¦ÔËÑÇÒ¦ßÚÂËÃÔÇÏÎÙÜÙÚÂËßÞÂ!ÄÒÇÛÇ®Ö¦ÔËÑÇÒ¦ÑÇÏÄÞÏÄÒÇ
ÔÇ®Ö¦ÔËÑÇÒ¦ßÚÄÚÕÔÇ®ÊËÔ
ÙÎÓÇÃÔËÏÚÃÖÕÚÇÊËÔÛËÝÑÇÔÔÇÚÕ
ÇÑÕÆÝßÚÄÚÕÛÇ®ËÃÔÇÏÚÇÖ¦ÔÚÇ

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ
Γράφει ο ΗΛΙΑΣ

ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Γράμμα από το μέτωπο VIII
Αγαπητέ μου Γκρι,ÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎÁÓÖÚÎÎÑÄØÎÓÇÝÁÑÒËÏÙËÖËÔÂÔÚÇ
ÕÑÚ×ÎÓÁØËÝÙßÔËÞÕÆÝÔÕÙÎÒËÃÇÝÆÕÓÂÔËÝÚÎÝÖØ×ÚÎÝÇßÚÂÝ
Ì¦ÙÎÝÙÚÎÔÕÖÕÃÇÕÏÍÏÇÚØÕÃÁÞÕßÔ
Ê×ÙËÏÚÎÔÖÕÒËÓÏÑÂÕÔÕÓÇÙÃÇÌÕÊÕÝ®ÆÕÓÂÔËÝÖÕß¦ÒÒÇÐÇÔÚËÒËÃÜÝ
ÚÎàÜÂÙËÁÔÇÑÕØÏÚÙ¦ÑÏÚËÙÙËØ¦ÓÏÙÏÞØÄÔÜÔ ÇÏÚÏÝÊÏÑÁÝÓÇÝÌßÙÏÑ¦ÖÄ¦ÑÇÖÔÕÏÍÃÔÇÓËÑÇÏÕÏÚØËÏÝ
ÈËÚËØ¦ÔÕÏØ×ÚÇÑÇÏÑÆØÏÇÎÃÊÏÇ
ØÕÙÖÇÛ×ÔÇÑ¦ÔÜÁÔÇÔÖØ×ÚÕ
ÇÖÕÒÕÍÏÙÓÄ¬ÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÜÝÖØÕÝ
ÚÕÑÒÏÔÏÑÄÓÁØÕÝÕÏÖÄÔÁÞÕßÓË
ÑÇÏÒÁÓË!ÖÁÔÚËËÔÊÕØØÇÞÏÇÃËÝËÍÞÆÙËÏÝÙÚÎÙÖÕÔÊßÒÏÑÂÙÚÂÒÎÚÁÙÙËØÇÓßËÒÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÓËÚØÆÖÎÓÇÙÚÕ
ÃÊÏÕÙÎÓËÃÕÑÇÛÎÓËØÏÔÂÙÞËÊÄÔËÔÊÕÌÒÁÈÏÇÞÎÓËÏÕÛËØÇÖËÃÇ¦ÌÛÕÔÎ
ÑÕØÚÏàÄÔÎÓÏÇÕÒÏÑÂÇÔÇÏÙÛÎÙÃÇ
ÍÏÇÔÇÚÎÝÚÕÖÕÛËÚÂÙÕßÔÚÕ²ÃÑÓÇÔ
ÚÎÔÖÇØÕÞÁÚËßÙÎÓËÚÕÙÜÒÎÔ¦ÑÏ
ÇÖÄÚÕÙÚÁØÔÕÖÕßÛÇÌÁØËÏËÖÃ
ÙËÏØ¦ÓÎÔ×ÔÑÇÏÙÚÕÙÖÃÚÏÄÚÇÔ

Ολα θα πάνε καλά. Αυτή
είναι η σωστή ευχή: όλα
«θα» πάνε καλά και όχι
όλα «να» πάνε καλά.
ËÖÏÚÁÒÕßÝËÖÏÙÚØÁÉÕßÓË¦ÒÒÎÓÃÇ
ÕÒÏÑÂÇÔÇÏÙÛÎÙÃÇÍÏÇÓÇÍÔÎÚÏÑÂ
ÚÕÓÕÍØÇÌÃÇÓÏÇËÖÃÓÕÔÎÒÕÃÓÜÐÎ
ÓËÚÕÔÏÄ9:=ËÖ×ÊßÔËÝ¦ÌÛËÝÙÚÕ
ÙÚÄÓÇÊÆÕÇÐÕÔÏÑÁÝ¦ÒÒËÝÚÄÙËÝ
ÇÑÚÏÔÕÍØÇÌÃËÝÑÇÏßÖÁØÎÞÕÏ¦ÔÜ
Ñ¦ÚÜÑÕÏÒÃÇÝÊÆÕÈßÛÕÓËÚØÂÙËÏÝ
ÙÚÇÓ¦ÚÏÇÊÆÕÑÇØÊÏÕÍØÇÌÂÓÇÚÇ
ÑÇÏ¦ÒÒÇÊÆÕÚØÃÖÒËÐÑÇØÊÏ¦ÝÕÒÏÑÂ
ÚØÏÞÄÖÚÜÙÎÒÄÍÜÞÎÓËÏÕÛËØÇÖËÃÇÝ
¶ÍÏÇÁÔÇÚËÚØ¦ÞØÕÔÕÑÕØÃÚÙÏÊËÔ
ÂÚÇÔÒÃÍËÝÇßÚÁÝÕÏËÓÖËÏØÃËÝ©ÖÜÝ
ÕÆÚËÑÇÏÍÏÇÚÕßÝÍÕÔËÃÝÚÎÝÔÓÇÝ
ËÃÞËÝØÜÚÂÙËÏÊÆÕÓÂÔËÝÖØÏÔÄÒÎ
ÎÖÇØÇÖ¦ÔÜÖÇØ¦ÍØÇÌÕÝÛÇÏÙÕÊßÔÇÓÕÆÙËÓËÁÔÇÔÇÖÄÚÕßÝÞËÏØÄÚË-
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ΠΟΛΗ

Το μπαλκόνι,
η ιστορία
και η μεγάλη
σημασία του
Τρεις καταξιωμένοι αρχιτέκτονες στην «Κ»

Από το στενό ÖÁÚØÏÔÕÓÖÇÒÑÄÔÏÚÎÝ
ÙÇÏÐÖÎØÏÑÂÝÕßÒÏÁÚÇÝÙÚÎËØÄÔÇ×ÝËÑËÃÔÕÚÎÝªÜÐ¦ÔÎÝÄÖÕß
ÇÔÚÎÞÕÆÙËÎÌÜÔÂÚÕßÏØÇÔÄ
ÔÚË¡ÖËØàËØ¦ÑÓÁÞØÏÚÕÓÖÇÒÑÄÔÏÖÕßàÜÍØ¦ÌÏÙËÕ¡ÇÔÁÚÕ
ÓËÚÕßÝÑÇÒÕÔÚßÓÁÔÕßÝÇÙÚÕÆÝ
ÑÇÏÚÎÓÕÔÇÞÏÑÂÍßÔÇÏÑËÃÇÌÏÍÕÆØÇÚÕß²ÄÖËØÙÚÕÔÖÃÔÇÑÇ*HWL
*VK)HSJVU`®ÚÕß ÎÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÑÇÏÎÚÁÞÔÎÈØÃÙÑÕßÔÊÏÇÞØÕÔÏÑÂÙÚÁÍÎÙËÇßÚÂÔÚÎÔÖØÕËÐÕÞÂ
ÖÕßÇÏÜØËÃÚÇÏÓËÚÇÐÆÊÎÓÄÙÏÕßÑÇÏ
ÏÊÏÜÚÏÑÕÆÞ×ØÕßÒÒÕÚËÖ¦ÒÏÚÇ
ÓÖÇÒÑÄÔÏÇËÃÔÇÏÎÙßÓÈÕÒÏÑÂÇÔÆÉÜÙÎÓÏÇÝÓÕÔ¦ÊÇÝÖ¦ÔÜÇÖÄÚÕ
ÖÒÂÛÕÝÚÕÇÏÛÁØÏÕÈ¦ÛØÕ!Õ¦ÖÇÝ
ËßÒÕÍËÃÚÕßÝÖÏÙÚÕÆÝËÔ×ÎÍËÓÄÔËÝÊÏÑÚ¦ÚÕØËÝÑÇÏÈÇÙÏÒËÃÝÞÇÏØËÚÕÆÔÓËÙÚÄÓÌÕÖÕÒÏÚÏÑÕÃÈÍ¦àÕßÔÒÄÍÕßÝÙÚÇØÍÔÁÌÕßÔÙÚÕßÝ
ÛÇßÓÇÙÚÁÝÎÈÃÚÇËØÄÔÍÁØÔËÏ
ÊÇÑØßÙÓÁÔÎÖ¦ÔÜÇÖÄÚÕßÝÌÇÔÇÚÏÙÓÁÔÕßÝØÍËÔÚÃÔÕßÝ
©ÓÜÝÙÚÎÔËÖÕÞÂÚÕß*6=0+ 
ÚÎÝËÖÏÈËÈÒÎÓÁÔÎÝÑÇØÇÔÚÃÔÇÝ
ÚÕÓÖÇÒÑÄÔÏËÑÊÎÓÕÑØÇÚÃàËÚÇÏ

©ÏÄÝÓ¦ÝÇÔÇÍÑ¦àËÏÔÇÚÕÊÕÆÓË
ÇÒÒÏ×ÝËÔËÃÔÇÏÖÏÇÚÕÈÇÙÃÒËÏÕ
ÚÎÝÇÖÒ×ÙÚØÇÝÑÇÏÚÎÝÙÏÊËØÁÔÏÇÝ
ÔÚÕßÒ¦ÖÇÝÕÆÚËÚÕßÖÕÚßÖ×ÊËÝÕÏÑÕÙÆÙÚÎÓÇÓËÚÏÝÍÒ¦ÙÚØËÝÃÔÇÏÎ
ÖÕÒÆÚÏÓÎÎÓÏßÖÇÃÛØÏÇÖØÕÁÑÚÇÙÎ
ÚÜÔÙÖÏÚÏ×ÔÓÇÝÁÔÇÇÚÕÓÏÑÄÛËÜØËÃÕÙÚÕÔÖÇØÇÒÕÍÏÙÓÄÚÎÝËØÂÓÜÙÎÝÚÜÔÖÄÒËÜÔÚÕÖØÕÍËÌÆØÜÓÇËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÓËÚÕßÝÍËÃÚÕÔËÝ
ÑÇÏÚÕÔÁÐÜÑÄÙÓÕ¬ÕÓÁØÕÝÄÖÕß
ÓÖÕØÕÆÓËÔÇÑÕÏÚ¦ÐÕßÓËÑÇÚ¦ÓÇÚÇÚÕÔÕßØÇÔÄÔÇÞÕØÁÉÕßÓËÔÇ
ÞËÏØÕÑØÕÚÂÙÕßÓËÚÕßÝÍÏÇÚØÕÆÝ
ÔÇËÓÉßÞ×ÙÕßÓËÕÁÔÇÝÚÕÔ¦ÒÒÕÔ
ÃÔÇÏÕÔÁÕÝÊÎÓÄÙÏÕÝÞ×ØÕÝÏÊÏÑ¦ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÚÎÝÑÇÒÕÑÇÏØÃÇÝ
ÚÕÓÖÇÒÑÄÔÏÙßÔßÌÇÙÓÁÔÕÓËÚÎÔ
ÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÍÃÔËÚÇÏÍÏÇÚÏÝ
ËÖÄÓËÔËÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÓÏÇÛËÇÚØÏÑÂÙÑÎÔÂÓËÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÁÝËÓ¦Ý
ÕÏÇÄÓÜÝËÃÔÇÏÎÏÙÚÕØÃÇÚÕß
ÑÇÏÖ×ÝÁÌÚÇÙËÔÇÍÃÔËÏÁÔÇÇÖÇØÇÃÚÎÚÕÙÚÕÏÞËÃÕÚÎÝÖÕÒßÑÇÚÕÏÑÃÇÝ"
 ®àÂÚÎÙËÇÖÄÚØËÏÝÊÏÇÑËÑØÏÓÁÔÕßÝ,ÒÒÎÔËÝÇØÞÏÚÁÑÚÕÔËÝÔÇ
ÚÎÊÏÎÍÎÛÕÆÔÑÇÏÔÇÇÔÇÊËÃÐÕßÔ
ÚÕÔÖßÑÔÄÙßÓÈÕÒÏÙÓÄÖÕßÁÞËÏ
ÍÏÇÚÎàÜÂÓÇÝ

