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Οδικός χάρτης επιστροφής στην κανονικότητα

ΑΒEΡΩΦ ΝΕΟΦYΤΟΥ

Αρχές του ’21
η επανεκκίνηση
της οικονομίας

Έγιναν οι πρώτες σκέψεις για άρση κάποιων μέτρων, όμως μπαίνουν σοβαρές προϋποθέσεις για το πότε θα αρχίσουν να εφαρμόζονται

Με το καλημέρα του
’21 θα έχουμε δυνατή
επανεκκίνηση στην οικονομία, λέει στην «Κ»
ο Αβέρωφ Νεοφύτου,
εκτιμώντας πως μόλις επιστρέψουμε
στην κανονικότητα, οι ρυθμοί ανάπτυξης της οικονομίας μας θα είναι
πρωτόγνωροι. Εξηγεί πως η σημερινή κρίση είναι πολύ διαφορετική από
αυτήν του 2013, καθώς τότε «αφαιρούσαμε λίπος, κάνοντας περικοπές,
τώρα ρίχνουμε δισεκατομμύρια ευρώ στην οικονομία». Σελ. 5

Μπορεί η Κομισιόν να ανέβαλε τη δημοσιοποίηση του πλάνου για τον οδικό χάρτη χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων, λόγω
της έντονης αντίδρασης συγκεκριμένων
χωρών, που έχουν πληγεί σοβαρά από τον
ιό, ωστόσο, κάποια κράτη μέλη της Ε.Ε. έχουν ήδη αρχίσει να κάνουν τον δικό τους
σχεδιασμό για επιστροφή στην κανονικό-

τητα. Η κυπριακή κυβέρνηση έχει κάνει
δειλά-δειλά κάποιες συζητήσεις, ωστόσο,
πιο λεπτομερώς θα αρχίσει να το συζητά
τη βδομάδα που μπαίνει. Για την εφαρμογή
χαλάρωσης των μέτρων πάντως υπάρχουν
σαφείς προϋποθέσεις. Θα πρέπει να μειωθεί
για αρκετές συνεχόμενες μέρες ο αριθμός
των κρουσμάτων, ενώ την ίδια στιγμή θα
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Εντός εβδομάδας θα αρχίσουν να συζητούνται τα
μέτρα, δεδομένου ότι μειώνονται τα κρούσματα.

πρέπει να υπάρχει ένα επαρκώς στελεχωμένο
σύστημα υγείας που θα αντέχει τους όποιους
κραδασμούς. Ήδη από τις Βρυξέλλες προειδοποιούν πως αναμένεται δεύτερη φάση
κρουσμάτων το φθινόπωρο και γι’ αυτό τον
λόγο η άρση μέτρων θα πρέπει να γίνει προσεκτικά και σταδιακά, ενώ το σύστημα
υγείας κάθε χώρας πρέπει να φροντίσει

Βαρύς ο φόρος θανάτου στην παροικία της Μεγάλης Βρετανίας

Μ. ΑΚΙΝΤΖΙ

Ζητά επειγόντως
διεθνή βοήθεια

ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Η Ε.Φ. δεν μένει
αμέτοχη στην κρίση

Ο Μουσταφά Ακιντζί με δήλωσή του στην
«Κ» ζητεί επείγουσα διεθνή στήριξη, κυρίως
στον τομέα της υγείας και της οικονομίας,
αφού, όπως τονίζει, οι Τ/κ έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τους γνωστούς λόγους.
Την ανησυχία τους εκφράζουν και δύο Τ/κ
γιατροί, σημειώνοντας πως στην παρούσα
συγκυρία, χρειάζεται πολυεπίπεδη βοήθεια
για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορωνοϊού. Σελ 10

Τήρηση των μέτρων που είναι σε ισχύ με στρατιωτική πειθαρχία προκειμένου να εξέλθουμε από την κρίση είναι το μήνυμα του υπουργού Άμυνας. Σε συνέντευξή του στην «Κ» ο
Σάββας Αγγελίδης περιγράφει πώς
έχει επηρεαστεί η Εθνική Φρουρά από τον κορωνοϊό. Σελ. 6
ΜΠΙΛ ΓΚΈΙΤΣ
Σελ. 16
Αποκλειστικό άρθρο στην «Κ»
Μια παγκόσμια προσέγγιση
για την καταπολέμηση του
COVID-19

MEΤΡΑ

Κεκλεισμένων
θυρών για 10 μέρες

ΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΗΝ «Κ»

Σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο έχει τεθεί η ετοιμότητα της Αστυνομίας για την περίοδο
της Μ. Εβδομάδας έως και το Πάσχα. Με
εντολή της ηγεσίας του σώματος οι Αστυνομικές Διευθύνσεις έχουν ετοιμάσει Σχέδιο
Ενεργείας προκειμένου να αντιμετωπίσουν
παραβατικές συμπεριφορές. Την ίδια ώρα
οι εκκλησίες θα λειτουργούν με κλειδωμένες
τις θύρες και χωρίς πιστούς. Σελ. 10

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΣ
Σελ. 3
Η Γαλλία και η ευρωμεσογειακή
ομοσπονδία
ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Κ. ΤΣΟΥΚΑΣ
Σελ. 10
Ο Χριστός της ιδεολογίας
ή της υπέρβασης;
ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΑΒΡΑΑΜ
Σελ. 14
Το επόμενο παγκόσμιο σοκ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
Σελ. 17
Μετατόπιση της συζήτησης
στην ουσία
ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ
Σελ. 13
Οι μάχες της επόμενης μέρας
ΚΩΣΤΑΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ
Ανιχνεύοντας το μέλλον

Σελ. 13

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ
Σελ. 18
Οι επιστημονικές διαφωνίες
σε ώρα κρίσης

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ

Πώς εξελίχθηκε
η πανδημία στη χώρα
Πέρασε ένας μήνας αφότου πρωτοεμφανίστηκε στην Κύπρο ο κορωνοϊός και έκτοτε η καθημερινότητα των
πολιτών και στην Κύπρο άλλαξε άρδην. Πώς από τα πρώτα δύο επιβεβαιωμένα περιστατικά της νόσου
COVID-19 φτάσαμε στα 595 και τους
10 νεκρούς. Σελ. 3

μέσα στο καλοκαίρι που λόγω της θερμοκρασίας θα υπάρξει χαμηλός αριθμός μολύνσεων, να ενδυναμώσει το σύστημα
υγείας. Στα μέτρα μελετάται η υποχρεωτική
χρήση γαντιών/μάσκας κατά τη μετακίνηση,
το άνοιγμα επιχειρήσεων με μειωμένο αριθμό
προσωπικού, ενώ δύσκολο θεωρείται το άνοιγμα των σχολείων. Σελ. 4

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Προσηλωμένοι
Η κοινότητα των Κυπρίων στη Μεγάλη Βρετανία πληρώνει βαρύ φόρο θανάτου εξαιτίας του κορωνοϊού. Ο παροικιακός Τύπος στη Μεγάλη Βρετανία αναφέρει πως 95 Ελληνοκύπριοι,

55 Τουρκοκύπριοι και ένας Μαρωνίτης έχασαν τη ζωή τους μέχρι την προηγούμενη Παρασκευή. Εκτιμάται δε ότι περισσότεροι από 300 ακόμα Κύπριοι της Βρετανίας έχουν ασθενήσει,
με αρκετούς εξ αυτών να νοσηλεύονται. Εν τω μεταξύ η Ευρώπη ψάχνει τρόπο για μια κανονικότητα μετά την πανδημία, με τον ιό να δοκιμάζει ανά το παγκόσμιο τις κυβερνήσεις. Η
Μάργκαρετ Χάρις, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, λέει στην «Κ» ότι μόνη ασπίδα είναι ένα ισχυρό σύστημα υγείας. Σελ. 20, 21, 22

Oι περιπέτειες
των μασκών
Για αλλού κινούν, αλλού πάνε
Αρχηγοί κρατών τηλεφωνούν αυτοπροσώπως σε διευθυντές παραγωγής, παραγγελίες υφαρπάσσονται στο μέσο
της διαδρομής, και όλα αυτά για τις
μάσκες, που έχουν γίνει το ιερό δισκοπότηρο της πανδημίας του κορωνοϊού.
Ο επικεφαλής της υγειονομικής υπηρεσίας της Φλόριντα, Τζάρεντ Μόσκοβιτς είπε: «Στο κυνήγι της μάσκας, ανταγωνιζόμαστε τους πάντες». Σελ. 23

Ανησυχία τραπεζών από πιθανές
απολύσεις δανειοληπτών το 2021
Φόβοι ότι δεν θα μπορούν να καταβάλλουν τη δόση τους
Ενώ η ανάκαμψη της οικονομίας μετά
την παρέλευση της πανδημίας του κορωνοϊού θεωρείται δεδομένη, αρκετοί
εκτιμούν ότι θα υπάρξουν κάποιες παρενέργειες στην αγορά εργασίας. Οι
τράπεζες εκφράζουν φόβους ότι πιθανό
να κλείσουν επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα
να είναι ορατό το ενδεχόμενο να υπάρξουν απολύσεις και μειώσεις μισθών.

Σε τέτοια περίπτωση, φοβούνται ότι με
τον τερματισμό του προγράμματος αναστολής των δόσεων, κάποιοι οι οποίοι
πήραν δάνεια πριν από την κρίση, δυνατό μην μπορούν να ανταποκριθούν
στις υποχρεώσεις τους. Πάντως, οι τράπεζες είναι έτοιμες να στηρίξουν την
οικονομία, δίνοντας δάνεια μόνο σε
βιώσιμους πελάτες. Οικονομική, σελ. 5

Δρόμος με στροφές
η άρση των μέτρων
Πώς θα κινηθεί η Ελλάδα
Ο καθηγητής κ. Δημ. Τσιόδρας παρομοίασε την περασμένη εβδομάδα την άρση
των περιοριστικών μέτρων, που σύμφωνα με το βασικό σενάριο της κυβέρνησης
θα εκκινήσει στις 10 Μαΐου και θα ολοκληρωθεί ενδεχομένως ακόμη και τον Ιούλιο, με έναν δρόμο με στροφές. Οι χειρισμοί Μητσοτάκη στην πανδημία βελτίωσαν σημαντικά την εικόνα της χώρας στο
εξωτερικό. Σελ. 19

Ο πλανήτης έζησε σκληρές εποχές επιδημιών στην ιστορία του ανθρώπινου γένους, ωστόσο, αυτές απέχουν πολύ από
τη συλλογική μνήμη της σύγχρονης κυπριακής κοινωνίας. Η λέπρα ήταν ίσως η
τελευταία που θυμούνται οι παλαιότεροι.
Φυσικά, θα ήμασταν αφελείς αν ξεχνούσαμε ότι κάθε χρόνο στην Κύπρο θρηνούμε
δεκάδες θύματα καρκίνου, καρδιακών
νοσημάτων και τροχαίων, που ξεπερνούν
αυτά της παρούσας πανδημίας. Ωστόσο,
στην προκειμένη περίπτωση, αν και μας
στοίχησε μια αρχική ραθυμία, στη συνέχεια, κατά τους επιστήμονες, μπήκε μια
σειρά που μας δίνει δικαίωμα να ευελπιστούμε στις κατά το δυνατό μικρότερες
απώλειες. Γι’ αυτό μπαίνοντας στη Μεγάλη
Εβδομάδα, ας παραμείνουμε προσηλωμένοι
στον μεγάλο στόχο, να απαλλαγούμε το
συντομότερο από τον εφιάλτη του ιού.
Ας παραμείνουμε σπίτια μας κι ας μη φωνάξουμε φέτος «Άρατε πύλας οι άρχοντες».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ»
ΨΗΦΙΔΩΤΟ

Πώς μια γάτα από πέτρα κοιτάζει κατάματα τον κορωνοϊό
Ο τεχνίτης του ψηφιδωτού Γιώργος Κεπόλας, όντας και αυτός σε περιορισμό παρατηρούσε μια γάτα
της αυλής του, η οποία δεν καταλάβαινε ούτε από ιό, ούτε από εγκλεισμό, αδιαφορώντας πλήρως
για ό,τι συμβαίνει γύρω της. Από αυτή την αθωότητα, πείτε την και άγνοια της φύσης εμπνεύστηκε
το ψηφιδωτό «Η γάτα που κοίταζε στα μάτια τον κορωνοϊό». Ζωή, σελ. 1

ΣΙΝΕΜΑ

Οκτώ σκηνοθέτες του σινεμά φωτίζουν το πανί τους στην «Κ»
Οι κινηματογραφικές παραγωγές πάγωσαν, οι άνθρωποι του σινεμά δεν ακούν την κλακέτα. Οκτώ
Κύπριοι σκηνοθέτες του κινηματογράφου απαντούν στην «Κ» πώς επηρεάζει η πανδημία του κορωνοϊού την κινηματογραφική κοινότητα της Κύπρου; Μέσα από τις απαντήσεις τους καταλαβαίνει κανείς ότι επηρεάζει δημιουργικά, αλλά είναι και αιτία για στήριξη του κυπριακού σινεμά. Ζωή, σελ. 4

ΙΔΕΕΣ

Η κρίση του κορωνοϊού χτυπάει και τα ΜΜΕ
«Η στήριξη των ποιοτικών ΜΜΕ σε αυτή την περίοδο είναι στήριξη της ενημέρωσης και της Δημοκρατίας». Είναι σαφές ότι ο κορωνοϊός δεν θα άφηνε αλώβητα τα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα,
αλλά και στην Κύπρο. Πολλοί υποστηρίζουν ότι αυτό που ξεκίνησε η οικονομική κρίση, θα αποτελειώσει η κρίση της Υγείας. Έχουν τα ΜΜΕ αντισώματα για να αντισταθούν στη λαίλαπα; Ζωή, σελ. 5
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Γυμνή η βασίλισσα

Νίκαρος: ένα φαινόμενο που γυρεύει εξήγηση

Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Ο ευσεβής πόθος ότι η
Ε.Ε. τούτη τη φορά θα
έδειχνε την αλληλεγγύη
και τη συμπόνια, μέσα
στο χάος και το θανατικό, μου θύμισε το απόφθεγμα της 76χρονης σήμερα αμερικανίδας συγγραφέα Ρίτα Μέι Μπράουν,
ότι: «Παράνοια είναι να κάνεις το ίδιο
πράγμα, ξανά και ξανά, αλλά να περιμένεις διαφορετικά αποτελέσματα».
Θυμίζω ότι την προηγούμενη Κυριακή
σε τούτην εδώ τη στήλη σημείωνα:
«Η μαμά Ευρώπη καλό θα ήταν να
σταματήσει να μιλά μόνο γερμανικά
και να διαθέσει ένα 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 μας ούτε την Ευρώπη
ούτε 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;». Το αύριο δεν ήταν
καθόλου μακρινό, καθώς Τετάρτη και
Πέμπτη το Eurogroup παιδεύτηκε για
να καταλήξει σε νέο ταμείο ανάκαμψης
από την πανδημία (υπό την αίρεση
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου). Το στοίχημα ήταν και πάλι μεταξύ Βορρά και
Νότου. Ο Νότος που δέχθηκε φοβερά
θανατηφόρα πλήγματα (βλ. Ιταλία,
Ισπανία κυρίως) μέσω 9 κρατών μελών
επεδίωκε αρχικά την έκδοση ευρωομολόγου. Δηλαδή να αμοιβαιοποιηθούν τα χρέη ή αν προτιμάτε να επιμεριστούν και στους 28. Ο Βορράς,
Γερμανία, Ολλανδία και Φιλανδία θέλουν κάθε χώρα να αναλάβει το μερίδιο
που θα της προκύψει από ένα ευρωδανεισμό. Και εδώ είναι το κομβικό
σημείο. Εκείνο που θα έδειχνε κατά
πόσον η Ε.Ε., που με τη χρηματοοικονομική κρίση της περασμένης δεκαετίας, με γκαουλάιτερ τον πολύ Σόιμπλε, επέβαλε αυστηρά μνημόνια στις
χώρες του Νότου, τώρα εν μέσω θανατικού και επικείμενης πείνας θα άλλαζε ψυχισμό και το ψυχρό χρηματοπιστωτικό κολαστήριο γερμανικής
επινόησης και φλαμανδικής σύμπραξης
θα μετασχηματιζόταν σε ένα μοντέλο
ανθρωποκεντρικής σύμπνοιας. Τίποτα

τέτοιο. Αντίθετα, σε μια διαδικασία
που θύμισε κακόγουστη παράσταση,
συγκρούστηκαν σφοδρά Ολλανδία και
Ιταλία, με τη Γερμανία να εμφανίζεται
σαν μεσολαβητής προς την Ολλανδία,
ενώ η Γαλλία, σε τακτική ισπανικής
υποχώρησης, παρενέβη για να πείσει
τάχατες την Ιταλία να μην επιμείνει
στο ευρωομόλογο. Πού κατέληξαν;
Μα πού αλλού, κι αυτή τη φορά επανέλαβαν την ίδια πράξη όπως τότε με
τα μνημόνια. Σε ένα πακέτο 540 δισ.
ευρώ για τη στήριξη εργαζομένων,
επιχειρήσεων και κρατών-μελών της
Ευρωζώνης. «Δανεικά, κύριοι Νότιοι,
δανεικά μέχρι να φτύσετε το γάλα που
βυζάξατε από τη μάνα σας» έμοιαζε
να ούρλιαζε το φάντασμα του Σόιμπλε.
Καμιά αμοιβαιότητα, καμία αλληλεγγύη.
Κι ας λέει στη «Le Monde» o συμπαθέστατος αντιπρόεδρος της Κομισιόν
Επιτροπής αρμόδιος για την Προώθηση
του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής Μαργαρίτης Σχοινάς, ότι οι Κασσάνδρες
και οι λαϊκιστές θα διαψευστούν όπως
πάντα και τώρα. Το μεγαλύτερο πλήγμα
φίλτατε κ. Σχοινά το δέχεται τώρα ο
ευρωπαϊκός τρόπος ζωής. Τον διέψευσε
ψυχρά, βγαίνοντας το βράδυ της Πέμπτης από το Eurogroup ο Ολλανδός
υπουργός Οικονομικών Βόπκε Χούκστρα, δηλώνοντας ότι απέτρεψε οποιαδήποτε αναφορά σε κοινή έκδοση
χρέους και πέτυχε να υπάρξουν όροι
μακροοικονομικής προσαρμογής σε
δεύτερη φάση (μετά την πανδημία)
για τις χώρες που θα προσφύγουν στον
ESM. Μια τέτοια Ε.Ε. δεν μπορεί να
πάει μακριά, καθώς τα 540 δισ. που
διαθέτει, μπορεί προσωρινά να στηρίξουν εργαζόμενους, επιχειρήσεις
και κράτη μέλη της Ευρωζώνης, ταυτόχρονα όμως τους καθιστούν αιχμάλωτους ενός συστήματος επαναλαμβανόμενων κρίσεων. Ενός συστήματος
που θέλει τον άνθρωπο αναλώσιμο
και μόνο. Ένα κινούμενο χωρίς προοπτική. Ένα κοινό χρέος όμως, μια
κοινή δέσμευση για τη σωτηρία ανθρώπινων ζωών, ίσως να άλλαζε το
DNA της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας,
από μια αγέλη λύκων σε μια ομάδα
δελφινιών που συνεννοούνται, καθώς
διαπλέουν το ευρωπαϊκό πέλαγος συγγενών πολιτισμών και ενιαίας νοοτροπίας. Τώρα η βασίλισσα μοιάζει γυμνή.

paraschosa@kathimerini.com.cy

Με τίποτα δεν μπορούσε να φανταστεί ο Νίκα-

ρος ότι στη δεύτερη θητεία του θα ερχόταν. Όχι
μόνο ο κόσμος αλλά και ο τόπος. Ότι θα αναγκαζόταν να βγάζει διαγγέλματα με τη γνωστή
καθυστέρηση, να καλεί όλους τους πολίτες να
παραμείνουν στα χαρακώματα, στα καταφύγιά
τους, στα σπίτια τους δηλαδή, για να αντιμετωπίσουν έναν αόρατο εχθρό και αυτοί αντί να αντιδρούν, να θυμώνουν, να γκρινιάζουν και να
τον βρίζουν, να κρέμονται από τα χείλη του.

Κάποιοι, θα μου πείτε, μετά την κρίση του

2013, δεν πίστευαν καν ότι θα είχε δεύτερη θητεία. Κι αυτός όχι μόνο τα κατάφερε να επανεκλεγεί, αλλά γίνεται ήρωας μιας άλλης κρίσης,
χειρότερης από αυτή της πρώτης του θητείας.
Και βγαίνει αγέρωχος, σίγουρος και αποφασιστικός, σαν έτοιμος από καιρό και βγάζει λόγους και δίνει οδηγίες προς ναυτιλλομένους...

Όπως μου έλεγε άτομο που συνήθιζε να ανε-

βοκατεβαίνει στον Λόφο στην προ του κορωνοϊού εποχή, «ο Νίκαρος είναι τελικά ο ιδανικός ηγέτης της κρίσης. Δεν έχω δει άλλον να
αντέχει απανωτές κρίσεις και αντί να πέφτει
στα μάτια του κόσμου να ανεβαίνει. Είμαι πεπεισμένος πως όποια μειονεκτήματα και να
έχει, οι κρίσεις τελικά τον ενισχύουν. Μία κρίση αρκεί για να... ισορροπήσει και να ξανανέβει». Και συνέχισε: « Έχετε δει άλλον πολιτικό
ηγέτη να βγαίνει με καθυστέρηση κάθε φορά
να κάνει διάγγελμα και αντί να πέσουν πάνω
του να τον φάνε να προκαλεί ανέκδοτα και σάλο στα σόσιαλ μίντια; Και δεν μιλώ για τα ανέκδοτα που έβγαζαν και για τον Χριστόφια, που
μια κακία την είχαν, αλλά για ανέκδοτα με αυξημένες δόσεις ανοχής και αποδοχής... Αντί να
τον κριτικάρουν αλύπητα οι νεαροί στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης τον κάνουν... meme και
τα sites που τους πολιτικούς του αντιπάλους
τους χτυπάνε κάτω σαν χταπόδι αυτόν τον κάνουν viral. Έχει μετατραπεί σε ένα φαινόμενο
που γυρεύει εξήγηση. Πώς εξηγείται ότι και το
επόμενο διάγγελμά του, που και αυτό γίνεται
με καθυστέρηση, το περιμένουν όλοι με αγωνία και προσηλώνονται σε όσα λέει χωρίς διαμαρτυρίες;»

Και συνέχισε: «Και δεν είναι μόνο αυτά. Το «Νί-

καρος» εσείς πως το ερμηνεύετε; Το γεγονός
ότι ο λαός τον αποκαλεί με το μικρό του όνομα
και μάλιστα με παραλλαγή που μπορεί να θεωρηθεί χαϊδευτικό, δεν σας θυμίζει ηγέτες που
κέρδισαν το στοίχημα της λαϊκής αποδοχής;
Όπως π.χ. ο Ανδρέας κατά του Μητσοτάκη; Για
να μην πάω και πιο μακριά, στις ΗΠΑ με τους
Μπιλ Κλίντον και Μάγκι... Καταρχήν το να σε

αποκαλεί ο λαός με το «χαϊδευτικό» σου, ακόμα και ένα πεντάχρονο κοριτσάκι να σου απευθύνεται με το «Νίκαρος», σημαίνει πως έχεις
γίνει καλτ. Ότι έχεις «κλειδώσεις» τις νεαρές
ηλικίες και πρωταγωνιστείς στις συνομιλίες και
τα... ανέκδοτά τους. Δεν είναι καθόλου λίγο αυτό. Αποτελεί τεράστιο επικοινωνιακό πλεονέκτημα που κάποιοι θα πλήρωναν για να το αποκτήσουν ».
Στην ερώτησή μου αν όλα αυτά συμβαίνουν λό-

γω της έκτακτης κατάστασης και της σοβαρότητας των στιγμών, μου απάντησε: «Σκεφτήκατε αν έκανε τέτοια ο Χριστόφιας τι θα γινόταν;
Η κατάσταση με το Μαρί δεν ήταν έκτακτη; Δεν
ήταν μια από τις τεράστιες κρίσεις που ζήσαμε;
Πώς αντέδρασε ο λαός στη μία και πώς στην
άλλη περίπτωση; Τι είπαν για τον έναν και τι για
τον άλλο; Τον ένα τον έριξε η κρίση, τον άλλο
τον ανέβασε. Όχι μία αλλά δύο φορές. Πριν
από δύο μήνες όλοι μιλούσαν για τα ταξίδια του
στις Σεϋχέλλες και χίλια άλλα αρνητικά και τώρα βλέπουν στο πρόσωπό του έναν ηγέτη που
κρατάει τα ηνία στην κρίση. Δεν ξέρω αν άλλοι
στη θέση του θα τα κατάφερναν καλύτερα, και
απ’ όσα ακούω να λένε κάποιοι την ώρα της
κρίσης, πολύ αμφιβάλλω. Αυτός κάνει πολιτική
και κινήσεις που συγκρίνονται στα ίσα (και καλύτερα) με την πολιτική του Τραμπ και του
Τζόνσον. Μεγαλο-ηγέτες που η κρίση τούς καταβαράθρωσε.»

Στην αντίδρασή μου: «Ε, καλά όχι και να συγκρί-

νουμε ανόμοια, με Τραμπ και Τζόνσον» η απάντηση του ήταν έντονη: «Μα δεν είμαι εγώ που

τον συγκρίνω αλλά ο κόσμος. Δεν ακούτε και
εσείς τις συγκρίσεις; Αυτός τόλμησε από την
αρχή και έκλεισε ακόμα και τα οδοφράγματα
και επέμεινε στο κλείσιμο παρά τις σφοδρές
αντιδράσεις. Τοποθετήθηκε στο θέμα των εκκλησιών και της Θείας Λειτουργίας. Για το Πάσχα... Σε μια κρίση εκείνο που χρειάζεται ο λαός είναι αποφάσεις. Ακόμα κι αν δεν είναι οι
πιο ορθές, θα πρέπει να γνωρίζει ότι ο ηγέτης
έχει πλάνο και οδικό χάρτη. Και αυτός δείχνει
να πείθει ότι τα διαθέτει. Ίσως επειδή διαθέτει
και άλλα δύο πλεονεκτήματα που τα είχε και ο
Κληρίδης αλλά όχι ο Τάσσος και ο Χριστόφιας.
Τουλάχιστον όχι σε συνδυασμό: είναι χιουμορίστας και ανθρώπινος. Είδατε πώς απάντησε
στη μικρούλα που δεν άντεχε την «καραμπίνα»
και τον κάλεσε να διώξει τον κορωνοϊό. Ακούσατε και τις ατάκες που έριξε στα διαγγέλματά
του. Αν αύριο είχαμε εκλογές παίζει να εκλεγόταν χωρίς ανθυποψήφιο. Είναι αυτό κάτι
«απλό», «φυσικό και αναμενόμενο»; Υπάρχει
άλλος πολιτικός ηγέτης με τέτοια αποδοχή στη
νεολαία και στις γυναίκες; Που να σου λέει ότι
δεν μπορείς να φέρεις αυτή τη στιγμή τον κανακάρη σου από την Αγγλία και αντί να βγεις
στους δρόμους να διαδηλώσεις να σε ψαρώνει
με το στραβό του βλέμμα και να περιμένεις
στωικά τη νέα του ανακοίνωση; Έστω κι αν θα
βγει να την κάνει κι αυτή με καθυστέρηση;»
Αυτά και άλλα πολλά μου είπε ο συνομιλητής

μου ο οποίος δεν είναι καθόλου τυχαίος. Αποφάσισα να σας μεταφέρω όσα κατέγραψα ως
τροφή για σκέψη. Σε μια εποχή που προσφέρεται για αναστοχασμούς.

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»
12.IV.1940

«ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΩΜΕΝ»: Εις την Βουλήν των Κοινοτήτων παρετηρήθη το απόγευμα ζωηρά κίνησις, εν
αναμονή των δηλώσεων του κ. Τσώρτσιλ. Αι πρώται
επερωτήσεις, αι οποίαι είχον υποβληθή, δεν ηκούσθησαν
σχεδόν, λόγω των συνομιλιών αι οποίαι εγίνοντο και
αίτινες κατεδείκνυον, όπως συμβαίνει εις εξαιρετικάς
περιπτώσεις, ότι η
Βουλή ήτο ανυπόμονος να γίνη αμέσως
συζήτησις επί του θέματος της ημέρας. [...]
«Η ναζιστική κυβέρνησις», συνέχισεν ο
κ. Τσώρτσιλ, «ηθέλησε να ισχυρισθή ότι
η εισβολή της εις Νορβηγίαν και Δανίαν ήτο συνέπεια
της ενεργείας μας εν τη αποφράξει του νορβηγικού διαδρόμου. Αναμφιβόλως όμως δύναται να αποδειχθή ότι
όχι μόνον αι προετοιμασίαι των εγένοντο προ μηνός
και πλέον, αλλά και ότι αι κινήσεις των στρατευμάτων
και πλοίων των ήρχισαν προτού τοποθετηθούν. [...] Νέα
παραβίασις διεπράχθη από μέρους της ναζιστικής Γερμανίας εναντίον μικράς και φιλικής χώρας και η νορβηγική
Κυβέρνησις και ο λαός της χώρας αυτής έλαβον σήμερον
τα όπλα διά να προασπίσουν την ζωήν των και τους
οίκους των. Θα τους βοηθήσωμεν δι’ όλων των μέσων
τα οποία διαθέτομεν».
ΚΑΜΟΥΦΛΑΖ: Ενας ραπτικός οίκος του Λονδίνου
ενεπνεύσθη από τον πόλεμον και εδημιούργησε το «καμουφλαρισμένο» φόρεμα. Δεν πρόκειται, όπως εδηλώθη,
παρά περί του αρμονικού συνδυασμού διαφόρων χρωμάτων, εις τον συνδυασμόν δε αυτόν έδωσεν το όνομα
«καμουφλάζ».

- Δεν είναι κρίση, είναι ευκαιρία!

1

7

τά τας γραφάς, είναι η δεύτερη παρουσία και πλησιάζει η λύτρωση. Ο ιός
υπάρχει στις εκκλησίες αλλά δεν μεταδίδεται στους χριστιανούς που πιστεύουν. Ελέησον ημάς, Δέσποτα.

Στο πρόβατο. Ναι, βρήκαμε το μαύρο

πρόβατο που θα φταίξουμε για τα όλα
τα κακά της μοίρας μας όσον αφορά τον
ιό. Αυτός είναι ο ΟΚΥπΥ, οι έμμισθοί του
που δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους.
Όταν λέγαμε πως ΓεΣΥ δεν μπορεί να
φτιαχτεί χωρίς προηγουμένως να λειτουργήσουν σωστά τα νοσοκομεία, ήμασταν οι πολέμιοι του θεάρεστου έργου.
Σε λίγο θα μας πουν πως ο ΟΚΥπΥ, δηλαδή τα δημόσια νοσηλευτήρια που πάντα
ήταν χάος, παρέλαβε νοσοκομεία - διαμάντια και τα κατάντησε εκκολαπτήρια
του ιού.

2

Στον χρόνο. Και βέβαια όταν ποτέ τα

τελευταία τριάντα χρόνια δεν υπήρχε
μάνατζμεντ στα νοσοκομεία και όλα λειτουργούσαν στο περίπου, στο περίπου
μπήκε και ο ιός και δεν βγαίνει από εκεί
μέσα.

3

Στο μαύρο. Ελπίζω πάντως ο φίλτα-

τος υφυπουργός Καινοτομίας, που
αναλαμβάνει σε λίγες βδομάδες, να
πράξει στην κυβέρνηση όσον αφορά την
ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, όσα δεν
έγιναν σε δέκα χρόνια, να μην του την
έχουν και αυτού στημένη. Γιατί πιο
μούρμουρους ανθρώπους από τους αργόσχολους geeks δεν μπορείς να βρεις
πουθενά. Όταν κάνει κάποιος κάτι στην

Στη φυλή. Ο Θεός έστειλε τον ιό, κα-

8

Στο διάβασμα. Το διάβασμα μέσω

autoque ποτέ δεν ήταν το καλύτερό
μας, Πρόεδρε. Αυτό όμως το ψήγμα
συγκίνησης στο τελευταίο σας performance με την αναφορά στο πασχαλινό
τραπέζι και τους παππούδες και τις γιαγιάδες, μας θύμισε τον Τάσσο. Ευτυχώς
δεν ήταν από πίσω τα παράθυρα του Μακαρίου. Κούλης vs Healthy: 1-1

9

τεχνολογία, πάντα είναι λάθος και πάντα
αυτοί θα το έκαναν καλύτερα. Κυριάκο,
έχε τον νου σου. Είναι κάτι σαν τους αργόσχολους ακαδημαϊκούς - οικονομολόγους, αλλά στο χειρότερο.

4

Στις κότες. Η ανακοίνωση έγινε μια

Παρασκευή εν μέσω λοιμού και καταποντισμού, της συντέλειας του κόσμου, θανάτων, και παραμονές του αγίου Πάσχα. Ποιος είναι ο επικοινωνιολόγος του Ανωτάτου Δικαστηρίου;

5

Στον άνθρωπό μας. Μισό εκατομμύριο κρούσματα μέχρι στιγμής. Οι αυ-

Στον Ουίνστον. Μπορείς Μπόρις να

τοκρατορίες πάντα βυθίζονται εκ των
έσω, και η ιστορία πάντα επαναλαμβάνεται.

νικήσεις τον ιό; Και αυτό θέλημα Θεού πάντως θα ήταν. Έφυγαν από την Ευρώπη με αρχηγό τον απόγονο του Τσόρτσιλ και βυθίστηκε η Ένωση στο χάος και
στον θάνατο. Κι αυτό τυχαίο;

6

10

«Audaces fortuna iuvat». Βιργίλιος

Στους σιωνιστές. Οι Αμερικάνοι

«φύτεψαν» τον ιό στους Κινέζους
για να τους καταστρέψουν. Οι Κινέζοι
τον μετάλλαξαν και τον έστειλαν πίσω
στην Αμερική μέσω Ευρώπης. Κάπου σε
ένα μυστικό υπόγειο, καλά προφυλαγμένο, υπάρχει το φάρμακο και ενεργοποιείται, αφού ο καθηγητής Λάγκτον λύσει τον γρίφο με τους κώδικες της Σιών.
Τυχαία που ο Τομ Χανκς πέρασε τον ιό
από τους πρώτους; Τυχαίο και αυτό;

Στη μαγκιά. Να βγαίνεις στις διε-

θνείς αγορές και να δανείζεσαι εν
μέσω παγκόσμιας πανδημίας, να υπερκαλύπτεις το ομόλογο δύο φορές με
επιτόκιο κάτω από το 2%. Είσαι ή μάγκας
ή τζογαδόρος. Ή ο πολύ - σκληρός-για
να - πεθάνει Πετρίδης. Respect (σκεφτόμαστε με αυτά τις αναπόφευκτες
συγκρίσεις με Σταυράκη και Σιαρλή). Ζένιο, ξέρουμε εσύ θα ήσουν ακόμη καλύτερος.

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

Kυριακή 12 Απριλίου 2020

Οι σταθμοί
της πανδημίας
στην Κύπρο

Από την πρώτη ημέρα άφιξης του κορωνοϊού
μέχρι την κορύφωση και τα περιοριστικά μέτρα
Του ΓΙΑΝΝΟΥ ΛΥΤΡΑ

Εχουμε διανύσει πάνω από έναν μήνα από
όταν πρωτοεμφανίστηκε στην Κύπρο ο κορωνοϊός. Από τις 9 Μαρτίου 2020, ημέρα
κατά την οποία καταγράφηκαν τα πρώτα
δύο επιβεβαιωμένα περιστατικά της νόσου
COVID-19 στην Κύπρο, μέχρι σήμερα, η
καθημερινότητά μας έχει αλλάξει, καθώς
οι πολίτες οφείλουμε να συμμορφωθούμε
με το πιο βασικό μέτρο για τον περιορισμό
της πανδημίας, τον περιορισμό των μετακινήσεών μας. Για τον σκοπό αυτό έχει εκδοθεί σειρά διαταγμάτων, έχουν καθοριστεί
οι τρόποι και το όριο των μετακινήσεων
των πολιτών και των εργαζομένων, ενώ
στις 8 Απριλίου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας,
Νίκος Αναστασιάδης, με το τρίτο του διάγγελμα προς τον κυπριακό λαό, ανακοίνωσε
την επέκταση των περιοριστικών μέτρων
μέχρι τις 30 του ιδίου μήνα. Την ίδια ώρα,
τα μέλη της συμβουλευτικής ομάδας του
υπουργού Υγείας προειδοποιούν ότι η αρχή
της σταδιακής άρσης των μέτρων περιορισμού υπολογίζεται, αν όλα βαίνουν καλώς,
στις αρχές Μαΐου.
Τη Δευτέρα 9 Μαρτίου το Υπουργείο
Υγείας ανακοίνωσε την άφιξη του ιού στην
Κύπρο, καθώς καταγράφηκαν τα πρώτα
δύο επιβεβαιωμένα κρούσματα κορωνοϊού.
Ο υπουργός Υγείας, Κωνσταντίνος Ιωάννου,
προέβη σε έκτακτες δηλώσεις στο Υπουργείο
στις 18:00 της ίδιας ημέρας, πλαισιωμένος
από τη διευθύντρια των Ιατρικών Υπηρεσιών
και άτομα της Μονάδας Επιδημιολογικής
Επιτήρησης. Την επόμενη ημέρα δεν είχε
καταγραφεί κάποιο κρούσμα, ωστόσο στις
11 Μαρτίου ανακοινώθηκαν άλλα τέσσερα.
Έκτοτε, ο αριθμός, παρά το ότι, στα αρχικά
στάδια, παρουσίαζε σκαμπανεβάσματα,
προοδευτικά αυξανόταν. Μια βδομάδα μετά,
τη Δευτέρα 16 Μαρτίου, είχε σημειωθεί ο
μεγαλύτερος μέχρι τότε αριθμός κρουσμάτων, ο οποίος ανερχόταν στα 13, ενώ από
τις 21 του ιδίου μήνα, η Κύπρος κατέγραφε
τον πρώτο νεκρό, συνεπεία της νόσου COVID-19. Περί τα τέλη Μαρτίου, παρά το γεγονός οι επιστήμονες της συμβουλευτικής
ομάδας του υπουργού Υγείας προειδοποιούσαν συνεχώς για τις κρίσιμες ημέρες, οι
οποίες βρίσκονταν μπροστά μας, υπήρξαν
και ενδείξεις ότι η Κύπρος έφτανε στην κο-

ρύφωση της καμπύλης του αριθμού των
κρουσμάτων. Την 1η Απριλίου ανακοινώθηκε ο μεγαλύτερος αριθμός επιβεβαιωμένων
περιστατικών, που έφτανε τα 58. Οι αριθμοί
που ανακοινώνονται από τις 2 Απριλίου
και μετά, επιτρέπουν στο να πνέει αέρας
αισιοδοξίας, έστω και συγκρατημένης. Το
μεγάλο στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί,
διαμηνύουν οι επιστήμονες και το Υπουργείο
Υγείας, είναι η περίοδος του Πάσχα, μέρες
κατά τις οποίες αναμένεται ότι θα ενταθούν
και οι έλεγχοι από τα σώματα ασφαλείας,
με σκοπό τον περιορισμό των μετακινήσεων
των πολιτών.

Περιορισμοί
Με την έξαρση της πανδημίας και στην
Ευρώπη, η Κύπρος άρχισε από νωρίς να καταρτίζει τα πλάνα της για την αντιμετώπιση
της κατάστασης, η οποία αργά ή γρήγορα
θα μας άγγιζε. Ήδη, από τις 27 Φεβρουαρίου
2020, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε
θέσει στην διάθεση των αρχών υποστατικά
της προεδρικής κατοικίας στο Τρόοδος για
να χρησιμοποιηθούν ως χώροι καραντίνας.
Στις 13 Μαρτίου ο Νίκος Αναστασιάδης
απευθύνθηκε για πρώτη φορά στον κυπριακό
λαό μέσω διαγγέλματος, ανακοινώνοντας
το προσωρινό κλείσιμο των σχολείων και
την απαγόρευση εισόδου στην Κύπρο σε
ορισμένες κατηγορίες ταξιδιωτών. Στις 15
Μαρτίου, μετά τη συνεδρία του Υπουργικού
Συμβουλίου, ανακοινώθηκε το προσωρινό
κλείσιμο κάποιων επιχειρήσεων και η διάθεση 100 εκατ. ευρώ για την στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων. Δύο μέρες
μετά, απαγορεύθηκαν οι πτήσεις προς την
Κύπρο από 28 χώρες, πλην των πτήσεων
cargo, ενώ στις 20 Μαρτίου από και προς
την Κύπρο δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν πτήσεις για όλα τα κράτη-μέλη
της Ε.Ε. Από τις 23 Μαρτίου, μετά και το
δεύτερο διάγγελμα του προέδρου Αναστασιάδη, απαγορεύονται οι αχρείαστες μετακινήσεις, αλλά δόθηκαν στους πολίτες τα
έντυπα και η υπηρεσία SMS στο 8998 για
τις μετακινήσεις των εργαζομένων και τις
κατ’ εξαίρεση μετακινήσεις. Τα μέτρα έγιναν
ακόμα πιο αυστηρά με την πλήρη απαγόρευση των μετακινήσεων μετά τις 21:00
κάθε βράδυ, και την αύξηση του ύψους του
προστίμου από τα 150 ευρώ στα 300.
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Το χρονικό του lockdown
Τα πρώτα
περιοριστικά
μέτρα από το
Υπ. Συμβούλιο

Προσωρινό
κλείσιμο 4
οδοφραγμάτων

15
ΜΑΡ.

10
ΜΑΡ.

28
ΦΕΒ.

13
ΜΑΡ.

Διερεύνηση
ύποπτων
περιστατικών
κορωνοϊού

Πρώτο διάγγελμα
ΠτΔ στον κυπριακό λαό
– παράταση
αναστολής λειτουργίας
σχολείων / απαγόρευση
εισόδου στην ΚΔ σε
συγκεκριμένες
κατηγορίες ταξιδιωτών

20
ΜΑΡ.

17
ΜΑΡ.
Απαγόρευση
επισκεπτηρίου
και στα ιδιωτικά
νοσηλευτήρια

02
ΑΠΡ.
30
ΜΑΡ.

24
ΜΑΡ.
‘Εντυπο Α και Β /
sms 8998 για
μετακινήσεις

Διάταγμα Υπ.
Μεταφορών για
διακοπή πτήσεων
(πλην cargo)
μεταξύ Κύπρου
και όλων των
κρατών-μελών ΕΕ

Παράταση
απαγόρευσης
πτήσεων για
άλλες 14
ημέρες

26
ΜΑΡ.

23
ΜΑΡ.

17
ΜΑΡ.

16
ΜΑΡ.

Απαγόρευση
επισκεπτηρίων
στα δημόσια
νοσοκομεία

Έγκριση νομοθεσιών
για Κυβερνητικές
Εγγυήσεις για
Νέο διάγγελμα ΠτΔ επιχειρήσεις και
– απαγόρευση
εργαζόμενους
αχρείαστων
και αναστολή
μετακινήσεων
δανείων και τόκων

Απαγόρευση
πτήσεων (πλην
cargo) προς
την Κύπρο από
28 χώρες,
για 14 ημέρες

Απόφαση
Υπουργικού
για επίδομα
750 ευρώ
σε φοιτητές του
εξωτερικού

15
ΜΑΡ.

06
ΜΑΡ.

27
ΦΕΒ.
Παραχώρηση
υποστατικών
της Προεδρικής
κατοικίας
στο Τρόοδος

Έκτακτο Υπ. Συμβούλιο
– αναστολή λειτουργίας
ιδιωτικών επιχειρήσεων
και ανακοίνωση μέτρων
στήριξης, πακέτο 100
εκατ. ευρώ για τον
τομέα της Υγείας

08
ΑΠΡ.

Απαγόρευση
μετακινήσεων
μετά τις 21:00,
απαγόρευση
συγκεντρώσεων
σε σπίτια,
1 sms την ημέρα,
αύξηση
προστίμου
300 ευρώ

Νέο διάγγελμα ΠτΔ
παράταση
περιοριστικών
μέτρων μέχρι 30
Απριλίου, διεξαγωγή
περισσότερων
δειγματοληψιών
στον πληθυσμό της
Κύπρου, παράταση
της κρατικής
στήριξης στις
επιχειρήσεις

Kρούσματα
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ

ΘΑΝΑΤΟΙ

ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΜΕΝΟΙ

Οι «σταθμοί» της πανδημίας στην Κύπρο

60
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Οι αριθμοί που ανακοινώνονται από
τις 2 Απριλίου και μετά επιτρέπουν
στο να πνέει αέρας αισιοδοξίας,
έστω και συγκρατημένης.
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Με την έξαρση της πανδημίας και
στην Ευρώπη, η Κύπρος άρχισε από
νωρίς να καταρτίζει τα πλάνα για
αντιμετώπιση της κατάστασης.
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περίοδος των εθνικών πολιτικών πραγματικοτήτων
έχει παρέλθει. Είμαστε πλέον στην εποχή των αυτοκρατοριών,
των διακρατικών, δηλαδή, πολιτικών
οντοτήτων, διαμορφωμένων από
συγγενικά έθνη». Η φράση αυτή
ανήκει στον Alexandre Kojève (19021968), τον καθηγητή φιλοσοφίας
που έγινε γραφειοκράτης επειδή
«ήθελε να μάθει πώς γραφόταν η
ιστορία», όπως χαρακτηριστικά είχε
πει στον Raymond Aron. Υπήρξε
ένας από τους μεγαλύτερους διανοητές του 20ου αιώνα και, σύμφωνα
με τον Jacopo Barigazzi, ένας από
τους αρχιτέκτονες της σημερινής
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Russian Stalinist who invented Europe, Politico,
22/03/17). Έβαλε τα θεμέλια τόσο
της μεταπολεμικής πολιτικής τάξης
στην Ευρώπη όσο και της μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής
τάξης με την τεράστια συμβολή του
στη Γενική Συμφωνία Δασμών και
Εμπορίου (GATT) του 1947 για το
παγκόσμιο ελεύθερο εμπόριο.
Τον Αύγουστο του 1945, ο Kojève
συνέταξε ένα μνημόνιο προς τον
Charles de Gaulle, όπως αναφέρει
ο Robert House (Kojeve’s Latin Empire, «Policy Review», 2004), με
τίτλο: «Σχέδιο δόγματος της Γαλλικής πολιτικής», το οποίο παρέμεινε άγνωστο για αρκετές δεκαετίες, πριν τελικά εκδοθεί ακέραιο
από τη Γαλλική Εθνική Βιβλιοθήκη,
στον τιμητικό της τόμο για τον μεγάλο αυτό φιλόσοφο (Hommage à

Η Γαλλία και η ευρωμεσογειακή ομοσπονδία
Alexandre Kojève, BNF, 2007). Ο
Kojève διαπιστώνει ότι στη νέα
εποχή, όπως αυτή διαγραφόταν
μετά το 1945, οι ομοσπονδίες («αυτοκρατορίες», όπως τις αποκαλεί
χαρακτηριστικά ο Kojève) θα αντικαταστήσουν αναγκαστικά τα
έθνη-κράτη, όπως ακριβώς το σύστημα των εθνών-κρατών είχε αντικαταστήσει το φεουδαλικό σύστημα λίγους αιώνες νωρίτερα. Στη
νέα παγκόσμια πολιτική και οικονομική σκακιέρα, ομοσπονδιακά
κράτη όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες
και η Σοβιετική Ένωση θα έχουν
το προβάδισμα έναντι των ευρωπαϊκών εθνών-κρατών, τα οποία
λόγω του μεγέθους τους δεν θα
είναι σε θέση να ανταποκριθούν
στις συνθήκες ενός παγκόσμιου
πολιτικού, στρατιωτικού και οικονομικού ανταγωνισμού. Η Ευρώπη
θα διαμελισθεί και μοιραία τα έθνη
της θα γίνουν υποτελή στις δυο
αυτές υπερδυνάμεις.
Στο μνημόνιό του, ο Kojève προβλέπει ότι τόσο οι Άγγλοι όσο και
οι Γερμανοί θα ενσωματωθούν τελικά σε μια προτεσταντικής ηθικής
και νοοτροπίας αγγλοσαξονική
ομοσπονδία με κάποια γερμανικά
στοιχεία, ενώ οι Ρώσοι θα απορροφήσουν τα σλαβικά έθνη της
Ανατολικής Ευρώπης σε ένα σλαβο-σοβιετικό κράτος. Το ερώτημα
για τον Kojève ήταν προφανές: τι
έπρεπε να κάνει η Γαλλία για να
μπορεί να ασκεί κυρίαρχη πολιτική
στον παγκόσμιο στίβο της μετα-

πολεμικής εποχής, όπου πρωταγωνιστούσαν και συναγωνίζονταν
ομοσπονδιακά μεγαθήρια; O Kojève
απαντά πως οι Γάλλοι πρέπει να
εγκαταλείψουν την ιδεολογική τους
προσήλωση στο έθνος-κράτος, παιδί της Γαλλικής Επανάστασης, του
οποίου η πολιτισμική αποστολή
και πολιτική δυναμική έχουν πλέον
εκλείψει, και να συνενωθούν με
τα υπόλοιπα ευρωμεσογειακά έθνη
ιδρύοντας μια λατινική ομοσπονδία.
Η γλωσσική, πνευματική και θρησκευτική συγγένεια της Γαλλίας,
της Ισπανίας και της Ιταλίας θα
αποτελέσει το πολιτισμικό τσιμέντο
το οποίο θα συνενώσει τα λατινικά
κράτη σε μια πολιτική ομοσπονδία
από την οποία θα εξαρτηθεί τελικά
εάν τα τρία αυτά έθνη θα υποβαθμισθούν σε παρίες της παγκόσμιας
τάξης ή εάν η κοινή τους πορεία
θα τα επαναφέρει στην πολιτική
και οικονομική πρωτοκαθεδρία. Η
πολιτική πρόταση δημιουργίας
μιας ευρωμεσογειακής ομοσπονδίας είναι σήμερα περισσότερο
επίκαιρη παρά ποτέ. Το δίλημμα
του Kojève, ένωση με άλλα κράτη
ή υποβιβασμός στην παγκόσμια
πολιτική σκηνή, οδήγησε στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
της οποίας την ιστορία δεν μπορώ
να πραγματευθώ σε αυτό το άρθρο.
Θα ήθελα όμως να κάνω κάποιες
παρατηρήσεις. Η υπογραφή της
συνθήκης των Ηλυσίων τον Ιανουάριο του 1963 από τους Charles
De Gaulle και Konrad Adenauer

εγκαινίασε τη «γαλλογερμανική
φιλία», η οποία θα αποτελέσει την
κινητήρια δύναμη της ενωμένης
Ευρώπης. Το Ηνωμένο Βασίλειο
θα ενταχθεί στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες το 1973, ενώ η Ισπανία θα
πρέπει να περιμένει το 1986 για
να γίνει μέλος μαζί με την Πορτογαλία. Τέλος, το 2004 θα ενταχθούν
στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι Ανατολικές χώρες και η Κύπρος. Ο χάρτης των ομόσπονδων κρατικών
σχηματισμών που συνέταξε ο
Kojève το 1945 μοιάζει να μην επαληθεύτηκε από την ιστορική πραγματικότητα. Εκτιμώ ότι οι προβλέψεις του Kojève θα επαληθεύονται
όλο και περισσότερο όσο το αίτημα
για πραγματική συγχώνευση των
εθνικοκρατικών οντοτήτων σε ένα
ενιαίο κυρίαρχο ευρωπαϊκό πολιτικό σώμα θα γίνεται πιο επιτακτικό.
Σε περιόδους κρίσης, οι ιστορικές
εξελίξεις επιταχύνονται και προχωρούν ανεξάρτητα από τη θέληση
των ατόμων και των λαών. Η κρίση
των δημοσίων χρεών του 2010 και
η τωρινή υγειονομική κρίση, η οποία
αναμένεται να κορυφωθεί σε μια
οξύτατη οικονομική κρίση, έχουν
οδηγήσει σε μια πραγματικότητα
εντελώς διαφορετική από αυτή της
ομαλής συνεχούς πορείας προς την
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει εγκαταλείψει
την ΕΕ και ήδη προσπαθεί να προσκολληθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Τα Ανατολικά κράτη μπορεί να
έχουν απελευθερωθεί από τη σο-

βιετική κυριαρχία, αφού η τελευταία
δεν υφίσταται πλέον, αλλά το εθνικιστικό στάδιο στο οποίο έχουν
τώρα προσκολληθεί βρίσκεται μακριά από το όραμα μιας ευρωπαϊκής
ομοσπονδίας. Η Γερμανία, παρότι
αποστασιοποιείται από τις ΗΠΑ,
λόγω των αμερικανικών πολιτικών
εξελίξεων αλλά και της τεράστιας
οικονομικής ισχύος που έχει αποκτήσει από την επανένωση και μετά,
ακολουθεί τη δική της ιδιαίτερη πορεία, συνασπίζοντας γύρω της τα
συγγενή σε αυτήν έθνη της Βόρειας
Ευρώπης. Η νέα πραγματικότητα
επαναφέρει με αγωνιώδη τρόπο το
όραμα του Kojève για μια ευρωμεσογειακή ομοσπονδία, με ηγετική
δύναμη, στρατιωτική, πολιτική και
οικονομική, τη Γαλλία.
Η θέληση για δημιουργία κοινού
χρέους με μια από κοινού διαχείριση
των πόρων και των παραγωγικών
δυνάμεων των χωρών αυτών δίνει
σάρκα και οστά σε μια νέα ομοσπονδιακή κυριαρχία. Υπό την προστασία της θα τεθούν και θα συγχωνευτούν λαοί με κοινές νοοτροπίες, πολιτισμό, ιστορία και καταγωγή. Η έκτακτη κατάσταση, στην
οποία θα βρεθούν σύντομα ο ευρωπαϊκός Νότος και οι ευρωμεσογειακοί λαοί, θα αποτελέσει ίσως τον
ιστορικό μοχλό μετατροπής της λεκάνης της Μεσογείου σε μια νέα
πολιτική, στρατιωτική και οικονομική δύναμη ενιαίας κυριαρχίας,
με κοινούς στόχους και οράματα.
Τα οικονομικά οφέλη από το ενιαίο

ευρωμεσογειακό μέτωπο θα είναι
σημαντικά και άμεσα. Για παράδειγμα, η εκμετάλλευση σε μεγάλη
κλίμακα του ορυκτού πλούτου της
Μεσογείου και, κυρίως, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, του
ήλιου, του αέρα και της θάλασσας,
θα επιφέρει ενεργειακή αυτονομία
και αειφόρο ανάπτυξη. Παρομοίως,
μια σχεδιασμένη κοινή εμπορική
πολιτική με τον αραβικό κόσμο, με
τον οποίο οι ευρωμεσογειακοί λαοί
έχουν όχι μόνο ιστορικές σχέσεις,
αλλά και κοινή πνευματική και πολιτισμική κληρονομιά, θα ανοίξει
στα ευρωμεσογειακά προϊόντα και
τις υπηρεσίες μια ανερχόμενη αγορά
εκατοντάδων εκατομμυρίων καταναλωτών. Με αυτό τον τρόπο, ο μεσογειακός Νότος θα ενδυναμωθεί
αλλάζοντας τις ισορροπίες και εντός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα
μπορεί να διαπραγματεύεται από
θέση ισχύος με τον Βορρά. Η πρόταση αυτή δεν υπαινίσσεται τη διάλυση της Ένωσης. Τουναντίον, η
ευρωμεσογειακή ομοσπονδία μπορεί
να αποτελέσει τον πυρήνα στον
οποίο θα μπορούσαν να συγχωνευθούν σταδιακά όλες οι ομάδες των
ευρωπαϊκών κρατών, ακόμη και η
Γερμανία, εάν κάποια στιγμή λάβει
την απόφαση να εγκαταλείψει την
ιδιαίτερη πορεία της.

Ο κ. Παναγιώτης Χριστιάς είναι αν. καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου και
εταίρος ερευνητικών κέντρων των Πανεπιστημίων Λωρραίνης και Στρασβούργου.
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Kυριακή 12 Απριλίου 2020

Σταδιακά και υπό προϋποθέσεις η άρση μέτρων

Μετά το Πάσχα θα συζητηθεί ο οδικός χάρτης, με δεδομένο τη μείωση κρουσμάτων και ένα καλά στελεχωμένο σύστημα υγείας
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Την Τετάρτη που πέρασε, η Κομισιόν
θα προχωρούσε στη δημοσιοποίηση
της στρατηγικής εξόδου (exit strategy) από την κρίση παραθέτοντας
έναν οδικό χάρτη που θα μπορούν
να ακολουθήσουν τα κράτη μέλη
για την σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων δεδομένου ότι θα
αρχίσουν να μειώνονται αισθητά
τα κρούσματα. Η είδηση όμως αυτή
ήταν αρκετή για να προκαλέσει μία
σειρά αντιδράσεων σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο αναβάλλοντας την
δημοσιοποίηση του πλάνου, καθώς
κράτη μέλη όπως η Ισπανία και η
Ιταλία, οι οποίες μετρούν τεράστιες
απώλειες από την πανδημία και θεωρούν πως μία τέτοια συζήτηση
μόνο ατυχής μπορεί να θεωρηθεί
τώρα. Σύμφωνα με έγκυρες πηγές
της «Κ», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα
δημοσιοποιήσει το επόμενο δεκαπενθήμερο τον οδικό χάρτη που
προτείνει να ακολουθήσουν τα κράτη μέλη για σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων κι επιστροφή
στην καθημερινότητα, ενώ ήδη χώρες όπως η Τσεχία, η Δανία και η
Αυστρία άρχισαν να δημοσιοποιούν
το πλάνο χαλάρωσης κάποια περιοριστικά μέτρα μπροστά στη μείωση των κρουσμάτων τους. Το κατά
πόσο κάτι τέτοιο είναι σοφό, δεδομένου ότι εμπειρογνώμονες προειδοποιούν ότι ο εφησυχασμός μπορεί να οδηγήσει σε φονική επανεμφάνιση του ιού, είναι ένα ζήτημα
που συζητείται και διαφέρει ανά
χώρα. Στην Κύπρο η κυβέρνηση
θεωρεί πως το πλάνο της Κομισιόν
δεν μπορεί να βοηθήσει, καθώς σε
κάθε χώρα αποτελεί και διαφορετική
περίπτωση. Η Λευκωσία άρχισε βεβαίως σε ανεπίσημο επίπεδο να
συζητάει πότε και πώς θα αρθούν
κάποια περιοριστικά μέτρα. Πιο
συγκεκριμένη συζήτηση θα ξεκινήσει εντός της βδομάδας σε επίπεδο Υπουργικού, ωστόσο, οι όποιες
συγκεκριμένες κατευθύνσεις θα
διαφανούν μετά το Πάσχα, καθώς
στόχος είναι να αποφευχθούν μαζώξεις και συγκεντρώσεις την κρίσιμη περίοδο του Πάσχα.

Το χρονοδιάγραμμα
«Είναι ψευδαίσθηση να θεωρούμε πως το όλο κεφάλαιο θα κλείσει τον Μάιο ή τον Ιούνιο» σημειώνουν αρμόδιες πηγές στις Βρυξέλλες, καθώς όπως εκτιμάται αναμένεται δεύτερη φάση του ιού εντός
του Φθινοπώρου. Αρμόδιες πηγές
σημειώνουν πως δεν θα πρέπει να
αναμένεται επιστροφή στην πλήρη
κανονικότητα πριν τον Μάιο του
2021, καθώς εκείνο το διάστημα
αναμένεται να εγκριθεί –εάν όλα
πάνε βάσει του αναμενόμενου προγράμματος– και το εμβόλιο για την
θεραπεία του κορωνοϊού. Έρευνα,
πάντως, που δημοσιεύθηκε στο ιατρικό περιοδικό «The Lancet» και
που βασίστηκε στην εξάπλωση του
ιού στην Κίνα, εκτιμά πως δεν θα
πρέπει να αρθούν εντελώς τα μέτρα
μέχρι να βρεθεί και συνεπώς να
εγκριθεί το εμβόλιο θεραπείας κατά
του κορωνοϊού. Οι εκτιμήσεις βεβαίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι
πως θα υπάρξει ύφεση το καλοκαίρι,
με τις υψηλές θερμοκρασίες να
βοηθούν ώστε να διατηρηθεί ένα
χαμηλό επίπεδο μολύνσεων ανάμεσα στον πληθυσμό. Οι ίδιες πηγές
εξηγούν στην «Κ» πως ενδεχομένως
να υπάρξει νέο κύμα μεταξύ Σεπτέμβρη και Οκτώβρη. Ωστόσο, το
μεσοδιάστημα αυτό είναι κρίσιμο
για κάθε κράτος μέλος, καθώς θα
πρέπει να μπουν σε μία διαδικασία

Μείζον θέμα για την κυβέρνηση εξακολουθεί να αποτελεί ο επαναπατρισμός των φοιτητών, ενώ στον σχεδιασμό άρσης μέτρων θεωρείται δύσκολο το άνοιγμα των σχολείων.








Δεύτερη φάση κρουσμάτων εκτιμάται πως θα είναι ο Σεπτέμβριος-Οκτώβριος, με τις Βρυξέλλες
να συμβουλεύουν τα κράτη μέλη να ενδυναμώσουν το σύστημα υγείας
εντός του καλοκαιριού.
ενδυνάμωσης του συστήματος υγείας, αγοράζοντας τον κατάλληλο
εξοπλισμό, αναπνευστήρες, αλλά
και εκπαιδεύοντας νέο προσωπικό
ούτως ώστε να αντιμετωπίσουν
αρκετά καλύτερα τη δεύτερη φάση
του ιού.

Η Νότια Κορέα
Μοντέλο ιδανικό στις Βρυξέλλες
για τη διαχείριση της κρίσης, θεωρείται πως είναι η Νότια Κορέα.
Ενδεικτικό είναι ότι ενώ στις αρχές
Μαρτίου είχε φτάσει στην κορύφωση της καμπύλης νέων κρουσμάτων με πέραν των 800 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σε μία μέρα και τους φόβους να ενισχύονται
ότι η κατάσταση θα βγει εκτός ελέγχου, σε λιγότερο από μία εβδομάδα
τα νέα κρούσματα είχαν πέσει στο
μισό και μετά από άλλες τέσσερις
μέρες είχαν μειωθεί ξανά στο μισό.
Στις 24 Μαρτίου είχε μόνο 76 νέα
περιστατικά και εννέα θανάτους,
καθώς, σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, προχώρησε σε έγκαιρη
λήψη μέτρων, μεγάλο αριθμό τεστ
στον πληθυσμό, εξονυχιστική ιχνηλάτηση επαφών των κρουσμάτων
και πειθαρχία του πληθυσμού στα
μέτρα που ελήφθησαν.

Οι άλλες περιπτώσεις
Ήδη η Γερμανία έχει προχωρήσει σε σχεδιασμό μέτρων που θα
οδηγούν σταδιακά σε επιστροφή
στην κανονικότητα. Στα μέτρα περιλαμβάνονται η υποχρεωτική χρήση μάσκας στους δημόσιους χώρους, οι περιορισμοί των συναθροίσεων και η ταχεία ιχνηλάτηση των
αλυσίδων μετάδοσης του κορωνοϊού. Έχει σχεδιαστεί τερματισμός
του «lockdown» με ημερομηνία τις

Λυδία λίθος ο επαναπατρισμός
Μείζον πολιτικό θέμα για την κυβέρνηση τείνει να μετατραπεί βεβαίως

ο επαναπατρισμός των φοιτητών. Το ζήτημα μπαίνει σε κάθε σύσκεψη,
με τον υπουργό Εξωτερικών να πιέζει εδώ και καιρό να μπει ένας σαφής σχεδιασμός επαναπατρισμού. Στην τελευταία διυπουργική, αλλά
και στο Υπουργικό Συμβούλιο που ακολούθησε υπήρξε διαφωνία
υπουργού Εξωτερικών και προέδρου για το θέμα επιστροφής των φοιτητών, ενώ οι επιστήμονες, εξέφρασαν ανησυχία στο ενδεχόμενο μαζικής επιστροφής και του κινδύνου εισαγωγής κρουσμάτων. Ως συμβιβαστική λύση τέθηκε η πρόταση που είχε αποκαλύψει η «Κ» την προηγούμενη Κυριακή για προτεραιότητα επαναπατρισμού των πρωτοετών φοιτητών που μένουν σε εστίες με σοβαρούς δειγματοληπτικούς
ελέγχους στο αεροδρόμιο με την άφιξή τους και τη διαμονή τους στη
συνέχεια σε χώρους καραντίνας. Το πότε θα επιστρέψουν όλοι οι φοιτητές που εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες είναι βεβαίως ανοικτό,
καθώς βρίσκονται σε διάφορους χώρους και πόλεις. Γι’ αυτό ακριβώς
τον λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε τη βοήθεια της εταιρείας
Ermes τη βδομάδα που πέρασε για καλύτερο συντονισμό των πτήσεων,
ενώ ήδη στην πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί, το Υπουργείο Εξωτερικών καλεί τους φοιτητές να υποβάλουν τις ημερομηνίες που θέλουν να επιστρέψουν πίσω στην Κύπρο.

19 Απριλίου. Η Αυστρία, επίσης,
κινείται στο ίδιο πλαίσιο, καθώς η
επαναλειτουργία μικρών επιχειρήσεων αναμένεται να γίνει διαδοχικά τους επόμενους μήνες. Την
1η Μαΐου αναμένεται να αρχίσουν
τα μεγαλύτερα καταστήματα και
τα εμπορικά κέντρα, ενώ στα μέσα
Μαΐου εστιατόρια και ξενοδοχεία.
Οι δημόσιες συγκεντρώσεις θα συνεχίσουν να τελούν υπό απαγόρευση μέχρι και τον Ιούλιο, ενώ η
χρήση μάσκας γίνεται υποχρεωτική
σε υπεραγορές και μέσα μαζικής
μεταφοράς. Στην Ελλάδα, σύμφωνα
με έγκυρες πηγές, μελετάται από
τις 27 Απριλίου μέχρι και τις 4 Μαΐου προετοιμασία των καταστημάτων εστίασης και ψυχαγωγίας, ενώ
στις 11 Μαΐου αναμένεται η επαναφορά των μέσων μαζικής μεταφοράς. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα
θα λειτουργήσουν από Ιούνιο μέχρι
τέλη Ιουλίου με συμπυκνωμένα
ωράρια και λειτουργία Σαββάτου,
ενώ αθλητικές οργανώσεις ακυρώνονται μέχρι τον Αύγουστο.

Οι προϋποθέσεις της Κύπρου
Το μεγάλο ερώτημα είναι το τι
θα κάνει η Κύπρος και αν μπορεί
να πάρει το ρίσκο συζήτησης άρσης
μέτρων. Ήδη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει προειδοποιήσει

πως ένας πρόωρος εφησυχασμός
μπορεί να οδηγήσει σε μία «φονική»
επανεμφάνιση του ιού. «Μία τέτοια
συζήτηση δημοσίως είναι πολύ
επικίνδυνη σήμερα» σημειώνουν
κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζοντας, ωστόσο, πως συζητούνται
δειλά-δειλά τα μέτρα μεταξύ μελών
του Υπουργικού Συμβουλίου και
παρακολουθούν τις κινήσεις των
υπόλοιπων χωρών. Πιο λεπτομερής
συζήτηση θα αρχίσει εντός της
εβδομάδας που μπαίνει, ωστόσο,
στόχος είναι να μη δοθεί η αίσθηση
ότι ο κίνδυνος έχει περάσει, ιδιαίτερα σε μία περίοδο που πλησιάζουν οι γιορτές του Πάσχα. Κυβερνητικοί κύκλοι σημειώνουν πάντως
πως θα πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να
ξεκινήσει μία τέτοια συζήτηση.
Μετά και την παράταση των περιοριστικών μέτρων, μέχρι και τα
τέλη Απριλίου, οι σκέψεις για χαλάρωση των όποιων μέτρων μεταφέρονται για μετά τις 2 Μαΐου. Μέχρι τότε θα πρέπει να διαφανεί πως
υπάρχει μείωση των κρουσμάτων
για 14 συνεχόμενες μέρες, να υπάρξει δυνατότητα μαζικής εξέτασης,
όπως δηλαδή στην περίπτωση της
Νότιας Κορέας. Καθόλου τυχαίο
το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στη δημοσιογραφική









Ως πρώτο μέτρο χαλάρωσης, δεδομένου ότι θα μειωθούν τα κρούσματα, θεωρείται πως θα είναι η άρση
του περιορισμού μετακίνησης, με την προϋπόθεση ότι θα χρησιμοποιoύνται μάσκα ή/και γάντια.
διάσκεψη της περασμένης Τετάρτης είχε κάνει λόγο για δειγματοληπτικούς ελέγχους ανά επαρχία
με βάση τις υποδείξεις της επιστημονικής ομάδας, ενώ εξήγγειλε ότι
τις επόμενες μέρες θα γίνει διεξαγωγή 20.000 επιπλέον δειγματοληπτικών εξετάσεων σε πρόσωπα
που συνεχίζουν να εργάζονται στον
ιδιωτικό ευρύτερο τομέα, αλλά και
στην εθνική φρουρά. Στόχος, όπως
σημειώνεται, είναι να εντοπιστούν
οι ασυμπτωματικές περιπτώσεις,
οι οποίες, όπως λέχθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο, αποτελούν τον
δούρειο ίππο και φτάνουν το 13%.
«Αφού υπάρχει η δυνατότητα με
την είσοδο ιδιωτικών εργαστηρίων
που κάνουν το τεστ, είπαμε να το
αξιοποιήσουμε» αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Για την όποια
συζήτηση χαλάρωσης μέτρων, θεωρείται δεδομένο από πλευράς κυβέρνησης ότι θα βρίσκονται σε σωστή λειτουργία τα νοσηλευτήρια,
ενώ επαρκή στελέχωση προσωπικού θα πρέπει να έχουν και οι μονάδες εντατικής θεραπείας, όπως
επίσης τουλάχιστον 200 αναπνευστήρες. Αξίζει να σημειωθεί πως
αυτή τη στιγμή στόχος της κυβέρνηση είναι να έρθει όλος ο εξοπλισμός από την Κίνα (χειρουργικές
μάσκες, μάσκες και στολές υψηλής
προστασίας, ειδικά προστατευτικά
γυαλιά και στυλεοί για τις δειγματοληψίες), ενώ οι 50 αναπνευστήρες
τους οποίους υποσχέθηκε πως θα
στείλει το Ισραήλ έχουν ήδη ακυρωθεί, καθώς φαίνεται πως χρειάστηκε να τους κρατήσει η χώρα.

Η αντίστροφη μέτρηση
Σύμφωνα με τις Βρυξέλλες η
άρση των μέτρων θα πρέπει να

γίνει αντίστροφα από την σειρά
που ελήφθησαν. Για παράδειγμα
το πρώτο μέτρο που αναμένεται
να χαλαρώσει είναι η αποστολή
sms για μία κατ’ εξαίρεση μετακίνηση και τελευταίο το άνοιγμα
αεροδρομίων, η λειτουργία επιχειρήσεων με σωματική επαφή
και οι μεγάλες συναθροίσεις. Σε
μία τέτοια εξέλιξη όπως αναφέρουν
κυβερνητικές πηγές ενδεχομένως
να εφαρμοστεί η υποχρεωτική
χρήση «σωστής» μάσκας ή/και
γαντιών. Ως δεύτερο μέτρο αναμένεται το άνοιγμα επιχειρήσεων
με μισό αριθμό προσωπικού ή διαδοχικής απασχόλησης, όπως λειτουργία καταστημάτων και βιομηχανιών (δεδομένου ότι δεν
έχουν πολλές επαφές) και εργοταξίων υπό προϋποθέσεις. Σταδιακά λέγεται πως θα αρχίσουν
να ανοίγουν εστιατόρια, με την
απασχόληση του μισού αριθμού
προσωπικού και της αποδοχής μισού αριθμού πελατών.

Παράταση για τα σχολεία
Πάντως, σε αντίθεση με τα όσα
λέγονται για τη λειτουργία των
σχολείων σε καθεστώς βάρδιας
μέλη της κυβέρνησης εκφράζουν
έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο να ανοίξουν τα σχολεία. Όπως
λέγεται, πρόβλημα είναι ο μεγάλος
αριθμός, οι μαζώξεις που δεν θα
μπορούν να ελεγχθούν όπως επίσης και οι κατ’ επέκταση μετακινήσεις των γονιών που αυξάνουν
τον κίνδυνο εξάπλωσης κρουσμάτων. Αυτό βέβαια αναμένεται να
προκαλέσει επιπλέον προβλήματα
στην κυβέρνηση, δεδομένου ότι
οι εξετάσεις πλησιάζουν και οι
Παγκύπριες φέρεται να αποτελούν
την καυτή πατάτα για το Υπουργείο
Παιδείας. Ήδη η διδακτέα ύλη στη
Γ΄ Λυκείου έχει σταματήσει, ενώ
στην Α΄ και Β΄ Λυκείου η ύλη συνεχίζει, μέσω της εξ αποστάσεως
διδασκαλίας.
Ήδη, όπως αποκάλυψε και η
«Κ», πανεπιστήμια και Υπουργείο
Παιδείας μελετούν τα σενάρια για
τους τελειόφοιτους μαθητές και το
πώς θα τύχουν εισδοχής σε πανεπιστήμια, στο σενάριο που οι παγκύπριες εξετάσεις δεν κατορθωθεί
να πραγματοποιηθούν.

ΤΟ ΘΕΜΑ
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Ο ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΣΤΗΝ «Κ»

Αρχές του 2021 θα έχουμε δυνατή
επανεκκίνηση στην οικονομία
Μόλις επιστρέψουμε στη φυσιολογικότητα, οι ρυθμοί ανάπτυξης θα είναι πρωτόγνωροι, δηλώνει ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ
Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

«Με το καλημέρα του ’21 θα έχουμε
δυνατή επανεκκίνηση στην οικονομία», λέει στη συνέντευξή
του στην «Κ» ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου, εκτιμώντας
πως μόλις επιστρέψουμε στην κανονικότητα, οι ρυθμοί ανάπτυξης
της οικονομίας μας θα είναι πρωτόγνωροι. Ο ίδιος εξηγεί πως η
σημερινή κρίση είναι πολύ διαφορετική από αυτή του 2013, καθώς τότε «αφαιρούσαμε λίπος,
κάνοντας περικοπές, τώρα ρίχνουμε δισεκατομμύρια ευρώ
στην οικονομία». Απαντά στις
επικρίσεις ότι πάλι κερδίζουν οι
τράπεζες σε αυτή την κρίση και
για ποιο λόγο δεν δανείζεται το
κράτος τα δύο δισ. Συγχαίρει την
κίνηση του υπουργού Οικονομικών να βγάλει την Κύπρο εγκαίρως στις αγορές, ενώ στο θέμα
διαχείρισης της κρίσης βάζει βαθμό εξαίρετο στον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας.
–Τα μέτρα της κυβέρνησης κινήθηκαν προς τη σωστή κατεύθυνση; Δεν θα έπρεπε κάποια εξ αυτών να ληφθούν πιο
έγκαιρα;
–Και έγκαιρα έχουν ληφθεί τα
μέτρα, αλλά και με σωστή οικονομική αρχιτεκτονική. Και γι’
αυτό ακριβώς θα ήθελα να συγχαρώ την κυβέρνηση στο σύνολό
της, να υπογραμμίσω τη θετική
συμβολή του υπουργού Οικονομικών, αλλά να συγχαρώ και τον
διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας,
που μαζί με τον υπουργό Οικονομικών έδειξαν γρήγορα και αποτελεσματικά αντανακλαστικά.
–Ο αντίλογος λέει πως πάλι
κερδισμένες βγήκαν οι τράπεζες μέσω των νομοσχεδίων. Αν
κρίνουμε από τις δικές σας τοποθετήσεις αλλά και αυτές του
υπουργού Οικονομικών την Τετάρτη, να κρίνουμε πως αυτή
η εικόνα σύνδεσης με την τράπεζα αποτελεί το κύριο αγκάθι
για σας;
–Με την αναστολή δανείων
βγαίνει κερδισμένος ο δανειολήπτης. Και αυτό γιατί στους επόμενους εννέα μήνες, όποιος έχει
πληγεί από την κρίση, είτε ως
άτομο, είτε ως επιχείρηση, έχει
την ευχέρεια να αναστείλει το
δάνειό του για εννέα και πλέον
μήνες. Αν δεν κάναμε αυτό το μέτρο, σχεδόν στο σύνολό τους τα
σημερινά δάνεια που είναι εξυπηρετούμενα, θα κατατάσσονταν

στα μη εξυπηρετούμενα.
–Ο αντίλογος λέει πως αυτό θα
έπρεπε να απασχολεί κυρίως
τις τράπεζες και σε δεύτερη
φάση τα νοικοκυριά.
–Αν τα δάνεια κατατάσσονταν
στα μη εξυπηρετούμενα, θα βρισκόταν σε κίνδυνο η υποθήκη
του δανειολήπτη, θα κινδύνευε
να χάσει το σπίτι του ή την επαγγελματική του στέγη. Όταν ένα
δάνειο δεν εξυπηρετείται η τράπεζα προχωρεί σε ενέργειες να
πάρει το «λαβείν» της και με αυτό
τον τρόπο τίθενται σε κίνδυνο
τα περιουσιακά στοιχεία του δανειολήπτη. Οι τράπεζες θα έπρεπε
να προβούν σε πολύ μεγάλες εκτιμήσεις ζημιών με αποτέλεσμα να
μην είχαν τα αναγκαία κεφάλαια
και θα είχαμε ως αποτέλεσμα να
ξαναζήσουμε μέρες του Μάρτη
του 2013, με κουρέματα καταθετών. Αυτή είναι η εικόνα χωρίς
καμία υπερβολή για το τι θα συνέβαινε αν δεν γινόταν αναστολή
δανείων. Αν η αναστολή είναι ορθή ή λάθος, δεν θα το απαντήσει
ούτε το ΑΚΕΛ, ούτε ο ΔΗΣΥ, αλλά
οι ίδιοι οι δανειολήπτες.
–Πώς;
–Διαβάζω ότι μέχρι στιγμής
έχουν αιτηθεί 25.000 δανειολήπτες αναστολή δανείων. Εγώ εκτιμώ πως εκατοντάδες χιλιάδες θα
αιτηθούν όμως δεν είναι μόνο η
αναστολή δανείων. Το δεύτερο
μέτρο που αφορά τον σχεδιασμό
του κράτους για να δώσει ρευστότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις επιδέχεται δύο προσεγγίσεων. Η προσέγγιση της κυβέρνησης και του ΔΗΣΥ είναι ότι
ήρθε η ώρα που έχουν ανάγκη το
κράτος οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Χρειάζονται ρευστότητα
αυτήν την περίοδο οι επιχειρήσεις.
Το κράτος σήμερα λειτουργεί ως
ο πατέρας της κάθε μικρομεσαίας
επιχείρησης και ως πατέρας εγγυάται τα παιδιά του, που δεν
είναι άλλα από τις επιχειρήσεις
και τα νοικοκυριά. Συνεπώς, την
εγγύηση δεν την δίνουμε στις
τράπεζες, αλλά στους δανειολήπτες. Είναι πολύ ουσιαστική κίνηση να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν
πραγματικά ανάγκη. Όταν λέμε
κρατικές εγγυήσεις δύο δισεκατομμυρίων ευρώ, εννοούμε ότι
θα πάνε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 2,6 δισεκατομμύρια γιατί τα δύο δισεκατομμύρια θα τα
βάλει το κράτος και το επιπρόσθετο 30% (600 εκατομμύρια) οι
τράπεζες.