EPA / ABIR SULTAN

Της ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑ

Στην εποχή ³È!7wV³iØÉ{KÉKÜiÐÓiØ~Ñ¨Ñ³ËÑØV³ÐÑÜ~Ì{É~ÙiÐ~¨Ñ³ËÇÉ³Ñ{${ÌØÐÒØÑÑo~ÒÇÉ{Ñ³ÙÖÐÉÑÜÜ{Ø ËÑ{³ÐÓ¨ØÌÈÐw
¨ÖÐÉÑ~{³ÒÂÈÐÉ~Ñ³ÒÐÑ³Ñ³È¨ÑÌVÑT¨ÓÈÐÉVÑTÉ{¨~¨³ÊÈÐÉ³ÈØo{Ñ³¨ÖØVÑÉÐÈTÈÐÉÓÑØ³ÒÜÜ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ

Οταν φύγει ο κορωνοϊός, θα ξέρουμε πια ποιος μένει απέναντί μας
Αυτό που δεν
ξέρουμε είναι ότι τα
μπαλκόνια φτιάχτηκαν
υποχρεωτικά χάρη
στους οικοδομικούς
κανονισμούς μετά τον
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
ÙÚÏÝÑÇÔÚ¦ÊËÝÑÇÏÙÚÏÝÑØËÓÇÙÓÁÔËÝ
ÓÖÕßÍ¦ÊËÝÙÚÇÙÚËÔ¦©ÊÏ¦ÒÕÍÕÝ
ÓËÚÕÓÖÇÒÑÄÔÏËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÍÔ×ØÏÓÕ
ÍÏÇÇßÚÕÆÝÇÒÒ¦ÑÇÏÍÏÇËÓ¦Ý
ÁØËÚËÙÚÎÔÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÂÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÓÁÞØÏÑÇÏ

ÙËÖÇØÁËÝÙÚÇØËÚÏØÁÔÇÚØ×ÔËÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑ×ÝÔÇÑ¦ÔÕßÔÙÏÁÙÚÇÚÇ
ÓËÙÎÓÁØÏÇ
ßÚÄÖÕßÊËÔÐÁØÕßÓËÍÏÇÚÇ
ÓÖÇÒÑÄÔÏÇËÃÔÇÏÄÚÏÌÚÏ¦ÞÚÎÑÇÔ
ßÖÕÞØËÜÚÏÑ¦Þ¦ØÎÙÚÕßÝÕÏÑÕÊÕÓÏÑÕÆÝÑÇÔÕÔÏÙÓÕÆÝÓËÚ¦ÚÕÔqÇÍÑÄÙÓÏÕÄÒËÓÕ ßØÃÜÝÇÖÄÚÄÚË
ÖÕßÚÕÕÖÒÏÙÓÁÔÕÙÑßØÄÊËÓÇÓÇÝ
ÁÊÜÙËÇßÚÂÚÎÔËßÑÕÒÃÇ¬ÕÓÁÍËÛÄÝÚÕßÝÑÇÛÕØÏàÄÚÇÔÇÖÄÚÕÖÒ¦ÚÕÝ
ÚÕßÊØÄÓÕßÙÚÕÔÕÖÕÃÕÁÈÒËÖÇÔÑÇÏ
ÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÌÚ¦ÙÕßÔÙËÌ¦ØÊÕÝ
ÁÜÝÑÇÏÙÚÕ ÚÕßËÙÚËÔ¦ÖÕß
ËÃÞÇÔÖÒ¦ÚÕÝÊÁÑÇÓÁÚØÇÚÇÓÖÇÒÑÄÔÏÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÈÍÕßÔÁÜÝÁÔÇ
ÓÁÚØÕÇÖÄÚÎÔÖØÄÙÕÉÎÚÕßÑÚÏØÃÕß
ÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÊËÔÍÏÔÄÚÇÔÔÇÁÞËÏÝ

ÖØÕËÐÕÞÁÝÊÏÄÚÏÁÑÕÈËÝÚÕÔÂÒÏÕÚÜÔ
ÇÖÄÑ¦ÚÜÖÃÙÎÝÄÙÕÖÏÕÙÚËÔÄÝ
ËÃÔÇÏÕÊØÄÓÕÝÚÄÙÕÖÏÕÖÕÒÒ¦ØËÚÏØÁÁÞËÏÁÚÙÏ×ÙÚËÔÇÓÖÕØÁÙËÏÕ
ÂÒÏÕÝÔÇÌÚ¦ÔËÏÖÏÕÞÇÓÎÒ¦
ÊÎÓÏÕßØÍÃÇÚÕßÓÖÇÒÑÕÔÏÕÆ
ÁÞËÏÔÇÑ¦ÔËÏÓËÚÎÔËÜÚËØÏÑÄÚÎÚÇÓËÚÕßÝÑÇÔÄÔËÝßÍÏËÏÔÂÝÖÄ
ÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÊËÔËÃÞÇÓËÖÒÁÕÔ
ÇßÒÁÝÍÏÇÚÃÊËÔàÕÆÙÇÓËÙËÓÕÔÕÑÇÚÕÏÑÃËÝÇÒÒ¦ÙËÊÏÇÓËØÃÙÓÇÚÇ
ÁÖØËÖËÓËÑ¦ÖÕÏÕÔÚØÄÖÕÔÇÓÖÕØÕÆÓËÔÇÍËÓÃÙÕßÓËÁÔÇÔÑÒËÏÙÚÄ
Þ×ØÕÓËÂÒÏÕÑÇÏÑÇÛÇØÄÇÁØÇ¬Ç
ÓÖÇÒÑÄÔÏÇËÏÊÏÑ¦ÙÚÇØËÚÏØÁÖÕß
ËÃÔÇÏÓËÍÇÒÆÚËØÇÓÇÝÁÊÜÙÇÔÚÕ
ÊÏÑÇÃÜÓÇÔÇÇÔÇÖÚÆÐÕßÓËÚÎàÜÂ
ÓÇÝÁÐÜÇÖÄÚÕÔÖËØÃÑÒËÏÙÚÕÞ×ØÕ

ÇØ¦ÒÒÎÒÇËÃÔÇÏÍÏÇÚÕßÝÒÒÎÔËÝ
ÁÔÇÓÁØÕÝÍÏÇÑÇÚÄÖÚËßÙÎ¶ÙËÖÇÒÇÏÄÚËØËÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÙßÍÑËÔÚØ×ÙËÏÝ
ÂÙÚÕßÝÍ¦ÓÕßÝÚÜÔÈÇÙÏÒÁÜÔÖÕß
ÄÒÕÏÑØÁÓÕÔÚÇÔÙÇÔÚÙÇÓÖÏ¦ÇÖÄ
ÚÇÑ¦ÍÑËÒÇ¬ÕÔÇÈÍÇÃÔÕßÓËËÑËÃ
ÁÐÜÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÙßÓÓËÚÁÞÕßÓËÙÚÇ
ÑÕÏÔ¦©ÏÇÖÁÔÇÔÚÏÍÃÔÕÔÚÇÏÚÕßÖÇÃÛØÏÕÙÏÔËÓ¦ÓÇÝÒÒ¦ÑÇÏÓËÚÎ
ÙËÏØ¦ÓÇÝÄÚÇÔËÃÓÇÙÚËÙÚÕÓÖÇÒÑÄÔÏËÃÓÇÙÚËÕØÇÚÕÃÙÚÕßÝ¦ÒÒÕßÝ
¬ÏÝÖØÕ¦ÒÒËÝÕÑÄÙÓÕÝÞËÏØÕÑØÄÚÎÙËÍÏÇÚØÕÆÝÑÇÏÔÕÙÎÒËßÚÁÝÇÖÄ
ÚÕÓÖÇÒÑÄÔÏÚÕßÙÇÔÓÏÇÊÎÓÄÙÏÇ
ÞËÏØÕÔÕÓÃÇ¬ÕÞØÎÙÏÓÕÖÕÃÎÙÇÔÜÝ
ÛËÜØËÃÕÁØËÚËÖÏÙÚËÆÜÄÚÏÄÚÇÔ
ÛÇÚËÒËÏ×ÙËÏÇßÚÂÎÏÙÚÕØÃÇÛÇÐÁØÕßÓËÖÏÇÖÕÏÕÝÓÁÔËÏÇÖÁÔÇÔÚÃÓÇÝ
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ÚÕÔ ÕÇÏ×ÔÇÊËÔËÃÞÇÓËÙßÔÂÛÜÝ
ÓÖÇÒÑÄÔÏÇ©ÏÁÔÕÏÑÕÏÚÜÔÙÖÏÚÏ×Ô
ÌÕÈÄÔÚÇÔËÏÙÈÕÒËÃÝÑÇÏËÞÛØÕÆÝ
¬ÇÈÒÁÖÕßÓËÔÇËÓÌÇÔÃàÕÔÚÇÏÇÖÄ
ÚÕÔ ÕÇÏ×ÔÇÑÇÏÓËÚ¦ØÄÑËÏÚÇÏ
ÙßÔÂÛÜÝÍÏÇÓÏÑØÁÝÖØÕËÐÕÞÁÝÓË
ÙÇÔÃÊÏÇÖ¦ÔÜÙËÌÕßØÕÆÙÏÇÓÇØÓ¦ØÏÔÇÙÑËÌÚËÃÚËÄÚÏÊËÔßÖÂØÞÇÔ
ËÑËÃÔËÝÕÏÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÖÕßÛÇÚÕßÝ
ËÖÁÚØËÖÇÔÔÇËÃÔÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÚÕÒÓÎØÕÃÙÚÏÝÑÇÚÇÙÑËßÁÝ²ØËÏ¦ÙÚÎÑËÔÇÖËØÏÓÁÔÕßÓËÔÇÌÚ¦ÙÕßÓË×ÝÚÕÔÓÕÔÚËØÔÏÙÓÄÊÎÒÇÊÂ
ÚÎÔÖÕÒßÑÇÚÕÏÑÃÇ¶ÖÕßÄÒÕÏÙÏÞÚÏØÃàÕßÓË¶ÍÏÇÔÇÊÕÆÓËÚÇÓÖÇÒÑÄÔÏÇÔÇÐÇÔÕÃÍÕÔÚÇÏÙÚÕÔßÖÇÃÛØÏÕ
ÈÃÕØÏÔÇÖÄÇßÚÁÝÊËÔßÖÂØÞÇÔ
ËÏÑÄÔËÝÇÔÛØ×ÖÜÔÔÇÚØÇÍÕßÊÕÆÔ

ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Στον ευρωπαϊκό §ÄÚÕÚÕÓÖÇÒÑÄÔÏ¶
ÇÖÄÚÕÏÚÇÒÏÑÄIHSJVULÑÇÏÚÕÍÇÒÒÏÑÄIHSJVU¶ËÃÔÇÏÁÔÇÑÕÓÓ¦ÚÏÚÎÝ
ÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚ¦ÝÓÇÝÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÓËÚÎÒÁÐÎÇßÚÂÍÏÇÔÇ
ÖËØÏÍØ¦ÉÕßÓËÑÇÏÁÔÇILS]LKLYLÓÏÇ
ßÖËØÆÉÜÙÎÚÕßËÊ¦ÌÕßÝÍÏÇÚÕÚÕÖÃÕÄÖÜÝÒÞÚÕ¡ÖÇÒÑÄÔÏÚÜÔÖËÚÙ×ÔÚÕß¡ÏÙÁÒ§ÚËÄÔ¬ÕÓÖÇÒÑÄÔÏ
ÇÔÂÑËÏÙÚÕÔ)ÕØØ¦ÚÎÝ¡ËÙÕÍËÃÕß
ÔÖ¦ÚËÙÚÕÔ§ÄÚÕÚÎÝÂÙÚÎ¡ÁÙÎ
ÔÇÚÕÒÂÊËÔÛÇÈØËÃÚËÓÖÇÒÑÄÔÏÇ
ÇÒÒ¦ËÙÜÚËØÏÑ¦ÇÃÛØÏÇÑÕÏÔÜÔÏÑÄÚÎÚÇÚÕßÊØÄÓÕßËÃÔÇÏÁÐÜÇÖÄ
ÚÕÔÖÕÒÏÚÏÙÓÄÚÜÔØ¦ÈÜÔÔÚÏÛÁÚÜÝËÃÊÇÓËÙÚÇÚÎÒËÕÖÚÏÑ¦ÖÒ¦ÔÇ
ÚÕßÝÚÇÒÕÆÝÔÇÈÍÇÃÔÕßÔÍÏÇ¦ØÏËÝ
ÂÑÇÔÚÙÕÔÁÚËÝ¶ÓÇÝÍßØÃàÕßÔÖÃÙÜ

ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

8

Η αναγκαιότηταÐÑÜ~{³iT¨ÑÐÑØVÉ~³ÌØÑÌ³ÈØ~Ñ{ÐÖØVTÉ³ËÇÉ³Ñ{~Ñ{ÐÉ³~ÜËÐÑ~Ñ{³³¨ÌÇÊØÐÑØÓÉÜÜÒo{Ñ³ÈØ{Ù{~³Ê³ÉØ³ÈØ~Ñ{Ð¨ÉË~ÑÉËØÑKoÒÜÉ{ÉÖ~ÜÑÈÐÉ¨ÒÐÑ³ÑÉÒÉËÑ{Ñ¨Ñ³i¨i³{~ÌØ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ

Δεν ανήκει στην παράδοσή μας
Το μπαλκόνι ËÃÔÇÏÎÁÐÕÊÕÝÖØÕÝÚÕÔ
ÊØÄÓÕÍÏÇÚÕÔÒÒÎÔÇÃÔÇÏÁÔÇÝ
ÙÚËÍÇÙÓÁÔÕÝßÖÇÃÛØÏÕÝÞ×ØÕÝÖÕß
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚÇÏÜÝÁÔÇÇÑÄÓÇÊÜÓ¦ÚÏÕÙÚÕÙÖÃÚÏÃÔÇÏËÑËÃÄÖÕßÙßÔÇÔÚ¦ÓËÚÕßÝÕÏÑËÃÕßÝÓÇÝÃÔÇÏÕ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÝÓÇÝËÇßÚÄÝÊËÔÓÕÏ¦àËÏÓËÚÕÙÇÒÄÔÏÄÖÕßßÖ¦ØÞËÏÚÕ
ÚÇÓÖÕÆÚÕßÌÇÃÔËÙÛÇÏËÔÊÁÞËÚÇÏ
ÙßÔÂÛÜÝËÖÏÙÑÁÖÚËÝ¦ÔÚÜÝÊËÔ
ÐÁØÜÇÔÓÖÕØÕÆÓËÔÇÓÏÒÂÙÕßÓËÍÏÇ
ËÒÒÎÔÏÑÄÓÖÇÒÑÄÔÏ®ÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑ¦
ÑÇÛ×ÝÓËËÐÇÃØËÙÎÚÇÞÇÍÏ¦ÚÏÇÑÇÏ
ÚÇÒÏÇÑÜÚ¦ÊËÔÇÔÂÑËÏÙÚÎÔÖÇØ¦ÊÕÙÂÓÇÝ¡ÖÕØÕÆÓËÔÇÓÏÒÂÙÕßÓË

Στην Ιταλία
τα μπαλκόνια φτιάχνουν μια υπερυψωμένη γειτονιά, έναν στενό
«κύκλο» ανθρώπων.
ÓÄÔÕÍÏÇÚÕßÝÕÏÑÕÊÕÓÏÑÕÆÝÑÇÔÕÔÏÙÓÕÆÝÖÕßÚÕËÖÁÈÇÒÇÔËÃÔÇÏÓÏÇ
ÖØÕÊÏÇÍØÇÌÂÚÕßÝØÏÔÇÖÄÚÕÔ
*6=0+ ÚÇÓÖÇÒÑÄÔÏÇÒËÏÚÕßØÍÕÆÙÇÔÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÍÏÇËÓ¦ÝÑÇÏÍÏÇ

ÚÕßÝÚÇÒÕÆÝÒÞ©ÏÏÚÇÒÏÑÁÝÖÄÒËÏÝ
ÁÞÕßÔÖÕÒËÕÊÕÓÏÑÄÏÙÚÄÖÕÒÆÖÇÒÇÏÄÚËØÕÇÖÄÚÏÝËÒÒÎÔÏÑÁÝÑÇÏÁÚÙÏÎ
ÇÖÄÙÚÇÙÎÖÕßÞÜØÃàËÏÚÇÇÖÁÔÇÔÚÏ
ÑÚÃØÏÇËÃÔÇÏÓÏÑØÄÚËØÎËÑËÃ©ÒÕÏ
ÍÔÜØÃàÕÔÚÇÏÓËÚÇÐÆÚÕßÝÎÇÃÙÛÎÙÎÚÎÝÇÔÜÔßÓÃÇÝÖÕßàÕÆÓËËÓËÃÝ
ËÊ×ÊËÔßÖ¦ØÞËÏÚÎÔÚÇÒÃÇÚÇ
ÓÖÇÒÑÄÔÏÇÌÚÏ¦ÞÔÕßÔÓÏÇßÖËØßÉÜÓÁÔÎÍËÏÚÕÔÏ¦ÁÔÇÔÙÚËÔÄÑÆÑÒÕ®
ÇÔÛØ×ÖÜÔÑÇÏÍÏ»ÇßÚÄËÃÊÇÓËÑÇÏ
ÇßÚÁÝÚÏÝÙßÍÑÏÔÎÚÏÑÁÝËÑÊÎÒ×ÙËÏÝ
ÓËÚÇÐÆÍËÏÚÄÔÜÔÚ×ØÇÙÚÎÔÖËØÃÕÊÕÑÇÚ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇÕÑÕØÜÔVáÄÝ
ÁÞËÏÖÒÂÐËÏÈ¦ÔÇßÙÇÚÕßÝÚÇÒÕÆÝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

Πολυδιάστατος τύπος κοινωνικότητας
Στην παραδοσιακή ÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÚÎÝ
ÎÖËÏØÜÚÏÑÂÝÒÒ¦ÊÇÝËÃÞÇÓËÑ¦ÖÕÏËÝÈÇÛÏÁÝÈËØ¦ÔÚËÝÙÚÕßÝËÖ¦ÔÜÕØÄÌÕßÝÚÜÔÇØÞÕÔÚÏÑ×ÔËÔ×
ÙÚÇÔÎÙÏ×ÚÏÑÇÚÎÝÃÊÏÇÝÖËØÏÄÊÕß
ÊËÔßÖ¦ØÞÕßÔÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇÊÏÄÚÏÕÏ
Ñ¦ÚÕÏÑÕÏÁÈÍÇÏÔÇÔÙÚÏÝÚÇØ¦ÚÙËÝ
ÍÏÇÔÇÌ¦ÔËÇÑÄÓÎÑÇÏÍÏÇÔÇÑÕÏÓÎÛÕÆÔÚÇÔËÕÑÒÇÙÏÑ¦ÈÒÁÖÕßÓË
ÓÖÇÒÑÄÔÏÇÊÏÄÚÏßÖÕÑÇÛÏÙÚÕÆÔÚÎÔ
ÇßÒÂÂÚÕÔÑÂÖÕÖÕßßÖÂØÞËÖÇÒÇÏÄÚËØÇßÚÄÖËØÔ¦ËÏÕÓÇÒ¦ÑÇÏ
ÙÚÏÝÖÕÒßÑÇÚÕÏÑÃËÝÇÔÇÍÑÇÏÄÚÎÚÇÓÖÇÒÑÕÔÏ×ÔÙÚÎÞ×ØÇÓÇÝËÑÚÄÝ
ÇÖÄÚÕßÝÑÇÔÕÔÏÙÓÕÆÝÙÞËÚÃàËÚÇÏ

ÑÇÏÓËÚÕÑÒÃÓÇÑÇÏÚÕÔÚØÄÖÕÚÎÝ
àÜÂÝÓÇÝ¡ÇÝËÖÏÈ¦ÒÒÕßÔÁÔÇÔ
ÚÆÖÕÑÕÏÔÜÔÏÑÄÚÎÚÇÝÖÕßÊËÔÁÞËÏ
ÓÄÔÕÔÕÖÚÏÑÂÊÏ¦ÙÚÇÙÎÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÎÞÎÚÏÑÂÑÇÛ×ÝÑÇÏÕÙÌØÎÚÏÑÂÙË
ÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÍËÏÚÄÔÜÔÖÕßÑ¦ÔÕßÔ
ÓÖ¦ØÓÖËÑÏÕß
¬ÇÓÖÇÒÑÄÔÏÇÒÁÔËÖÕÒÒ¦ÍÏÇ
ÚÕßÝÃÊÏÕßÝÚÕßÝÏÊÏÕÑÚÂÚËÝÑÇÏÓÖÕØËÃÑÇÔËÃÝÔÇÈÍ¦ÒËÏËÆÑÕÒÇÙßÓÖËØ¦ÙÓÇÚÇË¦ÔËÃÔÇÏÖÇØÇÚÎØÎÚÏÑÄÝ
ÊÏÇÃÚËØÇÚ×ØÇÖÕßÛÇÖËØÔ¦ÓËÖÕÒÆÖËØÏÙÙÄÚËØÎ×ØÇËÑËÃÛÇÇÖÕÑÚÂÙÕßÓËÊÏÇßÍÁÙÚËØÎËÏÑÄÔÇÍÏÇ
ÄÚÏÓÇÝÖËØÏÈ¦ÒÒËÏÍ×ÓËÚÎÍß-

ÔÇÃÑÇÓÕßÒÞÈÒÁÖÕßÓËÁÔÇàËßÍ¦ØÏÖÕßÓÁÔËÏÇÖÁÔÇÔÚÃÓÇÝ¬ÕÓÏÙÄ
ÓÖÇÒÑÄÔÏËÃÔÇÏÚÕÈÇÙÃÒËÏÕÚÕßÑßØÃÕßÓËÚÇËØÍÇÒËÃÇÚÎÙÑ¦ÒÇÑÇÏ
ÚÇÓÇÙÚÕØÏÑ¦ÚÕßÚÕ¦ÒÒÕÓÏÙÄÚÎÝ
ÑßØÃÇÝÓËÚÇÊÏÑ¦ÚÎÝÚÙÕßÓÖÒÁÑÏÇ
ÇØÇÚÎØ×ÁÔÇ¦ÒÒÕÑÚÃØÏÕÊÃÖÒÇ
ÓÇÝÓËÖÕÓÖ×ÊÎÓÖÇÒÑÄÔÏÇÖÕß
ÊËÔÁÞÕßÔÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÎÛËÃÖÕÚÁÙË
ÁÔÇÇÖÄÇßÚ¦ÓÄÔÕßÖ¦ØÞÕßÔÊÆÕ
ÓÕÔÇÞÏÑÁÝÑÄÑÑÏÔËÝÖÕÒßÛØÄÔËÝ¡Ë
ÚÕÔËÍÑÒËÏÙÓÄÖÕßàÕÆÓËÖ¦ÔÚÜÝ
ÚÕÓÖÇÒÑÄÔÏÇÖÕÑÚ¦ÔÁÕÔÄÎÓÇÔÁËÝÞØÂÙËÏÝÍÃÔËÚÇÏÖÇØÇÚÎØÎÚÂØÏÕ
ÚÕßÁÐÜÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕßÓÁÙÇ
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ΒΙΒΛΙΟ

Το γιατρικό της αμόλυντης λογοτεχνίας
Από το σπίτι, βρίσκομαι παντού: στο τρένο με τους ήρωες του Μοπασάν, στις στέπες του Τσέχοφ, στις δυστοπίες του Μπόρχες

Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ

Το διάβασμα ËÃÔÇÏÓÃÇÇÖÄÚÏÝÖÏÕ
ÓÕÔÇÞÏÑÁÝÚÁÞÔËÝÖØÕÙÜÖÏÑ¦ÚÕ
ÛËÜØ×ÓÃÇÊÎÓÏÕßØÍÏÑÂËÔÇÙÞÄÒÎÙÎ§ÇÓÖÕØËÃÝÔÇÙßÍÑËÔÚØ×ÔËÙÇÏÖ¦ÔÜÙËÁÔÇÑËÃÓËÔÕÔÇÚÕ
ÇÌÕßÍÑØ¦àËÙÇÏÇÒÒ¦ÑÇÏÔÇÚÕ
Ñ¦ÔËÏÝÊÏÑÄÙÕßÖØÕÙÜÖÏÑÂ
ÇÔ¦ÍÔÜÙÎÇÖÇÏÚËÃÙßÔÂÛÜÝÓÏÇ
ËÙÜÚËØÏÑÂÇÖÕÓÄÔÜÙÎÑÇÏÄÞÏ
ÔÇÙÕßËÖÏÈ¦ÒÒËÚÇÏËÐÜÚËØÏÑ¦
¢ÇÔÚ¦àÕÓÇÏÙËÁÔÇÑËÒÃÂÙËÁÔÇ
ÑÇÚÇÌÆÍÏÕÓÇàÃÓË¦ÒÒÕßÝÊËÔ
ÊØÇÖËÚËÆËÏÝÖ¦ÔÚÇÓËÁÔÇÈÏÈÒÃÕ
ÌÎÈÕÝÄÚÇÔÇØØ×ÙÚÇÏÔÇÑÇÛÄÓÕßÔÙÚÕÙÖÃÚÏÑÇÏÇÖÕÚËÒËÃÜÔÇ
ÁÔÇÕÒÄÑÒÎØÕÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÓ¦ÒÏÙÚÇÓÏÇÌÕØ¦ÇÔÁÈÇÙÇÖßØËÚÄ®ÖÇØÇÖ¦ÔÜÍÏÇÔÇÚËÒËÏ×ÙÜ
ÚÕÔÛØ×ÖÏÔÕÑÚÂÔÕÝ®ÚÕßÕÒ¦¶ÚÕÛßÓ¦ÓÇÏÇÑÄÓÎ
ÇÏÔÇÖÕßÈØÁÛÎÑËÞØÄÔÕÝÍÏÇ
ÊÏ¦ÈÇÙÓÇÚÏÝÓÁØËÝÇßÚÁÝÞØÄÔÕÝ
ÖÕÒÆÝÞØÄÔÕÝÖÕßÓÇÝËÖÏÈÒÂÛÎÑË¥ÝÓÕÔÇÞÏÑÄÝÞÇØÇÑÚÂØÇÝÚÕ
ÇÖÕÊÁÞÛÎÑÇÙÇÔÓÏÇÖØÕÁÑÚÇÙÎ
ÚÎÝÓÁÞØÏÚ×ØÇàÜÂÝÓÕßÚÇÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ÊÃÑÚßÇÖÕÒÒÕÃÇÔÇÌÁØÕßÔ
ÄÚÏÊËÔÓÖÕØÕÆÔÔÇÙßÍÑËÔÚØÜÛÕÆÔÙËÁÔÇÈÏÈÒÃÕÑ¦ÖÕÏÕÏÚÕ
ÁÞÕßÔØÃÐËÏÙÚÕÉßÞÇÔÇÍÑÇÙÚÏÑÄÊÏ¦ÈÇÙÓÇÄÙÜÔÈÏÈÒÃÜÔËÃÞÇÔ
ÖÇØÇÓËØÃÙËÏÚÏÝÇÔÁÓËÒËÝÓÁØËÝ