Αν δανειστεί το κράτος
2 δισ. θα μας βαρέσουν
σε υποβαθμίσεις
–Μέρος της αντιπολίτευσης βεβαίως ζητάει να δανειστεί το
κράτος και να δώσει απευθείας
δύο δισεκατομμύρια ευρώ…
–Με ποιο τρόπο θα μοιράσουμε
αυτά τα λεφτά και με ποια κριτήρια
θα έρθει το κράτος να δίνει επιταγές
σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις; Δεν
υπάρχει κανένας σήμερα, ούτε εσωτερικά ούτε εξωτερικά, που να δανείσει έστω και ένα ευρώ στο κράτος για να γίνει τραπεζίτης. Θα μας
παραλάβουν οι οίκοι αξιολόγησης,
θα μας βαρέσουν σε υποβαθμίσεις,
θα μας στείλουν ξανά στα σκουπίδια
και θα βρεθούμε στην κατάσταση

Λέει η αντιπολίτευση
πως δεν εμπιστεύεται τις
τράπεζες να δώσουν δάνεια στις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις. Καλά και
εμπιστεύονται την κυβέρνηση Αναστασιάδη
και του ΔΗΣΥ να μοιράζουμε επιταγές αβέρτα;
Νιώθω περισσότερη αυτοπεποίθηση από αυτή που ένιωθα το 2013. Το 2013

περάσαμε μία κρίση και ήμασταν αναγκασμένοι να σφίξουμε τα ζωνάρια ως
κράτος. Σήμερα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, λέει ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ.

Πήρε βαθμό εξαίρετο ο Αναστασιάδης
–Με δεδομένα και τα μέτρα παγκοσμίως, συζητείται έντονα κατά πόσο σε
αυτή την κρίση αγνοούνται προσωπικές ελευθερίες στο όνομα της ασφάλειας.

–Ίσως είμαι από τους λίγους που έχω τόσες δεκαετίες πολιτικής σχέσης
με τον πρόεδρο. Διαβάζω ακόμα και την κίνηση του σώματός του και
σας λέω ότι είναι με πολύ πόνο που εξάγγελλε κάθε φορά τα περιοριστικά μέτρα. Ο πρόεδρος με πόνο ψυχής περιόρισε τις βασικές ελευθερίες κι απολογούμαστε γι’ αυτό στους Κύπριους πολίτες. Έγινε όμως
για το υπέρτατο αγαθό που αφορά την υγεία και είναι σίγουρα προσωρινά μέτρα. Όταν θα νικήσουμε στη μάχη με τον κορωνοϊό, είναι απολύτως βέβαιο ότι θα επανέλθουμε στην ομαλότητα. Σήμερα δεν κρίνεται η πίστη μας στη δημοκρατία και στο κράτος δικαίου, αλλά κρίνονται
τα αντανακλαστικά μας για την προστασία της δημόσιας υγείας και επιπρόσθετα σε αυτό ο πρόεδρος παίρνει βαθμό εξαίρετο.

που ήμασταν το 2011, όταν δεν
μπορούσαμε να δανειστούμε ούτε
ένα ευρώ, ούτε εντός, ούτε εκτός
Κύπρου. Αλλά έστω και αν ξυπνήσουμε αύριο το πρωί και βρούμε
έξω από την πόρτα του κράτους
δύο δισ., πιστεύει κανείς ότι θα
μπορούσαν να δοθούν σε οποιαδήποτε επιχείρηση με τις διαδικασίες
του Δημοσίου, ή νικώντας τη γραφειοκρατία και αγνοώντας τους
ελέγχους της Ελεγκτικής Υπηρεσίας; Λέει η αντιπολίτευση πως
δεν εμπιστεύεται τις τράπεζες να
δώσουν δάνεια στις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις. Καλά και εμπιστεύονται την κυβέρνηση Αναστασιάδη
και τον ΔΗΣΥ να μοιράζουμε επιταγές αβέρτα; Αγνοούμε βεβαίως
και έναν κανόνα που λέει ότι όταν
το κράτος δίνει δανεικά, είναι και

αγύριστα. Έχουμε σήμερα τέτοια
δυνατότητα να δίνουμε δανεικά
και αγύριστα; Με όλο τον σεβασμό,
αλλά τέτοιες θέσεις θα ξανατουμπάρουν την οικονομία…
–Μέχρι πού φτάνουν οι αντοχές
της κυπριακής οικονομίας;
–Δεν μπορείς να κάνεις μία τέτοια εκτίμηση ούτε για το βάθος
της ύφεσης, ούτε πότε μπορεί να
ξεκινήσει η ανάκαμψη, αν δεν διασφαλίσεις πρώτα, όχι μόνο την επιστροφή στην καθημερινότητα, αλλά
και στη φυσιολογική καθημερινότητα. Αυτό θα το πετύχει η παγκόσμια κοινωνία, μόνο με τη δημιουργία ενός αξιόπιστου φαρμάκου
ή εμβολίου για τη θεραπευτική αγωγή του κορωνοϊού. Αυτό δεν μπορώ
να το προβλέψω πότε θα γίνει. Μπορώ να προβλέψω, ωστόσο, ότι δεν
φοβάμαι ούτε την οικονομική κρίση,
ούτε τη διαχείρισή της.
–Γιατί; Επειδή το διαχειρίζεται
η κυβέρνηση Αναστασιάδη;
–Και γι’ αυτό, αλλά και γιατί από
τη στιγμή που η παγκόσμια κοινωνία
θα ελέγξει τη διασπορά του κορωνοϊού και θα βρει την αξιόπιστη φαρμακευτική αγωγή, νιώθω περισσότερη αυτοπεποίθηση από αυτή που
ένιωθα το 2013. Το 2013 περάσαμε
μία κρίση και ήμασταν αναγκασμένοι
να σφίξουμε τα ζωνάρια ως κράτος,
να κάνουμε περικοπές και να πάρουμε αυστηρά μέτρα. Σήμερα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, καθώς
κυβερνήσεις και διεθνείς οικονομικοί
οργανισμοί συζητούν ποιος θα διοχετεύσει περισσότερη ρευστότητα
και χρήμα στην αγορά. Δύο τρισ. ο
Τραμπ, κάποια τρισ. οι Κινέζοι, εκατοντάδες δισεκατομμύρια μεγάλες
ευρωπαϊκές χώρες, ενώ η μικρή Κύπρος έχει το πιο δυνατό δημοσιονομικό πακέτο στην Ευρώπη. Είναι
πολύ σημαντικές οι ενέσεις ρευστότητας και γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο
θέλω να διαβεβαιώσω ότι μόλις επιστρέψουμε στη φυσιολογικότητα,
όπως την έχω επεξηγήσει, τότε θα
δείτε κάποιους ρυθμούς ανάπτυξης
της κυπριακής οικονομίας που δεν
θα τους πιστεύετε. Θα δείτε έναν
δυναμισμό και επανεκκίνηση της
οικονομίας πρωτόγνωρα θετική όπως
πρωτόγνωρα είναι τα βιώματά μας
σε αυτή την κρίση.

Ουδέποτε είχαμε θέση για λιγότερο κράτος σε υγεία και παιδεία
–Αναπτύσσεται πλέον έντονα η
θέση ότι χρειάζεται ισχυρό κράτος και ισχυρός δημόσιος τομέας.
Διαψεύδει αυτό τις πάγιες θέσεις
του ΔΗΣΥ για λιγότερο κράτος
και ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα;
–Ουδέποτε είχαμε θέση για λιγότερο κράτος σε τομείς που έχουν
σχέση είτε με την κοινωνική πρόνοια
είτε με τη δημόσια υγεία και δημόσια
εκπαίδευση. Η διαχρονική θέση του
ΔΗΣΥ είναι ότι για να μπορεί το κράτος να κάνει αυτά που είναι αναγκαία
προς τους πολίτες πρέπει να επικεντρωθεί στα απαραίτητα, όπως
τη δημόσια υγεία, την κοινωνική
πρόνοια, τη δημόσια παιδεία, την
άμυνα και ασφάλεια του τόπου. Δεν
χρειάζεται να σπαταλά πόρους εκεί
όπου μπορεί καλύτερα ο ιδιωτικός
τομέας να το πράξει. Κάποτε το κράτος έκανε δρόμους διά μέσου των
συνεργείων των δημοσίων έργων.
Αυτό μπορεί να το κάνει καλύτερα
ο ιδιωτικός τομέας με την επόπτευση
του Τμήματος Δημοσίων Έργων.
Κάποτε το κράτος ήταν ξενοδόχος
και είχε το Hilton. Δεν χρειάζεται
το κράτος να είναι ξενοδόχος. Γι’
αυτά μιλούσαμε.

–Τα δημόσια νοσηλευτήρια;
Εν καιρώ πολέμου η αξιολόγηση
είναι θετική και των νοσηλευτηρίων
μας. Δεν θεωρώ ότι όλα λειτουργούν
άψογα, δεν υπάρχει τελειότητα παντού, αλλά σε αυτές τις συνθήκες, η
κυβέρνηση, με πολύ καλά αντανακλαστικά, πήρε τα σωστά μέτρα που
αφορούν την προστασία της δημόσιας υγείας, ενώ πήραμε τα σωστά
οικονομικά μέτρα κι ως κυβέρνηση
παίρνουμε ψηλό βαθμό ακόμα μία
φορά στη διαχείριση ακόμη μιας
μεγάλης κρίσης.
–Κακώς γίνεται σύγκριση της σημερινής κρίσης με αυτήν του ’13;
–Το 2013, ήταν μία κρίση τραπεζική και δημοσιονομική. Τώρα
έχουμε μία τριπλή κρίση: δημοσιονομική, χρηματοπιστωτική και την
ανάγκη προστασίας της υγείας. Είναι
διαφορετικός ο τρόπος θεραπείας.
Το 2013 αφαιρούσαμε λίπος, κάνοντας περικοπές, τώρα ρίχνουμε δισεκατομμύρια ευρώ στην οικονομία.
–Σήμερα γίνεται μία διαμάχη χωρών του Νότου με αυτές του Βορρά στην Ε.Ε. για το ευρωομόλογο.
Η δική σας θέση ποια είναι;
–Ξέρετε πως ποτέ στην πολιτική
μου σταδιοδρομία δεν υπήρξα κό-

Η δική μου εκτίμηση
είναι πως η Ευρώπη
δεν θα αποφασίσει
ούτε για ευρωομόλογο
ούτε για κορωνομόλογο.
Στην πολιτική σημασία
έχει να μπορείς να προβλέψεις και όχι οι εκ των
υστέρων τοποθετήσεις.
λακας. Έχουμε όμως έναν ακόμη
στιβαρό υπουργό Οικονομικών με
εξαίρετα αντανακλαστικά. Όταν
βγήκε τις προάλλες στις αγορές ο
Κωνσταντίνος Πετρίδης, υπήρξαν
κάποιοι που διερωτήθηκαν για ποιο
λόγο βιαστήκαμε και γιατί δεν περιμέναμε την απόφαση του Eurogroup. Η δική μου εκτίμηση είναι
πως η Ευρώπη δεν θα αποφασίσει
ούτε για ευρωομόλογο ούτε για κο-

ρωνομόλογο. Στην πολιτική σημασία
έχει να μπορείς να προβλέψεις και
όχι οι εκ των υστέρων τοποθετήσεις.
Σωστά, λοιπόν, ο υπουργός Οικονομικών πήρε την απόφαση, ώστε
η Κύπρος να είναι από τις πρώτες
χώρες που βγήκε στις αγορές. Φανταστήκατε να χειροτέρευαν τα πράγματα ή να ερχόταν σε δύο μήνες
ένας οίκος και να υποβάθμιζε την
Κύπρο και να φεύγαμε από την επενδυτική βαθμίδα; Πού θα πηγαίναμε;
–Αυτό επιβεβαιώνει ότι το κάθε
κράτος μέλος πρέπει να σκέφτεται
τον εαυτό του…
–Βεβαίως ο καθένας πρέπει να
κάνει τους λογαριασμούς του, από
την άλλη η Ευρώπη πρέπει να δει
την αλληλεγγύη και την κοινωνική
ευθύνη. Φανταστήκατε, όμως, σε
αυτή την παγκόσμια συγκυρία να
είχαμε ένα κράτος αναξιόπιστο, που
οι αξιολογήσεις του θα ήταν στα
σκουπίδια και χωρίς ρευστότητα;
Φανταστήκατε η Κύπρος του σήμερα
να ήταν η Κύπρος του ’13; Αποκλεισμένη από τις αγορές, χωρίς ρευστότητα, και το τραπεζικό σύστημα
χρωστώντας 13 δισ. στον ELA; Πριν
από μερικούς μήνες, όταν μιλούσαμε
για τις οικονομικές επιτυχίες αυτού

του κράτους κάποιοι μας παρουσίαζαν ως αστείους. Τώρα είναι που συναισθανόμαστε όλοι ότι η κρίση,
αφού βρήκε τη χώρα μας σοβαρή
και αξιόπιστη, με ρευστά διαθέσιμα
για να περάσει τον Μάρτη και τον
Απρίλη, μπορεί να δανείζεται από
τις αγορές και μπορεί να διοχετεύσει
μέσω εγγυήσεων επιπρόσθετη ρευστότητα στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Νιώθω ασφάλεια που στο
πηδάλιο, αυτή την κρίσιμη στιγμή
είναι ο Νίκος Αναστασιάδης και η
κυβέρνησή του. Νιώθω ασφάλεια,
γιατί μπορεί η Κύπρος να στέκεται
δυνατά στη μάχη κατά του κορωνοϊού και στη μάχη για επανάκαμψη
και επανεκκίνηση της οικονομίας.
–Μπορούμε να μιλάμε για επανεκκίνηση της οικονομίας;
–Δεν είμαι ειδικός για θέματα
υγείας, αλλά εκτιμώ πως με τα σωστά
μέτρα που λαμβάνονται παγκόσμια
θα έρθει κάποιο στάδιο που θα περιοριστούν τα κρούσματα. Θα βάλω
τρεις περιόδους σε αυτή την κρίση.
Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην
περίοδο της επιβίωσης, μέχρι και
τα μέσα του Μάη. Στη δεύτερη φάση,
η οποία δεν σηκώνει εφησυχασμό
στην υγεία, γιατί μπορεί να μας ξε-

φύγει και να έρθει το δεύτερο κύμα
κρουσμάτων, θα μπορέσουμε να
σταθεροποιήσουμε την οικονομία
μας και να σταματήσουμε την οικονομική αιμορραγία. Και είναι εδώ
που θα χρειαστούμε και δυνατά και
ριζοσπαστικά νέα κίνητρα. Η τρίτη
φάση είναι αυτή της ανάκαμψης,
της δυνατής επανεκκίνησης που είμαι βέβαιος πως θα την έχουμε με
το καλημέρα του 2021. Θα δείτε
πόσο δυνατή θα είναι η επανεκκίνηση της οικονομίας μας και δεν
ρισκάρω στο να λέω λόγια που δικαιολογημένα μπορεί να χρησιμοποιήσει ο καθένας αύριο για να με
πει αναξιόπιστο.
–Το θέμα του επαναπατρισμού
τείνει να μετατραπεί σε μείζον
πολιτικό ζήτημα, με την κυβέρνηση να εξαγγέλλει προθέσεις...
Σας ανησυχεί;
–Αλίμονο να μην απασχολούσε
αυτό το ζήτημα και την κυβέρνηση
και τον ΔΗΣΥ. Θεωρώ πολύ σωστή
τη θέση της κυβέρνησης, την ανάλυση του σχεδίου για επαναπατρισμό. Χρειάζεται σωστός προγραμματισμός και αξιόπιστη διαχείριση
και πιστεύω θα τα πάμε καλά και σε
αυτόν τον τομέα.
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Ο ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΣΤΗΝ «Κ»

Στρατιωτική πειθαρχία
στην τήρηση μέτρων πανδημίας
Πρώτο μέλημα η προστασία της υγείας του προσωπικού της ΕΦ – O ιός δεν επηρεάζει την επιχειρησιακή ικανότητά της
Συνέντευξη στον
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΟΜΑΡΑ

Η Ε.Φ. δεν μένει αμέτοχη

Το Υπουργείο Άμυνας και το ΓΕΕΦ
επεξεργάζονται διάφορα εναλλακτικά σενάρια, ωστόσο, η κατάταξη
νεοσυλλέκτων τον επόμενο Ιούνιο
δεν επηρεάζεται. Το μήνυμα αυτό
στέλνει ο υπουργός Άμυνας μέσω
της «Κ». Στη συνέντευξή του ο Σάββας Αγγελίδης περιγράφει το νέο
περιβάλλον εντός του οποίου λειτουργεί και η Εθνική Φρουρά, η
επιχειρησιακή ικανότητα της οποίας παραμένει σε υψηλά επίπεδα.
Ο ΥΠΑΜ αναφέρεται στις αλλαγές
που έχουν γίνει για προστασία του
προσωπικού, προτρέποντας τους
πολίτες να επιδείξουν στρατιωτική
πειθαρχία στην εφαρμογή των μέτρων προστασίας.

–Υπάρχουν και δραστηριότητες της ΕΦ που
αφορούν τις εφέδρους. Αυτές τις περιπτώσεις
πώς τις χειρίζεστε;

–Ποια είναι η κατάσταση που
επικρατεί στην Εθνική Φρουρά
εν μέσω πανδημίας του κορωνοϊού;
–Αναντίλεκτα, όπως και όλη η
κοινωνία, έτσι και η Εθνική Φρουρά,
ως ένας από τους πιο ζωτικούς οργανισμούς του τόπου, βιώνει πρωτόγνωρες καταστάσεις λόγω της
πανδημίας του κορωνοϊού. Η καθημερινότητα έχει αλλάξει ριζικά
και όλοι οι στρατιωτικοί χώροι
έχουν προσαρμόσει τη λειτουργία
τους, ακολουθώντας πιστά τα μέτρα
προστασίας που καθορίζει το
Υπουργικό Συμβούλιο και το Υπουργείο Υγείας. Ειδικότερα, μετά από
οδηγίες του αρχηγού του ΓΕΕΦ,
έχουν διαφοροποιηθεί οι έξοδοι
των εθνοφρουρών καθώς και η
προσέλευση των στελεχών, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες που υφίστανται σε θέματα ασφαλείας στα
φυλάκια και στα στρατόπεδα με
γνώμονα πάντοτε την προστασία
της υγείας του προσωπικού.
–Τα περιστατικά μολύνσεων
προσωπικού που εμφανίστηκαν
κατά τα πρώτα στάδια της πανδημίας είναι υπό έλεγχο;
–Ειδικά στα πρώτα στάδια εμφάνισης του ιού στην Κύπρο, εντοπίστηκαν και επιβεβαιωμένα
κρούσματα σε στρατιωτικές μονάδες. Αμέσως εφαρμόστηκαν όλα τα
μέτρα περιορισμού της μετάδοσης
του ιού, με στρατόπεδα να μπαίνουν
σε καραντίνα και προσωπικό να
μπαίνει σε αυτοπεριορισμό. Σε γενικές γραμμές τα μέτρα που λαμβάνονται έχουν φέρει αποτελέσματα, όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι
έχουμε απέναντί μας έναν αόρατο
εχθρό που δεν επιτρέπει εφησυχασμό ούτε για μια στιγμή.
–Σήμερα υπάρχει προσωπικό
της Εθνικής Φρουράς που βρίσκεται σε καθεστώς περιοριστικών μέτρων (αυτοπροστασίας)
ή σε νοσηλεία;
–Να μου επιτρέψετε να μην αναφερθώ με λεπτομέρεια ή με αριθμούς σ’ αυτό το θέμα παρά μόνο
να επαναλάβω ότι τα επιβεβαιωμένα
κρούσματα και οι επαφές τους ακολουθούν πιστά τις οδηγίες που λαμβάνουμε από το Υπ. Υγείας.

Έγκαιρη λήψη μέτρων

–Τι ήταν αυτό που σας προκάλεσε ανησυχία όταν ο κορωνοϊός

Mετά από οδηγίες του
αρχηγού του ΓΕΕΦ,
έχουν διαφοροποιηθεί οι
έξοδοι των εθνοφρουρών, καθώς και η προσέλευση των στελεχών,
ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες που υφίστανται σε
θέματα ασφαλείας.

–Όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει, αναβλήθηκαν όλες οι παρουσιάσεις εφέδρων και
εθνοφυλάκων μέχρι 30 Απριλίου. Ανάλογα
με την πορεία της πανδημίας θα υπάρξει
ενημέρωση για τις παρουσιάσεις που είναι
προγραμματισμένες μετά τις 30 Απριλίου.

–Πώς συμβάλλει η Εθνική Φρουρά στην εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων;

–Η Εθνική Φρουρά δεν θα μπορούσε να
μείνει αμέτοχη σ’ αυτή την κρίση και συμβάλει τόσο με προσωπικό όσο και με μέσα
που διαθέτει στην εφαρμογή των διαταγμάτων για τα περιοριστικά μέτρα. Πιο συγκεκριμένα:

-Μέλη της Εθνικής Φρουράς έχουν αναλάβει
την επιτήρηση των ξενοδοχείων που φιλοξενούνται πολίτες που παραμένουν σε περιορισμό για 14 ημέρες.

Όλες οι δραστηριότητες
στην Κύπρο με τη συμμετοχή δυνάμεων από άλλες χώρες αναβλήθηκαν.
Ο επαναπρογραμματισμός των ασκήσεων θα
γίνει σε συνεννόηση με
τις άλλες χώρες και αφού
αξιολογηθούν τα νέα δεδομένα μετά τηv κρίση.
ήλθε στην Κύπρο και άρχισε η
εξάπλωσή του, νοουμένου ότι
η ΕΦ δεν είναι ένας συνηθισμένος οργανισμός;
–Από την πρώτη στιγμή έγινε
σωστή προετοιμασία και οι αναγκαίες συσκέψεις με όλους τους
εμπλεκόμενους και σε συνεργασία
με το Υπουργείο Υγείας λήφθηκαν
όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα. Αντιλαμβάνεστε ότι ενδεχόμενη διασπορά του ιού εντός στρατιωτικών
μονάδων θα προκαλέσει τεράστιο
πρόβλημα. Πολύ έγκαιρα δόθηκαν
οδηγίες ώστε όσοι από το προσωπικό (στελέχη – εθνοφρουροί) συγκαταλέγονται στις ευπαθείς ομάδες
πληθυσμού να παραμείνουν περιορισμένοι στο σπίτι τους και οι
υπόλοιποι να τηρούν όλα τα μέτρα
υγιεινής και προστασίας εντός
στρατοπέδων. Αξιολογούμε τα δεδομένα που αλλάζουν κατά καιρούς
και πράττουμε αναλόγως. Στη συνεχή προσπάθειά μας για αντιμετώπιση της εξάπλωσης έχουμε συμπεριλάβει το προσωπικό της Εθνικής Φρουράς στα άτομα που θα
επιλέγονται για δειγματοληψία με
διεξαγωγή 20.000 εξετάσεων ώστε
να εντοπιστούν ασυμπτωματικοί
ασθενείς. Αυτό το μέτρο εξυπηρετεί
το ευρύτερο κοινό και συνάμα είναι
ακόμη μια ασπίδα προστασίας για
τα στρατόπεδά μας.
–Η πανδημία θα επηρεάσει την
κατάταξη της επόμενης ΕΣΣΟ
αρχές καλοκαιριού. Με τα σημερινά δεδομένα θα πραγματο-

-Σε συνεργασία με την Αστυνομία έχουν
επιλεγεί διάφορα σημεία εντός πόλεων
και η Στρατονομία διενεργεί ελέγχους και
ενημερώνει σχετικά την Αστυνομία.

-Διεξάγονται κοινές περιπολίες με την Αστυνομία για έλεγχο των περιοριστικών μέτρων.

-Αξιοποιούνται από την Αστυνομία τα τεχνολογικά μέσα του ΚΣΕΔ για έλεγχο της
διακίνησης μέσω εικόνας που προσφέρεται ημέρα και νύχτα.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ
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Η καθημερινότητα της Εθνικής Φρουράς έχει προσαρμοστεί στα δεδομένα που έχει επιφέρει ο κορωνοϊ-

ός, τονίζει ο υπουργός Άμυνας Σάββας Αγγελίδης. Στη συνέντευξή του στην «Κ» διαβεβαιώνει πως τα μέτρα που έχουν ληφθεί έχουν φέρει αποτελέσματα.
ποιηθεί κανονικά ή θα υπάρξουν
έκτακτες ρυθμίσεις;
–Ο προγραμματισμός μας για
την κατάταξη τον Ιούλιο της 2020
ΕΣΣΟ συνεχίζεται κανονικά. Αυτό
πρέπει να έχουν υπόψη τους όλοι
όσοι έχουν υποχρέωση για κατάταξη
και ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει
κάποια διαφοροποίηση. Με οδηγίες
μου έχει οριστεί επιτροπή με αντικείμενο την επεξεργασία διαφόρων
σεναρίων που πραγματεύονται διαδικασίες κατά την κατάταξη. Είμαστε
στο στάδιο της δημιουργίας διαδικασίας για ηλεκτρονική υποβολή
των εντύπων με τα στοιχεία των
καταταγέντων που είναι προϋπόθεση για καθορισμό της μοριοδότησης και τοποθέτηση σε φρουρές
και όπλα/σώματα. Επίσης, μας απασχολούν οι υγειονομικές εξετάσεις.
Αναλόγως των περιστάσεων και
εξελίξεων γύρω από το θέμα της
πανδημίας θα αξιολογούμε τα δεδομένα και θα ενημερώνουμε έγκαιρα τους επηρεαζόμενους.
–Εξετάζεται το σενάριο να μην
πραγματοποιηθεί η κατάταξη
στα ΚΕΝ και οι νεοσύλλεκτοι να
παρουσιαστούν απευθείας στις
μονάδες μετάθεσής τους ως ένα
μέτρο περιορισμού ενδεχόμενης
διασποράς του ιού;
–Θα ήταν λάθος σε αυτό το στάδιο να κάνω αναφορά σε λεπτομέρειες για τα διάφορα σενάρια που
εξετάζουμε. Τα δεδομένα μπορεί
να αλλάξουν από τη μια μέρα στην
άλλη. Το σίγουρο είναι ότι αντι-

λαμβανόμαστε τις περιστάσεις και
μέλημά μας είναι αφενός η διασφάλιση της υγείας των νέων μας
που θα καταταγούν, και αφετέρου
ο καθορισμός διαδικασιών που θα
καταστήσουν όσο πιο ομαλή την
κατάταξή τους και ταυτόχρονα την
εκπαίδευσή τους για να είναι έτοιμοι και ικανοί να προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους.
–Το πρόγραμμα εκπαίδευσης
του προσωπικού της Ε.Φ. έχει
διαφοροποιηθεί;
–Τα μέτρα που λαμβάνουμε με
πρώτιστο στόχο την προστασία
της υγείας των στελεχών μας, επηρέασαν και το πρόγραμμα εκπαίδευσης. Δεν θα είχε αντικείμενο
να λαμβάνουμε τα υπόλοιπα μέτρα
και να συνεχίσουν εκπαιδεύσεις
που συνεπάγονται επαφή μεγάλου
αριθμού ατόμων. Τηρούμε τις συμβουλές των ειδικών και όταν με το
καλό ομαλοποιηθεί η κατάσταση
θα επανέλθει η κανονικότητα και
στις στρατιωτικές μονάδες.
–Τι γίνεται με τη συμμετοχή της
Ε.Φ. σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες με άλλες χώρες;
–Όλες οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες στην Κύπρο με τη συμμετοχή δυνάμεων από άλλες χώρες
αναβλήθηκαν. Ο επαναπρογραμματισμός των ασκήσεων θα γίνει
σε συνεννόηση με τις άλλες χώρες
και αφού αξιολογηθούν τα νέα δεδομένα μετά την κρίση της πανδημίας. Την ίδια τακτική εφάρμοσαν όλες οι χώρες. Έχουμε ειδο-

-Διατίθενται μέσα της Εθνικής Φρουράς για
μεταφορά υλικών σε κεντρικά σημεία για
υποστήριξη του έργου του Επιτρόπου Εθελοντισμού.

-Μας έχει ζητηθεί να διαθέσουμε ασθενοφόρα και προσωπικό στο Υπουργείο Υγείας για συνδρομή σε ειδικές αποστολές και
δηλώσαμε την ετοιμότητά μας.

ποιηθεί ότι αναβλήθηκαν και οι
ασκήσεις που ήταν προγραμματισμένες να διεξαχθούν στο εξωτερικό από άλλες χώρες και στις οποίες θα είχε συμμετοχή η Εθνική
Φρουρά. Προκύπτει αβίαστα ότι οι
επιπτώσεις από τον κορωνοϊό θα
επανακαθορίσουν προτεραιότητες.
Αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο
από μόνο του και χρήζει σοβαρής
μελέτης εφόσον την ίδια στιγμή
οι κίνδυνοι και απειλές δεν αλλάζουν.

«Στρατιωτική» πειθαρχία

–Η πανδημία έχει επηρεάσει την
επιχειρησιακή ικανότητα της
ΕΦ;
–Από τη πρώτη στιγμή έχουμε
θέση ως στόχο την διασφάλιση της
υγείας των στελεχών και εθνοφρουρών μας και συνάμα να διατηρήσουμε το αξιόμαχο της δύναμης
στο καλύτερο επίπεδο. Δεν πρέπει
ποτέ να ξεχνούμε την κύρια αποστολή της ΕΦ που δεν είναι άλλη
από την ασφάλεια της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Είμαστε σε τακτική
επικοινωνία με επιτελεία φίλιων
χωρών, έτσι ώστε να ανταλλάσσουμε απόψεις και βέλτιστες πρακτικές για να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα σε σχέση με την
επιχειρησιακή ετοιμότητα. Παρ’
όλο ότι έχουν ακυρωθεί κοινές
ασκήσεις και εκπαιδεύσεις με σκοπό να περιορίσουμε την έκθεση
των στελεχών μας στον ιό, υπάρχει
το κατάλληλο υπόβαθρο για να δια-

τηρούμε την ετοιμότητα της ΕΦ
και αυτό κάνουμε. Είμαι σε καθημερινή επικοινωνία με τον Αρχηγό
του ΓΕΕΦ και τα μηνύματα που
λαμβάνω είναι ότι τα στελέχη και
οι εθνοφρουροί ανταποκρίνονται
θετικά σε όλες τις οδηγίες. Θέλω
να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες αλλά και τα στελέχη, εθνοφρουρούς που επιδεικνύουν επαγγελματισμό και συνάμα κατανόηση
στα νέα δεδομένα με μοναδικό
σκοπό να παραμείνουμε υγιείς και
να διατηρούμε την ετοιμότητά μας.
–Ποιο μήνυμα στέλνει ο υπουργός Άμυνας στους πολίτες για
την κρίση που περνούμε;
–Ως υπουργός της κυβέρνησης
θέλω να σας μεταφέρω την αποφασιστικότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας και του κάθε μέλους του
Υπουργικού Συμβουλίου ξεχωριστά
από την πρώτη στιγμή για αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας. Οι αποφάσεις που πάρθηκαν
κατά καιρούς μοναδικό μέλημα
έχουν την προστασία της ζωής των
πολιτών μας. Τα μέτρα είναι οδυνηρά, επηρεάζουν τον τρόπο ζωής,
περιορίζουν δικαιώματα διακίνησης,
εργασίας αλλά το βέβαιο είναι ότι
προστατεύουν το υπέρτατο δικαίωμα που δεν είναι άλλο από αυτό της
ζωής. Στέλνω το μήνυμα ότι δεν
χωράει κανένας εφησυχασμός και
καμία χαλάρωση. Ο μόνος δρόμος
για να βγούμε νικητές από την πανδημία είναι η «στρατιωτική» πειθαρχία στα μέτρα που είναι σε ισχύ.
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«Ο ερχομός
ενός παιδιού
δίνει ελπίδα
για το αύριο»
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Η παρουσιάστρια, λίγες
εβδομάδες πριν φέρει
στον κόσμο τον γιο της,
φωτογραφίζεται στο σπίτι
και μας μιλά για την εγκυμοσύνη και το πώς περνά
στη διάρκεια του αυτοπεριορισμού, στέλνοντας τα
δικά της μηνύματα ελπίδας.

Κωνσταντίνα Ευριπί δου

«Ο ΕΡΧΟΜΟΣ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΙΝΕΙ ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ»

Η παρουσιάστρια, λίγες εβδομάδες πριν φέρει στον κόσμο τον γιο της, φωτογραφίζεται
στο σπίτι και μας μιλά για την εγκυμοσύνη και το πώς περνά στη διάρκεια του αυτοπεριορισμού,
στέλνοντας τα δικά της μηνύματα ελπίδας.
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

WE STAY HOME,
WE COOK OUT!

Μπάρμπεκιου στο σπίτι με 4
λαχταριστές συνταγές

BORIS
JOHNSON

Από την ανοσία της
αγέλης, στην εντατική

ΕΛΕΝΑ
ΓΑΛΑΤΑΡΙΩΤΗ

H συγγραφέας που έγινε σταρ
με τον ρόλο της… πεθεράς
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ΤΟ ΘΕΜΑ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Kυριακή 12 Απριλίου 2020

Ο εγκλεισμός επιβαρύνει την ψυχολογία

Τις συνέπειες στον γενικό πληθυσμό, στους ασθενείς και στους επαγγελματίες υγείας εξηγούν οι ειδικοί στην «Κ»
λογική τους κατάσταση. Η υπηρεσία
είχε αρχικά σκοπό την ψυχολογική
στήριξη όλων εκείνων που βρίσκονται σε ιατρική ή άλλου είδους απομόνωση. Μάλιστα, έχει καταρτιστεί
έντυπο το οποίο όσοι θα τίθενται
σε ιατρική απομόνωση θα πρέπει
να συμπληρώνουν, ώστε να διαπιστωθεί ποιοι είναι οι πιο ευάλωτοι,
για να τεθούν σε προτεραιότητα,
με στόχο να παρακολουθούνται
προς αποφυγή ψυχολογικών μεταπτώσεων. Στο Γενικό Νοσοκομείο
Αμμοχώστου, όπου νοσηλεύονται
οι ασθενείς με κορωνοϊό, η επικοινωνία με τους ασθενείς γίνεται μέσω
tablet, κάθε δύο με τρεις ημέρες,
εξήγησε ο δρ Πλατρίτης. Η Υπηρεσία
εξυπηρετεί επίσης και άτομα τα
οποία βρίσκονται σε απομόνωση
ως υποψήφια κρούσματα του ιού
και περιμένουν τα αποτελέσματα
των εξετάσεών τους, είτε είναι επαναπατρισθέντες που τέθηκαν σε
καραντίνα.

Του ΓΙΑΝΝΟΥ ΛΥΤΡΑ

Η νέα πραγματικότητα την οποία
βιώνουμε εδώ και τουλάχιστον ένα
μήνα, εξαιτίας των περιοριστικών
μέτρων κατά της εξάπλωσης της
πανδημίας του κορωνοϊού, έχει ήδη
αρχίσει να έχει αρνητικό αντίκτυπο
στην ψυχολογία μας. Πέραν του διάχυτου φόβου που υπάρχει στην κοινωνία, μήπως είμαστε εμείς οι επόμενοι ασθενείς, υπάρχει και η οικονομική αβεβαιότητα εξαιτίας της
διακοπής της λειτουργίας επιχειρήσεων, ενώ δεν πρέπει να τίθεται σε
δεύτερη μοίρα η απομόνωση, η
οποία επηρεάζει σε μεγαλύτερο ίσως
βαθμό τα άτομα της τρίτης ηλικίας.
Επίσης, στήριξη φαίνεται ότι χρειάζονται και οι επαγγελματίες υγείας
της πρώτης γραμμής, κυρίως, και
οι οικογένειές τους, που βιώνουν
από πρώτο χέρι τις δυσκολίες στα
νοσηλευτήρια. Στα πιο πάνω οφείλουμε να προσθέσουμε και τον κοινωνικό στιγματισμό που προκαλεί
η πανδημία και ο φόβος του κοινού
μήπως νοσήσει.

Ο στιγματισμός

Η δρ Θεανώ Καλαβανά, ακαδημαϊκός στον τομέα της Ψυχολογίας
της Υγείας, εξήγησε στην «Κ» ότι
με τον κορωνοϊό, ασυνείδητα, δημιουργήθηκε ένα καινούργιο στίγμα
στην κοινωνία, ότι δηλαδή κάποιος
που νοσεί δεν τήρησε υπεύθυνη
στάση ώστε να το αποφύγει. Δημιουργούνται επίσης νέα στερεότυπα
που προκαλούν στα άτομα το αίσθημα της ντροπής. Αυτό μπορεί
να το παρατηρήσει κανείς εντονότερα σε άτομα της τρίτης ηλικίας,
που χρειάζονται τη βοήθεια κάποιων
άλλων για την αυτοφροντίδα τους.
Πολλές φορές, αυτή η ντροπή
εκδηλώνεται με ξεσπάσματα θυμού
και άλλες μπορεί να εκδηλωθεί στην
πορεία με συμπτώματα κατάθλιψης.
Όπως εξηγεί η δρ Καλαβανά, η
απώλεια της ελευθερίας που αισθανόμαστε είναι επιπλέον επιβαρυν-

Γενικός πληθυσμός

Με τον κορωνοϊό, ασυνείδητα, δημιουργήθηκε ένα καινούργιο στίγμα στην κοινωνία, ότι δηλαδή κάποιος που νοσεί

δεν τήρησε υπεύθυνη στάση, ώστε να το αποφύγει, καθώς και νέα στερεότυπα.
τικός παράγοντας: «Η απουσία κοινωνικής στήριξης στην απώλεια
συνδέεται με την κατάθλιψη, γι’
αυτό και πάρα πολλές έρευνες δείχνουν ότι ένας λόγος που οι γυναίκες
χειρίζονται καλύτερα την απώλεια
από τους άντρες είναι διότι οι γυναίκες έχουν κτίσει ένα μεγαλύτερο
κοινωνικό δίκτυο γύρω τους, το
οποίο τις στηρίζει ώστε να διαχειριστούν την απώλεια και να μην πέσουν σε κατάθλιψη». Σε αυτό το σημείο, τονίζει ότι ευθύνη φέρουν και
οι αρχές του κράτους, που προβαίνουν σε δηλώσεις, οι οποίες ενισχύουν την αβεβαιότητα. Συγκεκριμένα, εξηγεί η δρ Καλαβανά, τα
νέα δεδομένα που βιώνουμε μαζί
με το γεγονός ότι η κυβέρνηση ανα-

φέρει πως «έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας» δημιουργούν μια μεγάλη
αβεβαιότητα που σε συνδυασμό με
τις απώλειες που βιώνει ο καθένας
μας αυτή τη στιγμή (οικονομική,
εργασίας, κοινωνική) και την απουσία της κοινωνικής στήριξης, όπως
την είχαμε μάθει, θα έχει αντίκτυπο
στον ψυχισμό του καθενός.

Τηλεφροντίδα

Οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας
ανακοίνωσαν από τις 26 Μαρτίου
τη λειτουργία της Υπηρεσίας Ψυχολογικής Τηλεφροντίδας, η οποία
θέτει σε προτεραιότητα τους πάσχοντες από τη νόσο COVID-19 και
κατ’ επέκταση ολόκληρο τον πληθυσμό της Κύπρου. Σύμφωνα με την

ανακοίνωση, ο σκοπός είναι η τακτική αξιολόγηση της ψυχικής τους
κατάστασης, η πρόληψη και ο έγκαιρος χειρισμός πιθανών υποτροπών σε ψυχοπαθολογία και η στήριξη
και καθοδήγηση γύρω από άλλα ψυχολογικά ζητήματα που τυχόν ανακύπτουν. Όπως ανέφερε στην «Κ»
ο πρώτος ειδικός ψυχολόγος του
ΟΚΥπΥ, δρ Κυριάκος Πλατρίτης, οι
λειτουργοί, σε συνεργασία με το
Υφυπουργείο Καινοτομίας, μπορούν
να εγκαταστήσουν εξ αποστάσεως
στα κινητά τηλέφωνα ή στα tablets
των ασθενών εφαρμογές μέσω των
οποίων να μπορούν να επικοινωνούν
μαζί τους και να υπάρχει η δυνατότητα να τους βλέπουν, ώστε να είναι
πιο εύκολο να διαπιστωθεί η ψυχο-

Όπως ανέφερε στην «Κ» ο δρ
Πλατρίτης, το κοινό έχει ήδη αρχίσει
να απευθύνεται στις δύο γραμμές,
οι οποίες είναι διαθέσιμες για τον
γενικό πληθυσμό. Μάλιστα, υπήρξαν
και περιπτώσεις, οι οποίες παραπέμφθηκαν σε ψυχίατρο, εξαιτίας
της σοβαρότητας των συμπτωμάτων,
ενώ οι λειτουργοί δέχθηκαν τηλεφωνήματα και από στενούς συγγενείς εκλιπόντων από τη νόσο, που
ζητούσαν συμπαράσταση. Με τα
άτομα αυτά οι ψυχολόγοι έχουν τακτική επαφή για την πιο σωστή στήριξή τους.

Γραμμές βοήθειας
Για συγγενείς και το ευρύ κοινό η αρχική επικοινωνία θα γίνεται μέσω άλλων δύο τηλεφωνικών
γραμμών κατά τις ακόλουθες ώρες:
9:00 π.μ. – 10:00 π.μ. και 1:00 μ.μ. –
2:00 μ.μ. όλες τις μέρες της εβδομάδας και οι αριθμοί επικοινωνίας είναι: 99 928405 και 99 928406.

Επαγγελματίες
υγείας
Περιστατικά που αφορούν τους

λειτουργούς υγείας, κυρίως της
πρώτης γραμμής, ήδη έχουν
αναφερθεί και τύχει διαχείρισης από την Υπηρεσία, ανέφερε ο δρ Πλατρίτης. Την προηγούμενη εβδομάδα, μάλιστα,
αναφέρθηκε ένα περιστατικό
αναστάτωσης ανάμεσα στο βοηθητικό προσωπικό στο Γενικό
Νοσοκομείο Αμμοχώστου, σε
βαθμό που δεν μπορούσαν να
εκτελέσουν τα καθήκοντά τους.
Αμέσως, ανταποκρίθηκε ομάδα
από τις Υπηρεσίες Ψυχικής
Υγείας, μετέβη στο νοσοκομείο
αναφοράς, όπου σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, δημιουργήθηκαν μικρές ομάδες των πέντε-έξι ατόμων και έγινε ένα
βιωματικό εργαστήρι το οποίο
διήρκεσε τρεις ημέρες, μέσα
από το οποίο καθησυχάστηκαν
τα μέλη του προσωπικού και
επέστρεψαν στα καθήκοντά
τους. Επίσης, όσοι ένιωθαν ότι
χρειάζονταν και προσωπική
επαφή με τον κλινικό ψυχολόγο, την εξασφάλισαν. Γιατροί
και νοσηλευτές θα πρέπει να
ασχοληθούν σοβαρά με το φαινόμενο της επαγγελματικής
εξουθένωσης που δημιουργούν
καταστάσεις κρίσης, σημείωσε
ο δρ Πλατρίτης. Αυτό μπορεί να
προκαλέσει αδικαιολόγητη ένταση σε αυτούς και μπορεί να
εμφανίσουν προβλήματα συμπεριφοράς, ακόμα και σωστής
κρίσης εξαιτίας της εξουθένωσης. Ενδεχομένως να υπάρξουν
περιπτώσεις λανθασμένου χειρισμού καταστάσεων και μειωμένου ηθικού, γι’ αυτό υπάρχει η ομάδα των ειδικών στην
οποία μπορούν να αποταθούν,
επεσήμανε ο δρ Πλατρίτης.

ΑΡΘΡΟ / Του ΤΑΚΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

Π

αρακολουθώ με πολύ ενδιαφέρον, εδώ αλλά και παγκόσμια, διάφορες τοποθετήσεις,
προβλέψεις, για το πού μέλλει να
πάει ο κόσμος μετά απ’ αυτή την
πανδημία. Βέβαια, η ίδια συζήτηση
υπάρχει ανεξάρτητα από την έκταση
ή ακόμα και από την ίδια την ύπαρξη
αυτής της αρρώστιας. Δεν θα σταθώ
στις διάφορες υπερβολές που ακούγονται και που φτάνουν ή και ξεπερνούν τις προφητείες, τα ψεύδη
που ακούγονται και τις συνακόλουθες
δεισιδαιμονίες. Αν και πρέπει κανείς
να ασχοληθεί και με αυτά δεδομένης
της πανδημιακής έκτασης που λαμβάνουν.
Ελπίζω η τεχνολογία και η επιστήμη να βοηθήσουν γρήγορα να
βγούμε από αυτό το τέλμα. Κι αυτό
ανεξάρτητα από το ερώτημα πώς
αντιμετωπίζεται μια οξεία τεχνολογία,
στα χέρια υποβαλλουσών εξουσιών.
Μόνο οι θεσμοί και η σε αντίστοιχο
βαθμό οξεία αντίληψη και αντίδραση
των πολιτών, μπορεί σε βαθμό να
συγκρατήσει τη δύναμη του ελέγχου
που ασκούν ήδη και θα ασκούν αύριο

Παγκοσμιότητα κατά της παγκοσμιοποίησης
σε υπέρτατο βαθμό πάνω στη ζωή
μας οι δυνάμεις που θα ξέρουν εκείνη
την ασήμαντη λεπτομέρεια της ζωής
μας, η οποία ωστόσο δημοσιευόμενη
θα παίρνει διαστάσεις πανδημίας.
Γι΄ αυτό θα έχουν ήσυχη ζωή μόνο
οι ήσυχοι άνθρωποι. Εννοώ όσοι δεν
θα ασχολούνται με τα κοινά. Όλοι
σε κάποια στιγμή της ζωής μας παραφερθήκαμε, κάναμε κάτι που δικαιούμαστε να το κρατάμε για μας
ή και για τους κοντινούς μας φίλους,
το οποίο όμως δημοσιευόμενο αποκτά κάτω από άλλες συνθήκες, τρομακτικές διαστάσεις. Διαστάσεις τέτοιες που επιβάλλουν απαγόρευση
δημόσιου βίου. Αυτό ισχύει για όλους.
Κανένας δεν θέλει τα ιδιωτικά του
πράγματα, βορά στο πλήθος. Που
πάντα αρέσκεται στη βρώση ξένων
ιστοριών.
Σε προηγούμενο άρθρο μου, επικεντρωνόμενος στο μέλλον σε κοινωνικό επίπεδο, είχα γράψει πως
βλέπω να οδεύουμε σε ένα κόσμο
πιο περιχαρακωμένο, πιο εσωστρεφή,
και αν το πω πιο σκληρά, πιο απροκάλυπτα, αντικοινωνικό. Κι αυτό

γιατί το υπόγειο μήνυμα που μεταφέρει το σύνθημα «μένουμε σπίτι»
–και καλά κάνουμε– είναι πως αυτό
που σώζει είναι ακριβώς αυτό. Ο καθείς στα του οίκου του. Ο καθείς στα
σύνορά του. Όχι στις αγκαλιές, όχι
στις συζεύξεις. Ο καθένας μόνος του.
Είναι γνωστή άλλωστε η ρήση «το
μέσον είναι το μήνυμα». Και το μέσον
σε αυτή την περίπτωση είναι η συνοριακή εξουσία. Ο παιδονόμος του
μέλλοντος.
Καταλαβαίνω και συμφωνώ σε
επιχειρήματα πως στο παρελθόν τέτοιες πανδημίες οδήγησαν στη δημιουργία των πρώτων εθνικών συστημάτων υγείας. Άρα οδήγησαν σε
συνεργασίες για το κοινό όφελος.
Έχω το θράσος να ελπίζω και εγώ
πως τέτοια πράγματα μπορεί να δούμε και τώρα. Φοβούμαι πάντως πως
η γενική αίσθηση της απουσίας της
ενωμένης Ευρώπης οδήγησε σε μια
περαιτέρω άμβλυνση της άποψης
πως είναι αναγκαίες οι διεθνείς συνεργασίες.
Μέσα σε αυτά τα νέα δεδομένα
τα πολιτικά πράγματα σκουραίνουν.

Η αποστασιοποίηση των πολιτών
θα επεκταθεί. Ας μη θυμίσω εδώ
ξανά το γιατί. Ο καθένας στο σπίτι
του θα είναι το μότο. Το λέω αυτό
για να υποδείξω πως σε εποχές όπου
η πολιτική θα έχει υποχρέωση να
παίξει ένα πραγματικά ουσιώδη και
αναγκαίο ρόλο υπεράσπισης ενός
καλύτερου ή έστω βιώσιμου μέλλοντος, θα έχει την ιδία ώρα να αντιμετωπίσει πρώτα απ΄ όλα αυτούς που
θα θέλει να υπερασπιστεί.
Είναι η ώρα λοιπόν για θεμελιακές
αλλαγές Όποιος νομίζει πως με μια
από τα ίδια θα διαδράμουμε, όπως
και στο παρελθόν, μάλλον ζει σε
άλλο πλανήτη.
Προσωπικά έχω το θράσος της
ελπίδας πως τα πράγματα δεν θα
γίνουν έτσι. Χρειαζόμαστε όμως
μια παιδεία που ενώ θα μας μαθαίνει
να μαθαίνουμε, θα μας κάνει ταυτόχρονα πιο επιρρεπείς στην αγάπη
για την αλήθεια. Μια παιδεία που
θα διδάσκει τον ανθρωπισμό και η
εξειδίκευση να ακολουθεί. Αν η ανθρωπότητα εν συνόλω δεν γνωρίζει
στοιχειώδη πράγματα για την ιστο-

ρία της ανθρώπινης φυλής, με στοιχειωδέστερο αυτής της ιστορίας το
γεγονός πως οι άνθρωποι έχουν φονεύσει, σκοτώσει, δολοφονήσει και
μάλιστα με τους πιο φρικτούς τρόπους εκατομμύρια άλλους συνανθρώπους, αν δεν το γνωρίσουμε αυτό βαθιά, και δεν ντραπούμε, δεν
βλέπω πώς θα βγούμε σε ξέφωτο.
Επειδή λοιπόν η διεθνής συνεργασία, αυτή η μεγάλη αναγκαιότητα,
έχει υποστεί πλήγμα, η πολιτική
πρέπει να ξέρει πως οφείλει να ξαναρχίσει εκ παρθένου εδάφους.
Αυτό ας το γνωρίζουν όσοι θέλουν
να έχουν ρόλο. Το μέλλον θα είναι
συντριπτικό. Τι προτείνω πέρα απ΄
όσα ήδη είπα για την παιδεία. Η
ανάγκη για την παγκοσμιότητα μάς
επιβάλλει να συγκρουστούμε με
την ουσία της παγκοσμιοποίησης.
Παγκόσμιος φόρος πάνω στις διεθνείς συναλλαγές. Δεν υπάρχουν
πολλοί τρόποι να μετακινηθεί το
χρήμα από τις τσέπες του ενός τοις
εκατό του κόσμου, που ας θυμίσω
κατέχουν όσα κατέχουν μαζί σαράντα χώρες. Μπορεί ως τώρα να

ήταν σωστό το «σκέψου παγκόσμια
και δράσε τοπικά.» Τώρα πια με την
παγκοσμιοποίηση είναι σωστό και
το ανάποδο. Σκεφτείτε τοπικά και
δράστε παγκόσμια.
Χρειαζόμαστε συνεργασίες που
ξεπερνούν τα σύνορα. Όσοι ελέγχουν
αυτό το άρρωστο παγκόσμιο σύστημα που υποτάσσει το 99% των ανθρώπων πάνω στη Γη, συνεργάζονται. Η καταπιεσμένη πλειοψηφία
αρνείται να συνεργαστεί. Χρειαζόμαστε ακόμα διεθνικές ομοσπονδίες.
Με όρους προοδευτικούς Με στάθμιση ψήφου Για να αισθάνονται τα
μικρότερα κράτη ότι μετέχουν των
όποιων εξελίξεων. Αν θέλει να σωθεί
η Ευρώπη ιδού το άθλημα στο οποίο
πρέπει να επιδοθεί. Πάνω απ΄ όλα
χρειαζόμαστε να σπάσουν τα διαδικαστικά. Αυτά που κρατούν τα
πράγματα στις επαναλήψεις του παρελθόντος. Με αποτέλεσμα να ξαναζούμε σαν τον Σίσυφο την τραγική
επανάληψη μιας αποτυχίας.

Ο κ. Τάκης Χατζηγεωργίου είναι τέως ευρωβουλευτής.
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Εκκλήσεις
για βοήθεια
στην υγεία και
την οικονομία
Ο Μ. Ακιντζί και δύο Τουρκοκύπριοι
γιατροί μιλούν στην «Κ» για την κρίση
του κορωνοϊού, αλλά και την επόμενη μέρα
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Η πανδημία του κορωνοϊού εξακολουθεί να επηρεάζει το βόρειο κομμάτι της Κύπρου με τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στην τουρκοκυπριακή κοινότητα να πλησιάζουν
στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας τριψήφιο αριθμό. Μέσα σε
αυτά τα πλαίσια, η «κυβέρνηση»
αποφάσισε την παράταση των έκτακτων μέτρων τα οποία ληφθήκαν
στις αρχές Μαρτίου για την αντιμετώπιση του ιού. Όλα δείχνουν
ότι τα έκτακτα μέτρα, όπως λ.χ. η
μερική απαγόρευση κυκλοφορίας,
θα συνεχιστούν μέχρι τα τέλη του
μηνός, σε μια προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης του κορωνοϊού στα Κατεχόμενα. Αναλύοντας
την πορεία της νέας πανδημίας,
Τουρκοκύπριοι επιστήμονες και
γιατροί εστιάζουν σε τρία σημεία:
1) Στα λάθη που έγιναν στις αρχές
της πανδημίας, 2) Στα μεγάλα κενά
και τις ελλείψεις που παρατηρούνται στη μάχη κατά του νέου ιού
και 3) Στην αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης.
Ο γιατρός Τζεμάλ Μερτ, μέλος
του τ/κ Παιδιατρικού Συλλόγου και
πρώην πρόεδρος του τ/κ Ιατρικού
Επιμελητηρίου, εστιάζει στον ανεπαρκή αριθμό των τεστ στα Κατεχόμενα, σημειώνοντας ότι χρειάζονται επειγόντως περισσότερα
τεστ για να παραμείνει η κατάσταση
εντός ελέγχου. Ο κ. Μερτ επισημαίνει ότι «ο συναγερμός για το τ/κ
σύστημα υγείας χτύπησε στις 10
Μαρτίου, όταν διαγνώστηκε ένας
Γερμανός τουρίστας με τον ιό Covid-19. Αμέσως διέκοψαν τη λειτουργία τους τα σχολεία, και οι πτήσεις τσάρτερ αναστάληκαν. Στη
συνέχεια, άρχισε η εμφάνιση και
η εξάπλωση των κρουσμάτων που
έχουν ως σημείο εκκίνησης το Ηνωμένο Βασίλειο και προσθέτει: «Λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Βόρεια
Κύπρο ζουν 400 χιλιάδες άνθρωποι,
δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουν
πραγματοποιηθεί αρκετά τεστ για
μια μικρή κοινωνία σαν τη δική
μας. Μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 3.250 PCR
τεστ και γρήγορα τεστ εντοπισμού
αντισωμάτων, ενώ κάποια τεστ
επαναλαμβάνονται στα ίδια άτομα.
Προκύπτει δηλαδή ότι ο πραγματικός αριθμός διαφορετικών ατόμων
που εξετάστηκαν είναι μικρότερος.
Το ποσοστό των τεστ σε σχέση με

τον πληθυσμό είναι γύρω στο 0,8%.
Με βάση αυτό το ποσοστό είναι
αδύνατο να εντοπίσουμε όλους
τους θετικούς στον ιό ασθενείς. Αν
υποθέσουμε ότι το ποσοστό ασυμπτωματικών ασθενών είναι 30%,
θα μπορούσαν να υπάρχουν τουλάχιστον 20-30 ασθενείς που δεν
έχουν ακόμη διαγνωσθεί. Αυτός είναι ένας μεγάλος κίνδυνος. Επιπλέον, θα μπορούσαν να εμφανιστούν
νέοι ασθενείς, εάν δεν τηρούνται
οι κανόνες καραντίνας».
Ο γνωστός γιατρός, πρώην «βουλευτής» και ακτιβιστής Οκάν Νταγλί, λέει για την κατάσταση: «Δεν
είναι δυνατόν να γίνει σαφής αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης,
διότι ο αριθμός των τεστ που πραγματοποιούνται ημερησίως είναι
περίπου 200-300. Με αυτό υπόψη,
μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν
2-3 νέα κρούσματα κάθε μέρα.
Ωστόσο, ο μικρός αριθμός περιπτώσεων που έχουν υποστεί μέχρι
σήμερα σοβαρή πνευμονία, μας
δίνει περιθώρια αισιοδοξίας». Σύμφωνα με τον κ. Νταγλί, εκτός από
τον μικρό αριθμό των τεστ, η τ/κ

Το σημαντικότερο που θα πρέπει να κάνει η ε/κ πλευρά, σύμφωνα με τους Τ/κ γιατρούς, είναι να καλέσει κυρίως την Επιτροπή Υγείας, να είναι πιο δραστήρια

καθώς υπάρχει ανάγκη για κοινή δράση στην απομόνωση του ιού σε ολόκληρο το νησί.
κοινότητα αντιμετωπίζει επίσης
σειρά συστημικών αδυναμιών στη
μάχη κατά του κορωνοϊού. Ενδεικτικά, τα μέτρα που λαμβάνει η
«κυβέρνηση» δεν τηρούν τις προδιαγραφές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΫ), ενώ ο επαναπατρισμός Τ/κ από το εξωτερικό








H τ/κ κοινότητα χρειάζεται επειγόντως περισσότερα μοριακά τεστ για τον
ιό και οικονομική βοήθεια για να σταθεί στα
πόδια της μετά το τέλος
της κρίσης, σύμφωνα με
τους Τ/κ επιστήμονες.

αυξάνει τον κίνδυνο εξάπλωσης
του ιού σε μεγάλο τμήμα της τ/κ
κοινότητας. Για το ίδιο ζήτημα, ο
κ. Μερτ επισημαίνει ότι το σύστημα
υγείας των Κατεχομένων θα αποδειχθεί ανεπαρκές σε συνθήκες
επιδημίας, καθώς η «κυβέρνηση»
δεν επέδειξε εξ αρχής την απαιτούμενη σοβαρότητα έναντι στο
ενδεχόμενο της πανδημίας: «Η
πρόσφατη πυρκαγιά στο μεγαλύτερό μας νοσοκομείο, το Νοσοκομείο της Λευκωσίας, έχει επίσης
βλάψει το τ/κ σύστημα υγείας κατά
τους τελευταίους μήνες. Λόγω της
απαγόρευσης της κυκλοφορίας και
άλλων μέτρων που εφαρμόστηκαν,
και λόγω του ιδιόρρυθμου καθεστώτος, ο αριθμός των ασθενών
είναι πλέον υπό έλεγχο, αλλά η
ανεπάρκεια τόσο σε μονάδες εντατικής θεραπείας όσο και σε ανα-

πνευστήρες προκαλεί ανησυχία.
Το Νοσοκομείο Λευκωσίας έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται ως νοσοκομείο αναφοράς, εξαιτίας αυτής
της απόφασης είναι πλέον δύσκολο
για πολλούς χρόνιους ασθενείς και
ασθενείς με οξεία προβλήματα υγείας να έχουν πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη εφόσον δεν είναι
ασθενείς Covid-19. Επίσης, τα εμβόλια παιδικής ηλικίας σε μεγάλο
βαθμό αναβλήθηκαν. Αυτό μπορεί
να οδηγήσει σε άλλες ασθένειες
(π.χ. ιλαρά, κοκίτη, ανεμοβλογιά,
παρωτίτιδα, πολιομυελίτιδα κ.ά.)
κατά την προσεχή περίοδο».

Η σημασία της βοήθειας
Σύμφωνα με τους κ. Μερτ και
κ. Νταγλί, στην παρούσα συγκυρία,
η τ/κ κοινότητα χρειάζεται πολυεπίπεδη βοήθεια για την αντιμετώ-

Μ. Ακιντζί στην «Κ»: Πολλά τα μαθήματα από την επιδημία
«Βρισκόμαστε εδώ και αρκετούς
μήνες, ειδικά τις τελευταίες εβδομάδες, αντιμέτωποι με την επιδημία του κορωνοϊού που εντατικοποιείται συνεχώς. Πλέον έχει
γίνει σαφές σε όλους ότι αυτός ο
θανατηφόρος ιός δεν γνωρίζει σύνορα, δεν κάνει διάκριση μεταξύ
πλουσίων και φτωχών, ισχυρών
ή αδύναμων. Ως ανθρωπότητα
αντιμετωπίζουμε μια μεγάλη απειλή. Από την πρώτη στιγμή που
κατανοήσαμε αυτή την πραγματικότητα, βλέποντας ότι το νησί
μας κινδυνεύει στο σύνολό του,
κάλεσα τον κ. Αναστασιάδη. Όπως
θα θυμάστε, στις 3 Φεβρουαρίου,
εξασφαλίσαμε τη σύγκληση της
Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής
για την Υγεία στο Λήδρα Πάλας.
Δεδομένου ότι ο ιός δεν είχε εμφανιστεί ακόμη στο νησί μας,
αποφασίστηκε ότι πρέπει να ληφθούν σοβαρά μέτρα στις περιοχές
των αεροδρομίων και στα λιμάνια
και στις δύο πλευρές. Επιπλέον,
υπογραμμίστηκε η σημασία της
συνεχούς επαφής της Δικοινοτικής
Τεχνικής Επιτροπής Υγείας. Ωστό-

σο, όπως είναι γνωστό, ο ιός έφτασε στο νησί μας παρά τα μέτρα
που επιχειρήθηκαν να ληφθούν.
Από εκείνη τη στιγμή και μετά,
ήταν απαραίτητο να κλείσουμε
τις πύλες του νησιού στον έξω
κόσμο όσο το δυνατόν καλύτερα
και να εφαρμόσουμε τις μέγιστες
συνθήκες απομόνωσης στο εσωτερικό. Αυτό εφαρμόστηκε σε κάποιο βαθμό σε Βορρά και Νότο,
αν και όχι εντατικά. Εγώ θα προτιμούσα ορισμένες αποφάσεις να
λαμβανόταν νωρίτερα και να ήταν
πιο περιεκτικές. Αλλά τα μέτρα
λήφθηκαν, έστω και αποσπασματικά. Πρέπει, επίσης, να επισημάνουμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία
των ανθρώπων μας, ακολουθεί
τις εκκλήσεις μας για «παραμονή
στο σπίτι». Κάτω από αυτές τις
συνθήκες, δεν αντιμετωπίζουμε
σήμερα το χειρότερο σενάριο σε
ολόκληρη την Κύπρο. Ωστόσο,
14 ζωές χάθηκαν στον Νότο και
3 στον Βορρά. Ελπίζω ότι αυτός
ο αριθμός δεν θα αυξηθεί και μοιράζομαι τον πόνο των συγγενών
τους. Εκτός αυτού, θα ήθελα να

τονίσω την ισχυρή πεποίθησή
μου ότι δεν πρέπει να χαλαρώσουμε στον αγώνα κατά της επιδημίας. Η υπόθεση δεν έχει λήξει
στην Κύπρο. Παρόλο που επί του
παρόντος η κατάσταση δεν είναι
εκτός ελέγχου, δεν πρέπει να εφησυχάζουμε. Ας μην πανικοβληθούμε, αλλά ας συνεχίσουμε να
είμαστε προσεκτικοί. Είμαστε
αποφασισμένοι να συνεχίσουμε
και να εντατικοποιήσουμε την
επικοινωνία, τη συνεργασία, και
την αλληλεγγύη μέσω της κοινής
τεχνικής επιτροπής για την Υγεία
μεταξύ των δύο πλευρών. Υπό
αυτή την έννοια, υπάρχει συνεχής
επικοινωνία μεταξύ των επαγγελματιών του τομέα της υγείας, και
μεταξύ των φίλων μου στην Προεδρία και των υπαλλήλων στο
Γραφείο του κ. Αναστασιάδη. Όσο
είναι απαραίτητο, θα συνεχίσω
να έρχομαι σε επαφή με τον κ.
Αναστασιάδη όπως και πριν. Πιστεύω ότι θα υπάρξουν πολλά μαθήματα που αυτή η επιδημία σίγουρα θα μας διδάξει. Αλλά τώρα,
ως κοινότητες, θα πρέπει να εστιά-

σουμε στην ‘επιβίωση’, στο να
σταθούμε όρθιοι. Ως κοινότητες
του νησιού, πρέπει να είμαστε
αλληλέγγυοι ξεχωριστά, στο εσωτερικό των κοινοτήτων μας και
να ενεργούμε αλληλέγγυα στις
μεταξύ μας σχέσεις.
Όπως είναι γνωστό, έγραψα
επιστολές σε διάφορους διεθνείς
οργανισμούς με την ιδιότητα του
εκλεγμένου ηγέτη των Τουρκοκυπρίων. Είναι προφανές ότι ο
τουρκοκυπριακός λαός, ο οποίος
έχει περιορισμένη πρόσβαση σε
διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τους γνωστούς λόγους,
χρειάζεται επείγουσα στήριξη, κυρίως στον τομέα της υγείας και
της οικονομίας. Σε μια τέτοια περίοδο, θέλω να πιστεύω ότι αυτά
τα θεσμικά όργανα θα εισακούσουν τους Τουρκοκύπριους και
θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.
Ειλικρινά ελπίζω ότι όλη η ανθρωπότητα και όλοι οι άνθρωποι
που ζουν στο νησί μας θα απαλλαγούν από αυτή τη μεγάλη καταστροφή με τις λιγότερες δυνατές
απώλειες».

πιση της κρίσης του κορωνοϊού :
κατάλληλο ιατρικό εξοπλισμό και
οικονομική στήριξη.
Ο γιατρός Νταγλί εξηγεί: «Δεν
αποκλείεται ο αριθμός των συσκευών τεχνητής αναπνοής να μην
επαρκέσει εάν ο ιός εξαπλωθεί περαιτέρω και εάν εμφανιστούν σοβαρές περιπτώσεις. Ωστόσο, εάν
ο ρυθμός αύξησης των κρουσμάτων
παραμείνει στα σημερινά επίπεδα
χωρίς να κορυφωθεί τότε οι δυνατότητες που έχουμε μπορεί να επαρκέσουν. Ευκαιρίας δοθείσης θα
ήθελα να τονίσω: «Το πιο σημαντικό
πράγμα που θα πρέπει να κάνει η
Ελληνοκυπριακή πλευρά είναι να
καλέσει τις δικοινοτικές επιτροπές,
κυρίως την Επιτροπή Υγείας, να
είναι πιο δραστήριες και να ενεργήσουν από κοινού κατά του κορωνοϊού.
Υπάρχει επίσης ανάγκη για κοινή δράση και αλληλεγγύη πρώτα
στην απομόνωση του ιού σε ολόκληρο το νησί και στη συνέχεια
την κοινή αντιμετώπιση της συρρίκνωσης των οικονομιών». Από
την πλευρά του ο γιατρός Μερτ
προσθέτει ότι η τ/κ κοινότητα χρειάζεται αμέσως αναπνευστήρες,
εξοπλισμό εντατικής θεραπείας,
μάσκες, γάντια, προστατευτικό ιατρικό ρουχισμό, αντιιικά φάρμακα
και φυσικά μεγάλο αριθμό διαγνωστικών κιτ Covid-19. Μαζί με αυτά
τα μέσα, η τ/κ κοινότητα χρειάζεται
οικονομική βοήθεια για να καταφέρει να σταθεί στα πόδια της μετά
το τέλος της κρίσης: «Μέχρι στιγμής, μόνο η Τουρκία παρέχει βοήθεια στους Τουρκοκυπρίους. Κάποιοι οικονομικοί πόροι, ιατρικές
προμήθειες και φάρμακα έχουν
σταλεί για να χρησιμοποιηθούν σε
αρχική φάση. Παρέχεται επίσης
ιατρική υποστήριξη και επιστημονική βοήθεια. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να
στείλει ιατρικά εφόδια, εξοπλισμό
και φάρμακα αξίας πέντε εκατομμυρίων ευρώ σε δύο στάδια. Επίσης
στον τ/κ Τύπο κυκλοφόρησε η είδηση ότι η Ε.Ε. θα στείλει επίσης
περίπου είκοσι ιατρούς και προσωπικό υγείας».

ΑΡΘΡΟ / Του ΠΑΝΙΚΟΥ ΛΕΩΝΙΔΟΥ

Περιορισμός ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών εν μέσω πανδημίας

Σ

ε μια εποχή που η συζήτηση
για τη διαφύλαξη και προστασία των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών έφτασε στο
απόγειό της, όπου οι πλείστες χώρες
ανά τον κόσμο τα περιβάλλουν με
συνταγματικό μανδύα, ιδρύοντας
παράλληλα ειδικούς διεθνείς οργανισμούς προστασίας τους, εμφανίστηκε δυστυχώς η πανδημία
του κορωνοϊού.
Ένας αόρατος και μεγάλος εχθρός, που ανάγκασε όλα σχεδόν
τα κράτη να λάβουν άμεσα και δραστικά, σε αρκετές περιπτώσεις μέτρα, με σκοπό την διαφύλαξη της
δημόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτών
των αποφάσεων, αναπόφευκτα οι
κυβερνήσεις όφειλαν και οφείλουν
να λάβουν τέτοια μέτρα που να αντιμετωπίσουν μια πρωτόγνωρη και
επικίνδυνη για την υγεία και κατ’

επέκταση για τη ζωή των πολιτών,
κατάσταση. Εξάλλου, αυτή είναι
και η πρώτιστη προτεραιότητα και
υποχρέωση κάθε κράτους.
Παράλληλα, τα κράτη με τις καθημερινές τους αποφάσεις, διατάγματα και ανακοινώσεις, ουσιαστικά περιορίζουν τα ατομικά δικαιώματα, όπως για παράδειγμα
το δικαίωμα των φοιτητών για επαναπατρισμό και τη σωματική κίνηση στον ελεύθερο χώρο.
Ζούμε πράγματι μια ξεχωριστή,
από όλες τις απόψεις, περίοδο, τόσο
σε σχέση με την εμφάνιση και εξάπλωση του ιού, όσο και με τα συνταγματικά θέματα, ιδιαίτερα τα
ατομικά μας δικαιώματα. Είναι πολλές οι συζητήσεις και αναλύσεις
που γίνονται, σχετικά με το κατά
πόσο τα κράτη υπερβαίνουν τα
συνταγματικά όρια, με τη χρήση

των διαταγμάτων και των αποφάσεων, με τα οποία επιδιώκουν την
αποφυγή περαιτέρω εξάπλωσης
του ιού. Η διαφύλαξη και προστασία
των ατομικών δικαιωμάτων και
ελευθεριών, έναντι των παρεμβάσεων του κράτους, αποτελεί μια
από τις σημαντικότερες κατακτήσεις των σύγχρονων κρατών. Συνεπώς, οποιοσδήποτε περιορισμός
τους, υπό τις κανονικές συνθήκες
λειτουργίας του κράτους, δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνεται αποδεκτός, αφού τα όργανα κάθε κράτους είναι υποχρεωμένα να λειτουργούν με συνταγματική και νομοθετική «ευλάβεια».
Στην παρούσα κρίσιμη φάση
που έχει περιέλθει και ο δικός μας
τόπος, όπου επεκτείνεται η εξάπλωση του ιού, με όλες τις επακόλουθες δυσάρεστες συνέπειες, το

κράτος, αλλά και όλοι ανεξαιρέτως
οι πολίτες οφείλουμε να ασκούμε
τα συνταγματικά μας δικαιώματα,
κατά το μέτρο και τρόπο, που δεν
βλάπτεται η υγεία, η οποία δεν
είναι μόνο δημόσιο, αλλά και ατομικό αγαθό. Όσα δικαιώματά μας,
λοιπόν, συνδέονται με την υγεία,
και ευρύτερα με όσα αγαθά βρίσκονται σε μια ειδική σχέση που
μπορεί να την διακινδυνεύουν, ενδέχεται να συρρικνωθούν θεσμικά,
και να προσαρμοστούν στο απαραίτητο για την περίσταση μέτρο.
Αναμφίβολα, κορυφαίο ατομικό
δικαίωμα, αποτελεί η σωματική κίνηση στον ελεύθερο χώρο, ένα δικαίωμα το οποίο αυτή την περίοδο
έχει περιοριστεί αισθητά και οφείλουμε όλοι να σεβαστούμε, αφού
όπως επιστημονικά αποδεικνύεται
η διασπορά του ιού εξαρτάται από

την επαφή των ανθρώπων.
Είναι φανερό, λοιπόν, ότι σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία δοκιμάζονται πολλές από τις αντοχές μας.
Χρειάζεται υπομονή, ψυχραιμία,
υπευθυνότητα μα κυρίως συστήνεται επαγρύπνηση, τόσο σήμερα
για τον αόρατο εχθρό που καραδοκεί, αλλά και στο μέλλον για διαφύλαξη της ίδιας της Δημοκρατίας.
Πέρα από τις αντοχές όλων των
πολιτών, δοκιμάζονται αυτή την
περίοδο οι θεσμοί, αλλά και η ίδια
η Δημοκρατία. Τα συνταγματικά
ατομικά δικαιώματα, περνούν μια
μεγάλη δοκιμασία. Βιώνουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις και συνθήκες και ως εκ τούτου οι ευθύνες
όλων μας, πολιτών αλλά και πολιτικών, είναι πάρα πολλές και μεγάλες. Όσον αφορά την αντιμετώπιση του ιού, αυτό ασφαλώς είναι

θέμα των ειδικών, των επαϊόντων.
Ο περιορισμός όμως της εξάπλωσης-διάδοσής του, επαφίεται στην
δική μας στάση. Είναι αποκλειστικά
στο χέρι των πολιτών. Για αυτό λοιπόν, πρέπει όλοι να επιδείξουμε
την απαραίτητη αυτοσυγκράτηση,
υπευθυνότητα και σοβαρότητα
ενόψει μάλιστα και της περιόδου
που ακολουθεί.
Στο χέρι των πολιτών ασφαλώς,
είναι και το θέμα της συνταγματικής
και νόμιμης λειτουργίας των θεσμών. Οφείλουμε όλοι να επαγρυπνούμε, για να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε τα ατομικά συνταγματικά μας δικαιώματα και να τα απολαμβάνουμε όταν επιτέλους νικήσουμε τον εχθρό.

Ο κ. Πανίκος Λεωνίδου είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΗΚΟ και νομικός.
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Kυριακή 12 Απριλίου 2020

Κεκλεισμένων των θυρών η Αγία Εβδομάδα
Η επιχείρηση της Αστυνομίας, τα σχέδια δράσης που έχουν ετοιμασθεί από τις διευθύνσεις σε κάθε επαρχία και οι Ακολουθίες
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Από το σπίτι

Η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον προκαθήμενο
της Εκκλησίας, την περασμένη
Πέμπτη, μπορεί να θεωρηθεί ως
και το τυπικό κλείδωμα εφαρμογής
των μέτρων που έχουν ετοιμασθεί
από πλευράς Αστυνομίας και αφορούν το κομμάτι εκείνο των συναθροίσεων σε ναούς, το επόμενο
επταήμερο. Κατά τη συνάντηση
των δύο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας φαίνεται να εξασφάλισε
τη συγκατάθεση του αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου πως οι κληρικοί
θα αποθαρρύνουν τους πιστούς
εκείνους, που ενδεχομένως επιχειρήσουν να παραβιάσουν τα μέτρα,
προσεγγίζοντας εκκλησίες, στάση

Οι ανάγκες των πιστών θα κα-








Η τέλεση των Θείων Ακολουθιών της Μεγάλης
Εβδομάδας και της Αναστάσεως θα πραγματοποιηθούν κεκλεισμένων
των θυρών, σε μια προσπάθεια προστασίας της
δημόσιας υγείας του
πληθυσμού από την επιδημία του κορωνοϊού.
που διευκολύνει την Πολιτεία να
εκτελεί απρόσκοπτα το σχέδιο δράσης που έχει εκπονηθεί για πιστή
τήρηση των διαταγμάτων, ειδικά
τη Μεγάλη Εβδομάδα.
Μια εξέλιξη που ακόμα και στο
κομμάτι εκείνο των κληρικών που
δείχνει να κατανοεί την πραγματικότητα, γίνεται αποδεκτή με πόνο
ψυχής, όπως μας έλεγε μέλος της
Ιεραρχίας. Εκτός από την Αστυνομία, η οποία έχει αναλάβει τον συντονισμό της όλης προσπάθειας
αποτροπής φαινομένων παρακοής
των διαταγμάτων, σημαντικό ρόλο
στο κομμάτι πειθαρχίας του κοινού
θα διαδραματίσει και η στάση των
ιεραρχών σε κάθε μητροπολιτική
περιφέρεια.
Παρά το γεγονός ότι από πλευράς αστυνομικών αρχών τονίζεται
με έμφαση πως τα μέτρα που έχουν

Μέσα σε πρωτόγνωρες συνθήκες, οι πιστοί και στην Κύπρο θα βιώσουν το Θείο δράμα της Μεγάλης Εβδομάδας και το χαρμόσυνο φως της Αναστάσεως. Η περιφορά των Επιταφίων δεν θα πραγματοποιηθεί όπως και το άναμμα των λαμπάδων με το Άγιο Φως.
ετοιμασθεί είναι τα ίδια σε παγκύπρια κλίμακα, είναι βέβαιο πως σε
επιτελικό επίπεδο έχει γίνει ειδική
προετοιμασία για περιοχές οι οποίες
έχουν χαρακτηρισθεί υψηλού «κινδύνου». Ένα έργο το οποίο έχουν
αναλάβει οι Αστυνομικές Διευθύνσεις σε κάθε επαρχία.

Το σχέδιο
Η γενική κατεύθυνση που έχει
δοθεί από την ηγεσία της Αστυνομίας, ειδικά για τις μέρες του Πάσχα,
είναι πως όλοι οι πολίτες, ανεξαιρέτως, είναι ίσοι απέναντι στο νόμο.
Στο πνεύμα αυτό από το Αρχηγείο
Αστυνομίας έχουν δοθεί οδηγίες
σε κάθε Αστυνομική Διεύθυνση να
ετοιμάσει ένα Σχέδιο Ενεργείας, ειδικά για την περίοδο από τη Μεγάλη
Παρασκευή έως την Τρίτη του Πάσχα. Τη Μεγάλη Παρασκευή τα μέ-

τρα επιτήρησης της Αστυνομίας θα
κορυφωθούν με το σύνολο του προσωπικού που είναι σε ενεργό δράση
να βρίσκεται επί ποδός. Τα μέλη
της Αστυνομίας, συνεπικουρούμενα
από άνδρες της Εθνικής Φρουράς,
της Πολιτικής Άμυνας και άλλων
υπηρεσιών, θα πραγματοποιούν σε
24ωρη βάση περιπολίες, σε αστικές
περιοχές και στην ύπαιθρο, σε μια
προσπάθεια αποτροπής φαινομένων
παραβίασης των μέτρων. Με βάση
το σχέδιο της Αστυνομίας, ιδιαίτερη
προσοχή θα επιδειχθεί στην ύπαιθρο
αλλά και σε απομακρυσμένες περιοχές όπου υπάρχουν εκκλησίες
ή μοναστήρια. Στην προσπάθεια
ελέγχου δύσκολων περιοχών, η
Αστυνομία έχει σχεδιάσει την ενεργοποίηση ενός δικτύου πληροφοριών με τη συνεργασία τοπικών και
εκκλησιαστικών αρχών, οι οποίες

ουσιαστικά θα αποτελέσουν το μάτι
της Αστυνομίας σε απομακρυσμένες
περιοχές.

Τα έθιμα
Πέρα από το κομμάτι των εκκλησιών και της αποτροπής συναθροίσεων, η Αστυνομία στρέφει
την προσοχή της και σε τυχόν παραβατικές εκδηλώσεις για να τις
προλάβει, αλλά και να αποτρέψει,
κυρίως νεαρά πρόσωπα, περιμετρικά των εκκλησιών. Έθιμα της
Μεγάλης Εβδομάδας όπως λαμπρατζιές, κροτίδες, εκδηλώσεις το βράδυ της Αναστάσεως απαγορεύονται
με την Αστυνομία να στέλνει αυστηρό μήνυμα ότι τα μέλη της δεν
θα χαριστούν σε οποιονδήποτε
επιχειρήσει να παραβιάσει τα απαγορευτικά μέτρα. Αυτό το οποίο
ξεκαθαρίζεται είναι πως εκεί που

υπάρχουν πληροφορίες για συναθροίσεις είτε για ρίψη κροτίδων,
η Αστυνομία θα επεμβαίνει αμέσως.
Η απόφαση από εκκλησιαστικής
πλευράς να μην πραγματοποιηθούν
θρησκευτικές εκδηλώσεις εκτός
ιερών ναών, θεωρείται ότι θα υποβοηθήσει το έργο της Αστυνομίας.