ÏÇËÓÁÔÇÖÕßÚÕÊÏ¦ÈÇÙÓÇ
ÂÚÇÔÓÏÇÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇÖÇØÇÓÁÔËÏÇÒÒ¦ÕÏ
ÖËØÏÙÚ¦ÙËÏÝÚÕÑÇÛÏÙÚÕÆÔÇÑÄÓÎ
ÖÏÕÇÊÁÙÓËßÚÕ¡ËÊËÊÕÓÁÔÕÄÚÏ
ÊËÔßÖ¦ØÞËÏÑÇÓÏ¦ÙÏÍÕßØÏ¦ÍÏÇ
ÚÕÇÆØÏÕÇÖÕÊËÙÓËÆÛÎÑÇÇÖÄ
Ñ¦ÛËßÖÕÞØËÜÚÏÑÄ®ÊÏ¦ÈÇÙÓÇ
ÖÕßÕÌËÏÒÄÚÇÔÙËÑ¦ÖÕÏËÝÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝßÖÕÞØË×ÙËÏÝÄÖÜÝÔÇ
ÊÏÇÈ¦ÙËÏÝÖØ×ÚÇÖØÏÔÖÇÝÙËÑ¦ÖÕÏÇËÑÊÂÒÜÙÎÂËÖËÏÊÂÑ¦ÖÕÏÕ
ÈÏÈÒÃÕÙßàÎÚÏÁÚÇÏÙÚÕßÝÈÏÈÒÏÄÌÏÒÕßÝÑÆÑÒÕßÝÇÊÏÇÈÇÙÚÕÆÔ
Ñ¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂÇØÍÄÚËØÇ

È¦ÙÓÇÚÕÝËÃÔÇÏÊÏ¦ÙÖÇØÚËÝÙËÄÒÎ
ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÓÁØÇÝÑÇÏÚÎÝÔÆÞÚÇÝÖÕßÚËÃÔÕßÔÔÇËÔÕÖÕÏÎÛÕÆÔ
ÙËÁÔÇÔÇÒÒÄÑÕÚÕÞÜØÕÞØÄÔÕ
ÌÕÙÏ×ÔÕÓÇÏ ÙÚÕ ÑËÃÓËÔÕ
ÍÏÇÚÃËÑËÃÁÐÜÊËÔÓËÖËØÏÓÁÔËÏ
ÑÇÔËÃÝËÃÔÇÏÄÒÇÑÒËÏÙÚ¦ÇÑÄÓÎÑÇÏÚÇÈÏÈÒÏÕÖÜÒËÃÇÖÕßÙÆÞÔÇàÇÇÔÚÒ×ÊÆÔÇÓÎÑÇÏÓÏÇ¶
ÃÙÜÝÌÇÏÔÕÓËÔÏÑÂ¶ÇßÚ¦ØÑËÏÇ
ÇÖÇØÇÃÚÎÚÎÙÚÕÖÇØ¦ÒÕÍÕÚÜÔ
ÎÓËØ×ÔÔÙÚÎÔËÌÎÈËÃÇÓÕß
ÁÑÒËÈÇÞØÄÔÕÍÏÇÊÏ¦ÈÇÙÓÇÚ×ØÇ¶ÚÏËÏØÜÔËÃÇ¶ÕÞØÄÔÕÝÇßÚÄÝ
ÐÇÔÇÑËØÊÃàËÚÇÏÇÒÒ¦ÓÁÙÇÙËÚÄÙÕÊßÙÕÃÜÔËÝÙßÔÛÂÑËÝ
ÏÇÈ¦àÕÔÚÇÝÎØËÓ×ÑÇÏÄÚÇÔ
ÇÌÂÙÜÚÕÈÏÈÒÃÕÙÚÎÔ¦ÑØÎÍÏÇÚÃ
ÓÕßÇØÁÙËÏÔÇÙÑÕØÖÃàÜÚÇÈÏÈÒÃÇ
ÙËÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÙÎÓËÃÇÚÕßÙÖÏÚÏÕÆÕØÇÓÇÚÃàÕÓÇÏÄÚÏÓÖÕØËÃÔÇ
ËÖÏÈÏ×ÙÕßÓËÜÝÂØÜËÝÓÏÇÝËÖÕÞÂÝ ÇÏÄÚÏÂÊÎËÃÓÇÙÚËÓÁÙÇÙË
ÊßÙÚÕÖÏÑÄÇÌÂÍÎÓÇÖÕßÛÇËÖÏÈÏ×ÙËÏÍÏÇÚÏÝËÖÄÓËÔËÝÍËÔÏÁÝ

Αναζητώντας την ουσία
¬×ØÇÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÖÕÚÁÇÔÇàÎÚ×ÚÎÔÕßÙÃÇÚÎÝÇÔ¦ÍÔÜÙÎÝÍÏÇÚÃÕÞØÄÔÕÝÇÖÄÚÎÓÏÇ
ÌÇÔÚ¦àËÏ¦ÖÒËÚÕÝÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÄÓÜÝÇÈÁÈÇÏÕÝßÚÂÎÕßÙÏÇÙÚÏÑÂÇÔ¦ÍÔÜÙÎÊËÔÁÞËÏÇÔ¦ÍÑÎÑÇÓÏ¦ÝËÖÃÊËÏÐÎÝÙÚÇÓÁÙÇ
ÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝÊËÔÇÙÑ×

Συνταξιδιώτες

Οι ώρες του διαβάσματος είναι διάσπαρτες σε όλη τη διάρκεια
της μέρας και της νύχτας
που τείνουν να ενοποιηθούν σε έναν αλλόκοτο
χωροχρόνο.

Ο Χέρμαν Μέλβιλ ÉËÑ{ÓÑØÈoo¨Ñ×ÓÑØÈ³Ù{ÑKÒÇ³Ñ~³{~ÒVÑÜÜÒ
~Ò³ÑÌ³{Ø³¨{ÓØÈÚÊ~ÉØÐÖÉËÑ{{Ù{ÑÈoÊØVÉ{Ù{~Ò³{ØÈKÓÜÉØ
³ÈV³tËÜ{Ñ³uV³tÉË³.É¨Óu${TÑ¨Ñ~³Ê¨ÉØ³ÈÙ~{ÐÒÇ³Ñ{ÐÑ³{~ÒViÚ{~ÒV~{{~ÒVÒÜÜ{É{K{ÈVÒÜÜ{ÌT{

ÖØÜÚÇÛÒÎÚÏÙÓÄÇÔ¦ÍÔÜÙÎÝÕÆÚËÚÕÔÙÔÕÓÖÏÙÓÄÚÕßËÑÒËÑÚÕÆ
ÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÖÇÔÁØÞÕÓÇÏÙÚÎÔ
ËÌÎÈËÃÇÓÕßÞ¦ÔÕÓÇÏÓÁÙÇÙÚÕ
ÑËÃÓËÔÕÑÇÏÇÝËÃÔÇÏÄÚÏÛÁÒËÏË-

ØÏÌÁØÕÓÇÏÙÚÏÝÈÏÈÒÏÕÛÂÑËÝÓÕß
ÑÇÚËÈ¦àÜÚÄÓÕßÝÁÔÇÊÏÂÍÎÓÇ
ÇÖÄÊÜÓÃÇÙËÒÃÊÇÇÖÄËÑËÃÁÔÇ
ÖÕÃÎÓÇÑ¦ÛËÚÄÙÕ
ØÇÚ×ÔÚÇÝÚÕÈÏÈÒÃÕÙÚÕÞÁØÏ

ÇÏÙÛ¦ÔÕÓÇÏÓÏÇÚØßÌËØÄÚÎÚÇÓÏÇ
ÙÏÍÕßØÏ¦ÒËÝÑÇÏËÍËÃØÕÔÚÇÏÕÏ
ÙßÍÍØÇÌËÃÝÑÇÏÙßÔÕÓÏÒÕÆÔÓÇàÃ
ÓÕßËÔÈÏ¦àÕÓÇÏÔÇÇÖÕÚËÒËÏ×ÙÜÖÕÒÒ¦ÈÏÈÒÃÇÕÏ×ØËÝÚÕßÊÏÇ-

¬ÏÝÓÁØËÝÚÎÝÇÖÕÓÄÔÜÙÎÝÊËÔ
ËÃÓÇÏÓÄÔÕÝÚÇÐÏÊËÆÕßÔÖÕÒÒÕÃ
ÓÇàÃÓÕßÈØÃÙÑÕÓÇÏÙÚÕÚØÁÔÕÓË
ÚÕßÝÂØÜËÝÚÕß¡ÕÖÇÙ¦ÔÐÇÌÔÏÑ¦ËÖÏÙÚØÁÌÜÓËÚÕÔàÄÙÚÕÒÏÓ¦ÔÏÚÎÝ¡ÇÙÙÇÒÃÇÝÑÇÏÆÙÚËØÇ
ÙÚÕËØÕÒÃÔÕÚÕßÓËÙÕÖÕÒÁÓÕß
ÓËÚÕÔÙËØÍÕßÔÚÙÚÕÔÌ¦ØÕÓË
ÚÎÏØÚàÃÔÏÇÕßÒÌÙÚÏÝÙÚÁÖËÝ
ÚÕß¬ÙÁÞÕÌÙÚÏÝÊßÙÚÕÖÃËÝÚÕß
¡ÖÄØÞËÝÙÚÎÔ©ÓÄÔÕÏÇÚÕßÏ×ØÍÕßÜ¦ÔÔÕßÙÚÏÝÖÕÒÏÚËÃËÝÚÕß
¬ÙÃØÑÇÙÚÏÝÒËÑÚÏÑÁÝËÖÏÑØ¦ÚËÏËÝ
ÚÕß²ËÏÓÜÔ¦ØÃÙÑÕÓÇÏÖÇÔÚÕÆ
ÇÏÚÄÚËÙÑÁÌÚÕÓÇÏÚÕÔÂØÜÇ
ÚÕß²ÁØÓÇÔ¡ÁÒÈÏÒÚÕÔ¡Ö¦ØÚÒË-

ÓÖÏÚÕÔÍØÇÌÁÇÖÕßÑÒËÏÙÓÁÔÕÝ
ÓÁÙÇÙËÁÔÇÍØÇÌËÃÕÇØÔËÃÚÇÏÔÇ
ÊÕßÒÁÉËÏÔÇÈÍËÏÙÚÕÔÑÄÙÓÕÊËÔ
ÁÞËÏËÒÖÃÊÇÕËÍÑÒËÏÙÓÄÝÚÕßËÃÔÇÏÇÓËÚ¦ÑÒÎÚÕÝÄÖÜÝÑÇÏÎÓËÚÇÓÄØÌÜÙÎÙËÁÔÚÕÓÕÚÕßÂØÜÇ
ÚÕß ¦ÌÑÇ
©¡ÁÒÈÏÒËÃÔÇÏÁÔÇÝÙßÍÍØÇÌÁÇÝÖÕßÚÕÔÊÏÇÈ¦àÜÚÇÑÚÏÑ¦ÇÒÒ¦
ßÖÄÚÏÝÚÜØÏÔÁÝÙßÔÛÂÑËÝÓÕßËÃÔÇÏÖÏÕÊÏÇßÍÂÝËÏÊÏÑ¦ÙÚÏÝÔÕßÈÁÒËÝÚÕßÙÚÕÔ¡ÖÃÒÏ¡ÖÇÔÚ®
ÙÚÕÔ¡ÖËÔÃÚÕËØÁÔÕ®©ÏÞÇØÇÑÚÂØËÝÚÕß¡ÁÒÈÏÒÊÕÑÏÓ¦àÕÔÚÇÏ
ÙÜÓÇÚÏÑ¦ÎÛÏÑ¦ÑÕÏÔÜÔÏÑ¦¦ÒÒÕÏËÖÏÈÏ×ÔÕßÔ¦ÒÒÕÏÄÞÏ ÇÏÓËÚ¦ËÃÔÇÏÑÇÏÕÃÊÏÕÝÕ¡ÁÒÈÏÒÖÕß
ÇÖÕÓÕÔÜÓÁÔÕÝÇÖÄÓÏÇÙÖ¦ÔÏÇ
ÇØØ×ÙÚÏÇÑÇÏÖÏÑØÇÓÁÔÕÝÍÏÇÚÃ
ÊËÔÇÔÇÍÔÜØÃÙÚÎÑËÚÕÁØÍÕÚÕß
ÄÙÕàÕÆÙËÖËÛÇÃÔËÏ¦ÊÕÐÇÖØÏÔ
ÚÕÔÇÔÇÑÇÒÆÉËÏÕÓÕÔÚÁØÔÕÝËÏÑÕÙÚÄÝÇÏ×ÔÇÝ
ÇÏÔÇÎÛÇßÓÇÚÕßØÍÂÃÇÙÎ
ÚÎÝÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝ¬ÁÚÕÏÇÑËÃÓËÔÇ
ÁØÞÕÔÚÇÏÑÇÏÍÏÇÚØËÆÕßÔÚÎÉßÞÂ
ÞÇÓÁÔÕÏÑÇÏÙÜÙÓÁÔÕÏÞÇØÇÑÚÂØËÝÙËÖÇØÇÙÆØÕßÔÓËÚÏÝÏÙÚÕØÃËÝÚÕßÝÑÇÚÇÐÃÜÙÎÓÖÕØËÃÔÇ
ÂØÛËÇØÍ¦ÍÏÇÚÕÔ¡ÁÒÈÏÒÇÒÒ¦
ÚÕÁØÍÕÚÕßËÃÔÇÏ¦ÚØÜÚÕÏÇÚÃÎ
ÒÕÍÕÚËÞÔÃÇËÃÔÇÏÇÓÄÒßÔÚÎÑÇÔÁÔÇÝÏÄÝÊËÔÛÇÚÎÓËÚÇÒÒ¦ÐËÏÛÇ
ËÃÔÇÏÖ¦ÔÚÇËÑËÃÑÇÏÚÇÒÕÍÕÚËÞÔÏÑ¦ÇÔÚÏÙ×ÓÇÚÇÛÇÓËÚÇÓÕØÌ×ÔÕßÔÚÏÝÉßÞÁÝÓÇÝÑÇÏÛÇÓÇÝ
ÕÖÒÃàÕßÔÓËÑÕßØ¦ÍÏÕ

Ο κ. Θεόδωρος Γρηγοριάδης είναι
συγγραφέας. Το τελευταίο του
βιβλίο, το χρονικό «Το βιβλίο του
πατέρα», κυκλοφορεί από τις
εκδόσεις Πατάκη.
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Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Θ Ε Α Μ ΑΤΑ

Μια παραγωγή
των Ομπάμα
και ένα θρίλερ
στην Αθήνα
Επιλογές από Netflix και Cinobo
Amerika Square

Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

ΔΡΑΜΑ (2017)
Σκηνοθεσία: {ÒiØ.Ñ~Ñ¨ËÙiØ
Ερμηνείες: {ÒiØ.³Ò~oÜÈV

Crip Camp:
Καλοκαίρι για όλους

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (2020)
Σκηνοθεσία: 0ÇÓ{ÐØÉÐ¨ÓT³V

ÑËÜiØÈ~ÑÜÒ{V
Ò~iØ(ÑÑÙiÐi³¨ËÈ

{~ÌÜ {ÖÐÑ

Εμφανίζονται: 0ÇÓ{ÐØÉÐ¨ÓT³V

0ÇÖ³{{ÖÐÑV KÑÈÒ{³
Μετά το βραβευμένο ÓË ©ÙÑÇØ
(TLYPJHU-HJ[VY`®ÎÊËÆÚËØÎÚÇÏÔÃÇÖÇØÇÍÜÍÂÝÚÕßàËÆÍÕßÝ©ÓÖ¦ÓÇ
ÍÏÇÒÕÍÇØÏÇÙÓÄÚÕß5L[MSP_Ó¦ÝÚÇÐÏÊËÆËÏÙÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß ÑÇÏ
ÚÎÔËÖÕÞÂÚÜÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔÑÕÏÔÜÔÏÑ×ÔÑÏÔÎÓ¦ÚÜÔÊ×ÜÙÚÄÙÕÚÕ
ÛÁÓÇÊËÔÁÞËÏÔÇÑ¦ÔËÏÓËÚÏÝÌßÒËÚÏÑÁÝÊÏÇÑØÃÙËÏÝÂÚÏÝÇÔÚÏÖÕÒËÓÏÑÁÝ
ÑÏÔÎÚÕÖÕÏÂÙËÏÝÇÒÒ¦ÚÕÔÒÏÍÄÚËØÕ
ÖØÕÈËÈÒÎÓÁÔÕÇÍ×ÔÇÚÜÔÇÚÄÓÜÔ
ÓËÇÔÇÖÎØÃÇÙÖÃÛÇÇÔ¦ÈËÏÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÚÕß ÙÚÎÔÑÇÚÇÙÑÂÔÜÙÎ
ÍÏÇÇÔÇÖÂØÕßÝ¬àÁÔËÚ®ÓËØÏÑ¦ÓÄÒÏÝÞÏÒÏÄÓËÚØÇÇÖÄÚÕËÓÈÒÎÓÇÚÏÑÄ
ÕÆÔÚÙÚÕÑÑËÃÕÏÕÓÇÊ¦ØÞËÝÓÁÒÎ
ÕÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÚÕßÞÃÖÏÑÕßÑÏÔÂÓÇÚÕÝÓÇàÃÓËÚÕßÝÑÇÚÇÙÑÎÔÜÚÁÝÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÓÏÇÓÕÔÇÊÏÑÂÑÕÏÔÄÚÎÚÇëÕ
ÁÔÇÝÌØÕÔÚÃàËÏÚÕÔ¦ÒÒÕÑÇÏÄÒÕÏÓÇàÃ
ÚÕÙÆÔÕÒÕÇÔÇÖÚÆÙÙÕÔÚÇÝÓËÚÇÐÆ
ÚÕßÝÇÚÙ¦ÒÏÔÕßÝÊËÙÓÕÆÝßÚÕÃÕÏ
ÚËÒËßÚÇÃÕÏÛÇÚÕßÝÈÕÎÛÂÙÕßÔÄÚÇÔ
ÒÃÍÕÇØÍÄÚËØÇÛÇÐËÑÏÔÂÙËÏÓÏÇÙËÏØ¦ÊÏÇÊÎÒ×ÙËÜÔÊÏÇÓÇØÚßØÏ×ÔÑÇÏ
ÑÇÚÇÒÂÉËÜÔàÎÚ×ÔÚÇÝÚÎÔÉÂÌÏÙÎ
ËÔÄÝÔÕÓÕÙÞËÊÃÕßÖÕßÛÇÈ¦ÒËÏÚÁÒÕÝ
ÙÚÕÑÇÛËÙÚ×ÝÚÕßÖÕÒÃÚÎÊËÆÚËØÎÝ
ÑÇÚÎÍÕØÃÇÝ¬ÕÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØÇÌÎÍËÃÚÇÏÓÏÇÙßÍÑÏÔÎÚÏÑÂÏÙÚÕØÃÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÍÏÇÚÕÚÏÓÖÕØËÃÔÇÑÇÚÇÌÁØÕßÔÕÏÙßÒÒÕÍÏÑÕÃÇÍ×ÔËÝ

ΡΙΚ1

0U¸¸d®¸ÆÆÆ

ΡΙΚ2

Από την πλατφόρμα ÚÕß*PUVIVËÖÏÒÁÍÕßÓËÇßÚÂÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇÚÕ
ËÒÒÎÔÏÑÄ(TLYPRH:X\HYL®ÁÔÇ
ÛØÃÒËØÓËÔÕß¦ØÙÚÕÏÞËÃÇÑÇÏÌÄÔÚÕÚÕÙÆÍÞØÕÔÕÇÛÎÔÇáÑÄÑÁÔÚØÕ
ÚÎÝÇÔÁÞËÏÇÝÚÜÔÖØÕÙÌÆÍÜÔÑÇÏ
ÚÕßØÇÚÙÏÙÓÕÆÑËÃÚØËÏÝËÃÔÇÏÕÏ
ÈÇÙÏÑÕÃÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÁÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑ×ÔÏÙÚÕØÏ×ÔÕÏÕÖÕÃËÝÓËÚÕÔ
ÚØÄÖÕÚÕßÝÙßÔÇÔÚÏÕÆÔÚÇÏ!ÇÖÄ
ÚÎÓÃÇÕ¡ÖÃÒÏÏ¦ÔÔÎÝÚ¦ÔÑÕÍÒÕßÍÁÔÔÎÓÇÛØÁÓÓÇÚÎÝÖÒÇÚËÃÇÝÏÊÏÕÑÚÂÚÎÝÓÖÇØÑÇÏ[H[[VV
HY[PZ[ÕÕÖÕÃÕÝÍÔÜØÃàËÏÚÎÔ¬ËØÁàÇÓÏÇÄÓÕØÌÎÚØÇÍÕßÊÃÙÚØÏÇ
ÇÖÄÚÎÔÌØÏÑÂÖÕßÁÞËÏÓÖÒËÐÃÓÇÚÇÓËÚÎÓÇÌÃÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎ
Õ§¦ÑÕÝ¡¦ÑÎÝÇÖÇÊÎÓÎÚØÃÕß
ÑÕÔÚ¦ÙÚÇ¦ÔËØÍÕÝÑÇÏÖËØÏÛÜØÏÕÖÕÏÎÓÁÔÕÝàËÏÇÑÄÓÎÓËÚÕßÝÍÕÔËÃÝÚÕßÑÇÏÓÏÙËÃÚÕßÝÐÁÔÕßÝÖÕß
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ÇÃÓÇÚÕÝÇÛÁÒÇÓËÈÁÈÇÏÇÚÕÚËÒÏÑÄÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÔÇÂÚÇÔÑ¦ÖÜÝÖÏÕ
ÈØ×ÓÏÑÕ®ÙÚÎÔÄÉÎ¶ÙÚÇÖØÄÚßÖÇÚÕß7LHR`)SPUKLYZ®ÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ¶ÄÓÜÝÑÇÏÖ¦ÒÏÊËÔÁÞÕßÓË
ÖÇØ¦ÖÕÔÕ¡ËØÏÑ¦ÑÇÒ¦Ú¦ÑÒÏÔËÔ
ÓÁÙÜÑÇØÇÔÚÃÔÇÝËÃÔÇÏÙÖÕßÊÇÃÕ
ÚÕÔÜÚÏÑÄ

MOVIES BEST

21.00 Djam
06.50
08.30

10.00
11.30
13.00
14.45
16.30

19.00
21.00
22.50
00.10

GREEK CINEMA

22.00
0U¸l¬l¸®

!nnÃB/v_R}¦>Rv_©
->H¦x>
Ýn_©¦x_X©
_xXx
Glimmies
<xnÝX-v>¦}
Nonty
Maya The Bee
_xXx
¦©_>X
Rabbids, II
&ºÃÃ&R}_²
!nnÃB/v_R}¦>Rv_©
The Owl
&_©
x²²_¦¦R_
xnxº©x

>R}²¦>R_
/v_©²8xk_
!k+H_¦²º¦©²
_>7xRxU
Mission Mona Lisa
¤_xX__
-vR}ÝXÝÀ_
-xxn>
>kx>!Ãx©
-º_¦V
#Roxy
Djam
Code Breakers
xn©>À