Κλειστοί οι ναοί
Από πλευράς Εκκλησίας τώρα,
το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου μια
μέρα πριν τη συνάντηση του με
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την
προηγούμενη εβδομάδα, αναμένεται να αποτελέσει σοβαρό παράγοντα αποτροπής φαινομένων
παρακοής στα διατάγματα. Ωστόσο,
καταλυτικό ρόλο, σε τοπικό επίπεδο, θα διαδραματίσουν οι οικείοι
Μητροπολίτες και η στάση που θα
τηρήσουν. Σε επίπεδο Συνόδου, η

λυφθούν με τον εξ αποστάσεως
«εκκλησιασμό». Εν προκειμένω, η Αρχιεπισκοπή θα χρησιμοποιήσει όλες τις δυνατότητες
που δίνει η σύγχρονη τεχνολογία. Πέρα από τις τηλεοπτικές
μεταδόσεις των θείων Ακολουθιών, τόσο από τον καθεδρικό
ναό στη Λευκωσία αλλά και άλλους ναούς, σημαντικό εργαλείο επαφής των πιστών με τις
εκκλησίες, κατά τη διάρκεια της
Μεγάλης Εβδομάδας θα είναι
και το διαδίκτυο. Ήδη στον ιστοχώρο της Αρχιεπισκοπής έχει
ξεκινήσει η ζωντανή μετάδοση
Ακολουθιών, κάτι που αναμένεται να πράξουν και άλλες Μητροπόλεις. Επίσης, για τις ομάδες εκείνες του πληθυσμού, με
λιγότερη επαφή με τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία, θα
υπάρχει και η επιλογή του ραδιοφώνου. Υπό τις περιστάσεις
αυτές, το μήνυμα που βγαίνει
από την Αρχιεπισκοπή είναι πως
για το φετινό Πάσχα οι πιστοί με
τη στάση τους μπορούν να μετατρέψουν κάθε σπίτι σε ένα
προσωπικό χώρο λατρείας, μειώνοντας στο μέτρο του δυνατού
τις συνέπειες της πανδημίας.

μεγάλη πλειοψηφία των Ιεραρχών
φαίνεται να ασπάζονται τις αρχιεπισκοπικές προτροπές για τη Μεγάλη Εβδομάδα. Στο πνεύμα αυτό
θα τελεστούν, κανονικά, οι ακολουθίες που προβλέπει το Τυπικό
της Εκκλησίας, χωρίς την παρουσία
πιστών. Καθ’ όλη την διάρκεια της
Μεγάλης Εβδομάδας, οι θύρες των
Εκκλησιών θα είναι κλειστές και
εντός θα βρίσκονται: ένας ιερέας,
δυο ψάλτες και κατ’ οικονομία ένας
νεωκόρος. Το μήνυμα από την Αρχιεπισκοπή είναι πως δεν θα επιτραπεί είσοδος σε άλλα πρόσωπα.
Στα έκτακτα μέτρα που θα ισχύσουν, κατά τη Μεγάλη Παρασκευή,
δεν θα πραγματοποιηθεί η περιφορά των Επιταφίων, ενώ το βράδυ
της Αναστάσεως το «Χριστός Ανέστη» δεν θα ακουστεί στον περίβολο των εκκλησιών.

ΑΡΘΡΟ / Του ΧΑΡΙΔΗΜΟΥ Κ. ΤΣΟΥΚΑ

Π

ριν από μερικά χρόνια ένας
θείος μου αρρώστησε βαριά.
Η θεία μου ανησύχησε και
κάλεσε τον ιερέα της ενορίας να
του διαβάσει μια ευχή. Ο ιερέας,
ένας άξιος του σχήματός του άνθρωπος, πήγε στο σπίτι, διάβασε
την ευχή, και πριν φύγει είπε στη
θεία μου: «Εγώ έκανα τη δουλειά
μου, αλλά κάλεσε και το γιατρό».
Ο ιερέας είπε απλώς αυτό που
θα έπρεπε να είναι βίωμα κάθε χριστιανού: ο Θεός δεν αντιπροσωπεύει την υπερφυσική δύναμη που,
κατόπιν παρακλήσεως, παρεμβαίνει
μαγικά στη φυσική νομοτέλεια του
κόσμου. Όταν προσευχόμαστε, ζητώντας τη χάρη του Θεού, κάτι
άλλο (πρέπει να) επιδιώκουμε.
Όπως παρατηρεί ο Στέλιος Ράμφος
στο βιβλίο του «Το Μυστικό του
Ιησού» (Αρμός, 2006), με την πίστη
παραιτούμαστε από την ιδέα ότι
όλα εξαρτώνται από μας. Αυτό,
όμως, δεν μας απαλλάσσει από τη
μέριμνα της αυτο-προστασίας.
Η πανδημία του κορωνοϊού επανέφερε το αρχέγονο ερώτημα για
τη σχέση Πίστης και Λόγου. Για
τον νεωτερικό άνθρωπο, η Πίστη
δεν συνιστά βίωμα ζωής, κυριαρχεί
ο Λόγος, το οποίο, σήμερα, θα πει
η Επιστήμη. Όταν, όμως, ο φόβος
της ασθένειας και του θανάτου
πλανάται πάνω από τη ζωή του,
όπως τώρα, παραμελημένα υπαρξιακά ερωτήματα επανέρχονται.
Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά; Τι νόημα έχω δώσει στη ζωή μου; Η συνειδητοποίηση της θνητότητας
συγκλονίζει. Το εγκόσμιο και το
μεταφυσικό συναντώνται.

Ο Χριστός της ιδεολογίας ή της υπέρβασης;







Η πανδημία του κορωνοϊού επανέφερε το αρχέγονο ερώτημα για τη
σχέση Πίστης και Λόγου.
Για τον νεωτερικό άνθρωπο, η Πίστη δεν συνιστά
βίωμα ζωής, κυριαρχεί ο
Λόγος, το οποίο, σήμερα,
θα πει η Επιστήμη.
Για μερικούς, η συμφορά της
πανδημίας είναι τόσο μεγάλη ώστε,
όταν δεν επιρρίπτουν ευθύνες σε
αποδιοπομπαίους τράγους (τα «μιάσματα» της κάθε εποχής, π.χ. ξένοι,
Εβραίοι, μασόνοι, κ.λπ.) και δεν
επινοούν θεωρίες συνωμοσίας,
αναζητούν τα αίτιά της έξω από
τη φύση. Η πανδημία, λένε, συνιστά
θεία τιμωρία. Το AIDS λ.χ. θεωρήθηκε από μερικούς, στη δεκαετία
του 1980, η τιμωρία του Θεού για
την «αφύσικη» ομοφυλοφιλία. Για
τους θεμελιωτιστές χριστιανούς
σήμερα, αμαρτία δεν είναι τόσο η
μόλυνση από τον κορωνοϊό, όσο
ο φόβος της μόλυνσης. Τον ιό τον
πολεμούμε κυρίως με την πίστη,
λένε. Δεν αμφισβητούν κατ’ ανάγκην την επιστήμη, αλλά θεωρούν
ότι η πίστη από μόνη της προστατεύει. «Η Θεία Κοινωνία δεν μολύνεται με τίποτε», είπε μια νεαρή
χριστιανή Αιγύπτια στους Νew
York Times (22/3/20). Στην πεποίθηση αυτή προστίθεται και η μοιρολατρία. «Πεθαίνουμε, όταν είναι

γραφτό να πεθάνουμε» (ο.π.). Αν
και περιθωριακή, η στάση αυτή
συναντάται στις πλείστες χριστιανικές ομολογίες και, ευρύτερα, στο
εσωτερικό των μεγάλων θρησκειών.
Σταχυολογώ. Ο πρώην μητροπολίτης Αμβρόσιος πρότεινε τον αγιασμό ως «φάρμακο για τον κορωνοϊό». Ο μητροπολίτης Κέρκυρας
Νεκτάριος προέτρεψε τους πιστούς
να αψηφήσουν τις απαγορεύσεις
και να εξαπατήσουν τις Αρχές, προκειμένου να κοινωνήσουν. «Δεν
χρειάζομαι αντισηπτικό», είπε ένας
χριστιανός Μαρωνίτης του Λιβάνου
στους ΝΥΤ (ο.π.). «Ο Χριστός είναι
το αντισηπτικό μου». Από το ίδιο
πνεύμα εμφορούνται και μερικοί
Πεντηκοστιανοί πάστορες στις
ΗΠΑ. Αρνούμενοι να αναστείλουν
προσωρινά τη λειτουργία των εκκλησιών τους, διακηρύσσουν ότι

ο Θεός δοκιμάζει την πίστη τους,
κάποιοι λένε ότι ο κορωνοϊός είναι
«φάρσα» (ο.π.). Το ίδιο συμβαίνει
με υπερ-ορθόδοξους Εβραίους. «Η
Τορά προστατεύει και σώζει» είπε
ένας ραβίνος (Guardian, 6/4/20).
Ως πράξη αψήφησης του κορωνοϊού, μερικοί μουσουλμάνοι σιίτες
έγλειφαν τις πύλες θρησκευτικού
μνημείου στην ιερή πόλη Κομ του
Ιράν (BBC, 3/3/20). Υπάρχει ένα
κοινό υπόστρωμα σε τέτοιες αντιδράσεις. Η πίστη σώζει, λένε. Ιδιαίτερα για τους θεμελιωτιστές χριστιανούς, ο φόβος του ιού θεωρείται
«δαιμονικός». Παραπέμποντας σε
χωρία της Βίβλου, στα οποία ο Θεός
δοκιμάζει την πίστη των ανθρώπων,
θεωρούν ότι αν έχουν πίστη θα
προστατευθούν. Εκλαμβάνουν την
επίκληση του Θεού ως κάλεσμα
για υπερφυσική παρέμβαση για

την προστασία του πιστού. Πρόκειται για μια, ας το πω ευγενικά,
απλοϊκή εκδοχή της χριστιανικής
πίστης, η οποία εκλαμβάνει τον
χριστιανισμό ως ιδεολογία. Όταν
η χριστιανική διδασκαλία ιδεολογικοποιείται, μετατρέπεται σε ένα
σύστημα αντιλήψεων που καθοδηγεί όσους το ασπάζονται. Η χριστιανική αλήθεια δεν συνιστά εμπειρική μετοχή σε έναν αγαπητικό
τρόπο ύπαρξης («ο Θεός αγάπη
εστίν») αλλά ανάγεται σε εξωτερική
συμμόρφωση με κωδικοποιημένους
κανόνες. Τηρώντας τους θρησκευτικούς τύπους, ο ιδεολόγος πιστός
αυτάρεσκα πιστεύει ότι εφαρμόζει
τις εντολές του Χριστού, αφήνοντας
ανέπαφη την ψυχική ενδοχώρα
του. Ο ανήσυχος χριστιανός, αντιθέτως, ουδέποτε επαναπαύεται:
μετέχει σε ένα διαρκές άθλημα αυθυπέρβασης χάριν του Άλλου· υπερβαίνει την ευσέβεια των τύπων,
αναζητώντας τον αυθεντικό τρόπο
ύπαρξης.Ο θεμελιωτιστής χριστιανός είναι εγωκεντρικά τυπολάτρης.
Ο εν εγρηγόρσει χριστιανός είναι
αλλοκεντρικά ανατρεπτικός. Μια
από τις αγαπημένες μου ρήσεις
του Ιησού είναι: «Το Σάββατον διά
τον άνθρωπον εγένετο, ουχ ο άνθρωπος διά το Σάββατον» (Κατά
Μάρκον Ευαγγέλιο, 2, 27). Οι μαθητές του Ιησού περπατούν το Σάββατο μέσα από σπαρμένα χωράφια
και τρώνε τους σπόρους από τα
στάχυα. Οι Φαρισαίοι ενοχλήθηκαν:
παραβαίνουν οι μαθητές του Ιησού
το μωσαϊκό νόμο του Σαββάτου,
είπαν. Ο Ιησούς τους θυμίζει ότι ο
άνθρωπος δεν πρέπει να παγιδεύε-

ται στην τυπολατρία αλλά να αναζητεί την ανακαίνιση της ψυχής.
«Η αγιότης δεν έγκειται σε ηθική
νομιμοφροσύνη», παρατηρεί ο Σ.
Ράμφος, «αλλά σε τρυφερότητα
καρδιάς, που υπερβαίνει κάθε τυπικότητα». Ο αυθεντικός τρόπος
μετοχής στην εκκλησιαστική εμπειρία είναι η υπέρβαση του αυτάρεσκου ευσεβισμού. Κάποιοι ιερωμένοι (και μερικοί αρθρογράφοι),
εγκλωβισμένοι σε χριστιανοπρεπή
τυπολατρία, αμφισβητούν τις κρατικές απαγορεύσεις για τον κορωνοϊό. Δεν διαφέρουν ιδιαίτερα από
ζηλωτές ραβίνους ή φαιδρούς Πεντηκοστιανούς πάστορες. Προσωπικά τους αγνοώ. Πείθομαι από τα
λόγια του καθηγητή Θεολογίας
Σταύρου Φωτίου: «Ο πιστός απέχει
προσωρινά από τη λατρεία λόγω
της ενέκπτωτης ευθύνης του για
τον συνάνθρωπο. Πρόκειται για
έκφραση άκρας φιλαλληλίας, ένδειξη καθολικής συνείδησης».
Να ζεις χριστιανικά σημαίνει
να πασχίζεις να ζεις με την ετοιμότητα της διαρκούς αυθυπέρβασης, να αρνείσαι να εγκλωβιστείς
σε ειδωλοποιημένα σχήματα. Δεν
έγινε ο άνθρωπος για τις λατρευτικές τελετές, αλλά οι λατρευτικές
τελετές για τον άνθρωπο. Δεν είμαι
λιγότερο πιστός, αν δεν προσκυνήσω τον Επιτάφιο φέτος. Θα δοκιμάσω και την εμπειρία του βιρτουαλικού Πάσχα!

Ο κ. Χαρίδημος Κ. Τσούκας (www.htsoukas.com) είναι καθηγητής στην Έδρα Columbia Ship Management στo Πανεπιστήμιο Κύπρου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Kυριακή 12 Απριλίου 2020

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

l

11

Μάσκες στο Υπουργικό, επειγόντως και στη Σύνοδο
Η κρίση θέλει στιλ

Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Μες στις μάσκες το Υπουργικό Συμβούλιο,
όμως ό,τι και να κάνουν εκεί στο Προεδρικό,
ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος
ήταν ο πρωτοπόρος στο θέμα των πολιτών
μασκών. Αν κρίνω από τις φωτογραφίες που
κυκλοφόρησε το ΓΤΠ, η ιδέα της μάσκας δεν
φαίνεται να πολυάρεσε σε κάποιους υπουργούς, που απλώς την έβαλαν. Κάποιοι άλλοι
φρόντισαν, χρωματικά η μάσκα να είναι
ασορτί με τα γάντια. Πάντως την προσοχή
τράβηξε ο Αγιαναπίτης Υπουργός Μεταφορών, Γιάννης Καρούσος. Αν δεν τον αδικεί ο
φωτογραφικός φακός, στο ένα χέρι έβαλε
μωβ γάντι και στο άλλο μπλε. Πάντως, οφείλω να ομολογήσω πως οι περισσότεροι
υπουργοί φρόντισαν η μάσκα και τα γάντια,
χρωματικά, να συνδυάζεται με τη γραβάτα
τους. Ο μόνος που δεν μασκοφορέθηκε
ήταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.

ΑΓΚΕΛΑ ΜΕΡΚΕΛ

Στο πρόσωπο της Γερμανίδας καγκελαρίου, το κομμάτι εκείνο της Ενωμένης Ευρώπης που με την αρτηριοσκληρωτική πολιτική του, στάση και αντίληψη, εν καιρώ πανδημίας, θέτει σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή συνοχή και οικοδόμημα.

••••
Το δεύτερο κρούσμα

Η ανάγκη όπως και τα μέλη της κυβέρνησης
να φέρουν μάσκες προέκυψε μετά τον εντοπισμό και δεύτερου επιβεβαιωμένου
κρούσματος κορωνοϊού, στον λόφο. Συγκεκριμένα στο Προεδρικό σήμανε συναγερμός
την περασμένη Τρίτη, όταν έγιναν γνωστά τα
αποτελέσματα των αναλύσεων που έγιναν
στο προσωπικό. Τα μέτρα που είχαν παρθεί,
μετά το πρώτο κρούσμα, εντάθηκαν. Μειώθηκαν στις απολύτως αναγκαίες οι συναντήσεις, έγιναν απολυμάνσεις ενώ σε προσωπικό επίπεδο ακολουθούνται αυστηρά
μέτρα, ανάμεσα σε αυτά μάσκες και γάντια.
Όπως μου έλεγαν πρόσωπα στον Λόφο δεν
αποκλείεται το ενδεχόμενο των τηλεδιασκέψεων του Υπουργικού Συμβουλίου αν
και για λόγους, όχι πρακτικούς, υπάρχουν
δυσκολίες.

λοιπες έχουν μπει στον πάγο. Δεν δουλεύει
η Δικαιοσύνη, δεν δουλεύει ο έφορος Εταιρειών. Αλήθεια, κ. πρόεδρε της Δημοκρατίας, για να γνωρίζουμε, η δημόσια υπηρεσία δουλεύει ή δεν δουλεύει;
Το νέο λουκ που λανσάρει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, με τους μασκοφόρους υπουργούς, έβαλε ιδέες στον προκαθήμενο της Εκκλησίας
της Κύπρου. Πληροφορίες που δεν επιδέχονται αμφισβήτησης επιμένουν πως ο Μακαριότατος αναζητεί μάσκες για να τις κάνει δώρο στους
μητροπολίτες Μόρφου και Λεμεσού.

••••

νων των θυρών, δεν δημιουργεί την ανάγκη
για κλείσιμο κάποιων εκκλησιών. Και ο νοών
νοείτω.

Χαλαρά

••••

Eχουν να το λένε στο Προεδρικό Μέγαρο
για τη στάση του αρχιεπισκόπου, απέναντι
στο κοσμικό κομμάτι της πανδημίας και το
πόσο διευκόλυνε στις προσπάθειες αποτελεσματικότητας των μέτρων. Στο πνεύμα αυτό, όπως περιγράφεται, πραγματοποιήθηκε
και η συνάντηση του Νίκου Αναστασιάδη με
τον προκαθήμενο της Εκκλησίας. Για την
ιστορία η συνάντηση κράτησε σχεδόν μιάμιση ώρα και σε αυτή ο αρχιεπίσκοπος διαβεβαίωσε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας πως η
Αρχιεπισκοπή θα τηρήσει υπεύθυνη στάση,
συμβάλλοντας όσο της επιτρέπεται. Πάντως, κύκλοι της Αρχιεπισκοπής μας έλεγαν
ότι η απόφαση, για λειτουργίες κεκλεισμέ-

Χάι τεκ ιεράρχης

Ο αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Β΄ εν μέσω
κορωνοϊού απέδειξε πως εκτός από τα ηγετικά προσόντα που διαθέτει, προσαρμόστηκε και στο περιβάλλον που έχει δημιουργήσει η πανδημία στον περιορισμό των κοινωνικών και άλλων δραστηριοτήτων. Ο μακαριότατος που γιόρτασε την περασμένη Παρασκευή τα 79α γενέθλιά του, για τις ανάγκες επαφής του, με τον έξω κόσμο εμπλούτισε τα εργαλεία επικοινωνίας. Από την περασμένη Τετάρτη ο Μακαριότατος χρησιμοποιεί γνωστή εφαρμογή φωνής, εικόνας αλλά και κειμένου. Αυτό που προκαλεί εύλο-

γες απορίες είναι πως την ίδια ώρα άλλοι ιεράρχες, όπως οι Άγιοι Μόρφου και Λεμεσού
αδυνατούν να αντιληφθούν πως η προστασία της δημόσιας υγείας δεν συνιστά έκπτωση σε ζητήματα πίστης. Πάντως, η Αρχιεπισκοπή κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα θα χρησιμοποιήσει τις τεχνολογικές δυνατότητες,
προκειμένου να γίνει πράξη η προτροπή
«Κάθε σπίτι και μία εκκλησία».

••••

πληροφορήσει τον κ. Κόκκινο πως επιστημονικά είναι αποδεδειγμένο ότι ο κορωνοϊός
δεν μεταδίδεται μέσω τηλεφώνου, αν ανησυχούν και δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα. Και
για να είμαστε δίκαιοι δεν είναι οι μοναδικοί. Και στο Κτηματολόγιο τα ίδια κάνουν.
Και ύστερα προσπαθούν να μας πείσουν
πως η Κύπρος είναι φιλική σε νέες επενδύσεις.

«Τυφλή» και παγωμένη

Το χαβά τους

Δεν ιδρώνει το αφτί κάποιων σε ουσιώδη
τμήματα της δημόσιας υπηρεσίας. Ο λόγος
για το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη και προσωπικά του επικεφαλής του τμήματος, Σπύρου Κόκκινου. Συνεχίζουν να έχουν διακόψει κάθε επικοινωνία με τον έξω κόσμο. Κάποιος πρέπει να

Στην Ελλάδα ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου
με εγκύκλιό του ρητά αναφέρει ότι η Δικαιοσύνη δεν είναι μικρομάγαζο να μη λειτουργεί. Στην Κύπρο η αντίστοιχη βαθμίδα Δικαιοσύνης, επίσης, με εγκύκλιο του προέδρου της έχει βάλει λουκέτο από τον Μάρτιο έως τον ερχόμενο Μάϊο και βλέπουμε.
Με εξαίρεση επείγουσες υποθέσεις, οι υπό-

••••
Ο ΟΚΥπΥ

Τι τρέχει εκεί στον ΟΚΥπΥ. Δεν γίνεται κάθε
τρεις και λίγο να σκάει και μια ιστορία. Πώς
γίνεται να συνεχίζουν να κυκλοφορούν φωτογραφίες με επαγγελματίες υγείας να χρησιμοποιούν σακούλες απορριμμάτων, ως
προστατευτικές στολές. Την προπερασμένη
εβδομάδα έφθασε μια μεγάλη παρτίδα από
την Κίνα, άρα δεν υπάρχει δικαιολογία. Εκεί
στον ΟΚΥπΥ παρακολουθεί κάποιος, τον διασυρμό της δημόσιας υγείας μέσω των κοινωνικών δικτύων και μάλιστα επωνύμως;
Σχεδόν 10 ημέρες δεν ήταν αρκετές για να
διαμοιρασθεί το ιατρικό υλικό ή μήπως για
τον ΟΚΥπΥ και το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, συγκαταλέγεται στα κρύα ανέκδοτα
για την επαρχία Πάφου στη μετά τούνελ
εποχή; Και για να μην ψάχνετε φαντάσματα,
τις φωτογραφίες ντροπή, ανάρτησε διευθυντής μονάδας του νοσοκομείου. Τελικά,
φαίνεται πως είχαν δίκιο οι κακές γλώσσες
που ήθελαν τον υπουργό Υγείας να είναι
πυρ και μανία με κάποιους στον ΟΚΥπΥ.
Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ

Το επιτελικό κράτος και οι επόμενες προκλήσεις
Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

ρετη αρχή που κάναμε. Η επόμενη
πρόκληση για την κυβέρνηση, το
επιτελικό κράτος, για τη χώρα εντέλει, είναι η προετοιμασία για τη
σταδιακή επαναφορά της οικονομίας σε λειτουργία.

Μέχρι εδώ, πολύ καλά. Ας κάνουμε

ένα μικρό διάλειμμα από την γκρίνια
για να ευλογήσουμε τα γένια μας,
διότι η Ελλάδα, κρινόμενη με τα πιο
αυστηρά ευρωπαϊκά κριτήρια, μέχρι
στιγμής τα έχει καταφέρει. Το αποδεικνύει η σύγκριση με την κατάσταση σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τόσο στο επίπεδο του ελέγχου της πανδημίας όσο και στο επίπεδο της λειτουργίας της διοίκησης. Σε σχέση,
λ.χ., με χώρες ανάλογου πληθυσμιακού μεγέθους, είτε του ευρωπαϊκού
Βορρά είτε του Νότου, η χώρα μας
έχει πετύχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα, χωρίς μάλιστα προβλήματα
διακυβέρνησης ή πολιτικής σταθερότητας, όπως βλέπουμε να συμβαίνει στην Ιταλία και στην Ισπανία.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η παν-

δημία του 2020 θα αλλάξει τη μορφή του κόσμου μας. Κανείς, ωστόσο, δεν μπορεί να πει με ποιον τρόπο. Ούτε μπορεί να πει κανείς ότι οι
αλλαγές θα είναι οι ίδιες παντού:
στην καταγεγραμμένη ιστορία των
πανδημιών και των επιπτώσεών
τους στην κοινωνική και οικονομική
οργάνωση, δεν βρίσκουμε ομοιόμορφα σχήματα που ισχύουν για
κάθε περίπτωση. Μπορούμε να
υποστηρίξουμε, ωστόσο, ότι όσο
παρατείνεται η περίοδος εκτάκτου
ανάγκης, κατά την οποία το κράτος
θα ρυθμίζει τα πάντα, τόσο πιθανότερο είναι τα αποτελέσματα αυτών
των αναγκαστικών προσαρμογών
να γίνουν μόνιμα.

Το αποτέλεσμα αυτό –για το οποίο

εγώ αισθάνομαι περήφανος για τη
χώρα μου, όπως και πολλοί άλλοι
φαντάζομαι– οφείλεται μεν στην
ηγεσία της κυβέρνησης (το θέμα
του σημειώματος της περασμένης
Κυριακής), αλλά και στα εργαλεία
που έχει στη διάθεσή της. Εννοώ το
λεγόμενο επιτελικό κράτος, που
ήταν η πρώτη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, τον Ιούλιο
του 2019, η οποία αρχικά αντιμετωπίσθηκε με σκεπτικισμό, όμως τώρα αποδίδει καρπούς.

Επρόκειτο, ουσιαστικά, για την ορ-

θολογική αναδιοργάνωση των ήδη
ενισχυμένων εξουσιών του πρωθυπουργού, σε μια νέα, αυτοτελή δημόσια υπηρεσία, την Προεδρία της
Κυβέρνησης, διακλαδωμένη σε έξι
γενικές γραμματείες, με σκοπό τον
συντονισμό του συνόλου του κυβερνητικού έργου. Αντέδρασαν τότε η αντιπολίτευση, αλλά και επίδοξοι βαρώνοι στο εσωτερικό της
Ν.Δ., για τον «συγκεντρωτικό» χα-

Σήμερα, το στρατηγικό πλεονέκτη-

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

ρακτήρα του νομοθετήματος. Συγκεντρωτική, όμως, ήταν πάντα η
εξουσία του πρωθυπουργού· ο νόμος 4622/2019 την οργάνωσε σε
ορθολογική βάση.
Χάρη στο νέο οργανωτικό υπόδειγ-

μα, από τις 25 Φεβρουαρίου μέχρι
σήμερα, είχαμε πέντε εκτενείς
Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, η μεγαλύτερη των οποίων με
72 άρθρα, που καλύπτουν τις αρμο-

διότητες όλων των υπουργείων. Είχαμε, επίσης, 129 Υπουργικές Αποφάσεις, εκ των οποίων οι 86 Κοινές
Υπουργικές Αποφάσεις. Δεν ήταν,
λοιπόν, μόνον οι σωστές αποφάσεις
του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, ήταν και το σύστημα που
επέτρεψε να προχωρήσουν γρήγορα αυτές οι αποφάσεις.
Εύλογο είναι, ωστόσο, το ερώτημα,

γιατί τόσο καιρό δεν είχαμε δει την

αποτελεσματικότητα του επιτελικού
κράτους, που τώρα αναγνωρίζουμε
και επαινούμε. Κάθε νέο σύστημα,
που σπάζει συνήθειες και ανατρέπει καθιερωμένες διαδικασίες,
προκαλεί αντιστάσεις στην πράξη
και, συνήθως, χρειάζεται ένα σοκ
για να καταφέρει να επιβληθεί. Το
επιτελικό κράτος συναντούσε αντιστάσεις μέσα από την κυβέρνηση,
καθώς διέλυε κέντρα αυτόνομης
εξουσίας. Η πανδημία και οι προτε-

ραιότητες που υπαγορεύει ήταν το
σοκ που χρειαζόταν, για να δημιουργηθούν συνθήκες ευνοϊκές
ώστε να λειτουργήσει αποτελεσματικά η ομάδα του Μαξίμου υπό τον
Μητσοτάκη, με εργαλείο το επιτελικό κράτος.
Ακόμη όμως υπάρχει μεγάλη συνέ-

χεια στη περιπέτειά μας – και θα
ήταν κρίμα εάν η συνέχεια της επίδοσής μας δεν δικαιώσει την εξαί-

μα της κεντροδεξιάς διακυβέρνησης υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ότι μπορεί να χειρίζεται με την
ίδια άνεση και αποτελεσματικότητα
και τα δύο είδη πολιτικών, κρατικιστικές και φιλελεύθερες, αναλόγως
των αναγκών. Δεδομένου ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμη μέχρι να γίνουμε ασφαλείς από τον κορωνοϊό,
μέχρι δηλαδή να βρεθεί εμβόλιο
και φάρμακο, η κυβέρνηση οφείλει
να εξετάσει τρόπους για τη σταδιακή επαναλειτουργία της οικονομίας.
Η παράταση του κρατισμού οδηγεί
στην παγίωσή του και αυτό εξανεμίζει τη διαφορά με τον αντίπαλο...
ΦΑΛΗΡΕΥΣ

kassimatis@kathimerini.gr
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Mέτρα στήριξης
του πολιτισμού...

Κράτος
και αγορά

Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να υπογραμμίσω
γιατί είναι σημαντική η στήριξη της πολιτιστικής δραστηριότητας και των ανθρώπων του πολιτισμού. Ούτε να υπενθυμίσω τη σημαντικότητα του πολιτισμού
και της τέχνης ειδικά στις δύσκολες περιόδους που διανύει η ανθρωπότητα. Αρκεί να θυμηθούμε πως ένα τραγούδι, τραγουδημένο από τα μπαλκόνια παρηγορούσε τους Ιταλούς για μέρες. Και να μετρήσουμε πόσες προτάσεις για βιβλία, ταινίες, θεατρικές
παραστάσεις περνούν από μπροστά μας στο διαδίκτυο,
σε μια προσπάθεια να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλο
να βρει ένα αντίβαρο σε όλα αυτά που σήμερα εγκλωβίζουν το μυαλό και την ύπαρξή μας. Ο άνθρωπος χρειάζεται την τέχνη, γιατί μόνο η τέχνη τού προσφέρει
πρόσφορο έδαφος για να συνεχίσει να ονειρεύεται.
Και γιατί μόνο μέσω της τέχνης μπορεί να αποκτήσει
επίγνωση και ηθική συνείδηση. Χωρίς πολιτισμό δεν
νοείται παιδεία, δεν νοείται εκπαίδευση, δεν νοείται
πολιτισμένο κράτος.
Ο πολιτισμός, όμως, δεν είναι μια αόριστη έννοια.
Είναι ένα σωρό άνθρωποι που πασχίζουν με τους δικούς
τους «θεούς και δαίμονες» για να υπηρετήσουν αυτό
που ονομάζεται τέχνη. Για να υπογραμμίσουν αξίες
και αρχές. Ή για να θέσουν ερωτήματα ώστε ο άνθρωπος
να εμβαθύνει σε κείνα που συνιστούν την ουσία της
ύπαρξής του. Άρα οι δημιουργοί, οι καλλιτέχνες, οι άνθρωποι του πνεύματος πρέπει να είναι πάντα κάτω
από τη «φροντίδα» και την «έγνοια» του κάθε κράτους
που σέβεται τον εαυτό του και την ιστορία του. Πράγματα
αυτονόητα που δυστυχώς δεν είναι και πρέπει κάθε
φορά να τα υπενθυμίζουμε και να τα διεκδικούμε, ενώ
θα έπρεπε να ήταν ήδη κατοχυρωμένα ως θεμελιώδεις
αξίες. Ο πολιτισμός είναι αξία. Τελεία και παύλα. Και
για να υπάρχει πολιτισμός και να συνεχίσει να αποτελεί
αξία από την οποία εξαρτάται η ταυτότητα και το ήθος
του κάθε κράτους, πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν
δημιουργοί. Και για να συνεχίσουν να υπάρχουν δημιουργοί πρέπει το κράτος να τους στηρίζει και να
τους τιμά θέτοντας πάντα ξεκάθαρα και έμπρακτα τον
πολιτισμό ως προτεραιότητά του. Τελεία και παύλα.
Ο πολιτισμός, ωστόσο, δεν ήταν ποτέ μέσα στις
προτεραιότητες του δικού μας κράτους κι αυτό είναι
ίσως και ο κυριότερος λόγος που αυτή η χώρα ακόμα
δεν κατάφερε να λειτουργήσει με αρχές και αξίες και
ούτε να εκπαιδεύσει τους ανθρώπους της να σκέφτονται
αξιοθετώντας και όχι υπηρετώντας. Δεν θα σπαταλήσω
χώρο για να εξετάσω τι συνέβαινε, διότι εκείνο που
μετρά είναι το τι συμβαίνει τώρα. Και αυτό που συμβαίνει
τώρα είναι πως ένα σωρό δημιουργοί βρίσκονται ξεκρέμαστοι χωρίς το κράτος να δείχνει ότι αντιλαμβάνεται
πως πρέπει να τους στηρίξει ουσιαστικά και εμπράκτως.
Τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολιτισμού και ο τρόπος με τον οποίο τα ανακοίνωσε
πόρρω απέχουν από την πραγματική και ουσιαστική
στήριξη των δημιουργών.
Αντιθέτως, αποδεικνύουν την προχειρότητα με την
οποία αντιμετωπίστηκε ο πολιτισμός και την τσαπατσουλιά με την οποία προσεγγίστηκε η ανάγκη στήριξης
των ανθρώπων του. Είναι απαράδεκτο να μας λέει ο
υπουργός πως είχε άλλα επείγοντα να λύσει (βλέπε εκπαίδευση) και πως έπεται ο πολιτισμός. Όπως αδιανόητο
είναι να θεωρεί πως τα εν λόγω μέτρα που ανακοίνωσε
αποτελούν ουσιαστική στήριξη του πολιτισμού. Διότι
ένα κράτος το οποίο θέλει πραγματικά να στηρίξει τον
πολιτισμό του οφείλει να διαθέσει ένα ξεχωριστό
κονδύλι για αυτή τη στήριξη και όχι απλώς να εντάσσει
τους ανθρώπους του πολιτισμού στις λοιπές κατηγορίες
με μερικές έξτρα εκπτώσεις. Ο πολιτισμός δεν είναι
κατηγορία.
Είναι αξία. Τελεία και παύλα. Και ως τέτοια πρέπει
να αντιμετωπίζεται. Και ως τέτοια να υποστηρίζεται.
Οτιδήποτε λιγότερο αποδεικνύει την ανεπάρκεια των
κρατούντων να συλλάβουν τον πολιτισμό ως αξία και
να το σεβαστούν αναλόγως. Όπως και την πλάνη τους
ότι μπορούν να πορευτούν σε αυτό το αβέβαιο μέλλον
που μας ξημερώνει, χωρίς να έχουν ως σημείο εκκίνησής
τους τις αρχές του πολιτισμού.

παρακμή που κρύβει. Εγωισμούς, χάος, υπερβολική αυτοπεποίθηση που στοιχίζει. Όφειλαν
να γνωρίζουν καλύτερα, όφειλαν να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι και σίγουρα όφειλαν
να έχουν καλύτερα αντανακλαστικά. Όλα τα
υπόλοιπα αποτελούν ιστορία για το πώς η Ε.Ε.
έχασε ακόμη ένα στοίχημα σε μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις των τελευταίων δεκαετιών.
Μία εικόνα ισοδυναμεί με χίλιες λέξεις. Έτσι
και στην περίπτωση της Ε.Ε. σήμερα. Την ώρα
που οι νεκροί αυξάνονταν στην Ιταλία και η
χώρα ζητούσε απεγνωσμένα βοήθεια από τις
Βρυξέλλες, η πρόεδρος της Κομισιόν έδινε μαθήματα στους Ευρωπαίους για το πώς πρέπει
να πλένουν τα χέρια τους. Αποστειρωμένη από
αισθήματα, απομονωμένη μέσα στη γυάλα των
Βρυξελλών και κυρίως αποκομμένη από την
πραγματικότητα. Και λέμε αποκομμένη από την
πραγματικότητα, γιατί ενώ στις 24 Ιανουαρίου
στο Νταβός, οι εμπειρογνώμονες προειδοποιούσαν πως αυτή η κρίση θα μετατραπεί σε παγκόσμιο πρόβλημα, η πρόεδρος της Κομισιόν
δεν είπε λέξη για την επιδημία. Μιλούσε για
την κλιματική αλλαγή και την ψηφιοποίηση.
Χρειάστηκε να μετρήσει 50.000 νεκρούς και
600.000 κρούσματα για να αντιληφθεί πως ο
κορωνοϊός δεν είναι μία μακρινή κινεζική υπόθεση, αλλά πως η πανδημία μετατρέπει την Ευρώπη σε πεδίο θανάτου. Και εκεί φάνηκαν όλες
οι αδυναμίες. Έλεγαν πως είναι έτοιμες όλες οι
χώρες να αντιμετωπίσουν την κρίση, ενώ προφανώς και δεν ήταν. Διαβεβαίωναν πως είχαν
τον αναγκαίο ιατρικό και προστατευτικό εξοπλισμό. Την ώρα της κρίσης όμως παρακολουθούσαν αμήχανα τη μία χώρα μετά την άλλη
να σταματά τις εξαγωγές μασκών και άλλων
προστατευτικών εξοπλισμών για να σώσει ο
καθένας τη χώρα του.
Η Ε.Ε. θα επιβιώσει και αυτής της δοκιμασίας.
Το ερώτημα είναι ποιον ρόλο θα έχει την επόμενη
μέρα. Σε αυτή την πανδημία που ο καθένας ενστικτωδώς προστατεύει τον εαυτό του, η Ε.Ε.
χρειάζεται μία ηγεσία που θα μεταδώσει το ευρωπαϊκό όραμα και θα πείσει πως μόνο με την
ενότητα μπορεί να ξεπεραστεί η πρωτόγνωρη
κρίση. Αν δεν το πετύχει ούτε και τώρα, οι μόνες
εικόνες που θα μείνουν αποτυπωμένες, είναι
μιας ηγεσίας που τρεκλίζει, ψάχνοντας κάπου
στήριξη και μιας ηγεσίας που επιχειρεί να αποστειρώσει το τελευταίο ψήγμα ανθρωπιάς της.

Η παγκόσμια εξάπλωση του κορωνοϊού έχει
αναθερμάνει τις συζητήσεις γύρω από το
δίλημμα κράτος ή αγορές. Σύμφωνα με μια
αντίληψη, η μαζική κρατική παρέμβαση
που χρειάστηκε προκειμένου να στηριχθεί
η οικονομική δραστηριότητα, αλλά και η
κινητοποίηση των δημόσιων υποδομών υγείας ένεκα
κορωνοϊού, επιβεβαιώνει τον ρόλο του κράτους και διαψεύδει τους θιασώτες της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και
των αγορών. Θα συμφωνούσα με το πρώτο σκέλος αυτής
της διατύπωσης, αλλά όχι με το δεύτερο.
Κατ’ ακρίβεια, η παρέμβαση του κράτους, όπως αυτή
εκδηλώνεται στην Ευρώπη και αλλού το τελευταίο διάστημα, έρχεται να επιβεβαιώσει την αδογμάτιστη προσέγγιση που αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που έχει
να διαδραματίσει τόσο ο κρατικός πυλώνας, όσο και η
αγορά. Αυτή είναι η προσέγγιση της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, η οποία, μένοντας μακριά από τα
άκρα, απορρίπτει την ανταγωνιστική σχέση μεταξύ κράτους και αγορών αλλά, αντιθέτως, θεωρεί πως η κοινωνία,
το κράτος και η οικονομία πρέπει να αποτελούν συνδεδεμένες μεταξύ τους οντότητες, οι οποίες συνεργάζονται
με σκοπό την πρόοδο και την ανάπτυξη.
Σε αυτό το πλαίσιο, το σύγχρονο κράτος, εκτός από
την ασφάλεια που υπήρξε ιστορικά ο πρωταρχικός του
ρόλος, οφείλει να διασφαλίζει την κοινωνική δικαιοσύνη,
την κοινωνική συνοχή και την προστασία του περιβάλλοντος. Οφείλει δηλαδή να ρυθμίζει, να ελέγχει, να θέτει
λογικά όρια στη λειτουργία των αγορών και να διασφαλίζει
τον υγιή ανταγωνισμό. Αυτό δεν σημαίνει ότι το κράτος
πρέπει να λειτουργεί ως βαρίδι στην οικονομική δραστηριότητα, είτε μέσα από την υπερβολική γραφειοκρατία,
είτε μέσα από την υπερβολική φορολογία. Ούτε και σημαίνει ότι το κράτος πρέπει να αναλαμβάνει το ίδιο τον
ρόλο του επιχειρηματία. Αντιθέτως, το κράτος οφείλει
να δημιουργεί ένα περιβάλλον ευνοϊκό και υποστηρικτικό
για την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και τις
επενδύσεις. Η σωστή ισορροπία και η συνεργασία
κράτους και αγοράς είναι το ζητούμενο.
Πρέπει, επίσης, το κράτος να είναι σε θέση να απαλύνει
τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες από τις αναπόφευκτες διακυμάνσεις των αγορών, οι οποίες προκύπτουν είτε ως αποτέλεσμα αστοχιών των ιδίων των αγορών, εκεί που η πρόληψη τους αποτυγχάνει, όπως ήταν
η κρίση μετά το 2008, είτε οφείλονται σε έκτακτα εξωγενή
περιστατικά, όπως είναι η υγειονομική κρίση που περνούμε σήμερα.
Και είναι γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο που οφείλουν
τα κράτη να λειτουργούν με σύνεση και να δημιουργούν
δημοσιονομικά περιθώρια στους καλούς καιρούς, προκειμένου να είναι σε θέση να παρεμβαίνουν αποτελεσματικά όταν προκύπτει δυσκολία. Για να απλώνουν
δίκτυ κοινωνικής προστασίας και να ωθούν την οικονομία
προς την αναθέρμανση. Από την άλλη, η συνεχής διόγκωση των δημοσίων δαπανών, με τρόπο που δεν λαμβάνει
υπόψη τον οικονομικό κύκλο ή τις πραγματικές αντοχές
της οικονομίας, απλώς οδηγεί στην αδικαιολόγητη επιβάρυνση της αγοράς και τελικά στην αποδυνάμωση και
του ιδίου του κράτους, αφήνοντας την κοινωνία εκτεθειμένη.
Ρόλος του κράτους είναι και η δημιουργία ευκαιριών
για όλους, χωρίς αποκλεισμούς. Η επικέντρωση του κράτους στην παιδεία και την υγεία αυτό ακριβώς διασφαλίζει.
Η ασφαλέστερη οδός που οδηγεί στις ευκαιρίες και στην
κοινωνική συνοχή, δεν είναι αυτή που περνά μέσα από
τα ανεξέλεγκτα κοινωνικά επιδόματα, αλλά αυτή που
περνά μέσα από το ψηλό επίπεδο παιδείας και υγείας.
Το οποίο, με τη σειρά του, δεν εξασφαλίζεται μόνο από
το ύψος των δημόσιων δαπανών, αλλά κυρίως από την
ποιότητα τους. Από την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα η οποία, με μετρήσιμους όρους, πρέπει
να αξιολογείται και να καταγράφεται.
Πολύ συχνά λέγεται ότι η κάθε κρίση είναι και ευκαιρία.
Θα την αξιοποιήσουμε, εάν λειτουργήσουμε χωρίς δογματισμούς, αλλά με γνώση και κοινή λογική. Αυτό ισχύει
και για διάλογο για τον σύγχρονο ρόλο του κράτους, το
οποίο δεν πρέπει να είναι ούτε μεγαλύτερο από ό,τι
χρειάζεται, αλλά ούτε και μικρότερο από ό,τι πρέπει.
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Ακτιβίστριες του Accredited Social Health Activist διενεργούν θερμομετρήσεις από πόρτα σε πόρτα, στην

Bangalore της Ινδίας.

ΔΙΕΛΚΥΣΤΙΝΔΑ / Tης ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Η εικόνα της παρακμής
Μία εικόνα ισοδυναμεί με χίλιες λέξεις, μία εικόνα μπορεί να κτίσει
και να συνθλίψει καριέρες, μπορεί
να ενισχύσει αφηγήματα και να τα
αποδομήσει στο λεπτό. Έτσι, όταν
κυκλοφόρησε το βίντεο από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ το 2018, με τον πρόεδρο
της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ να τρεκλίζει
και να ανεβαίνει το βάθρο υποβασταζόμενος,
προκάλεσε αναπόφευκτα αμηχανία. Και λέμε
αμηχανία γιατί εύκολα δημιουργείτο ο συνειρμός
πως με τον ίδιο τρόπο τρεκλίζει και σύρεται
ολόκληρο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα.
Ένας συνειρμός καθόλου τυχαίος, καθώς
μέχρι και το 2018 η Ε.Ε. απέτυχε οικτρά στις
δύο –μέχρι τότε– μεγαλύτερες προκλήσεις: να
χειριστεί την παγκόσμια οικονομική κρίση αλλά
και το προσφυγικό πρόβλημα. Αμήχανα οι Βρυξέλλες παρακολουθούσαν τις εξελίξεις να τις
προσπερνούν, αμήχανα παρακολουθούσαν και
το κάθε κράτος μέλος να λειτουργεί σκεπτόμενο
πρώτο και κύρια τα δικά του συμφέροντα, ενώ
ηγέτες που ήταν βέβαιοι πως η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη θα υπερισχύσει των λανθασμένων
χειρισμών και των αλόγιστων σπαταλών που
έκαναν στα κράτη τους και πως θα τους δώσει
χέρι βοηθείας, έχασαν τη γη κάτω από τα πόδια
τους. Στην Κύπρο για παράδειγμα λάβαμε το
μάθημά μας με οδυνηρό τρόπο. Ο Νίκος Αναστασιάδης, που ανήγαγε σε κύριο προεκλογικό
αφήγημα τους ισχυρούς δεσμούς που είχε με
τους ηγέτες των κρατών μελών της Ε.Ε. και του
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, δεσμοί που θα
βοηθούσαν την Κύπρο να βγει αξιοπρεπώς από
την οικονομική κρίση, επέστρεψε από το Eurogroup ταπεινωμένος, με το πιστόλι στον κρόταφο και το κούρεμα καταθέσεων στην τσέπη.
Όμως και στο Κυπριακό, ενώ αναμέναμε πως
μπροστά στις τουρκικές προκλήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ, η Ε.Ε. θα «γονατίσει» οικονομικά
την Άγκυρα, παρακολουθούσαμε τον ένα Ευρωπαίο αξιωματούχο μετά τον άλλο να συνδιαλέγονται και να φωτογραφίζονται χαμογελαστοί
με τον Ερντογάν, διασφαλίζοντας τα συμφέροντά
τους γύρω από το μεταναστευτικό.
Η Ε.Ε. δεν είναι κοινωφελές ίδρυμα και δεν
είμαστε ούτε αφελείς ούτε ρομαντικοί να πιστεύουμε πως μπορεί να επικρατήσει η αλληλεγγύη και το δίκαιο, έναντι των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων. Όμως αυτή η πρωτόγνωρη κρίση που αφορά τη ζωή και τον θάνατο
των πολιτών, έβγαλε στο προσκήνιο όλη την
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ΒΟΛΕΣ / Tου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ

Σατανικός κορωνοϊός
Νεαρή κοπέλα, ορφανή από πατέρα, είχε
την ατυχία να αρρωστήσει η μητέρα της
σοβαρά και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Την εβδομάδα πριν από την
επιβολή μέτρων για τον κορωνοϊό,
καθημερινώς βρισκόταν δίπλα στη
μάνα της, κουβέντιαζαν, αναπολούσαν οικογενειακές ιστορίες και σχεδίαζαν τις επόμενες οικογενειακές
συνάξεις, μετά την έξοδο από το
νοσοκομείο. Η ψυχολογία της ηλικιωμένης γυναίκας ήταν πολύ καλή
και αυτό φαινόταν και στην πορεία
της υγείας της. Οι γιατροί και οι νοσοκόμοι ήταν πολύ καλοί, αλλά η
μάνα ήθελε την κόρη στο πλάι της.
Εισέβαλε ο σατανικός κορωνοϊός,
έκλεισαν οι πόρτες των νοσοκομείων
και η γυναίκα «μαράθηκε», αφού
δεν μπορούσε να βλέπει το σπλάχνο
της. Τα τηλεφωνήματα στην αρχή

ήταν συχνά και πυκνά, αλλά με την
πάροδο του χρόνου, αραίωναν, αφού
η κατάσταση της γυναίκας δεν επέτρεπε τις πολλές κουβέντες. Η κόρη
συνομιλούσε με τους γιατρούς, οι
οποίοι έλεγαν την πικρή αλήθεια,
ότι η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή,
σιγά – σιγά κρίσιμη και τελικά η γυναίκα έφυγε από τη ζωή. Ακολούθησε ακόμη ένα μαρτύριο μέχρι να
τελεστεί η κηδεία, με την παρουσία
λίγων συγγενών. Ο οργή της νεαρής
ήταν απερίγραπτη και ο πόνος ανείπωτος, αφού δεν μπόρεσε τουλάχιστον να κλείσει τα μάτια της μάνας
της.
Ο σατανικός κορωνοϊός κατάφερε
να χωρίσει τους ανθρώπους και να
φέρει την καταραμένη μοναξιά, το
άγχος, τη θλίψη, τον πόνο, την αγωνία, ακόμη και τον πανικό στις ψυχές.
Με ένα σατανικό τρόπο, κατάφερε
να αφήσει τους αρρώστους μόνους
στα σπίτια και στα νοσοκομεία, να

βιώνουν μόνοι και απαρηγόρητοι,
την αγωνία της ασθένειας και τον
φόβο του θανάτου. Με ένα σατανικό
τρόπο, οι τηλεοράσεις, τα ραδιόφωνα, οι ιστοσελίδες, επί εικοσιτετραώρου βάσεως μεταδίδουν τον τρόμο
και τον φόβο, σε ένα ανταγωνισμό
τρομολαγνείας. Κατάφερε να κλείσει
τις εκκλησίες και να αφήσει τους
πιστούς χωρίς εξομολόγηση και χωρίς Θεία Κοινωνία, τις άγιες αυτές
μέρες. Ο αόρατος αυτός εχθρός κατάφερε να ανατρέψει τις ζωές των
ανθρώπων σε όλο τον κόσμο και να
προκαλέσει κατάρρευση της οικονομικής δραστηριότητας παγκοσμίως. Ίσως, είναι και η πρώτη φορά
στην ιστορία, όπου όλος ο πλανήτης
ταυτόχρονα υποφέρει από μια επιδημία. Κατάφερε ο σατανικός αυτός
κορωνοϊός, να ανατρέψει πανίσχυρες
φαρμακευτικές εταιρείες και χρυσοπληρωμένους γιατρούς, οι οποίοι
στέκονται αδύναμοι να βοηθήσουν

και να θεραπεύσουν ακόμη και βασιλιάδες.
«Εδώ είναι ο παράδεισος, κι η
κόλαση εδώ…» λέει το λαϊκό άσμα
και σίγουρα δεν απέχει και πολύ
από την εκκλησιαστική διδασκαλία,
ότι από αυτή την πρόσκαιρη ζωή,
ο άνθρωπος προγεύεται, είτε τον
παράδεισο, είτε την κόλαση. Κύριο
χαρακτηριστικό της παραδείσιας
χαράς, η επικοινωνία με τον Θεό
και τους άλλους ανθρώπους και κύρια παγίδα της κολασμένης βιωτής,
η απομάκρυνση από τον Θεό και η
καταραμένη μοναξιά. Η διήγηση
του Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου
είναι ίσως η πιο αποκαλυπτική για
την άλλη, την αληθινή ζωή. Βρήκε
στην έρημο ένα κρανίο, το σκούντησε με το ραβδί του και το ρώτησε
πού βρίσκεται. Αυτό, με θαυμαστό
τρόπο, απάντησε ότι ήταν αρχιερέας
των ειδωλολατρών και βρίσκεται
στην κόλαση. Είμαστε, του είπε, δε-

μένοι στην πλάτη ο ένας του άλλου,
χωρίς να μπορούμε να δούμε το
πρόσωπο του άλλου κολασμένου.
Στην απέναντι όχθη είναι ο παράδεισος και οι άνθρωποι είναι χαρούμενοι, βλέπουν τον Θεό και συνομιλούν με τους άλλους αγιασμένους. Αλλά δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τους δίκαιους.
Παπάς, παππούλης, με πολύχρονη υπηρεσία στην Εκκλησία, μονολογούσε και έλεγε το παράπονό του,
αφού για πρώτη φορά στην εκκλησιαστική του διακονία, τελεί λειτουργίες και ακολουθίες χωρίς πιστούς. Είμαστε και εμείς σταυρωμένοι αυτή την περίοδο, έλεγε και
αναμένουμε και εμείς την ανάσταση
και τον θάνατο του σατανικού κορωνοϊού. Ο πατήρ Αντρέας Αγαθοκλέους κατέγραψε πολύ γλαφυρά
αυτή την κατάσταση: «Δεν ξέρω αν
μπορώ να μεταφέρω τον πόνο, το
καρδιακό σφίξιμο, που προέρχεται

από την απουσία του λαού του Θεού.
Να κάνεις το έργον του λαού, τη
Θεία Λειτουργία, και ο λαός να μην
μπορεί να είναι εκεί. (…) Τι να πούμε
για τη Μ. Εβδομάδα που έρχεται;
Πώς θα ψάλλουμε το «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου» ή το «Η ζωή εν τάφω» χωρίς συμμετοχή του λαού;
Πώς να φωνάξουμε «Ανάστα ο Θεός»
στην απουσία του κόσμου; Κι ακόμα,
πώς θα διαλαλήσουμε στα πέρατα
του κόσμου «Χριστός Ανέστη!» χωρίς
τη διαβεβαίωση των εκκλησιαζομένων; Δεν ξέρω τι τελικά θα γίνει.
Αυτό που ξέρω είναι ότι κάθε ακολουθία που γίνεται στον ναό τώρα,
την εποχή του κορωνοϊού, συνοδεύεται με πόνο «υπέρ όλου του κόσμου». Μακάρι αυτή η δυσκολία, ο
σταυρός που σηκώνουμε όλοι, να
γίνει προάγγελος ανάστασης «εν
Χριστώ Ιησού τω Κυρίω ημών».

kaparispan@yahoo.gr
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Οι μάχες
της επόμενης μέρας
Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Κάποια στιγμή ο κορωνοϊός θα φύγει.
Το μεγάλο ερώτημα
είναι τι θα αφήσει
πίσω του, εδώ στη
χώρα μας αλλά και
στον πλανήτη. Είναι πολύ νωρίς
για προβλέψεις, όμως είναι σχεδόν
βέβαιο ότι λίγα πράγματα θα είναι
όπως ήταν...
Παγκοσμίως είναι η πρώτη φορά που ζούμε μια τόσο μεγάλη
κρίση όχι απλά χωρίς αμερικανική
ηγεσία, αλλά με καταστροφική
αμερικανική ηγεσία. Ξέραμε ότι
κάποια στιγμή η Ευρώπη θα ξυπνήσει άγαρμπα και θα καταλάβει
ότι δεν υπάρχει πια ο θείος Σαμ
να εγγυάται την ασφάλειά της και
ό,τι άλλο εγγυήθηκε μετά τον Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο. Η στιγμή του
βίαιου απογαλακτισμού ήλθε με
τον κορωνοϊό.
Θα ξυπνήσει το σοκ την Ευρώπη; Θέλω να είμαι αισιόδοξος,
αλλά η πρόσφατη ευρωπαϊκή ιστορία δεν είναι καθησυχαστική. Η
Ε.Ε. και η Ευρωζώνη ήταν φτιαγμένες για τα εύκολα, για τις καλές
μέρες. Τώρα λείπουν οι αποφασιστικοί ηγέτες και το κοινό αφήγημα. Το μεγάλο κραχ που θα ακολουθήσει θα δυσκολέψει τα πράγματα. Οι φωνές που θα δυναμώνουν θα θέλουν περισσότερα κλειστά σύνορα και λιγότερη αλληλεγγύη. Η μάχη θα είναι μεγάλη.
Τίποτα δεν θα είναι αυτονόητο,
ούτε καν η ασφάλεια της δυτικής
δημοκρατίας όπως την ξέραμε,
κατά την ταπεινή μου γνώμη.
Πολλά θα κριθούν από το αν η
Γερμανία μπορεί να ξεπεράσει
τον ρόλο του «αρχιλογιστή» και
να μπει σε έναν ηγετικό –αλλά
όχι ηγεμονικό– ρόλο. Θα δούμε!
Στην Ελλάδα βγήκαμε από έναν
δεκαετή πόλεμο με τη μεγάλη οι-

κονομική κρίση, μπήκαμε στον
πόλεμο των συνόρων και του ιού,
και την επόμενη μέρα θα βρεθούμε στον πόλεμο της οικονομικής
ανασυγκρότησης της χώρας. Η
αδικία είναι πολύ μεγάλη. Ειδικά
για αυτούς που ξεκινούν και αυτούς που τελειώνουν τη ζωή τους.
Μόλις ανάσανε ο τριαντάρης και
ένιωσε ότι μπορεί να βγάλει 100
ευρώ παραπάνω, και ίσως και να
κάνει οικογένεια, ήλθε κάποιος
και του έριξε ένα χαστούκι. Το
ίδιο νιώθει και ο μεγάλος, ευάλωτος, ήδη χτυπημένος από την κρίση συμπολίτης μας, που ένιωσε
ότι φέτος άναψε το καλοριφέρ
χωρίς δεύτερη και τρίτη σκέψη.
Κάντε μου τη χάρη και μην ειρωνεύεστε αυτόν τον άνθρωπο όταν
περιμένει στην ουρά στην τράπεζα
ή όταν θυμώνει που δεν θα μπορέσει να πάει στην εκκλησία. Δεν
αντέχει αυτό που συμβαίνει, όπως
κανείς μας, και θέλει από κάπου
να πιαστεί. Λίγος σεβασμός και
ενθάρρυνση δεν θα έβλαπταν από
τη μεριά μας.
Η επόμενη μέρα θα είναι δύσκολη γιατί θα είναι πολύ εύκολο
να βγουν οι δαίμονες και οι καλικάντζαροι της Ιστορίας να στήσουν χορό, εδώ και παγκοσμίως.
Ο λαϊκισμός μπορεί να σαρώσει,
το ίδιο και η συνωμοσιολογία, ο
αντιευρωπαϊσμός, η τρέλα. Η μάχη
θα είναι μεγάλη, το ξαναλέμε. Θα
απαιτηθούν αποφασιστικότητα
και μια «πολεμική» κυβέρνηση
που θα μπορέσει να ξαναστήσει
τη χώρα στα πόδια της οικονομικά,
να λέει «Οχι» εκεί που πρέπει όταν
η πίεση θα είναι μεγάλη. Διεθνώς
μπορούμε να πούμε ένα πράγμα
μόνο. Οι αμερικανικές προεδρικές
εκλογές του Νοεμβρίου θα είναι
πραγματικά ιστορικές. Και θα
αφορούν όλους μας.

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

Ανθρωποι μόνοι στα
σπίτια τους, στα νοσοκομεία, στις μονάδες εντατικής θεραπείας, αποκομμένοι
βίαια από αγαπημένα
πρόσωπα, από την κοινωνία, είναι
χαρακτηριστικό αυτής της πανδημίας. Η απομόνωση μπροστά στην
απειλή και τον φόβο, η διακοπή
της φυσιολογικής πορείας των ανθρώπων, η ακύρωση του τρόπου
με τον οποίο επιχειρούμε να κατανοήσουμε τη ζωή και τον θάνατο,
είναι από τις χειρότερες συνέπειες
της νόσου. Πέρα από τον θάνατο,
την οικονομική παράλυση, την
ανεργία, την ταραχή που προκαλεί
στο διεθνές σύστημα, ο νέος κορωνοϊός πληγώνει βαθιά και όσους
δεν θα νοσήσουν, ανατρέποντας
την καθημερινότητα όλων, διαταράσσοντας συμπεριφορές, τελετουργίες και νοοτροπίες αιώνων.
Ο εγκλεισμός των πιστών σε όλο
τον κόσμο αυτές τις μέρες των μεγάλων θρησκευτικών εορτών των
Χριστιανών, Μουσουλμάνων και
Εβραίων αναδεικνύει το μνημειώδες, ιστορικό μέγεθος της ανατροπής.
Φυσικά, πρέπει όλοι να προστα-

τεύσουμε εαυτούς, και με αυτόν
τον τρόπο να προστατεύσουμε ο
ένας τον άλλον. Η απομόνωση είναι
ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να
διακόψουμε εμείς την πορεία του
ιού. Πρέπει, επίσης, να καταλάβουμε ότι είτε νοσήσουμε είτε όχι, όλοι
θα έχουμε υποστεί πληγές που πιθανώς να μας βασανίσουν για πολλά
χρόνια, άλλους λιγότερο, άλλους
περισσότερο: οι πιστοί για τον αποκλεισμό τους από το εκκλησίασμα·
οι ηλικιωμένοι για τη στέρηση των
αγαπημένων τους προσώπων· οι
νεότεροι και τα παιδιά για τη στέρηση των γερόντων και για την
αποκοπή τους από τη ροή της ζωής
– από το σχολείο, τη δουλειά, τους
φίλους. Ολοι πενθούμε το γεγονός
ότι άνθρωποι πεθαίνουν απομονωμένοι, στερημένοι από τους δικούς τους, χωρίς μια τελευταία κουβέντα, ένα βλέμμα, ένα χάδι. Οι
πομπές με στρατιωτικά καμιόνια
που μεταφέρουν φέρετρα στην Ιταλία, οι μαζικές ταφές στη Νέα Υόρκη, χαράσσονται στη συλλογική
μνήμη, στοιχειώνουν τη σκέψη καθενός. Ο Φίλιπ Ροθ είχε γράψει,
«Τα γηρατειά δεν είναι μάχη. Είναι
σφαγή». Το ίδιο και ο COVID-19.
Η ασθένεια αυτή δεν επηρεάζει

μόνο πώς ζούμε και πώς πεθαίνουμε. Μας αναγκάζει να αλλάξουμε
και τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε
την απώλεια. Δεν είναι τυχαίο ότι
σε κάθε πολιτισμό και εποχή ο θάνατος συνοδεύεται από τελετουργικά και διαδικασίες που στοχεύουν
στο να απαλύνουν τον πόνο των
οικείων μέσω αρχαίων εθίμων και
θεολογικής εξήγησης. Η συλλογικότητα αυτή δεν εκδηλώνεται μόνο
στον θάνατο, δεν εστιάζεται μόνο
σε αυτόν. Είναι το πλαίσιο της ζωής,
όπου η μία γενιά ακολουθεί την
άλλη, συνυπάρχει με αυτήν, μαθαίνει από τη ζωή και τον θάνατο
των μεγαλύτερων. Για τα παιδιά,
η απώλεια του παππού ή της γιαγιάς
είναι συνήθως η πρώτη ουσιαστική
επαφή με τον θάνατο. Η εμπειρία
θα συμβάλει στη δική τους πορεία
στη ζωή, στο πώς θα δουν τη σχέση
τους με τους γονείς τους, με τα δικά
τους παιδιά και εγγόνια, καθώς και
πώς θα αντιμετωπίσουν τον δικό
τους θάνατο. Τα παιδιά συμμετέχουν –με τον τρόπο τους– στην τελετουργία, αρχίζουν να κατανοούν
την εξέλιξη της ζωής. Ο ιός διακόπτει όχι μόνο τους δεσμούς μεταξύ
των ζωντανών αλλά και τη σχέση
ζωντανών και νεκρών. Οπως δεν








Η απάντηση του Ιησού
στον Πόντιο Πιλάτο ότι
«η βασιλεία η εμή ουκ
έστιν εκ του κόσμου τούτου» ισχύει πάντα στις
σχέσεις πολιτείας και
Ορθοδόξου Εκκλησίας.
μια τάση αρχαιότατη στην ιστορία
του ανθρώπου– νοσταλγικά επανέρχεται.
Η Δεξιά προεξοφλεί τη συντριβή
της Αριστεράς. Μόνον που στη
διάρκεια των τελευταίων χρόνων
οι διεθνιστικές αντιλήψεις της Αριστεράς κυριαρχούν ευρύτατα, συνθλίβοντας το εθνικό κράτος και
εξουθενώνοντας την αστική τάξη.
Βέβαια, η εξουσία δεν περιήλθε
στο διεθνές προλεταριάτο, αλλά
στα στελέχη των πολυεθνικών εταιρειών και στους διαχειριστές μεγάλων κεφαλαίων, πολύ πριν κάνει
την εμφάνισή του ο κορωνοϊός.
Διανοούμενοι και αναλυτές, κάθε
ιδεολογικής διαμορφώσεως, διατυπώνουν ανησυχίες υπονομεύσεως της δημοκρατίας, από τον αυταρχικό τρόπο με τον οποίο οι κυβερνήσεις επιβάλλουν τις απαγορευτικές διατάξεις τους.
Μόνον που δεν είναι δυνατόν

μπορούμε να πιστέψουμε ότι ένας
αγνοούμενος έχει πεθάνει, έτσι η
κηδεία στην οποία δεν συμμετέχουμε μας αφήνει με πένθος ανοικτό, με την απώλεια, την αδυναμία,
το κενό.
Οι τελετές του Πάσχα εκφράζουν
την ανάγκη για συλλογική συμμετοχή στο πένθος και τη συλλογική
αποδοχή της ελπίδας. Τώρα, αντί
να πάμε στην εκκλησία για το Φως,
καλούμαστε να το βρούμε μέσα
μας. Οσο δύσκολο και αν φαίνεται
αυτό, είναι η συμβολική εκδοχή
της μεγάλης στέρησης που βιώνουμε όλοι αυτή τη Σαρακοστή.
Εάν ο φόβος του ιού κρατήσει πολύ
ακόμη, θα πρέπει να επινοήσουμε
τρόπους για ουσιαστικότερη επικοινωνία με αγαπημένα μας πρόσωπα. Να υπάρξει μέριμνα για κάποια μορφή επαφής με τους αρρώστους (έστω με ψηφιακά μέσα), και
πλήρης ενημέρωση των αγαπημένων τους όσο νοσούν. Οι τελετές
να είναι συλλογικές – κι ας παρακολουθούν οι περισσότεροι από
μακριά και χωριστά, πάλι με ψηφιακά μέσα. Οσο αντιστεκόμαστε
στον ιό, να δημιουργήσουμε μια
νέα συλλογικότητα, να κρατάμε
ζωντανή τη φλόγα μέσα μας.

ΣΚIΤΣΟ ΤΟΥ HΛIΑ MΑΚΡΗ. imakris@kathimerini. gr

Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

να γίνει διαφορετικά. Η ιδέα της
δημοκρατίας γεννήθηκε στην Αθήνα, μια κοινωνία μικρή πληθυσμιακώς, όπου η συμμετοχή των πολιτών
ήταν καθολική στις στρατιωτικές
επιχειρήσεις και στις πολιτιστικές
διοργανώσεις και ως εκ τούτου
είχαν το δικαίωμα ισότιμης συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων πολιτικών.
Το παγκοσμιοποιημένο σύστημα
που σήμερα κυριαρχεί στην οικονομία είναι αναντίστοιχο με το σύστημα πολιτικής διακυβερνήσεως,
που διαμορφώθηκε για τις ανάγκες
του εθνικού κράτους. Η «ηλεκτρονική δημοκρατία» δεν έχει ακόμη
τεθεί σε εφαρμογή. Το άγνωστο
επιχειρούμε να ελέγξουμε με τα
εργαλεία του παρελθόντος.
Θριαμβολογούν οι εν Ελλάδι αριστεροί και φιλελεύθεροι –παράγωγα
του Διαφωτισμού και οι δύο τάσεις– διά «την νίκην» που η πολιτεία
υποτίθεται ότι κατήγαγε επί της
Εκκλησίας απαγορεύοντας την προσέλευση των πιστών στις εκκλησίες
ακόμη και κατά τη διάρκεια της
Μεγάλης Εβδομάδος.
Συγχέουν τον καισαροπαπισμό
της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας
με την Ορθοδοξία, όπου ο ρόλος
της πολιτείας υπήρξε πάντα καθοριστικός, αφού διά αυτοκρατορικής
αποφάσεως κατέστη ο χριστιανισμός επίσημη θρησκεία του Ανατολικού Ρωμαϊκού Κράτος. Η απάντηση του Ιησού στον Πόντιο Πιλάτο
ότι «η βασιλεία η εμή ουκ έστιν εκ
του κόσμου τούτου» ισχύει πάντα
στις σχέσεις πολιτείας και Ορθοδόξου Εκκλησίας.
Κάποιοι αντιδρώντες στην απόφαση τελέσεως των ακολουθιών
στις εκκλησίες κεκλεισμένων των
θυρών συγχέουν τη ρήση του Αποστόλου Παύλου «ημείς μωροί διά
Χριστόν» με την ανθρώπινη μωρία.
«Είσελθε εις το ταμείον και πρόσευξαι» είπε ο Ιησούς και επανέλαβε
ο Αρχιεπίσκοπος προτείνοντας,
αντί της δημοσίας, την ατομική
προσευχή στην παρούσα συγκυρία.
Είναι μία άσκηση και όχι αναίρεση
της Εκκλησίας. Καλή Μεγάλη Εβδομάδα, σε όλους μας.
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Τα ορφανά του ιού

Ανιχνεύοντας το μέλλον
Φθάσαμε στο σημείο
που σύμπασα η ανθρωπότης σκέφτεται
και ενεργεί ωσάν να
επίκειται η συντέλεια
του κόσμου. Και ανάλογα με τις πεποιθήσεις του ο καθείς
–ιδιοτελώς σκεπτόμενος βεβαίως–
προεξοφλεί αφανισμό του αντιπάλου του.
Εθνικιστές και αριστεροί προβλέπουν ότι η πανδημία του κορωνοϊού και τα περιοριστικά μέτρα
που έχουν ληφθεί για να αποτραπεί
η διασπορά του θα επιφέρουν πλήγμα μοιραίο στον φιλελευθερισμό
και στην παγκοσμιοποίηση. Η προσδοκία της αιώνιας επιστροφής –

l

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Μια «άλλη» Ελλάδα
Η «φοβερά του λοιμού απειλή», πανδημία του κορωνοϊού, κατακλύζει
ολόκληρο τον πλανήτη μας με τρόμο
και φρικώδη οδύνη. Η ιλιγγιώδης
ανάπτυξη της ιατρικής επιστήμης,
της φαρμακευτικής έρευνας και τεχνολογίας, των θεσμών νοσηλείας,
αποδείχθηκαν αθύρματα δραματικής
ανεπάρκειας για την ανάσχεση της
συμφοράς. Μέσα σε αυτόν τον εφιάλτη, η περίπτωση της Ελλάδας έμοιασε
έκπληξη. Μια καταφανέστατα παρακμιακή κοινωνία, με θεσμούς και
λειτουργίες ολοκληρωτικής υποταγής
στη συμφεροντολαγνεία και κομματική αντιμαχία, με πολιτικό προσωπικό ευτελέστατων επιδιώξεων, εγωλαγνείας, κλεπτομανίας, διαπλοκής
– αυτή η Ελλάδα εξέπληξε.
Βγήκε στην επιφάνεια και ανέλαβε
ηγετικές ευθύνες μια άλλη, διαφορετική, απρόσμενη ανθρώπινη ποιότητα. Μια χούφτα άνθρωποι, σε θέσεις-κλειδιά, με κοινό γνώρισμα την
πρωτόγνωρη στην εντόπια κοινωνία
σοβαρότητα. Καταρτισμένοι, έμπειροι, ευφυείς, διαπρεπείς ο καθένας
στην επιστήμη του και στη δουλειά
του – τίμιοι Ελληνες.
Μίλησαν, αυτοί οι σοβαροί άνθρωποι, «άλλη» γλώσσα. Καμία σχέση
με τη γλώσσα των πολιτικών, των
δημοσιογράφων, των δεσποτάδων.
Γλώσσα που υπηρετεί όχι τις εντυπώσεις, όχι τα κόλπα της έντεχνης
παραπλάνησης, του διδακτισμού ή
πειθαναγκασμού, αλλά τον πραγματισμό της κοινής ανάγκης. Γλώσσα,
που δεν ενδιαφέρεται να αρέσει, να
εντυπωσιάσει, να παραπλανήσει ή
να «σώσει» τον αποδέκτη, μεταγγίζει

αξιοπιστία και γεννάει την ηρεμία
της εμπιστοσύνης. Ιδρύει η γλώσσα
των ανιδιοτελών ανθρώπων άλλη
ποιότητα σχέσεων.
Θα θυμόμαστε τα αντιπροσωπευτικά ονόματα: Σωτήρης Τσιόδρας,
Νίκος Χαρδαλιάς, Βασίλης Κοντοζαμάνης. Φυσικά και ξεμύτισε από
τους δημοσιογραφικούς υπονόμους
η αποφορά της κακεντρέχειας, της
προσπάθειας να μετριαστεί η έκπληξη της κοινής γνώμης. Ο,τι φοβάται πιο πολύ η κατεστημένη στα
πλοκάμια της εξουσίας φαυλότητα,
είναι η σύγκριση: το ξεγύμνωμα της
μετριότητας, ανικανότητας και διαφθοράς από παρουσίες αψεγάδιαστης
ποιότητας και ανιδιοτέλειας.
Ο χαρισματικός Τσιόδρας ξέρει
να εμπνέει εμπιστοσύνη. Εκθέτει
απειλητικά δεδομένα, όμως η εκφραστική του μεταγγίζει το είδος
της αξιοπιστίας που είναι μείγμα
εγκυρότητας και ανθρωπιάς: Ανάμεσα στις λέξεις και μέσα από τις
λέξεις γίνεται φανερή η προσωπική
ευαισθησία, κάποιες ρωγμές συγκίνησης, η μετοχή στην οδύνη των
άμεσα πληγέντων. Αυθεντικός όταν
μίλησε για τις γιαγιάδες και τους
παππούδες, θησαύρισμα πολύτιμο
για την ελληνική οικογένεια, ή όταν
ονομάτιζε με τα μικρά τους ονόματα
νοσούντες που την ίδια μέρα είχε
επισκεφθεί και τους νοσηλευτές
που τους φρόντιζαν. Η επωνυμία
της αναφοράς ζωντάνευε τη ζεστασιά της προσωπικής έγνοιας, ξόρκιζε
τον εφιάλτη της απρόσωπης αριθμητικής μονάδας που «ασθενεί» μόνη και ασυντρόφευτη.

Ηταν οι συγκυρίες και η σύμπτωση που έφεραν στην επιφάνεια
του δημόσιου βίου αυτή την πολύτιμη, εκπληκτική ανθρώπινη ποιότητα; Θα μπορούσε να προκύψει
κάτι ανάλογο, όταν κυβερνούσε τη
χώρα ο ΣΥΡΙΖΑ; Στην Ιστορία (και
στη ζωή) απαγορεύονται τα ερωτήματα: «τι θα γινότανε αν» – δεν
οδηγούν πουθενά. Τυπικά και λογικά, τον έπαινο για την ανθρώπινη
ποιότητα που διαχειρίζεται την
πανδημία, τον εισπράττει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ισως δεν μάθουμε
ποτέ αν ήταν μελετημένες ή συμπτωματικές οι επιλογές του.
Σίγουρα, θα μπορούσαν να απηχούν μια στρατηγική. Αν, κατά κανόνα στη σημερινή Ελλάδα, ο σχηματισμός κυβέρνησης δεν εκφράζει
τις ποιοτικές εκτιμήσεις και αυτόβουλες αποφάσεις του πρωθυπουργού, αλλά εσωκομματικές ισορροπίες, απαιτήσεις ξένων πρεσβειών,
πιέσεις μεγαλοπλούσιων χρηματοδοτών του κόμματος και εκβιασμούς
ιστορικών για το κόμμα οικογενειών,
τότε η πρόσφατη τακτική του Κυριάκου Μητσοτάκη θα μπορούσε
να εκληφθεί σαν ευφυής στρατηγική: Εχει υπουργοποιήσει πρόσωπα, για τα οποία κάθε νοήμων πολιτικός θα ντρεπόταν. Τους αφήνει
να καμαρώνουν την υπουργοποίησή
τους, αλλά τη δουλειά στο υπουργείο
την κάνουν κάποια «τζίνια» που ο
πρωθυπουργός αξιολόγησε και εμπιστεύτηκε.
Αν φανταστούμε ότι υπάρχει μια
τέτοια στρατηγική που μας χάρισε
την έκπληξη Τσιόδρα, Χαρδαλιά,

Κοντοζαμάνη, θα παραδεχτούμε ταυτόχρονα, ασφαλώς με οδύνη, ότι
είναι ακόμα πολύ περιορισμένη, δεν
περιλαμβάνονται στη στρατηγική
καίρια υπουργεία, όπως το Παιδείας
και το Εξωτερικών. Ομως η χώρα και
σε αυτούς τους τομείς σίγουρα διαθέτει ανθρώπινη ποιότητα ικανή να
εκπλήξει. Το κριτήριο-πειστήριο της
διαφοράς πιστοποιείται αμέσως στη
γλώσσα – οι χαρισματικοί μεταρρυθμιστές Παιδείας και Διπλωματίας
θα ξεχωρίσουν, όπως ξεχώρισε, με
καθολική προφάνεια, η ταλαντούχα
ηγεσία στην Υγεία: θα μιλάνε «άλλη»
γλώσσα, στους αντίποδες της γλώσσας πολιτικών, δημοσιογράφων, δεσποτάδων.
Η πολιτική που γεννήθηκε από
το φοβερό σοκ της απειλής του κορωνοϊού, θα μπορούσε να φωτίσει
ένα δίλημμα, απλό και καίριο: Ποια
παρουσία στο κοινωνικό - πολιτικό
πεδίο θα σημαδέψει εναργέστερα
και «ευφημότερον» την Ιστορία: Η
έκπληξη Τσιόδρα, Χαρδαλιά, Κοντοζαμάνη, ή Καραμανλής ο βραχύς,
οι λυμφατικές φιγούρες Σημίτη και
Σαμαρά, η προεδρία Παυλόπουλου,
ο θλιβερός Γιωργάκης, ο ανεκδιήγητος Τσίπρας; Η συμφορά του κορωνοϊού έφερε με σκληρό, ανίλεο
χτύπημα την επίγνωση ότι με την
πολιτική οι άνθρωποι δεν μπορούμε
να παίζουμε: σε έναν πόλεμο, έναν
λοιμό, σεισμό, φονική καταστροφή,
η πολιτική διαχειρίζεται τη ζωή ή
τον θάνατο.
Κάποτε οι επαγγελματίες της εξουσίας πρέπει να πάψουν να παίζουν
εν ου παικτοίς.
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Τα ΜΜΕ στη μέγγενη του κορωνοϊού

Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Η

Κυπριακή Δημοκρατία έλαβε αυστηρότατα μέτρα
για να αναχαιτίσει την
εξάπλωση του κορωνοϊού.
Ίσως τα μέτρα, σε σύγκριση με την υφιστάμενη κατάσταση,
να είναι από τα πλέον αυστηρά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σίγουρα τα μέτρα
θα πρέπει να είναι ακραία και οι νουθεσίες
των ειδικών να ακολουθούνται με θρησκευτική ευλάβεια. Άλλωστε, έτσι συμβαίνει σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.
Πολλοί μάλιστα ισχυρίζονται ότι ο πανικός
βοηθά στον περιορισμό της μετάδοσης
του ιού, όπως λέμε, ο «φόβος φέρνει κόλαση». Όλα αυτά σωστά και επιβεβλημένα. Όμως, άλλο η συνειδητοποίηση
του κινδύνου και άλλο ο τρόμος. Τα ΜΜΕ
με διάφορα ρεπορτάζ και επικαιρικές
εκπομπές, ναι μεν ενημερώνουν τους
πολίτες για το πώς θα πρέπει να διαχειριστούν αυτή την κρίση αλλά δυστυχώς,
όπως συμβαίνει συνήθως, έχουν φτάσει
στο άλλο άκρο. Όπως το 2013, την περίοδο της οικονομικής κρίσης, είχαμε
τον μεγαλύτερο αριθμό ειδικών οικονομολόγων, οι οποίοι καθημερινώς παρέλαυναν από τα μέσα και αμολούσαν
όποια αρλούμπα φανταστείς, τώρα έχουμε
«παρέλαση» επιδημιολόγων και λοιμωξιολόγων. Ακούγοντας ορισμένους από
αυτούς πραγματικά σε λούζει κρύος ιδρώτας. «Θανατηφόρος ο ιός», «το μεγαλύτερο
ποσοστό του πληθυσμού θα νοσήσει»,
«τόσο ποσοστό θα χρειαστεί διασωληνώσεις», «τόσοι θα πεθάνουν» και άλλα
«ελπιδοφόρα» μηνύματα. Αυτά είναι δυστυχώς τα πρωτοσέλιδα, οι τίτλοι ειδήσεων και τα Breaking News. Αυτά είναι
τα μηνύματα που στέλνονται καθημερινά
στον λαό. Ακούγοντας όλα τα πιο πάνω
το πρώτο που έρχεται στο μυαλό είναι
να πάρεις μια αριθμομηχανή και να αρχίσεις να μετράς ποσοστά για να δεις
πόσες πιθανότητες έχεις να ζήσεις, πόσες
μέρες ή βδομάδες σου έχουν απομείνει
και μετά να ψάξεις να βρεις τον τίτλο
ιδιοκτησίας του οικογενειακού σου τάφου
για να εξασφαλίσεις τουλάχιστον μια
αξιοπρεπή κηδεία.
Τα άλλα, τα πραγματικά ελπιδοφόρα
μηνύματα, έρχονται σε δεύτερη μοίρα.
Για παράδειγμα το ότι η Κίνα, του 1,4 δισεκατομμυρίου, κατάφερε μέσα σε δύο
μήνες να χαλιναγωγήσει την εξάπλωση
και σήμερα να καταγράφει, πρακτικά,
μηδέν κρούσματα, φαίνεται να μη θεωρείται σημαντική είδηση. Ακόμα το ότι
ήδη εκατοντάδες επιστήμονες άρχισαν
δοκιμές εμβολίων και αντιικών φαρμάκων
που μπορεί σε λίγες εβδομάδες να διοχετευθούν στην αγορά, και αυτό έρχεται
σε δεύτερη μοίρα. Με όλα αυτά, πώς θα
πρέπει να νοιώθουν οι ευάλωτες ομάδες
του πληθυσμού; Όχι μόνο οι της τρίτης
ηλικίας ή υπερήλικες αλλά και νεότεροι
οι οποίοι είχαν την ατυχία να προσβληθούν από άλλες σοβαρές ασθένειες. Για

παράδειγμα ένας καρκινοπαθής ο οποίος,
λόγω των χημειοθεραπειών στις οποίες
υποβάλλεται, έχει εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, πώς θα πρέπει να
νιώθει; Άνθρωποι οι οποίοι δίνουν αγώνα
για να ζήσουν, πολεμώντας την επάρατη
νόσο, τι ελπίδες θα πρέπει να έχουν
ακούοντας όλα αυτά; Σίγουρα θα πρέπει
να προσέχουν μένοντας σπίτι. Μήπως,
όμως, δεν θα πρέπει ούτε να αναπνέουν,
αφού κάποιοι «ειδήμονες» ισχυρίζονται
ότι ο ιός κυκλοφορεί στην ατμόσφαιρα
για μέρες; Στο τέλος της ημέρας θα πρέπει
απλώς να διαλέξουν από τι προτιμούν
να πεθάνουν. Από τον καρκίνο ή από
τον κορωνοϊό; Δυστυχώς, αυτά είναι τα
μηνύματα. Σήμερα ζεις, αύριο πεθαίνεις,
με το αύριο να μην είναι θεωρητικό αλλά
πρακτικό, άμεσο και ίσως και δεδομένο.
Σίγουρα πρόκειται για μια αναπάντεχη
τραγωδία. Όμως, υπάρχει και η επόμενη
μέρα. Σίγουρα θα υπάρξουν τεράστιες
συνέπειες. Όμως, θα πρέπει να υπάρχει
και η δύναμη για να συνεχίσουμε και να
αγωνιστούμε για να ξανακτίσουμε αυτά
που θα γκρεμίσει στο πέρασμά της η
πανδημία. Πολύ σωστά το κράτος ανακοινώνει πακέτα στήριξης της οικονομίας.
Όμως, μόνο με την οικονομική στήριξη
δεν πετυχαίνεις τίποτα. Χρειάζεται κουράγιο και σθένος για να σταθείς ξανά
στα πόδια σου, να δημιουργήσεις, να
συνεχίσεις απ΄ εκεί που έμεινες. Δυστυχώς, όλα αυτά τα κακά μαντάτα σκοτώνουν κάθε ελπίδα για την επόμενη μέρα
και πλήττουν ανεπανόρθωτα κάθε προσδοκία για το μέλλον δίνοντας την εντύπωση ότι έφτασε το τέλος του κόσμου,
το κατά τας γραφάς, τέλος του οικοδομήματος της ανθρώπινης κοινωνίας και
ότι αύριο δεν θα υπάρξει. Συνεπώς η Πολιτεία θα πρέπει να καταπολεμήσει και
τον άλλο ιό, αυτόν της παραπληροφόρησης που σε ορισμένες περιπτώσεις
αποδεικνύεται εξίσου «θανατηφόρος»
όπως και ο κορωνοϊός. Θα πρέπει να θωρακίσει τον πληθυσμό από τον κάθε «ειδήμονα» που χωρίς την απαραίτητη επιστημοσύνη διασπείρει τον τρόμο. Στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης οργιάζουν
«μελέτες» και άλλες ασυναρτησίες. Αυτά
είναι τα πραγματικά fake news. Αυτός
είναι ένας ανελέητος «υβριδικός πόλεμος»
εναντίον του απλού ανθρώπου, του ηλικιωμένου, του ευάλωτου που, με ή χωρίς
κορωνοϊό, δίνει καθημερινά αγώνα επιβίωσης. Όλα αυτά καθιστούν την ζωή
ορισμένων ανθρώπων μια πραγματική
κόλαση. Στην ουσία δεν ζουν. Είναι εν
δυνάμει νεκροί. Όπως έλεγε και ο Βίκτωρ
Ουγκώ : «Δεν είναι τίποτα να πεθάνεις.
Είναι τρομακτικό να μη ζεις». Και όλα
αυτά γιατί δυστυχώς και σε αυτές τις
κρίσιμες στιγμές, τις τραγικές και πρωτόγνωρες, το «θα πεθάνεις» πουλά πολύ
περισσότερο από το «θα ζήσεις».

Ο κ. Θεόδωρος Θεοδώρου είναι ειδικός προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.
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«παραδοσιακός» Τύπος συνάντησε
μία άλλη διαδρομή. Οι νέες τεχνολογίες
και τα νέα Μέσα άλλαξαν το πεδίο. Οι
εξελίξεις γύρω από τη μάχη για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού επιτάχυνε τις προκλήσεις για όλα τα τμήματα της οργανωμένης,
ή μη, δημόσιας έκφρασης. Πολλά πράγματα
στον χώρο των ΜΜΕ δεν θα είναι ίδια όπως
τα γνωρίζαμε χθες:
1.Η κυκλοφορία μιας εφημερίδας στο περίπτερο με τη γνωστή μέθοδο είχε ζωή περίπου
3 με 5 χρόνια. Η πίεση τώρα μεγαλώνει και
οι εκδότες θα κληθούν να λάβουν αποφάσεις
μέσα στο 2020. Είναι εξαιρετικά αμφίβολο,
αν μετά την παρέλευση της κρίσης, ο χθεσινός
αναγνώστης που εκπαιδεύεται σήμερα και
για πολλές ώρες στις νέες τεχνολογίες θα γυρίσει ξανά στη διαδικασία σπίτι-περίπτεροεφημερίδα-καφές. Η νέα κατάσταση πραγμάτων δημιουργεί ισχυρές συνήθειες και ο
νέος αναγνώστης της ηλεκτρονικής ενημέρωσης, ή ο ακόλουθος των Μέσων Κοινωνικής
Δικτύωσης, ή ο «ατομικός δημοσιογράφος»,
πολύ δύσκολα θα γυρίσουν στα παλαιά πρότυπα.
2. Το τηλεοπτικό πεδίο είναι κορεσμένο εξ
ορισμού. Για τον ε/κ πληθυσμό του νησιού
πέντε τηλεοπτικά κανάλια σε πλήρη ανάπτυξη
δεν αποτελούν βιώσιμες επιλογές. Η οικονομία
πλέον βαδίζει σε αχαρτογράφητα νερά, η
διαφημιστική πίτα μικραίνει, καθότι η ηλεκτρονική είναι και φθηνότερη, και ουδείς
σήμερα θα επενδύσει σοβαρά ποσά σε έναν
κλάδο με ερωτηματικά για την επιβίωσή του.
Η επόμενη μέρα απαιτεί αλλαγή νοοτροπίας,
απαιτεί συνέργειες, νέες τεχνικές ανάπτυξης
σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.
Επιβιώνουν το ημικρατικό ΡΙΚ, και ένα ή δυο
ιδιωτικά κανάλια και αυτά μόνο με κοινές
επενδύσεις. Κάθε καναλάρχης μόνος του σημαίνει βήμα ταχύ για ένα πιο γενικευμένο
αδιέξοδο. Η «επόμενη ημέρα» θα πιέσει ιδιαίτερα αυτή την κυρίαρχη σήμερα θεωρία
ότι κάθε ιδιοκτήτης μπορεί μόνος του τα
πάντα, γιατί έτσι έμαθε σε παλιές εποχές –
να διοικεί, να ρυθμίζει προσωπικά το κάθε
τι, να αισθάνεται ότι είναι και δημοσιογράφος
και βέβαια να κάνει και πολιτικό παιχνίδι. Η
συνήθης πρακτική αφορούσε κινήσεις του
Συνδέσμου των Εκδοτών για να πάρει κάποια
στήριξη από το κράτος, είτε με τη μορφή κάποιων διευκολύνσεων για τα μέλη του, είτε,
όπως συμβαίνει τώρα, με τη στήριξη από τα
διαφημιστικά πακέτα λόγω της ενημερωτικής
καμπάνιας για το τηλεοπτικό κοινό για την
αντιμετώπιση του κορωνοϊού. Αυτή η ενίσχυση δεν λύνει τα ουσιώδη ζητήματα και
σε κάθε περίπτωση όλοι οι τηλεοπτικοί σταθμοί πολύ δύσκολα θα επιβιώσουν μέσα σε
αυτές τις συνθήκες μέχρι τον Σεπτέμβρη –
κορωνοϊός συν καλοκαιρινή σεζόν. Παλαιότερες συνήθειες Κυπρίων καναλαρχών για
αναζήτηση εταίρων στην Αθήνα (εφοπλιστών,
κατά κανόνα) δεν πρόκειται να αποδώσουν
τα αναμενόμενα, καθότι τις ίδιες δυσκολίες
αντιμετωπίζουν και οι εκεί καναλάρχες.
3. Μόνιμα αδιέξοδα δεν υπάρχουν. Κάθε
εποχή αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά της,
κάποιοι κατανοούν τα φαινόμενα, αλλάζουν
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Ο ιός της παραπληροφόρησης

Βουδιστές μοναχοί με προστατευτικές μάσκες παρακολουθούν μαθήματα Dharma, σε βουδι-

στικό ναό της Μπανγκόγκ.

προσαρμόζονται, διαβάζουν την εποχή και
εξελίσσονται. Έτσι και τώρα. Θεωρώ ότι το
ραδιόφωνο θα αναδειχθεί εκ νέου σε ιδιαίτερα
σταθερή αξία. Εκτός του ότι είναι πολύ φθηνότερο σε σχέση με το κόστος συντήρησης
ενός τηλεοπτικού σταθμού, συνδέεται με
ισχυρές μνήμες, έχει αντοχές σε μέσα και
ανθρώπινο δυναμικό. Στο ραδιόφωνο μπορεί
να μην καταφέρεις να τυλίξεις ψάρια, αλλά
σίγουρα θα πιάνει περισσότερα ψάρια στην
εποχή που έρχεται.
4. Το ανθρώπινο δυναμικό. Η παλαιότερη
εποχή της κυπριακής δημοσιογραφίας ανέδειξε
πολύ μεγάλες προσωπικότητες, με ικανότητες,
με γνώσεις και όρεξη για να κάνουν τη δημοσιογραφία καλύτερη. Η εμφάνιση της νέας
εποχής και η κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου, έφερε τα πάνω-κάτω. Ένας καλός
κύκλος δημοσιογράφων έπρεπε να καλύψει
τηλεοπτικούς σταθμούς, παλαιά και νέα ραδιόφωνα και βέβαια να καλύψει τον γραπτό
Τύπο. Ο κύκλος δεν τετραγωνίζεται με αποτέλεσμα η εκτόξευση της ποσότητας των
Μέσων να πιέσει την ποιότητα και το αποτέλεσμα συχνά να μην είναι ικανοποιητικό,
μια ματιά στα βραδινά δελτία ειδήσεων των
πέντε καναλιών νομίζω το βεβαιώνει. Η οικονομική κρίση του 2013 πίεσε αρκετά τα
ιδιωτικά μέσα τα οποία υποχρεώθηκαν σε
περιορισμό των εξόδων ή και με απολύσεις
προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, ώστε
να φτάσουν σε ένα επίπεδο καθοδικής αλλά
«ελεγχόμενης» λειτουργίας.
5. Η συνένωση του εκδοτικού τοπίου σε
δύο ή τρία ιδιωτικά συγκροτήματα, για με-

ρικούς εκδότες θεωρείται ως «αποτυχία»,
ισούται με «καταστροφή». Στη δική μου γνώμη, η συνένωση αυτή συνιστά μια υγιή
εξέλιξη γιατί αυτές τις δυνατότητες διαθέτει
η κυπριακή αγορά, το ανθρώπινο δυναμικό
μας, συνεπώς βλέπω αυτή την εξέλιξη ως
μια δημιουργική αλλαγή. Για έναν τέτοιο,
μικρότερο, πιο συμμετρικό στα μεγέθη μας
αριθμό, η Κύπρος θα διαθέτει το κατάλληλο
προσωπικό για να κρατήσει το τηλεοπτικό
πεδίο σε αξιοπρεπές επίπεδο. Η Κύπρος διαθέτει καλό δημοσιογραφικό επίπεδο αριθμητικά, αλλά όχι τόσο μεγάλο για να μπορεί
να κρατά ανοικτά, βιώσιμα και επιτυχημένα
πέντε παγκύπρια τηλεοπτικά κανάλια, μια
μεγάλη σειρά από περιφερειακά, τέσσερεις
εφημερίδες παγκύπριας κάλυψης, πλήθος
από ραδιόφωνα ποικίλης ύλης, μουσικά και
αθλητικά. Λόγω αυτού του γεγονότος, το
καλό προσωπικό διαχέεται σε πολύ μεγάλο
αριθμό Μέσων και στο τέλος η σούμα δεν
παράγει ένα συνολικά καλό αποτέλεσμα.
Αξίζει ιδιαίτερου σχολιασμού το γεγονός
πως ένας πολύ καλός αριθμός δημοσιογράφων, αναλογικά ο μεγαλύτερος στο νησί,
βρίσκεται στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ), και, ως εκ τούτου, το ΚΥΠΕ,
πρώτο, θα παραμένει ως μια πολύ καλή βάση
για την παγκύπρια παραγωγή και διακίνηση
ειδήσεων, και, δεύτερο, πολύ δύσκολα το
προσωπικό του θα αλλάξει στέγη (αφήνοντας
έναν ημικρατικό οργανισμό) για να εμπλουτίσει Μέσα Ενημέρωσης στον ιδιωτικό τομέα.

www.larkoslarkou.org.cy

Το επόμενο παγκόσμιο σοκ

Σ

την πορεία της εξέλιξης της ανθρωπότητας υπήρξαν τεράστιες
κοσμογονικές κρίσεις και κοσμοϊστορικές ανακατατάξεις. Είδαμε
το πέρασμα από το ένα κοινωνικοοικονομικό σύστημα στο άλλο (πρωτόγονο κοινοτικό, δουλοκτητικό,
φεουδαρχικό, καπιταλιστικό, σοσιαλιστικό) και τη σύγκρουση αντίθετων
κοινωνικών τάξεων, διαφορετικών
κρατικών δομών και πολιτευμάτων.
Είδαμε ιμπεριαλιστικούς πολέμους
και παγκόσμιες αυτοκρατορίες στην
ακμή και την παρακμή τους. Είδαμε
εθνικοαπελευθερωτικές και κοινωνικές επαναστάσεις, αντιαποικιακούς
αγώνες και εμφύλιες συρράξεις. Περάσαμε από τις πολυθεϊστικές θρησκείες στις μονοθεϊστικές, με διαθρησκευτικούς πολέμους αλλά και
σχίσματα και αιρέσεις στο εσωτερικό
της κάθε θρησκείας. Από τις πόλειςκράτη καταλήξαμε στα έθνη-κράτη
και από τις στενές εθνικές οικονομίες,
βιώνουμε σήμερα την αλληλεπίδραση
και αλληλεξάρτηση της παγκοσμιοποίησης, με τους όρους φυσικά των
εξουσιαστικών, οικονομικών και πολιτικών ελίτ. Είδαμε επίσης φυσικές
καταστροφές, λιμούς και λοιμούς με
εκατομμύρια νεκρούς. Αναμφίβολα
σε αυτήν την πορεία ο άνθρωπος
απέδειξε ότι δεν είναι μια στατική
ύπαρξη όπως το ζώο, αλλά ένα δυναμικό και συνεχώς εξελισσόμενο
επινοητικό ον, το οποίο όμως έχει
τη δυνατότητα και της δημιουργίας
και της καταστροφής. Η διανοητική

Του ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΑΒΡΑΑΜ

εξέλιξη του ανθρώπινου είδους με
την ανάπτυξη της επιστημονικής
λογικής, της φαντασίας και της καινοτομίας, μας παρέδωσε θαυμαστά
πολιτιστικά και τεχνολογικά αριστουργήματα αλλά και τερατουργήματα. Αυτό αποδεικνύει ότι ο πολιτισμός πάντοτε συμβάδιζε με τη βαρβαρότητα, η οποία κορυφώθηκε με
τους δύο ολέθριους παγκόσμιους
πολέμους τον 20ό αιώνα. Δυστυχώς,
δεν διδαχτήκαμε από το παρελθόν.
Η ειδοποιός διαφορά όμως της σύγχρονης εποχής είναι ότι οι νέες παγκόσμιες απειλές –η οικολογική, η
πυρηνική και η τεχνοκρατική– για
πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία
θέτουν σε κίνδυνο την ίδια την ύπαρξη και τη φύση της ανθρωπότητας.
Το πρωτοφανές σοκ της πανδημίας που συνταράζει το παγκόσμιο,
δεν θα είναι το τελευταίο παγκόσμιο
σοκ. Όπως διαπιστώνει και ένας από
τους μεγαλύτερους στοχαστές, ο
Αμερικανός Νόαμ Τσόμσκι, «Η πανδημία του κορωνοϊού είναι αρκετά
σοβαρή, αλλά αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχουν δύο τεράστιες
απειλές που αντιμετωπίζουμε, οι
οποίες είναι πολύ χειρότερες από
οτιδήποτε έχει συμβεί στην ανθρώπινη ιστορία. Η μία είναι ο αυξανόμενος κίνδυνος ενός πυρηνικού πολέμου και η άλλη είναι φυσικά η αυξανόμενη απειλή της υπερθέρμανσης
του πλανήτη. Ο κορωνοϊός είναι κάτι
άσχημο και μπορεί να έχει τρομακτικές συνέπειες, αλλά θα υπάρξει

ανάκαμψη. Ενώ οι άλλες δύο απειλές
αν δεν αντιμετωπιστούν, θα είναι
το τέλος μας» (η συνέντευξη υπάρχει
στο διαδίκτυο).
Η διαπίστωση του Τσόμσκι, όπως
και αρκετών άλλων διανοουμένων
και επιστημόνων, επιβάλλει να βρισκόμαστε σε συνεχή εγρήγορση και
να προετοιμαζόμαστε για νέα επερχόμενα σοκ. Αν όμως θέλουμε πραγματικά να αποφύγουμε μια παγκόσμια οικολογική και πυρηνική πανδημία, οφείλουμε να εργαστούμε
από κοινού, κράτη, κυβερνήσεις και
λαοί για την υπογραφή και υλοποίηση
μιας νέας, δεσμευτικής όμως και βιώσιμης «Πράσινης Συμφωνίας» για
τη σωτηρία του φυσικού περιβάλλοντος και μιας νέας, ακόμη πιο ριζοσπαστικής «Κόκκινης Συμφωνίας»
για τον πυρηνικό αφοπλισμό. Για να
γίνουν όμως αυτά, χρειάζονται πεφωτισμένοι ηγέτες που κατανοούν
τα αδιέξοδα της καπιταλιστικής συσσώρευσης, του οικονομικού και γεωπολιτικού ανταγωνισμού και αναγνωρίζουν την επιτακτική ανάγκη
της παγκόσμιας συνεργασίας. Χρειάζονται όμως και ενεργοί, σωστά
ενημερωμένοι και αντικομφορμιστές
πολίτες, οι οποίοι να είναι έτοιμοι
να πιέσουν με όλες τους τις δυνάμεις
τις κυβερνήσεις των χωρών τους για
να ακολουθούν πολιτικές που θα
εξυπηρετούν το κοινό καλό.
Ένας άλλος σύγχρονος στοχαστής, ο Ισραηλινός Γιουβάλ Χαράρι
(τα βιβλία του οποίου έχουν παγκό-

σμια αναγνωρισιμότητα και συνιστώ
σε όσους έχουν χρόνο και αγαπούν
το βιβλίο να τα διαβάσουν («Sapiens:Μια σύντομη ιστορία του ανθρώπου», «HomoDeus» και «21 Μαθήματα για τον 21ο αιώνα») εκτός
από το οικολογικό και πυρηνικό ζήτημα εστιάζει σε δύο ακόμη διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη:
την τεχνητή νοημοσύνη και τη γενετική μηχανική, που ανάλογα με
τη χρήση τους από τον άνθρωπο,
ανάλογη θα είναι η θετική ή αρνητική
επίδρασή τους. Αυτά τα νέα επιστημονικά επιτεύγματα θα δημιουργήσουν νέες παγκόσμιες αναταράξεις,
είτε με μια πανδημία ανεργίας αφού
τα ρομπότ θα αντικαταστήσουν τους
ανθρώπους στους χώρους εργασίας,
είτε με μια ψηφιακή δικτατορία,
αφού πανεύκολα μέσω της τεχνολογίας οι πολίτες θα παρακολουθούνται ποικιλοτρόπως, είτε με μια
συνεχώς αυξανόμενη κοινότητα
κλώνων και γενετικά τροποποιημένων βιονικών ανθρώπων. Ο Μεγάλος
Αδερφός που προφήτευσε ο Τζωρτζ
Όργουελ στο βιβλίο του 1984 που
γράφτηκε το 1948, ήδη είναι παρών.
Οι κυβερνητικοί και ιδιωτικοί αλγόριθμοι θα παρακολουθούν και θα
ελέγχουν τα πάντα. Ο Χαράρι επισημαίνει ότι «μετά από 4 δισεκατομμύρια χρόνια οργανικής ζωής
που εξελίσσεται μέσω της φυσικής
επιλογής, η επιστήμη μας εισάγει
σε μια εποχή ανόργανης ζωής (ρομπότ) που διαμορφώνεται μέσω ευ-

φυούς σχεδιασμού». Προβλέποντας
τους τεράστιους κινδύνους από την
ανταγωνιστική χρήση των νέων τεχνολογιών, προειδοποιεί ότι «όσο ο
κόσμος παραμένει χωρισμένος σε
ανταγωνιστικά έθνη, θα είναι πολύ
δύσκολο να ξεπεραστούν παράλληλα
και τα τρία ζητήματα (οικολογικό,
πυρηνικό, τεχνοκρατικό) και η αποτυχία έστω και σε ένα μέτωπο μπορεί
να αποδειχθεί καταστροφική». Υπογραμμίζει ακόμη ότι «αν η ανθρωπότητα δεν μπορέσει να επινοήσει
και να εφαρμόσει καθολικά αποδεκτούς ηθικούς κανόνες, θα βρεθούμε
στην εποχή του Φρανκεστάιν»
(ήρωας λογοτεχνικού βιβλίου που
δημιούργησε τεχνητό άνθρωπο τον
οποίο δεν μπορούσε στη συνέχεια
να ελέγξει).
Συνήθως όμως οι άνθρωποι αγνοώντας τα διδάγματα του παρελθόντος
και αδιαφορώντας για τη ζωή του
μέλλοντος, λειτουργούσαμε και συνεχίζουμε να λειτουργούμε ως Επιμηθείς (απρονόητοι) και όχι ως Προμηθείς (προνοητικοί). Ανοίγουμε το
κουτί της Πανδώρας και μετά το
κακό αναλογιζόμαστε τις ανίερες
πράξεις μας. Σε σχέση με τον κορωνοϊό, ενώ οι ενδείξεις υπήρχαν και
οι επιστήμονες αλλά και οι τέχνες,
η λογοτεχνία, το θέατρο, ο κινηματογράφος μας προειδοποιούσαν, συνεχίζαμε να βιάζουμε τη φύση, να
εξοπλιζόμαστε με πυρηνικά, να κάνουμε πολέμους και οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές, παράλληλα, απο-

δομούσαν τον δημόσιο τομέα της
υγείας. Το μεγάλο δίδαγμα που αφήνει ο κορωνοϊός, σε συνδυασμό με
τις νέες παγκόσμιες απειλές, είναι
ότι μόνο η παγκόσμια εμπιστοσύνη,
συνεργασία και αλληλεγγύη μπορούν
να αποτελέσουν το ανάχωμα, το ανθεκτικό αμυντικό τείχος για την αντιμετώπιση, αναχαίτιση και υπέρβαση της όποιας παγκόσμιας κρίσης
και απειλής. Μόνο η κουλτούρα του
ορθολογισμού, του ανθρωπισμού
και του διεθνισμού που στηρίζεται
στην κοσμοαντίληψη ότι η φύση, ο
άνθρωπος και ο πολιτισμός είναι πάνω από τα κέρδη και τα ιδιοτελή
συμφέροντα μπορεί να δώσει λύσεις
στα οικουμενικά προβλήματα.
Αν όμως γνωρίζουμε ή έστω υποθέτουμε, ότι έπονται νέα μεγάλα
παγκόσμια σοκ, που θα οδηγήσουν
αναπόφευκτα σε ένα οικολογικό,
πυρηνικό και ίσως ψηφιακό ολοκαύτωμα, γιατί από τώρα δεν συνειδητοποιούμε την ανάγκη της παγκόσμιας συνεργασίας και γιατί από
τώρα δεν εργαζόμαστε για να αποτρέψουμε την επερχόμενη καταστροφή;
Γι’ αυτό ορθολογικοί, ευαίσθητοι
και ανήσυχοι άνθρωποι όλων των
χωρών ενωθείτε! Ίσως αυτό να ακούγεται ουτοπικό και αδύνατο. Είναι
όμως το μόνο που μας απομένει για
να μην συμβεί το αδιανόητο...

Ο κ. Μενέλαος Αβραάμ είναι δρ Φιλοσοφίας. rodo@primehome.com
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Κλιματική αλλαγή
και πανδημίες

Η αναθεωρητική κοσμοθεωρία της Τουρκίας
και το εξοπλιστικό της πρόγραμμα

Του ΑΝΤΡΟΥ Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

Του ΚΥΡΙΑΚΟΥ Ν. ΠΟΧΑΝΗ

κόσμος, όπως όλα δείχνουν,
δεν θα είναι ποτέ ξανά ο
ίδιος μετά την εξάπλωση
της πανδημίας του κορωνοϊού σε
ολόκληρο τον πλανήτη. Η πρώτη
χώρα, η οποία κατάφερε να «νικήσει» τον ιό, είναι η χώρα στην
οποία πιθανότατα να άρχισε η
εξάπλωσή του, η Κίνα. Εκεί κρίθηκε απαραίτητος για την καταπολέμηση του ιού ο περιορισμός
της ανθρώπινης επαφής και η
αποφυγή του συνωστισμού αρκετών ανθρώπων σε περιορισμένους χώρους. Για αυτόν τον λόγο
άλλωστε έκλεισαν ή εκκενώθηκαν
πρωτίστως σιδηρόδρομοι, αεροδρόμια, καταστήματα και φοιτητικές εστίες, όχι μόνο στην Κίνα
αλλά και σε αρκετές χώρες.
Σοβαρή αιτία μετάδοσης ιών
θεωρούνται τα άγρια ζώα, τα οποία
προσβάλλουν με μολυσματικές
ασθένειες τα κατοικίδια ή οικόσιτα
ζώα, από τα οποία μολύνεται συνήθως ο άνθρωπος. Σε χώρες όπου,
είτε άνθρωποι συμβιώνουν με
άγρια ζώα, είτε έρχονται σε επαφή
τόσο οι ίδιοι ή τα κατοικίδιά τους
με αυτά, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος
εξάπλωσης σοβαρών ασθενειών.
Το γερμανικό περιοδικό Stern επιβεβαίωσε ότι αρκετοί ιοί όπως το
Aids, ο Έμπολα, ο Zika, ο Sars και
Mers ενδεχομένως να μεταδόθηκαν από πίθηκους, νυχτερίδες και
κουνούπια στον άνθρωπο. Στο
στόχαστρο λοιπόν το εμπόριο
άγριων ή εξωτικών ζώων, είτε για
αγορά είτε για κατανάλωση, αφού
αυτό αποτελεί μια ανοικτή τρύπα,
από την οποία μπορούν να προκύψουν και να εισέλθουν εύκολα
διάφορες σοβαρές ή θανατηφόρες
ασθένειες.
Ένας άλλος σοβαρός παράγοντας εξάπλωσης ιών είναι αναμφισβήτητα η κλιματική αλλαγή και
η σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας κατά 2 βαθμούς. Ο άνθρωπος θα πρέπει πλέον να συμβιβαστεί με φαινόμενα όπως είναι
οι μεγάλες περίοδοι ξηρασίας, οι
καύσωνες, πλημμύρες και άλλα
ακραία καιρικά φαινόμενα. Οι νέες
κλιματολογικές αλλαγές υποβοηθούν στη δημιουργία κατάλληλων
συνθηκών για την επιβίωση κουνουπιών, ερπετών και τρωκτικών,
τα οποία αποτελούν εστίες μόλυνσης για τον άνθρωπο, τα ζώα
και τις φυτείες του. Η άμεση επαφή
με μολυσμένους οργανισμούς συμβάλλει επίσης στη μετάδοση αφενός από ζώα στον άνθρωπο και

αφετέρου από τον άνθρωπο στον
άνθρωπο ιών, οι οποίοι, αν δεν
περιοριστούν στο πρώτο στάδιο
εξάπλωσής τους, μπορούν να οδηγήσουν σε ανθρώπινες απώλειες.
Όσο πιο πολύ θα αυξάνονται η
θερμοκρασία και η υγρασία, τόσο
πιο πολύ θα αυξάνεται και ο αριθμός των κουνουπιών. Ως τοπικές
αρχές οφείλουμε να διατηρούμε
τους δήμους και τις κοινότητές
μας καθαρές και απαλλαγμένες
από εστίες μόλυνσης, όπως απόβλητα, άγρια βλάστηση, στάσιμα
νερά και άλλες μολυσματικές πηγές. Οι ίδιοι οι πολίτες θα πρέπει
επίσης να μεριμνούν για την καθαριότητα και τον ευπρεπισμό
τόσο των κατοικιών όσο και των
τεμαχίων της γης τους για την
αποφυγή δημιουργίας εστιών μόλυνσης και οχληρίας.
Τόσο η κλιματική αλλαγή, όσο
και οι μολυσμένοι ή/και θανατηφόροι
ιοί θα μας αναγκάσουν να γίνουμε
πιο προσεκτικοί και ευαίσθητοι
όσον αφορά τόσο την προστασία
του περιβάλλοντος όσο και την αλλαγή στον καθημερινό τρόπο επιβίωσης. Όταν τα ίδια τα μεταναστευτικά πουλιά αλλάζουν τη μεταναστευτική τους πορεία ή επιστρέφουν πιο γρήγορα στον Βορρά
λόγω του ήπιου χειμώνα και του αρκετά ζεστού καλοκαιριού, τότε ούτε
ο ίδιος ο άνθρωπος θα μείνει άθικτος.
Θα πρέπει επιτέλους να κατανοήσουμε ότι η σταδιακή αύξηση της
θερμοκρασίας θα προκαλέσει τον
θάνατο αρκετών εκατομμυρίων ανθρώπων, αν δεν σταματήσουμε να
μολύνουμε το περιβάλλον.
Ευτυχώς το άκουσμα του κελαηδήματος των πουλιών στους
αγρούς και στα δάση μας δίνει ελπίδα ότι υπάρχει ακόμη φυσιολογική ζωή. Όμως η ανησυχητική
μείωση των χελιδονιών χρόνο με
τον χρόνο θα πρέπει να μας θορυβήσει, αφού αρκετές φωλιές
παραμένουν άδειες. Αν συνεχίσουμε να καταστρέφουμε το περιβάλλον με αυτόν τον γοργό ρυθμό και με την ανευθυνότητα που
μας διακρίνει, ούτε ένας κούκος
δεν θα μας φέρει την άνοιξη και
τα χελιδόνια πιθανόν να μην προαναγγέλλουν πλέον με την επιστροφή τους την άνοιξη, αλλά
την έναρξη του ζεστού καλοκαιριού με όλα τα συνεπακόλουθά
του για τον άνθρωπο.

Ο κ. Άντρος Γ. Καραγιάννης είναι δήμαρχος Δερύνειας.

Τι μπορούμε να κάνουμε
για το 5G
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ίναι γεγονός ότι η Τουρκία από
τις αρχές της δεκαετίας του
’90 άρχισε να επεξεργάζεται
διάφορα προγράμματα που αφορούσαν τόσο στον εκσυγχρονισμό όσο
και στην αύξηση του αριθμού των
κύριων οπλικών της συστημάτων.
Μέσα στο πλαίσιο των αμυντικών
προτεραιοτήτων, οι στρατιωτικοί
εμπειρογνώμονες της χώρας, έθεσαν
ως πρώτη και επιτακτική ανάγκη
την απόκτηση ενός αντιβαλλιστικού
συστήματος μεγάλου βεληνεκούς.
Την ίδια περίοδο, το τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό (ΤΠΝ) είχε αποφασίσει για τον εξ ολοκλήρου εγχώριο
σχεδιασμό και κατασκευή πολεμικού
πλοίου. 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. Ένα
εξίσου φιλόδοξο πρόγραμμα αναπτύχθηκε, από την κυβέρνηση Ερντογάν, στα μέσα της δεκαετίας του
2000 που αφορούσε και πάλι στον
σχεδιασμό και παραγωγή του πρώτου «καθαρόαιμου» τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους, του TF-X,
την υλοποίηση του οποίου προγράμματος ανέλαβε η Tusas Turkish Aerospace Industry (TAI), με επιδίωξη
το αεροσκάφος να βρίσκεται στον
αέρα το 2023. Είναι, επίσης, γεγονός
ότι για τις τουρκικές κυβερνήσεις,
τα τελευταία τριάντα χρόνια, η αγορά
κύριων οπλικών συστημάτων, πολεμικών πλοίων και μαχητικών αεροσκαφών, αποτελούσε και ένα είδος
εξωτερικής πολιτικής. Μία πολιτική
η οποία συνίστατο από ένα κράμα
εκβιαστικών διλημμάτων ή και κατευνασμού και που στόχευαν τόσον
στην επίτευξη πολιτικών επιδιώξεων
τους είτε, στην ανάπτυξη στρατηγικών συμμαχιών.
Τα τελευταία όμως χρόνια, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν, ασκεί μία ανατρεπτική
πολιτική η οποία τον έχει οδηγήσει
σε αντιπαράθεση με όλους σχεδόν
τους πολιτικούς του «φίλους». Από
τη μία, βρίσκονται οι δυτικοί σύμμαχοί του, των οποίων η υπομονή
δοκιμάζεται και από την άλλη, η Ρωσία, η σχέση του με την οποία κινείται σε μία επικίνδυνη παλινδρόμηση, αφού, ενώ οι δύο χώρες έχουν
εγκαθιδρύσει ένα είδος συνεταιρισμού, βρίσκονται σε δύο αντίπαλα
εμπόλεμα στρατόπεδα –Λιβύη και
Συρία– και δη με απώλειες εκατέρωθεν.
Αυτή η διχαστική, ανατρεπτική
και ευκαιριακή πολιτική, φαίνεται
να τον έχει οδηγήσει σε δύο γενικές
καταστάσεις, μιας που σχετίζεται

Πολιτικής, δεν έχει χορηγήσει
άδειες για εμπορική λειτουργία
δικτύων 5G.Το συγκεκριμένο κυβερνητικό Τμήμα είναι υπεύθυνο
για τη συμμόρφωση των σταθμών
ραδιοεπικοινωνίας με τα εθνικά
όρια έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, τα οποία καθορίστηκαν από το Υπουργείο Υγείας,
ύστερα από σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν κατακλείδι,
επαναλαμβάνουμε ότι η Τοπική
Αυτοδιοίκηση δεν διαθέτει ούτε
την τεχνογνωσία ούτε την αρμοδιότητα για να εξακριβώσει αν
αυτή η νέα τεχνολογία θα επιφέρει
οποιονδήποτε κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Έτσι και εμείς, όπως
όλοι, αναμένουμε διευκρινίσεις
από τους αρμόδιους για το θέμα.
Καλό είναι, βέβαια, να μην επιτρέπουμε να μας καταβάλλουν οι δύσκολες συνθήκες που περνούμε
το τελευταίο διάστημα και να καταλήγουμε σε βεβιασμένα συμπεράσματα. Πρέπει να παραμείνουμε
ενωμένοι και αισιόδοξοι αυτές τις
κρίσιμες ώρες που περνά ο τόπος
μας και ο πλανήτης ολόκληρος,
τείνοντας ευήκοον ους μόνο στους
ειδικούς και τους επιστήμονες που
έχουν τεκμηριωμένες απαντήσεις
για τα θέματα υγείας.

Ο κ. Ανδρέας Παπαχαραλάμπους είναι
δήμαρχος Στροβόλου.

με τη δυσχέρεια αγοράς κύριων οπλικών συστημάτων από όποια αγορά
θέλει και όπως οι στρατιωτικοί του
εμπειρογνώμονες τα θέλουν (βλ. F35 και S-400) και μιας που οδηγεί
στην ενδυνάμωση της εγχώριας παραγωγής – ουδέν κακόν αμιγές καλού. Η πρόθεση, βέβαια, για δημιουργία μιας καθαρά εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας φαίνεται ότι υπήρχε από τη δεκαετία του ’90 και όπως
αναφέρει ο Μπουράκ Μπεντίλ, αρθρογράφος του Gatestone Institute
και Defense News με έδρα την Άγκυρα, σήμερα το 70% των αναγκών
των ένοπλων δυνάμεων της χώρας,
σε οπλικά και άλλα βοηθητικά συστήματα, καλύπτεται από εγχώρια
παραγωγή σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσοστό του 2002 που ανερχόταν στο 35%. Οι δε εξαγωγές έχουν
ανέλθει για την ίδια περίοδο, από $
248 εκατ. σε $ 2,7 δισ. Μια πιο προσεκτική, όμως, ανάγνωση αυτής της
«ιστορίας επιτυχίας» της Τουρκίας
δείχνει ότι η ενίσχυση της εγχώριας
αμυντικής βιομηχανίας έχει επιφέρει
τα επιθυμητά αποτελέσματα στους
τομείς της ναυπήγησης πολεμικών
πλοίων και παραγωγής θωρακισμένων οχημάτων, «έξυπνων» πυρομαχικών και μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV) με αποκορύφωμα
την ναυπήγηση του πρώτου «μικρού» αεροπλανοφόρου, του «Αναντολού», το οποίο αναμένεται να παραδοθεί στο ΤΠΝ περί τα τέλη του
2020 και αυτό, ίσως, να μην είναι
καθόλου τυχαίο. Στους λοιπούς τομείς, οι οποίοι θεωρήθηκαν ως «επείγουσες» προτεραιότητες, τα πράγματα δεν ακολούθησαν την επιθυμητή πορεία. Έτσι και σε ό,τι αφορά
στην «πρώτη» προτεραιότητα που
είχε τεθεί, αυτή της αεράμυνας, από
το 1990 μέχρι το 2013 δεν σημειώθηκε κάποια πρόοδος. Τον Σεπτέμ-

βριο του 2013, η Τουρκία δηλώνει
την πρόθεσή της να αποκτήσει το
αντιβαλλιστικό σύστημα μεγάλου
βεληνεκούς HQ-9 (FD-2000) από την
κινέζικη CPMIEC, έναντι $3,4δισ.,
ενώ απορρίπτει τις προσφορές που
έγιναν από, την ιταλο-γαλλική κοινοπραξία Eurosam (Aster,$4,4δισ.),
την Lockheed Martin–Reytheon (Patriot, $5δισ.) και τη Rosoboroexport
(S-300). Στις 20 Φεβρουαρίου 2015
ο Τούρκος ΥΠΑΜ, Ισμέτ Γιλμάζ, επιβεβαιώνει, με γραπτή δήλωση, την
αγορά αλλά μετά από σοβαρές πιέσεις που δέχεται σε υψηλό επίπεδο
από νατοϊκά μέλη, η Τουρκία εγκαταλείπει τη συμφωνία, τον Νοέμβριο
του 2015. Μετά από προκήρυξη νέου
διαγωνισμού, η Τουρκία το 2019
αποκτά, εν μέσω έντονων αντιδράσεων κυρίως από τις ΗΠΑ –ενώ, ο
γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι η Τουρκία έχει κάθε δικαίωμα στην ανάπτυξη των αμυντικών της δυνατοτήτων– το ρωσικό
σύστημα S-400 ($2,5 δισ.), με τον
πρόεδρο Ερντογάν να δηλώνει ότι
υπάρχουν σκέψεις για πρόσκτηση
και του συστήματος S-500. Το επιχειρησιακό βέβαια πρόβλημα είναι
ότι ενώ αρχικά Τούρκοι αξιωματούχοι
δήλωναν ότι το εν λόγω σύστημα
ήταν συμβατό με τα περισσότερα
νατοϊκά συστήματα επιτήρησης,
τελικά παραδέχτηκαν ότι αυτό θα
μπορεί να λειτουργήσει ως ανεξάρτητο. Ένα, εξίσου, φιλόδοξο σχέδιο
της κυβέρνησης Ερντογάν, στα μέσα
της δεκαετίας 2000, αφορά στην κατασκευή του πρώτου «καθαρόαιμου»
τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους,
του TF-X, με απώτερο σκοπό την
αντικατάσταση του F- 16 και την
απεξαρτοποίηση της χώρας από ξένους κατασκευαστές. Εδώ όμως τα
πράγματα μπερδεύονται περισσότερο. Ο σχεδιασμός του αεροσκά-
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φους φαίνεται ότι δεν πέτυχε και η
ΤΑΙ υπέγραψε μία συμφωνία με την
British Aerospace για προσχέδιο
πλην όμως υπάρχει και η εκκρεμότητα με την κατασκευή ή εξεύρεση
κινητήρα. Έτσι, το πρόγραμμα μάλλον θα επεκταθεί και έγκυροι Τούρκοι
στρατιωτικοί αναλυτές πιθανολογούν
για το 2030. Επιπρόσθετα, το γεγονός
της απομάκρυνσης της Τουρκίας
από το πρόγραμμα των F-35 (ως ισότιμου εταίρου) λόγω των S-400 και
η στροφή του Ερντογάν στη ρωσική
αγορά με το Su-35 ή και το Su-57,
στην προτίμησή του (ως αγοραστή
μόνο), επιφέρουν μεγαλύτερο πονοκέφαλο στην τουρκική κυβέρνηση, η οποία αντιλαμβάνεται και το
εύθραυστό του εν λόγω ευκαιριακού
συνεταιρισμού.
Τέλος, ένα καταλυτικό στοιχείο
που σίγουρα θα επηρεάσει την όλη
πορεία του εξοπλιστικού προγράμματος της Τουρκίας είναι αυτό της
οικονομίας ως επακόλουθου της
πανδημίας που θερίζει το παγκόσμιο
και που, όπως αναφέρουν αρμόδιοι
αναλυτές, έχει φτάσει στο χειρότερο
σημείο από το 2018. Είναι όμως και
ένας λόγος, ίσως και ο πιο σοβαρός,
που ωθεί την Τουρκία προς τη θάλασσα και δη προς τους ενεργειακούς
πόρους. Ο «λογαριασμός» είναι τεράστιος –συντηρεί και ένα ψευδοκράτος– και η εξεύρεση πόρων, επείγουσα. Με τρία πλοία-γεωτρύπανα,
δύο ερευνητικά και μία ναυτική δύναμη στη διάθεση της, οι προθέσεις
της Άγκυρας είναι ξεκάθαρες και
θα πρέπει να αναμένουμε, σύντομα,
εντονότερη δραστηριότητα τόσο
στην περιοχή που αφορά στο Μνημόνιο Τουρκίας – Λιβύης όσον και
στην κυπριακή ΑΟΖ αλλά, και όπως
αρχίζει να διαφαίνεται, και στη Μαύρη Θάλασσα. Άλλωστε, δεν φαίνεται
τυχαία η συνάντηση του Τούρκου
προέδρου με τον Ουκρανό ομόλογό
του, που έγινε στις 3 Φεβρουαρίου,
όπου μεταξύ άλλων συζήτησαν και
το ενδεχόμενο κοινών ναυτικών γυμνασίων στη Μαύρη Θάλασσα το
ερχόμενο καλοκαίρι.
Το μεγάλο αναπάντητο ερώτημα,
όμως, που παραμένει είναι κατά πόσο, η αναθεωρητική κοσμοθεωρία
του Τούρκου προέδρου και το «σκωτσέζικο ντους» στο οποίο υποβάλλει
τους παραδοσιακούς του συμμάχους,
στον τομέα των εξοπλισμών, θα του
«βγει». Η πλειοψηφία πάντως των
τούρκων αρθρογράφων και σε ό,τι
αφορά στη στάση των ΗΠΑ σε αυτό
το θέμα, έχει βρει τη χρυσή τομή:
Ο καλός πρόεδρος Τραμπ και η «κακή» Αμερική.

Ο κ. Κυριάκος Ν. Ποχάνης είναι Αρχιπλοίαρχος (εα) Π.Ν.

Μεταστοιχείωση της τέχνης σε έκφραση κουλτούρας

Του ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ις τελευταίες ημέρες εκτός
από την πανδημία του κορωνοϊού στο προσκήνιο έχει
έρθει και ένα άλλο θέμα που άπτεται της δημόσιας υγείας, η τεχνολογία 5G. Αρκετοί ανησυχούν ότι
τα δίκτυα πέμπτης γενιάς θα είναι
επιβλαβή για την υγεία και καλούν
διάφορες δημοτικές αρχές να τοποθετηθούν για το θέμα. Οι αρχές
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όμως,
δεν έχουν αυτήν τη δικαιοδοσία.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι Δήμοι για σκοπούς έκδοσης «Άδειας οικοδομής για εγκατάσταση ιστού/ κεραίας και προκατασκευασμένου δωματίου εξοπλισμού κινητής τηλεφωνίας»
ελέγχουν θέματα που αφορούν
στη στατική μελέτη της οικοδομής
που υποβάλλεται. Ελέγχεται δηλαδή, η στατική επάρκεια του κτιρίου, ως κατασκευής μόνο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο πλαίσιο
αυτής της διαδικασίας, ο Δήμος
Στροβόλου προέβη σε έλεγχο όλων
των κεραιών και όπου αυτές είχαν
ανεγερθεί κατά παράβαση της
ισχύουσας νομοθεσίας προχώρησε
στη λήψη δικαστικών μέτρων.
Σημειώνεται ακόμα ότι η αρμόδια αρχή για την αδειοδότηση
του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων,
το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής

Με τρία πλοία-γεωτρύπανα, δύο ερευνητικά και μία ναυτική δύναμη στη διάθεσή της, οι προθέσεις της Άγκυρας είναι ξεκάθαρες και θα πρέπει να αναμένουμε, σύντομα, εντονότερη δραστηριότητα τόσο στην περιοχή που αφορά
στο Μνημόνιο Τουρκίας – Λιβύης όσο και στην κυπριακή ΑΟΖ.
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Τέχνη, ως συμβολικά εξακτινωνόμενος τρόπος ανθρώπινης έκφρασης στη συνέχεια του χρόνου και του χώρου, σαφώς δεν είναι εύκολο να οριστεί
επιστημονικά, παρά ενδεχομένως
από την αισθητική φιλοσοφία. Η
διακριτή ικανότητα της Τέχνης να
μεταστοιχειώνει πρακτικά τη δημιουργική φαντασία σε συνάφεια
με τη φυσική πραγματικότητα, συγχρόνως προϋποθέτει μορφή κουλτούρας η οποία διαφαίνεται ότι πιο
πολύ απευθύνεται στον κόσμο των
(συν)αισθημάτων. Η προπτυχιακή
φοιτήτρια Νίκα Ρεγγίνου, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Υπολογιστών, που
είναι και η Πρόεδρος του Ομίλου
Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου,
στη δική της συνέντευξη προβαίνει
σε έναν στοχαστικό απολογισμό,
σχετικά με το εξιδιασμένο πεδίο
της Τέχνης, αλλά και για συναφείς
ενδοπανεπιστημιακές ή εξωπανεπιστημιακές δραστηριότητες που
διοργανώνονται τακτικά.
Ως προς τα βασικά ενδοπανεπιστημιακά ή και εξωπανεπιστημιακά
δρώμενα του Ομίλου Τέχνης και
των μελών του, σε συνάρτηση με
διάφορες μορφές Τέχνης ή συναφείς
εκδηλώσεις, η ίδια εξηγεί πως βασικές κατευθύνσεις είναι «να δώσουμε στους εμπλεκόμενους φοι-

Του ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΡΤΑΣΙΔΗ

τητές μια ευρεία γεύση, από το τι
σημαίνει να είναι κάποιος καλλιτέχνης… να διεγείρουμε την φαντασία και τη δημιουργικότητα…
αλλά και να τους διδάξουμε τις απαραίτητες τεχνικές για την ελεύθερη
έκφρασή τους». Επιπρόσθετα σημειώνει πως εργαλεία για επίτευξη
αυτών των στόχων αποτελούν «τα
εβδομαδιαία εργαστήριά μας, καθώς
και άλλες εκδηλώσεις όπως εκδρομές σε μουσεία, πινακοθήκες, εξορμήσεις στην παλιά πόλη της Λευκωσίας και άλλα μέρη, όπου ο κάθε
εμπλεκόμενος έχει τη ευκαιρία να
παρατηρήσει διάφορες μορφές που
τον περιβάλλουν, οι οποίες θα αποτελέσουν πηγή έμπνευσης». Αναφορικά με την παροχή περισσότερων πληροφοριών για τη διεξαγωγή,
των εβδομαδιαίων εργαστηρίων
του Ομίλου Τέχνης, όπως και γιατί
θα ήταν χρήσιμο να συμμετέχουν
ενεργά οι φοιτητές/τριες, παρακολουθώντας διάφορα μαθήματα (π.χ.
αγγειοπλαστική, ζωγραφική), η
Νίκα Ρεγγίνου παρατηρεί ότι παράλληλα συνιστούν πεδία για την
καλλιέργεια αισθητικού υπόβαθρου
ή αντίληψης, τόσο σε ερασιτεχνικό
όσο και σε εξειδικευμένο ορίζοντα,
όπου «οι δραστηριότητές μας συγκεντρώνονται στο να διδάξουν πολλαπλές τεχνικές ζωγραφικής και
χειροτεχνίας… Η ποιοτική ενασχό-

ληση των φοιτητών είναι προτεραιότητά μας. Προσπαθούμε σε κάθε συνάντηση να φέρουμε ειδικούς
στο πεδίο τους, οι οποίοι μπορούν
να μας διδάξουν τις βασικές αρχές,
καθώς και προχωρημένες τεχνικές.
Έτσι ο κάθε εμπλεκόμενος φοιτητής
έχει την ευκαιρία να μάθει κάτι αρκετά πολύτιμο, ανεξάρτητα από το
επίπεδό του».
Κατά τέλος, ζητήσαμε από την
πρόεδρο του Ομίλου Τέχνης να καταθέσει την άποψή της σχετικά με
τον πολιτισμικό ρόλο της Τέχνης,
τη χρησιμότητα που ενδεχομένως
να φέρει, ιδίως για τα δεδομένα ενός
σύγχρονου κόσμου που φαίνεται
να ταλανίζεται ολοένα και περισσότερο από τις κοινωνικές ανισότητες, τα κοινωνικά προβλήματα,
τα περιβαλλοντικά ρίσκα από την
τόσο πολυσυζητημένη κλιματική
αλλαγή, τους ελλοχεύοντες βιοκινδύνους όπως την πανδημική διασπορά του νέου κορωνοϊού (SARsCoV-2) την οποία βιώνουμε και στην
τοπική κοινωνία, την ανασφάλεια
και την αβεβαιότητα που (ανα)παράγονται, τα τύμπανα προέλασης
της πολεμικής μηχανής. Εκείνη πολύ
μεστά μας απάντησε πως «η Τέχνη
μπορεί να έχει μια ουδέτερη θέση,
αλλά μπορεί να είναι και ένα μέσο
έκφρασης. Αυτό εξαρτάται εξ ολοκλήρου από τον δημιουργό. Όπως

δείχνει η ιστορία, πολλοί καλλιτέχνες
εξέφραζαν μέσα από την τέχνη τους
τις ανησυχίες και δυσκολίες τους.
Πολλοί τη χρησιμοποιούσαν ως ένα
ειρηνικό μέσο διαμαρτυρίας, έναντι
του πολιτικού καθεστώτος ή γενικότερα του εκάστοτε κυβερνητικού
σώματος. Άλλα πολλοί εκφράζαν
ουδετερότητα μέσω της Τέχνης».
Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε
παρά να διακρίνουμε ότι σχεδόν
πάντοτε το «όχημα» της Τέχνης
επιδρά καταλυτικά, τόσο μεμονωμένα σε ανθρώπους, όσο και συλλογικά στο κοινωνικό σύνολο, αναφορικά με την προβολή ιδεών, αρχών και αξιών, τον (ανα)σχηματισμό
βιωμάτων και εμπειριών, ή όπως
αλλιώς η Νίκα Ρεγγίνου χαρακτηριστικά παρατηρεί, ότι λόγω του
επιπέδου νοητικών διεργασιών συνειδητότητας που προκύπτουν,
«η συνεχής απασχόληση του ανθρώπου με ποιοτικές ενασχολήσεις, που διεγείρουν τον πνευματικό
του κόσμο, τον απαλλάσσει από τις
καθημερινές, κοινές ανησυχίες
της κοινωνίας, και τον απομακρύνει από τον συνεχή βομβαρδισμό
άχρηστης πληροφορίας από τον
περιβάλλον του».

O κ. Νεκτάριος Παρτασίδης είναι ειδικός
Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου, Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων.
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Kυριακή 12 Απριλίου 2020

Μια παγκόσμια προσέγγιση για την καταπολέμηση του COVID-19
Του ΜΠΙΛ ΓΚΕΪΤΣ*
Aρθρο αποκλειστικά στην «Κ»
για την Ελλάδα

Τις τελευταίες εβδομάδες έχω μιλήσει
με δεκάδες ειδικούς για τον CΟVID19 και υπάρχουν σαφείς ενδείξεις
ότι η ασθένεια κάνει διακρίσεις, με
διάφορους τρόπους: σκοτώνει τους
ηλικιωμένους συχνότερα απ’ ό,τι
τους νέους, τους άνδρες συχνότερα
από τις γυναίκες και επηρεάζει δυσανάλογα τους φτωχούς. Αλλά ιδού
κάτι για το οποίο δεν έχω δει κανένα
αντίστοιχο στοιχείο: ότι ο CΟVID19 κάνει διακρίσεις με βάση την
εθνικότητα. Ο ιός δεν ενδιαφέρεται
για τα σύνορα.
Το αναφέρω αυτό επειδή από τη
στιγμή που ο κόσμος έμαθε για αυτόν τον ιό στις αρχές Ιανουαρίου,
οι κυβερνήσεις επικεντρώθηκαν
στις δικές τους εθνικές απαντήσεις
– πώς μπορούν να προστατεύσουν
τους ανθρώπους που ζουν μέσα από
τα σύνορά τους. Και αυτό είναι κατανοητό. Αλλά με έναν τόσο μολυσματικό και ευρέως διαδεδομένο
ιό, οι ηγέτες πρέπει επίσης να αναγνωρίσουν ότι, εφόσον υπάρχει κάπου CΟVID-19, αυτό αφορά τους
ανθρώπους παντού.
Ο CΟVID-19 δεν έχει πλήξει ακόμη πολλές χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Δεν είμαστε
βέβαιοι για ποιον λόγο. Αλλά αυτό
που ξέρουμε είναι ότι η ασθένεια
τελικά θα εξαπλωθεί ευρέως σε αυτά
τα έθνη, και χωρίς περισσότερη
βοήθεια, τα κρούσματα και οι θάνατοι θα είναι πιθανώς χειρότερα
από οτιδήποτε έχουμε δει μέχρι
στιγμής. Σκεφτείτε το εξής: o CΟVID-19 έχει κατακλύσει πόλεις όπως
η Νέα Υόρκη, αλλά τα νούμερα δείχνουν ότι ακόμη και ένα νοσοκομείο
του Μανχάταν έχει περισσότερα
κρεβάτια εντατικής φροντίδας από
τις περισσότερες αφρικανικές χώρες.
Εκατομμύρια θα μπορούσαν να πεθάνουν.
Δεν χρειάζεται να ζείτε σε μια
αναπτυσσόμενη χώρα για να ανησυχήσετε ότι αυτό μπορεί να σας
επηρεάσει. Ακόμη και αν τα πλούσια
έθνη επιτύχουν να επιβραδύνουν
την ασθένεια τους επόμενους μήνες,
ο CΟVID-19 θα μπορούσε να επιστρέψει αν η πανδημία παραμείνει
αρκετά σοβαρή αλλού. Είναι πιθανώς μόνο θέμα χρόνου προτού ένα
μέρος του πλανήτη μολύνει ξανά
κάποιο άλλο.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο
χρειαζόμαστε μια παγκόσμια προ-

«Εδώ και 20 χρόνια ζητώ από τους παγκόσμιους ηγέτες να επενδύσουν στην υγεία των φτωχότερων ανθρώπων του κό-

σμου. Εχω υποστηρίξει ότι ήταν το σωστό – και είναι. Αλλά οι πανδημίες μας θυμίζουν ότι η βοήθεια προς τους άλλους
δεν είναι απλώς το σωστό. Είναι και το έξυπνο».








Οποιοδήποτε εμβόλιο
COVID-19 πρέπει να χαρακτηριστεί «παγκόσμιο
δημόσιο αγαθό» και να
παραμείνει προσιτό και
προσβάσιμο σε όλους.
σέγγιση για την καταπολέμηση
αυτής της νόσου. Το πώς αυτή διαμορφώνεται σίγουρα θα αλλάζει,
καθώς εξελίσσεται η πανδημία. Αλλά υπάρχουν τουλάχιστον τρία βήματα τα οποία οι παγκόσμιοι ηγέτες
–ιδίως εκείνοι που συμμετέχουν
στο G20– μπορούν να κάνουν αμέσως τώρα.
Το πρώτο είναι να διασφαλίσουν
ότι οι παγκόσμιοι πόροι για την καταπολέμηση αυτής της πανδημίας
κατανέμονται αποτελεσματικά –
πράγματα όπως μάσκες, γάντια και
διαγνωστικά τεστ. Τελικά, ελπίζουμε
ότι θα είναι αρκετά για όλους. Αλλά
από τη στιγμή που η παγκόσμια
προσφορά είναι περιορισμένη, χρειάζεται να κάνουμε δύσκολες επιλογές με έξυπνους τρόπους. Δυστυχώς, για την ώρα, αυτό δεν συμβαίνει
πάντα.

Υπάρχουν κάποια ζητήματα στα
οποία οι ηγέτες αρχίζουν να συμφωνούν – για παράδειγμα, ότι οι
υγειονομικοί εργαζόμενοι της πρώτης γραμμής θα πρέπει να εξεταστούν πρώτοι και να έχουν κατά
προτεραιότητα πρόσβαση σε εξοπλισμό ατομικής προστασίας. Αλλά
σκεφτείτε τις επιλογές που κάνουμε
σε μεγαλύτερη κλίμακα: Πώς αυτές
οι μάσκες και τα τεστ κατανέμονται
σε μια κοινότητα ή σε ένα έθνος
έναντι κάποιου άλλου; Αυτή τη στιγμή η απάντηση οδηγεί συχνά σε
μια προβληματική ερώτηση: Ποιος
είναι ο πλειοδότης;
Είμαι ένας μεγάλος υποστηρικτής
του καπιταλισμού – αλλά κάποιες
αγορές απλώς δεν λειτουργούν κατάλληλα σε μια πανδημία και η αγορά για τις προμήθειες διάσωσης
είναι ένα προφανές παράδειγμα. Ο
ιδιωτικός τομέας έχει να διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο, αλλά
αν η στρατηγική μας για την καταπολέμηση του COVID-19 μετατραπεί
σε έναν πόλεμο πλειοδοσίας μεταξύ
των χωρών, τότε αυτή η ασθένεια
θα σκοτώσει πολύ περισσότερους
ανθρώπους απ’ ό,τι θα έκανε σε διαφορετική περίπτωση.
Πρέπει να διαθέσουμε πόρους
με βάση τη δημόσια υγεία και τις

ιατρικές ανάγκες. Υπάρχουν πολλοί
βετεράνοι των επιδημιών Εμπολα
και HIV που μπορούν να βοηθήσουν
να χαράξουμε τις κατευθυντήριες
γραμμές για να το πετύχουμε, και
οι ηγέτες τόσο των ανεπτυγμένων
όσο και των αναπτυσσόμενων χωρών πρέπει να συνεργαστούν με
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας
(ΠΟΥ) και τους εταίρους του για να
τις καταγράψουν. Στη συνέχεια,
όλα τα έθνη που συμμετέχουν πρέπει να συμφωνήσουν δημοσίως με
αυτές τις οδηγίες, ώστε όλοι να είναι
υπόλογοι. Αυτές οι συμφωνίες θα
είναι ιδιαιτέρως σημαντικές όταν
θα γίνει τελικά διαθέσιμο ένα εμβόλιο για τον COVID-19, διότι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε
να τερματίσουμε απολύτως αυτήν
την πανδημία είναι η ανοσοποίηση
των ανθρώπων απέναντί της.
Αυτό με φέρνει στο δεύτερο βήμα
που πρέπει να κάνουν οι ηγέτες: να
δεσμευτούν στην αναγκαία χρηματοδότηση R&D (έρευνα και ανάπτυξη) για την παρασκευή ενός εμβολίου.
Εχουν υπάρξει πολύ λίγες θετικές
ιστορίες για τον COVID-19, αλλά
μία από αυτές αφορά την επιστήμη.
Πριν από τρία χρόνια, το ίδρυμά
μας, το Wellcome Trust, και διάφο-

ρες κυβερνήσεις θέσπισαν τον Συνασπισμό για τις Καινοτομίες Επιδημιολογικής Ετοιμότητας (CEPI).
Ο στόχος ήταν να επιταχύνουμε τη
διαδικασία της δοκιμής εμβολίων
και να χρηματοδοτήσουμε νέους,
γρηγορότερους τρόπους ανάπτυξης
ανοσοποιήσεων. Αν ένας νέος ιός
επρόκειτο να αρχίσει να εξαπλώνεται σε ολόκληρο τον κόσμο, θέλαμε να είμαστε έτοιμοι.
Ο CEPI ήδη αναπτύσσει τουλάχιστον οκτώ δυνητικά εμβόλια για
τον COVID-19 και οι ερευνητές αισθάνονται βέβαιοι ότι θα έχουν
έτοιμο τουλάχιστον ένα μέσα σε
18 μήνες. Αυτό θα ήταν το πιο σύντομο χρονικό διάστημα που θα έχει
χρειαστεί ποτέ ο άνθρωπος από
τη στιγμή που είδε ένα εντελώς
καινούργιο παθογόνο μέχρι τη στιγμή που ανέπτυξε ένα εμβόλιο εναντίον του.
Το χρονοδιάγραμμα αυτό, ωστόσο, εξαρτάται από τη χρηματοδότηση. Πολλά έθνη έχουν συνεισφέρει στον CEPI τις τελευταίες δύο
εβδομάδες, αλλά ο συνασπισμός
χρειάζεται τουλάχιστον 2 δισ. δολάρια για το έργο του. Αυτό είναι
μόνο χονδρικά το νούμερο –η καινοτομία είναι μια απρόβλεπτη επιχείρηση– αλλά οι ηγέτες του G20
πρέπει τώρα να αναλάβουν ουσιαστικές δεσμεύσεις.
Θα πρέπει επίσης να αναγνωρίσουν ότι αυτή η χρηματοδότηση
είναι μόνο για τη δημιουργία του
εμβολίου και όχι για την παραγωγή
ή την παράδοσή του, που θα απαιτήσουν ακόμη περισσότερα χρήματα και προγραμματισμό. Αυτό είναι το τρίτο θέμα που θα πρέπει να
αρχίσει να σκέφτεται το G20.
Δεν είμαστε σίγουροι ακόμη για
το ποια εμβόλια θα είναι τα πιο αποτελεσματικά και το καθένα απαιτεί
μοναδική τεχνολογία για τη δημιουργία του. Αυτό σημαίνει ότι τα
έθνη πρέπει να επενδύσουν τώρα
σε πολλά διαφορετικά είδη εγκαταστάσεων παραγωγής, γνωρίζοντας
ότι κάποια δεν θα χρησιμοποιηθούν
ποτέ. Διαφορετικά, θα χάσουμε μήνες από τη στιγμή που το εργαστήριο
θα αναπτύξει μια ανοσοποίηση, περιμένοντας τον σωστό παραγωγό
ώστε να αποκτήσει την απαιτούμενη
κλίμακα.
Ενα άλλο στοιχείο που θα πρέπει
να ληφθεί υπόψη είναι το κόστος:
εάν ο ιδιωτικός τομέας είναι πρόθυμος να βγει μπροστά και να φτιάξει αυτό το εμβόλιο, για παράδειγμα,
δεν θα πρέπει να χάσει χρήματα

για να το κάνει. Ταυτόχρονα, οποιοδήποτε εμβόλιο για τον COVID-19
πρέπει να χαρακτηριστεί «παγκόσμιο δημόσιο αγαθό» και να παραμείνει προσιτό και προσβάσιμο σε
όλους. Ευτυχώς, υπάρχουν οργανώσεις όπως η Gavi, η Συμμαχία
Εμβολίων, η οποία έχει μακρά ιστορία να βοηθάει τα έθνη χαμηλού
και μεσαίου εισοδήματος ώστε να
έχουν πρόσβαση σε κρίσιμους εμβολιασμούς.
Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, σε
μεγάλο βαθμό χάρη στην υποστήριξη από το Ηνωμένο Βασίλειο, η
Gavi συνεργάστηκε με τον ΠΟΥ
και τη UNICEF για την εισαγωγή
13 νέων εμβολίων, συμπεριλαμβανομένου του εμβολίου για τον Eμπολα, στις 73 φτωχότερες χώρες
του κόσμου. Είναι πρόθυμοι και
ικανοί να κάνουν το ίδιο με ένα εμβόλιο για τον COVID-19, αλλά και
αυτοί χρειάζονται περισσότερη
χρηματοδότηση. Συγκεκριμένα, η
Gavi θα χρειαστεί 7,4 δισ. δολάρια
για τα επόμενα πέντε χρόνια – και
αυτό είναι μόνο για να διατηρήσει
την τρέχουσα προσπάθεια ανοσοποίησης. Η παράδοση εμβολίου για
τον COVID-19 θα κοστίσει ακόμη
περισσότερο.
Αυτές οι ετικέτες τιμών, πολλών
δισεκατομμυρίων δολαρίων, ίσως
φαίνονται πολλά χρήματα – ιδίως
σε μια εποχή κατά την οποία ολόκληρες οικονομίες επιβραδύνουν.
Αλλά δεν είναι τίποτα σε σύγκριση
με το κόστος μιας πρόχειρης προσπάθειας ανοσοποίησης και μιας
πιο μακράς έξαρσης.
Εδώ και 20 χρόνια ζητώ από τους
παγκόσμιους ηγέτες να επενδύσουν
στην υγεία των φτωχότερων ανθρώπων του κόσμου. Εχω υποστηρίξει ότι ήταν το σωστό – και είναι.
Αλλά οι πανδημίες μάς θυμίζουν
ότι η βοήθεια προς τους άλλους δεν
είναι απλώς το σωστό. Είναι και το
έξυπνο.
Η ανθρωπότητα, εξάλλου, δεν
συνδέεται μόνο με κοινές αξίες και
κοινωνικούς δεσμούς. Είμαστε επίσης συνδεδεμένοι βιολογικά, μέσα
από ένα μικροσκοπικό δίκτυο μικροβίων που συνδέει την υγεία του
ενός με την υγεία όλων των υπολοίπων.
Σε αυτή την πανδημία είμαστε
όλοι συνδεδεμένοι. Αντίστοιχη πρέπει να είναι και η απάντησή μας.

* Ο Μπιλ Γκέιτς είναι συμπρόεδρος του
Bill & Melinda Gates Foundation και συνιδρυτής της Microsoft.

Θα νικήσουμε τον κορωνοϊό, θα βγούμε πιο δυνατοί
Της ΤΖΟΥΝΤΙΘ ΓΚΑΡΜΠΕΡ*

Η ιστορία της αμερικανικής ηγεσίας
στην παγκόσμια μάχη κατά του
κορωνοϊού είναι μια ιστορία ημερών, μηνών και δεκαετιών. Κάθε
μέρα, νέα τεχνική και υλική βοήθεια
των ΗΠΑ φτάνει σε νοσοκομεία
και εργαστήρια σε όλο τον κόσμο.
Αυτές οι προσπάθειες, με τη σειρά
τους, οικοδομούνται σε δεκαετίες
αμερικανικής εμπειρίας, γενναιοδωρίας και σχεδιασμού που δεν
συγκρίνονται στην ιστορία.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέχουν βοήθεια για αλτρουιστικούς
λόγους, επειδή πιστεύουμε ότι
είναι το σωστό πράγμα να κάνουμε.
Το κάνουμε επίσης επειδή οι πανδημίες δεν αναγνωρίζουν εθνικά
σύνορα. Εάν μπορούμε να βοηθήσουμε τις χώρες να περιορίσουν
τις εστίες, θα σώσουμε ζωές στο
εξωτερικό και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η γενναιοδωρία και
ο πραγματισμός εξηγούν γιατί οι
Ηνωμένες Πολιτείες ήταν μία από
τις πρώτες χώρες που προσέφεραν
βοήθεια στον κινεζικό λαό αμέσως
μόλις δημοσιοποιήθηκαν αναφορές
από την επαρχία Wuhan για ξέσπασμα άλλης μιας επιδημίας. Στις
αρχές Ιανουαρίου, η κυβέρνηση
των Ηνωμένων Πολιτειών προσέφερε άμεση τεχνική βοήθεια στα
Κινεζικά Κέντρα Ελέγχου Νοσημάτων.
Την πρώτη βδομάδα του Φεβρουαρίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες
μετέφεραν σχεδόν 18 τόνους ιατρικών προμηθειών στην επαρχία
Wuhan που δωρίθηκαν από τον
Καλό Σαμαρείτη, την Εκκλησία του
Χριστού των Σύγχρονων Αγίων και

άλλες οργανώσεις. Δεσμεύσαμε
επίσης 100 εκατομμύρια δολάρια
βοήθειας σε χώρες για να πολεμήσουν αυτό που θα γινόταν μια πανδημία, συμπεριλαμβανομένης μιας
προσφοράς στην Κίνα, η οποία
απορρίφθηκε.
Η ανταπόκρισή μας τώρα ξεπερνά αυτή την αρχική δέσμευση.
Μετά το ξέσπασμα της επιδημίας
του κορωνοϊού, η κυβέρνηση των
ΗΠΑ έχει δεσμεύσει μέχρι στιγμής
σχεδόν 500 εκατομμύρια δολάρια.
Η χρηματοδότηση αυτή θα βελτιώσει την εκπαίδευση στον τομέα
της δημόσιας υγείας, θα προστατεύσει τις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης και θα αυξήσει
την εργαστηριακή ικανότητα, την
παρακολούθηση των ασθενειών
και την ικανότητα ταχείας αντίδρασης σε περισσότερες από 60
από τις πλέον εκτεθειμένες χώρες.
Η αρωγή μας βοηθά τους ανθρώπους στις πιο δύσκολες συνθήκες.
Για παράδειγμα, η κυβέρνηση των
ΗΠΑ συνεργάζεται με ΜΚΟ για την
παράδοση φαρμάκων, ιατρικών
προμηθειών και τροφίμων στο συριακό λαό, συμπεριλαμβανομένων
εκείνων που ζουν σε περιοχές υπό
τον έλεγχο του καθεστώτος. Βοηθούμε τις υπηρεσίες των Ηνωμένων
Εθνών και ΜΚΟ να οικοδομήσουν
περισσότερες εγκαταστάσεις
ύδρευσης, αποχέτευσης και υγείας
σε όλη τη βόρεια Συρία για να αποτρέψουν τη διάδοση του ιού. Βοηθούμε φίλους από την Αφρική στην
Ασία και αλλού.
Οι αξεπέραστες συνεισφορές
της Αμερικής γίνονται αισθητές
και μέσα από πολλούς διεθνείς οργανισμούς που πολεμούν τον κο-









Η Κυπριακή Δημοκρατία
έχει λάβει αποφασιστικά
μέτρα για την αντιμετώπιση της έκρηξης του
κορωνοϊού και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι περήφανες που υποστήριξαν
αυτή την προσπάθεια.
ρωνοϊό στις πρώτες γραμμές. Οι
ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος χρηματοδότης της Υπηρεσίας Προσφύγων
των Ηνωμένων Εθνών, την οποία
οι ΗΠΑ στήριξαν με σχεδόν 1,7
δισ. δολάρια το 2019. Το ποσό αυτό
είναι περισσότερο από όσα όλα τα
άλλα κράτη μέλη έχουν συνεισφέρει
μαζί και τέσσερεις φορές περισσότερο από το δεύτερο μεγαλύτερο
δωρητή, τη Γερμανία.
Υπάρχει παρόμοια ιστορία και
με το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων, στο οποίο οι ΗΠΑ έδωσαν
3,4 δισ. δολάρια πέρυσι ή το 42%
του συνολικού προϋπολογισμού
του. Αυτό είναι σχεδόν τέσσερεις
φορές περισσότερο από το δεύτερο
μεγαλύτερο δωρητή και περισσότερο από τη συνολική συνεισφορά
όλων των άλλων κρατών. Δώσαμε
επίσης περισσότερα από 700 εκ.
δολάρια στο Ταμείο των Ηνωμένων
Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF), περισσότερα από κάθε άλλο δωρητή.
Είμαστε περήφανοι που όταν αυτοί οι διεθνείς οργανισμοί παραδίδουν τρόφιμα, φάρμακα και άλλη
βοήθεια σε όλο τον κόσμο, μεγάλο
μέρος οφείλεται στη γενναιοδωρία

του Αμερικανικού λαού σε συνεργασία με άλλα έθνη δωρητών.
Η χώρα μας εξακολουθεί να είναι
ο μεγαλύτερος χορηγός για την
υγεία και την ανθρωπιστική βοήθεια, τόσο για τη μακροπρόθεσμη
ανάπτυξη και την ικανότητα οικοδόμησης προσπαθειών με εταίρους,
όσο και για προσπάθειες αντιμετώπισης επαναλαμβανόμενων έκτακτων κρίσεων. Αυτά τα χρήματα
έχουν σώσει ζωές, προστάτευσαν
άτομα τα οποία είναι πιο ευάλωτα
σε ασθένειες, έχουν οικοδομήσει
ιδρύματα υγείας και έχουν προωθήσει τη σταθερότητα κοινοτήτων και εθνών.
Η Αμερική χρηματοδοτεί σχεδόν
το 40% των παγκόσμιων προγραμμάτων υγειονομικής περίθαλψης,
διαθέτοντας μέχρι και 140 δισ. δολάρια σε επενδύσεις τα τελευταία
20 χρόνια – πέντε φορές περισσότερα από το δεύτερο μεγαλύτερο
χορηγό. Από το 2009, οι Αμερικανοί
φορολογούμενοι χρηματοδότησαν
γενναιόδωρα περισσότερα από 100
δισ. σε υγειονομική βοήθεια και
περίπου 70 δισ. δολάρια σε ανθρωπιστική βοήθεια παγκοσμίως.
Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει
λάβει αποφασιστικά μέτρα για την
αντιμετώπιση της έκρηξης του κορωνοϊού και οι Ηνωμένες Πολιτείες
είναι περήφανες που υποστήριξαν
αυτή την προσπάθεια. Στην Κύπρο,
οι Ηνωμένες Πολιτείες χρηματοδότησαν τη δημιουργία του Κυπριακού Ινστιτούτου Νευρολογίας
και Γενετικής (ΙΓΝΚ) με χρηματοδότηση αναπτυξιακής βοήθειας
ύψους 10 εκατ. δολαρίων στις αρχές
της δεκαετίας του 1990. Το ΙΓΝΚ
είναι ο εθνικός ηγέτης στον αγώνα

κατά κορωνοϊού. Μέχρι σήμερα
έχει προβεί σε περισσότερες από
14.000 εργαστηριακές εξετάσεις
στην Κύπρο για τον κορωναϊό, ένα
από τα υψηλότερα ποσοστά εξετάσεων στον κόσμο σε αναλογία
πληθυσμού.
Οι απόφοιτοι των προγραμμάτων ανταλλαγής που χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση των
ΗΠA επίσης συμβάλλουν ενεργά,
μερικοί από τους οποίους έχουν
αναλάβει ηγετικό ρόλο στην καταπολέμηση του κορωνοϊού. Έχουμε αποφοίτους που εκπαιδεύτηκαν
στην κυτταρική βιολογία, τη ιολογία και τη βιοτεχνολογία, οι οποίοι συμβάλλουν στην επιστημονική
ιχνηλάτηση, παρακολούθηση και
κατανόηση αυτής της ασθένειας.
Κύπριοι απόφοιτοι Αμερικανικών
πανεπιστημίων συμβάλλουν σε εικονικούς αγώνες δημιουργίας ηλεκτρονικών προγραμμάτων για να
προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν
μερικά από τα πιο πιεστικά προβλήματα που προέκυψαν από την
κρίση στην υγειονομική περίθαλψη, την οικονομία και την κοινωνία. Οι απόφοιτοι του προγράμματος ανταλλαγής προσπαθούν να
καταπολεμήσουν την παραπληροφόρηση γύρω από τον κορωνοϊό,
συμβάλλοντας σε πληθώρα παγκόσμια διαδικτυακά προγράμματα
όπως το Τεχνικό Εγχειρίδιο για
τον Κορωνοϊό.
Η βοήθειά μας είναι πολύ περισσότερο από χρήματα και προμήθειες. Είναι οι εμπειρογνώμονες
που έχουμε αναπτύξει σε όλο τον
κόσμο και εκείνοι που συνεχίζουν
σήμερα εκπαιδευτικά σεμινάρια
μέσω τηλεδιάσκεψης. Είναι γιατροί

και επαγγελματίες της δημόσιας
υγείας που εκπαιδεύτηκαν χάρη
στα χρήματα και τα εκπαιδευτικά
ιδρύματα των ΗΠΑ. Και είναι οι
αλυσίδες εφοδιασμού που διατηρούμε ανοικτές και σε κίνηση για
Αμερικανικές εταιρείες που παράγουν και διανέμουν υψηλής ποιότητας κρίσιμα ιατρικά εφόδια σε
όλο τον κόσμο.
Φυσικά, δεν είναι μόνο η κυβέρνησή μας που βοηθά τον κόσμο.
Η φιλανθρωπία του ιδιωτικού τομέα
είναι στυλοβάτης της αμερικανικής
πολιτικής ζωής. Αμερικανικές επιχειρήσεις, ΜΚΟ και θρησκευτικές
οργανώσεις έχουν δώσει τουλάχιστον 1,5 δισ. δολάρια για την καταπολέμηση της πανδημίας στο
εξωτερικό. Οι αμερικανικές εταιρείες καινοτομούν νέες τεχνολογίες
για εμβόλια, θεραπείες διαγνωστικές μεθόδους και αναπνευστήρες.
Όπως κάναμε ξανά και ξανά, οι
Ηνωμένες Πολιτείες θα βοηθήσουν
άλλους όταν έχουν τη μεγαλύτερη
ανάγκη. Η πανδημία του κορωνοϊού
δεν διαφέρει. Θα συνεχίσουμε να
βοηθούμε τις χώρες να οικοδομήσουν ανθεκτικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης που μπορούν
να προλαμβάνουν, να ανιχνεύουν
και να ανταποκρίνονται σε εστίες
μολυσματικών ασθενειών. Ακριβώς
όπως οι προσπάθειες των ΗΠΑ
έχουν καταστήσει τον κόσμο πιο
υγιή, ειρηνικό και ευήμερο για γενιές, θα ηγηθούμε για να νικήσουμε
τον κοινό μας εχθρό την πανδημία
και να γίνουμε πιο ισχυροί στο πέρασμά του.