05.50
07.20
08.45

10.10
11.30
13.20

14.55
16.55

18.50
20.25
22.00
23.45

01.05
02.40

TÑ¨³ÑËT³¨Ñ
${ÑÙË³Ñ~³{
0Ç³¨ÐÉ¨ÌØ
0¨ÐÒ³Ç
Ð{ÑØ~ÑÐÑ¨{Ó¨ÑØ
Ñ¨ËÑ
$ÐÉÚÖ³Ñ~ÑØ
Ë³ØVÐË{
~Ñ{ÈKÜÒ~{Ñ
o~ÜiÐÑ³ÜÒ~{
åÙÓÜ×{ÑÐÈV
ÑÜÊ³ÉØVÈÜ{Ò
ÜÒ~{Ù{ÑooÊÐiÙÓ
0ÑÚ¨Ò~{
TÑ¨³ÑËT³¨Ñ
¨³ÑØ³ÈØ
ÑÐÐÌÜ×ÈØ
~Ì¨i³ÈÊÜ{È
ÜÑ³ÚÉË
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Η θεία «φωνή» της Αγίας Σοφίας
Η καθηγήτρια του Stanford Μπισέρα Πέντσεβα εξηγεί πώς ο ήχος του επιβλητικού ναού φθάνει σήμερα σε κάθε σπίτι
Του ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Η Αγία Σοφία ÙÚÎÔ ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑËÇÖÄÔËÕÖÒÇÚÜÔÏÙÚÁÝÇØÞÏÚÁÑÚÕÔËÝÖÕßËÔÙÜÓ¦ÚÜÙÇÔÙÚÎÔÑÇÚÇÙÑËßÂÚÎÝ
ËÒÒÎÔÏÑÂÍÔ×ÙÎ¶ÖßÛÇÍÄØËÏÇÑÇÏ
ÖÒÇÚÜÔÏÑÂ¶ÍÏÇÚÎÔÖØÇÍÓ¦ÚÜÙÎ
ÚÎÝËÖÇÌÂÝÚÕßÇÔÛØ×ÖÕßÓËÚÕ
ÛËÃÕ²ÃÒÏÇÚËÚØÇÑÄÙÏÇÕÍÊÄÔÚÇ
ÚØÃÇÞØÄÔÏÇÓËÚ¦ÚÇËÍÑÇÃÔÏÇÚÕßÒÇÓÖØÄÚËØÕßÞØÏÙÚÏÇÔÏÑÕÆ
ÔÇÕÆÁÍÏÔËÙÚÏÝËÑËÓÈØÃÕß
ÎÑÇÛÎÍÂÚØÏÇÚÕßÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕß:[HUMVYKÚÜÔ¡ÖÏÙÁØÇ
ÁÔÚÙËÈÇÕÒÕÑÒÂØÜÙËÓÏÇÖØÜÚÕÖÕØÏÇÑÂÓËÒÁÚÎÖÕßÁÞËÏÕÊÎÍÂÙËÏÓËÚÎÈÕÂÛËÏÇÖØÕÎÍÓÁÔÜÔ
ßÖÕÒÕÍÏÙÚÏÑ×ÔÙßÙÚÎÓ¦ÚÜÔÙÚÎÔ
ÖÏÙÚÂÇÔÇÊÎÓÏÕßØÍÃÇÚÕßÂÞÕßÚÕß
§ÇÕÆÌÁØÔÕÔÚÇÝÙÚÕÙÂÓËØÇÑ¦ÚÏ
ÖÕßÓÁÞØÏÖØÄÚÏÔÕÝÁÓÕÏÇàËÄÚÏËÃÞË
ÞÇÛËÃÕØÏÙÚÏÑ¦!ÚÎÔËÓÖËÏØÃÇÚÎÝ
ÙßÓÓËÚÕÞÂÝÙÚÕÔ6ØÛØÕÑÇÏÙÚÕÔ
ÙÖËØÏÔÄÙÇÔÔÇÈØÃÙÑËÙÇÏÙÚÎÔ
ÍÃÇÕÌÃÇÚÎÝÈßàÇÔÚÏÔÂÝËÖÕÞÂÝ
¬ÕÈÏÈÒÃÕÚÎÝ¡ÖÏÙÁØÇÁÔÚÙËÈÇ
/HNPH:VMPH!:V\UK:WHJLHUK
:WPYP[PU)`aHU[P\T®7LUUZ`S]HUPH
:[H[L<UP]LYZP[`7YLZZÑÁØÊÏÙËÚÕÚÕÈØÇÈËÃÕÍÏÇÚÎÔÑÇÒÆÚËØÎÓÕÔÕÍØÇÌÃÇÙÚÏÝÏÙÚÕØÏÑÁÝ

Η πρωτοποριακή ÐÉÜÓ³i³iØ{Ó¨Ñ(Ó³ÉKÑÉËTÉØÑ³ÓÜÉÐÑ~Ò³{
ÈÐÓT¨{¨Ì³{ØÓÐ{ÑÇÉÌ³{ÉËTÉTÑÚÉË¨{³{~ÒU³iÉÐÉ{¨ËÑ³iØÈÐÐÉ³TÊØ³!¨Ú¨~Ñ{³ É¨{ÌVÑÑK¨Ë~ÉÑ{³iåoËÑ.×ËÑ³iØ
KÈÇÑ³{ÊØÉTÊØÙÉÂ{ÒV~Ò³i³ÈÑÖ
ÈßàÇÔÚÏÔÕÆÝÉÇÒÓÕÆÝÇÑÕÒÕßÛ×ÔÚÇÝÚÎÔÖÇØ¦ÊÕÙÎÚÎÝÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÙËÑÇÛËÊØÏÑÕÆÝÔÇÕÆÝÖÕßËÃÔÇÏ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÇÖÄÚÎÓÕÔÇÙÚÏÑÂÖÇØ¦ÊÕÙÎÚÎÝËÖÕÞÂÝÚÜÔÇÒÇÏÕÒÄÍÜÔÖÕßËÖÏÑØ¦ÚÎÙËÇØÍÄÚËØÇÙÚÕ
ÍÏÕÔ©ØÕÝ©ÂÞÕÝÖÁØÇÙËÓÁÙÇ
ÇÖÄÓÏÑØÄÌÜÔÇÖÕßÂÚÇÔÑÕÒÒÎÓÁÔÇÙÚÕÓÁÚÜÖÕÚÜÔËØÓÎÔËßÚ×ÔÚÎÙßÔÁÞËÏÇÊÏÕÞËÚËÆÛÎÑË
ÙÚÕÖØÜÚÕÖÕØÏÇÑÄÒÕÍÏÙÓÏÑÄÚÕß
¬àÄÔÇÛÇÔÓÖËÒÑÇÏÇÖÄËÑËÃÙÚÇ
ÎÞËÃÇÚÎÝÇÃÛÕßÙÇÝÚÙÏÕÂÞÕÝ
ÖÕß¦ÑÕßÙÇÔÑÇÏÇÑÕÆÔÕÏÞÕØÜÊÕÃÚÎÝ*HWLSSH9VTHUHÚÎÔ×ØÇ
ÖÕßËØÓÎÔËÆÕßÔÇÒÒ¦ÑÇÏÕÂÞÕÝ
ÖÕßÇÑÕÆÔÕÏÖÇØËßØÏÙÑÄÓËÔÕÏËÃÔÇÏÕÂÞÕÝÖÕßÛÇ¦ÑÕßÍÇÔÇÔÈØÃÙÑÕÔÚÇÔÓÁÙÇÙÚÎÔÍÃÇÕÌÃÇ®
ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÁÔÇÇØÏÙÚÕÆØÍÎÓÇÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÄÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÄÑÇÏ
ÛËÕÒÕÍÏÑÄ*HWLSSH9VTHUHÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙËÔÇÌÁØËÏÚÎÔÍÃÇÕÌÃÇÙÚÕ¡ÁÍÇØÕ¡ÕßÙÏÑÂÝÂÙÚÎÔ
ÛÔÏÑÂßØÏÑÂÑÎÔÂË¦ÔÖØÕÙÑÒÎÛËÃÄÚÇÔÌßÙÏÑ¦ÇØÛÕÆÔÚÇ
ËÏÊÏÑ¦ÓÁÚØÇÖÕßÏÙÞÆÕßÔÇßÚÂÚÎÔ
ËÖÕÞÂÇÂÚÇÔÚÏÓÂÓÇÝÔÇÊËÞÛÕÆÓËÓÏÇÚÁÚÕÏÇÖØÄÙÑÒÎÙÎÇÖÄ
ÚÎÔÒÒ¦ÊÇ®ÒÁËÏÎÑÁÔÚÙËÈÇ
ÖÕßËÃÔÇÏÌÃÒÎÚÎÝÞ×ØÇÝÓÇÝÑÇÏ
ÚÎÔËÖÏÙÑÁÖÚËÚÇÏÙßÞÔ¦ÔÇÔÇàÎÚÂÙËÚËÚÕ¦ÒÓÖÕßÓ3VZ[=VPJLZ
VM/HNPH:VMPH®ÙÚÕ@V\;\ILÑÇÏ
ÇÐÃàËÏÔÇÇÍÕØ¦ÙËÚËÚÕ*+ÙÚÕ
(THaVUÓÖÕØËÃÚËÔÇÇÑÕÆÙËÚË
ÙÚÕÔßÖÕÒÕÍÏÙÚÂÙÚÕÑÏÔÎÚÄÙÚÕ
[HISL[ÚÕÔÂÞÕÚÎÝÍÃÇÝÕÌÃÇÝ
ÇÙÇÙÚÃÙËÚËÞÜØÃÝÚÎÔÖÇØÇÓÏÑØÂßÖËØÈÕÒÂÏÇÚÃÄÓÜÝÛÇÙÇÙÚÃÙËÚË"ÄÍÜÓÏÇÝÁÒÒÕÍÎÝÙßÍÑÃÔÎÙÎÝÖÕßÌÕØÚÃàËÏÚÎÍÔ×ÙÎÍÏÇ
ÚÎÔÍÃÇÕÌÃÇÂÍÏÇÚÃßÖ¦ØÞËÏ
Ñ¦ÚÏÈÇÛÆÚËØÕ"

Μπορείτε να ακούσετε
στον υπολογιστή,
στο κινητό, στο tablet,
τον ήχο της Αγίας
Σοφίας. Θα σαστίσετε
χωρίς υπερβολή.
ÙÖÕßÊÁÝÚÎÝ(TLYPJHU(JHKLT`
VM9LSPNPVUÑÁÔÚÙËÈÇÓÃÒÎÙËÙÚÎÔ ®ÑÇÏËÐÂÍÎÙËÍÏÇÚÃÎ
ËÖÇÌÂÓËÚÕÛËÃÕÖÕßËÖÏÚßÍÞ¦ÔËÚÇÏÙÚÎÔÍÃÇÕÌÃÇÊËÔËÃÔÇÏÁÔÇ
ÓËÙÇÏÜÔÏÑÄËÏÊÏÑÄËÌÁ®ÇÒÒ¦ÚÕ
ÇÖÕÚÁÒËÙÓÇËÌÇØÓÕÍÂÝÖÚßÞ×Ô
ÚÎÝÇØÞÇÃÇÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÌÏÒÕÙÕÌÃÇÝ
ÖÏÙÑÁÌÛÎÑÇÚÎÔÍÃÇÕÌÃÇ
ÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÄÚÇÔÂÓÕßÔ 
ËÚ×ÔÙËÁÔÇÚÇÐÃÊÏÙÚÎÔ ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎÓÇàÃÓËÓÏÇÌÃÒÎÓÕß
ÇÖÄÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÖÕßÂÚÇÔÙßÓÌÕÏÚÂÚØÏ¦ÓÕßÙÚÎÔÓËØÏÑÂ®ÒÁËÏÕÒÒ¦ÞØÄÔÏÇÇØÍÄÚËØÇÙÚÕ
:[HUMVYKÍÔ×ØÏÙÇÚÕÔ¬àÄÔÇÛÇÔ
(ÓÖËÒÑÇÛÎÍÎÚÂ±ÖÕÒÕÍÏÙÚÏÑ×Ô
ØËßÔ×ÔÙÚÎ¡ÕßÙÏÑÂÑÇÏÙÚÎÔ
ÑÕßÙÚÏÑÂ*VTW\[LY9LZLHYJO
PU4\ZPJHUK(JV\Z[PJZ®ÑÁÔÚÙËÈÇ¦ØÞÏÙËÔÇÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏ
ÄÚÏÚÕÇÑÕßÙÚÏÑÄÇÖÕÚÆÖÜÓÇÎ
ÌÜÔÂ®ÚÎÝÍÃÇÝÕÌÃÇÝÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÇÔÇÑÇÒßÌÛËÃÐÇÔ¦ÔÇ
ÇÔÇÑÚÎÛËÃÔÇßÒÕÖÕÏÎÛËÃÜÝÓÕØÌÂÒÕÍÏÙÓÏÑÕÆ
¬ÕÔ¡¦ÏÕÚÕßËÖÏÙÑÁÌÛÎÑËÐÇÔ¦ÚÎÔÍÃÇÕÌÃÇÑ¦ÛÏÙËÙÚÎ
ÓÁÙÎÚÕßÔÇÕÆÁÙÑÇÙËÁÔÇÓÖÇÒÄÔÏÑÇÏÑÇÚÁÍØÇÉËÚÕÔÂÞÕÚÕß
¦ÛËÞ×ØÕÝÊÏÇÞËÏØÃàËÚÇÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÚÕÔÂÞÕÏ»ÇßÚÄÙËÑ¦ÛË
Þ×ØÕÇÑÕÆÓËÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÚÕÔÃÊÏÕ
ÂÞÕ©ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÝÑÇÚÇÍËÍØÇÓÓÁÔÕÝÂÞÕÝÁÌËØËÚÕÇÖÕÚÆÖÜÓÇ
ÚÎÝÍÃÇÝÕÌÃÇÝßÚÄÚÕÇÖÕÚÆ-