* Η κ. Τζούντιθ Γκάρμπερ είναι πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Κύπρο.
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Ανάπτυξη σχέσης
εμπιστοσύνης
γονιών - παιδιών

Η πρόεδρος της «Φωνής» Αναστασία Παπαδοπούλου στην «Κ»

Συνέντευξη στον
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Η Αναστασία Παπαδοπούλου, πρόεδρος του Συμβουλίου Εφαρμογής
της Εθνικής Στρατηγικής για την
Καταπολέμηση της Σεξουαλικής
Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης
Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας «Φωνή», μίλησε στην «Κ»
για τους κινδύνους που ελλοχεύουν
ελέω κορωνοϊού για τα παιδιά και
τους εφήβους μέσω του διαδικτύου,
αυτή την περίοδο κατά την οποία
περνούν αρκετό χρόνο στο σπίτι
και χρησιμοποιούν περισσότερο
το διαδίκτυο. Η κα Παπαδοπούλου
αναφέρει στη συνέντευξή της ότι
η έκθεση των παιδιών διά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει
καταστήσει αυτά τα αδικήματα
έναν πραγματικό και καθημερινό
κίνδυνο και τονίζει ότι η συνεχής
επικοινωνία με τα παιδιά ειδικά
αυτή την περίοδο είναι απολύτως
αναγκαία.
–Υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος
αυτή την περίοδο για τα παιδιά,
εξαιτίας της παραμονής τους
στο σπίτι;
–Υπάρχει σίγουρα μεγαλύτερος
κίνδυνος για τα παιδιά για κακοποίηση ή εκμετάλλευσή τους μέσω
του διαδικτύου. Λόγω του ότι τα
παιδιά περνούν αρκετό χρόνο στο
σπίτι, χρησιμοποιώντας περισσότερο το διαδίκτυο είτε για εκπαιδευτικούς σκοπούς, είτε ως μέσο
ψυχαγωγίας και κοινωνικοποίησης,
υπάρχει σαφέστατη αύξηση του
κινδύνου για έκθεσή τους σε σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση στο διαδίκτυο. Ταυτόχρονα, οι δράστες τέτοιων εγκλημάτων έχουν πιο πολλές ευκαιρίες
να εκμεταλλευτούν την αυξημένη
πλέον διαδικτυακή έκθεση των
ανηλίκων, καθώς και τα συναισθή-








Η αστυνομία έχει ήδη
αναφέρει αύξηση των
περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης μέσω
διαδικτύου. Tο τμήμα
καταπολέμησης ηλεκτρονικού εγκλήματος
αναφέρει ότι το πρώτο
τρίμηνο του 2020 έχουν
φτάσει τις 61 οι υποθέσεις
σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων μέσω
διαδικτύου, σε σύγκριση
με 37 που ήταν την αντίστοιχη περίοδο το 2019.
ματα μοναξιάς και άγχους που μπορεί να νιώθουν τα παιδιά εξαιτίας
του εγκλεισμού. Η σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση ανηλίκων στο διαδίκτυο γίνεται όταν
κάποιος εκμεταλλεύεται σεξουαλικά
τον/την ανήλικο/η, για δικό του
όφελος (συνήθως χρηματικό ή για
απόκτηση οπτικοακουστικού υλικού που περιέχει γυμνό). Επίσης,
η στρατολόγηση (grooming) στοχεύει να «προετοιμάσει» τους ανήλικους να πράξουν κάτι σεξουαλικό
προς όφελος του δράστη. Δυστυχώς, η έκθεση των παιδιών διά των
μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει
καταστήσει αυτά τα αδικήματα
έναν πραγματικό και καθημερινό
κίνδυνο. Η Επιτροπή Λανζαρότε
του Συμβουλίου της Ευρώπης αλλά
και η Αστυνομία Κύπρου έχουν εκδώσει πρόσφατα ανακοίνωση και
καθοδηγητικές γραμμές, επισημαίνοντας τον αυξημένο κίνδυνο
και προσφέροντας συμβουλές προς

γονιούς και φροντιστές αλλά και
προς τα ίδια τα παιδιά.
–Το διαδίκτυο ενέχει μεγαλύτερους κινδύνους τώρα ή ο αυτοπεριορισμός και ο αυξημένος
γονεϊκός έλεγχος τους αμβλύνει;
Σας ανησυχεί η περίπτωση
«στρατολόγησης» λόγω αυξημένης χρήσης του ίντερνετ;
–Οι κίνδυνοι πάντα ήταν εκεί,
απλώς τώρα, όπως ανέφερα και πιο
πάνω, υπάρχουν αυξημένες ευκαιρίες για τους επιτήδειους. Η αστυνομία έχει ήδη αναφέρει αύξηση
των περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης μέσω διαδικτύου. Συγκεκριμένα, το τμήμα καταπολέμησης ηλεκτρονικού εγκλήματος αναφέρει ότι το πρώτο τρίμηνο του
2020 έχουν φτάσει τις 61 οι υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης
ανηλίκων μέσω διαδικτύου, σε σύγκριση με 37 που ήταν την αντίστοιχη περίοδο το 2019. Οι πλείστοι,
ακούγοντας «σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκου», σκέφτονται αμέσως μια δραματική απαγωγή ή και
κάτι βίαιο. Η αλήθεια, όμως, είναι
ότι πάνω από το ήμισυ των ανηλίκων θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης «συνάντησαν» για πρώτη
φορά τον ύποπτο διαδικτυακά και
μέσω του διαδικτύου και των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης «στρατολογήθηκαν», ώστε είτε να στείλουν
φωτογραφίες τους ή βίντεο στον
δράστη είτε συμφώνησαν σε συνάντηση η οποία μοιραία οδήγησε
σε κακοποίηση.
–Έχετε τρόπους να αντιμετωπίσετε δυσάρεστες καταστάσεις
αυτή την περίοδο; Έχετε ενεργοποιήσει άλλα κανάλια επικοινωνίας, πέραν του τηλεφώνου;
–Τόσο μέσω της ιστοσελίδας
του
Συμβουλίου
Φωνή
(www.foni.org.cy) όσο και της ιστοσελίδας του Hope for Children (
www.uncrcpc.org/) υπάρχει η ευ-

Η κα Παπαδοπούλου σημειώνει ότι το Σπίτι του Παιδιού δεν έχει αναστείλει τη λειτουργία του και συνεχίζει να προ-

σφέρει στήριξη και θεραπεία σε όλα τα παιδιά που παραπέμπονται εκεί.
χέρεια επικοινωνίας τόσο τηλεφωνικώς όσο και μέσω chat με ειδικούς, οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν στήριξη, συμβουλές, πληροφορίες και βοήθεια. Η υπηρεσία
αυτή είναι διαθέσιμη 24 ώρες το
24ωρο, επτά μέρες τη βδομάδα.
Ταυτόχρονα, η Αστυνομία Κύπρου
και οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας παραμένουν έτοιμες να διαχειριστούν οποιαδήποτε περιστατικά. Σημειώνω, επίσης, ότι το Σπίτι
του Παιδιού δεν έχει αναστείλει
τη λειτουργία του και συνεχίζει να
προσφέρει στήριξη και θεραπεία
σε όλα τα παιδιά που παραπέμπονται εκεί.
–Οι εξωτερικοί σύμμαχοί σας
(δάσκαλοι, καθηγητές και άλλοι)
τώρα πώς μπορούν να βοηθήσουν;
–Η συνεχής επικοινωνία με τα
παιδιά ειδικά αυτή την περίοδο είναι απολύτως αναγκαία. Θυμίζω
ότι ένα τέταρτο των περιστατικών

το έτος 2019 είχαν καταγγελθεί
από εκπαιδευτικούς, λόγω ακριβώς
της ιδιαίτερης σχέσης εμπιστοσύνης που οι πλείστοι έχουν με τους
μαθητές τους. Όσο είναι δυνατό,
αν και ομολογουμένως πιο δύσκολο,
πρέπει οι εκπαιδευτικοί να προσπαθούν να κρατούν αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης και να παρατηρούν οποιεσδήποτε αλλαγές στη
συμπεριφορά των παιδιών. Οι γραμμές βοήθειας που έχω αναφέρει είναι και στη διάθεση των εκπαιδευτικών ή άλλων ενηλίκων για συμβουλές ή πληροφορίες. Στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου «Φωνή»
υπάρχουν ειδικές ενότητες προς
εκπαιδευτικούς και προς γονείς
που προσφέρουν όλες τις πληροφορίες και ενημέρωση που μπορεί
να χρειαστούν και τους προτρέπουμε να την επισκεφτούν.
–Ποιο θέλετε να είναι το μήνυμά
σας;
–Προς τους γονείς, να μη νιώ-

θουν ότι επειδή τα παιδιά είναι στο
σπίτι μαζί τους ότι δεν διατρέχουν
κίνδυνο για εκμετάλλευση ή κακοποίηση. Το διαδίκτυο παραμένει
ένας χώρος όπου κίνδυνοι ελλοχεύουν.
Η απάντηση είναι η επικοινωνία
με τα παιδιά μας, οι ειλικρινείς συζητήσεις και η σχέση εμπιστοσύνης
η οποία θα βοηθήσει τα παιδιά να
μας αποκαλύψουν αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο τους είτε αυτός
είναι ο πραγματικός είτε ο διαδικτυακός.
Προς παιδιά που μπορεί να αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε είδος
κακοποίησης ή εκμετάλλευσης το
μήνυμα είναι ότι ακόμα και τώρα
που μπορεί να νιώθετε απομονωμένοι και ίσως πιο ευάλωτοι, η βοήθεια υπάρχει. Κανένα θύμα δεν θα
παραμείνει αβοήθητο φτάνει να
σπάσει τη σιωπή του για να μπορέσει να λάβει τη βοήθεια και τη
στήριξη που δικαιούται.

ΑΡΘΡΟ / Της δρος ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
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ι αλλαγές πάντα τρόμαζαν
τους ανθρώπους. Ή για να
είμαι πιο ακριβής η συνειδητοποίηση των αλλαγών πάντα
τρόμαζε τους ανθρώπους γιατί ο
κόσμος αλλάζει συνεχώς σε όλα τα
επίπεδα, απλώς συνήθως είμαστε
πολύ απασχολημένοι για να το καταλάβουμε. Είναι κάποιες στιγμές
όμως που αυτές οι αλλαγές γίνονται
πιο αισθητές απ’ ότι συνήθως. Αν
πάρουμε για παράδειγμα τις αλλαγές στον τομέα της τεχνολογίας,
αυτό μπορεί να συμβαίνει ίσως
γιατί η επίδρασή τους είναι κάποιες
φορές μεγαλύτερη απ’ ότι συνήθως,
ή ίσως γιατί αυτό που υπόσχονται
φαντάζει εξωπραγματικό, ή πάλι
ίσως γιατί οι τρόποι χρήσης της
ξεπερνούν το πλαίσιο που έχουμε
συνηθίσει.
Όταν για παράδειγμα εφευρέθηκε η φωτογραφία, παρόλο που
αδιαμφισβήτητα ήταν ένα τεχνολογικό επίτευγμα το οποίο προσφέρει μέχρι σήμερα σε τόσους
διαφορετικούς τομείς από την τέχνη μέχρι την επιστήμη, αρχικά
προκάλεσε έντονη αντίδραση και
πολλοί ήταν αυτοί που την αποκήρυξαν ως επικίνδυνο εργαλείο
που θα απομάκρυνε τους καλλιτέχνες από την ιδεαλιστική μορφή
τέχνης η οποία συχνά αντλούσε
τα θέματα της από τη Βίβλο. Παρόμοια αντίδραση προκάλεσε και
η εμφάνιση της τηλεόρασης. Οι
συζητήσεις για το αν το μέσο αυτό
ήταν ένα νέο θαύμα που θα αλλάξει

Σε ένα κόσμο που αλλάζει η μετατόπιση
της συζήτησης στην ουσία είναι αναγκαία







Να μετατοπίσουμε τη συζήτηση στην ουσία της.
Να αλλάξουμε την ντεντερμινιστική προσέγγιση
στο πώς αντιλαμβανόμαστε την τεχνολογία και όσα
αλλάζει και να εστιάσουμε
στο πώς χρησιμοποιείται,
από ποιους, για ποιο σκοπό και σε ποιο πλαίσιο.
θετικά την αντίληψή μας για τον
κόσμο ή ένα διαβολικό εργαλείο
που θα μετατρέψει το ανθρώπινο
είδος σε ένα άβουλο, παχύσαρκο
όν ήταν ατέλειωτες και αγωνιώδεις.
Στην εποχή μας, η αλλαγή που
συχνά φαντάζει απειλητική είναι
οι εφαρμογές διαδικτύου και οι έξυπνες συσκευές που τις φιλοξενούν.
Για παράδειγμα, παρόλο που πολλές
εφαρμογές χρησιμοποιούν εδώ και
αρκετά χρόνια την τεχνολογία GPS
– για να φανταστείτε στο πλαίσιο
των μεταπτυχιακών σπουδών μου
το 2005 (15 χρόνια πριν) σχεδιάσαμε με ομάδα συμφοιτητών μου
εφαρμογή (βλ. EnviroNET στο YouTube για περισσότερα) που επέτρεπε σε Λατινοαμερικάνους μετανάστες στο Νότιο Λονδίνο να
έχουν μια πιο ομαλή ενσωμάτωση
στη νέα τους κοινότητα – ξαφνικά

η χρήση της ίδιας τεχνολογίας για
σκοπούς ιχνηλάτησης και ενίσχυσης της προσπάθειας ελέγχου της
εξάπλωσης του COVID-19 φαντάζει
σαν τρομακτική απειλή. Το να αισθάνονται οι άνθρωποι φόβο και
απειλή σε μια τέτοια περίοδο βέβαια
δεν είναι αδικαιολόγητο. Όπως πολύ εύστοχα άκουσα ένα ψυχολόγο
να εξηγεί, το ανθρώπινο μυαλό δεν
είναι φτιαγμένο για να αντιμετωπίζει την απειλή μιας πανδημίας,
αφού η μοναδική απειλή για την
οποία φτιάχτηκε να αντιμετωπίζει

είναι το «αν αυτό που έχω απέναντί
μου θα με φάει και γι’ αυτό πρέπει
να τρέξω να σωθώ». Αναμενόμενο
άρα σε αυτή την από όλες τις πτυχές
της μη κανονική περίοδο που διανύουμε, κάποια πράγματα να μοιάζουν περισσότερο απειλητικά απ’
ότι συνήθως. Και για να μην παρεξηγηθώ, φυσικά τα προσωπικά
δεδομένα που μας δίνουν τα τεχνολογικά εργαλεία σήμερα μπορεί
να βλάψουν ανεπανόρθωτα οποιονδήποτε αν πέσουν σε λάθος χέρια
ή αν χρησιμοποιηθούν για να εξυ-

πηρετήσουν άλλα συμφέροντα.
Αλλά όπως ένα μαχαίρι μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για να σκοτώσει
κάποιον αλλά ταυτόχρονα σε άλλες
περιπτώσεις μπορεί το ίδιο εργαλείο
να χρησιμοποιηθεί για να ελευθερώσει τα δεμένα χέρια κάποιου
που βρίσκεται υπό απειλή, κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί και με τα
διαδικτυακά εργαλεία.
Αυτό που είναι σημαντικό άρα
να κάνουμε είναι να μετατοπίσουμε
τη συζήτηση στην ουσία της. Να
αλλάξουμε την ντεντερμινιστική

προσέγγιση στο πως αντιλαμβανόμαστε την τεχνολογία και όσα αλλάζει και να εστιάσουμε στο πώς
χρησιμοποιείται, από ποιους, για
ποιο σκοπό και σε ποιο πλαίσιο. Να
απαιτήσουμε σε αυτό το νέο πλαίσιο
συζήτησης να εκπαιδευόμαστε
επαρκώς στη χρήση και στις δυνατότητες που η τεχνολογία μπορεί
να μας προσφέρει ώστε να μπορούμε
εμείς οι ίδιοι να τα χρησιμοποιήσουμε για δικό μας όφελος, αλλά και
κατ’ επέκταση για το όφελος της
κοινωνίας ευρύτερα. Μια τέτοια μετατόπιση της συζήτησης όμως οφείλει να γίνει πρώτα-πρώτα από το
κράτος και τους κυβερνώντες. Γιατί
ο ιχνηλάτης ή οποιαδήποτε παρόμοιου είδους εφαρμογή θα συνεχίσει
δικαιολογημένα να φαίνεται στους
πολίτες ως απειλή προς την ιδιωτικότητά τους και όχι ως εργαλείο ενδυνάμωσής τους ή ως εργαλείο συνεισφοράς στην ανάπτυξη της συλλογικής ευθύνης, για όσο οι πολίτες
δεν εμπιστεύονται τις κυβερνήσεις
τους ή τους τρόπους με τους οποίους
μπορεί να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά τους δεδομένα. Γι’ αυτό λοιπόν σε έναν κόσμο που αδιαμφισβήτητα αλλάζει, ας μετατοπίσουμε
τη συζήτηση έτσι ώστε να σώσουμε
την ουσία αυτής της αλλαγής και
τελικά να λειτουργήσει προς το συμφέρον μας.

Η δρ Χριστιάνα Καραγιάννη είναι λέκτορας ΜΜΕ και Πολιτισμικών Σπουδών στο
Πανεπιστήμιο Frederick.
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Αλλάζουν τα στρατιωτικά σχέδια της Τουρκίας
Το ναυτικό πρόγραμμα της Άγκυρας διαφοροποιείται λόγω ιού, αλλά και ενόψει των νέων δεδομένων στην Ανατολική Μεσόγειο
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Εν μέσω της κρίσης του κορωνοϊού,
η Άγκυρα προχωρά στην αναθεώρηση του προγράμματός της σχετικά
με τον αμυντικό εξοπλισμό της. Με
μπούσουλα τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο (ενεργειακό ζήτημα
της περιοχής και εξελίξεις στους πολέμους της Συρίας και της Λιβύης),
το τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό αναθεωρεί τους σχεδιασμούς του για τα
επόμενα χρόνια. Δύο παράγοντες
διαδραματίζουν καθοριστικής σημασίας ρόλο στους νέους σχεδιασμούς







Η αναμέτρηση στο ενεργειακό πεδίο της Αν. Μεσογείου, η ένταση στα περίχωρα της Κύπρου και
τα ελληνοτουρκικά υποχρεώνουν την Τουρκία να
ενισχύσει τον στόλο του
Πολεμικού Ναυτικού.
της Άγκυρας. Πρώτον, η πανδημία
του κορωνοϊού, η οποία επιφέρει μεγάλες ανατροπές και αλλαγές στον
τουρκικό κοινωνικοοικονομικό και
πολιτικό βίο. Την προηγούμενη εβδομάδα, ο υπουργός Εσωτερικών της
Τουρκίας, Σουλεϊμάν Σοϊλού, δήλωσε
χαρακτηριστικά ότι «η χώρα έχει
τεθεί σε κατάσταση συναγερμούεκτάκτου ανάγκης». Το εν λόγω γεγονός επιφυλάσσει σημαντικό αντίκτυπο σε σειρά ζητημάτων συμπεριλαμβανομένου και αυτού της άμυνας. Την ίδια ώρα, ο κορωνοϊός πυροδοτεί νέα οικονομική ύφεση, η
οποία όπως ήταν αναμενόμενο επηρεάζει τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
και στον τομέα των εξοπλισμών.
Ένα από τα σχέδια του τουρκικού
στρατού που ματαιώνονται αφορά
την απόκτηση του δεύτερου αεροπλανοφόρου της Τουρκίας, το οποίο
θα έφερε την ονομασία «TCG Trakya».

Το δίδυμο του «Anadolu», του πρώτου
τουρκικού αεροπλανοφόρου που
είναι υπό κατασκευή, δεν θα ναυπηγηθεί εξαιτίας των αλλαγών που έφεραν στα σχέδια της Άγκυρας ο κορωνοϊός, η οικονομική κρίση και τα
νέα δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο. Μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας Τούρκοι αναλυτές,
οι οποίοι εστιάζουν σε αμυντικά θέματα, θεωρούσαν δεδομένη την αναθεώρηση πολλών αμυντικών σχεδίων
της Τουρκίας λόγω των τελευταίων
εξελίξεων, παρά το γεγονός ότι η ματαίωση του προγράμματος «TCG Trakya» δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως
από την Άγκυρα. «Εκτός από τον κορωνοϊό και την οικονομική κρίση
έχουμε και μια σειρά άλλων δεδομένων που υποχρεώνουν την κυβέρνηση να αναθεωρήσει τα αμυντικά
της σχέδια», επεσήμανε στην «Κ»
καλά ενημερωμένη σε θέματα άμυνας
τουρκική πηγή, η οποία στρέφει την
προσοχή της σε τρεις εξελίξεις. Πρώτον, η αναμέτρηση στο ενεργειακό
πεδίο της Ανατολικής Μεσογείου, η
ένταση στα περίχωρα της Κύπρου
και η επιδείνωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων υποχρεώνουν την
Τουρκία να ενισχύσει τον στόλο του
Πολεμικού Ναυτικού με νέες φρεγάτες
που θα κατασκευαστούν σε τουρκικά
ναυπηγεία. Δεύτερον, η αφαίρεση
της Τουρκίας από το πρόγραμμα των
F-35 αλλάζει τα δεδομένα για το τουρκικό αεροπλανοφόρο και την τουρκική Πολεμική Αεροπορία.
Τέλος, η ανάπτυξη στρατιωτικής
ακτίνας δράσης της Τουρκίας σε απόμακρες περιοχές όπως τα παράλια
της Αφρικής κατά τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας, έδειξε ότι η
χώρα χρειάζεται πιο σύγχρονα, μεγάλα και έμπιστα ναυτικά μέσα. Τα
εν λόγω μέσα θα πρέπει να έχουν
ανεπτυγμένη τεχνογνωσία στα πεδία
της παρακολούθησης του «εχθρού»
και των πυραυλικών συστημάτων.
Γι’ αυτόν τον λόγο άλλωστε το επιτελείο του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού εισηγήθηκε στην κυβέρνηση
Ερντογάν, την ανάγκη για την από-

κτηση σύγχρονων φρεγατών κατά
την επικείμενη δεκαετία. Για την επίτευξη αυτού του στόχου και την εξασφάλιση των κατάλληλων οικονομικών πόρων, θα πρέπει να ακυρωθούν
κάποια σχέδια, όπως αυτό του «TCG
Trakya» και να στραφεί το ενδιαφέρον
της στρατιωτικής ηγεσίας από τις
κορβέτες στις φρεγάτες.
Η Τουρκία, λοιπόν, εγκαινίασε το
στρατιωτικό πρόγραμμα των φρεγατών της «κατηγορίας I». Στη νέα
περίοδο και στο πλαίσιο του προγράμματος «Εθνικό Σκάφος (Milli
Gemi, Milgem»), το οποίο θα παρήγαγε σύγχρονες κορβέτες, στηριζόμενο σε εθνικούς πόρους και τουρκική
τεχνογνωσία, δρομολογήθηκε η κατασκευή τεσσάρων επιπλέον φρεγατών που θα φέρουν τα ονόματα
«Istanbul, Izmir, Izmit, Içel». Οι νέες
φρεγάτες του τουρκικού Πολεμικού
Ναυτικού θα έχουν προηγμένης τεχνολογίας οπλικά και πυραυλικά συστήματα, όπως οι πύραυλοι της κατηγορίας «Hisar A-O».

Ένα από τα σχέδια του τουρκικού στρατού που ματαιώνονται αφορά την απόκτηση του δεύτερου αεροπλανοφόρου της

Τουρκίας, το οποίο θα έφερε την ονομασία «TCG Trakya».

Ο Ερντογάν υλοποιεί τα όνειρα των πραξικοπηματιών
Το πρόγραμμα «Milgem» δρομολογήθηκε στα μέσα της δεκαετίας
του 1990, από τους πραξικοπηματίες στρατηγούς και ναυάρχους
της Τουρκίας, οι οποίοι ανέτρεψαν
τη νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση
του Νετζμεττίν Ερμπακάν. Ο κ.
Ερντογάν εκλέχθηκε την δεκαετία
του 1990 δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης από το Κόμμα Ευημερίας του Ερμπακάν και στην συνέχεια απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του λίγο μετά το πραξικόπημα του 1997.
Είκοσι τρία χρόνια μετά το πραξικόπημα του 1997, ο πρόεδρος
Ερντογάν υλοποιεί το όραμα και
τα σχέδια των Τούρκων πραξικοπηματιών, δίνοντας νέα ώθηση
στο πρόγραμμα «Milgem». Το πρόγραμμα που αρχικά στόχευε στην
κατασκευή 12 κορβέτων, μέχρι

σήμερα έχει παραδώσει στο τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό τέσσερεις
κορβέτες κατηγορίας «Αda». Με
τους νέους σχεδιασμούς της Άγκυρας, το πρόγραμμα θα παρέχει
κατά το αμέσως επόμενο διάστημα
στο τουρκικό πολεμικό ναυτικό
τέσσερεις προηγμένης τεχνολογίας
φρεγάτες, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν στα νερά της Ανατολικής
Μεσογείου. Το συγκεκριμένο επίτευγμα της τουρκικής κυβέρνησης
θα είναι το προϊόν μιας μακρόχρονης προσπάθειας. Σύμφωνα με
διάφορες ανοιχτές πηγές, το 2004
η Διοίκηση Ναυτικών Ναυπηγείων
της Κωνσταντινούπολης ίδρυσε
το Γραφείο Έργων «MILGEM» για
την εκτέλεση και τον συντονισμό
των έργων σχεδιασμού και κατασκευής των νέων τουρκικών πολεμικών σκαφών. Το γραφείο του

προγράμματος εστίασε στην οικοδόμηση ενός σύγχρονου παράκτιου σκάφους, ικανό για ανθυποβρυχιακό πόλεμο και περιπόλους
ανοιχτής θαλάσσης.
Η κατηγορία κορβέτων «Ada»
σχεδιάστηκε για να ενισχύσει τις
δυνατότητες παράκτιου πολέμου
και να ικανοποιήσει τις επιχειρησιακές απαιτήσεις του τουρκικού
Ναυτικού. Το 2005, η Διοίκηση
Ναυτικών Ναυπηγείων της Κωνσταντινούπολης ξεκίνησε τις εργασίες κατασκευής του πρώτου
πλοίου του προγράμματος MILGEM, του «TCG Heybeliada».
Το 2014, η τουρκική εταιρεία
αμυντικής τεχνολογίας και μηχανικής «STM» επιλέχθηκε ως ανάδοχος για την κατασκευή των υπόλοιπων σκαφών κλάσης «Ada».
Περισσότεροι από 50 τοπικοί προ-

μηθευτές, συμπεριλαμβανομένων
τουρκικών αμυντικών εταιρειών
όπως η Aselsan και η Havelsan,
διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο
στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού
συστήματος διαχείρισης εντολών
και διαχείρισης μάχης.
Από το 2018, το πρόγραμμα
«MILGEM» καλύπτει την κατασκευή τεσσάρων κορβέτων ανθυποβρυχιακού πολέμου κλάσης
«Ada» και μιας κορβέτας «ELINT».
Επίσης, περιλαμβάνει την κατασκευή τεσσάρων φρεγατών πολλαπλών χρήσεων κλάσης «Istanbul», τεσσάρων φρεγατών αντιαεροπορικού πολέμου κλάσης
TF2000 που προορίζονται για το
τουρκικό Ναυτικό, καθώς και τέσσερις κορβέτες κλάσης Jinnah για
το ναυτικό της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Πακιστάν.

ΑΠΟΨΗ / Του ΝΙΚΟΥ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ*
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πως έχει επισημανθεί από
πολλούς παρατηρητές, ένα
από τα πιο ενδιαφέροντα
χαρακτηριστικά του τρόπου με τον
οποίο αντιμετωπίζεται η πανδημία
του κορωνοϊού στην Ελλάδα, αλλά
και σε άλλες δημοκρατικές χώρες,
είναι η πανηγυρική αναγνώριση
του προβαδίσματος των επιστημόνων. Είτε πρόκειται για τον ΠΟΥ
και τους άλλους ειδικευμένους διεθνείς οργανισμούς είτε για τους
ειδικούς στη Ρώμη, στο Παρίσι,
στη Μαδρίτη και στην Αθήνα, οι
λοιμωξιολόγοι και οι άλλοι επιστήμονες του κλάδου της επιδημιολογίας φαίνονται να έχουν τον πρώτο
λόγο, με τους πολιτικούς να ακολουθούν. Το ενδιαφέρον μάλιστα
είναι ότι, όπου συνέβη το αντίθετο,
σε χώρες δηλαδή με πολιτικούς
που δεν μπορούν να ελέγξουν το
υπερεγώ τους –όπως ο Ντόναλντ
Τραμπ, ο Μπόρις Τζόνσον και ο
Ταγίπ Ερντογάν– τα πράγματα πήγαν χειρότερα.
Είμαι βέβαιος ότι, όταν περάσει
η καταιγίδα, η διαφαινόμενη αυτή
αντιστροφή των ρόλων θα σχολιασθεί ποικιλοτρόπως από πολιτικούς
επιστήμονες και νομικούς, και όχι
μόνο. Διότι, σε ζητήματα μεγάλης
σημασίας για την επιβίωση των
εθνών, όπως είναι η δημόσια υγεία,
η αναγνώριση του προβαδίσματος
της επιστήμης έναντι της πολιτικής,
η αναβάθμιση των «τεχνοκρατών»
έναντι των «εκλεγμένων», δεν ανατρέπει απλώς παραδεδεγμένες αντιλήψεις: συνιστά νίκη του ορθολογισμού και βάζει τους κάθε είδους
λαϊκιστές και σαλτιμπάγκους στο
περιθώριο. Σε αυτά τα ζητήματα
οι λύσεις δεν είναι «δεξιές» ή «αριστερές»· είναι σωστές ή λάθος. Το
βλέπουμε ήδη χειροπιαστά στη
χώρα μας, με την καθολική αποδοκιμασία παραληρηματικών απόψεων, όπως αυτές που διατυπώ-

Οι επιστημονικές διαφωνίες σε ώρα κρίσης








Σε ζητήματα μεγάλης
σημασίας για την επιβίωση των εθνών,
οι λύσεις δεν είναι
«δεξιές» ή «αριστερές»·
είναι σωστές ή λάθος.
θηκαν προ ημερών κατά του κ.
Τσιόδρα και από πρώην σύμβουλο
του κ. Αλέξη Τσίπρα (για να μην
αναφερθώ στις εμετικές αναρτήσεις
της Χρυσής Αυγής για το ίδιο θέμα
στην επίσημη ιστοσελίδα της).
Σημαίνει άραγε αυτό ότι εν ώρα
κρίσης δεν θα πρέπει να διατυπώνονται αντιρρήσεις κατά της επίσημης γραμμής; Μήπως, ενόψει
της κρισιμότητας των περιστάσεων,
όσοι διαφωνούν θα πρέπει να σιωπούν;
Δεν είναι καθόλου προφανές
ότι η επιστημονική κοινότητα από
την οποία προέρχομαι, δηλαδή οι
συνταγματολόγοι, είναι το καλύτερο
παράδειγμα για τη συναγωγή γενικότερων συμπερασμάτων. Αρκεί
για να το αντιληφθεί κανείς να ανατρέξει στις όχι και τόσο «ψύχραιμες»
διαφωνίες μας σε κρίσιμα ζητήματα
όπως η «ψήφος Αλευρά» το 1985,
η παραγραφή των υπουργικών αδικημάτων το 1989 ή η αναπλήρωση
του πρωθυπουργού το 1995 (για
να σταθώ σε παλαιότερα παραδείγματα και μόνο). Οσο σημαντικά
και αν ήταν τα προβλήματα που
προκάλεσαν τις σχετικές αντιπαραθέσεις τότε, αυτά δεν αφορούσαν
τη ζωή και τον θάνατο χιλιάδων
πολιτών όπως τα σημερινά. Εξάλλου, σε αντίθεση προς τις φυσικές
επιστήμες και την ιατρική, οι απόψεις που διατυπώνουμε ως νομικοί
δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν
πειραματικά. Παρ’ όλα αυτά, με

αφορμή τις αντιρρήσεις που διατυπώθηκαν για τα δρακόντεια μέτρα των τελευταίων εβδομάδων,
θα επιχειρήσω τη δύσκολη γενίκευση.
Δεν αναφέρομαι βέβαια στα
ανόητα συνθήματα του τύπου «μένουμε χούντα», που διαβάζει κανείς
τις τελευταίες ημέρες στους τοίχους
των Εξαρχείων. Θα σχολιάσω, αντίθετα, τις απόψεις μερικών συναδέλφων, οι οποίοι έχουν διατυπώσει
με επιστημονικό ύφος εξίσου σχεδόν ακραίες απόψεις.
Οπως ήταν αναμενόμενο, το μέτρο που συγκέντρωσε τα περισσότερα βέλη ήταν ο υποχρεωτικός
εγκλεισμός. Πιο συγκεκριμένα, το
«Μένουμε σπίτι» επικρίθηκε ως
αντισυνταγματικό, με το επιχείρημα
ότι στερείται τάχα συνταγματικής
βάσης, και ως αντιδημοκρατικό,
διότι επιβλήθηκε με πράξη νομοθετικού περιεχομένου και όχι με
νόμο από τη Βουλή όπως δήθεν
έπρεπε.
Δεν θα αμφισβητήσω ότι ο υποχρεωτικός εγκλεισμός είναι ακραίο
μέτρο. Η επιβολή του χωρίς εξαιρέσεις και η διατήρησή του σε ισχύ,
έστω και για λίγο, μετά την παρέλευση του κινδύνου, θα ήταν κραυγαλέα αντισυνταγματικές. Για την
εφαρμογή του σήμερα, ωστόσο,
πώς είναι δυνατόν να υποστηρίζονται από σοβαρούς ανθρώπους
απόψεις όπως οι ανωτέρω; Δεν
ξέρω αν θα είχε νόημα να επικαλεσθεί κανείς τις εκατόμβες των
θυμάτων του κορωνοϊού στις χώρες
που οι κυβερνήσεις τους, από ατολμία, από ιδεοληψία ή από άγνοια
κινδύνου, άργησαν να εφαρμόσουν
αυτό το μέτρο. Είναι τόσες οι παρωπίδες των συναδέλφων που υποστηρίζουν τις ακραίες αυτές απόψεις που αμφιβάλλω αν η θεμελιώδης αυτή ένσταση θα τους έπειθε.
Το ίδιο φοβούμαι ότι θα συνέβαινε

και με τους άλλους, οι οποίοι μιλούν
αβασάνιστα για «αναχώρηση του
δικαίου».
Η απρονοησία των συναδέλφων
αυτών γίνεται ακόμη εντονότερη
αν λάβει κανείς υπόψη δύο επιπλέον
ενστάσεις:
Πρώτον, ότι η κριτική τους δεν
αφορά τον τρόπο εφαρμογής του
μέτρου, αλλά τη λήψη του καθ’
εαυτήν. Ενώ θα μπορούσαν, για
παράδειγμα, να υποστηρίξουν ότι
θα έπρεπε να επιτρέπεται η κατ’
εξαίρεση έξοδος από το σπίτι και
για άλλους λόγους (εκτός από τους
έξι γνωστούς), για περισσότερες
ώρες ημερησίως, ή ότι το προβλεπόμενο πρόστιμο είναι δυσανάλογα
υψηλό, αρκούνται σε μια γενικόλογη καταγγελία. Επιπλέον, για το
ζητούμενο, δηλαδή την ανάσχεση
της πανδημίας, δεν προτείνουν
εναλλακτικές λύσεις. Με άλλα λόγια,
συμπεριφέρονται σαν να αδιαφορούν για το πρακτέο.
Διότι, και αυτή είναι η δεύτερη
ένσταση, οι ανωτέρω συνάδελφοι
ποσώς ενδιαφέρονται να βελτιώσουν τα επιβληθέντα μέτρα, ώστε
να γίνουν «συνταγματικότερα»
(στη δική τους λογική). Τους απασχολεί να τα απορρίψουν συλλήβδην. Και τούτο, για να διαφοροποιηθούν από αυτούς που τα επέβαλαν. Δεν είναι έτσι τυχαίο ότι οι
απόψεις στις οποίες αναφέρομαι
πρωτοδημοσιεύθηκαν όλες σε εφημερίδες και όχι σε επιστημονικά
sites ή περιοδικά.
Θα τελειώσω αναφερόμενος σε
μια διαφορετική κριτική που ασκήθηκε κατά του υποχρεωτικού εγκλεισμού από μια άλλη μερίδα συναδέλφων. Οι τελευταίοι δεν αμφισβήτησαν τη συνταγματικότητα
ούτε τη σκοπιμότητα των περιοριστικών μέτρων υπό τις σημερινές
περιστάσεις. Προέβαλαν εντούτοις
πολύ έντονα την ανάγκη «ισοστάθ-









Είναι αδιανόητο
να υποστηρίζεται
από νομικούς ότι το
«Μένουμε σπίτι» στερείται συνταγματικού
ερείσματος.
μισής» τους με άλλα μέτρα, αυτή
τη φορά εις βάρος των «προνομιούχων», εκείνων δηλαδή που θα
μπορούσαν να βάλουν το χέρι βαθιά
μέσα στην τσέπη, για να ανακουφισθούν προπάντων οι μαχητές
της πρώτης γραμμής, γιατροί και
νοσηλευτές (αλλά και οι πιο ανήμποροι από τους συμπολίτες μας,
που υποφέρουν περισσότερο από
την πανδημία). Σύμφωνα με τη
συλλογιστική των συναδέλφων (οι
οποίοι ευφυώς επικαλούνται και
το άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος),
η πολιτεία, για λόγους δικαιοσύνης,
θα έπρεπε να επιβάλει στους «έχοντες» να συνεισφέρουν ανάλογα με
τις δυνάμεις τους και να μην αρκείται σε εκκλήσεις για εθελοντική
προσφορά και μόνον.
Δεν είμαι βέβαιος ότι, με αυτό
τον τρόπο, η συνεισφορά των εχόντων θα ήταν εντέλει υψηλότερη.
Επιπλέον, φοβούμαι ότι οι ανωτέρω
συνάδελφοι υποβαθμίζουν τις δυσκολίες της επόμενης μέρας και
ειδικά την ανάγκη ταχείας ανάκαμψης της οικονομίας. Παραδέχομαι εντούτοις ότι αν η έκτακτη
αυτή προσφορά επιβαλλόταν ως
υποχρεωτική, όπως παλαιότερα η
εισφορά αλληλεγγύης, το αίσθημα
της δικαιοσύνης θα ικανοποιούνταν
περισσότερο. Πολύ περισσότερο
αν λάβει κανείς υπόψη ότι, στη χώρα μας, ολόκληρο σχεδόν το βάρος
της αντιμετώπισης της πανδημίας
το ανέλαβε το δημόσιο σύστημα

υγείας, με τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια
να παρακολουθούν τα τεκταινόμενα περισσότερο ως «τρίτοι» παρά
ως επίκουροι.
Τα συμπεράσματα που συνάγονται από τα ανωτέρω θα μπορούσαν να συνοψισθούν ως εξής:
• Οι επιστημονικές διαφωνίες
είναι επιθυμητές ακόμη και εν ώρα
κρίσης. Διότι χάρη σε αυτές προκύπτουν οι ορθότερες λύσεις.
• Οι διαφωνίες, εντούτοις, θα
πρέπει να διατυπώνονται με πολύ
μεγαλύτερη περίσκεψη και φειδώ
απ’ ό,τι σε περιόδους κανονικότητας. Για παράδειγμα, όταν το Σύνταγμα επιτρέπει ρητά τη λήψη των
αναγκαίων περιορισμών στο δικαίωμα κίνησης για την προστασία,
όχι μόνο «της υγείας των ασθενών»
(δηλαδή του καθενός από μας εξατομικευμένα), αλλά και «της δημόσιας υγείας» γενικότερα, είναι αδιανόητο να υποστηρίζεται από νομικούς ότι το «Μένουμε σπίτι» στερείται συνταγματικού ερείσματος.
• Το ίδιο ισχύει και για το ύφος
των διαφωνιών. Ειδικά όταν αυτές
απευθύνονται προς το ευρύ κοινό,
όσοι τις διατυπώνουν χρειάζεται
να επιδεικνύουν στοιχειώδη αυτοσυγκράτηση. Διότι, σε περίοδο
κρίσης, κάπου εκεί έξω, ένας παλαβός μπορεί να πεισθεί και να κάνει τη ζημιά.
• Oταν, τέλος, ιδεολογικά ανήκουμε σε άλλο χώρο και μας απασχολεί να μην ταυτιστούμε με μια
«κυβέρνηση της Δεξιάς» (ή «της
Αριστεράς», αναλόγως), ας διαφοροποιούμαστε σε άλλα μέτωπα,
εξίσου ενδεχομένως κρίσιμα, χωρίς
όμως να θέτουμε σε κίνδυνο τη
ζωή εκατοντάδων αν όχι χιλιάδων
συνανθρώπων μας.

* Ο κ. Νίκος Κ. Αλιβιζάτος είναι ομότιμος
καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
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Η άρση των
μέτρων δεν
θα συντελεστεί
«οριζόντια»
Τι θα ισχύσει για καταστήματα, τρίτη
ηλικία, Γ΄ Λυκείου και μετακινήσεις
Του Κ.Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ
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Οι χειρισμοί
του κ. Μητσοτάκη
κατά την κρίση
του κορωνοϊού
βελτίωσαν σημαντικά
την εικόνα της χώρας
στο εξωτερικό.
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Αινείτε τον Κύριον κατ’ οικονομίαν... κατ’ οίκον
Τα σχέδια Εκκλησίας και Πολιτείας για την τήρηση των αυστηρών μέτρων και ο φόβος για πιστούς που θα γίνουν «αντάρτες»
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΑΚΑΣΑ

ΠιστοίËÔÊÁÞËÚÇÏÓËÚ¦ÚÎÔÁÐÕÊÕ
ÍÏÇÚÇÉ×ÔÏÇÙÚÕÙÕÆÖËØÓ¦ØÑËÚ
ÔÇÖËØ¦ÙÕßÔÖÇØÇÚÆÖÜÝÇÖÄÚÎÔ
ËÑÑÒÎÙÃÇÚÕßÝÒÒÕÏÖÏÛÇÔÄÔÔÇ
ÛËÒÂÙÕßÔÔÇÖØÕÙÑßÔÂÙÕßÔÚÕÔ
ÖÏÚ¦ÌÏÕ ÇÚ¦ÚÎËÃÇËÏÚÕßØÍÃÇ
ÛÇÖØÁÖËÏÔÇËÒÁÍÞÕÔÚÇÏÕÏÇÖÕÙÚ¦ÙËÏÝÚÜÔÖÇØÄÔÚÜÔÇØ¦ÒÒÎÒÇÊËÔÒËÃÖËÏÎÇÔÎÙßÞÃÇÓÂÖÜÝ
Ñ¦ÖÕÏÕÏÓÎÚØÕÖÕÒÃÚËÝÂÊÎÓÕÚÏÑÕÃ
¦ØÞÕÔÚËÝËÖÏÞËÏØÂÙÕßÔÔÇÊÏÇÔËÃÓÕßÔ®ÚÕÍÏÕÔ¢ÜÝËÓÏÇÏÊÏÄÚßÖÎ¡ËÍÇÒÕÈÊÕÓ¦ÊÇËÏÙËØÞÄÓÇÙÚË
ÇÖÄÇÆØÏÕÓËÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÔÇ
ÈØÃÙÑËÚÇÏÙËËÚÕÏÓÄÚÎÚÇÍÏÇÚÎÔÖÏÙÚÂÚÂØÎÙÎÚÜÔÓÁÚØÜÔÑÇÚ¦ÚÎÝ
ÊÏÇÙÖÕØ¦ÝÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÑÇÛ×Ý
ÊËÔÇÖÕÑÒËÃÕÔÚÇÏÖØÜÚÕÈÕßÒÃËÝ®
ÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÕßÝÔÇÕÆÝ
ÏÊÏÑÄÚËØÇÎÑßÈÁØÔÎÙÎÑÇÏÎ
ÏÇØÑÂÝËØ¦ÆÔÕÊÕÝÚÎÝÑÑÒÎÙÃÇÝÚÎÝÒÒ¦ÊÕÝÁÞÕßÔÙÚËÃÒËÏ
ÙÇÌÁÝÓÂÔßÓÇÖØÕÝÖÏÙÚÕÆÝÑÇÏÏËØËÃÝÍÏÇÚÂØÎÙÎÚÜÔÇßÙÚÎØ×ÔÓÁÚØÜÔÖÕßÁÞÕßÔÖØÕÈÒËÌÛËÃÓÁÙÜ
ÑÕÏÔÂÝßÖÕßØÍÏÑÂÝÇÖÄÌÇÙÎÝ ±
ÍÏÇÚÎÔÚÁÒËÙÎÑËÑÒËÏÙÓÁÔÜÔÚÜÔ
ÛßØ×ÔÒËÏÚÕßØÍÏ×ÔÙËÞ×ØÕßÝÒÇÚØËÃÇÝ¶ÇÔËÐÇØÚÂÚÜÝÓËÍÁÛÕßÝÑÇÏ
ÞÜØÎÚÏÑÄÚÎÚÇÝ¶ÄÒÜÔÚÜÔÛØÎÙÑËÏ×ÔÑÇÏÊÕÍÓ¦ÚÜÔÙÚÎÞ×ØÇÚÄÞÕÝ
ËÃÔÇÏÔÇÒËÏÚÕßØÍÂÙÕßÔÓËÔÄÒÕÏÕÏ
ËÔÕØÏÇÑÕÃÔÇÕÃÚÎÝÞ×ØÇÝÚÎÔÖËØÃÕÊÕÚÎÝ¡ËÍ¦ÒÎÝÈÊÕÓ¦ÊÇÝÏÊÏÇÃÚËØÇÙÚÇÓÏÑØ¦ÓÁØÎÇÒÒ¦ßÖÄÇßÙÚÎØÄÑÇÛËÙÚ×ÝÖÇØÄÔÚÜÔËÔÚÄÝ
ÚÜÔËÑÑÒÎÙÏ×Ô¡¦ÒÏÙÚÇÁÞËÏÇÌËÛËÃÔÇËÔÔÕÎÛËÃÖÜÝÊËÔÇÖÕÑÒËÃËÚÇÏÔÇßÖ¦ØÐËÏÔÁÇÇßÙÚÎØÄÚËØÎ
±ÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕßËÓÌÇÔÏÙÚÕÆÔÑÇÚ¦ÚÎ¡ËÍ¦ÒÎÈÊÕÓ¦ÊÇ
ÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÙßÍÑÁÔÚØÜÙÎÝÚÜÔ
ÖÏÙÚ×ÔÂÑÇÏÊÏÇÓÇØÚßØÃËÝÍÏÇÚÕ
ÁÑÚÇÑÚÕÑÇÛËÙÚ×ÝÚÜÔÒËÏÚÕßØÍÏ×Ô
ËØ¦ÆÔÕÊÕÝÓËËÍÑÆÑÒÏÄ
ÚÎÝÖØÕÝÚÕßÝÓÎÚØÕÖÕÒÃÚËÝÚÕßÝ
ÖÇØÇÑÇÒËÃÔÇßÖÕÊËÃÐÕßÔÙÚÕßÝ
ËÌÎÓÁØÏÕßÝÔÇÓÎÔßÖ¦ØÐÕßÔÚ¦-

ÙËÑÕÏÔÜÔÃÇÓËÚÎÔÑÑÒÎÙÃÇÚÎÝ
ÒÒ¦ÊÕÝ
¥ÝÖØÕÝÚÕßÝÄØÕßÝÚÁÒËÙÎÝÚÜÔ
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ÈÕÎÛÎÚÏÑÄÖØÕÙÜÖÏÑÄÏËØÕÉ¦ÒÚÎÝ
ÔËÜÑÄØÕÝÕÙßÔÕÒÏÑÄÝÇØÏÛÓÄÝ
ÚÜÔÕÖÕÃÜÔÊËÔÛÇßÖËØÈÇÃÔËÏÚÕßÝ
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ÔÇÕÆÏÇÚÇËÑÚÄÝÚÕßÔÇÕÆÖÕß
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ÓÎÚØÕÖÕÒÏÚ×ÔÚÎÝÞ×ØÇÝÍÏÇ
ÔÇÚÎØÎÛÕÆÔÚÇÓÁÚØÇÑÇÏÔÇÓÎÔ
ÖÒÎÍËÃÙËÇÔÚÃÛËÚÎÖËØÃÖÚÜÙÎÎ
ËÏÑÄÔÇÚÎÝÑÑÒÎÙÃÇÝ
¥ÙÚÄÙÕÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÄËÍËÃØËÏ
ÎËÍÑÆÑÒÏÕÝÚÎÝÑÑÒÎÙÃÇÝÕÏÔÇÕÃ
ÔÇÖÇØÇÓËÃÔÕßÔÇÔÕÏÞÚÕÃÇÖÄÚÏÝ
ÖÓÁÜÝÚÎÓÓÚÏÝÎÓÁØËÝÚÎÝ
¡ËÍ¦ÒÎÝÈÊÕÓ¦ÊÕÝÑÇÏÇÖÄÚÎ
ÓÓÁÜÝÚÏÝÓÓÚÎ¡ËÍ¦ÒÎÇØÇ-

ÙÑËßÂÃÔÇÏÑÇÛÇØ¦ÖËØÏÕØÏÙÚÏÑÄ
ÓÁÚØÕÖÕßÙßÔÊÁËÚÇÏÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÓËÚÎÊÏßÖÕßØÍÏÑÂÇÖÄÌÇÙÎÎ
ÕÖÕÃÇËÖÏÚØÁÖËÏÚÎÙßÔÁÞÏÙÎÚÜÔÊÏÕÏÑÎÚÏÑ×ÔÒËÏÚÕßØÍÏ×ÔÚÜÔÞ×ØÜÔ
ÛØÎÙÑËßÚÏÑÂÝÒÇÚØËÃÇÝÑÇÏÇÌÕØ¦
ÓÄÔÕÚÕßÝÏËØËÃÝÑÇÏÚÕÇÔÇÍÑÇÃÕ
ÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÜÔÔÇ×Ô®ÇÔÁÌËØË
ÕÑËØÄÛËÕÝÏÇÚÕÔËÐÇËØÏÙÓÄ
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ÙÚÎÔËÍÑÆÑÒÏÕÎÑÇÏÎÕÒÏÚËÃÇ
ÔÊËÏÑÚÏÑÄËÃÔÇÏÖÜÝÑÇÛ×ÝÕÏËÑÑÒÎÙÃËÝÛÇËÃÔÇÏÇÔÕÏÞÚÁÝÖÕÒÒÕÃ
ËØÓÎÔËÆÕßÔÚÎÔËÍÑÆÑÒÏÕÜÝÁÓÓË-

ÙÕÓÂÔßÓÇÚÎÝÄÚÏÕÏÖÏÙÚÕÃÛÇ
ÓÖÕØÕÆÔÔÇÖËØÔÕÆÔÍÏÇÖØÕÙÑÆÔÎÓÇÑÇÏÇÚÕÓÏÑÂÖØÕÙËßÞÂÇßÚÄ
ÚÕÊÃÜØÕÚËÚØ¦ÜØÕÚÎ¡ËÍ¦ÒÎÇØÇÙÑËßÂÖÃÙÎÝÑ¦ÖÕÏÕÏÓÏÒÕÆÔ
ÍÏÇÓÃÇÖØÄÈÒËÉÎÖÕßÇÌÂÔËÏÙÚÕÔ
ÖÏÙÚÄÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÇÔ¦ÉËÏÁÔÇ
ÑËØÃÚÏÝ¦ÍÏËÝÇßÚÁÝÎÓÁØËÝÑÇÏÔÇ
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¡ËÍ¦ÒÎÝÇØÇÙÑËßÂÝÑÇÏÚÎÔ×ØÇ
ÚÎÝÔÇÙÚ¦ÙËÜÝÖÕßÛÇÉÇÒËÃÑÇÔÕÔÏÑ¦ÚÇÓËÙ¦ÔßÞÚÇÚÕß¡ËÍ¦ÒÕß
ÇÈÈ¦ÚÕßÖËØÏÌÕØ¦ÚÕßÖÏÚÇÌÃÕßÛÇÍÃÔËÏËÔÚÄÝÚÜÔÔÇ×ÔÄÖÜÝ
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ÇÖÄÚÏÝÖÄØÚËÝÚÜÔÖÕÒßÑÇÚÕÏÑÏ×Ô¡¦ÒÏÙÚÇÙËÑ¦ÖÕÏËÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝßÖÂØÐËÙßÔËÔÔÄÎÙÎÓÎÚØÕÖÕÒÏÚ×ÔÑÇÏÊÎÓ¦ØÞÜÔÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎ
ÏËØËÃÝÄÞÏÓÄÔÕÓËÍ¦ÒÜÔÔÇ×ÔÇÒÒ¦ÑÇÏÓÏÑØÄÚËØÜÔÙÞËÊÏ¦àÕßÔÔÇ
ÓËÚÇÊ×ÙÕßÔÚÏÝÑÕÒÕßÛÃËÝÓÁÙÜ
ÏÇÊÏÑÚÆÕßÙÚÕÖÕÃÓÔÏÄÚÕßÝËÔ×
Ñ¦ÖÕÏÕÏÁÞÕßÔÌÚÏ¦ÐËÏÕÓ¦ÊËÝÙÚÇ
ÓÁÙÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝÄÖÕß
ÚÇÓÁÒÎÚÕßÝÓÖÕØÕÆÔÔÇÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÎÓËØÎÙÃÜÝÚÎÔÖØÕÙËßÞÂ
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Το ιικό «φορτίο» και το μέλλον των ηγετών

Η πανδημία δοκιμάζει με πρωτοφανή τρόπο τις κυβερνήσεις του κόσμου, καθώς από τις αποφάσεις τους κρίνονται άμεσα ζωές
Του ΒΑΣΙΛΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Η εικόνα ÖÕßÙßÔÇÔÚ¦ÑÇÔËÃÝÇÔ¦
ÚÕÔÑÄÙÓÕÑÇÚ¦ÚÎÔËÖÁÒÇÙÎÚÎÝ
ÖÇÔÊÎÓÃÇÝÊÏÇÌÁØËÏÇÖÄÞ×ØÇ
ÙËÞ×ØÇÖÃÚÎÝÕßÙÃÇÝÊÏÇÌÁØÕßÔÚÇÇÔÚÇÔÇÑÒÇÙÚÏÑ¦ÑÇÏÕÏ
ËÖÏÊÄÙËÏÝÙËËÖÃÖËÊÕÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÝÏÄÚÏÎÎÍËÙÃÇÓÖÕØËÃÔÇ
ËÖÎØË¦ÙËÏÚÎÔËÐÁÒÏÐÎÓÏÇÝÑØÃÙÎÝÄÖÜÝÇÑØÏÈ×ÝÓÏÇÑØÃÙÎËÃÔÇÏ
ÙËÛÁÙÎÔÇÑÇÛÕØÃÙËÏÚÕÓÁÒÒÕÔ
ÓÏÇÝÎÍËÙÃÇÝ
¡ËÈ¦ÙÎÚÎÓÁÞØÏÚ×ØÇËÓÖËÏ-

ØÃÇÑÇÏÙÆÓÌÜÔÇÓËÖØÕÊÏÇÍØÇÌÁÝÖÕßÁÞÕßÔÛÁÙËÏÕÏËÏÊÏÑÕÃ
ÖØÕÑÆÖÚÕßÔÁÐÏÖßÒ×ÔËÝÙÚÕßÝ
ÕÖÕÃÕßÝÛÇÖØÁÖËÏÔÇÙÚÎØÏÞÛËÃ
ÎËÑ¦ÙÚÕÚËÖÕÒÏÚÏÑÂÎÍËÙÃÇÇÔ
ËÖÏÛßÓËÃÔÇßÏÕÛËÚÂÙËÏÓÏÇÙßÍÑØÕÚÎÓÁÔÎÑÇÏÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÂÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝÚÎÝ
ÖÇÔÊÎÓÃÇÝ
|§ÇÇÔÇÍÔÜØÃÙËÏÇÖÄÚÎÔÖØ×ÚÎ
ÙÚÏÍÓÂÚÕÖØÄÈÒÎÓÇÜÝÇÒÎÛÏÔÂ
ÇÖËÏÒÂÍÏÇÚÎÊÎÓÄÙÏÇßÍËÃÇÇÔÚÏÒÇÓÈÇÔÄÓËÔÎÄÚÏÑÏÔÊßÔËÆÕßÔ
¦ÓËÙÇÇÔÛØ×ÖÏÔËÝàÜÁÝ

|§ÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÚÕÍØÎÍÕØÄÚËØÕÊßÔÇÚÄÙËÓÁÚØÇÑÇØÇÔÚÃÔÇÝ
ÇÖÄÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÛÇÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏÂÙËÏÄÚÏÊËÔßÖ¦ØÞËÏ¦ÒÒÕÝ
ÚØÄÖÕÝÔÇÖËØÏÕØÃÙËÏÚÎÓËÚ¦-

Είναι προφανές
ότι δεν επέδειξαν
όλες οι χώρες τα ίδια
αντανακλαστικά
σε αυτήν την κρίση.

ÊÕÙÎÚÕßÏÕÆÄÙÕÊËÔßÖ¦ØÞËÏ
ÚÕËÓÈÄÒÏÕ
|§ÇÊÏÇÙÌÇÒÃÙËÏÄÚÏÛÇÖÇØÇÓËÃÔÕßÔÒËÏÚÕßØÍÏÑÁÝÕÏËÌÕÊÏÇÙÚÏÑÁÝÇÒßÙÃÊËÝÍÏÇÇÍÇÛ¦ÖÕß
ÑÇÒÆÖÚÕßÔÈÇÙÏÑÁÝÇÔ¦ÍÑËÝÚÄÙÕ
ÚÕßÍËÔÏÑÕÆÖÒÎÛßÙÓÕÆÄÙÕÑÇÏ
ÚÜÔßÖÕÊÕÓ×ÔßÍËÃÇÝÈØÃÙÑÕÔÚÇÝ
ÙßÍÞØÄÔÜÝÚØÄÖÕßÝËÔÃÙÞßÙÎÝ
ÚÜÔÓÁÙÜÔÍÏÇÚÎÊÏËÔÁØÍËÏÇÊÏÇÍÔÜÙÚÏÑ×ÔÚËÙÚÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÕÔÏÄ
|§ÇÓËØÏÓÔÂÙËÏÍÏÇÚÎÔÑÇÛÎÓËØÏÔÂËÏÒÏÑØÏÔÂÑÇÏÁÍÑßØÎËÔÎÓÁØÜÙÎÚÎÝÑÕÏÔÂÝÍÔ×ÓÎÝÖËØÏÕ-

ØÃàÕÔÚÇÝÚÕÔÞ×ØÕÍÏÇMHRLUL^Z
ÖÕßÇÖÕÖØÕÙÇÔÇÚÕÒÃàÕßÔÇÖÄ
ÚÏÝËÔÊËÊËÏÍÓÁÔËÝÙßÓÖËØÏÌÕØÁÝ
ÑÇÏÒÆÙËÏÝ
|§ÇÖØÕÈËÃÙËËÔÁØÍËÏËÝÙÚÂØÏÐÎÝÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÑÇÏÑßØÃÜÝÄÙÜÔÖÒÂÚÚÕÔÚÇÏËßÛÁÜÝÑÇÏ
ÇÔÇÓÌÏÙÈÂÚÎÚÇÇÖÄÚÎÔÖÇÆÙÎ
ÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝÙÚÕÔÚÕÓÁÇÚÕßÝ
|§ÇÑÇÒÒÏËØÍÂÙËÏÙÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇÚÎÔÇÃÙÛÎÙÎÚÕßËÖËÃÍÕÔÚÕÝ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÔÖØÕÕÖÚÏÑÂÚÎÝÛËÚÏÑÂÝÑÇÚ¦ÒÎÐÎÝÖ¦ÔÜÙËÈ¦ÙÏÓËÝ
ÖÇØÇÊÕÞÁÝ×ÙÚËÔÇÊÏÇÓÕØÌ×ÙËÏ

ÚÎÔÇÖÇÏÚÕÆÓËÔÎËÛÔÏÑÂÉßÞÕÒÕÍÃÇÍÏÇÚÎÔËÖÏÚßÞÂÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎ
ÚÜÔÖØÕÑÒÂÙËÜÔ
ÇÖÕÚÆÖÜÙÎÚÜÔÈÇÙÏÑ×Ô
ÙÚÕÏÞËÃÜÔËÔÄÝÑÇÚ¦ÒÒÎÒÕßJYPZPZ
THUHNLTLU[ÁÞËÏÙÎÓÇÙÃÇÚÄÙÕ
ÍÏÇÔÇÇÐÏÕÒÕÍÂÙËÏÑÇÔËÃÝÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÇßÚÂÝÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÄÙÕ
ÑÇÏÍÏÇÔÇËÃÔÇÏÑÇÒÆÚËØÇÖØÕËÚÕÏÓÇÙÓÁÔÕÝÙËÓÏÇÚßÞÄÔÓËÒÒÕÔÚÏÑÂÖËØÏÖÁÚËÏÇÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕßÈËÒÎÔËÑÕÆÝËÔËÖÁÊËÏÐÇÔÒÕÏÖÄÔÄÒËÝ
ÕÏÞ×ØËÝÚÇÃÊÏÇÇÔÚÇÔÇÑÒÇÙÚÏÑ¦
ÙËÇßÚÂÔÚÎÔÑØÃÙÎ

Η παγκόσμια κοινότητα
στο ζύγι της πανδημίας

H ώρα της κρίσης είναι
ώρα της κυβέρνησης

ΗΠΑ
«Είμαστε ÇÖÕÒÆÚÜÝ ÖØÕËÚÕÏÓÇÙÓÁÔÕÏËÃÓÇÙÚËÓÖØÕÙÚ¦ÇÖÄÚÏÝËÐËÒÃÐËÏÝËÔßÖ¦ØÞËÏÒÄÍÕÝÇÔÎÙßÞÃÇÝ
ÄÚÇÔÕÑÇÏØÄÝÍÃÔËÚÇÏÖÏÕàËÙÚÄÝ
ÕÏÄÝËÐÇÌÇÔÃàËÚÇÏÙÇÔÛÇÆÓÇ©Ï
ÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÃÖÕÒÏÚÏÑÕÖÕÏÕÆÔÚÕÔ
ÑÕØÜÔÕáÄËÃÔÇÏÚÕÑÇÏÔÕÆØÍÏÕÚÕßÝ
OVH_¬ÇÚËÙÚËÃÔÇÏÄÒÇÚÁÒËÏÇËÃÔÇÏÄÓÕØÌÇ,ÞÕßÓËÑ¦ÔËÏÌÇÔÚÇÙÚÏÑÂÊÕßÒËÏ¦ÓÕßÇØÁÙÕßÔÇßÚ¦
ÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÃÙÜÝÁÞÜÓÏÇÌßÙÏÑÂ
ÏÑÇÔÄÚÎÚÇÙËÇßÚ¦®ßÚÂÂÚÇÔÙË
ÍËÔÏÑÁÝÍØÇÓÓÁÝÎÇØÞÏÑÂÇÔÚÃÊØÇÙÎÚÕßÖØÕÁÊØÕßÚÜÔ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÎÔËÓÌ¦ÔÏÙÎÚÕßÖØÕÈÒÂÓÇÚÕÝ
ÂÓËØÇÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÝÇØÏÛÓÄÝ
ÑØÕßÙÓ¦ÚÜÔÙÚÕÔÑÄÙÓÕÑÇÚÇÍØ¦ÌËÚÇÏÙÚÏÝÕÏÕÖÕÃËÝÓËÚØÕÆÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝÇÖÄ
ÔËÑØÕÆÝÐÕßÑÇÏÎÖØÄÙÌÇÚÎ
ÛËÇÓÇÚÏÑÂÙÚØÕÌÂÓÕÏØ×Ô
ÇÖÄÚÕÔÓËØÏÑÇÔÄÖØÄËÊØÕÕ
ÕÖÕÃÕÝÇÔÇÍÑ¦ÙÚÎÑËÔÇßÏÕÛËÚÂÙËÏÚÏÝËÏÙÎÍÂÙËÏÝÚÜÔËÏÊÏÑ×Ô
ÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÎÔÁÐÇØÙÎÚÎÝÑØÃÙÎÝ
ÙÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂËÖÏÑØ¦ÚËÏÇÑ¦ÖÜÝÁÚÙÏ!¦ÔÚÇÂÐËØÇÄÚÏÇßÚÄ
ÚÕÖØ¦ÍÓÇËÃÔÇÏÇÒÎÛÏÔÄËÃÔÇÏ
ÓÏÇÖÇÔÊÎÓÃÇÕÚÁÊËÔËÃÖÇÄÚÏ
ÎÑÇØÇÔÚÃÔÇÛÇÒÂÐËÏÚÕ¦ÙÞÇ
§ÇÓÖÕØÕÆÙÇÓËÔÇÑØÇÚÂÙÕßÓËÚÕßÝÛÇÔ¦ÚÕßÝÚÕÖÕÒÆÙÚÏÝ
ËÑÏÔÂÙÚËÔÇÌÚÏ¦ÞÔËÚË
ÇÔÇÖÔËßÙÚÂØËÝÁÒÜÚÎàÜÂÓÇÝ
ÖÃÙÜËÔÁÌÚÇÏÍËÑÇÔËÃÝÇÖÒ×Ý
ÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÙßÔÁÈÎÙÇÔ®

ΕΥΡΩΠΗ
Η καγκελάριος ÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝ(ÍÑËÒÇ
¡ÁØÑËÒÖÇØ¦ÚÎÓÇÑØ¦ÛÎÚËÃÇÚÎÝ
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÞÜØÃÝÇÓÌÏÈÕÒÃÇÁÔÇ
ÇÖÄÚÇÖÏÕÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÚËÙÚÙÚÎÔ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÑÇØÏÁØÇÚÎÝÑÇÍÑËÒÇØÃÇÊÏÇÞËÏØÃàËÚÇÏÓÁÞØÏÙÚÏÍÓÂÝÓË
ÚÎÊÁÕßÙÇÍËØÓÇÔÏÑÂÛÇÁÒËÍËÑÇÔËÃÝÙÕÈÇØÄÚÎÚÇÇßÚÂÔÚÎÔÑØÃÙÎ
ÊÏÇÚÎØ×ÔÚÇÝÙËÞÇÓÎÒÄËÖÃÖËÊÕ
ÚÎÛÔÎÙÏÓÄÚÎÚÇÇÔÇÒÕÍÏÑ¦ÓËÚÕÔ
ÖÒÎÛßÙÓÄÚÎÝ¶ÙÞËÊÄÔÌÕØÁÝ
ÞÇÓÎÒÄÚËØÇÇÖ»ÄÚÏÙÚÎÔÚÇÒÃÇ
ÑÚÄÝÇÖÄÚÇÊØÇÙÚÏÑ¦ÓÁÚØÇÑÇØÇÔÚÃÔÇÝßÒÕÖÕÏËÃÑÇÏÁÔÇËÑÚËÚÇÓÁÔÕÖØÄÍØÇÓÓÇÊÏÇÍÔÜÙÚÏÑ×ÔÚËÙÚ
ÇÐÏÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÙËÄÒÇÚÇËÖÃÖËÊÇÚÕ
ÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ¦ÇÖÕÑËÔÚØÜÓÁÔÕÙÆÙÚÎÓÇÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
©ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÚÎÝÚÇÒÃÇÝ
¬àÕßàÁÖË ÄÔÚËÑÒÂÛÎÑËÔÇÇÔÇÒ¦ÈËÏÚÎÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÚÎÝÞ×ØÇÝ
ËÔÓÁÙÜÖÇØÇÚËÚÇÓÁÔÕßÇÊÏËÐÄÊÕß
ÙÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂàÜÂÚÎÝÞ×ØÇÝ¬×ØÇÑÇÒËÃÚÇÏÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÓÃÇ
ÇÖÄÚÏÝÖÏÕËÖ×ÊßÔËÝÌ¦ÙËÏÝÚÎÝ
ÏÚÇÒÏÑÂÝÙÚÕØÃÇÝÄÔÚÇÝÕÖØ×ÚÕÝßØÜÖÇÃÕÝÎÍÁÚÎÝÕÕÖÕÃÕÝ
ËÖÁÈÇÒËÓÁÚØÇÑÇØÇÔÚÃÔÇÝ¡Ë
ÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄÑØÕÆÙÓÇÚÇÎÚÇÒÃÇÓËÚØ¦ÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝÇÖÄÔËÑØÕÆÝ¬ÕÏÚÇÒÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇÞÇØÇÑÚÎØÃàËÚÇÏÇÖÄ
ÚÕßÝËÏÊÏÑÕÆÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕ¦ÚßÞÕ
ÖÇØ¦ÇÔËÖÇØÑÁÝßÖÄÚÎÔÁÔÔÕÏÇ
ÄÚÏÚÇÖØ×ÚÇÑØÕÆÙÓÇÚÇÐÁÙÖÇÙÇÔÓÇàÏÑ¦ÑÇÏÇÑÇØÏÇÃÇØÕÝÚÕ
ÖÇØÄÔÕÏÚÇÒÕÃÙßÙÖËÏØ×ÔÕÔÚÇÏ
ÍÆØÜÇÖÄÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄÚÕßÝ
ÕÕÖÕÃÕÝÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇÙ×ÙËÏÄÚÏ
ÓÖÕØËÃÙËÇßÚÂÔÚÎÊÆÙÑÕÒÎ×ØÇ
ÚÎÝÓ¦ÞÎÝ
ÚÎØËÚÇÔÃÇÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ
¡ÖÄØÏÝ¬àÄÔÙÕÔËÖÜÓÃÙÚÎÑËÖØÄÙÌÇÚÇÏÊÏÇÃÚËØÇÈÇØÆÖÕÒÏÚÏÑÄÑÄÙÚÕÝËÍÑÇÚÇÒËÃÖÕÔÚÇÝ¦ØÕÔ¦ØÕÔ
ÚÎÔÇØÞÏÑÂÇÓÌÏÒËÍÄÓËÔÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÚÕßÎÕÖÕÃÇÙÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙË
ÓÏÇÓ¦ÒÒÕÔÞÇÒÇØÂÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎ
ÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÈØËÚÇÔÏÑÂÑß-

Πώς μετράει ÑÇÔËÃÝÚÎÔËÖ¦ØÑËÏÇ
ÚÜÔÇÙÑÕÆÓËÔÜÔÖÕÒÏÚÏÑ×Ô"ÖÇÔÚ×ÔÚÇÝÙËËØÜÚÂÓÇÚÇÚÎÝ ®
ÕÑÇÛÎÍÎÚÂÝÕÒÏÚÏÑÂÝÖÏÙÚÂÓÎÝÑÇÏÎÓÄÙÏÇÝÕÒÏÚÏÑÂÝÙÚÕ
3VUKVU:JOVVSVM,JVUVTPJZ
¡¦ØÚÏÔÕÚàËÖÏÞËÏØËÃÔÇÇÔÇÒÆÙËÏÚÕÊÏÇÑÆÈËßÓÇÍÏÇÚÏÝÑßÈËØÔÂÙËÏÝÙÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÎÝ
ÖÇÔÊÎÓÃÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕÔÇÔÚÃÑÚßÖÕÚÎÝÑØÃÙÎÝÙÚÕÖÕÒÏÚÏÑÄÚÕßÝ
ÓÁÒÒÕÔ

– Τι θα κρίνει την αποτελεσματικότητα μιας κυβέρνησης στη
διαχείριση αυτής της κρίσης;
¶ÖÄÚÎÓÃÇÖÒËßØ¦ÚÕÖ×Ý
ÛÇßÖÕÙÚÎØÃÐËÏÚÏÝßÖÎØËÙÃËÝ
ßÍËÃÇÝ×ÙÚËÔÇÓÎÔÑÇÚÇØØËÆÙÕßÔÑÇÏÚÕÖ×ÝÛÇÙßÍÑØÏÛËÃÓË
¦ÒÒËÝÑßÈËØÔÂÙËÏÝÙËÙÞÁÙÎÓË
ÚÇÖÕÙÕÙÚ¦ÛÔÎÙÏÓÄÚÎÚÇÝÑÇÏÚÏÝ
ÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝÙßÔÁÖËÏËÝÖÄÚÎÔ
¦ÒÒÎÖÒËßØ¦ÚÕÑÇÚ¦ÖÄÙÕÔÚÇ
ÖÇÑÁÚÇÊÏ¦ÙÜÙÎÝÛÇÇÖÕÚØÁÉÕßÔ
ÚÎÔÖÒÂØÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑÇÚ¦ØØËßÙÎÚÕÖÄÙÕÍØÂÍÕØÇÛÇËÖÏÙÚØÁÉËÏÎÑÕÏÔÜÔÏÑÂÑÇÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂàÜÂÑÇÏÙËÖÕÏÕÔÈÇÛÓÄÛÇ
ÌÇÔËÃÏÑÇÔÂÔÇÑÇÚËßÛÆÔËÏÚÎÔ
ÑÕÏÔÜÔÃÇÚÕßÝËÖÄÓËÔÕßÝÓÂÔËÝ
ÇÏÈËÈÇÃÜÝÚÕÇÔÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏ
ÛÇÁÞÕßÔÖØÄÙÈÇÙÎÙËÚØÄÌÏÓÇ
ÑÇÏ¦ÒÒÇÇÖÇØÇÃÚÎÚÇ

– Κρίσεις όπως αυτή συνήθως
ενδυναμώνουν ή αποδυναμώνουν μια κυβέρνηση;
¶×ØÇÓÏÇÝÑØÃÙÎÝËÃÔÇÏËÐ
ÕØÏÙÓÕÆÎ×ØÇÚÎÝËÑÚËÒËÙÚÏÑÂÝ
ËÐÕßÙÃÇÝ ÇÏÙËÍËÔÏÑÁÝÍØÇÓÓÁÝ
ÚÕÈÒÁÖÕßÓËÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄ
ÙËÇßÚÂÔÚÎÌ¦ÙÎÚÜÔËÐËÒÃÐËÜÔ¥ÙÚÄÙÕÓÏÇÑØÃÙÎËÐÇÔÚÒËÃ
ÖÄØÕßÝÑÇÏÑÇÛ×ÝÎÖÇÔÊÎÓÃÇ
ÑÇÏÕÏÖØÕËÑÚ¦ÙËÏÝÚÎÝÛÇÙßÔËÞÃàÕÔÚÇÏÓÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÓÖÕØËÃ
ÖÕÒÆÍØÂÍÕØÇÔÇÇÖÕÊßÔÇÓÜÛËÃ
©ÏÖÏÁÙËÏÝÙÚÏÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÎÍËÙÃËÝ
ÛÇËÃÔÇÏÖÕÒÆÏÙÞßØÁÝ

– Ποιες δυνάμεις του πολιτικού φάσματος αναμένεται να
ευνοήσει αυτή η κρίση; Ευνοεί ή αντιθέτως πλήττει τις λαϊκιστικές δυνάμεις το σκηνικό
που διαμορφώνεται;
¶ßÚÂÔÚÎÙÚÏÍÓÂÚÇÒÇáÑÏÙÚÏÑ¦ÑÄÓÓÇÚÇÁÞÕßÔÖÕÒÆÒÃÍÇÔÇ
ÙßÔËÏÙÌÁØÕßÔÒÒ¦ÈÒÁÖÕßÓË
ÙßÍÞØÄÔÜÝÖ×ÝÕÏÒÇáÑÏÙÚÁÝÖÕÒÏÚÏÑÕÃÖØÕÙÖÇÛÕÆÔÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÔÙÞÂÓÇÚÇÙÚÎÒÕÍÏÑÂËÓËÃÝ
ËÔÇÔÚÃÕÔËÑËÃÔÜÔ®ÙÚÕÞËÆÕÔÚÇÝ
ÙÚÕÖÕÏÕÝÂÚÇÔßÖËÆÛßÔÕÝ®ÍÏÇ
ÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇËÔËÃÓÇÏÈÁÈÇÏÕÝ
ÄÚÏÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÇßÚÂÛÇÙÚËÌÛËÃÓËÏÊÏÇÃÚËØÎËÖÏÚßÞÃÇÇÒÒ¦
ÊËÔÓÖÕØËÃÑÇÔËÃÝÔÇÇÖÕÑÒËÃÙËÏ
ÓÏÇÏÙÞßØÂÊÄÙÎÒÇáÑÏÙÓÕÆÙÚÕ
ÑÕÔÚÏÔÄÓÁÒÒÕÔÏÊÃÜÝÙËÛÁÓÇÚÇ
ÖÕßÛÇÇÌÕØÕÆÔÚÕÔÑÇÚÇÓËØÏÙÓÄÚÜÔÖÄØÜÔÓÁÙÇÙËÊÆÙÑÕÒËÝÙßÔÛÂÑËÝ

– Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να
έχει ένας ηγέτης σήμερα;
¶ÊÇÔÏÑ¦ÛÇÖØÁÖËÏÔÇËÃÔÇÏ
ÙÇÌÂÝÑÇÏÑÇÛÇØÄÝÙÚÕÓÂÔßÓÇ
ÇÔÇÍÔÜØÃàÕÔÚÇÝÚÎÔÕÊßÔÎØÄÚÎÚÇÚÜÔÇÖÕÌ¦ÙËÜÔÇÖØÁÖËÏËÖÃÙÎÝÔÇËÃÔÇÏÙËÓÔÄÝÑÇÏ
ÚÇÖËÏÔÄÝÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÎÔÏÙÞßØÂ
ÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÍÏÇÚÕÓÁÒÒÕÔ©Ï
ÖÕÒÏÚÏÑÕÃÖÕßÖØÕÙÖÇÛÕÆÔÔÇ
ÏÙÞßØÏÙÚÕÆÔÄÚÏËÃÔÇÏÑÇÒÆÚËØÕÏ®ÂÖÏÕËÔÎÓËØÜÓÁÔÕÏ®ÙÚÎ
ÒÂÉÎÇÖÕÌ¦ÙËÜÔÇÖÄÚÕßÝÕÓÕ-