«Χάρη ³¨³¨{Ñ~ÌÜo{Ð{~Ì³È0ÇÌÑÚÑåÐÉÜVÊTØÈÒ~ÈÑ~Ñ{Ñ~Ö{T¨ÙË³iØ>_>
+>>³i¨ÑÈÉ¨ÐiÉÖÈVÑÜÜÒ~Ñ{ÊTØÈÑ~Ö{Ñ¨ÉÈ¨{~ÌÐÉ{VÉËÑ{ÊTØÈÚÑÒ~ÈoÑÑ
K¨Ë~³ÑÐÓÑ³iåoËÑ.×ËÑuVÜÓÉ{i{Ó¨Ñ(Ó³ÉKÑ
ÖÜÓÇÁÒÇÈËÕÓÖËÒÙÚÎÔ ÇÒÏÌÄØÔÏÇÓËÚÕÙÆÙÚÎÓÇML[JOÑÇÏ
¦ØÞÏÙËÔÇËØÍ¦àËÚÇÏÍÏÇÔÇÇÖÕÙÇÌÎÔÃÙËÏÚÏÝÙßÔÚËÚÇÍÓÁÔËÝÚÕß
ÔÇÑÇÒÆÌÛÎÑËÄÞÏÓÄÔÕÄÚÏÎÍÃÇ
ÕÌÃÇËÖÏÈ¦ÒÒËÏ®ÇÔÚÂÞÎÙÎÖÕß
ÊÏÇØÑËÃÊËßÚËØÄÒËÖÚÇÇÒÒ¦
ÑÇÏÓÃÇÙËÏØ¦ÇÖÄÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝ

ÍÏÇÚÕÖ×ÝÕÞ×ØÕÝÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÏ
ÚÕÔÂÞÕßÍÑØÏÚÏÑ¦ÎÇÔÚÂÞÎÙÎ
ÙËÙÆÍÞØÕÔËÝÓÕßÙÏÑÁÝÇÃÛÕßÙËÝ
ÊÏÇØÑËÃÊËßÚËØÄÒËÖÚÇÁÔÚÙËÈÇÈØÏÙÑÄÚÇÔÂÊÎÙËËÖÇÌÂ
ÓËÚÎÞÕØÜÊÃÇ*HWLSSH9VTHUH
ÖÕßßÖÄÚÎÊÏËÆÛßÔÙÎÚÕßÒËÐ¦ÔÚËØÃÔÍÑÇÝËÏÊÏÑËÆËÚÇÏÙÚÎÔ

ËØÓÎÔËÃÇÓËÙÇÏÜÔÏÑ×ÔÛØÎÙÑËßÚÏÑ×ÔÆÓÔÜÔ
ÌÂÔÕßÓËÚÎÔÑÁÔÚÙËÈÇÔÇ
ÖËØÏÍØ¦ÉËÏÓËÇÖÒ¦ÒÄÍÏÇÇßÚÄÖÕß
ÓËÚÎÔÁØËßÔ¦ÚÎÝÖÁÚßÞË!©ÏËØÓÎÔËßÚÁÝÚÎÝ*HWLSSH9VTHUHÇÖÁÊÜÙÇÔÚÏÝÉÇÒÓÜÊÃËÝÚÕßÄØÛØÕß
ÚÕßËÙÖËØÏÔÕÆÑÇÛ×ÝÑÇÏ¦ÒÒÕßÝ

Η προσωδία
ÚÎÙßàÂÚÎÙÂÓÇÝÖÕßÁÍÏÔËÓÁÙÜÚÕß:R`WLÎÑÁÔÚÙËÈÇÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇÓÕßËÐÎÍÂÙËÏÚÕÌÇÏÔÄÓËÔÕÙÆàËßÐÎÚÜÔÈßàÇÔÚÏÔ×Ô
ÉÇÒÓ×ÔÓËÚÎÔÇÑÕßÙÚÏÑÂÚÎÝÍÃÇÝÕÌÃÇÝÇÔÇÈÏÈ¦àÕßÔÚÎÙßÔËÃÊÎÙÎÇÖÄÚÕßÒÏÑÄÙÚÕÔÕÎÚÏÑÄÑÇÏ
ÙÚÕÖÔËßÓÇÚÏÑÄÖËÊÃÕ©ÏÉÇÒÓÕÃ
ÓÁÙÇÙËÁÔÇÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÄÙÕÖÇØÇÚËÚÇÓÁÔÎÝÇÔÚÂÞÎÙÎÝßÖËØÈÇÃÔÕßÔÚÎÔÇÖÒÂÖÒÎØÕÌÕØÃÇÑÇÏÍÃ-

ÔÕÔÚÇÏÖØÕÙÜÊÃÇ®ÒÁËÏ©ÃÊÏÕÝÕ
ÒÄÍÕÝÇÖÕÑÇÒÆÖÚËÏÚÕÔËÙÜÚËØÏÑÄ
ØßÛÓÄÚÕßÕÕÖÕÃÕÝÙËÖÇØÇÒÒÎÒÃÇÓËÚÎÓÕßÙÏÑÂÖØÕÙÇÔÇÚÕÒÃàËÏÚÎÙßÔËÃÊÎÙÎÙÚÕ¦ÞØÕÔÕÑÇÏ
ÙÚÕ¦ÖËÏØÕ©ÏÉÇÒÓÕÃÁÞÕßÔÚÕÔ
ÞÇØÇÑÚÂØÇÓËÒÏÙÓ¦ÚÜÔ¶ÓÕßÙÏÑÁÝ
ÌØ¦ÙËÏÝÓËÖÕÒÒÁÝÔÄÚËÝÓËÒÕÖÕÏÎÓÁÔËÝËÖ¦ÔÜÙËÓÃÇÓÄÔÕÙßÒÒÇÈÂ
ÂÌÜÔÂËÔ¶ÓÏÇÙßÔÂÛÎÝÖØÇÑÚÏÑÂ
ÚÕßØÎÍÕØÏÇÔÕÆ¡ÁÒÕßÝØÕÙÚÃÛËÚÇÏÎÊÏÇÚÕÔÏÑÄÚÎÚÇÎËÏÙÇÍÜÍÂ
ÓÎÙÎÓÇÙÏÕÒÕÍÏÑ×ÔÂÞÜÔÄÖÜÝ
¸ÞÏ¹¸ÞË¹¸ÞÕ¹¸ÍÑÕ¹¸ÍÑË¹ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÏÝÙßÒÒÇÈÁÝÔÇÑËÃÓËÔÕ
ÓËÇßÚ¦ÚÇÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÑÇÛ×Ý
ÇÖÕÊÃÊËÚÇÏÓËÒÜÊÏÑ¦ÓÁÙÇÙÚÎÔ
ÍÃÇÕÌÃÇßÖËØÈÇÃÔËÏÚÎÔÕÎÚÂ
ÚÕßÊÏ¦ÙÚÇÙÎ®ËÐÎÍËÃ
ÇÚ¦ÚÎÔÑÇÛÎÍÂÚØÏÇÚÇÓËÒÃÙÓÇÚÇ ÑÇÏ ÕÏ ÖÇØËÔÛÁÙËÏÝ
PU[LYJHSH[PVUZËÖËÑÚËÃÔÕßÔÚÎÔ
ÇÒÒÎÒÕßÞÃÇÚÜÔÙÎÓÇÙÏ×ÔÑÇÏ
ÁÚÙÏÚÕÔÄÎÓÇÚÜÔÒÁÐËÜÔÖÇÆËÏ
ÔÇËÃÔÇÏÖØÕÙËÍÍÃÙÏÓÕ¬ÕÖÁÖÒÕ
ÖÕßÖÁÌÚËÏËÖ¦ÔÜÙÚÏÝÙÎÓÇÙÃËÝ
ËÔÚËÃÔËÚÇÏÓËÚÎÔÇÔÚÂÞÎÙÎÕÊÎÍ×ÔÚÇÝÚÎÔÇÔÚÃÒÎÉÎÖ¦ÔÜÇÖÄ
ÚÕËÖÃÖËÊÕÚÎÝÍÒ×ÙÙÇÝÙÚÕÖËÊÃÕÚÎÝÖØÕÙÜÊÃÇÝÑÇÏÚÎÝËÓÖËÏØÃÇÝÚÕßÛËÃÕßÑÇÛ×ÝÚÕ¦ÚÕÓÕ
ËÔÛßÒÇÑ×ÔËÚÇÏÓÁÙÇÙËÁÔÇÔÓÎ
ÖØÕÙÏÚÄßÍØÄÂÞÕÖÕßÚÇßÚÃàËÚÇÏÓËÚÕÕÓÎØÏÑÄÄÓÌÎ® ÇÚ¦
ÚÎÊÏÑÂÓÕßÇÔÚÃÒÎÉÎÄÒÇÇßÚ¦
ÕÊÎÍÕÆÔÚÎÙßÔËÃÊÎÙÎÖÏÕÑÕÔÚ¦
ÙËÇÔ×ÚËØËÝÊÕÔÂÙËÏÝÙËÖËÊÃÇ
ÖÕßÊËÔÇÔÚÏÒÇÓÈÇÔÄÓÇÙÚËÙÚÎÔ
ÑÇÔÕÔÏÑÂàÜÂÇÒÒ¦ÖÕßÙßÙÚÎÓÇÚÏÑ¦ÚÇÙßÒÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÑÇÏÚÇ
ÇÖÕÑØßÖÚÕÍØÇÌÕÆÔÚÇÓÇÛÎÓÇÚÏÑ¦ÕÏßÖËØÞ×ØÕÏÕÏËÖÏÖÒÁÕÔ
ÊÏÇÙÚ¦ÙËÏÝÑÇÏÕÏßÖËØÞÕØÊÁÝÚÎÝ
ÛËÜØÎÚÏÑÂÝÌßÙÏÑÂÝ
ÏÇÔÇÇÔÚÏÒÎÌÛËÃÑÇÔËÃÝÓËÚÎ
ÌÚÜÞÂÚÕßÇÔÚÃÒÎÉÎÑ¦ÚÏÁÙÚÜ
ÇÖËÏØÕËÒ¦ÞÏÙÚÕÇÖÄÇßÚ¦ÚÇÖËÊÃÇÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÎÔÖÎÍÂ
ÚÎÝÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝÚÕßÙÆÓÖÇÔÚÕÝ
ÊÎÒÇÊÂÙËÇßÚÄÖÕßÇÖÕÑÇÒÕÆÓË
ÛËÃÕ®ËÃÚËÛÇÖØÁÖËÏÔÇËÃÔÇÏÌÏÒÄÙÕÌÕÝÑÇÏÓÇÛÎÓÇÚÏÑÄÝËÃÚËÛÇ
ÖØÁÖËÏÔÇÙßÓÓËÚÁÞËÏÓËÚÇÖËÏÔÄÚÎÚÇÑÇÏÇÑÏÔÎÙÃÇÙÑÁÉÎÝÙËÓÏÇ
ÏËØÂÚËÒËÚÂÄÖÕßÕÞ×ØÕÝÑÇÏÎ
ÚËÒËÚÕßØÍÃÇÕØÍÇÔ×ÔÕÔÚÇÏÓÁÙÇ
ÇÖÄ¦ßÒËÝÇØÞÁÝÚÎÝËÖÏÙÚÂÓÎÝ

Πώς οι νεοπλατωνιστές «έχτισαν» την ένωση με το θείο
Ιδού ÕÏ¦ßÒËÝÇØÞÁÝÖÕßÕØÏÕÛÁÚÎÙÇÔÚÎÔÍÃÇÕÌÃÇÑÇÚ¦ÚÎÔÑÇÛÎÍÂÚØÏÇÁÔÚÙËÈÇ!ÆÓÌÜÔÇÓË
ÇÐÏÄÖÏÙÚËÝÖÎÍÁÝÕÏÊÆÕÇØÞÏÚÁÑÚÕÔËÝÚÎÝÍÃÇÝÕÌÃÇÝÕÙÃÊÜØÕÝ
ÇÖÄÚÎ¡ÃÒÎÚÕÑÇÏÕÔÛÁÓÏÕÝÇÖÄ
ÚÏÝ¬Ø¦ÒÒËÏÝÇÔÂÑÇÔÙÚÕÔÑÆÑÒÕ
ÚÕßÓÓ×ÔÏÕßØÓËÃÕßÖÕßÑÇÚËÃÞËÚÎÔÁÊØÇÚÎÝÌÏÒÕÙÕÌÃÇÝÙÚÎÔ
ÒËÐ¦ÔÊØËÏÇÑÇÏËÃÞËÓÇÛÎÚËÆÙËÏ
ÑÕÔÚ¦ÙÚÕÔØÄÑÒÕÑÇÊÎÓÃÇ
ÚÕßÒ¦ÚÜÔÇÙÚÎÔÛÂÔÇËÃÞËÑÒËÃÙËÏÚÕ Ó²ÚØÃÇÓÄÒÏÝÞØÄÔÏÇ
ÖØÏÔÇÖÄÚÎÔÁÔÇØÐÎÑÇÚÇÙÑËßÂÝ
ÚÎÝÍÃÇÝÕÌÃÇÝÞÕÒÂÚÎÝÒËÐ¦ÔÊØËÏÇÝÄÓÜÝÇÑÄÓÎÒËÏÚÕßØÍÕÆÙËÑÇÏÂÚÇÔÚÕÑÁÔÚØÕÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÍÔ×ÙÎÝÍÏÇÚÎÓÎÞÇÔÏÑÂÑÇÏ
ÚÎÔÇÑÕßÙÚÏÑÂ©¢ÜÑ¦ÝÁÖÇØÞÕÝ
ÚÎÝ ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎÝÑÇÏÙÚËÔÄÝ
ÙßÔËØÍ¦ÚÎÝÚÕßÇßÚÕÑØ¦ÚÕØÇÕß-