ÈÁØÔÎÙÎÚØÁÞËÏÚ×ØÇÖÃÙÜÇÖÄÚÎ
ØÇÍÊÇÃÇÇÆÐÎÙÎÚÜÔÑØÕßÙÓ¦ÚÜÔ
¶ÕØËÚÇÔÄÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝËÃÔÇÏ
ÕÃÊÏÕÝÇÙÛËÔÂÝ¶ÚÎÔ×ØÇÖÕßÚÇ
ßÖÕÒÕÍÏÙÚÏÑ¦ÓÕÔÚÁÒÇÙÚÎÞ×ØÇ
ÑÇÚÇÊËÏÑÔÆÕßÔÄÚÏÊßÔÎÚÏÑ¦ÇÖËÏÒÕÆÔÚÇÏÁÜÝÑÇÏËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝÞÏÒÏ¦ÊËÝÇÔÛØ×ÖÏÔËÝàÜÁÝ¡ÇàÃÓË
ÚÇÖËØÏÙÚÇÚÏÑ¦ÇßÐ¦ÔËÚÇÏÑÇÏÎ
ÑØÏÚÏÑÂËÏÝÈ¦ØÕÝÚÎÝÈØËÚÇÔÏÑÂÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÝÎÍËÙÃÇÝÇÑÄÓÎÑÇÏÓËÚ¦
ÚÎÔÇßÙÚÎØÕÖÕÃÎÙÎÚÜÔÓÁÚØÜÔ
ÇÒÒÃÇÊËÔÖØÕÙËÍÍÃàËÏÚÏÝ
ËÖÏÊÄÙËÏÝÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝÇÔËÐËÚ¦ÙËÏÑÇÔËÃÝÚÎÔÖÕØËÃÇÚÜÔÑØÕßÙÓ¦ÚÜÔÑÇÏÚÎÝÛÔÎÙÏÓÄÚÎÚÇÝ
ÜÙÚÄÙÕÚÇÑÇÚÇÌÁØÔËÏÙÇÌ×ÝÑÇÒÆÚËØÇÇÖÄÚÎÔÚÇÒÃÇ©ÖØÄËÊØÕÝÓÇÔÕßÁÒ¡ÇÑØÄÔÊÏËÓÂÔßÙË
ËÍÑÇÃØÜÝÄÚÏÎÞ×ØÇÚÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÖÄÒËÓÕ®ÊÏÇÚ¦ÙÙÕÔÚÇÝÓË

«Οι Δημοκρατικοί
πολιτικοποιούν
τον κορωνοϊό,
είναι το καινούργιο τους
hoax», έλεγε αρχικά
ο πρόεδρος Τραμπ.
ÚÎÙËÏØ¦ÚÕßÍËÔÏÑÄSVJRKV^U®
ÇØ¦ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÕÏÔËÑØÕÃÇÖÄ
ÚÕÔÏÄÐËÖÁØÇÙÇÔÚÕÌØ¦ÍÓÇÚÜÔ
ÎÍÇÒÒÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÈÒÁÖËÏÚÇÖÕÙÕÙÚ¦ÇÖÕÊÕÞÂÝÚÎÝÔÇ
ÇÔËÈÇÃÔÕßÔÙÚÏÝÓËÚØÂÙËÏÝÙÚÕÔ
ÈÇÛÓÄÖÕßÇßÚÄËØÓÎÔËÆËÚÇÏÜÝ
ÉÂÌÕÝËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝÇÖÄÚÎÍÇÒÒÏÑÂÑÕÏÔÂÍÔ×ÓÎ
ÚÎÔÒÒ¦ÊÇÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ
ßØÏ¦ÑÕÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÑÇÚ¦ÍËÔÏÑÂÕÓÕÒÕÍÃÇÇÔÚÁÊØÇÙËÍØÂÍÕØÇ
ÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÎÔËÑÊÂÒÜÙÎÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝËÐ¦ÍÕÔÚÇÝËÍÑÇÃØÜÝÚÇÑÇÚ¦ÒÒÎÒÇÙßÓÖËØ¦ÙÓÇÚÇÇÖÄÚÎÔ
ËÐÁÒÏÐÎÚÕßÏÕÆÙÚÎÍËÏÚÕÔÏÑÂÚÇÒÃÇÚÎØÕßÓÁÔÜÔÚÜÔÇÔÇÒÕÍÏ×Ô
ÂÖÏÇÖÕØËÃÇÚÜÔÑØÕßÙÓ¦ÚÜÔÑÇÏ
ÚÎÝÛÔÎÙÏÓÄÚÎÚÇÝÙËÙßÔÊßÇÙÓÄ
ÓËÚÎÊÏÇÞËÏØÃÙÏÓÎÓÁÞØÏÙÚÏÍÓÂÝ
ËÏÑÄÔÇÙÚÕÛÔÏÑÄÆÙÚÎÓÇ±ÍËÃÇÝÙßÍÑÇÚÇÒÁÍËÚÇÏÑÇÏÊÏËÛÔ×Ý
ÙÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÜÔÛËÚÏÑ×ÔËÏÊÂÙËÜÔÇÖÄÚÕËßØÜÖÇáÑÄÓÁÚÜÖÕ¬Õ
ËÔÊÏÇÌÁØÕÔÜÝÖØÕÝÚÏÝËÖÏÊÄÙËÏÝ
ÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÓËÚÇÚÕÖÃàËÚÇÏÙÚÇÊÏÇÑ¦ÙÚÎÔÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÚ¦ÚÎÔ¦ØÙÎÚÜÔ
ÓÁÚØÜÔËÐÁÒÏÐÎÖÕßÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÛÇÇÖÇÏÚÂÙËÏÚÎÊÏËÔÁØÍËÏÇ
ÊÏÇÍÔÜÙÚÏÑ×ÔÚËÙÚÙËËßØÆÚËØÎ
ÑÒÃÓÇÑÇ

ΚΙΝΑ
Ο πρόεδρος ÚÎÝÇáÑÂÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ
ÚÎÝ ÃÔÇÝÏ¬àÏÔÖÃÔÍÑËÌ¦ØÓÕÙË
ÏÊÏÇÃÚËØÇÊßÔÇÓÏÑ¦ÑÇÏÑÇÚ¦ÚÇÌÇÏÔÄÓËÔÇÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑ¦ÓÁÚØÇÑÇØÇÔÚÃÔÇÝ¥ÙÚÄÙÕËÃÞËÖØÕÎÍÎÛËÃÎ
ÑÇÛßÙÚËØÎÓÁÔÎÖØ×ÚÎÇÔÚÃÊØÇÙÎ
ÚÎÝÑÏÔËàÏÑÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÎÕÖÕÃÇ
ÊÁÞËÚÇÏÑØÏÚÏÑÂÄÚÏÇØÞÏÑ¦ËÖÏÞËÃØÎÙËÔÇÇÖÕÑØÆÉËÏÚÇÑØÕÆÙÓÇÚÇ
ËÖÏÚØÁÖÕÔÚÇÝÁÚÙÏËÑÚÜÔÖØÇÍÓ¦ÚÜÔÑÇÏÚÎÓËÚÇÔ¦ÙÚËßÙÎ®ÚÕßÏÕÆ
ÙË¦ÒÒËÝÞ×ØËÝ¦ÔÚÜÝÙËÇßÚÂ
ÚÎÌ¦ÙÎÕÏ¬àÏÔÖÃÔÍÑËÓÌÇÔÃàËÚÇÏ
ÜÝÖÇÍÑÄÙÓÏÕÝÎÍÁÚÎÝÙÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÓËÄÞÎÓÇÑÇÏ
ÚÏÝÖØÕÓÂÛËÏËÝÇÖÇØÇÃÚÎÚÕßßÍËÏÕÔÕÓÏÑÕÆßÒÏÑÕÆÙË¦ÒÒËÝÞ×ØËÝ

ΡΩΣΙΑ
Ο πρόεδρος ÚÎÝªÜÙÃÇÝÒÇÔÚÏÓÃØ
ÕÆÚÏÔÇØÞÏÑ¦ËÖÁÔÊßÙËÙËÁÔÇ
¦ÔËÚÕËÖÏÑÕÏÔÜÔÏÇÑÄÖØÕÌÃÒÊÏ-
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Ερημος Ù¨ÌÐØ³~Ò³ÑTÒ³ÑVÉ~ÉËÌÈK¨Ë~É³Ñ{³{~Ð{~Ì~Ó³¨³iØ ÓÑØ4Ì¨~iØ${å¨TÓØ~ÑÚÈ³Ó¨iÑÑÜÒKÈÐÓ³¨Ñ~Ñ{iÐi³¨ÌÜi³È~ÌÐÈÐÉ³¨ÒÉ{T{Ü{ÒÙÉØÑÜÉ{ÉØÑÌ³~¨ÍÌ
ÇÈËÈÇÏ×ÔÕÔÚÇÝÄÚÏÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ËÃÔÇÏßÖÄÁÒËÍÞÕÚÎÙßÔÁÞËÏÇ
ßÏÕÛÁÚÎÙËÓËÚÎÙËÏØ¦ÚÕßÓÁÚØÇ
ÑÇØÇÔÚÃÔÇÝÑÇÏÚÇÑØÕÆÙÓÇÚÇÙÚÎ
Þ×ØÇÚÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÂÓËØÇÙÇÌ×ÝÙËÚØÕÞÏ¦ÇÔÄÊÕßÖÇÔÊÎÓÃÇ
ÖÁÚßÞËÚÕÔª×ÙÕÖØÄËÊØÕÇÑØÏÈ×Ý
ÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÖØÕÍØÇÓÓ¦ÚÏàËÔÇ
ÖËØ¦ÙËÏ®ÇÒÒÇÍÁÝÙÚÕÆÔÚÇÍÓÇ
ÕÏÕÖÕÃËÝÛÇÚÕßËÖÏÚØÁÖÕßÔÔÇÖÇØÇÓËÃÔËÏÍÏÇÖÕÒÒ¦ÇÑÄÓÎÞØÄÔÏÇ
ÙÚÎÔËÐÕßÙÃÇ

ΒΡΑΖΙΛΙΑ
Ο πρόεδρος ÚÎÝ ØÇàÏÒÃÇÝ ÇãØ
¡ÖÕÒÙÕÔ¦ØÕßÖÕÈ¦ÛÓÏÙËÙÇÌ×Ý
ÚÕÓÁÍËÛÕÝÚÕßÖØÕÈÒÂÓÇÚÕÝÑÇÚÎÍÕØ×ÔÚÇÝÚÕÔßÖÄÒÕÏÖÕÑÄÙÓÕ
ÍÏÇßÙÚËØÃÇ®ÍÆØÜÇÖÄÁÔÇÇÙÂÓÇÔÚÕÑØÆÜÓÇ®ÒÁÕÔÓÏÒ¦ÑÇÏ
ËÑËÃÔÕÝÍÏÇÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÖØÄÑÒÎÙÎÚÎÝÍËÔÏ¦Ý®ÓÇÝ©ÓÜÝÇßÚÄÊËÔÚÕÔÇÖÕÚØÁÖËÏÇÖÄÚÕÔÇ
ÍßØÔ¦ÚÎÔÖÒ¦ÚÎÙÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÚÎÝÑÇØÇÔÚÃÔÇÝÖØÕÚ¦ÙÙÕÔÚÇÝ
ÖËà¦ÚÎÊÏÇÙÌ¦ÒÏÙÎÚÜÔÛÁÙËÜÔ
ËØÍÇÙÃÇÝ®ÊÏËÛÔÂÝÑØÏÚÏÑÂËÏÝ
È¦ØÕÝÚÕßÙßÔÊß¦àËÚÇÏÓËÚÏÝÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÙÚÕËÙÜÚËØÏ-

ÑÄÚÎÝÞ×ØÇÝ ÇÚ¦ÚÄÖÕßÝÑßÈËØÔÂÚËÝÁÞÕßÔÇØÞÃÙËÏÔÇÇÉÎÌÕÆÔ
ÚÏÝÕÊÎÍÃËÝÚÕßÑÇÏÖØÕÈÇÃÔÕßÔ
ÇßÚÕÈÕÆÒÜÝÙËÖËØÏÕØÏÙÚÏÑ¦ÓÁÚØÇÙÚÏÝÖËØÏÕÞÁÝÚÕßÝ

ΑΣΙΑ
Στην Ιαπωνία ÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÃÔàÕ
ÓÖËÓÁÞØÏÙÂÓËØÇÁÞËÏÑÇÚÇÌÁØËÏ
ÔÇÊÏÇÚÎØÂÙËÏÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎßÖÄ
ÙÞËÚÏÑÄÁÒËÍÞÕÞÜØÃÝÔÇËÐÇÔÚÒÂÙËÏÚÎÔÇßÙÚÎØÄÚÎÚÇÙÚÎÒÂÉÎÚÜÔ
ÓÁÚØÜÔÇÔÑÇÏÙÚÇÊÏÇÑ¦ÖØÕÑÆÖÚËÏ
ÎÇÔÎÙßÞÃÇÄÚÏÎÞ×ØÇÚÕßËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÁÔÇÊËÆÚËØÕÑÆÓÇËÖÃÛËÙÎÝÚÕßÏÕÆÚÕÕÖÕÃÕ
ÞØÂàËÏ¦ÓËÙÎÝÇÖ¦ÔÚÎÙÎÝÚÕÓËÚÇÐÆÕÏÎÍËÙÃËÝÙÚÎ§ÄÚÏÇ ÕØÁÇ
ÑÇÏÙÚÎÔ¬ÇáÈ¦ÔÁÊËÏÐÇÔÙÇÔÔÇ
ÂÚÇÔÁÚÕÏÓËÝÇÖÄÑÇÏØÄÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÔÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇÚÇÔÙÃÍÕßØÇÖÏÕÁÚÕÏÓËÝÁÞÕÔÚÇÝÈÏ×ÙËÏ
ÑÇÏÚÎÔËÓÖËÏØÃÇÚÕß:(9:©ÙÕ
ÍÏÇÚÕÔÇÓÌÏÒËÍÄÓËÔÕÖØÄËÊØÕÚÜÔ
¢ÏÒÏÖÖÃÔÜÔªÕÔÚØÃÍÑÕ§ÚÕßÚÁØÚË
ÊËÔßÖ¦ØÞÕßÔÊÏÒÂÓÓÇÚÇ©ÖÕÏÕÝ
ÊÎÓÏÕßØÍËÃÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÑÇÚ¦ÚÎ
ÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÑÇØÇÔÚÃÔÇÝÛÇÖßØÕÈÕÒËÃÚÇÏ®

Μάρτιν ΛοτζV~ÑÚioi³ÊØ(Ü{³{~ÊØ
{³ÊÐiØ~Ñ{ÛiÐÌ{ÑØ(Ü{³{~ÊØ
³X-Rvk RxR©

Ο ηγέτης πρέπει
να είναι σεμνός,
μπροστά στην ισχυρή
αβεβαιότητα
για το μέλλον.
ÒÄÍÕßÝÚÕßÝÙË¦ÒÒËÝÞ×ØËÝËÃÔÇÏÚÙÇØÒÇÚ¦ÔÕÏ
– Να περιμένουμε ανακατατάξεις μετά το τέλος της κρίσης;
Προς ποια κατεύθυνση;
¶ËÔÓÖÕØÕÆÓËÔÇÍÔÜØÃàÕßÓËÇÑØÏÈ×ÝËËÖÃÖËÊÕÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÝÎÙÎÓËØÏÔÂÑØÃÙÎ
ËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇÒËÏÚÕßØÍÂÙËÏÖØÕÝ
ÄÌËÒÕÝÚÜÔßÖÎØËÙÏ×ÔßÍËÃÇÝ
ÇÌÇÏØ×ÔÚÇÝÚÎÔÖÃËÙÎÍÏÇÓËÃÜÙÎÑÄÙÚÕßÝÑÇÏÖØÕÙÛÁÚÕÔÚÇÝ
ÁÓÌÇÙÎÙÚÎÔËÖÏÊÃÜÐÎÚÎÝÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝÚÕßÙßÙÚÂÓÇÚÕÝ×ÙÚËÔÇÊÏÇÙÌÇÒÏÙÚÕÆÔ
ÖÒËÕÔ¦àÕßÙËÝÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÍÏÇ
ÚßÞÄÔÓËÒÒÕÔÚÏÑÁÝÑØÃÙËÏÝßÚÄÈÁÈÇÏÇÛÇÇÖÇÏÚÂÙËÏËÑÒÕÍÏÑ¦Ù×ÓÇÚÇÖÕßÛÇËÖÏÛßÓÕÆÔ
ÔÇÖÒÎØ×ÙÕßÔÖËØÏÙÙÄÚËØÇÍÏÇ
ÇÔÚÃÙÚÕÏÞËÝßÖÎØËÙÃËÝÓËÄÚÏ
ÇßÚÄÛÇÙßÔËÖ¦ÍËÚÇÏßØÆÚËØÇ
ÙÚÕÖÕÒÏÚÏÑÄÖËÊÃÕÖÏÛÇÔ×ÝÛÇ
ÍÃÔËÏÑÇÚÇÔÕÎÚÄÄÚÏÎÚ¦ÙÎÍÏÇ
ËÖÇÔËÛÔÏÑÕÖÕÃÎÙÎÛÇÖØÁÖËÏÔÇ
Ê×ÙËÏÞ×ØÕÙÚÎÔËÔÏÙÞßÓÁÔÎÊÏÇÙßÔÕØÏÇÑÂÙßÔËØÍÇÙÃÇÍÏÇÚÎÔ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑÇÏÑÕÏÔÜÔÏÑÂÇÔ¦ÑÇÓÉÎ6ÒÇÇßÚ¦ÛÇËÐÇØÚÎÛÕÆÔ
ÑÇÏÇÖÄÚÕÖÄÙÕÈÇÛÏ¦ÑÇÏÖÇØÇÚËÚÇÓÁÔÎÛÇËÃÔÇÏÎÖÇÔÊÎÓÃÇÑÇÏ
ÎÆÌËÙÎÖÕßÛÇÚÎÙßÔÕÊËÆÙËÏ

– Πώς μπορεί να συνδυάσει κανείς την προστασία της δημόσιας υγείας με την προστασία
της οικονομίας; Είναι πρακτικά εφικτό;
¶ßÚÂËÃÔÇÏÓÏÇÖÕÒÏÚÏÑÂËÖÏÒÕÍÂÖØÕÚÃÓÎÙÎÍÏÇÚÎÊÎÓÄÙÏÇßÍËÃÇÚÎÔÕÖÕÃÇÇßÚÂÔÚÎ
ÙÚÏÍÓÂÁÞÕßÓËÓÖØÕÙÚ¦ÓÇÝÑÇÏ
ÖØÕÙÜÖÏÑ¦ÚÎÙßÓÓËØÃàÕÓÇÏÛÇ
ÇÓÌÏÙÈÎÚËÃÚÇÏÄÒÕÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄËØÜÚÂÓÇÚÇÖÕßÛÇÖØÕÑÆÖÚÕßÔÍÏÇÚÕÖ×ÝÛÇÊÏÇÙÌÇÒÏÙÚËÃÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÇÔ¦ÑÇÓÉÎ
ÖÕÓÁÔÜÝÚÕÔÚÏÓÖÁÏÚÛÇÇÌÕØ¦
ÚÕÖ×ÝÛÇÌÁØÕßÓËÖÃÙÜ®ÚÎÔ
ÑÕÏÔÜÔÃÇ¶ËÃÚËÇßÚÄÙÎÓÇÃÔËÏÔÇ
ÇÔÕÃÐÕßÔÐÇÔ¦ÚÇÙÞÕÒËÃÇËÃÚË
ÔÇÇØÞÃÙËÏËÑÔÁÕßÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇØÕÝÚÕÖÇØÄÔÊËÊÕÓÁÔÎÝÚÎÝËßØÁÜÝÇÊÏ¦ÑØÏÚÎÝÌÆÙÎÝÓËÚÎÔÕÖÕÃÇÕ
ÏÄÝÓÖÕØËÃÔÇÓÇÝËÖÎØË¦àËÏÚÕ
ËÖÏÞËÃØÎÓÇÚÎÝÊÎÓÄÙÏÇÝßÍËÃÇÝ
ËÃÔÇÏÑßØÃÇØÞÕ

ΚΟΣ Μ ΟΣ
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Βήμα βήμα προς την «κανονικότητα»

Με χρήση μασκών σε δημόσιους χώρους, με τεστ αντισωμάτων και πιστοποιητικά ανοσίας, χωρίς χειραψίες και φιλιά
Της ΞΕΝΙΑΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ

Η εφαρμογή
στα κινητά

EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON

Παρά ÚÏÝ ÖØÕËÏÊÕÖÕÏÂÙËÏÝÚÎÝËßØÜÖÇáÑÂÝÖÚÁØßÍÇÝÚÕßÇÍÑÄÙÓÏÕß
©ØÍÇÔÏÙÓÕÆ±ÍËÃÇÝÖØÕÝÚÏÝÑßÈËØÔÂÙËÏÝÚÎÝßØ×ÖÎÝÔÇÓÎÈÏÇÙÚÕÆÔ
ÔÇ¦ØÕßÔÚÇÖËØÏÕØÏÙÚÏÑ¦ÓÁÚØÇ
ËÃÔÇÏÙÇÌÁÝÄÚÏÎÎØÇÏ¦ÖËÏØÕÝ
É¦ÞÔËÏÚÕÔÚØÄÖÕÔÇÙÑÏÇÍØÇÌÂÙËÏ
ÁÔÇÔÕÊÏÑÄÞ¦ØÚÎÍÏÇÚÎÔËÖÏÙÚØÕÌÂÙËÓÏÇÜÙËÃÑÇÔÕÔÏÑÄÚÎÚÇÓËÚ¦
ÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇ!ÓËÚÎÔßÖÕÞØËÜÚÏÑÂ
ÞØÂÙÎÓÇÙÑ×ÔÙËÊÎÓÄÙÏÕßÝÞ×ØÕßÝÓËÚÎÔÚÂØÎÙÎÇÖÕÙÚ¦ÙËÜÔ
ÞÜØÃÝÞËÏØÇÉÃËÝÑÇÏÌÏÒÏ¦ÓËÚËÙÚ
ÇÔÚÏÙÜÓ¦ÚÜÔÑÇÏÖÏÙÚÕÖÕÏÎÚÏÑ¦
ÇÔÕÙÃÇÝ¬ÕàÎÚÕÆÓËÔÕÄÓÜÝËÃÔÇÏ
ÓÏÇÑÕÏÔÂÖÕÒÏÚÏÑÂËÐÄÊÕßÖÕßÛÇ
ËÔÇØÓÕÔÃÙËÏÚÏÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÇßÚÁÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÁÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝ
;ÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÎÇÔÃÇÙÞËÊÏ¦àËÏÔÇÇÔÕÃÐËÏÚÇÙÞÕÒËÃÇÓËÚ¦
ÚÕ¦ÙÞÇÑÇÏÎßÙÚØÃÇÔÇ¦ØËÏ
ÙÚÇÊÏÇÑ¦ÚÕßÝÖËØÏÕØÏÙÓÕÆÝÙÚÎÔ
ÑßÑÒÕÌÕØÃÇÍÏÇÚÎÔÇÔÇÞÇÃÚÏÙÎ
ÓËÚ¦ÊÕÙÎÝÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÎßØÜÖÇáÑÂÖÏÚØÕÖÂÇÔÇàÎÚËÃËÔÇÍÜÔÃÜÝÁÔÇÙÞÁÊÏÕËÐÄÊÕßÇÖÄÚÎÔ
ÑÇØÇÔÚÃÔÇÙÚÎÔÕÖÕÃÇÚËÒËÃÙÞËÊÄÔÕÒÄÑÒÎØÎÎÂÖËÏØÕÝ
 ÕÓÏÙÏÄÔËÖØÄÑËÏÚÕÔÇÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÚÕÖÒ¦ÔÕÚÎÝÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎ¬ËÚ¦ØÚÎÇÒÒ¦ÚÇÑØ¦ÚÎÓÁÒÎ ¦ÙÑÎÙÇÔ ÖÏÁÙËÏÝ ÔÇ
ÑÇÛßÙÚËØÂÙËÏÚÎÊÎÓÕÙÏÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝÚÎÝÇÖÄÚÕÔ
ÌÄÈÕÄÚÏÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÙÚÇÒÕÆÔÇÔÚÏÌÇÚÏÑ¦ÓÎÔÆÓÇÚÇÑÇÏ
ÊÎËÔÄÉËÏ¦ÙÞÇÚÕÖÒÇÃÙÏÕÇßÚÄËÖÏÞËÏØËÃÚÇÏÑÇÏÎËÑÖÄÔÎÙÎ
ÓÏÇÝÔÁÇÝËÌÇØÓÕÍÂÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÓÎÔÇÔÇÖÚÆÙÙËÏÑ¦ÛËÞ×ØÇ
ÚÕÊÏÑÄÚÎÝHWWÍÏÇÚÎÔÇÔÃÞÔËßÙÎËÖÏÈËÈÇÏÜÓÁÔÜÔÑØÕßÙÓ¦ÚÜÔ
ËÖÇÌ×ÔÑÇÏÇÖÕÚËÒËÙÓ¦ÚÜÔÚËÙÚ
ÇÔÚÏÙÜÓ¦ÚÜÔ
ÓËÍÇÒÆÚËØÎÖØÄÑÒÎÙÎÜÙÚÄÙÕËÃÔÇÏÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÓÏÇÝËÌÇØÓÕÍÂÝÖÕßÊËÔÛÇÖÇØÇÈÏ¦àËÏÚÕ
ÏÊÏÜÚÏÑÄÇÖÄØØÎÚÕÕÆÚËÚÎÔÖØÕÙÚÇÙÃÇËßÇÃÙÛÎÚÜÔÊËÊÕÓÁÔÜÔ
ÄÖÜÝÖÞÚÕÏÇÚØÏÑÄÏÙÚÕØÏÑÄÚÕß
ÞØÂÙÚÎÊÎÎßØÜÖÇáÑÂØÞÂ
ØÕÙÚÇÙÃÇÝËÊÕÓÁÔÜÔ,+7:àÂÚÎÙËÔÇÁÞËÏÓÏÇÚÁÚÕÏÇËÌÇØÓÕÍÂ
ËÔÏÇÃÕÞÇØÇÑÚÂØÇÑÇÏÏÊÇÔÏÑ¦ÔÇ
ËÃÔÇÏËÔÇØÓÕÔÏÙÓÁÔÎÓËÚÏÝÕÊÎÍÃËÝ
ÚÕß©±ÔÕÓÏÓÄÚÎÚÇÎÊÏÇÌ¦ÔËÏÇÑÇÏÎÇÔÇÒÕÍÏÑÄÚÎÚÇÛÇÖØÁÖËÏÔÇÙßÔÕÊËÆÕßÔÚÇÓÁÚØÇÖÕß
ÙÞËÊÏ¦ÙÚÎÑÇÔÍÏÇÚÎÔÑÇÚÇÖÕÒÁÓÎÙÎÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝ®ËÖÏÙÂÓÇÔË
ÕËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝØÞÂÝÄÏÚÙËÑ
ÏÈÏÕØÄÌÙÑÏ
ÇÔ¦ÍÑÎÙßÔÚÕÔÏÙÓÕÆÚÎÝËßØÜÖÇáÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÑÇÛÃÙÚÇÚÇÏ
ËÖÏÚÇÑÚÏÑÂÓËÚ¦ÚÏÝÇÖÕÙÖÇÙÓÇÚÏÑÁÝÑÇÏÇÔÚÏÌÇÚÏÑÁÝÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÝÇÖÕÌ¦ÙËÜÔÇÖÄÚÏÝËÛÔÏÑÁÝ

Kοινός ³ÌØÉËÑ{Ì³{iÐÉ¨{~ÊÒ¨i³É¨{¨{ÐVÐÉÈT¨É³{~ÊT¨ÊiÐÒ~ÑØÉÙiÐÌ{ÈØT¨ÈØVÚÑ¨ÓÉ{ÑoËÉ{É×ÒÉ{ØVÐÉÙ{Ò³iÐÑÙÖ
ÉKÙÐÒÙÊ~Ñ{ÜËoÑ¨ÑÒÐÉ³ÑÂÖ³ÈØV¨~É{ÐÓÈVÑÑ¨Ñ³i¨iÚÉË{ÚÙ¨ÌÐiiVÑÈÒ¨TÉ{É¨{Ú¨{o{ÑÉÑÑ×¨Ò³ÐÓ³¨

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
αναζητεί εναγωνίως
ένα σχέδιο σταδιακής
εξόδου από την καραντίνα, με δεδομένο
ότι ο κορωνοϊός
θα είναι παρών
για πολλούς μήνες.
ÑßÈËØÔÂÙËÏÝÑÚÄÝÇÖÄÚÎÏÁÔÔÎÑÇÏÚÎÔ ÕÖËÍÞ¦ÍÎ¦ØÙÎÚÜÔ
ÖËØÏÕØÏÙÚÏÑ×ÔÓÁÚØÜÔÚÏÝËÖÄÓËÔËÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÓËÒËÚÕÆÔËÖÃÙÎÝÎ
ËØÓÇÔÃÇÑÇÏÎ¬ÙËÞÃÇÇÒÒ¦ÇÑÄÓÎÑÇÏÕÏÖÕÒÆÖÇÛËÝÞ×ØËÝÚÎÝ
ßØÜÖÇáÑÂÝÔÜÙÎÝÎÙÖÇÔÃÇ
ÑÇÏÎÚÇÒÃÇËÖÏàÎÚÕÆÔÙÚÇÊÏÇÑÂ
ËÖÏÙÚØÕÌÂÙÚÎÔÑÇÔÕÔÏÑÂàÜÂ
¡ÁÞØÏÙÚÏÍÓÂÝÕÏÕÊÏÑÕÃÞ¦ØÚËÝ
ÍÏÇÚÎÔ¦ØÙÎÚÜÔÖËØÏÕØÏÙÓ×ÔÙË
Ñ¦ÛËÞ×ØÇÊÏÇÌÁØÕßÔÚÎÔÚÇÒÃÇ
ÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÄÖÕßÚÇÙÞÕÒËÃÇ
ÊËÔÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÇÔÕÃÐÕßÔÖÇØ¦ÚÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕÙßàÎÚËÃÚÇÏÎ
ÏÊÁÇÍÏÇÁÑÊÕÙÎÖÏÙÚÕÖÕÏÎÚÏÑÕÆ
ÇÔÚÏÙÜÓ¦ÚÜÔÑÇÏÊËÔÇÖÕÑÒËÃËÚÇÏ

ÔÇÑÒÎÛÕÆÔÔÇËÖÏÙÚØÁÉÕßÔÙÚÏÝ
ÊÕßÒËÏÁÝÚÕßÝÓÄÔÕÕÏÔËÄÚËØÕÏ
6ÏËÓÖËÏØÕÍÔ×ÓÕÔËÝÙßÓÌÜÔÕÆÔ
¦ÒÒÜÙÚËÄÚÏÕÏËßÖÇÛËÃÝÕÓ¦ÊËÝ
ÑÇÏÕÏ¦ÔÜÚÜÔËÚ×ÔÛÇÖØÁÖËÏ
ÔÇÖÇØÇÓËÃÔÕßÔÙËÑÇØÇÔÚÃÔÇÍÏÇ
ÇØÑËÚÄÑÇÏØÄÇÑÄÓÎ
ÑÄÓÎÑÇÏÙÚÎ¡ËÍ¦ÒÎØËÚÇÔÃÇÖÕßÊÏÇÔÆËÏÓÏÇÊÆÙÑÕÒÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÓËÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄÚÎÝ
¡ÖÄØÏÝ¬àÄÔÙÕÔÔÇÔÕÙÎÒËÆËÚÇÏ
ÓËÈÇØÏ¦ÙßÓÖÚ×ÓÇÚÇÑÕØÜÔÕáÕÆÕÏØÍÇÚÏÑÕÃàÂÚÎÙÇÔÇÖÄÚÎÔ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÔÇÊÎÓÕÙÏÕÖÕÏÂÙËÏÚÇ
ÙÞÁÊÏ¦ÚÎÝÍÏÇÚÎÔËÖÄÓËÔÎÓÁØÇ

Οι φάσεις
2ÕÏÔÄÝÚÄÖÕÝËÃÔÇÏÄÚÏÎÓËØÏÑÂ
¦ØÙÎÚÜÔÖËØÏÕØÏÙÓ×ÔÛÇÖØÁÖËÏ
ÔÇÍÃÔËÏÙËÌ¦ÙËÏÝÓËÊÏ¦ÙÚÎÓÇ
ÊÆÕËÈÊÕÓ¦ÊÜÔÂÑÇÏÒÃÍÕÖÇØÇÖ¦ÔÜÓËÚÇÐÆÚÕßÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕß
ÇÔÖÇØÇÚÎØÎÛËÃÕÖÏÙÛÕÊØÄÓÎÙÎ
ÔÇßÖ¦ØÞËÏÊØÄÓÕÝÍÏÇËÖÇÔÇÌÕØ¦
ÚÜÔÓÁÚØÜÔÖÏÖÒÁÕÔËÃÔÇÏÖÏÛÇÔÄÔÇËÌÇØÓÕÙÚÕÆÔÚÕÖÏÑ¦ÑØÏÚÂØÏÇÊÎÒÇÊÂÙËÖËØÏÕÞÁÝÄÖÕß
ÕÖÒÎÛßÙÓÄÝËÖÒÂÍÎÙÎÓÇÔÚÏÑ¦
ÔÇÑÇÛßÙÚËØÂÙËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÎ
¦ØÙÎÚÜÔÖËØÏÕØÏÙÓ×ÔÙËÙÞÁÙÎ
ÓË¦ÒÒËÝÙÚÏÝÕÖÕÃËÝÊËÔßÖÂØÐÇÔ

ÖÕÒÒ¦ÑØÕÆÙÓÇÚÇÚÎØËÚÇÔÃÇ
ÖØ×ÎÔÙÚÁÒËÞÕÝÚÕß©±ÑÇÏÔßÔ
ÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆ
Õ ¦ØÕÒÏÑÄØÇËÃÖËÄÚÏÙËÖØ×ÚÎÌ¦ÙÎÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇËÖÇÔÇÒËÏÚÕßØÍÂÙÕßÔÕÏÓÏÑØÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÓËÒÏÍÄÚËØÕßÝÇÖÄ
ËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÙÚÏÝÖØÏÒÃÕß
¡ÁÙÇÙÚÎÔËÖÄÓËÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇ
ÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÐÇÔÇÔÕÃÐÕßÔ
ÚÇÙÞÕÒËÃÇÙÚÏÝ¡ÇãÕßÚÇÍØÇÌËÃÇÚÇÓÖÇØÑÇÏÚÇËÙÚÏÇÚÄØÏÇ
ÑÇÏÚÎÔÎÕßÔÃÕßÔÇËÖÏÚØÇÖÕÆÔ
ËÑÔÁÕßÚÇÊÏËÛÔÂÚÇÐÃÊÏÇÑÇÏÕÏ
ÓÇàÏÑÁÝÙßÔÇÛØÕÃÙËÏÝØÄÙÌÇÚÕ
¦ØÛØÕÚÎÝÈØËÚÇÔÏÑÂÝËÌÎÓËØÃÊÇÝ
.\HYKPHUÇÔÁÌËØËÖ¦ÔÚÜÝÄÚÏÊËÔ
ÓÖÕØËÃÔÇßÖ¦ØÐËÏÕßÙÏÇÙÚÏÑÄÝ
ÚËØÓÇÚÏÙÓÄÝÚÕßSVJRKV^UÇÔ
ÖØ×ÚÇÊËÔÈØËÛËÃËÓÈÄÒÏÕÑÇÚ¦
ÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÇÌÕÆÖ¦ÔÚÇËÒÒÕÞËÆËÏÕÑÃÔÊßÔÕÝËÔÄÝÊËÆÚËØÕßÑÆÓÇÚÕÝÚÎÔÏÙÖÇÔÏÑÂÍØÃÖÎÚÕß ÁÔÇÊËÆÚËØÕÑÆÓÇ
ÙÚÕÃÞÏÙËÚÎàÜÂÙËËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ
ÇÔÛØ×ÖÕßÝÑÇÏÎÇÖËÏÒÂÇßÚÂËÃÔÇÏÂÊÎßÖÇØÑÚÂÙËÑ¦ÖÕÏËÝÞ×ØËÝÚÎÝÔÕÚÏÕÇÔÇÚÕÒÏÑÂÝÙÃÇÝ
/ÑÇÔÕÔÏÑÄÚÎÚÇÊËÔÛÇËÖÏÙÚØÁÉËÏÖÇØ¦ÚÕËÑÚÏÓÕÆÔÕÏËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÕÚÁÐÇÔ¦ÞËÏØÇÉÃËÝ®

ÇÖÕÌÇÃÔËÚÇÏÕÓËØÏÑÇÔÄÝËÖÏÊÎÓÏÕÒÄÍÕÝÔÚÕÔÏ¢¦ÕßÚÙÏËÞ¦ÙÚË
ÚÇÖ¦ØÚÏ®ÖØÕËÏÊÕÖÕÏËÃÕËØÓÇÔÄÝßÖÕßØÍÄÝ±ÍËÃÇÝËÔÝÖÇÔ
¬ÃÖÕÚÇÊËÔÛÇËÃÔÇÏÄÖÜÝÖØÏÔ®
ÖÒËÏÕÊÕÚËÃÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÚÎÝ
ÄØËÏÇÝªÎÔÇÔÃÇÝËÙÚÌÇÒÃÇÝØÓÏÔ¦ÙËÚ
ßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂÖ¦ÔÚÜÝÑËÔÚØÏÑÄÓÁÒÎÓÇÚÜÔËßØÜÖÇáÑ×ÔÑßÈËØÔÂÙËÜÔËÃÔÇÏÔÇÖËØ¦ÙËÏÇßÚÄÚÕ
ÑØÃÙÏÓÕÇÈÈÇÚÕÑÆØÏÇÑÕÚÕßØÜÓÇÏÕÑÇÛÕÒÏÑÕÆÑÇÏÖØÕÚËÙÚÇÔÚÏÑÕÆ¦ÙÞÇÙÞËÚÏÑ¦ÇÔ×ÊßÔÇÑÇÏ
ÔÇÓÎÞÇÒÇØ×ÙÕßÔÕÏÖÕÒÃÚËÝÖÇØÇÑÕÒÕßÛ×ÔÚÇÝÚÎÊÎÓÄÙÏÇÙßàÂÚÎÙÎÍÏÇ¦ØÙÎÚÜÔÖËØÏÕØÏÙÚÏÑ×Ô
ÓÁÚØÜÔ¬ÕÐÁØÜÇÖÄÚÕÔËÇßÚÄ
ÓÕßËÔÛÁÒËÏÖÕÒÆÑÇÏÂÊÎÍÏÔÄÓÇÙÚËÄÒÕÏÒÃÍÕÖÏÕËÖÏÖÄÒÇÏÕÏ®
ÇÔÇÍÔ×ØÏÙËÚÎÔÁÓÖÚÎÎÑÇÍÑËÒ¦ØÏÕÝÍÑËÒÇ¡ÁØÑËÒÔÚÕÖ¦ÍÜÓÇ®ÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÑÇÏÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝàÜÂÝÂÚÇÔÁÔÇÊÆÙÑÕÒÕ
ËÍÞËÃØÎÓÇÍÏÇÚÏÝËßØÜÖÇáÑÁÝÑßÈËØÔÂÙËÏÝÎËÖÇÔÇÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÎÝ
ÖØÕÓÎÔÆËÚÇÏÇÑÄÓÎÊßÙÞËØÁÙÚËØÎÓËÊËÊÕÓÁÔÕÄÚÏÕÑÕØÜÔÕáÄÝ
ÛÇËÃÔÇÏÖÇØ×ÔÍÏÇÚÕßÝËÖÄÓËÔÕßÝ
ÓÂÔËÝÑÇÏÖÏÛÇÔÄÚÇÚÇÁÜÝÚÏÝÇØÞÁÝÚÕß

Το «κλειδί» o{ÑÐ{ÑÉ{ÑËÑ
ÉÈ¨ÑÍ~ÊÉ×Ñ¨ÐoÊ³Ñ
~{i³ÒVÈÚÑKiÚÊÉ{
³iÒ¨i³É¨{¨{³{~ÐÓ³¨VÉËÑ{iÑÈÐËÑ³³{TÉË~Ñ³Ò
³i{TiÜÒ³ii³ÉÑ×V~ÑÚØ~Ñ{ÓÜÉoTØ
Ì³ÉÜÖÉ~{{~ÊÑÐÌi.ÖÐ×ÑÐÉ³ÈØÑ¨ÐÌÙ{ÈØÑÂ{ÐÑ³ÖTÈØVÚÑÈÒ¨ÂÉ{
Ð{ÑÐÉÚÙÜoËÑo{Ñ³i
Ñ³ËÐii³iØÑ³ÉÜÉÐÑ³{~Ì³i³ÑØ³>©V³i
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~Ñ{o{Ñ³ÑÈÒÙÈ
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³ËÑÌ³iÜÉÈ¨Ò
³ÈØÉ×Ò¨ÐÑÉ¨ÐÑË
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Τελικά, Τζο Μπάιντεν εναντίον Ντόναλντ Τραμπ
THE NEW YORK TIMES

Η προεκλογική ÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÍÏÇÚÏÝ
ÖØÕËÊØÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÚÕßÁÞËÏ
ÇØÞÃÙËÏ¶ÑÇÚ¦Ñ¦ÖÕÏÕÔÚØÄÖÕ¡ËÚ¦ÚÎÔÇÖÕÞ×ØÎÙÎÚÕß¡ÖÁØÔÏ¦ÔÚËØÝÚÎÔ¬ËÚ¦ØÚÎÇÖÄÚÕÔÇÍ×ÔÇ
ÍÏÇÚÎÊÏËÑÊÃÑÎÙÎÚÕßÞØÃÙÓÇÚÕÝ
ÚÜÔÎÓÕÑØÇÚÏÑ×ÔÕ¬àÕ¡Ö¦ÏÔÚËÔ
ÑÇÏÕÖØÄËÊØÕÝ¬ØÇÓÖÊËÔÁÞÕßÔ
ÖÒÁÕÔÑÇÔÁÔÇÔ¦ÒÒÕÔÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÔÖÇØ¦ÕÁÔÇÝÚÕÔ¦ÒÒÕÔ
©ÏÊÆÕ¦ÔÊØËÝÁÞÕßÔÂÊÎÞÇØ¦ÐËÏÙÇÌÂÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÍÏÇÚÕÔ
ÖØÕËÑÒÕÍÏÑÄÇÍ×ÔÇÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÝÚÎÔËÑÒÕÍÏÑÂÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÜÝ
ÓÏÇËÖÏÒÕÍÂÓËÚÇÐÆÚÎÝÖËÏÙÓÇÚÏÑ¦ÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÂÝÇÔÚÃÒÎÉÎÝ
ÚÕß¡Ö¦ÏÔÚËÔÍÏÇÚÕÖ×ÝÖØÁÖËÏ
ÔÇËÃÔÇÏÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÎÍËÙÃÇ
ÑÇÏÚÎÔßÖËØÎÌ¦ÔÜÝÊÏÞÇÙÚÏÑÂ
ÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÚÕß¬ØÇÓÖ¥ÙÚÄÙÕ
ÕÏÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÁÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝÚÕßÖØÕËÑÒÕÍÏÑÕÆÇÍ×ÔÇÖÇØÇÓÁÔÕßÔÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÖÇÍÜÓÁÔËÝ®ËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝ
ÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÏÇÚÕÖØÕÈÒËÖÚÄ
ÓÁÒÒÕÔÎÖÇÔÊÎÓÃÇÛÇËÖÏÙÑÏ¦àËÏ
ÄÒÇÚÇßÖÄÒÕÏÖÇàÎÚÂÓÇÚÇÙÚÕÔ
ÖØÕËÑÒÕÍÏÑÄÇÍ×ÔÇÑÇÏÑ¦ÒÒÏÙÚÇ
ÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÓËÚÇÚØÁÉËÏÚÏÝ
ËÑÒÕÍÁÝÙËÙßàÂÚÎÙÎÓËÓÕÔÇÊÏÑÄÛÁÓÇÚÎÔËÖÃÊÕÙÎÚÕß¬ØÇÓÖ
ÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÑØÃÙÎÝ
©¡Ö¦ÏÔÚËÔÇÔÚÃÔÇÖÇÔÎÍßØÃ-

ÙËÏÚÎÔÃÑÎÚÕßÑ¦ÚÏÖÕßÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇËÔÏÙÞÆÙËÏÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÚÕ
ÓÂÔßÓ¦ÚÕßÖÇØÇÓÁÔËÏÙËÓËÍ¦ÒÕ
ÈÇÛÓÄÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÕÝÙÚÕÙÖÃÚÏ
ÚÕßÑÇÏÇÖËßÛÆÔËÚÇÏÙÚÕßÝÉÎÌÕÌÄØÕßÝÓÁÙÜÚÎÝÚÎÒËÄØÇÙÎÝ
ÑÇÏÚÕßÏÇÊÏÑÚÆÕß ÇÏÕ¬ØÇÓÖ
ÁÞËÏÇÑßØ×ÙËÏÄÒËÝÚÏÝÖØÕËÑÒÕÍÏÑÁÝÙßÍÑËÔÚØ×ÙËÏÝÜÙÚÄÙÕÖÕÒÏÚÏÑÕÃÚÕßÙÆÓÓÇÞÕÏÑÇÏÓÁÒÎÚÎÝ
ÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦ÝÚÕßËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÔÇ
ËÖÏÚÃÛËÔÚÇÏÙÚÕÔ¡Ö¦ÏÔÚËÔÓÁÙÜ
ÔÚËØÔËÚ¥ÙÚÄÙÕÕ¬ØÇÓÖÇÖËßREUTERS / KEVIN LAMARQUE

Των ALEXANDER BURNS
και JONATHAN MARTIN

Η απόσυρση του Μπέρνι
Σάντερς εγκαινιάζει
τη μάχη των προεδρικών
εκλογών στη σκιά
της πανδημίας.

Ο Τζο Μπάιντεν {ÓÇÉ³Ñ{ÑÌ³ÉÜÓTi³ÛiÐ~¨Ñ³{~~Ñ{ÑÌÈ³i¨{~³ÓØ³È~ÌÐÐÑ³ØÑÑ~ÊÉ{É³Ì³É¨i~¨{³{~Ê³åÐÉ¨{~ÑÌ¨ÌÉÙ¨~Ñ{³³¨ÌÐÉ³ËÙ{ÑTÉ{¨ËÇÉ³Ñ{³i~¨Ëi

ÛÆÔËÚÇÏÑÇÛÎÓËØÏÔ¦ÙÚÕÁÛÔÕÝÓÁÙÜÚÎÝÙßÔÁÔÚËßÐÎÝ¬ÆÖÕßÖÕß
ÊÃÔËÏÙÚÕÔËßÑÄ©ÃÑÕ
ÔÚÇÔÇÑÒ×ÔÚÇÝÚÕÙÚËÔ¦ÞÜØÕÑÒÃÓÇÎÖØ×ÚÎÇÖËßÛËÃÇÝÙßÔÕÓÏÒÃÇÓËÚÇÐÆ¬ØÇÓÖÑÇÏ¡Ö¦ÏÔÚËÔÇßÚÂÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇÊËÔÂÚÇÔ
ÓÏÇÊÎÓÄÙÏÇÙÆÍÑØÕßÙÎÇÒÒ¦ÁÔÇ
ÏÊÏÜÚÏÑÄÚÎÒËÌ×ÔÎÓÇÚÎËßÚÁØÇÄÖÕßÕÏÊßÕÚÕßÝÙßàÂÚÎÙÇÔ
ÚÕÛÁÓÇÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÇÖÕÑÇÒÆÖÚÕÔÚÇÝÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇËÒ¦ÞÏÙÚËÝÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝÖËØÃÕÊÕÝÚÎÝ
ÇÓÕÏÈÇÃÇÝÇÈØÄÚÎÚÇÝËÃÔÇÏÇÖÃÛÇ-

ÔÕÔÇÊÏÇØÑÁÙËÏÖÕÒÆ©¬ØÇÓÖ
ËÖÏÚÃÛËÚÇÏÊÏÇØÑ×ÝÙÑÒÎØ¦ÑÇÏ
ÖØÕÙÜÖÏÑ¦ÙÚÕÔ¡Ö¦ÏÔÚËÔËÔ×
ÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇßÖËØÇÙÖÏÙÚËÃÚÕÔ
ÚØÄÖÕÓËÚÕÔÕÖÕÃÕÊÏÇÞËÏØÃàËÚÇÏ
ÚÎÔÑØÃÙÎËÖÏÑØÃÔÕÔÚÇÝËÖÏÒÕÍÁÝ
ÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ©ÓÖ¦ÓÇÙßÞÔ¦
ÓËÖÇØÇÖÒÇÔÎÚÏÑÄÚØÄÖÕ
ÑÄÓÎÑÇÏÚÎÔ¬ËÚ¦ØÚÎÓËÚÎÔ
ÖÇÔÊÎÓÃÇÔÇÛËØÃàËÏÕ¬ØÇÓÖÖØÕÙÖ¦ÛÎÙËÔÇÑÇÒÒÏËØÍÂÙËÏÚÕÔÊÏÞÇÙÓÄÓËÚÇÐÆÚÜÔÎÓÕÑØÇÚÏÑ×Ô
ßÖÕÔÕ×ÔÚÇÝÄÚÏÚÕÑÇÚËÙÚÎÓÁÔÕ
ÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝÙÚ¦ÛÎÑËËÓÖÄÊÏÕ

ÙÚÕÔ¦ÔÚËØÝÃÔÇÏÙÇÌÁÝÖÜÝ
Õ¬ØÇÓÖßÖÕÒÕÍÃàËÏÄÚÏÕÏÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÃÛÇËÃÔÇÏÙÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÚÄÙÕÊÏÇÏØËÓÁÔÕÏÄÙÕÂÚÇÔÚÕ
¥ÙÚÄÙÕÕ¡Ö¦ÏÔÚËÔÑÇÏÕ¦ÔÚËØÝ
ÁÞÕßÔËÖÏÊËÃÐËÏÇÓÕÏÈÇÃÕÙËÈÇÙÓÄ
ÇÑÄÓÎÑÇÏÛÇßÓÇÙÓÄÓËÚÕÔÊËÆÚËØÕÔÇËÐÇÃØËÏÚÎÔ¬ËÚ¦ØÚÎÚÕ
ÞÇØÇÑÚÂØÇÚÕß¡Ö¦ÏÔÚËÔÑÇÏÚÕÔ
ÚÁÜÝÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÔÇÞÇÏØËÚÃàËÏÚÕ
ÓÁÍËÛÕÝÑÇÏÚÕÔÖÇÒÓÄÚÕßÖÕÒÏÚÏÑÕÆÑÏÔÂÓÇÚÕÝÚÕß¦ÔÚËØÝ
ÇØÄÒÕÖÕßÕ¦ÔÚËØÝÊËÔÁÞËÏ
ßÖÕÙÚÎØÃÐËÏÇÓÁÙÜÝÚÎÔßÖÕÉÎ-

ÌÏÄÚÎÚÇ¡Ö¦ÏÔÚËÔÊËÔßÖ¦ØÞËÏ
ÑÇÔÁÔÇÙÚÕÏÞËÃÕÖÕßÔÇßÖÕÊÎÒ×ÙËÏÄÚÏßÖ¦ØÞËÏÖØÕÙÜÖÏÑÄÞ¦ÙÓÇ
ÓËÚÇÐÆÚÕßÝ©¡Ö¦ÏÔÚËÔÖÏÁàËÚÇÏ
ÇÖÄ¦ÒÒÇÙÚËÒÁÞÎÚÜÔÎÓÕÑØÇÚÏÑ×ÔÑÇÏÇÖÄßÖÕÙÚÎØÏÑÚÁÝÚÕß
ÑÄÓÓÇÚÕÝÔÇÇÙÑÂÙËÏËÔÚÕÔÄÚËØÎÑØÏÚÏÑÂÙÚÕÔ¬ØÇÓÖÑÇÏÙÚÕÔ
ÚØÄÖÕÓËÚÕÔÕÖÕÃÕÊÏÇÞËÏØÃàËÚÇÏ
ÚÎÔÑØÃÙÎÊÎÕÓ¦ÊËÝÖÕßÙÞËÚÃàÕÔÚÇÏÓËÚÕßÝÊÆÕßÖÕÉÎÌÃÕßÝ
ÊÇÖÇÔÕÆÔËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÊÕÒ¦ØÏÇ
ÖØÕÙÖÇÛ×ÔÚÇÝÔÇÑÇÛÕØÃÙÕßÔÚÎÔ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎÍÆØÜÇÖÄ
ÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄ

Οι δημοσκοπήσεις
©ÖÕÒÏÚÏÑÄÝÇÔÚÃÑÚßÖÕÝÖÕßÛÇ
ÁÞËÏÎÖÇÔÊÎÓÃÇËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇ
ËÃÔÇÏÇÙÇÌÂÝÓÏÑØÂËÔÃÙÞßÙÎ
ÙÚÏÝÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕÓÂÔÇÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏßÖÕÞ×ØÎÙË
ÍØÂÍÕØÇ©¡Ö¦ÏÔÚËÔÖØÕÎÍËÃÚÇÏ
ÙÚÏÝÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÙÌßÍÓÕÓËÚØÂÙËÏÝÁÔÇÔÚÏÚÕß¬ØÇÓÖÜÙÚÄÙÕÎ
ÊÏÇÌÕØ¦ÚÕßÝÖÕÏÑÃÒÒËÏÙÎÓÇÔÚÏÑ¦
ÆÓÌÜÔÇÓËÊÎÓÕÙÑÄÖÎÙÎÍÏÇÚÕ
*55ÖÕßÊÎÓÕÙÏËÆÛÎÑËÚÎÔ¬ËÚ¦ØÚÎÚÕ ÚÜÔÓËØÏÑÇÔ×Ô
ÛËÜØËÃÄÚÏÎÕÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÊËÔÁÞËÏÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏ
ÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑ¦ÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇ
±Ö¦ØÞÕßÔËÔÊËÃÐËÏÝÙÆÓÌÜÔÇ
ÓËÚÏÝÕÖÕÃËÝÕÏÉÎÌÕÌÄØÕÏËÃÔÇÏÄÒÕÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÊßÙÇØËÙÚÎÓÁÔÕÏÓËÚÎÔÇÔÚÃÊØÇÙÎÚÕß
¬ØÇÓÖÕÕÖÕÃÕÝÊËÔÑÇÚÇÈ¦ÒËÏ

ÙÕÈÇØÂÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÔÇÖËØÏÕØÃÙËÏÚÏÝÑÇßÙÚÏÑÁÝÚÕßËÖÏÛÁÙËÏÝ
ËÖÃÖØÕÙÜÖÏÑÕÆÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÎ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÙÚËÔ¦àËÏÕÇØÏÛÓÄÝÚÜÔ
ÛßÓ¦ÚÜÔÇßÐ¦ÔËÚÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÑÇÏ
ÕÏÉÎÌÕÌÄØÕÏÇÔÇàÎÚÕÆÔÑÇÛÎÙßÞÇÙÚÏÑ¦ÓÎÔÆÓÇÚÇ
ÑÄÓÎ ÑÇÏ ÕÏ ÙÆÓÓÇÞÕÏ ÚÕß
¬ØÇÓÖÖÇØÇÊÁÞÕÔÚÇÏÄÚÏÕÏÇßÚÁÝÕÏËÑÒÕÍÁÝÛÇÑØÏÛÕÆÔÇÖÄÚÎÔ
ËÖÃÊÕÙÎÚÕß¬ØÇÓÖÑÇÚ¦ÚÕÔÞËÏØÏÙÓÄÚÎÝÑØÃÙÎÝ©ÏÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÃÇÔÎÙßÞÕÆÔÖÜÝÎÑØÃÙÎÁÞËÏ
ÖÇØÇÓËØÃÙËÏÂÁÞËÏÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ
ËÖÏÙÑÏ¦ÙËÏÚÕÔ¡Ö¦ÏÔÚËÔÎËÖÃÊÕÙÎÚÕßÕÖÕÃÕßÛÇËÃÔÇÏÖÕÒÆ
ÒÏÍÄÚËØÕÙÎÓÇÔÚÏÑÂÍÏÇÚÎÔÁÑÈÇÙÎÚÜÔËÑÒÕÍ×ÔÇÔÕ¬ØÇÓÖÞËÏØÏÙÚËÃÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑ¦ÚÎÔÑØÃÙÎ
ÚÏÝËÖÄÓËÔËÝÑØÃÙÏÓËÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝ
ÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÕßÕ¬ØÇÓÖ
ÖËÏØÇÓÇÚÃàËÚÇÏÓËÊÏ¦ÌÕØÇÖØÕËÑÒÕÍÏÑ¦ÓÎÔÆÓÇÚÇÑÇÛ×ÝËÚÕÏÓ¦àËÚÇÏÔÇÇÔÚÏÑÇÚÇÙÚÂÙËÏÇßÚÄ
ÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÙËÓÁÞØÏÚ×ØÇ
©ØÏÙÓÁÔËÝÌÕØÁÝÌÇÔÚ¦àËÏÇÖÕÌÇÙÏÙÓÁÔÕÝÔÇÖËÏÄÚÏÞ¦ØÎÙË
ÇßÚÄÔÖËØÏÕØÃÙÚÎÑËÕÇÔÚÃÑÚßÖÕÝÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝËÔ×¦ÒÒËÝÌÕØÁÝÖØÕÚÏÓ¦ËÏÚÕÓÂÔßÓÇÄÚÏÕÑÕØÜÔÕáÄÝÙÚÇÓ¦ÚÎÙËÚËÞÔÎÚ¦ÚÎÔ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÇÔ¦ÖÚßÐÎÑÇÏÖÜÝÕÏ
ÉÎÌÕÌÄØÕÏÛÇÖØÁÖËÏÔÇÚÕÔËÓÖÏÙÚËßÛÕÆÔÐÇÔ¦ÍÏÇÔÇÕÏÑÕÊÕÓÂÙËÏ
ÍÏÇÊËÆÚËØÎÌÕØ¦ÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÙÚÕÔÑÄÙÓÕ®ÄÖÜÝËÃÖË
ÚÎËßÚÁØÇ
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Μόνη ασπίδα
ένα ισχυρό
σύστημα υγείας

Οι απειλές
του Τραμπ

Συνέντευξη στη ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΒΟΡΙΔΗ

Αντιμέτωπα ÓËÚÎÔÖØÜÚÕÌÇÔÂÖØÄÑÒÎÙÎÚÕß*6=0+ ÖÕÒÒ¦ÑØ¦ÚÎ
ÖÏ¦ÙÚÎÑÇÔÙÚÕÔÆÖÔÕ®ÑÇÛßÙÚÁØÎÙÇÔÙÚÎÔËÖÏÈÕÒÂÚÜÔÇÔÇÍÑÇÃÜÔÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÑÇÏÙÂÓËØÇÛØÎÔÕÆÔ
ÞÏÒÏ¦ÊËÝ ÛÆÓÇÚÇ ÄÙÕ ÄÓÜÝ
ÇÖØÄÙÓËÔÎÂÚÇÔÎËÓÌ¦ÔÏÙÎÚÎÝ
ÇÙÛÁÔËÏÇÝÖÄÙÕÙÕÈÇØ¦ÖØÁÖËÏÔÇ
ÒÇÓÈ¦ÔÕßÓËÚÏÝÊÏ¦ÌÕØËÝÛÇßÓÇÚÕßØÍÁÝÛËØÇÖËÃËÝ®ÖÕßÊÏÇÚßÓÖÇÔÃàÕÔÚÇÏÇÖÄ¡¡ÑÇÏÑ¦ÖÕÏÕßÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝ"ÔÇàÎÚ×ÔÚÇÝÉÆÞØÇÏÓËÝÇÖÇÔÚÂÙËÏÝÓÏÒÂÙÇÓËÓËÚÎ
ÊØÇ¡¦ØÍÑÇØËÚ?¦ØÏÝÓÁÒÕÝÚÎÝ
ÕÓ¦ÊÇÝÚÕßÇÍÑÄÙÓÏÕß©ØÍÇÔÏÙÓÕÆ±ÍËÃÇÝ©±ÍÏÇÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄÑÇÏËÑÖØÄÙÜÖÕ¬ÆÖÕßÚÕß
– Ο ΠΟΥ επί χρόνια προειδοποιούσε για την απειλή της «νόσου Χ», όπως ονομάστηκε. Γιατί
πολλά κράτη στον κόσμο παραμένουν απροετοίμαστα, παρότι θεωρητικώς θα έπρεπε να
αναμένουν μια τέτοια δυσμενή
εξέλιξη;
¶ÔÄÙÕÝ²®ÇÔÚÏÑÇÚÕÖÚØÃàËÏÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÓÏÇÝÊÏËÛÔÕÆÝ
ËÖÏÊÎÓÃÇÝÇÖÄÑ¦ÖÕÏÕÔÖÇÛÕÍÄÔÕ
ÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÕÕÖÕÃÕÝÓÁÞØÏÙÂÓËØÇÊËÔÖØÕÙÁÈÇÒÒËÚÕÔ¦ÔÛØÜÖÕ
Ø¦ÍÓÇÚÏÎËÖÏÊÎÓÃÇ*6=0+ 
ËÃÔÇÏÁÔÇÒÕÏÓ×ÊËÝÔÄÙÎÓÇÖÕß
ÖØÕÑÇÒËÃÚÇÏÇÖÄÁÔÇÔÖÇÛÕÍÄÔÕ
ÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÖÕßÓÄÒÏÝÇÔÏÞÔËÆÙÇÓËÁÔÇÔÖÕÒÆÓÕÒßÙÓÇÚÏÑÄÑÕØÜÔÕáÄÖÕßÓËÚÇÊÄÛÎÑËÙËÄÒÕÚÕÔ
ÑÄÙÓÕ©©±ÁÞËÏÊËÙÓËßÛËÃÔÇ
ÙßÔËØÍÇÙÚËÃÓËÚÇÑØ¦ÚÎÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇËÔÏÙÞÆÙÕßÔÚÎÔËÚÕÏÓÄÚÎÚ¦ÚÕßÝßÚÄÝ¦ÒÒÜÙÚËËÃÔÇÏ
ÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝÈÇÙÏÑÕÆÝÙÚÄÞÕßÝ
ÓÇÝ¡ÕÔÇÊÏÑÂ¦ÓßÔÇÁÔÇÔÚÏÚÜÔ
ßÍËÏÕÔÕÓÏÑ×ÔÑØÃÙËÜÔËÃÔÇÏÎËÖÁÔÊßÙÎÙËÏÙÞßØ¦ÙßÙÚÂÓÇÚÇßÍËÃÇÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇßÍËÏÕÔÕÓÏÑÂÑ¦ÒßÉÎÑÇÏÎÇÙÌ¦ÒËÏÇÚÎÝßÍËÃÇÝ
ÓÇÝËÃÔÇÏÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ
ÊÆÕÄÉËÏÝÚÕßÃÊÏÕßÔÕÓÃÙÓÇÚÕÝ
– Λοιμωξιολόγοι και επιδημιολόγοι έχουν επανειλημμένως
προειδοποιήσει για την κυκλική εμφάνιση πανδημιών γρίπης,
αναλόγων της ισπανικής γρίπης
του 1918 ανά 30 ή 40 χρόνια. Θα
πρέπει, άραγε, να αναμένουμε

παρόμοια κυκλική επανεμφάνιση του νέου κορωνοϊού;
¶©ÏÖÇÔÊÎÓÃËÝÚÎÝÍØÃÖÎÝËÃÔÇÏÑßÑÒÏÑÁÝËÖËÏÊÂËÐÇØÚ×ÔÚÇÏ
ÇÖÄÚÎÔÇÔÚÏÍÕÔÏÑÂÓËÚÇÚÄÖÏÙÎ
ÓÏÇÓËÍ¦ÒÎÇÒÒÇÍÂÙÚÕÑßØÃÇØÞÕÇÔÚÏÍÄÔÕÑÇÏ§ÂÓËØÇÑßÑÒÕÌÕØÕÆÔÙÚÎÔÑÕÏÔÄÚÎÚÇÊÆÕ
ßÖÕÚÆÖÕÏÚÎÝËÖÕÞÏÑÂÝÍØÃÖÎÝ
(/5ÑÇÏ(/5¬ÕÙÚÁÒËÞÕÝ
(/5ËÃÔÇÏÇßÚÄÖÕßÖØÕÑ¦ÒËÙË
ÑÇÏÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇÍØÃÖÎÝÚÕß 
ÑÇÏÖÒÁÕÔÁÞËÏËÊØÇÏÜÛËÃÜÝËÖÕÞÏÑÄ¬ÇßÚÄÞØÕÔÇßÖ¦ØÞÕßÔÊÆÕ
ÚÆÖÕÏÍØÃÖÎÝÖÕßÑßÑÒÕÌÕØÕÆÔ
ËÖÃÙÎÝÜÝËÖÕÞÏÑÕÃÏÕÃÚÎÝÍØÃÖÎÝ
©ÏÄÝÚÎÝÍØÃÖÎÝÚÆÖÕß*ÖØÕÑÇÒËÃ
ÎÖÏÄÚËØÇÙßÓÖÚ×ÓÇÚÇÑÇÏÙÞËÚÃàËÚÇÏÓËÙÖÕØÇÊÏÑ¦ÑØÕÆÙÓÇÚÇÑÇÏ
ÖËØÏÕØÏÙÓÁÔËÝÚÕÖÏÑÁÝËÖÏÊÎÓÃËÝ
ÇÔÊÎÓÃÇËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÄÚÇÔÑ¦ÖÕÏÕÔÁÕÙÚÁÒËÞÕÝÚÎÝÍØÃÖÎÝËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÑÇÏÇØÞÃàËÏÔÇÓËÚÇÊÃÊËÚÇÏÓËÚÇÐÆÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÖÕß
ÈÁÈÇÏÇÊËÔÁÞÕßÔÑÇÓÃÇÇÔÕÙÃÇÙË
ÇßÚÄØÕÌÇÔ×ÝÇßÚ¦ÚÇÔÁÇÙÚËÒÁÞÎÓÖÕØÕÆÔÔÇËÓÌÇÔÏÙÚÕÆÔÔÇ
ÓËÚÇÊÕÛÕÆÔÑÇÏÔÇÖØÕÑÇÒÁÙÕßÔ
ÖÇÔÊÎÓÃÇÖÁØÇÔÚÎÝÌßÙÏÕÒÕÍÏÑÂÝÖËØÏÄÊÕßÚÎÝÍØÃÖÎÝ©ÏÑÕØÜÔÕáÕÃËÃÔÇÏÖÕÒÆÊÏÇÌÕØËÚÏÑÕÃ
ÇÖÄÚÕßÝÏÕÆÝÚÎÝÍØÃÖÎÝÑÇÃÚÕÏËÔ
ÖÕÒÒÕÃÝÖØÕÑÇÒÕÆÔÖÇØÄÓÕÏÇÙßÓÖÚ×ÓÇÚÇÑÇÏÎÌßÙÏÑÂÚÕßÝÏÙÚÕØÃÇÊËÔÁÞËÏÓËÒËÚÎÛËÃÏÊÏÇÃÚËØÇ
– Τόσο το SARS όσο και το MERS
(αναπνευστικό σύνδρομο Μέσης
Ανατολής) προκλήθηκαν από κορωνοϊούς. Ηταν, άραγε, μια γενική προειδοποίηση για την κατάσταση που εξελίσσεται σήμερα;
¶ ¦ÖÕÏÇÑØ¦ÚÎÑÇÏÑÕÏÔÄÚÎÚËÝ
ÖÕßÈÃÜÙÇÔÖÕÒÆÙÑÒÎØ¦ÚÎÔËÖÏÊÎÓÃÇ:(9:²ÕÔÍÑ ÕÔÍÑÏÍÑÇÖÕÆØÎ;ÇáÖÁÏÑÇÏÚÎÔËÖÏÊÎÓÃÇ
4,9:§ÄÚÏÇ ÕØÁÇÑÇÚ¦ÌËØÇÔ
ÔÇËÖÏÈØÇÊÆÔÕßÔÚÎÔËÐÁÒÏÐÎÚÕß
*6=0+ ÑÇÏÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÚÎÝ
§ÄÚÏÇÝ ÕØÁÇÝÔÇÚÎÔÇÔÚÏÙÚØÁÉËÏ
ÕÒÕÑÒÎØÜÚÏÑ¦ÓËÚÎÞØÂÙÎÏÙÞßØ×ÔÓÁÚØÜÔÊÎÓÄÙÏÇÝßÍËÃÇÝÄÖÜÝ
ËÃÔÇÏÎËÑÚËÔÂÝÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙÎ
ÚËÙÚÎÖÒÂØÎÝÏÞÔÎÒ¦ÚÎÙÎÚÜÔ
ËÖÇÌ×ÔÚÜÔÑØÕßÙÓ¦ÚÜÔÎËÖÏÈÕÒÂÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÂÝÑÇØÇÔÚÃÔÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏÏÙÞßØÂÑÕÏÔÜÔÏÑÂ
ÊÁÙÓËßÙÎÙÚÎÔÚÂØÎÙÎÚÜÔÑÇ-

SHUTTERSTOCK

Η Μάργκαρετ Χάρις, του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας, μιλάει στην «Κ»

«Επί του παρόντος, ~ÑÓÑ×Ñ¨ÐÑ~ÉÈ³{~Ì¨ÍÌÙÉÓTÉ{ÑÙÉ{TÚÉËÑ×ÑÜÓØ~Ñ{Ñ³ÉÜÉÐÑ³{~Ì~Ñ³Ò³È
!7w(ÜÜÓØÚÉ¨ÑÉËÉØVÌÐØVK¨Ë~³Ñ{ÉÉ¨ÉÈi³{~Ì³ÒÙ{uVÜÓÉ{iÙ¨Ò¨o~Ñ¨É³9Ò¨{ØVÐÓÜØ³iØÐÒÙÑØ³È(Ño~ÌÐ{È$¨oÑ{ÐÖ4oÉËÑØo{Ñ³~¨ÍÌ~Ñ{É~¨ÌØ0ÖÈ³È.³i×³o¨Ñ×ËÑV³Ñ~É³¨{~Ò
o¨Ñ×ÉËÑ³È($4³iÉÉÖi

Η αποτελεσματικότερη
αντιμετώπιση του κορωνοϊού θα έρθει με τον
συνδυασμό εφαρμογής
κανόνων υγιεινής, διαγνωστικών τεστ, περιοριστικών μέτρων και ενίσχυσης των νοσοκομείων.
ÔÄÔÜÔßÍÏËÏÔÂÝÑÇÏÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝ
ÇÖÕÙÚÇÙÏÕÖÕÃÎÙÎÝ
– Χώρες όπως η Νότια Κορέα και
η Γερμανία προσπαθούν να κερδίσουν την υγειονομική πρόκληση
με την εκτεταμένη πραγματοποίηση εξετάσεων. Αλλες επέλεξαν
την ολοκληρωτική επιβολή μέτρων κοινωνικής απομόνωσης
και καραντίνα. Ποια είναι η καλύτερη προσέγγιση;
¶ÏÇÔÇÔÏÑÂÙÕßÓËÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄÚÇÑØ¦ÚÎÕÌËÃÒÕßÔÔÇ
ÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔ ËÖÏÛËÚÏÑÁÝ ÑÇÏ
ÙÚÕÞËßÓÁÔËÝÚÇÑÚÏÑÁÝÖÏÛËÚÏÑ¦ÓÁÚØÇËÔÚÕÖÏÙÓÕÆÇÖÕÓÄÔÜÙÎÝËÐÁÚÇÙÎÝÑÇÏÏÞÔÎÒ¦ÚÎÙÎÝ
ÚÜÔÑØÕßÙÓ¦ÚÜÔÚÎÝÔÄÙÕßÊËÔ
ËÃÔÇÏÓÄÔÕÔÕÑÇÒÆÚËØÕÝÑÇÏÚÇÞÆÚËØÕÝÚØÄÖÕÝÍÏÇÚÎÔ¦ØÙÎÚÜÔ
ÇÑØÇÃÜÔÑÕÏÔÜÔÏÑ×ÔÑÇÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÖËØÏÕØÏÙÓ×ÔÇÒÒ¦ÚÇßÚÄÞØÕÔÇËÃÔÇÏÑÇÏÕÑÇÒÆÚËØÕÝ
ÚØÄÖÕÝÍÏÇÔÇÇÖÕÚØÁÉÕßÓËÚÎÔ
ËÖÏÈÕÒÂÚÕßÝÑÇØÇÔÚÃÔÇÙË

ÖÕÒÒ¦ÑØ¦ÚÎÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÛÎÑË
ÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑ¦ÍÏÇÔÇÖËØÏÕØÏÙÚËÃÎÊÏÇÙÖÕØ¦ÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆ
ÔÑÇÏÌßÙÏÑ¦ÎÚËÒËßÚÇÃÇÒÁÐÎ
ÍÏÇÚÎÒÂÉÎÖËØÏÕØÏÙÚÏÑ×ÔÓÁÚØÜÔÇÔÂÑËÏÙËÑ¦ÛËÑßÈÁØÔÎÙÎ
ßÖ¦ØÞÕßÔÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßÊËÃÞÔÕßÔ
ÄÚÏÎÁÍÑÇÏØÎÒÂÉÎÖËØÏÕØÏÙÚÏÑ×Ô ÓÁÚØÜÔ ÙßÓÈ¦ÒÒËÏ ÙÚÎÔ
ËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÚÎÝÊÏÇÙÖÕØ¦ÝÚÕß
*6=0+ ¬ÇÓÁÚØÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝ
ÇÖÕÙÚÇÙÏÕÖÕÃÎÙÎÝÓÖÕØÕÆÔÔÇ
ËÖÏÈØÇÊÆÔÕßÔÚÎÓËÚ¦ÊÕÙÎÚÕß
ÔÁÕßÑÕØÜÔÕáÕÆ×ÙÚËÚÇÙßÙÚÂÓÇÚÇßÍËÃÇÝÔÇÇÔÚÁÐÕßÔØÕÌÇÔ×ÝÇÖÄÓÄÔÇÚÕßÝÊËÔÖØÄÑËÏÚÇÏ
ÔÇÙÚÇÓÇÚÂÙÕßÔÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇ
ÏÇÔÇÍÃÔËÏÇßÚÄÚÇÑØ¦ÚÎÕÌËÃÒÕßÔÔÇËÖËÔÊÆÙÕßÔÙËÓÏÇÕÒÕÑÒÎØÜÓÁÔÎÓËÏÑÚÂÖØÕÙÁÍÍÏÙÎ
– Πολύ λόγος γίνεται για «θαυματουργά» φάρμακα και θεραπείες.
Πού βρισκόμαστε;
¶ÖÃÚÕßÖÇØÄÔÚÕÝÑÇÔÁÔÇÌÇØÓÇÑËßÚÏÑÄÖØÕáÄÔÊËÔÁÞËÏÇÖÕÊËÏÞÛËÃÇÙÌÇÒÁÝÑÇÏÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄ
ÑÇÚ¦ÚÕß*6=0+ ÕÒÒÁÝÛËØÇÖËÃËÝÄÓÜÝÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙËËØËßÔÎÚÏÑÄÙÚ¦ÊÏÕÑÇÏËÃÚËÁÞÕßÔÇØÞÃÙËÏ
ËÃÚËÖØÄÑËÏÚÇÏÙÚÕËÍÍÆÝÓÁÒÒÕÔ
ÔÇÐËÑÏÔÂÙÕßÔÑÒÏÔÏÑÁÝÓËÒÁÚËÝ
Ô¦ÓËÙÇÙËÇßÚÁÝÑÇÏÎÑÒÏÔÏÑÂ
ÊÕÑÏÓÂÒÒÎÒËÍÍÆÎ®:VSPKHYP[`
ßÖÄÚÎÔÇÏÍÃÊÇÚÕß©±ËÖÕÒÒ¦
ÑØ¦ÚÎÕÏÏÇÚØÕÃÞÕØÎÍÕÆÔÙÚÕßÝ
ÇÙÛËÔËÃÝÓË*6=0+ ÙÑËß¦ÙÓÇÚÇÖÕßÊËÔÁÞÕßÔÒ¦ÈËÏÁÍÑØÏÙÎ
ÍÏÇÚÎÛËØÇÖËÃÇÚÎÝÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÝÔÄÙÕßÑ¦ÚÏÚÕÕÖÕÃÕÚËÒÏÑ¦
ÇÖÕÌÇÙÃàËÚÇÏÇÖÄÚÕßÝËÛÔÏÑÕÆÝ
ØßÛÓÏÙÚÏÑÕÆÝÌÕØËÃÝÌÇØÓ¦ÑÜÔ
ÑÒÏÔÏÑÂÊÕÑÏÓÂÒÒÎÒËÍÍÆÎ®ÙÚÎÔÕÖÕÃÇÙßÓÓËÚÁÞÕßÔ
ÑØ¦ÚÎÁÞËÏÑÇÚ¦È¦ÙÎÖÁÔÚË

ÙÑÁÒÎ!ÚÎÙßÔÂÛÎÖËØÃÛÇÒÉÎÚÜÔ
ÇÙÛËÔ×ÔÙÚÎÞ×ØÇÚÎÞÕØÂÍÎÙÎ9LKLTZP]PYËÔÄÝÔÁÕßÇÔÚÏÏÏÑÕÆÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÖÕßÞÕØÎÍËÃÚÇÏÙËÇÙÛËÔËÃÝÓËÓÖÕÒÇÚÎÔ
ÞÕØÂÍÎÙÎ3VWPUH]PY9P[VUH]PY
ÇÔÚÏÏÏÑ×ÔÍÏÇÚÎÔÖØÄÒÎÉÎÑÇÏÛËØÇÖËÃÇÇÙÛËÔ×ÔÓËÁÏÚàÚÎÞÕØÂÍÎÙÎ3VWPUH]PY9P[VUH]PYÙßÔÊßÇÙÚÏÑ¦ÓËÏÔÚËØÌËØÄÔÎÂÚÇÖÕß
ÊÃÔËÚÇÏÑÇÚ¦ÚÎÝÙÑÒÂØßÔÙÎÝÑÇÚ¦ÖÒ¦ÑÇÝÑÇÏÚÎÞÕØÂÍÎÙÎÞÒÜØÕÑÃÔÎÝËÔÄÝÙÑËß¦ÙÓÇÚÕÝÑÇÚ¦
ÚÎÝËÒÕÔÕÙÃÇÝÂÓËØÇÇÙÛËÔËÃÝÁÞÕßÔËÖÏÒËÞÛËÃ×ÙÚËÔÇÚÕßÝ
ÞÕØÎÍÎÛËÃÇÖÄÁÔÇÙÑËÆÇÙÓÇ ¦ÛËÔÁÕÝÇÙÛËÔÂÝÖÕßÙßÓÓËÚÁÞËÏ
ÙÚÎÔÁØËßÔÇÓÇÝÌÁØÔËÏÁÔÇÈÂÓÇ
ÑÕÔÚÆÚËØÇÙÚÕÔÇÓ¦ÛÕßÓËÖÕÏÕ
ÙÑËÆÇÙÓÇËÃÔÇÏÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄ
– Ο επικεφαλής του κινεζικού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων και
Πρόληψης, Γκάο Φου, δήλωσε
σε συνέντευξή του στο περιοδικό Science ότι, κατά τη γνώμη
του, είναι «μεγάλο λάθος που οι
Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί δεν
φορούν μάσκες». Ποιο είναι το
σχόλιο του ΠΟΥ;
¶©ÏÙÎÓËØÏÔÁÝÙßÙÚ¦ÙËÏÝÚÕß
ÇÍÑÄÙÓÏÕß©ØÍÇÔÏÙÓÕÆ±ÍËÃÇÝ
ßÖÕÍØÇÓÓÃàÕßÔÚÎÙÎÓÇÙÃÇÚÎÝ
Ù×ÌØÕÔÕÝÑÇÏÖØÕÙÂÑÕßÙÇÝÞØÂÙÎÝÄÒÜÔÚÜÔÓÁÙÜÔÖØÕÙÜÖÏÑÂÝ
ÖØÕÙÚÇÙÃÇÝÄÞÏÓÄÔÕÚÜÔÓÇÙÑ×Ô
©ÖÜÝÚÄÔÏÙËÑÇÏÕÊØ¬ÁÔÚØÕÝÔÚÇÔÄÓÑËÓÖØËÍÁÙÕßÝÕ©±ÙßÔËÞÃàËÏÚÎÔÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÚÎÝÖÏÛÇÔÂÝ
ËßØÆÚËØÎÝÞØÂÙÎÝÓÇÙÑ×ÔÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÖËØÏÕØÏÙÚËÃÎÊÏÇÙÖÕØ¦ÚÕß*6=0+ ÙÚÕÔÖÒÎÛßÙÓÄ
ÇÛ×ÝËÐËÒÃÙÙËÚÇÏÎÖÇÔÊÎÓÃÇÑÇÏ
ÚÇËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑ¦ÊËÊÕÓÁÔÇÑÇÏÕÏ
ÙßÙÚ¦ÙËÏÝÓÇÝÖØÕÙÇØÓÄàÕÔÚÇÏ