«Η Αγία Σοφία
παράγει άυλες “εικόνες
του Θεού” εμπλέκοντας
τους ίδιους τους πιστούς
στη διαδικασία αυτή».
ÙÚÏÔÏÇÔÕÆÂÚÇÔÇßÚÄÝÖÕßÑ¦ÒËÙË
ÚÕßÝÊÆÕÇØÞÏÚÁÑÚÕÔËÝÃÞËÑÇÏÇßÚÄÝÙßÔÊËÛËÃÓËÚÕÔÑÆÑÒÕÚÜÔÔËÕÖÒÇÚÜÔÏÙÚ×Ô©ÏÔËÕÖÒÇÚÜÔÏÙÚÁÝ
ÙßÔÁÊËÇÔÙËÓÃÇËÔÏÇÃÇÌÏÒÕÙÕÌÃÇ
ÚÏÝÊÏÊÇÞÁÝÚÕßßÛÇÍÄØÇÚÕßÒ¦ÚÜÔÇÚÕßØÏÙÚÕÚÁÒÎÑÇÏÚÜÔ¡ßÙÚÎØÃÜÔ©¢ÜÑ¦ÝÑÇÚÎÍÕØÂÛÎÑË
ÍÏÇÖÇÍÇÔÏÙÓÄÚÕÓ²ÑÇÏÇßÚÕÑÚÄÔÎÙËÏÇÖÏÙÚ×ÔÕßÓËÄÚÏÚÕ
ËÒÒÎÔÏÑÄÖÔËÆÓÇ¸ÐÁÔÕÑÇÏÖÇÍÇÔÏÙÚÏÑÄ¹ËÑÖØ×ÚÎÝÄÉËÜÝÈØÁÛÎÑË

ÙÚÕÔÖßØÂÔÇÚÎÝÊÏÇÓÄØÌÜÙÎÝÚÎÝ
ÞØÏÙÚÏÇÔÏÑÂÝÚÇßÚÄÚÎÚÇÝ
ÍÃÇÕÌÃÇÞÚÃÙÚÎÑËÇÖÄÁÔÇÔ
ÑÆÑÒÕÔËÕÖÒÇÚÜÔÏÙÚ×ÔÕÏÕÖÕÃÕÏ
ÖÃÙÚËßÇÔÄÚÏÓÁÙÇÇÖÄÚÎÔËÖÏÙÚÂÓÎÓÖÕØËÃÝÔÇÖØÕÙËÍÍÃÙËÏÝÚÕÛËÃÕ
ÔÜØÃàÕßÓËÄÚÏÕÏÔËÕÖÒÇÚÜÔÏÙÚÁÝ
ËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇÔÍÏÇÚÏÝÏÊÏÄÚÎÚËÝÑÇÏ
ÚÏÝÇÔÚÇÔÇÑÒ¦ÙËÏÝÚÕßÌÜÚÄÝÄÚÏËÃÞÇÔÍÔ×ÙËÏÝÍËÜÓËÚØÃÇÝÑÇÏÇÔ×ÚËØÜÔÓÇÛÎÓÇÚÏÑ×ÔÑÇÏÄÚÏßÖÕÒÄÍÏàÇÔÚÏÝÏÊÏÄÚÎÚËÝÚÜÔÙÚËØË×ÔÓÁÙÇ
ÙËÙÚËØË¦ÑËÌÚËÃÚËÄÚÏÕ¸ ÇÒÒÃÞÕØÕÝ¹ÚÎÝÍÃÇÝÕÌÃÇÝËÃÔÇÏÁÔÇ
ÙÚËØËÄÓÁÙÇÙËÙÚËØËÄ©ÇÆÒÕÝ
ÏÒËÔÚÏ¦ØÏÕÝÓÁÒÕÝÚÕßßÚÕÑØÇÚÕØÏÑÕÆßÓÈÕßÒÃÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÃÎÙËÇßÚÂÚÎÒÁÐÎÚÕÔÕÇÏ×ÔÇÍÏÇ
ÔÇÖËØÏÍØ¦ÉËÏÚÕÔÞ×ØÕÑ¦ÚÜÇÖÄ
ÚÕÔÚØÕÆÒÕÄÖÕßÒÇÓÈ¦ÔËÏÞ×ØÇÎ
ÒËÏÚÕßØÍÃÇ¡ÁÙÇÙÚÎÔÍÃÇÕÌÃÇ

ÎËÔÁØÍËÏÇÚÕßÂÞÕßÊËÔËÐÇÔËÓÃàËÚÇÏÇÒÒ¦ÇÔÚÃÛËÚÇÙßÓÖßÑÔ×ÔËÚÇÏÑÇÏËÔÚËÃÔËÚÇÏÑÇÛ×ÝÇÔßÉ×ÔËÚÇÏÖØÕÝÚÕÔÚØÕÆÒÕ ÇÛ×Ý
ÌÚ¦ÔËÏÙÚÕÔÚØÕÆÒÕËÖÏÙÚØÁÌËÏ
ÇÔÚÎÞ×ÔÚÇÝÖØÕÝÚÇÑ¦ÚÜÙÚÕÖÒÂÛÕÝÚÜÔÖÏÙÚ×ÔÖÕßÉ¦ÒÒÕßÔÑÇÏ
ÇßÚÕÃÇÑÕÒÕßÛ×ÔÚÇÝÚÕßÝÉ¦ÒÚËÝ
ÑÇÏËÔÛßÒÇÑ×ÔËÏÚÕßÝÖ¦ÔÚËÝÓÁÙÇ
ÙËÓÏÇÎÞÎÚÏÑÂÇÃÙÛÎÙÎÖÕßÛÇÚÎÔ
ÇÖÕÑÇÒÕÆÙÇÓË¸ÞØßÙÂÈØÕÞÂ¹©Ï
É¦ÒÚËÝÉ¦ÒÒÕßÔÍÃÇÕÌÃÇÇÖÇÔÚ¦ÓßÙÚÇÍÜÍÃÇÊËÔËÃÔÇÏÖÇØ¦
ÎÙßÔÁØÍËÏÇÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕÑÚÃØÏÕ
ÑÇÏÙÚÕßÝÖÏÙÚÕÆÝ®
¡ÖÏÙÁØÇÁÔÚÙËÈÇËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏ!ÚÕÔÓËÙÇÏÜÔÏÑÄÑÄÙÓÕÊËÔ
ßÖÂØÞËÎÁÔÔÕÏÇÚÕß¸ÖØÇÍÓÇÚÏÑÕÆ¹YLHS±ÖÂØÞËÎÁÔÔÕÏÇÚÎÝ
¸ÒÂÛËÏÇÝ¹;Y\[O©Þ×ØÕÝÚÎÝ
ÍÃÇÝÕÌÃÇÝËÃÔÇÏÁÚÙÏÙÞËÊÏÇÙÓÁ-

ÔÕÝÍÏÇÔÇÖÇØ¦ÍËÏÊÏÇØÑ×ÝÒÂÛËÏÇÊÎÒÇÊÂÕÌÃÇ ÇÏÎÕÌÃÇ
ÚÇßÚÃàËÚÇÏÓËÚÕÛËÃÕÒÂÛËÏÇ
ÁØÞËÚÇÏÖÏÕÑÕÔÚ¦ÙÚÏÝÇÏÙÛÂÙËÏÝ
ÓÇÝÙÚÕÔßÒÏÑÄÑÄÙÓÕÓÇÝÓÁÙÇ
ÇÖÄÚÕÌÜÝÑÇÏÚÕÔÂÞÕÑËÌÚËÃÚË
ÚÎ¸¡ËÍÇÒÕÌÜÔÃÇ¹ÚÕÔÒÇÓÖËØÄ
ËßØÆÂÞÕÖÕßÖÇØ¦ÍËÚÇÏÓÁÙÇÇÖÄ
ÚÎÔÇÔÛØ×ÖÏÔÎÙßÓÓËÚÕÞÂÙÚÎÔ
ÚËÒËÚÂÚÜÔÉÇÒÚ×ÔÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕß
ÞØÏÙÚËÖ×ÔßÓÕßÖÒÎØ×ÓÇÚÕÝÖÕß
ÙßÓÓËÚÁÞËÏÙÚÏÝËÖÇÔÇÒÂÉËÏÝÚÜÔ
ÉÇÒÓ×ÔßÚÄËÃÔÇÏÚÕÌÇÏÔÄÓËÔÕ
ÖÕßÇÖÕÑÇÒÕÆÓË¸ÓßÙÚÇÍÜÍÃÇ¹
ÍÃÇÕÌÃÇÖÇØ¦ÍËÏ¸ËÏÑÄÔËÝÚÕßËÕÆ¹ÖÕßÊËÔËÃÔÇÏßÒÏÑÁÝÇÔÇÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝÞÕßÓËÓ¦ÛËÏÔÇÖØÕÙËÍÍÃàÕßÓËÚÕßà¦ÔÚÏÕ
ÓÁÙÇÇÖÄÚÏÝËÏÑÄÔËÝÚÜÔÇÍÃÜÔ
ÇÒÒ¦ÓÎÔÐËÞÔ¦ÚËÄÚÏÎÈßàÇÔÚÏÔÂÛËÕÒÕÍÃÇÁÞËÏÓÏÇÖÕÒÆÏÙÞßØÂ

¸ÇÔËÏÑÕÔÏÑÂÖÒËßØ¦¹ßÒÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÕÛËÃÕÜÝÂÞÕÑÇÏÜÝÌÜÝ©
ÂÞÕÝÑÇÏÚÕÌÜÝÊËÔÁÞÕßÔÌÄØÓÇ
ËÔÇÖÇÏÚÕÆÔÚÕÇÔÛØ×ÖÏÔÕÞÁØÏ
ÚÙÏÇÖÕÊÃÊÕßÔÇÑØÏÈÁÙÚËØÇÚÎÔ
ËÔÁØÍËÏÇÖÕßÇÖÕÚËÒËÃÚÕßÖÄÈÇÛØÕÚÎÝÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝÍÃÇ
ÕÌÃÇÞÚÃÙÚÎÑËÍÏÇÔÇÖÇØ¦ÍËÏ
¦ßÒËÝ¸ËÏÑÄÔËÝÚÕßËÕÆ¹ËÓÖÒÁÑÕÔÚÇÝÚÕßÝÃÊÏÕßÝÚÕßÝÖÏÙÚÕÆÝ
ÙÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÇßÚÂÓÁÙÇÇÖÄÚÎ
ÙßÓÓËÚÕÞÂÚÕßÝÙÚÎÔÉÇÒÓÜÊÃÇ
¤¦ÒÒÕÔÚÇÝÄÒÕÏÕÏÖÏÙÚÕÃÍÃÔÕÔÚÇÏËÏÑÄÔËÝÚÕßËÕÆ®
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Θ Ε Α Μ ΑΤΑ
kathimerini.com.cy

Η Καθημερινή της Κυριακής
στη πόρτα του σπιτιού σας!
Απλά συμπληρώστε τα στοιχεία σας online καθ’ όλη τη διαρκεία
της βδομάδας ή και την ίδια μέρα της Κυριακής.
Η εφημερίδα σας θα βρίσκεται στην πόρτα σας!
Αξιόπιστη και Άμεση ενημέρωση στο σπίτι!

Η αλήθεια είναι στη γνώση.
Τιμή εφημερίδας με την παράδοση 3 ευρώ | Πληρωμη: με την παράδοση με contact less card
Ισχύει πιλοτικά για παράδοση εντός τους Δήμους Λευκωσίας, Στροβόλου, Λακατάμιας, Έγκωμης, Αγ. Δομετίου, Αγλαντζιάς, Λατσιών.