Πιστός ³iÉTÚ¨Ì³i³Ò
³ÈÑÓÑ³{ÉÚÉÐÖØ
ÜÈÐÉ¨ÖØÈÉ¨oÑËÑØV
Ñ~ÌÐi~Ñ{³i³{oÐÊ³iØ{~ÈÐÉ{~ÊØÙ~{ÐÑËÑØV
³ÌÑÜ³0¨ÑÐÑÉËÜiÉ
ÑÙ{Ñ~ÌÉ{³iT¨iÐÑ³ÙÌ³ii³È(Ño~ÌÐ{È
$¨oÑ{ÐÖ4oÉËÑØV~Ñ³io¨³ÑØ³o{Ñ~Ñ~Ê
Ù{ÑTÉË¨{i³iØ~¨ËiØ~Ñ{
ÈÉ¨KÜ{~ÊÉÂÒ¨³iiÑÌ
³iËÑ ËTÑÐÉ³iÉÈ~Ñ{¨ËÑÑÈÐÐÉ³ÒTÈÐÉ
É³iÜÉÙ{Ò~ÉiÙiÐ{o¨Ò×ÐÉ³É{~É×ÑÜÊØ³È($4VÙ¨0Ó³¨Ø
å³ÑÌÐ~ÉÐ¨Éo{ÓÇÈØV
ÌÈ³ÈÇi³ÊÚi~ÉÑTÜ{ÒÉ{³{ØKÜÓØ³ÈåÐÉ¨{~ÑÖ¨ÓÙ¨ÈÙÖ³{
ÐÑØÑÒ³iÉUt$T{³i
Ü{³{~Ëii³È{Ö$
{ÌØÉ~ÐÉ³ÑÜÜÉÖÉ³Ñ{³{ØÙ{Ñ{¨ÓÉ{ØÈÈÒ¨TÈÉ
Ü{³{~ÌÉËÉÙåÉÈÚÖÓ~~Üii¡KÒÜ³É~Ñ¨Ñ³ËÑ¢³iÜ{³{~Ëii
³È!7w Ño~ÌÐ{Ñ
ÑÜÜiÜÉooÖiÉËÑ{iÐÑ³{~Ê0®¬VÉÐÓ)ÈT¨Ö(ÜÓÐÈV($4ÂÉ~ËiÉ³ÌÜÉÐ~Ñ³Ò³iØ
Ü{ÐÈÉÜË³{ÙÑØ${ (å
~Ñ{i³Ì³É ..ÛÑÌ~{Ö
Ñ×Ò{ÑÑKÒÜÈ
³ÓÜØ³iÑÚÓÉ{Ñ.ÈÐ×iÑÑ³iÜÉÐÊÈ~Ñ{³Ó~ÑÑ0¨ÑV
ËÑ~Ñ{ (å¨ÓÉ{Ñ
È³¨Ñ³ÉÈÚÖÉÑÈ³Ì
³×KÉ¨ÌÌÜÉÐ${ÌØ
ÉËÑ{×KÉ¨ÌØVÐÉ³ÑÙËÙÉ³Ñ{ÐÉ³iÉÈ~ÜËÑ³iØ
o¨ËiØ~Ñ{~³É{ÌØ
->¦©åÙÉÉÉ¨oÊÈÐÉ³ÒVÚÑK¨ÖÐÉ
Ð¨³ÒT{Ü{ÒÙÉØ×Ó¨É³¨Ñ ÙiTÒÑÐÉÙÉ~ÒÙÉØT{Ü{ÒÙÉØÑÚ¨ÈØ
~Ñ{É¨{Ì³É¨{ÑÌÓÑ
É~Ñ³ÐÐÖ¨{ÓTÈ¨KÜiÚÉËÛÉÉËÑ{VÒ¨ÑoÉV
Ñ¨~É³Ì«å~ÌÐÑ~Ñ{ÓÑØ
ÚÒÑ³ØÉËÑ{~Ñ³Ñ³¨×Ê ËÑ{É{³Ñ~³{~ÊiÉÌ³i³ÑÉÉÚ{~ÌÉËÉÙ
~Ñ{iÓ³{Ði~ÑÚÙÊoii
ÑÌ (å~Ñ{ËÑ.ÊÐÉ¨Ñ
ÓTÈÐÉÜ{oÌ³É¨Ñ¨KÜÊÐÑ³ÑÑÌ³iÈT¨ÜÉÐ{~ÊÉ¨ËÙÛÉ¨ÓÉ{
ÑTÒÈÐÉT¨ÌÉ~³ÂÉÖ³ÑØ~Ñ³io¨ËÉØV³
T¨É{ÑÇÌÐÑ³Éo{ÑÉÌ³i³Ñ
ËÑ{iÐÌiÐÑØÉ{ÜoÊ
o{ÑÑ~É¨ÙËÈÐÉVÑÜÜ{Ø
ÚÑÓ¨ÚÈ³ÑTÉ{¨Ì³É¨Ñ
${{{TÈ¨ËÑØÙÉËÂÈ
³Ù¨ÌÐu

Εκατόμβες, που δεν καταμετρούνται, στα γηροκομεία της Ευρώπης
Εφιαλτικά ËÃÔÇÏ ÚÇÖØ×ÚÇÙÚÕÏÞËÃÇ
ÍÏÇÚÎÛÔÎÙÏÓÄÚÎÚÇÙÚÕßÝÕÃÑÕßÝ
ËßÍÎØÃÇÝÚÎÝÇÒÒÃÇÝÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÏÝÇØÓÄÊÏËÝßÖÎØËÙÃËÝÄÖÜÝÇÔÇÌÁØËÏÙË¦ØÛØÕÚÎÝÎËÌÎÓËØÃÊÇ
-PUHUJPHS;PTLZÖÕßÊÃÔËÏÚÎÔËÏÑÄÔÇÚÎÝÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÝÚØÇÍÜÊÃÇÝ
ÄÖÜÝÇßÚÂÐËÊÏÖÒ×ÔËÚÇÏÙËÖÕÒÒÁÝ
Þ×ØËÝÚÎÝßØ×ÖÎÝ
¬ÕÈØ¦ÊßÚÎÝ¬ØÃÚÎÝÕÏßÍËÏÕÔÕÓÏÑÁÝßÖÎØËÙÃËÝÚÎÝÖËØÏÌÁØËÏÇÝ
ÚÎÝÇÔÇÚÕÒÏÑÂÝÇÒÒÃÇÝÇÔÁÌËØÇÔ
ÄÚÏÚÇÊÆÕÚØÃÚÇÚÜÔÍÎØÕÑÕÓËÃÜÔ
ËÃÞÇÔÖÒÎÍËÃÇÖÄÚÕÔ*6=0+ 
ËÔ×ÚØÄÌÏÓÕÏËÃÞÇÔÖËÛ¦ÔËÏ©Ï
ÔËÑØÕÃÇßÚÕÃÊËÔÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏ
ÙÚÏÝÙÚÇÚÏÙÚÏÑÁÝÚÜÔÛßÓ¦ÚÜÔÚÕß
ÑÕØÜÔÕáÕÆÖÕßÇÌÕØÕÆÔÓÄÔÕÚÕßÝ
ÛÇÔ¦ÚÕßÝÙËÔÕÙÕÑÕÓËÃÇÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÖËØÏÌÁØËÏÇËÃÔÇÏÎÖØ×ÚÎ
ÖÕßËÖÒÂÍÎÇÖÄÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇÔ¦ÒÕÍÎÚÇÑÚÏÑÂÓÎÑÇÚÇÍØÇÌÂÝÛÇÔ¦ÚÜÔÙËÍÎØÕÑÕÓËÃÇÇÑÕÒÕßÛÕÆÔ
ÑÇÏÕÏÏÚÇÒÏÑÁÝÇØÞÁÝËÔÏÙÞÆÕÔÚÇÝ
ÚÎÔËÑÚÃÓÎÙÎÖÕÒÒ×ÔËÏÊÏÑ×ÔÄÚÏ
ÕÏÛ¦ÔÇÚÕÏËÃÔÇÏÖÕÒÆÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏ
ÇÖÄÄÙÕßÝÇÔÇÌÁØËÏÚÕßÖÕßØÍËÃÕ
±ÍËÃÇÝËÕÃÑÕËßÍÎØÃÇÝÙÚÎÔÑÜÓÄÖÕÒÎ¡ËÔÚÃÒÏÇÁÐÜÇÖÄÚÕ¡ÏÒ¦ÔÕÇÖÄÚÕßÝÚØÕÌÃÓÕßÝ
ÖÁÛÇÔÇÔËÐÇÏÚÃÇÝÚÕßÏÕÆ
ÚÎÔËÖÇØÞÃÇÚÕß¡ÖÁØÍÑÇÓÕÕ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÝÇØÏÛÓÄÝÛÇÔ¦ÚÜÔÇÖÄ
ÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇËÃÔÇÏËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝ
ÊÏÖÒ¦ÙÏÕÝÇÖÄÚÕÔËÖÃÙÎÓÕÇØÏÛÓÄ
ÚÜÔÛÇÔ¦ÚÜÔÖÕßÇÔÇÌÁØÛÎÑËÇØÞÏÑ¦ÑÇÛ×ÝÊËÔÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏ
ÄÙÕßÝßÖÁÑßÉÇÔÙËÍÎØÕÑÕÓËÃÇ
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Τραγικές É{~ÌÉØÑÑÈ³ÊÉËÑ{ÈTÓØÓÂÑÌË~ÈØÉÈoi¨ËÑØÉÜÜÓØT¨ÉØ Èo~É~¨{ÐÓiÉËÑ{ÑÌ³(Ñ¨Ë{

Aκρως ανησυχητική
έκταση παίρνουν
τα κρούσματα
και οι θάνατοι σε Γαλλία,
Βρετανία, Ισπανία.
©ØÏÙÓÁÔËÝÓÏÑØÁÝÑÕÏÔÄÚÎÚËÝÚÎÝ
ÕÓÈÇØÊÃÇÝÊÏÇÖÃÙÚÜÙÇÔÇÆÐÎÙÎ
ÛÇÔ¦ÚÜÔÚÎÝÚ¦ÐÎÝÚÕß  ÙË
ÙÞÁÙÎÓËÖÁØßÙÏ
ÛÔÎÚÄÚÎÚÇÒÄÍÜÑÕØÜÔÕáÕÆ
ÇßÐ¦ÔËÚÇÏÑÇÚÇÑÄØßÌÇÙÚÕßÝÎÒÏÑÏÜÓÁÔÕßÝËÔ×ÓÏÇÇÖÄÚÏÝÖØ×ÚËÝ
ÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÚÎÝÍÇÒÒÏÑÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÍÏÇÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÎÝÖÇÔ-

ÊÎÓÃÇÝÇÌÕØÕÆÙËÚÎÔÇÖÇÍÄØËßÙÎ
ÚÜÔËÖÏÙÑÁÉËÜÔÙßÍÍËÔ×ÔÙËÕÃÑÕßÝËßÍÎØÃÇÝÏÇÚÕßÝÚØÕÌÃÓÕßÝ
ÊËÑ¦ÊÜÔÍÎØÕÑÕÓËÃÜÔÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÚÕßÇØÏÙÏÕÆÂÚÇÔÄÓÜÝÂÊÎ
ÇØÍ¦¦ÒÒÕÏÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÏÙßÍÑËÔÚØ×ÔÕßÔÚ×ØÇÔÁÇÙÚÕÏÞËÃÇÇÖÄ
ÍÎØÕÑÕÓËÃÇÙßÍÑØÃÔÕÔÚ¦ÝÚÇÓËÚÇ
ÖÕÙÕÙÚ¦ÛÔÎÚÄÚÎÚÇÝÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÙËÔÕÙÕÑÕÓËÃÇ¬ÕÈØ¦ÊßÚÎÝ
ÁÓÖÚÎÝÕ¦ÒÒÕÝËÑÖØÄÙÜÖÕÝ
ÚÜÔßÖÎØËÙÏ×ÔßÍËÃÇÝËØÄÓÇÒÕÓÄÔÇÖÕÑ¦ÒßÉËÄÚÏÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ
ÎÒÏÑÏÜÓÁÔÕÏÖÁÛÇÔÇÔÙËÍÎØÕÑÕÓËÃÇÙËÄÒÎÚÎÞ×ØÇËÖÏÖÒÁÕÔ
ÄÙÜÔßÖÁÑßÉÇÔÙËÔÕÙÕÑÕÓËÃÇ
ËØÃÖÕß¦ÒÒÕÏÖÕÒÒÕÃ
ÇÖÄÇßÚÕÆÝÎÒÏÑÃÇÝ¦ÔÜÚÜÔ

ËÚ×ÔÌÏÒÕÐËÔÕÆÔÚÇÏÙËÑØÇÚÏÑÕÆÝÑÇÏÏÊÏÜÚÏÑÕÆÝÕÃÑÕßÝËßÍÎØÃÇÝËÔ×ÚÇÛÆÓÇÚÇÙÚÇÏÊØÆÓÇÚÇÇßÚ¦ÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÏÑ¦ÛËÎÓÁØÇ
ÇØÄÓÕÏÇËÃÔÇÏÎËÏÑÄÔÇÑÇÏ
ÙÚÎÔÙÖÇÔÃÇÓËÍÎØÕÑÕÓËÃÕÚÎÝ
¡ÇÊØÃÚÎÝÔÇÑÇÚÇÍØ¦ÌËÏÙËÓÃÇ
ÎÓÁØÇÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕÎÒÏÑÏÜÓÁÔÜÔËÖÃÙßÔÄÒÕßÚØÕÌÃÓÜÔ
ÙÖÇÔÃÇÊÏÇÛÁÚËÏÑØÇÚÏÑ¦
ÑÇÏÏÊÏÜÚÏÑ¦ÍÎØÕÑÕÓËÃÇÖÕßÌÏÒÕÐËÔÕÆÔÎÒÏÑÏÜÓÁÔÕßÝÑÇÏ
ÇÖÇÙÞÕÒÕÆÔ ¦ÚÕÓÇÖØÕÙÜÖÏÑÄÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÏËÑÚÏÓÕÆÔÄÚÏ
ÖÕÙÕÙÚÄ ÚÜÔÔËÑØ×ÔÇÖÄÚÕÔ
ÑÕØÜÔÕáÄÙÚÎÞ×ØÇßÖÁÑßÉÇÔÙË
ÍÎØÕÑÕÓËÃÇÏÇÚÎÔ×ØÇÕÏÖ¦ÔÜ
ÇÖÄËÖÏÙÂÓÜÝÑÇÚÇÍËÍØÇÓ-

ÓÁÔÕÏÔËÑØÕÃÇÖÄÚÕÔ*6=0+ 
ÙÚÎÔÙÖÇÔÃÇÙÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝÙßÓÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÑÇÏÕÏÚØÄÌÏÓÕÏÍÎØÕÑÕÓËÃÜÔËÃÔÇÏÇßÚÕÃÖÕß
ÊÏÇÍÔ×ÙÛÎÑÇÔÛËÚÏÑÕÃÓËÚÕÔÏÄ
ÓÁÙÜÚËÙÚ
ÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝËÖÏÞËÃØÎÙÎÝ
¡ÖÇÒÓÃÝ®ÕÏÙÖÇÔÏÑÄÝÙÚØÇÚÄÝ
ÁÞËÏÖØÕÞÜØÂÙËÏÙËÇÖÕÒÆÓÇÔÙÎ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÜÔÚÜÔÍÎØÕÑÕÓËÃÜÔËÔ×ÚÕÑØ¦ÚÕÝÁÞËÏÇÔÇÒ¦ÈËÏ
ÖØÕÙÜØÏÔ¦ÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÜÔÏÊÏÜÚÏÑ×ÔÏÊØßÓ¦ÚÜÔÌÏÒÕÐËÔÃÇÝÎÒÏÑÏÜÓÁÔÜÔÆÓÌÜÔÇÓËÚÕßÖÕßØÍËÃÕÓßÔÇÝÕÙÚØÇÚÄÝËÔÚÄÖÏÙË
ÙÕØÕÆÝÎÒÏÑÏÜÓÁÔÜÔÙËÕØÏÙÓÁÔÇ
ÇÖÄÚÇÍÎØÕÑÕÓËÃÇ

Και στη Γερμανία
ÑÄÓÎÑÇÏÎËØÓÇÔÃÇÎÕÖÕÃÇ
ÑÇÚÁÞËÏÚÕØËÑÄØÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙÎÝ
ÚËÙÚÍÏÇÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄÓËÚÇÐÆÚÜÔ
ßØÜÖÇÃÜÔÍËÏÚÄÔÜÔÚÎÝÑÏÔÊßÔËÆËÏÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÑØÃÙÎÙÚÇ
ÍÎØÕÑÕÓËÃÇÚÎÝÄÖÕßàÕßÔ
ÎÒÏÑÏÜÓÁÔÕÏÚÕÄÒÌÙÓÖÕßØÍÑ
ÊßÚÏÑ¦ÚÕßËØÕÒÃÔÕßÎÒÏÑÏÜÓÁÔÕÏÖÁÛÇÔÇÔÙËÍÎØÕÑÕÓËÃÕÚÎÝ
ÖÄÒÎÝËÔ×ÚØÄÌÏÓÕÏßÖÁÑßÉÇÔ
ÜÝÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÙÚÕ
ÑØÇÚÃÊÏÕÚÎÝÄØËÏÇÝªÎÔÇÔÃÇÝËÙÚÌÇÒÃÇÝ
¬ÕÖÕÙÕÙÚÄÓÕÒÆÔÙËÜÔÑÇÏÛÇÔ¦ÚÜÔÙÚÕßÝÍËØÓÇÔÏÑÕÆÝÕÃÑÕßÝ
ËßÍÎØÃÇÝÚØÕÖÕÖÕÏËÃÚÎÔÇØÞÏÑÂ
ÙÚÇÚÏÙÚÏÑÂËÏÑÄÔÇ¬ÕÖÕÙÕÙÚÄÛÇÔ¦ÚÜÔÙÚÎËØÓÇÔÃÇÂÚÇÔÇÖØÄÙÓËÔÇÞÇÓÎÒÄÚÏÝÖØ×ÚËÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝ

ÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÑÇÛ×ÝÎÓËÚ¦ÊÕÙÎ
ÚÕßÏÕÆÍÏÔÄÚÇÔÑßØÃÜÝÓËÚÇÐÆÔÁÜÔ
ÇÔÛØ×ÖÜÔÕÏÕÖÕÃÕÏËÖÁÙÚØËÌÇÔ
ÇÖÄÞËÏÓËØÏÔÁÝÊÏÇÑÕÖÁÝÂÙßÓÓËÚËÃÞÇÔÙÚÇÚÕÖÏÑ¦ÑÇØÔÇÈ¦ÒÏÇÍËØÓÇÔÏÑ×ÔÖÄÒËÜÔÓËÚ¦ÊÕÙÎÚÕß
ÏÕÆÙËÏÊØÆÓÇÚÇÌÏÒÕÐËÔÃÇÝÎÒÏÑÏÜÓÁÔÜÔËÖÏÈ¦ØßÔËÊØÇÓÇÚÏÑ¦ÚÕ
ÖÕÙÕÙÚÄÛÇÔ¦ÚÜÔ
©ØÍÇÔ×ÙËÏÝßÖÁØÚÜÔÊÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔÇÙÛËÔ×ÔËÖÏÑØÃÔÕßÔÓË
ÇßÙÚÎØÄÚÎÚÇÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎ©Ï
ØÞÁÝÇÍÔÕÕÆÔËÖÏÊËÏÑÚÏÑ¦ÚÇÍÎØÕÑÕÓËÃÇ®ÒÁËÏÕ©áÍÑËÔ¡ÖØÏÝÚÕß
ÊØÆÓÇÚÕÝØÕÙÚÇÙÃÇÝÙÛËÔ×Ô
¦ÒÒÕÏÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÏÑÇÏÊÏÇÞËÏØÏÙÚÁÝÕÃÑÜÔËßÍÎØÃÇÝÖØÕËÏÊÕÖÕÏÕÆÔÄÓÜÝÍÏÇÚÕßÝÑÏÔÊÆÔÕßÝÚÎÝ
ÑÇÚÇÙÚØÕÌÕÒÕÍÃÇÝ®ßÖÕÍØÇÓÓÃàÕÔÚÇÝÄÚÏÞÏÒÏ¦ÊËÝÍÎØÕÑÕÓËÃÇÚÎÝ
Þ×ØÇÝÊËÔÁÞÕßÔÑÇÚÇÍØ¦ÉËÏÓÄÒßÔÙÎÇÖÄÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄÖÇØÄÚÏÙËÖËØÃÖÕßÇÖÄÇßÚ¦ÑÇÚÇÍØ¦ÌÎÑÇÔÖÕÒÒÇÖÒÕÃÛ¦ÔÇÚÕÏÑÇÏ
ÙËÓËÁÞÕßÔËÔÚÕÖÏÙÛËÃ
ÑØÕÆÙÓÇÚÇÚÕßÏÕÆ
ÖÏÚÇÑÚÏÑÂÑÇÛÃÙÚÇÚÇÏÎÇÔ¦ÍÑÎ
ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙÎÝÓÇàÏÑ×ÔÚËÙÚÓËÚÇÐÆÚÜÔÎÒÏÑÏÜÓÁÔÜÔÌÏÒÕÐËÔÕÆÓËÔÜÔÙËÕÃÑÕßÝËßÍÎØÃÇÝÑÇÛ×ÝÑÇÏ
ÎËÔÃÙÞßÙÎÚÜÔÓÁÚØÜÔÖØÕÙÚÇÙÃÇÝÚØÄÌÏÓÜÔÑÇÏÖØÕÙÜÖÏÑÕÆØÏÙÑÄÓÇÙÚËÙÚÎÔÇØÞÂÚÎÝÁÐÇØÙÎÝ
©ÏËÖÄÓËÔËÝÚØËÏÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÛÇËÃÔÇÏÖÕÒÆÊÆÙÑÕÒËÝ®ÒÁËÏÎ¢ÒÕØ¦ÔÝ
ØÔÁà¡ÕÓÁËÑÖØÄÙÜÖÕÝÚÜÔÏÊÏÕÑÚÎÚ×ÔÍÎØÕÑÕÓËÃÜÔÚÎÝÇÒÒÃÇÝ
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Αντιπολίτευση και
δήμαρχοι εναντίον
του Ταγίπ Ερντογάν

EPA / NEIL HALL

Του ΝΙΚΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

O Μπόρις Τζόνσον ÌiÉÑÌ~¨ÍÌ~Ñ{T¨É{Ò³i~ÉÑÙÉ{ÐÒTio{Ñ³iÇÊ³È³~ÐÉË.É³0ÌÐÑØ³ÈÙËÈ Ø³Ì³ÉÑi×ÖÉ³{Ø
È³ÒÉ{Ø³o{Ñ³¨o{ÑÑÒÑÈi~Ñ{ÉÓÐÉÉÉËÓÑÙÉ~ÑÊÐÉ¨ÑÑ~ÉË³Ñ~ÑÚÊ~³Ò³ÈÑÌ³i¨ÚÈÈ¨o{~Ê~Ñ³{~ËÑ³iØ ³ÒÈ{o~.³¨{³

Ακυβέρνητο σκάφος απέναντι
στη θύελλα η Βρετανία
Κενό εξουσίας από την ασθένεια του Μπόρις Τζόνσον, ενώ κορυφώνεται η επιδημία
Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Ο Μπόρις ΤζόνσονÂÚÇÔÖ¦ÔÚÇÇÔÚÏÙßÓÈÇÚÏÑÄÝÖÕÒÏÚÏÑÄÝËÄÒÎÚÎÔ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÚÕßÊÏÇÊØÕÓÂÇÖÄÚÕÔ
ÊÂÓÕÚÕßÕÔÊÃÔÕßÓÁÞØÏÚÎÔÖØÜÛßÖÕßØÍÃÇÚÕ)YL_P[ÑÇÏÚÎÙÇØÜÚÏÑÂÔÃÑÎÚÕßÙÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÚÕßÖËØÇÙÓÁÔÕßËÑËÓÈØÃÕßÇÉÎÌÕÆÙË
ÙßÙÚÎÓÇÚÏÑ¦ÚÕßÝÔÄÓÕßÝÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÈÇØÆÚÎÚÇÝÖÇÃØÔÕÔÚÇÝÓËÍ¦ÒÇØÃÙÑÇÍÏÇÔÇÈÍËÏÙÚÕÚÁÒÕÝ
ÑËØÊÏÙÓÁÔÕÝ¬ÕÃÊÏÕÁÑÇÔËÓËÚÎÔ
ÖÇÔÊÎÓÃÇÚÕß*6=0+ ÙÚÕÏÞÎÓÇÚÃàÕÔÚÇÝÙÚÎÊÏÇÈÄÎÚÎÇÔÕÙÃÇ
ÇÍÁÒÎÝÚÏÝ¡ÇØÚÃÕßÇÔÚ¦ÒÒÇÐËÊËÑ¦ÊËÝÞËÏØÇÉÃËÝÓËÇÙÛËÔËÃÝ
ÙËÔÕÙÕÑÕÓËÃÕÇÔÇÌÕØ¦ÝÑÇÏÚÎÔ
ËÖÕÓÁÔÎÊÏÇÑÂØßÐËÙÚÇÑÇÔ¦ÒÏÇ
ÄÚÏËÔÔÕËÃÔÇÙßÔËÞÃÙËÏÔÇÑ¦ÔËÏ
ÚÕÃÊÏÕÑÇÏÙÚÕÓÁÒÒÕÔ
¡ÄÔÕ ÖÕß ÇßÚÂ ÚÎ ÌÕØ¦ ÚÕ
ÙÚÕÃÞÎÓÇÞ¦ÛÎÑËÎÇÔÕÙÃÇÇÍÁÒÎÝËÍÑÇÚÇÒËÃÌÛÎÑËÑÇÑÂÔÑÇÑ×Ý
ÑÇÏÕÃÊÏÕÝÕ¡ÖÄØÏÝ¬àÄÔÙÕÔÞØËÏ¦ÙÚÎÑËÔÇÊ×ÙËÏÓ¦ÞÎÍÏÇÚÎàÜÂ
ÚÕßÙÚÕÔÕÙÕÑÕÓËÃÕËÔÚ¬ÄÓÇÝ
ÚÕßÕÔÊÃÔÕß ÇÏÓÖÕØËÃÔÇÓÎÔ
ÁÌÚÇÏÍÇÔÕÏÞËÏØÇÉÃËÝÚÕß¡ÇØÚÃÕß
ÍÏÇÚÎÔÚÜØÏÔÂÚÕßÖËØÏÖÁÚËÏÇÇÒÒ¦ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÇÉÎÌÕÆÙËÚÏÝÙßÙÚ¦ÙËÏÝÚÜÔÍÏÇÚØ×ÔÍÏÇÇÔ¦ÖÇßÙÎ
ÑÇÏËÖÁÓËÔËËÖÃÁÔÇÊËÑÇÂÓËØÕÔÇ
ÇÙÑËÃÚÇÎÍËÚÏÑ¦ÚÕßÑÇÛÂÑÕÔÚÇ
ÇÖÄÚÎÔÖØÜÛßÖÕßØÍÏÑÂÑÇÚÕÏÑÃÇ
ÚÎÝ§Ú¦ÕßÔÏÔÍÑÚØÏÚÕÖÜÙÊÂÖÕÚËÊËÔÚÕÔÈÕÂÛÎÙË
ÁÐÕÊÕÝÚÕß¬àÄÔÙÕÔÇÖÄÚÎÔ
ËÔÚÇÚÏÑÂÁÌËØËÙÚËÔÇÍÓÕÆÝÇÔÇÑÕÆÌÏÙÎÝÇÒÒ¦ÎÇÔ¦ØØÜÙÎÛÇ

ÞØËÏÇÙÚËÃÚÕÔÞØÄÔÕÚÎÝÊÕÑÏÓÇÙÃÇÚÕßÞØÕÔÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆ
¦ÔÕÏÐËÁÔÇÓËÍ¦ÒÕÑËÔÄËÐÕßÙÃÇÝ
ÚÎÙÚÏÍÓÂÑÇÚ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇÎËÖÏÊÎÓÃÇÙÚÎØËÚÇÔÃÇÁÓÖÇÏÔËÙÚÎÔ
ÖÏÕÙÑÒÎØÂÌ¦ÙÎÚÎÝÓËÖÕÒÒÁÝ
ËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝÔËÑØÕÆÝÑ¦ÛËËÏÑÕÙÏÚËÚØ¦ÜØÕ ÇÛ×ÝÚÕÔÜÓÁÔÕ
ÇÙÃÒËÏÕÊËÔÊÏÇÛÁÚËÏÍØÇÖÚÄÙÆÔÚÇÍÓÇÕÆÚËÙÇÌËÃÝÑÇÔÄÔËÝÍÏÇ
ÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÇÔÇÖÒÂØÜÙÎÝËÔÄÝ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÖÕßÊËÔÊÆÔÇÚÇÏÔÇ
ËÑÖÒÎØ×ÙËÏÚÇÑÇÛÂÑÕÔÚ¦ÚÕßÎ

Πρωθυπουργός
περιορισμένης ευθύνης
ο Ράαμπ απέναντι στην
υγειονομική κρίση και
την επαπειλούμενη
οικονομική καταστροφή.
Þ×ØÇÈßÛÃàËÚÇÏÙÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÚÎÙÚÏÍÓÂÇÑØÏÈ×ÝÑÇÚ¦
ÚÎÔÕÖÕÃÇÇÖÇÏÚËÃÚÇÏÎÓÁÍÏÙÚÎ
ÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÎÍËÙÃÇÝ
ÖÄÚÕÑØËÈ¦ÚÏÚÕßÙÚÕËÔÚ¬ÄÓÇÝÒÃÍÕÖØÏÔËÏÙÇÞÛËÃÙÚÎÔËÔÚÇÚÏÑÂÕ¬àÄÔÙÕÔÄØÏÙËÜÝÖØÕÙÜØÏÔÄÇÔÚÏÑÇÚÇÙÚ¦ÚÎÚÕßÄÖÕßÇßÚÄ
ËÃÔÇÏÇÔÇÍÑÇÃÕ®ÚÕÔßÖÕßØÍÄÐÜÚËØÏÑ×Ô§ÚÄÓÏÔÏÑª¦ÇÓÖ©ÞØÕÔÕÝª¦ÇÓÖÊËÔßÖÂØÐËËÖÏÙÚÂÛÏÕÝ
ÌÃÒÕÝÚÕß¬àÄÔÙÕÔÇÔÚÃÛËÚÇÂÚÇÔ
ÇÔÛßÖÕÉÂÌÏÄÝÚÕßÙÚÎÓ¦ÞÎÍÏÇÚÎ
ÊÏÇÊÕÞÂÚÎÝ¬ËØÁàÇ¡ÁÏÄÚÇÔÚÕÔ
ÞÇØÇÑÚÂØÏàËÕÖÕØÚÕßÔÏÙÚÂ¦ÒÒÕ

ÇÔÙÚÎÔÚËÒÏÑÂÌ¦ÙÎÚÎÝÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÝÚÕÔßÖÕÙÚÂØÏÐËßÔÕÊËÆËÚÇÏÇÖÄÚÎÌÂÓÎÚÕßÙÑÒÎØÕÖßØÎÔÏÑÕÆÑÇÏÚÕß¦ÑÇÓÖÚÕßÁÞËÏÑÇÑÁÝ
ÙÞÁÙËÏÝÓËÇØÑËÚÕÆÝßÖÕßØÍÕÆÝ
ÑÇÏÊËÔÊÏÇÛÁÚËÏÓËÍ¦ÒÎÑßÈËØÔÎÚÏÑÂÖËÃØÇÃÔÇÏÄÓÜÝÖËÖËÏÙÓÁÔÕÝÛÏÇÙ×ÚÎÝÚÕßÑÇÛÇØÕÆ®
)YL_P[ÇÑÄÓÎÑÇÏÞÜØÃÝÙßÓÌÜÔÃÇ
ÓËÚÎÔÑÏÇßÚÄÖØÁÖËÏÔÇÈ¦ØßÔËÇÖÕÌÇÙÏÙÚÏÑ¦ÏÛÇÔÄÚÇÚÇÕ
¡ÖÄØÏÝ¬àÄÔÙÕÔÂÛËÒËÔÇÙÚËÃÒËÏ
ÖØÕÝÄÒÕßÝÚÕÓÂÔßÓÇÄÚÏÎßÖÄÛËÙÎÚÎÝàÜÂÝÚÕßÚÕ)YL_P[ÊËÔ
ÖØÁÖËÏÔÇÚËÛËÃÙËÑÃÔÊßÔÕÄÖÕÏÇ
ÑÏÇÔËÃÔÇÏÎÖØÕÙÜÖÏÑÂÚÕßÚÆÞÎ
ÇÔËÃÝÊËÔÛÇÂÛËÒËÔÇÓÖËÏÙÚÇ
ÖÇÖÕÆÚÙÏÇÚÕßª¦ÇÓÖØÕÙÜØÏÔÄÝ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÎÝËßÛÆÔÎÝÛÇÑÒÎÛËÃÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏ
ÚÎÔßÍËÏÕÔÕÓÏÑÂÑØÃÙÎÙÚÎÔÖÏÕ
ÌÕÔÏÑÂÚÎÝÌ¦ÙÎËÔ×ÎÑßÈÁØÔÎÙÂÚÕßÊÁÞËÚÇÏÂÊÎÙÜØËÃÇËÖÏÑØÃÙËÜÔÍÏÇÚÎÔÚØÇÍËÒÇÌÏÑÂÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÚÎÔÇÔËÖÇØÑÂ
ÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃÇÚÕßÛÔÏÑÕÆßÙÚÂÓÇÚÕÝ±ÍËÃÇÝÚÎÔÇØÍÂËÌÇØÓÕÍÂ
ÊÏÇÍÔÜÙÚÏÑ×ÔËÒÁÍÞÜÔÑÇÏ¦ÒÒÇ
ÖÕÒÒ¦¬ÇßÚÄÞØÕÔÇÎÇÑÁÌÇÒÎ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÕÌËÃÒËÏÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÚÏÝÊØÇÓÇÚÏÑÁÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝ
ÚÎÝÑØÃÙÎÝÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÑÇÏÔÇ
ÇØÞÃÙËÏÔÇÙÞËÊÏ¦àËÏÚÎÊÆÙÑÕÒÎ
ÓËÚÇÈÇÚÏÑÂÖËØÃÕÊÕÚÎÝÙÚÇÊÏÇÑÂÝ
ËÖÏÙÚØÕÌÂÝÙËÑ¦ÖÕÏÕßËÃÊÕßÝÑÇÔÕÔÏÑÄÚÎÚÇ
¡ËÁÔÇÔÇÊÆÔÇÓÕª¦ÇÓÖWYPT\Z
PU[LYWHYLZËÒ¦ÞÏÙÚÇWYPT\ZÑÇÏ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕPU[LYWHYLZÕÏÑÇÃØÏËÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÛÇÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÇÖÄ

ÁÔÇ¦ÚßÖÕÚËÚØÇÓËÒÁÝÑÕÔÑÒ¦ÈÏÕ
ÄÖÕßÛÇÙßÓÓËÚÁÞÕßÔËÖÃÙÎÝÕ
ßÖÕßØÍÄÝÖÇØ¦ÚÜØÜÛßÖÕßØÍ×
¡¦ÏÑÒÑÄÕßÈÕßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔªÃÙÏÕßÔ¦ÑÑÇÏÕßÖÕßØÍÄÝ
±ÍËÃÇÝ¡ÇÚ²¦ÔÕÑ©ÏÌÂÓËÝÖÕß
ÑßÑÒÕÌÕØÕÆÔÙÚÕÔÈØËÚÇÔÏÑÄ¬ÆÖÕÛÁÒÕßÔÚÏÝÙÞÁÙËÏÝÓËÚÇÐÆÚÜÔ
ÚËÙÙ¦ØÜÔÔÇÊÎÒÎÚÎØÏ¦àÕÔÚÇÏÇÖÄ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÙÚØÇÚÎÍÏÑÁÝÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝÚÎÝÑØÃÙÎÝÑÇÏÙßÍÑØÕßÄÓËÔËÝÌÏÒÕÊÕÐÃËÝ
¬ÕÔÜÓÁÔÕÇÙÃÒËÏÕÊËÔËÃÔÇÏ
ÇÓ¦ÛÎÚÕÙËÖÇØÄÓÕÏËÝÊÕÑÏÓÇÙÃËÝ
¬Õ ÕÄÏÔÚ¬àÕØÚàÞÇØÕÖ¦ÒËßËÍÏÇÓÃÇËÈÊÕÓ¦ÊÇËÔ×ÙßÔËÞÏàÄÚÇÔÕqÇÍÑÄÙÓÏÕÝÄÒËÓÕÝÑÇÏÛÁØÏàËÎÏÙÖÇÔÏÑÂÍØÃÖÎ
ÎÕÖÕÃÇÚËÒÏÑ¦ÙÚÕÃÞÏÙËÚÎàÜÂ
ØËÚÇÔ×ÔÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇ
ÚÕßqÇÍÑÕÙÓÃÕßÕÒÁÓÕßÕ©ßÃÔÙÚÕÔ¬Ù×ØÚÙÏÒÇØØ×ÙÚÎÙËÊÆÕ
ÌÕØÁÝÇÖÄÖÔËßÓÕÔÃÇ¬Õ 
ÒÃÍÕÓËÚ¦ÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕÚÕßÚ¦ÒÏÔ
ÄÚÇÔÕ¤ßÞØÄÝÄÒËÓÕÝÈØÏÙÑÄÚÇÔ
ÙËÓÃÇ¦ÑØÜÝÇÖØÄÈÒËÖÚÎÌ¦ÙÎÕ
¬Ù×ØÚÙÏÒÖÕßËÃÞËÇÔÇÒ¦ÈËÏÑÇÏ
Ö¦ÒÏÚÎÔÖØÜÛßÖÕßØÍÃÇÈÍÂÑËÔÕÑ
¦ÕßÚÍÏÇÑ¦ÓÖÕÙÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÇÖÄ
ËÍÑËÌÇÒÏÑÄËÖËÏÙÄÊÏÕ¥ÙÚÄÙÕÚÕ
ÙÎÓËØÏÔÄÑËÔÄËÐÕßÙÃÇÝÙËÓÏÇÞ×ØÇÖÕßÊÕÑÏÓ¦àËÚÇÏÚÄÙÕÙÑÒÎØ¦
ÇÖÄÁÔÇÔÇÄØÇÚÕËÞÛØÄÊËÔÖÇÆËÏ
ÔÇÖØÕÑÇÒËÃÇÔÎÙßÞÃÇÏÊÏÇÃÚËØÇ
ÄÚÇÔÎÖÇØÕÆÙÇÑßÈÁØÔÎÙÎÚÜÔ
¬ÄØÏÝÇÔÚÒËÃÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÚÎÔ
ÄÖÕÏÇÊÆÔÇÓÂÚÎÝÇÖÄÚÕÔÎÍÁÚÎ
ÚÎÝ©¬àÄÔÙÕÔÇÙÌÇÒ×ÝÊËÔËÃÔÇÏ¬Ù×ØÚÙÏÒÇÒÒ¦ÕÏÙßÔËØÍ¦ÚËÝ
ÚÕßÇÙÌÇÒÁÙÚÇÚÇÊËÔËÃÔÇÏ0ÔÚËÔ

Μάσκες: ο σώζων εαυτόν σωθήτω...
«Στο κυνήγι ÚÎÝÓ¦ÙÑÇÝÇÔÚÇÍÜÔÏàÄÓÇÙÚËÚÕßÝÖ¦ÔÚËÝÖÒÎÔÚÎÝÔÚÇØÑÚÏÑÂÝ®©ËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝßÍËÏÕÔÕÓÏÑÂÝßÖÎØËÙÃÇÝÚÎÝ¢ÒÄØÏÔÚÇ
¬à¦ØËÔÚ¡ÄÙÑÕÈÏÚÝÖËØÏÁÍØÇÉËÓË
ÍÒÇÌßØÄÚØÄÖÕÚÎÓ¦ÞÎÍÏÇÚÎÔÇÖÄÑÚÎÙÎÑØÃÙÏÓÕßßÍËÏÕÔÕÓÏÑÕÆßÒÏÑÕÆËÔÓÁÙÜÖÇÔÊÎÓÃÇÝ¬ÕÍËÍÕÔÄÝ
ÄÚÏÄÒËÝÕÏÞ×ØËÝàÎÚÕÆÔËÔÇÍÜÔÃÜÝ
ÑÇÏÚÇßÚÕÞØÄÔÜÝÚÇÃÊÏÇßÒÏÑ¦ËÔ×
ÕÏÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÊËÔËÃÞÇÔÌØÕÔÚÃÙËÏ
ÔÇÊÏÇÛÁÚÕßÔÙÚØÇÚÎÍÏÑ¦ÇÖÕÛÁÓÇÚÇÁÞËÏÕÊÎÍÂÙËÏÙËÓÏÇÖÇÍÑÄÙÓÏÇ
ÑÕÆØÙÇËÖÏÑØ¦ÚÎÙÎÝÙÚÎÔÕÖÕÃÇÕ
ÇÔÛØ×ÖÏÔÕÝÖÕÒÏÚÏÙÓÄÝÁÞËÏÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ßÖÕÑÇÚÇÙÚÇÛËÃÇÖÄÚÕÕ
Û¦ÔÇÚÄÝÙÕßÎàÜÂÓÕß®
ØÞÎÍÕÃÑØÇÚ×ÔÚÎÒËÌÜÔÕÆÔ
ÇßÚÕÖØÕÙ×ÖÜÝ ÙË ÊÏËßÛßÔÚÁÝ
ÖÇØÇÍÜÍÂÝÖÇØÇÍÍËÒÃËÝßÌÇØÖ¦ÙÙÕÔÚÇÏÙÚÕÓÁÙÕÚÎÝÊÏÇÊØÕÓÂÝÞ×ØËÝÖÕßÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏÓÏÑØÄ
ÇØÏÛÓÄÊÏÇÍÔÜÙÚÏÑ×ÔÚËÙÚÍÏÇÚÃ
ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÎÔÇØÞÂÚÎÝËÖÏÊÎÓÃÇÝÊËÔÓÖÕØÕÆÔÔÇÖØÕÓÎÛËßÛÕÆÔÕÆÚËÑÇÏÇßÚ¦ÍÏÇÚÃÖÒÕßÙÏÄÚËØËÝÞ×ØËÝÁÞÕßÔÑÒËÃÙËÏ®ÚÎÔ
ÖÇØÇÍÜÍÂÚÜÔËÖÄÓËÔÜÔÓÎÔ×Ô
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Της ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ ΜΠΕΡΣΗ

O «πόλεμος της μάσκας» ~ÑÜÒ~¨Ñ³ÉË4oÉ{Ð{~ÌÈÜ{~Ì×¨³É³Ñ{É
ÑÉ¨ÜÒÑÐÉ¨¨{ÐÌÐ{ÑT¨ÑVÑÜÜÒ³iÙ{ÑÙ¨ÐÊ~Ñ³ÑÜÊoÉ{ÉÒÜÜi
ÏÖÒÜÓÇÚÏÑÁÝÙßÓÈ¦ÙËÏÝÑÇÚÇØØÁÕßÔÑÇÛ×ÝËØÓÇÔÕÃÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÏÑÇÚÇÍÍÁÒÒÕßÔËÖÜÔÆÓÜÝ
ÚÏÝÍÏÇÙÆÍÞØÕÔÎÖËÏØÇÚËÃÇ®
ÑÇÏÚÇÑÚÏÑÁÝÍØÏÇÝÆÙÎÝ®ÙÚÕ
ÖÇÍÑÄÙÓÏÕÑßÔÂÍÏÚÎÝÓ¦ÙÑÇÝ
ËÔ×¦ÒÒÕÏÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÏÖÇØÇÖÕÔÏÕÆÔÚÇÏÄÚÏÊÏÇÞËÏØÃàÕÔÚÇÏÞØÂÓÇÚÇÌÕØÕÒÕÍÕßÓÁÔÜÔÑÇÏÊËÔ
ÓÖÕØÕÆÔÔÇÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÕÆÔÚÏÝ
ÄÚÇÔÇßÚÁÝÖÇÃØÔÕßÔÑÒËÏ-

ÙÓÁÔËÝ®ÖÇØÇÍÍËÒÃËÝÖÒÎØ×ÔÕÔÚÇÝÚÇÚØÏÖÒ¦ÙÏÇ
ÆÖÇØÐÎÙÚØÇÚÎÍÏÑ×ÔÇÖÕÛËÓ¦ÚÜÔÑÇÏÙÞËÊÃÕßÍÏÇÇÆÐÎÙÎÚÎÝ
ÖÇØÇÍÜÍÂÝÙËÖËØÃÖÚÜÙÎÑØÃÙÎÝ
ÛÇËÃÞËÇÖÕÚØÁÉËÏÚÎÔÚØÕÓÇÑÚÏÑÂ
ÇßÚÂÑÕÆØÙÇ©ÓÜÝÎÊÏÇÚÂØÎÙÎ
ÙÚØÇÚÎÍÏÑ×ÔÇÖÕÛËÓ¦ÚÜÔÊËÔÙßÓÈÇÊÃàËÏÓËÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÚÎÝÖÒÂØÕßÝ
ÊÏËÃÙÊßÙÎÝÚÎÝËÒËÆÛËØÎÝÇÍÕØ¦ÝÙË
Ñ¦ÛËÚÕÓÁÇÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝÄÖÜÝ

ÁÊËÏÐËÓËÚØÇÍÏÑÄÚØÄÖÕÚÕÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÎÝÒÈËÚÃÇÝÎÕÖÕÃÇÓÄÒÏÝ
ÖØÄÖËØÙÏËÐ¦ÔÚÒÎÙËÚÕÙÚØÇÚÎÍÏÑÄÇÖÄÛËÓÇÕÏÔÕÖÔËÆÓÇÚÕÝÖÕß
ÊÏÇÚÎØÕÆÙËËÖÃÊËÑÇËÚÃËÝÍÏÇÚÎÔ
ÖÇØÇÙÑËßÂÇÖÕÒßÓÇÔÚÏÑ×ÔÙËÖËØÃÖÚÜÙÎËÖÏÊÎÓÃÇÝÒÄÍÜÚÕßÇÔÕÃÍÓÇÚÕÝ®ÚÎÝÇÍÕØ¦ÝÕÏÔÕÖÔËÆÓÇÚÕÝ
Ð¦ÒÒÕßÚÎÔ×ØÇÖÕßÕÏ
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂ
ÏÙÞÆÚÕßÝÍÏÇÔÇÖØÕÓÎÛËßÛÕÆÔÄÙÕ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÒÏÑÄÓÖÕØÕÆÔÚÇßÚÕÞØÄÔÜÝÇÖÇÍÕØËÆÕßÔÙÚÏÝËÚÇÏØËÃËÝÖÕßÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÙÚÎ
Þ×ØÇÔÇËÐ¦ÍÕßÔßÒÏÑÄËÃÚËÁÞÕßÔ
ÑÒËÏÙÓÁÔËÝÖÇØÇÍÍËÒÃËÝËÃÚËÄÞÏ
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Aκροβατώντας σε τεντωμένο σχοινί
Η «αναστολή εργασιών» φέρνει την βιομηχανία του αθλητισμού στα πρόθυρα ενός κραχ
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

Η νόσος COVID-19 μας έφερε μια καθημερινότητα που δεν είχαμε ξαναζήσει και εν μέσω εγκλεισμού είμαστε
δέκτες εκτιμήσεων από ειδικούς κάθε
επιστημονικού κλάδου για τη συνέχεια
της ζωής μας. Η αθλητική βιομηχανία,
όχι μόνο δεν αποτελεί εξαίρεση, αλλά
δέχθηκε καίριο πλήγμα, μιας και είναι
από τους κλάδους που οδηγήθηκαν
σε άμεση και καθολική «αναστολή εργασιών». Οι ανακοινώσεις για αναβολή
διοργανώσεων είναι καθημερινές και
δε γλίτωσε και το κορυφαίο ραντεβού
του 2020, οι Ολυμπιακοί αγώνες.
Αυτή τη στιγμή, η προσπάθεια που
γίνεται από τις αθλητικές αρχές, είναι
να βρεθεί τρόπος να αποφευχθεί με
κάθε τρόπο το οικονομικό κραχ. Οι
αρχές του ποδοσφαίρου, FIFA-UEFA,
συμφώνησαν σε ένα πράγμα: αν δε
βρεθεί τρόπος να ολοκληρωθεί η
σεζόν οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές. Σύμφωνα με έρευνα του
«Sports Business Institute», μόνο για
τα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα της
Ευρώπης (Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία,
Γερμανία, Γαλλία) το ύψος της ζημιάς
σε περίπτωση που δε γίνουν οι υπόλοιποι αγώνες φτάνει στα €4δις.! Η
γνωστή σελίδα υπολογισμού της αξίας
των παικτών (transfermarkt) προχώρησε σε αναπροσαρμογές προς τα
κάτω και το συνολικό ύψος της πτώσης ξεπέρασε τα €9δις.!

Η στάση των UEFA-FIFA

Από την πρώτη στιγμή η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία έκανε παραχωρήσεις αναβάλλοντας τις διοργανώσεις
των Εθνικών ομάδων προκειμένου
να δοθεί χρόνος στις ομοσπονδίες
να ολοκληρώσουν τα πρωταθλήματά
τους. Η FIFA προχώρησε ένα βήμα
παρακάτω και τόνισε πως η σεζόν
2019-20 έχει ανοικτό τέλος και όποτε
μπορεί κάθε χώρα να παίξει, θα δικαιούται να το κάνει. Μάλιστα, με το
που προέκυψε μια χώρα που ανακοίνωσε οριστική διακοπή, Βέλγιο, της
κατέστη σαφές πως κινδυνεύει η εκπροσώπηση των ομάδων της στα κύπελλα Ευρώπης ώστε να μην υπάρξει
παράδειγμα και για άλλους.

Γιώργος Κούμας και Χάρης Λοϊζίδης ανέλαβαν τις επαφές με το υπουργείο Οικονομικών.
νυχτερινούς, κατά πάσα πιθανότητα
χωρίς θεατές και με διαλείμματα στα
δυο ημίχρονα ώστε να δροσίζονται
οι παίκτες. Έγινε και τηλεδιάσκεψη
της ηγεσίας της ΚΟΠ (Κούμα-Λοϊζίδη)
με τον ΥΠΟΙΚ Κωνσταντίνο Πετρίδη
σε μια προσπάθεια να δοθεί κάποια
στήριξη προς το άθλημα ώστε να μην
καταρρεύσει. Οι ομοσπονδίες μπάσκετ
και βόλεϊ, πήραν την απόφαση όπως
τερματίσουν τη σεζόν τους.

Χώρες σε ρόλο «ανταρτών»

Στο Βέλγιο είναι γεγονός πως οι
προτροπές της UEFA έπιασαν τόπο
και τελικά αντί οριστικής διακοπής,
ανακοινώθηκε νέα τηλεδιάσκεψη
στις 24 Απριλίου όπου θα συζητηθεί
το θέμα. Σύμφωνα με πληροφορίες,
που ακόμα δεν επιβεβαιώθηκαν επίσημα, η ημερομηνία επιλέγηκε καθώς
μια μέρα πριν θα γίνει νέα τηλεδιάσκεψη της εκτελεστικής επιτροπής
της UEFA για εξέταση των διαφόρων
ζητημάτων. Η αρχική τους απόφαση
θα έδινε τον τίτλο στην πρωτοπόρο
τη στιγμή της διακοπής Κλαμπ Μπριζ.
Οι Σκωτσέζοι είχαν παρόμοια πρό-

θεση με τους Βέλγους αλλά έκαναν
πίσω τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την
πρέμιερ κατηγορία τους. Για τις μικρότερες αποφάσισαν να γίνει ψηφοφορία ανάμεσα στις ομάδες και αν
το 75% ψηφίσει υπέρ της διακοπής
τότε αυτό θα γίνει. Για ανόδους και
υποβιβασμούς θα αποφασίσουν αργότερα. Υπάρχει και η περίπτωση της
Ολλανδίας που τονίζει με έντονο ύφος
πως δε θα της επιβάλει το τι θα κάνει
με το πρωτάθλημά της, με τις περισσότερες ομάδες να ζητούν διακοπή.
Πρόθεση διακοπής εκφράστηκε και
στην Ελλάδα όμως μετά την επιστολή
της UEFA έκαναν δεύτερες σκέψεις.

Τι κάνουν οι «μεγάλοι»

Τα κορυφαία πρωταθλήματα εξαντλούν τις πιθανότητες για να ολοκληρωθούν, με τη Γερμανία να είναι η
πλέον προχωρημένη σε αυτό τον τομέα όπως και γενικότερα στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Υπολογίζουν
πως αρχές Μαΐου θα είναι σε θέση
να παίξουν, ενώ ήδη οι ομάδες προπονούνται σε μικρά γκρουπ. Η απόφασή τους είναι να παίζουν κεκλει-

Η κατάσταση στην Κύπρο

Η ΚΟΠ τηρεί πιστά τη γραμμή των
FIFA-UEFA και κάνει προσπάθειες
για να ολοκληρωθεί η σεζόν. Οι προβλέψεις λένε πως αν όλα πάνε βάσει
του πλάνου της κυβέρνησης και της
ειδικής ιατρικής ομάδας που συνεστήθη στο υπουργείο Υγείας, αρχές
Μαΐου θα μπορούν να γίνουν προπονήσεις και αρχές Ιουνίου να ξεκινήσει
η δράση. Η ομοσπονδία ετοιμάζει
πρωτόκολλο για τη διεξαγωγή των
αγώνων και λόγω του ιού και λόγω
των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στο νησί. Μιλάμε για αγώνες

Τα στάδια από χώροι διασκέδασης έχουν μετατραπεί σε νοσοκομεία. Στάδιο super-

dome Νέα Ορλεάνη κατά τη θεομηνία του Τυφώνα Κατρίνα 2005.

σμένων των θυρών και με τους ποδοσφαιριστές να υποβάλλονται σε
τεστ πριν από κάθε αγώνα τους. Εννοείται πως μιλάμε για παιχνίδια Σάββατο-Τετάρτη ώστε να τελειώσει το
συντομότερο η σεζόν. Το μεγαλύτερο
πρόβλημα υπάρχει στην Ιταλία που
πολλές ομάδες και για λόγους ηθικής
θεωρούν λάθος αυτή η χρονιά, με την
εθνική τραγωδία στην οποία υποχρέωσε τη χώρα η πανδημία, να ολοκληρωθεί.

Η μεγάλη εξαίρεση

Πρόκειται ασφαλώς για τη Λευκορωσία με τον πρόεδρο Λουκασένκο
να έχει άλλη εντελώς διαφορετική
προσέγγιση και έτσι το πρωτάθλημα
συνεχίζεται κανονικά. Από ιατρικής
πλευράς είναι, άκρως, συζητήσιμο
αλλά εμπορικά τους βγήκε αφού πολλοί έστρεψαν το βλέμμα τους προς
τα εκεί.

Τα άλλα σπορ

Πλην του ποδοσφαίρου, στα υπόλοιπα σπορ τα οικονομικά δεδομένα
δεν είναι ίδια κι έτσι οι περισσότερες
λίγκες προχώρησαν ήδη στην οριστική
διακοπή τους. Εξαίρεση αποτελεί η
Ευρωλίγκα, που προσπαθεί να βρει
τρόπο να τελειώσει τη σεζόν, και το
μπασκετικό champions league της FIBA που θα γίνει τον Αύγουστο υπό τη
μορφή final-8. Η έδρα διεξαγωγής θα
αποφασιστεί αργότερα. Για τον Αύγουστο μεταφέρθηκε και το αντίστοιχο
Champions League του Χάντμπολ με
έδρα διεξαγωγής την Κολωνία.
Η βιομηχανία του παγκόσμιου
αθλητισμού ακροβατεί σε τεντωμένο
σκοινί το οποίο αν κοπεί, θα αλλάξει
μια για πάντα τα σπορ, όπως τα μάθαμε στη σύγχρονη εποχή τους. Βιώνουμε στιγμές που πρέπει να πάμε
πίσω στον Β’ παγκόσμιο πόλεμο για
να τις ξανασυναντήσουμε και αυτό
από μόνο του αρκεί να εξηγήσει τη
σοβαρότητα της κατάστασης.

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Περιμένοντας την ΟΥΕΦΑ

νηριές και συνωμοσίες… στην τελική
ότι η ΟΥΕΦΑ θελήσει και διατάξει θα
ισχύσει στο πρωτάθλημα μας και όλα
τα υπόλοιπα μοιάζουν κουροφέξαλα.
Εδώ καλά, καλά το Βέλγιο τείνει ν’ αλλάξει την απόφασή του περί της διακοπής του πρωταθλήματος… εμείς θα
επαναστατήσουμε;

περίοδο που δεν διεξάγονται αγώνες
και προπονήσεις. Λύση στις διαπραγματεύσεις σωματείων και ΠΑΣΠ δύσκολα θα βρεθεί. Εκτός και αν η ΚΟΠ
συμβάλει, όχι μόνο με προτάσεις, αλλά
με πρακτικό τρόπο. Με οικονομική
βοήθεια, εκεί και όπου πραγματικά
χρειάζεται, εκεί και όπου μπορεί με
αδιαμφισβήτητα στοιχεία να αποδειχθεί το σοβαρό οικονομικό πρόβλημα.

* * * * *

* * * * *

Κοκορομαχίες, τακτικισμοί, κουτοπο-

Η συμβολή της ΚΟΠ

Στερνή μου γνώση…

βάλλουν, ως προς το μέγεθος της οικονομικής ζημιάς, κανείς δεν αμφιβάλλει ότι προκύπτει θέμα ρευστότητας
τους μήνες αυτούς της αγωνιστικής
απραξίας. Ακόμη και αν υπερβολικές
μπορεί να κριθούν κάποιες από τις
απαιτήσεις της πλευράς των ποδοσφαιριστών, κανείς δεν αμφιβάλλει
για το δικαίωμα και σε κάποιες περιπτώσεις ανάγκη, να πάρουν έναντι των
συμβολαίων τους, ακόμη και για την

λων κυρίως) ομάδων, αναφέρεται στην
ανάγκη αναθεώρησης των οικονομικών δεδομένων και σε σημαντική μείωση του προϋπολογισμού. Όλα αυτά,
συνέπεια των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού και
χωρίς ακόμη να γνωρίζουμε το συνολικό μέγεθος της ζημιάς. Καλά κάνουν
και αναθεωρούν απόψεις και τακτικές
τα ποδοσφαιρικά σωματεία. Θα έπρεπε, ωστόσο, να είχαν νοικοκυρέψει τα

Ακόμη και αν κάποιες ομάδες υπερ-

Το ένα μετά το άλλο ρεπορτάζ (μεγά-

οικονομικά τους πολύ νωρίτερα. Γιατί
συμβόλαια εκατοντάδων χιλιάδων και
προϋπολογισμοί ή μισθολόγια ποδοσφαιρικών τμημάτων με διψήφιο τον
αριθμό σε εκατομμύρια ευρώ, δεν
συμβάδιζαν ποτέ με τις ρεαλιστικές
δυνατότητες του κυπριακού ποδοσφαίρου. Κάλλιο αργά παρά ποτέ, θα
μπορούσε να πει κάποιος, αν και με σιγουριά δεν μπορεί να εκτιμηθεί αν η
φιλοσοφία αυτή θα επικρατήσει όταν η
κατάσταση θα επιστρέψει σε φυσιολογικές συνθήκες…

* * * * *

Τραγική κατάσταση

Τραγική είναι η κατάσταση στις ομά-

δες Β’ Κατηγορίας. Όλες πλην μιας θέλουν να βάλουν παύλα για να τελειώνει η ιστορία και να φύγει ένα βάρος
από πάνω τους. Και να ξεκινήσει το
πρωτάθλημα θα παίζουν στο κατακαλόκαιρο στις θερμοκρασίες της Κύπρου; Συν τοις άλλοις θα κινδυνεύουν
όλοι από αφυδάτωση.

* * * * *

Ελπίζοντας…

Όλοι βλέπουν ότι είναι δύσκολο να ξα-

ομάδες στο διάγγελμα περί αποχής
προπονήσεων. Κάποιες μερίμνησαν να
βρουν τρόπους στέλνοντας παίκτες να
τρέξουν ανά γκρουπ, υπό τις οδηγίες
των γυμναστών. Η κουτοπονηριά στο
μεγαλείο της.

ναπαιχτεί ποδόσφαιρο στη σεζόν 201920. Η πανδημία έχει εκτροχιάσει τα
πάντα και δεν θα μπορούσε να μην
συμβεί αυτό και με το ποδόσφαιρo.
Οι περισσότερες ομοσπονδίες αποφεύγουν να ρίξουν τίτλους τέλους, ελπίζοντας ότι κάτι θα γίνει και θα σωθεί η
χρονιά (και τα χρήματα, που ήλπιζαν να
πάρουν). Ένας… ιός ξέρει τι θα γίνει.

* * * * *

* * * * *

Κουτοπονηριά

Σιγά που θα πειθαρχούσαν όλες οι

ΑΠΟΨΕΙΣ

Με ή χωρίς καραντίνα
Είναι ωραία όλη αυτή η «ρομαντικοποίηση»
του δράματος που ζούμε… μάλλον έχει
να κάνει με τους αμυντικούς μηχανισμούς,
που δημιουργεί ο άνθρωπος μήπως και
ωραιοποιήσει ένα ζοφερό γι’ αυτόν περιβάλλον. Εδώ καλά, καλά στο κολαστήριο
του Άουσβιτς και οι κρατούμενοι επινοΤου
ούσαν διάφορα φαντασιακά σκηνικά μήΧΡΙΣΤΟΥ
πως και καταφέρουν να αποδράσουν από
ΖΑΒΟΥ
τις κτηνώδεις- απάνθρωπες συνθήκες
που αντιμετώπιζαν. Μιλώντας για το παρόν, πολλοί είναι
αυτοί που συζητούν περί της ανάγκης να προβούμε ο καθένας στην ψυχική ενδοσκόπησή του, άλλοι μιλούν για
γιόγκα στο σπίτι, βαθιές αναπνοές, μαγειρική, κηπουρική,
ανάγνωση και άλλες τέλος πάντων εναλλακτικές προτάσεις
μήπως και καταφέρουμε να βγάλουμε την καραντίνα.
Μια άλλη επίσης βαθυστόχαστη πρόταση των πιο οπτιμιστών έχει να κάνει και με την ευκαιρία που μας δίνεται
τούτη την περίοδο, ν’ αλλάξουμε συλλογικά, να γίνουμε
πιο ανθρώπινοι, να επανακαθορίσουμε τις προτεραιότητές
μας σαν άτομα και σαν κοινωνία και διάφορα τέτοια
ωραία λόγια, που μοιάζουν να βγαίνουν από το περιεχόμενο
ομιλίας του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ ή στίχοι γραμμένοι σε
τραγούδια του Τζον Λένον. Ωραία όλα αυτά και καμία
διαφωνία με όποιον στοχάζεται ή οραματίζεται ένα καλύτερο κόσμο, έτσι όπως θα προκύψει μετά το τέλος της
επιδημίας. Μόνο που, συνήθως, η αντίληψη της πραγματικότητας σ’ αναγκάζει τις πλείστες των φορών σε μια
ανώμαλη προσγείωση. Εστιάζοντας στην Κύπρο, δεν
χρειάζεται και πολύ να δεις ότι τα πάθη, τα μίση και ο
κατατρεγμός συνανθρώπων μας ελάχιστα αλλοιώθηκαν
στην παρούσα φάση. Υπάρχουν μεν, κινήσεις βαθιά ανθρώπινες με περίσσευμα αλληλεγγύης μεταξύ των ανθρώπων, αλλά η αντιπαλότητα στη δημόσια κουβέντα
παραμένει ανίκητη. Τα παραδείγματα πολλά…
Ο πιστός παραμένει κάργα εχθρικός με τον άπιστο και
αντίστροφα, ο ιδιωτικός υπάλληλος κόντρα στο δημόσιο,
οι Ακελικοί με τους δεξιούς, οι παραβάτες της καραντίνας
μοιάζουν με ιδανικά θύματα λιθοβολισμού, οι γονείς που
ζητάνε τον επαναπατρισμό των παιδιών τους συμβάλλουν
κατά κάποιους στην εξάλειψη του λαού μας, οι Τούρκοι
παραμένουν κακοί και φθονεροί, οι μετανάστες απειλή
για την ομαλοποίηση της ζωής μας… άμα σ’ όλα αυτά
προσθέσεις και τις δεκάδες θεωρίες συνωμοσιολογίας
που αναπτύχθηκαν ραγδαία, τότε αντιλαμβάνεσαι ότι τα
περί αναθεώρησης και επανατοποθέτησης του καθενός,
μοιάζουν περισσότερο με παραμύθια για μεγάλους, όχι
για να κοιμούνται αλλά να παραμένουν ξύπνιοι μαζί και
τα ζωώδη ένστικτά τους. Λίγο -πολύ εύκολα διαπιστώνεις
ότι η ποιότητα ή η ψυχική καλλιέργεια και ηθική του καθενός, είναι βαθιά ριζωμένη μέσα του. Με ή χωρίς καραντίνα, δύσκολα διαφοροποιείται γενικώς, λαμβάνοντας
φυσικά υπόψη, την εξαίρεση στον κανόνα. Δυστυχώς!

Το συμφέρον…
Κατανοητό, πως σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση, όπως αυτήν που διανύουμε ως
χώρα αλλά και ως κυπριακό ποδόσφαιρο,
είναι λογικό να υπάρχουν θέσεις και απόψεις πολλές και διαφορετικές. Κανείς δεν
ξαναμπήκε σε διαδικασία να αποφασίσει,
υπό τον κίνδυνο σοβαρών επιπτώσεων
Του
για τη δημόσια υγεία, αν πρέπει ή αν μπορεί
ΓΙΩΡΓΟΥ
να διεξαχθούν προπονήσεις και κατ’ επέΛΟΓΙΔΗ
κταση αγώνες. Κανείς δεν μπορεί να επικαλεστεί εμπειρία, στη λήψη απόφασης ως προς το τι θα
πρέπει να γίνει, στο χειρότερο σενάριο, της αδυναμίας
ολοκλήρωσης των φετινών πρωταθλημάτων. Το θέμα δεν
έχει να κάνει με τη δυνατότητα ή τις ρεαλιστικές πιθανότητες
να προκύψει ομοφωνία, στις όποιες σημαντικές αποφάσεις
θα πρέπει να παρθούν. Ωστόσο, θα ανέμενε κάποιος, σε
μια τόσο κρίσιμη για το ποδόσφαιρο περίοδο, πως οι όποιες
διαφορετικές απόψεις ή προσεγγίσεις, θα έπρεπε τουλάχιστο
να είχαν την ίδια φιλοσοφία.
Τη φιλοσοφία για τη λιγότερη δυνατή ζημιά (όχι μόνο
οικονομική) του αθλήματος, των σωματείων και γενικότερα
των ανθρώπων του. Κάτι που δυστυχώς δεν προκύπτει,
αφού υπερισχύει όπως πάντα, το σωματειακό ή προσωπικό
συμφέρον. Αμφιβάλλει κανείς πως την πιθανότητα ή την
αναγκαιότητα, οριστικής διακοπής, το κάθε σωματείο την
αντιλαμβάνεται με διαφορετικά κριτήρια, τα οποία δεν
έχουν να κάνουν μόνο με τη διασφάλιση της υγείας των
αθλητών; Οι απόψεις που έχουν ήδη εδώ και μέρες εκφραστεί
από κάποιους και οι προτάσεις τύπου εμείς δεν είναι
ανάγκη να ξανά αγωνιστούμε και σε μια τέτοια περίπτωση
απαλλασσόμαστε και από την υποχρέωση καταβολής κάποιων μισθών, φανερώνουν και επιβεβαιώνουν μια επιλεκτική ευαισθησία στο όλο θέμα… Όπως επίσης και οι
προτεινόμενες λύσεις σε περίπτωση μη διεξαγωγής κάποιων
αγώνων και οριστικής διακοπής πρωταθλημάτων. Προτάσεις
οι οποίες αναλόγως συμφερόντων διαφέρουν. Κλασσικό
παράδειγμα, το ενδεχόμενο επικύρωσης μιας βαθμολογίας
όπως αυτή ίσχυε μέχρι τη διακοπή, το οποίο διαφορετικά
ερμηνεύεται και αναλόγως του «κέρδους» ή της «ζημιάς»
της κάθε πλευράς από μια τέτοια απόφαση. Δικαίωμα του
κάθε σωματείου, του κάθε παράγοντα να υποστηρίξει τη
θέση του, στα διάφορα υποθετικά σενάρια. Ας μην επικαλούνται, ωστόσο, το γενικότερο καλό και συμφέρον
του κυπριακού ποδοσφαίρου και κυρίως ας μην προσπαθούν
να πείσουν πως προτεραιότητ;a τους αποτελεί η υγεία
των ανθρώπων του χώρου…
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Μεταβολές εβδομάδας
X.A.K.
0,54%

X.A.
-0,30%

Dow Jones

Nasdaq

Nikkei

Dax

FTSE 100

10,77%

8,90%

9,07%

10,38%

6,61%

ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Η Τράπεζα
της Αγγλίας
τυπώνει
χρήμα
Σελ. 10

Πετρέλαιο

€/$

-10,11%

1,28%

Φοβούνται μη φέρει ΜΕΔ η ανεργία

ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑΙ
ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΟ

Οι τράπεζες ανησυχούν από το ενδεχόμενο υφιστάμενοι δανειολήπτες να μείνουν χωρίς δουλειά
Το μορατόριουμ των δόσεων των
δανείων θα λειτουργήσει ανασταλτικά στην αύξηση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, ωστόσο οι τράπεζες ανησυχούν για
την μετά την κρίση του κορωνοϊού
εποχή. Η μεγαλύτερη ανησυχία

τους είναι τυχόν αύξηση της ανεργίας, με αποτέλεσμα οι επιπτώσεις
να καταλήξουν στις τράπεζες επειδή αρκετά υφιστάμενα δάνεια θα
σταματήσουν να εξυπηρετούνται
μετά τη λήξη της περιόδου του
μορατόριουμ. Δηλώνουν πανέ-

τοιμες να δανειοδοτήσουν τις βιώσιμες όμως επιχειρήσεις, ενώ στο
καλό σενάριο η ανάκαμψη θα
είναι αλματώδης κατά το δεύτερο
εξάμηνο του έτους. Την ίδια ώρα,
οι σχεδιασμοί που είχαν πριν ξεσπάσει η κρίση παραμένουν στο

τραπέζι και θα υλοποιηθούν μόλις
ομαλοποιηθεί η κατάσταση και
επιστρέψει η χώρα στην κανονικότητα. Οι επικεφαλής των τραπεζών θα επικεντρωθούν στην
αντιμετώπιση των επιπτώσεων
που τους επέφερε ο κορωνοϊός.

Τα αεροδρόμια ετοιμάζονται για την επόμενη ημέρα
Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας
ΤΗΛ: 22 056 300. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Σε περίπτωση δε που και το 2020
δεν θα είναι καλό ως προς την
κερδοφορία τους, οι επόπτες έχουν
δώσει όλες τις απαραίτητες χαλαρώσεις για να μπορέσουν με
τη σειρά τους να διοχετεύσουν
ρευστότητα. Σελ. 5

Δάνεια
με κρατικές
εγγυήσεις
Εισάγονται σύντομα
Πρέπει να βρέθηκε η χρυσή τομή
αναφορικά με τα δάνεια τα οποία
θα μπορούν να δίνουν οι τράπεζες
και να εγγυάται η κυβέρνηση και
αναμένεται να τροποποιήσει λίγο
το αρχικό νομοσχέδιο με προσθήκες από προτάσεις άλλων κομμάτων, ώστε οι επιχειρήσεις να λάβουν την απαραίτητη ρευστότητα
με χαμηλότοκα δάνεια που θα
αποπληρώσουν όταν ξεπεραστεί
η κρίση. Σελ.4

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΩΣ

Εξετάζουν μοντέλα για
ανάκαμψη της οικονομίας
Σε όλο τον κόσμο οι υπουργοί και οι αξιω-

ματούχοι κυβερνήσεων, δίνοντας χαρακτήρα κατεπείγοντος, καταρτίζουν σχέδια για
το πώς, μετά την πανδημία, θα οδηγήσουν
με σύνεση πίσω στις δουλειές τους εκατομμύρια ανθρώπους και να θέσουν σε επαναλειτουργία την οικονομία τους. Σελ. 9

Χάθηκαν 41.903
θέσεις εργασίας
Τον Μάρτιο στην Ελλάδα

ΜΑΖΙΚΕΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Η πανδημία «μικραίνει»
την Airbnb στην Ελλάδα
Επιταχύνεται ο ρυθμός αποχώρησης κα-

τοικιών από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες
βραχυχρόνιας μίσθωσης. Οι ιδιοκτήτες
προτιμούν τη λύση της εκμίσθωσης μέσω
μακροχρόνιων συμβολαίων, θεωρώντας ότι
οι τιμές των ενοικίων μπορούν να υπερκαλύψουν τα έσοδα μέσω Airbnb. Σελ. 12

Απόδοση δεκαετών
ομολόγων
Απόδοση

Εβδομαδιαία
αλλαγή

Κύπρος

1,74%

0,48%

Γερμανία

-0,36%

0,07%

Γαλλία

0,09%

0,06%

Ιταλία

1,58%

0,12%

Ισπανία

0,77%

0,07%

Ιρλανδία

0,20%

0,02%

Ελλάδα
Ην. Βασίλειο

1,74%

0,02%

0,30%

-0,02%

Βαθμολογία
από οίκους αξιολόγησης
Οίκος
Αξιολόγησης

Μακροπρόθεσμο
Χρέος

Βραχυπρόθεσμο
Χρέος

DBRS
Fitch
Moody’s
S&P

ΒBB (low)
BΒΒBa2
BBΒ-

R-2 (middle)
F3
NP
Α-3

Καθώς οι κυβερνήσεις πολλών ευρωπαϊκών χωρών εξετάζουν με ποιο τρόπο θα απεγκλωβίσουν τις οικονομίες τους χωρίς να προκαλέσουν νέα
επέλαση της πανδημίας, ο ρόλος της βιομηχανίας των αερομεταφορών αναμένεται να αποβεί κρίσιμος. Τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια σχεδιάζουν,
έτσι, να προωθήσουν ενιαίες κατευθυντήριες γραμμές για τα μέτρα ασφαλείας που θα εφαρμοστούν στην Ευρώπη όταν χαλαρώσει η
απαγόρευση κυκλοφορίας και ταξιδιών. Σελ. 11

Τον χειρότερο Μάρτιο των τελευταίων 19 ετών σε ό,τι αφορά την
απασχόληση απεικονίζουν τα στοιχεία του συστήματος «Εργάνη».
Στη διάρκεια του περασμένου
μήνα χάθηκαν στην Ελλάδα 41.903
θέσεις εργασίας. Σελ. 8

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

Οικονομική πολιτική μακροπρόθεσμου ορίζοντα σε δύσκολες εποχές
H σημερινή εποχή αποτελεί πρόκληση για τους πολίτες και απαιτεί
προσαρμογή της καθημερινότητάς
τους. Αποτελεί ταυτόχρονα μια μεγάλη πρόκληση για το πολιτικό
σύστημα. Στο παρόν άρθρο, γίνεται
μια προσπάθεια να συνοψιστούν
τα διδάγματα άριστων πρακτικών
χειρισμού παγκοσμίων κρίσεων.
Αφετηρία και ύψιστη προτεραιότητα πρέπει να αποτελεί πάντοτε η έγκαιρη δράση και η επικέντρωση στην επίλυση των ουσιαστικών αιτιών της κρίσης. Στην
παγκόσμια χρηματοοικονομική
κρίση του 2008, οι προσπάθειες
ήταν άμεσες και επικεντρώθηκαν
στη διοχέτευση ρευστότητας μέσω
του χρηματοοικονομικού τομέα.
Σήμερα, οι προσπάθειες και οι
πόροι διοχετεύονται πρώτιστα
στον τομέα της υγείας και στην
αναπλήρωση εισοδημάτων. Όσες
χώρες καθυστερούν πληρώνουν
βαρύτατο τίμημα.
Μια άλλη αξιοσημείωτη διά-

σταση είναι ο υπερεθνικός χαρακτήρας αντιμετώπισης κρίσεων.
Σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρούμε τάση για εθνικές προσεγγίσεις, οι οποίες γρήγορα αποδεικνύονται ανεπαρκείς. Κυριολεκτικά, όλος ο πλανήτης βρίσκεται στο
ίδιο πλοίο και η παρούσα κρίση
αντιμετωπίζεται μόνο με συνεργασία και ενεργό δραστηριοποίηση
διεθνών οργανισμών.
Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη
την έκταση της κρίσης, είναι απαραίτητο οι εθνικές δημοσιονομικές
πολιτικές να τύχουν διεθνούς στήριξης. Στην περίπτωση της ΕΕ,
κομβικής σημασίας είναι η δραστηριοποίηση της ΕΚΤ και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Στην παρούσα φάση, η συζήτηση επικεντρώνεται στην έκδοση ευρωομολόγου για κάλυψη μεγάλου μέρους
των αυξημένων χρηματοδοτικών
αναγκών των χωρών μελών. Παρόλο που το όραμα του ευρωομολόγου (που αποτελεί την καλύτερη,

υπό τις περιστάσεις, λύση) πιθανόν
να μην καταστεί εφικτό, η ΕΕ φαίνεται αποφασισμένη να στηρίξει
αποτελεσματικά μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας.
Σημαντικό στοιχείο είναι επίσης
ο έντονος κρατικός παρεμβατισμός.
Εύστοχα διατυπώθηκε ότι σε εποχές κρίσης όλοι γινόμαστε «Κεϋνσιανοί», δηλαδή όλοι, ανεξάρτητα
φιλοσοφικών προσεγγίσεων, θεωρούμε επιβεβλημένη την ενεργό
δραστηριοποίηση του κράτους για
στήριξη ευάλωτων ομάδων και της
οικονομίας. Εδώ πρέπει να επισημανθεί ότι το κράτος δεν έχει ανεξάντλητες δυνατότητες, ενώ οι οικονομικές του αντοχές εξαρτώνται
πρώτιστα από τα περιθώρια που
έχει δημιουργήσει στις καλές εποχές. Εξίσου ουσιαστική είναι η στόχευση της κρατικής παρέμβασης:
οι περιορισμένοι πόροι πρέπει να
διοχετευθούν σε δραστηριότητες
που μεγεθύνουν τα κοινωνικά οφέ-

λη και διευκολύνουν την προσαρμογή στη μετά την κρίση εποχή.
Οι επενδυτές που θα κληθούν να
χρηματοδοτήσουν αυξημένα ελλείμματα θα πρέπει να πειστούν
ότι δεν απειλείται η μακροχρόνια
βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών. Είναι επιτακτικό λοιπόν
να υπάρξει μια ξεκάθαρη στρατηγική επιστροφής σε δημοσιονομικά
πλεονάσματα όταν ομαλοποιηθούν
οι συνθήκες. Η έκταση της κρίσης
επιβάλει συμπληρωματικά την
αξιοποίηση εθνικών χρηματοδοτικών πόρων. Στην περίπτωση της
Κύπρου, ο τραπεζικός τομέας μπορεί να χρησιμοποιήσει τα περιθώρια ρευστότητάς του, χρηματοδοτώντας τα δημοσιονομικά ελλείμματα και αποκτώντας με αυτό τον
τρόπο μια πηγή σταθερών εσόδων.
Γενικότερα, οι τράπεζες καλούνται να διαδραματίσουν πρωτεύοντα ρόλο, αξιοποιώντας τα
κεφαλαιουχικά τους αποθέματα
για στήριξη επιχειρήσεων και πο-

3Z&ƮǘȺǏǎǑ
ȆȦȢȞĮĮȞĲĮʌȠțȡȚșİȓĲİ
ıĲȚȢʌȡȠțȜȒıİȚȢĲȠȣ&29,'

λιτών. Βεβαίως, ούτε στην περίπτωση των τραπεζών οι δυνατότητες είναι απεριόριστες και γι’
αυτό γνώμονας πρέπει να είναι η
στήριξη δραστηριοτήτων που θα
παραμείνουν βιώσιμες.
Η σημερινή συγκυρία χαρακτηρίζεται από αυξημένο βαθμό
αβεβαιότητας. Πολλοί αναλυτές
επισημαίνουν ότι, ακόμη και κάτω
από τα καλύτερα σενάρια, δεν
πρέπει να αναμένεται σύντομα
επιστροφή στην ομαλότητα. Το
κράτος, οι επιχειρηματίες και οι
εργοδοτούμενοι πρέπει να προετοιμαστούν για μακρά περίοδο
προσαρμογής και παράλληλα να
θωρακίζονται για την επόμενη
μέρα.

* Ο Ανδρέας Χαραλάμπους είναι οικονομολόγος και πρώην διευθυντής στο
Υπουργείο Οικονομικών.
Ο Όμηρος Πισσαρίδης είναι διευθύνων σύμβουλος της PricewaterhouseCoopers Investment Services.
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Η Γερμανία έχει τις βάσεις
για γρήγορη ανάκαμψη
Η επικαιρότητα δεν εστιάζεται μόνο
στο θέμα του κορωνοϊού. Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι η γερμανική οικονομία ξεκίνησε –απροσδόκητα– καλά το 2020. Φυσικά,
αυτό το νέο μπορεί να φαίνεται
κάπως παλιό, καθώς η πτώση στη
ζήτηση αλλά και στις προμήθειες
από τον Μάρτιο μέχρι τον Μάιο
είναι πιθανό να συρρικνώσει οτιδήποτε θετικό είχε αρχίσει να φαίνεται προηγουμένως στη γερμανική οικονομία. H απότομη πτώση
στον δείκτη Ifo –η χειρότερη από
το 1991 οπότε ξεκίνησε η έρευ






Η γερμανική οικονομία
εισήλθε στην κρίση ενώ
βρισκόταν σε «αξιοπρεπή» κατάσταση.
να– που σχετίζεται με τις προσδοκίες παραγωγής τον Μάρτιο,
μαρτυρεί αυτό ακριβώς. Ωστόσο,
η δυναμική της οικονομίας πριν
από το ξέσπασμα της πανδημίας
του κορωνοϊού καταδεικνύει ότι
η περίοδος ανάκαμψης μετά τον
ιό θα ξεκινήσει τελικά από μία σταθερή βάση. Το ΑΕΠ θα επιστρέψει
στα επίπεδα πριν από το ξέσπασμα
του ιού το αργότερο σε δύο χρόνια,
αφότου φθάσει στο χειρότερο σημείο.
Κάποια στοιχεία του Ιανουαρίου
και του Φεβρουαρίου, την περίοδο
δηλαδή πριν από την έξαρση του
ιού, σκιαγραφούν την πορεία της
γερμανικής οικονομίας. Ενδεικτικά,
η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε
έως 1,8% σε σύγκριση με τον μέσο
όρο του τετάρτου τριμήνου, με τον
τομέα των κατασκευών να γνωρίζει
ισχυρή αύξηση (4,7%), ενώ σημαντική ήταν και η αντίστοιχη αύξηση
έως 2% στον κλάδο της μεταποίησης. Ορισμένα έκτακτα γεγονότα
έπαιξαν ρόλο. Ο Ιανουάριος ώθησε

diktis@kathimerini.com.cy

Δωρεές ιατρικού
εξοπλισμού
Η καταπολέμηση της πανδημίας θα απαιτήσει

την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας
και από τον ιδιωτικό τομέα. Η συνεισφορά αυτή
μπορεί να έρθει μέσω εισφορών ή/και αγορών
ιατρικού εξοπλισμού, ο οποίος στην συνέχεια
θα δωρίζεται στο κράτος. Η συγκεκριμένη πρακτική έχει εφαρμοστεί στο εξωτερικό με σειρά
πρωτοβουλιών που είδαν το φως της δημοσιότητας και απέσπασαν θετικά σχόλια από τον Τύπο και την κοινή γνώμη. Η Κομισιόν αναγνωρίζοντάς τη σημασία αυτών των ενεργειών δημοσιοποίησε απόφασή της, με την οποία καλεί τα
κράτη-μέλη να μηδενίσουν τον ΦΠΑ και άλλους
δασμούς για όλες τις εισαγωγές ιατρικού εξοπλισμού που γίνονται από τρίτες χώρες. Στην
Κύπρο, η παραχώρηση κινήτρων μπορεί να ενταχθεί στο οικονομικό πακέτο στήριξης και να
περιλαμβάνει πλήρη φοροαπαλλαγή του συνόλου της δαπάνης που θα γίνεται είτε αυτό αφορά απευθείας εισφορά ή αγορά ιατρικού εξοπλισμού που δωρίζεται στο κράτος.

προς τα πάνω την παραγωγή στον
κατασκευαστικό κλάδο όταν ο Δεκέμβριος, λόγω και των περιορισμένων εργάσιμων ημερών, οδήγησε τον κλάδο σε αντίστροφη πορεία. Οι παραγγελίες σημείωσαν
αύξηση 2,6% τον Ιανουάριο και
τον Φεβρουάριο σε σχέση με το
τελευταίο τρίμηνο του 2019, η
οποία προήλθε από την εγχώρια
(2%) ζήτηση καθώς και από τη ζήτηση χωρών εκτός Ευρωζώνης
(5,5%). Οσον αφορά τις πωλήσεις
στο λιανεμπόριο, αυτές σημείωσαν
αύξηση 1,1% σε σύγκριση με το
τελευταίο τρίμηνο του 2019. Η σημαντική αύξηση στις πωλήσεις
φαρμακευτικών προϊόντων (4,2%
σε ετήσια βάση τον Ιανουάριο Φεβρουάριο του 2020) αποτελούν
σημάδι αναμονής για την έλευση
του COVID-19. Oι καταναλωτές
φαίνεται να αντέδρασαν πριν διαφανεί το πλήγμα στην παραγωγή
λόγω της καραντίνας. Ομως η γερμανική στατιστική υπηρεσία Destatis κατέληξε στο συμπέρασμα
ότι η αύξηση στις πωλήσεις διαφόρων ειδών αλλά και τροφίμων
δεν οφείλεται σε αγορές που έγιναν
από τους καταναλωτές για προληπτικούς λόγους. Αφορά μία αυξημένη καταναλωτική ζήτηση. Στην
ουσία, τα περιοριστικά μέτρα άρχισαν να εφαρμόζονται ευρύτερα
σε διάφορες περιοχές από τα μέσα
Μαρτίου.
Τα στοιχεία του Ιανουαρίου και
του Φεβρουαρίου φαντάζουν ακόμη
μακρινά. Υπάρχει βέβαια και η θετική πλευρά, καθώς η γερμανική
οικονομία εισήλθε στην κρίση ενώ
βρισκόταν σε «αξιοπρεπή» κατάσταση. Εάν λοιπόν οι ιθύνοντες
που χαράσσουν πολιτική πράξουν
ορθώς, η γερμανική οικονομία δεν
θα χρειαστεί να περιμένει αρκετά
για να επιστρέψει στο σημείο όπου
βρισκόταν.

••••
Καχυποψία
Έξυσε παλιές πληγές ο κορωνοϊός εκτιμά ο

γερμανικός Τύπος, αναφερόμενος στην επανεμφάνιση της καχυποψίας των βόρειων χωρών έναντι του ευρωπαϊκού νότου. Η έλλειψη
εμπιστοσύνης μεταξύ των δυο πλευρών υπήρξε κυρίαρχη σε όλες τις συναντήσεις των ευρωπαϊκών θεσμών για τη συζήτηση της οικονομικής βοήθειας πριν επιτευχθεί η πολύ αναμενόμενη συναίνεση. Οι αμφιβολίες που πρόταξαν αυτήν τη φορά οι «βόρειοι» είχαν να κάνουν με τον προσδιορισμό της έννοιας «οικονομική βοήθεια για την αντιμετώπιση της πανδημίας», φοβούμενοι ότι οι χώρες του ευρωπαϊκού νότου θα χρησιμοποιήσουν την οικονομική βοήθεια για κάλυψη διαχρονικών ανισορροπιών που είναι άσχετες με τον ιό.

••••
Νέα εποχή
τημα της παραχώρησης δανείων με κρατικές
εγγυήσεις από τις εμπορικές τράπεζες με στόχο της παροχή ρευστότητας στην οικονομία. Η
παρέμβαση έρχεται μετά την έκκληση του
υπουργού Οικονομικών προς τα κόμματα να
εγκρίνουν το σχετικό νομοσχέδιο το συντομότερο δυνατόν. Η ελεγκτική υπηρεσία σημείωσε ότι η παρέμβασή της γίνεται καθαρά για
διευκόλυνση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής
επιτροπής που συζητά το θέμα. Με αυτόν τον
τρόπο φαίνεται πως εγκαινιάζεται η νέα εποχή στις σχέσεις της ελεγκτικής υπηρεσίας με
τον νέο υπουργό Οικονομικών.

* Ο κ. Florian Hense είναι επικεφαλής
οικονομολόγος της Berenberg Bank.

Επτασφράγιστο μυστικό κράτησε μέχρι την τελευταία στιγμή την προχθεσινή έξοδο στις αγορές ο

Κωνσταντίνος Πετρίδης, αιφνιδιάζοντας τους πάντες!

λωσε ο Άντρος Κυπριανού, εκφράζοντας έτσι
τη συμφωνία του με το σκεπτικό κάποιων εξ
αυτών. Οι προτάσεις του ΑΚΕΛ, οι οποίες στο
τέλος φαίνεται πως υιοθετήθηκαν από τον Νίκο Αναστασιάδη, περιλαμβάνουν την έκδοση

H ΛEΞH

Η ελεγκτική υπηρεσία παρεμβαίνει και στο ζή-

Παχυσαρκία και
ρύπανση ευνοούν
τον COVID-19
Το σωματικό βάρος και η ποιότητα
της ατμόσφαιρας συγκαταλέγονται
στους παράγοντες κινδύνου που αυξάνουν τις πιθανότητες να νοσήσει
κάποιος βαριά από COVID-19. Ειδικότερα, όπως δήλωσε χθες ο επικεφαλής της επιτροπής Γάλλων ειδικών
που συμβουλεύει την κυβέρνηση
για την πανδημία, καθηγητής επιδημιολόγος Ζαν Φρανσουά Ντελφρεζί, το υπερβολικό σωματικό βάρος
αποτελεί μείζονα παράγοντα κινδύνου για άτομα που νοσούν από
COVID-19. «Ο κορωνοϊός είναι τρομερός και προσβάλλει νέους ανθρώπους και κυρίως τους παχύσαρκους,
οι οποίοι πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα», δήλωσε, ενώ προσέθεσε
ότι «γι’ αυτό ανησυχούμε τόσο πολύ
για τους φίλους μας στις ΗΠΑ, όπου
η παχυσαρκία είναι εξαιρετικά διαδεδομένο πρόβλημα». Οι ειδικοί, μάλιστα, επισημαίνουν ότι το μεγάλο
ποσοστό θανάτων στη Νέα Ορλεάνη
και στο Μεξικό πιθανώς να οφείλεται
στην παχυσαρκία.
Επίσης, όπως διαπιστώνεται από
έρευνα του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, πάσχοντες από COVID-19
που ζούσαν σε περιοχές με μεγάλη
ατμοσφαιρική ρύπανση πριν από
την πανδημία, κινδυνεύουν περισσότερο να καταλήξουν από τη λοίμωξη, σε σχέση με όσους ζουν σε
περιοχές με πιο καθαρό περιβάλλον.
Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι
όσο υψηλότερες είναι οι ατμοσφαιρικές συγκεντρώσεις επικίνδυνων
μικροσωματιδίων (ΡΜ2,5) που διεισδύουν στους πνεύμονες, τόσο
μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα θανάτου από COVID-19. Oι πόλεις και
οι περιοχές με αυξημένη χρόνια ρύπανση θα πρέπει να αναμένουν στο
μέλλον μεγαλύτερη αναλογία σο-
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••••
Πολιτικός πολιτισμός
Τα μέτρα της Τετάρτης στο σκέλος που αφο-

ρούν στην οικονομία έχουν άρωμα ΑΚΕΛ, δή-

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Δευτερογενής αγορά
Εν αντιθέσει με το τι

συμβαίνει στην πρωτογενή αγορά, η δευτερογενής αγορά περιλαμβάνει διαπραγμάτευση
αξιογράφων τα οποία είχαν εκδοθεί στο παρελθόν, δηλαδή δεν δημιουργούνται νέα
αξιόγραφα, και οι οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις πραγματοποιούνται μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερόμενων
επενδυτών.
Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών
Cyprus Institute of Marketing / The Cyprus
Business School

ομολόγου όπως και τη στήριξη των εργαζομένων, των αυτοεργοδοτούμενων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η συναίνεση στο εσωτερικό μέτωπο μέσα σε αυτές τις δύσκολες
για την πατρίδα μας στιγμές, ενισχύει τον πολιτικό πολιτισμό και προάγει την εξέλιξη των
θεσμών. Οι ώρες το απαιτούν να είμαστε όλοι
ωφέλιμοι και να αποφεύγουμε την περαιτέρω
επιβάρυνση ενός ήδη φορτισμένου κλίματος.
Ο ΔΗΚΤΗΣ σας απευθύνει ένα μεγάλο μπράβο
και ευχόμαστε αυτή η καλή πρακτική να συνεχιστεί.

••••
Μειονεκτική θέση
Ανησυχία ότι οι πρόσφατες εξελίξεις αναφο-

ρικά με τις ρωσικές επενδύσεις θέτουν την
Κύπρο σε μειονεκτική θέση σε σχέση με άλλες χώρες τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ,
επικρατεί μεταξύ των επαγγελματιών παροχής υπηρεσιών. Η συζήτηση εστιάζεται στις
αρνητικές επιδράσεις που θα υπάρξουν στην
περίπτωση της τροποποίησης της φορολογικής συμφωνίας με τη Ρωσία. Οι αλλαγές αφορούν στην προτεινόμενη αύξηση του συντελεστή παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων και των τόκων, η οποία θα αυξήσει το φορολογικό κόστος των επενδυτών που έχουν
ως έδρα την Κύπρο.

Τα κρουαζιερόπλοια «φιμώνουν»
τις φώκιες την περίοδο ζευγαρώματος
Ο ήλιος δύει στην Κρακοβία,

αποκαλύπτοντας ένα νέφος
ρύπανσης πάνω από την πόλη της
νότιας Πολωνίας.







Η κακή ποιότητα της
ατμόσφαιρας και το
υπερβολικό σωματικό
βάρος αυξάνουν τις πιθανότητες να νοσήσει
κάποιος βαριά.
βαρών περιστατικών της νόσου.
Τα μικροσωματίδια, με διάμετρο
έως 2,5 εκατομμυριοστά του μέτρου,
προέρχονται από τις εξατμίσεις οχημάτων, τα εργοστάσια, τα τζάκια
κ.ά. Η είσοδός τους στον οργανισμό
ευνοεί την πρόκληση φλεγμονής
και βλαβών στους πνεύμονες και σε
άλλα όργανα, εξασθενώντας γενικότερα την άμυνα του οργανισμού
και τη δύναμή του να καταπολεμά
παθογόνους μικροοργανισμούς. Ισως
δεν είναι τυχαίο ότι τόσο η Γουχάν
στην Κίνα όσο και η Λομβαρδία στην
Ιταλία είναι περιοχές με υψηλά επίπεδα ρύπανσης λόγω μεγάλης βιομηχανικής δραστηριότητας.

Κρουαζιερόπλοια καταπνίγουν τις
κραυγές που βγάζουν οι φώκιες
προκειμένου να ζευγαρώσουν.
Αυτό ανακάλυψαν οι μελετητές
που ερευνούν τις συνέπειες των
ανθρώπινων δραστηριοτήτων
στην άγρια φύση. Τα πλοία είναι
γνωστό ότι παράγουν χαμηλής
συχνότητας ήχους που μπορούν
να σκεπάσουν τις φωνές των θαλάσσιων ζώων. Τώρα, όμως, οι
επιστήμονες μελετούν τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει αυτός
ο θόρυβος στην αναπαραγωγή
και στον πληθυσμό των χαριτωμένων θηλαστικών. «Καθώς η θάλασσα γίνεται πολύβοη, είναι όλο
και πιο δύσκολο για τις φώκιες
να ακουστούν», εξηγεί ο δρ Μισέλ
Φουρνέ, συντάκτης της έρευνας
του Πανεπιστημίου Κορνέλ, επισημαίνοντας ότι οι φωνές των
ζώων εξυπηρετούν μία σειρά στόχων, από την αυτοπροβολή τους
ενώπιον των θηλυκών ώς τον
προσδιορισμό των υποβρύχιων
περιοχών τους.

Ηχογράφηση

Σε άρθρο τους στην επιθεώρηση «Γράμματα Βιολογίας», ο
Φουρνέ και άλλοι συνάδελφοί του
εξήγησαν ότι βύθισαν μία σειρά
από μικρόφωνα στην Ακτή των
Παγετώνων στην Αλάσκα και ηχογράφησαν τους υποθαλάσσιους








Ο αντίκτυπος των θορύβων στην αναπαραγωγή και στον πληθυσμό των χαριτωμένων
θηλαστικών.

A.P.
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Ο Τριστάνος, η συμπαθής φώκια που κοιτάζει έξω από το καλάθι,

απελευθερώθηκε στη Βόρεια Θάλασσα, σε ακτή γερμανικού νησιού.

ήχους στο διάστημα από τον Μάιο
ώς τον Οκτώβριο του 2015. Στη
συνέχεια η ομάδα του ανέλυσε
τα στοιχεία από μια περίοδο εννέα
ημερών που συνέπεσε με την κορύφωση της εποχής ζευγαρώματος. Μεταξύ των ήχων που ηχογράφησαν ήταν φωνές αρσενικών
καθώς και θόρυβος από διερχόμενα πλοία και άλλα ζώα. «Τα
πλοιάρια είναι μία από τις σημαντικότερες πηγές υποθαλάσσιων

ήχων στην περιοχή», αναφέρει
ο Φουρνέ. Συνολικά η ομάδα ανέλυσε 545 υποθαλάσσιες κραυγές
ζευγαρώματος από τουλάχιστον
τέσσερις διαφορετικές αρσενικές
φώκιες. Θεωρητικά οι φώκιες είναι
υποτίθεται ανθεκτικές στην ανθρώπινη δραστηριότητα.
Ωστόσο, η ομάδα του δεν εντόπισε κάποια ουσιαστική διαφορά στην ένταση των κραυγών
κατά τη θορυβώδη περίοδο, όταν

περνούσαν από την περιοχή
κρουαζιερόπλοια συγκριτικά με
την ήσυχη χρονική περίοδο, όταν
απουσίαζαν τα σκάφη. Η διάρκεια
ή συχνότητα των κραυγών επίσης
δεν παρουσίασαν κάποια σοβαρή
αυξομείωση. Αντίθετα, η ομάδα
βρήκε ότι η ένταση της φωνής
τους έπεφτε κατά 0,86 ντεσιμπέλ
για κάθε ένα ντεσιμπέλ εξωτερικού θορύβου από κρουαζιερόπλοια. Με άλλα λόγια, συρρικνώθηκε η περιοχή στην οποία μπορούσαν να επικοινωνήσουν.
«Επειδή οι φώκιες φωνάζουν όσο
δυνατότερα μπορούν, καθώς αυξάνεται ο θόρυβος των ωκεανών,
φθίνει η δυνατότητα να ανιχνεύσουν το σήμα το οποίο χαμηλώνει», λέει ο Φουρνιέ, προσθέτοντας ότι τα ζώα φωνάζουν δυνατά
ακόμη και κατά τις ήσυχες περιόδους, γεγονός που σημαίνει
ότι δεν μπορούν να αυξήσουν
την ένταση όταν περνούν κρουαζιερόπλοια.
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Βρέθηκε η χρυσή τομή για εγγυήσεις δανείων

Βοήθησαν, εκτός από την έξοδο στις αγορές και η απόφαση του Eurogroup, καθώς και ο επικείμενος εσωτερικός δανεισμός
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Το νομοσχέδιο για την αναστολή
της αποπληρωμής δόσεων κεφαλαίου και τόκων για δάνεια προς
χρηματοοικονομικούς οργανισμούς
για περίοδο εννέα μηνών, μέχρι
το τέλος του έτους, ψηφίστηκε και
η συμμετοχή των πολιτών σε αυτό
το σχέδιο είναι μεγάλη. Επιχειρηματίες όμως και Υπουργός Οικονομικών απευθύνουν έκκληση στα
κόμματα, να ψηφίσουν χωρίς καθυστέρηση το νομοσχέδιο για τις
κρατικές εγγυήσεις νέων δανείων
σε επιχειρήσεις και αυτοεργοδοτούμενους, υποστηρίζοντας πως







Κομματικοί κύκλοι θέλουν την Κυβέρνηση με
το ΔΗΚΟ να βρήκαν συμβιβαστική λύση και να
δοθεί το πράσινο φως
για να διοχετευτεί ρευστότητα μέσω του τραπεζικού συστήματος.
η γρήγορη πρόσβαση σε φθηνή
ρευστότητα, είναι κλειδί για τη μείωση των οικονομικών επιπτώσεων
της πανδημίας.
Εκείνο που διαρρέει από την
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, η οποία πλέον συνέρχεται
εδώ και δύο εβδομάδες μόνο μέσω
τηλεδιασκέψεων, είναι πως με τα
μέχρι τώρα δεδομένα, δεν θα τεθεί
για συζήτηση στην Επιτροπή το
εν λόγω νομοσχέδιο, εκτός αν η
Κυβέρνηση φέρει τροποποιημένο
κείμενο ή αν ζητηθεί από τα μέλη
της Επιτροπής Οικονομικών να εγγραφεί ως θέμα την ερχόμενη βδομάδα. Κομματικοί κύκλοι όμως θέ-

Το νομοσχέδιο αφορά την παραχώρηση εγγυήσεων μέχρι 2 δισ. με σκοπό την παραχώρηση νέων δανείων ύψους 1,75
δισ. σε επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενους.
λουν η Κυβέρνηση με το ΔΗΚΟ να
βρήκαν τη χρυσή τομή για το νομοσχέδιο, με το οποίο θα διοχετευτεί ρευστότητα μέσω του τραπεζικού συστήματος στις επιχειρήσεις που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν των υποχρεώσεών τους
και να επιβιώσουν λόγω της μείωσης των εισοδημάτων τους. Και
φαίνεται σε αυτή την εξέλιξη να
έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο τρία
πράγματα.
Πρώτον, η έξοδος στις αγορές
την περασμένη Τρίτη και η άντληση των 1,75 δισεκατομμυρίων
ευρώ, ρευστότητα που δίνει άλλη
δυναμική στο κράτος για όποιες

αποφάσεις λάβει. Δεύτερον, η υιοθέτηση κάποιων εισηγήσεων άλλων
κομμάτων, από αυτές που έφτασαν
ενώπιον του Υπουργείου Οικονομικών εντός της εβδομάδας. Και
τρίτον, η απόφαση του Eurogroup,
με την οποία όσος δανεισμός αντιστοιχεί για την Κύπρο, βασίζεται
στην ίδια ακριβώς φιλοσοφία με
αυτή που επιδιώκει το νομοσχέδιο
της Κυβέρνησης. Δηλαδή, δανεισμός, με κυβερνητικές εγγυήσεις.
Πέραν των παραπάνω, καταλυτικό
ρόλο για την ψήφιση του νομοσχεδίου των κρατικών εγγυήσεων με
την όποια τελική μορφή λάβει, θα
παίξει και ο εσωτερικός δανεισμός

«Ψαλίδι» σε δαπάνες για
σεμινάρια και καύσιμα

Ο κορωνοϊός ανατρέπει σχεδιασμούς αναπτυξιακών
έργων, αλλά και περίσσιων επιδομάτων
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Εξοικονομήσεις επιδομάτων που θυμίζουν καιρούς 2013 ετοιμάζει το
Υπουργείο Οικονομικών, σε μια
προσπάθεια επισκόπησης δημοσίων
δαπανών προκειμένου να εντοπιστούν περίσσιες δαπάνες. Μέχρι
το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας
οι Γενικοί Διευθυντές θα πρέπει να
υποβάλουν στο Υπουργείο Οικονομικών τις προτάσεις εξοικονομήσεων από τον προϋπολογισμό
κάθε Υπουργείου, έχοντας πλέον
καταστεί σαφές πως το Υπουργείο
Οικονομικών θα μειώσει τα κονδύλια που αφορούν σεμινάρια, οδοιπορικά, καύσιμα και άλλα επιδόματα. Είναι ξεκάθαρο πως ο προϋπολογισμός του 2020 θα τύχει
αναθεώρησης, άρα θα τύχουν αναθεώρησης και οι δαπάνες για συνέδρια και σεμινάρια που αναβλήθηκαν ή θα αναβληθούν, δαπάνες
για συμμετοχές σε σεμινάρια στο
εξωτερικό και σε ομάδες ή εργασίες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανεστάλησαν, δαπάνες για εκπαιδεύσεις, για οδοιπορικά, για καύσιμα
λόγω μείωσης της τιμής του πετρελαίου και λόγω του περιορισμού
των μετακινήσεων, οι δαπάνες για
μελέτες εμπειρογνωμόνων και αγορά υπηρεσιών, οι δαπάνες για αγορά
εξοπλισμού αλλά και για αριθμό
αναπτυξιακών έργων.
Με βάση τον προτεινόμενο προϋπολογισμό για το 2020, το δημοσιονομικό ισοζύγιο προβλεπόταν
για άλλη μια χρονιά να είναι πλεονασματικό και να ανέλθει στο 2,7%
του ΑΕΠ, ενώ το πρωτογενές πλεόνασμα αναμενόταν να ανέλθει
στο 5,1% του ΑΕΠ. Προβλέπονταν
έσοδα γενικής κυβέρνησης ύψους








Με βάση τον προτεινόμενο προϋπολογισμό
για το 2020, το δημοσιονομικό ισοζύγιο
προβλεπόταν για άλλη
μια χρονιά να είναι
πλεονασματικό και
να ανέλθει στο 2,7%
του ΑΕΠ.
10 δισ. ευρώ και δαπάνες γενικής
κυβέρνησης ύψους 9,4 δισ. ευρώ.
Οι πρωτογενείς δαπάνες της Κεντρικής Κυβέρνησης (δαπάνες κρατικού προϋπολογισμού) είχαν υπολογιστεί στα 6,9 δισ. ευρώ, θα ήταν
δηλαδή αυξημένες σε σχέση με τον
προϋπολογισμό του 2019 κατά 662
εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι, βάσει
του Στρατηγικού Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής 2020-2022,
οι δαπάνες προϋπολογισμού για το
2020 είχαν καθοριστεί στα 6,55 δισ.
ευρώ, λόγω της μεγαλύτερης αύξησης των δημοσίων δαπανών για
την υγεία. Οι πρωτογενείς δαπάνες
του Προϋπολογισμού του 2020 της
Κεντρικής Κυβέρνησης βάσει του
πλάνου στην προ κορωνοϊού εποχή
θα έφταναν τα €6.968 εκ. σε σύγκριση με €6.306 εκ. τον προηγούμενο χρόνο, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 10,5%. Οι λειτουργικές δαπάνες προβλέπονταν
να μειωθούν κατά 5,1% το 2020 και
να φτάσουν στα €798 εκ. σε σύγκριση με €841 εκ. το 2019. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες αναμένονταν
να αυξηθούν κατά 11,3% το 2020

και να φθάσουν στα €689 εκ. σε
σύγκριση με €619 εκ. το 2019, λόγω
έναρξης της υλοποίησης μεγάλων
αναπτυξιακών συμπεριλαμβανομένων οδικών, κτιριολογικών και
άλλων έργων. Σε εγκύκλιο ημερομηνίας 30 Μαρτίου προς τους ΓΔ
Υπουργείων, Υφυπουργείων της
ΓΔ ΕΠΣΑ και τη Γενική Λογίστρια,
ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών Γιώργος Παντελή κάνει αναφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Κύπρος
λόγω του κορωνοϊού. Όπως τονίζει,
σε ό,τι αφορά τα μέτρα με χρηματοδοτικό αντίκτυπο, αυτά ανέρχονται γύρω στα 813 εκατομμύρια
ευρώ, ή 3,8% του ΑΕΠ σε συνδυασμό με την παροχή ρευστότητας
της τάξης των 2δισ. ευρώ.
Στην εγκύκλιο που εξέδωσε σημειώνει ότι οι πρόσθετες πιστώσεις
που απαιτούνται για υλοποίηση
των μέτρων έχουν περιληφθεί σε
συμπληρωματικό προϋπολογισμό,
ο οποίος ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής στις 27 Μαρτίου,
με τον δημοσιονομικό αντίκτυπο
των μέτρων αυτών να ανέρχεται
στα 369 εκατ. ευρώ ή 2% του ΑΕΠ.
Αναφερόμενος στα μέτρα που έχει
λάβει η κυβέρνηση για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού, ο κ. Παντελή τονίζει πως τα
μέτρα αυτά αναπόφευκτα επηρεάζουν τόσο τα δημόσια έσοδα όσο
και τις δημόσιες δαπάνες και κατ’
επέκταση τις πρόνοιες που περιλήφθηκαν στον προϋπολογισμό
του 2020 και στο Μεσοπρόθεσμο
Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2020 –
2022, αφού αυτές υπολογίστηκαν
με εκτιμήσεις σε διαφορετικά δημοσιονομικά και μακροοικονομικά
δεδομένα από τα σημερινά.

από τις τράπεζες της Κύπρου, ύψους
1,25 δισ. ευρώ.
Στο έγγραφο που κοινοποίησε
το ΔΗΚΟ, γίνεται ξεκάθαρο πως το
νομοσχέδιο όπως έχει κατατεθεί
περιέχει πολλά κενά, ιδιαίτερα στον
έλεγχο και τη διαφάνεια που πρέπει
να χαρακτηρίζει την εκχώρηση κυβερνητικών εγγυήσεων, λέγοντας
πως εάν αυτά τα κενά δεν καλυφθούν ικανοποιητικά δεν θα το
υποστηρίξει.
Επίσης, στις εισηγήσεις του γίνεται λόγος ότι πρέπει η Κυβέρνηση
να προχωρήσει σε άμεσο δανεισμό
του κράτους ενός ποσού 2 δισ. ευρώ
από τις κυπριακές τράπεζες, τις διε-

θνείς αγορές και τον Μηχανισμό
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
(ESM).
Μπορεί να μην έχει γίνει γνωστό
ακόμα αν τα «κενά ασφαλείας» καλύφθηκαν, ωστόσο, ο δανεισμός
του 1,75 δισ. ευρώ από τις αγορές,
ο επικείμενος του 1,25 δισ. ευρώ
από τις κυπριακές τράπεζες και τα
δάνεια μέσω της απόφασης του Eurogroup για έως 400 εκατ. ευρώ μέσω του ESM στην Κύπρο με στόχευση τον τομέα της υγείας είναι
μέτρα τα οποία πρότεινε και το ΔΗΚΟ στη δική του πρόταση.

200-300,000 για τους μεσαίους και
200 εκ. μόνο για τις μεγάλες τις επιχειρήσεις. Ναι, με συναινετικό τρόπο προσπαθούμε να διασφαλίσουμε
και τις ανησυχίες των τραπεζών.
Από εκεί και πέρα δεν μπορεί η Κυβέρνηση να γίνει τραπεζικός τομέας
για να δίνει εκείνος δάνεια. Σε
καμία χώρα του κόσμου δεν έγινε
αυτό το πράγμα και ούτε θα είχα
περισσότερη εμπιστοσύνη στην
Κυβέρνηση και στους πολιτικούς
να δίνουν δάνεια αντί στο τραπεζικό
σύστημα που ξέρει και τους πελάτες
του».

Βοήθεια στους μικρούς

Τι προνοούν οι εγγυήσεις

Πάντως, ο υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης, μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο
την Παρασκευή , ανέφερε πως το
πρόγραμμα των εγγυήσεων απευθύνεται κυρίως στους μικρούς πελάτες των τραπεζών. Σε ερώτηση
αν υπάρχει περίπτωση οι τράπεζες
να μην δώσουν δάνεια στις εταιρείες
που θα τα έχουν ανάγκη, αλλά θα
δώσουν δάνεια σε μεγάλες εταιρείες
για να κάνουν αναδιάρθρωση των
δανείων τους μέσω αυτής της φθηνής δανειοδότησης, απάντησε ως
εξής: «Πρώτα από όλα να πω ότι οι
μεγάλες εταιρείες είναι οι καλύτεροι
πελάτες των τραπεζών. Οι καλύτεροι
πελάτες των τραπεζών θα καταφέρουν με τον άλφα ή το βήτα τρόπο
να πάρουν μία δανειοδότηση. Αυτοί
που ενδεχομένως να μην τα καταφέρουν είναι οι μικροί και είναι αυτούς τους οποίους ως επί το πλείστον εγγυούμαστε. Έχω δεχθεί εισηγήσεις κομμάτων να μπουν συγκεκριμένα όρια όσον αφορά τους
πολύ μικρούς, τους μεσαίους και
τους μεγάλους. Την τελευταία φορά
που συζητήσαμε με τα κόμματα
στην Επιτροπή Οικονομικών της
Βουλής είπαμε να βάλουμε 350 εκ.
για τους πολύ μικρούς και τους αυτοεργοδοτούμενους, ακόμα 1 δισ.

ΑΡΘΡΟ

Το νομοσχέδιο που θέλει να περάσει η Κυβέρνηση αφορά την παραχώρηση κυβερνητικών εγγυήσεων συνολικού ποσού μέχρι 2 δισ.
ευρώ με σκοπό την παραχώρηση
νέων χαμηλότοκων δανείων ύψους
1,75 δισ. σε επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενους και την επιδότηση μέρους του επιτοκίου σε
φυσικά πρόσωπα, αυτοτελώς εργαζομένους και επιχειρήσεις ύψους
250 εκατ. ευρώ.
Τα δάνεια θα παραχωρούνται
για την αύξηση της ρευστότητας
στην οικονομία και δεν θα μπορούν
να χρησιμοποιούνται για την αποπληρωμή υφιστάμενων δανείων.
Θα μπορούν όμως να χρησιμοποιούνται για τόκους υφισταμένων
δανείων, τα οποία είναι μέρος του
υφιστάμενου προγράμματος.
Οι κυβερνητικές εγγυήσεις εν
συνεχεία, θα καλύπτουν το 70%
των ζημιών που δυνατόν να προκύψουν από τα πιο πάνω δάνεια
και οι τράπεζες το υπόλοιπο 30%
ανεξαρτήτως εάν το δάνειο είναι
εξασφαλισμένο ή μη. Τα δάνεια θα
έχουν διάρκεια από 3 μήνες μέχρι
και 6 χρόνια εξαιρουμένων των τρεχούμενων λογαριασμών που η μέγιστη διάρκεια της εγγύησης θα είναι το 1 έτος.

/ Του ΑΝΔΡΕΑ ΘΕΟΔΟΤΟΥ*

Η επόμενη μέρα μετά την άρση
των περιοριστικών μέτρων
Με τα περιοριστικά μέτρα που έχουν
επιβληθεί από την κυβέρνηση για
περιορισμό της εξάπλωσης το ιού
COVID-19 o κατασκευαστικός τομέας
για ακόμη μια φορά έχει δεχτεί ένα
ισχυρό πλήγμα. Η επόμενη μέρα και
οι όποιες αποφάσεις ληφθούν από
τους κυβερνώντες θα κρίνουν το
μέγεθος της ζημιάς για τον σημαντικό αυτό τομέα της οικονομίας της
χώρας. Με δεδομένο επίσης το γεγονός ότι για τον άλλο σημαντικό
τομέα της οικονομίας μας, τον τουριστικό, αναμένεται να απαιτηθεί
περισσότερος χρόνος για να ανακάμψει, είναι εύκολα αντιληπτό ότι
επιβάλλεται να ληφθούν οι σωστές
αποφάσεις για στήριξη της οικοδομικής βιομηχανίας.
Με το διάταγμα του Υπουργού
Υγείας για περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού ημερομηνίας
23 Μαρτίου 2020, αποφασίστηκε
το κλείσιμο όλων των εργοταξίων
μέχρι τις 13 Απριλίου 2020. Με βάση
τις αποφάσεις του συγκεκριμένου
διατάγματος σχεδόν όλοι οι εργολήπτες, οι επιχειρηματίες ανάπτυξης
γης, αλλά και οι υπόλοιποι που αποτελούν την οικοδομική βιομηχανία
(μονάδες παραγωγής σκυροδέματος,
έμποροι οικοδομικών υλικών κτλ.)
υποχρεώθηκαν να προχωρήσουν
σε μερική ή πλήρη αναστολή εργασιών.
Με νέο διάταγμα του ο Υπουργός,
ημερομηνίας 30 Μαρτίου 2020,
έδωσε το δικαίωμα για λειτουργία
στα εργοτάξια έως 3 ατόμων προκαλώντας μεγάλη σύγχυση αλλά
και αναστάτωση στον τομέα των
κατασκευών. Ο αριθμός των εργασιών που μπορούν να διεξαχθούν
από 3 άτομα σε ένα εργοτάξιο είναι
πολύ περιορισμένος και σε συνδυασμό και με το γεγονός της έλλειψης οικοδομικών υλικών μετά
την αναστολή των εργασιών αρκετών εμπόρων, ελάχιστα έχει ωφελήσει. Με την παράταση των περιοριστικών μέτρων, αυτό θα συ-








Ιδιαίτερα σημαντικό να
στηριχθούν οικονομικά
με την επανέναρξη της
λειτουργίας τους οι διάφοροι επαγγελματίες
του κλάδου, ούτως
ώστε να έχουμε τη μικρότερη δυνατή απώλεια θέσεων εργασίας.
νεχιστεί τουλάχιστον μέχρι τις 30
Απριλίου. Το όλο θέμα του χειρισμού των εργοταξίων, δείχνει βεβιασμένες κινήσεις αλλά και μη
επαρκή διαβούλευση με τα διάφορα
οργανωμένα σύνολα των επαγγελματιών του κλάδου. Ενδεχομένως
το καθολικό κλείσιμο των εργοταξίων για περιορισμένο χρονικό
διάστημα να επέτρεπε να μπορέσουν να λειτουργήσουν πιο σύντομα τα εργοτάξια με περισσότερα
από 3 άτομα, ούτως ώστε να μπορεί
να διεξάγεται μεγαλύτερος αριθμός
εργασιών και να περιοριστεί η ζημιά στον τομέα και κατά συνέπεια
στην οικονομία του τόπου μας.
Τα άλλο σοβαρό ζήτημα είναι η
αδυναμία σχεδόν του συνόλου των
αρμόδιων αρχών να παραλαμβάνουν τη συγκεκριμένη περίοδο νέες
αιτήσεις αναπτύξεων, κάτι για το
οποίο φέρουν ευθύνη όλοι αυτοί
που τόσα χρόνια εξαγγέλλουν την
προώθηση διαδικασιών για ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων,
αλλά δεν το έχουν καταφέρει ακόμη.
Από αυτή τη στιγμή οφείλουν
να κάνουν τις απαραίτητες διεργασίες, ούτως ώστε να προχωρήσει
τάχιστα η ηλεκτρονική υποβολή
των αιτήσεων, ακόμη και μέσα στην
περίοδο των περιοριστικών μέτρων.
Οφείλουν, επίσης, με την επάνοδο

στην κανονικότητα, να βρουν λύσεις
για την απαράδεκτη καθυστέρηση
στην έκδοση οικοδομικών αδειών
από κάποιες αρμόδιες αρχές. Και
τα δυο αυτά ζητήματα αποτελούν
ανασταλτικούς παράγοντες στην
ανάπτυξη του τόπου μας. Το κράτος
έχει επενδύσει μεγάλα ποσά για
εκπόνηση μελετών για αυτά τα ζητήματα, τα οποία όμως παραμένουν
δυστυχώς για αρκετά χρόνια στη
φάση της μελέτης και δεν προχωρούν σε υλοποίηση.
Τέλος, είναι ιδιαίτερα σημαντικό
να στηριχθούν οικονομικά με την
επανέναρξη της λειτουργίας τους
οι διάφοροι επαγγελματίες του κλάδου, ούτως ώστε να έχουμε τη μικρότερη δυνατή απώλεια θέσεων
εργασίας. Παράλληλα, θα πρέπει
να δοθούν οι απαραίτητες εγγυήσεις
από το κράτος ούτως ώστε να μπορέσει να συνεχίσει η δανειοδότηση
των επιχειρηματιών ανάπτυξης
γης, αλλά και των ιδιωτών που επιθυμούν να προχωρήσουν στην κατασκευή της δικής τους κατοικίας.
Είναι ξεκάθαρο ότι τη δεδομένη
στιγμή προτεραιότητα για τους κυβερνώντες, αλλά και για τον κάθε
ένα από εμάς είναι ο περιορισμός
της εξάπλωσης του συγκεκριμένου
ιού. Παράλληλα όμως ας προετοιμαστούμε κατάλληλα για να περιορίσουμε τη ζημιά στην οικονομία
του τόπου μας, με τις οποιεσδήποτε
συνέπειες στην κοινωνική μας ζωή.
Αυτό πρέπει να είναι το πρώτιστο
μέλημα των διοικούντων, ούτως
ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο
η απώλεια θέσεων εργασίας αλλά
και η μείωση του εισοδήματος των
εργαζομένων, κάτι το οποίο θα έχει
αλυσιδωτές επιπτώσεις και στους
υπόλοιπους τομείς την οικονομίας
και της κοινωνίας μας.

* Ο Ανδρέας Θεοδότου είναι Πολιτικός
Μηχανικός, Πρόεδρος του Συλλόγου
Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου και Μέλος
του Γενικού Συμβουλίου του Ε.Τ.Ε.Κ.
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Πονοκέφαλος για
τράπεζες απολύσεις
και μειώσεις μισθών

Η ανάκαμψη μετά την παρέλευση του κορωνοϊού
πρέπει να θεωρείται δεδομένη, αλλά με αστερίσκους
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Η πανδημία του κορωνοϊού θα έχει
σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, με όλες τις μελέτες
να δείχνουν πως η ανάκαμψη θα
έρθει από το δεύτερο εξάμηνο του
2020 και θα κλειδώσει από αρχές
του 2021. Οι επιχειρησιακές λειτουργίες των κυπριακών τραπεζών
έχουν μπει στον πάγο και τη δεδομένη στιγμή ασχολούνται μόνο
με τις αναστολές δόσεων των δανείων και εντός ολίγων εβδομάδων
θα ασχολούνται με τον δανεισμό
μέσω εγγυήσεως κρατικών δανείων
σε επιχειρήσεις όταν βέβαια περάσει από την ολομέλεια της Βουλής. Αν και οι αισιόδοξες μελέτες
δείχνουν την ανάκαμψη -όπως προαναφέρθηκε- από το β΄ εξάμηνο
του 2020 και τις αρχές του 2021,
υπάρχει και η άποψη πως κάποιες
επιχειρήσεις οι οποίες δεν ήταν
βιώσιμες πριν την κρίση του κορωνοϊού, ο ιός θα επισπεύσει το
κλείσιμό τους, οι εργαζόμενοί τους
θα μείνουν άνεργοι, ενώ άλλες επιχειρήσεις οι οποίες θα παραμείνουν
στον αναπνευστήρα, θα μειώσουν
μισθούς στους υπαλλήλους τους
και θα κλείσουν εντός του 2021.
Όποτε δηλαδή, σταματήσει το πρόγραμμα αναστολής δόσεων των
δανείων και όποτε σταματήσει η
ευνοϊκή δανειοδότηση μέσω κρατικών εγγυήσεων. Τραπεζικές πηγές
αναφέρουν πως ο μεγαλύτερος φό-

βος τη δεδομένη στιγμή είναι αν
θα υπάρξουν μόνιμες μειώσεις μισθών, απολύσεις και αύξηση της
ανεργίας, διότι τέτοια γεγονότα θα
μειώσουν τη φερεγγυότητα των
πελατών των τραπεζών. Οι τράπεζες
είναι έτοιμες να δανειοδοτήσουν
και να στηρίξουν την οικονομία,
ωστόσο, οι δανειοδοτήσεις αυτές







Η Κεντρική Τράπεζα
αποφάσισε να επιμηκύνει κατά 12 μήνες το
χρονοδιάγραμμα της
σταδιακής εισαγωγής
του κεφαλαιακού αποθέματος O-SII, απελευθερώνοντας από την 1η
Ιανουαρίου 2021 πρόσθετα κεφάλαια ύψους
90 εκατ.
θα πρέπει να βρίσκουν βάση στη
βιωσιμότητα των πελατών τους.
Άρα ναι, είναι έτοιμες να δανειοδοτήσουν πελάτες, αλλά μόνο
τους βιώσιμους.
Το υψηλό επίπεδο του ιδιωτικού
χρέους στην Κύπρο προβλημάτιζε
και πριν την εισαγωγή του ιού στην
Κύπρο. Το ιδιωτικό χρέος της Κύ-

πρου στα τέλη του 2019 (επίτηδες
γίνεται η επιλογή αυτών των ποσοστών επειδή τότε δεν υπήρχε
καν ο φόβος εισαγωγής του ιού
στην Κύπρο) ήταν από τα υψηλότερα των χωρών της ζώνης του ευρώ και σημαντικά πιο πάνω από
το ενδεικτικό όριο του 133% του
ΑΕΠ. Σύμφωνα με το οικονομικό
δελτίο της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου στα τέλη του έτους, το ιδιωτικό χρέος ανερχόταν στο 267%
του ΑΕΠ, σε σύγκριση με 354% το
πρώτο τρίμηνο του 2015 που ήταν
στο πιο υψηλό του σημείο. Το χρέος
των νοικοκυριών ανερχόταν στο
94%, ενώ το χρέος των μη-χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων
(ΜΧΕ), ανερχόταν στο 173%. Την
ίδια ώρα, ο κορωνοϊός έχει αυξήσει
ήδη την ανεργία στην Κύπρο. Με
βάση τα στοιχεία που εξέδωσε η
Στατιστική Υπηρεσία εντός της
εβδομάδας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος
Μαρτίου 2020, έφτασε τα 26.353
πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία
διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις όμως, τα οποία δείχνουν
την τάση της ανεργίας, ο αριθμός
των εγγεγραμμένων ανέργων τον
Μάρτιο 2020 αυξήθηκε στα 21.668
πρόσωπα σε σύγκριση με 20.989
τον Φεβρουάριο του 2020. Ο Μάρτιος ήταν ο πρώτος μήνας που εισήχθησαν τα μέτρα περιορισμού
μετακινήσεων από την Κυβέρνηση,
αλλά προχώρησαν και σε υποχρε-

Το υψηλό επίπεδο του ιδιωτικού χρέους στην Κύπρο προβλημάτιζε και πριν την εισαγωγή του ιού στην Κύπρο.
ωτικό κλείσιμο επιχειρήσεων για
να περιοριστεί ο ιός. Οι περισσότεροι άνεργοι προήλθαν από τον
τομέα του χονδρικού και λιανικού
εμπορίου και από τον τομέα των
κατασκευών.
Τα παραπάνω, όπως σημειώνουν
τραπεζικές πηγές, δεν θα πρέπει
να θεωρηθούν ως μια περιρρέουσα
πεσιμισμού, αλλά ως ένας αστερίσκος που δεν θα πρέπει να αφεθεί
στην άκρη. Δηλώνουν έτοιμες να
δώσουν βοήθεια όπου και σε όποιον
χρειαστεί για να στηρίξει την ρευστότητά του, ωστόσο οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν στο πίσω
μέρος του μυαλού τους πως χρήζει
λεπτού χειρισμού το ζήτημα.

Αναμονή νέων πρότζεκτ
Όπως και να έχει, οι ίδιες πηγές
σημειώνουν ότι από αρχές του
χρόνου αναπόφευκτα θα πρέπει
να αναμένονται νέα πρότζεκτ, αλλά
και τη συνέχιση αυτών που άφησαν
στην μέση. Πωλήσεις, νέες δανει-

Τα όπλα των ελληνικών τραπεζών
για να αντιμετωπίσουν τη νέα κρίση
Πώς θα δώσουν τη μάχη για την επανεκκίνηση της οικονομίας
Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Αντιμέτωπο με μία διπλή πρόκληση
είναι το τραπεζικό σύστημα, στην
προσπάθεια αντιμετώπισης της
οικονομικής κρίσης που προκαλεί
η πανδημία. Εκτός από τη διαχείριση της νέας γενιάς κόκκινων
δανείων, ο ρόλος των τραπεζών
θα είναι καταλυτικός για την έξοδο
από την κρίση, διοχετεύοντας
στην αγορά την απαιτούμενη ρευστότητα για την επανεκκίνηση
της οικονομίας.
Τα όπλα που επιστρατεύονται
υπό την καθοδήγηση των εποπτικών αρχών είναι ισχυρά και στοχευμένα για την αντιμετώπιση
αφενός της αδυναμίας των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών
να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και αφετέρου για να
καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες
ρευστότητας, δίνοντας στις επιχειρήσεις πρόσβαση σε γραμμές
πίστωσης για κεφάλαια κίνησης.

Τα μη εξυπηρετούμενα
Πρώτη στη λίστα των εργαλείων των εποπτικών αρχών είναι η
ευελιξία σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων, δηλαδή αυτών
που θα δημιουργηθούν από την
εφαρμογή μορατόριουμ στις αποπληρωμές δανείων. Η ευελιξία δίνει τη δυνατότητα στις τράπεζες
να προχωρήσουν σε γενικευμένες
αναστολές πληρωμών, επιτρέποντάς τους να κατατάξουν όσα κόκκινα δάνεια δημιουργηθούν λόγω
της κρίσης σε ξεχωριστή κατηγορία, χωρίς να απαιτείται για
αυτά ο σχηματισμός πρόσθετων
προβλέψεων. Αυστηρή προϋπόθεση για τη διακριτή μεταχείριση
αυτών των δανείων είναι οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά για

γώσει» τις τιτλοποιήσεις για τα
κόκκινα δάνεια που έχουν ήδη
στους ισολογισμούς τους και δεν
έχουν ακόμη ενσωματώσει τη ζημία από τις σχετικές συναλλαγές.

Καταθέσεις και ΕΚΤ








Υψηλή ρευστότητα και
«ευελιξία» για τα νέα
κόκκινα δάνεια.
τα οποία θα υπάρξει αναστολή
πληρωμών να ήταν μέχρι πρόσφατα, δηλαδή πριν από το ξέσπασμα της κρίσης, συνεπείς στις
υποχρεώσεις τους προς τις τράπεζες.
Η ευελιξία αυτή θα βοηθήσει
τις τράπεζες να μην εγγράψουν,
τουλάχιστον για το 2020, ζημίες
από αυξημένες προβλέψεις για
την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου που συνεπάγεται η αύξηση
των μη εξυπηρετούμενων δανείων
(NPEs). Η περίοδος χάριτος που
δίνεται στις τράπεζες, θωρακίζει
τα κεφάλαιά τους και προστατεύει
το κεφαλαιακό απόθεμα που απελευθερώθηκε μετά τη μείωση των
κεφαλαιακών απαιτήσεων κατά
2,5% που αποφάσισε η ΕΚΤ. Η δυνατότητα για μείωση του κεφαλαιακού buffer (capital conserva-

tion buffer) που ήταν υποχρεωμένες να διαθέτουν οι ελληνικές
τράπεζες, απελευθερώνει κεφάλαια της τάξης των 12,6 δισ. ευρώ,
τα οποία θα αξιοποιηθούν στη μάχη της αντιμετώπισης των κόκκινων δανείων που θα δημιουργηθούν από την κρίση, απορροφώντας τις ζημίες που θα αφήσουν
πίσω τους.
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις
των τραπεζών κατά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του
2019 το κεφαλαιακό μαξιλάρι διαμορφώνεται στα 3,5 δισ. ευρώ για
την Alpha Bank, στα 4,8 δισ. ευρώ
για την Εθνική Τράπεζα, στα 2
δισ. ευρώ για την Eurobank και
στα 2,3 δισ. ευρώ για την Τράπεζα
Πειραιώς. Στην άσκηση αντοχών
που διαθέτει η κάθε τράπεζα, θα
πρέπει να σημειωθεί το γεγονός
ότι η Eurobank είναι η μόνη που
έχει ολοκληρώσει την τιτλοποίηση
των κόκκινων δανείων, «παίρνοντας» τη ζημία της συναλλαγής σε
αντίθεση με τις άλλες τρεις συστημικές τράπεζες, Alpha, Εθνική
και Πειραιώς, οι οποίες έχουν «πα-

Στο μέτωπο της ρευστότητας,
η καταθετική βάση των ελληνικών
τραπεζών που ξεπερνάει τα 176
δισ. ευρώ, σε συνδυασμό με την
πρόσθετη ρευστότητα των 10 δισ.
ευρώ που εξασφαλίζει η απόφαση
της ΕΚΤ για την αποδοχή των ελληνικών ομολόγων ως ενέχυρα,
δίνει την απαιτούμενη ανάσα στις
τράπεζες για τη στήριξη των επιχειρήσεων στην κρίσιμη φάση.
Ηδη μεγάλες και μικρομεσαίες
επιχειρήσεις έχουν εξαντλήσει
τις γραμμές πίστωσης που είχαν
ανοιχτές στις τράπεζες, οι οποίες
διευρύνουν περαιτέρω τα όρια σε
μια προσπάθεια να δώσουν την
αναγκαία ρευστότητα στο σύστημα να αντέξει την ταμειακή πίεση
που υφίσταται από την καθίζηση
της κατανάλωσης.
Οι αυξημένες εκταμιεύσεις που
αναμένεται να καταγραφούν τα
επόμενα τρίμηνα μέσα από κεφάλαια κίνησης σε επιχειρήσεις, εκτιμάται ότι θα διασώσουν και τα
έσοδα από τόκους που έχουν οι
τράπεζες τουλάχιστον από το επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο. Η συγκράτηση των επιτοκιακών εσόδων
θα προέλθει και από το γεγονός
ότι οι αναστολές των δόσεων στα
επιχειρηματικά δάνεια καλύπτουν
το τμήμα του κεφαλαίου και όχι
των τόκων που πρέπει να καταβάλλουν οι επιχειρήσεις, σε αντίθεση με το χαρτοφυλάκιο της λιανικής που αναμένεται να υποστεί
βαρύ πλήγμα κυρίως από την πτώση των προμηθειών για συναλλαγές στα σημεία πώλησης.

οδοτήσεις, Σχέδιο ΕΣΤΙΑ και ψηφιοποίηση είναι μόνο μερικά από
αυτά που έμειναν, αλλά πρέπει να
συνεχιστούν για να επιστρέψουμε
στην κανονικότητα. Επίσης, οι
επικεφαλής των τραπεζών θα επικεντρωθούν στην αντιμετώπιση
των επιπτώσεων που τους έφερε
ο κορωνοϊός, χαλώντας τα «business plan» τους, θα επικεντρωθούν
ξανά στα έσοδα και την κερδοφορία
τους. Αξίζει να σημειωθεί πως αν
και το 2020 δεν θα είναι καλό ως
προς την κερδοφορία για τις τράπεζες, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Κεντρική έδωσαν όλες
τις απαραίτητες χαλαρώσεις για
να μπορέσουν με τη σειρά τους να
διοχετεύσουν ρευστότητα σε όποιον απευθυνθεί προς αυτές και να
επηρεαστούν όσο λιγότερο από
την πανδημία. Για παράδειγμα, τα
δάνεια τα οποία δεν θα πληρώνονται μέσω του «μορατόριουμ» δεν
θα μετρούνται στα μη εξυπηρετούμενα, ενώ άλλη οδηγία που ανα-

κοινώθηκε την Παρασκευή θα τους
δώσει «αέρα» για τις επερχόμενες
υποχρεώσεις που θα προκύψουν
στις τράπεζες από τα ελάχιστα ίδια
κεφάλαια και τις ελάχιστες επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL), που θα
επιβάρυναν τους ισολογισμούς
τους για το 2021. Συγκεκριμένα, η
Κεντρική αποφάσισε να επιμηκύνει
κατά 12 μήνες το χρονοδιάγραμμα
της σταδιακής εισαγωγής του κεφαλαιακού αποθέματος O-SII που
πρέπει να τηρούν τα πιστωτικά
ιδρύματα Ο-SII (Other Systemically
Important Institutions) της Κύπρου,
απελευθερώνοντας από την 1η Ιανουαρίου 2021 πρόσθετα κεφάλαια
ύψους 90 εκατομμυρίων περίπου.
Η απελευθέρωση των πιο πάνω κεφαλαίων, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα
για την απορρόφηση δυνητικών
ζημιών τους και για τη χρηματοδότηση σε πολλαπλάσιο βαθμό
των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

«Φρένο» στα σχέδια
μείωσης κόκκινων
δανείων των τραπεζών
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Απότομο «φρένο» στην ανάκαμψη
των ελληνικών τραπεζών και στα
σχέδια μείωσης του κινδύνου στους
ισολογισμούς τους βάζει η κρίση
που προκαλεί στην οικονομία η
πανδημία του κορωνοϊού.
Οπως σημειώνουν οι αναλυτές,
ο COVID-19 οδηγεί σε σημαντικές
καθυστερήσεις τα σχέδια μείωσης
των κόκκινων δανείων και σε αύξηση του κόστους των εγγυήσεων
στο σχέδιο «Ηρακλής», ενώ ο κίνδυνος σχηματισμού νέων NPEs είναι
μεγάλος, θέτοντας νέες προκλήσεις
για τον κλάδο. «Το ενδιαφέρον των
επενδυτών παραμένει υψηλό, ωστόσο είναι πιθανό να ζητήσουν υψηλότερες αποδόσεις, δεδομένου ότι
είναι αντιμέτωποι με μεγαλύτερους
κινδύνους», σημειώνει στο Reuters
o Πάολο Μασέντζα, επικεφαλής των
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
στην PwC Italy.
Το 2020 αναμενόταν να αποτελέσει ένα καθοριστικό έτος για τον
ελληνικό τραπεζικό κλάδο εν μέσω
και της σημαντικής βελτίωσης του
μακροοικονομικού περιβάλλοντος,
όπως σημειώνει σε έκθεσή του ο
οίκος αξιολόγησης DBRS, ωστόσο
το ξέσπασμα της πανδημίας «θολώνει» τις θετικές προοπτικές, δεδομένης της αυξημένης αβεβαιότητας όσον αφορά τον αντίκτυπό
της στην εγχώρια οικονομία και
τις σημαντικές διαταραχές στις
χρηματοπιστωτικές αγορές. Ετσι
ενδέχεται να οδηγήσει σε καθυστερήσεις σε σχέση με τα αρχικά
χρονοδιαγράμματα των τιτλοποιήσεων, τονίζει ο οίκος, προσθέτοντας πάντως πως δημοσιονομικά
μέτρα στήριξης από την κυβέρνηση
και η χαλάρωση των απαιτήσεων
των εποπτικών αρχών αναμένεται
να περιορίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις.
Από την πλευρά της, και η Gold-

man Sachs αναμένει στο εξής μια
πολύ αργή πορεία μείωσης των
NPEs, δεδομένης της αβεβαιότητας
γύρω από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας. Οπως εκτιμά
σε νέα έκθεσή της, η συμφωνία
για το Cairo της Eurobank θα ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του
έτους, αλλά αναμένεται πλέον ότι
όλες οι άλλες σημαντικές συμφωνίες
NPEs θα αναβληθούν για το 2021.
Συνολικά, προβλέπει ότι ο τραπεζικός κλάδος θα εμφανίσει ζημίες
το 2020-2021, λόγω της ασθενέστερης δυναμικής στα προ προβλέψεων κέρδη και των πολύ υψηλότερων πιστωτικών απωλειών.
Σε τηλεδιάσκεψη που είχε η Alpha Bank με επενδυτές αυτή την
εβδομάδα, επισήμανε πως ενδέχεται να υπάρξουν όχι μόνο καθυστερήσεις αλλά και αλλαγές στην
τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου
Galaxy. Προς το παρόν, το βασικό
σενάριο παραμένει ότι η συναλλαγή
θα ξεκινήσει ξανά το β΄ εξάμηνο
του έτους, ωστόσο η τράπεζα μπορεί να επανεξετάσει ή να αλλάξει
το μέγεθος της τιτλοποίησης ύψους
12 δισ. ευρώ, π.χ. με την εκτέλεση
ορισμένων τμημάτων του χαρτοφυλακίου φέτος και τα υπόλοιπα
το επόμενο έτος.
Οπως δήλωσε στέλεχος τη συστημικής τράπεζας στο Reuters,
δεν υπάρχει λόγος να προχωρήσουν
αυτή τη στιγμή οι πωλήσεις NPEs,
ειδικά όταν δεν υπάρχει ιδιαίτερη
πίεση και από τις εποπτικές αρχές.
H συστημική τράπεζα θα περιμένει
να υπάρξει μεγαλύτερη ορατότητα
στο β΄ εξάμηνο πριν επανεξετάσει
αυτές τις συμφωνίες, καθώς και
την πώληση του Neptune, ύψους
1,7 δισ. ευρώ.
Στάση αναμονής έχουν επιλέξει
και η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα
Πειραιώς σε ό,τι αφορά τις τιτλοποιήσεις τους, έως ότου οι συνθήκες
στις αγορές γίνουν πιο ευνοϊκές.
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¡ÇØÚÃÕß ËÏÊÏÑ¦ÄÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÇ
ÑÇÏÔÕÆØÍÏÇËÖÏÈÇÚÏÑ¦ ËÃÔÇÏÞÇÓÎÒÄÚËØÎÇÑÄÓÎÑÇÏÇÖÄÇßÚÁÝÖÕß
ËÃÞÇÔÑÇÚÇÍØÇÌËÃÚÏÝÞØÕÔÏÁÝÚÎÝ
ÓËÍ¦
¦Ò
ÒÎÝÆÌËÙÎÝ ÚÕÑÇÏÚÕ
 ßÍÑËÑØÏÓÁÔÇ ÚÕÔ¡¦ØÚÏÕ
ÚÕßËÃÞÇÔÖÜÒÎÛËÃ ËÖÏÈÇÚÏÑ¦ ËÑÚÜÔÕÖÕÃÜÔÑÇÏÔÕÆØÍÏÇ ÂÚÇÔ ÕÏ     ÔÚÏÙÚÕÃÞÜÝ 
ÚÕÔ¡¦ØÚÏÕÚÕßÖÜÒÂÛÎÑÇÔ
  ËÖÏÈÇÚÏÑ¦  ËÑ ÚÜÔ ÕÖÕÃÜÔ
ÑÇÏÔÕÆØÍÏÇÂÚÇÔÕÏ 
ÇØÔÎÚÏÑÂËÐÁÒÏÐÎÒÄÍÜÑÕØÜÔÕáÕÆ ÁØÞËÚÇÏ ÙË ÓÏÇ ËÖÕÞÂ
ÑÇÚ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇÎËÍÞ×ØÏÇÇÍÕØ¦
ÇßÚÕÑÏÔÂÚÕßÈØÏÙÑÄÚÇÔÙËÚØÕÞÏ¦ ÇÔ¦ÑÇÓÉÎÝ  ÞÜØÃÝ ÜÙÚÄÙÕ
ÔÇ ÁÞËÏ ÖØÕÒ¦ÈËÏ ÔÇ ÇÔÇÑÚÂÙËÏ
ÚÕÁÊÇÌÕÝÖÕßËÃÃÞ
ÞËÞ¦ÙËÏÇÖÄÚÕ
ÑÏÁÖËÏÚÇÑÇÏÞÜØÃÝÔÇÁÞËÏ
ÈØËÛËÃÙÚÇÖØÕÚÕß ËÖÃÖË-

ÊÇ  ÑÛËÙÎ  Ó¦ÒÏÙÚÇ  ÖÕß ËÃÞË
ÊÏËÔËØÍÂÙËÏ Î +LSVP[[L ÚÕ 
ËÑÚÏÓÕÆÙËÄÚÏÎÓËØÏÑÂÇÔ¦ÑÚÎÙÎÚÜÔÇÖÜÒËÏ×ÔÖÕßßÖÁÙÚÎÎ
ËÒ
ÒÒ
ÒÎÔÏÑÂÇÍÕØ¦ÇßÚÕÑÏÔÂÚÕßÊËÔ
ÇÔÇÓËÔÄÚÇÔ ÖØÏÔ ÇÖÄ ÚÕ  
ËÈÇÃÜÝ ÊËÔÍÔ×ØÏàË¶ÑÇÏÕÆÚË
ÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÍÔÜØÃàËÏ¶ÚÇÄÙÇ
ÙßÓÈÇÃÔÕßÔÚÕ
¡ËÃÜÙÎÑÇÚÇÍØ¦ÌËÚÇÏ ÈËÈÇÃÜÝ ÑÇÏÙÚÏÝÖÜÒÂÙËÏÝÚÜÔÒÕÏÖ×Ô
ÑÇÚÎÍÕØÏ×ÔÕÞÎÓ¦ÚÜÔ ©ÏÙßÔÕÒÏÑÁÝ ÖÜÒÂÙËÏÝ ÌÕØÚÎÍ×Ô ßÖÕÞ×ØÎÙÇÔ ÚÕÔ ¡¦ØÚÏÕ ÚÕß 
ÑÇÚ¦    ÓË ÚÎÔ Ñ¦ÓÉÎ ÙÚÇ
ÑÇÏÔÕÆØÍÏÇ ÔÇ ËÃÔÇÏ    ©Ï
ÖÜÒÂÙËÏÝÒËÜÌÕØËÃÜÔ¶ÕÏÕÖÕÃËÝ
ËÖÃÙÎÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇßÖÕÙÚÕÆÔ
ÇÑÄÓÎÓËÍÇÒÆÚËØÕÖÒÂÍÓÇÒÄÍÜ
ÚÜÔ ÇÖÜÒËÏ×Ô ÙÚÕÔ ÚÕßØÏÙÓÄ¶
ßÖÕÞ×ØÎÙÇÔ ÑÇÚ¦    ËÔ×
ÑÇÚ¦
ÓËÏ×ÛÎÑÇÔÕÏÖÜÒÂÙËÏÝÓÕÚÕÙÏÑÒËÚ×Ô

Από
π τι εξαρτάται η αννάκαμψη του τουρισμού
Το
ου ΗΛ Α Γ ΜΠΕΛΛ
ΛΟΥ

Αν
νάκ
κα
αμψηÚÜÔËÙÄÊÜÔÈØÇÊÆÚËØÎ
ÇÖÄÚÎÔÇÔ¦ÑÇÓÉÎÚÜÔÇÌÃÐËÜÔ
ÑÇÏÖ¦ÔÚÜÝÄÞÏÖØÏÔÇÖÄÚÕËÖÄÓËÔÕÁÚÕÝÖØÕÈÒÁÖËÏÍÏÇÚÕÔËÒÒÎÔÏÑÄ ÚÕßØÏÙÓÄ ÚÕ ÔÙÚÏÚÕÆÚÕ
ÚÕßßÔÊÁÙÓÕßÒÒÎÔÏÑ×Ô¬ÕßØÏÙÚÏÑ×ÔÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ§¬ 
ÐËÑÇÛÇØÃàÕÔÚÇÝÖÜÝÇßÚÂÊËÔÛÇ
ËÃÔÇÏÏÙÕÑÇÚÇÔËÓÎÓÁÔÎ ÕÆÚËÍËÜÍØÇÌÏÑ¦ ÕÆÚË ÓËÚÇÐÆ ÚÜÔ ÊÏÇÌÄØÜÔ ÑÒ¦ÊÜÔ  ÖÃÙÎÝ  ÚÕÔÃàËÏ
ÖÜÝÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÑØÃÙÎÝÊËÔ
ËÃÔÇÏÊßÔÇÚÄÔÔÇÖØÕÙÊÏÕØÏÙÚËÃ
ÓËÇÑØÃÈËÏÇÈ¦ÙËÏÚÜÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÜÔ ÑØÃÙËÜÔ  ÖÄÙÕ Ó¦ÒÒÕÔ Î
ÖÇØÕÆÙÇ ÖÕßÁÞËÏÖÕÒÆÏÊÏÇÃÚËØÇ
ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦®
±ÖÕÍØÇÓÓÃàËÏÊËÙÚÎÓËÒÁÚÎÓË
ÚÃÚÒÕ/ÖÇÔÊÎÓÃÇÚÕß*6=0+ 
ÑÇÏÕËÒ
ÒÒ
ÒÎÔÏÑÄÝÚÕßØÏÙÓÄÝ®ÖÜÝ
ÕÏÇÖ×ÒËÏËÝÚÕßØÏÙÚÏÑ×ÔËÙÄÊÜÔ
ÚÕÛÇËÃÔÇÏËÑÚËÚÇÓÁÔËÝ ÊËÊÕÓÁÔÎÝÚÎÝÑÇÚÇÔÕÓÂÝÚÕßÝÇÔ¦
ÚØÃÓÎÔÕÖØ×ÚÕÚØÃÓÎÔÕ  ÊËÆÚËØÕ  ÚØÃÚÕ 
ÚÁÚÇØÚÕ 
 È¦ÙËÏÙÚÕÏÞËÃÜÔØËßÔÇÝßÔÄØÜÔ ÑÇÏÊËÊÕÓÁÔÕßÄÚÏÚÕ
ÊËÆÚËØÕÚØÃÓÎÔÕÁÞËÏÂÊÎÞÇÛËÃ 
ËÔ× ËÃÔÇÏ ÇÑÄÓÇ ÇÈÁÈÇÏÕ ÖÄÚË
ÛÇÒÂÐÕßÔÚÇÁÑÚÇÑÚÇÓÁÚØÇÚÄÙÕ
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÄÙÕÑÇÏÙÚÏÝÇÍÕØÁÝ
ÚÎÝ  ÇÒÒ¦ ÑÇÏ ÓË ÚÏ ØßÛÓÕÆÝ ÛÇ
ÇÔÇÑ¦ÓÉÕßÔ ÕÏ ÚËÒËßÚÇÃËÝ®  ©Ï
ÚÇÐÏÊÏÜÚÏÑÁÝËÏÙÖØ¦ÐËÏÝÚÕ 
ÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑÇÔÙÚÇ  ËÑÇÚ 
ËßØ× ÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÝÇÆÐÎÙÎÑÇÚ¦  ÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕ 
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÕØÏÙÚÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇ
ÚÎÝ¬ØÇÖÁàÎÝÚÎÝÒ
ÒÒ
Ò¦ÊÕÝÖÕßÊÎÓÕÙÏËÆÛÎÑÇÔÞÛËÝÁÓÖÚÎ ¦ÔÕÊÕÝÇÖÕÊÃÊËÚÇÏÙÚÎÔÇÆÐÎÙÎÚÎÝ
ÓÁÙÎÝÊÇÖ¦ÔÎÝÇÔ¦ÚÇÐÃÊÏÑÇÚ¦
ËßØ×Â
ÙÚÇËßØ× ÇÖÄ
ËßØ×ÚÕ ÑÇÏÙÚÎÔÇÆÐÎÙÎÚÎÝËÏÙËØÞÄÓËÔÎÝÑÃÔÎÙÎÝÓÎ
ÑÇÚÕÃÑÜÔÚÇÐÏÊÏÜÚ×ÔÑÇÚ¦ 
¬Õ§¬Ê ÇÖ ÙÚ×ÔË ÚÁÙÙË-
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Υγειονομική ασφάλεια,
χρεοκοπίες στον τουριστικό κλάδο, άρση
περιορισμών και διαχείριση πανδημίας.
ØÏÝÈÇÙÏÑÕÆÝÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÖÕßÛÇ
ÖØÕÙÊÏÕØÃÙÕßÔ ÇÖÄ ËÊ× ÑÇÏ ÙÚÕ
ËÐÂÝÚÎÔËÐÁÒ ÐÎÚÕßÚÕßØ ÙÓÕÆ
1 ©ÖØ×ÚÕÝÑÇÏÈÇÙÏÑÄÚËØÕÝËÃÔÇÏÚÕÖÄÚËÛÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÏÙÚËÃÎ
ÖÇÔÊÎÓÃÇÇÖÄßÍËÏÕÔÕÓÏÑÂ¦ÖÕÉÎÛËØÇÖËÃÇÂÑÇÏËÓÈÄÒÏÕÂÑÇÏ

ÖØÕÒÎÖÚÏÑ¦ÓÁÚØÇËÒÁÍÞÕßÚËÙÚ
ÙËËÖÇØÑÂÈÇÛÓÄ ×ÙÚËÕÏÖÕÒÃÚËÝ
ÇÔ¦ÚÕÔÑÄÙÓÕÔÇÇÏÙÛÇÔÛÕÆÔÐÇÔ¦ÇÙÌÇÒËÃÝÔÇÚÇÐÏÊÁÉÕßÔ ÚÎ
ÙßÔÁÞËÏÇ  ÛÇ ËÐÇØÚÎÛËÃ ÇÖÄ ÚÎ
ÊÏ¦ÛËÙÎÚÜÔÖÕÒÏÚ×ÔÔÇÚÇÐÏÊÁÉÕßÔÑÇÏÇÖÄÚÕÊÏÇÛÁÙÏÓÕËÏÙÄÊÎÓ¦ÚÕßÝ ÇÒ
ÒÒ
Ò¦ÑÇÏÇÖÄÚÏÝÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÖÕßÛÇÁÞÕßÔÔÇÖ¦ØÕßÔ
ÑÇÒÕÑÇÏØÏÔÂ¦ÊËÏÇ
2  Ø Ù ÓÕØÄÒÕÁÞÕßÔËÖ ÙÎÝÎ¦ØÙÎÚÜÔÚÇÐ Ê ÜÚ Ñ×ÔÖËØ ÕØ ÙÓ×Ô
ÑÇÏÎÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÜÔÇËØÕÖÕØ Ñ×ÔÙßÔÊÁÙËÜÔ ÚÄÙÕÙÚÕÔËÐËØÞÄÓËÔÕÚÕßØÏÙÓÄÄÙÕÑÇÏÙÚÕÔËÏÙËØÞÄÓËÔÕÚÕßØ ÙÓÄÙÚÎÔÒ
ÒÒ
Ò¦ÊÇ
3  ÇÛÕØÏÙÚÏÑÁÝ ÛÇ ËÃÔÇÏ ÑÇÏ ÕÏ

ÚßÞÄÔÞØËÕÑÕÖÃËÝÖÕßÙÚÕÓËÚÇÐÆ ÛÇ ÁÞÕßÔ ËÖÁÒÛËÏ ÙÚÎÔ ÇÒßÙÃÊÇ ÖÇØÇÍÜÍÂÝ ÚÎÝ ÚÇÐÏÊÏÜÚÏÑÂÝËÓÖËÏØÃÇÝÇËØÕÖÕØÏÑÁÝ [V\Y
VWLYH[VYZ ÐËÔÕÊÕÞËÃÇÑ ÒÖ  ÑÇÛ×ÝÑÇÏÎÚÇ
ÇÞ
ÞÆÚÎÚÇÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝÚÎÝÇ
ÇÒ
ÒßÙÃÊÇÝÇßÚÂÝ
4 ÙßÍÑØ Ú ÑÂË ÑÄÔÇÖÕßÛÇÁÞË 
ÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÎÑ¦ÛËÞ×ØÇÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÕÔÚØÄÖÕÖÕßÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙË
ÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇ ÏÊÏÇÃÚËØÇÜÝÖØÕÝ
ÚÕÖÄÙÕÇÙÌÇÒËÃÝÛÇÇÏÙÛ¦ÔÕÔÚÇÏ
ÕÏËÖÏÙÑÁÖÚËÝ ËÃÔÇÏÁÔÇÝËÖÏÖÒÁÕÔ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÄÝÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÝ
ÐÃàËÏÔÇÙÎÓËÏÜÛËÃÄÚÏÙËÖÇÍÑÄÙÓ ËÝÑØ ÙË ÝÚÕßÚÕßØ ÙÓÕÆÚ Ý
ÚËÒËßÚÇÃËÝÊÆÕÊËÑÇËÚÃËÝ ÎÇÔ¦ÑÇÓÉÎÐËÑÃÔÎÙËÚÎÔÇÓÁÙÜÝËÖÄÓËÔÎÞØÕÔ ¦ ÇÔÇÌÁØË ÚÕ§¬ 
ÇÒ
Ç
ÒÒ¦ßÖÕÍØÇÓÓ àË ÖÜÝÓËÈ¦ÙÎÚÎ
ÓÁÞØÏÙÚÏÍÓÂÝÙßÍÑØÏÚÏÑÂËÐÁÒÏÐÎ
ÚÎÝÖÇÔÊÎÓ ÇÝÙÚÎÞ×ØÇ ÎÒ
ÒÒ
Ò¦ÊÇ
ÁÞËÏËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇ
ÔÇ ÈËÒÚÏ×ÙËÏ ÚÎ ÙßÍÑØÏÚÏÑÂ ÚÎÝ
ÛÁÙÎÑÇÏÖÏÛÇÔÄÔÔÇÇÔÇÑ¦ÓÉËÏ
Ñ¦ÖÜÝÚÇ
ÇÞ
ÞÆÚËØÇÇÖÄ¦
¦Ò
ÒÒ
Ò
ÒËÝÇÍÕØÁÝ
 ÓËÍ¦ÒÎ ÊÏÇÙÖÕØ¦ ÚÎÝ ÖËÒÇÚËÏÇÑÂÝÈ¦ÙÎÝÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆ
ÖØÕÕØÏÙÓÕÆ ÇÖÕÚËÒËÃ ¦ÒÒÕ ÁÔÇ
ÖÒËÕÔÁÑÚÎÓÇ  ÖÕß ÚÕß ÖÇØÁÞËÏ
ÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÇÐÏÕÖÕÏÂÙËÏÚÏÝ
ÊÏ¦ÌÕØËÝÇÍÕØÁÝÑÇÛ×ÝÛÇËÖÇÔÇÑ¦ÓÖÚÕßÔ ÊÏÇÌÇÏÔÄÓËÔÎÇÔ¦ÑÇÓÉÎÚÎÝÙÃÇÝÑÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇÚÎÝ
ÃÔÇÝÖØÏÔÇÖÄÚÏÝÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÁÝ
ÓÇÝÇÍÕØÁÝ ÙËÙßÔÊßÇÙÓÄÓËÚÎ
ÙßÍÑØÏÚÏÑ¦ÑÇÒÆÚËØÎËÏÑÄÔÇÚÎÝ
Þ×ØÇÝÙËÙÞÁÙÎÓËÚÕÔÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÄ ÊÎÓÏÕßØÍËÃÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇ ÍÏÇ ÖËØÇÏÚÁØÜ ¦ÔÕÏÍÓÇ ÙÚÏÝ
ÇÍÕØÁÝÇßÚÁÝ® (ÔËÖÏÈËÈÇÏÜÛËÃ
ÎÊÏ¦ÛËÙÎÚÜÔÖÕÒÏÚ×ÔÔÇÚÇÐÏÊÁÉÕßÔ ÓÄÒÏÝÚÕËÖÏÚØÁÉÕßÔÕÏ
ÙßÔÛÂÑËÝ ßÖ¦ØÞËÏÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕ
ÔÇßÖ¦ØÐËÏÙßÍ
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Η πα
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ν ημία χτύπησε
και το πρόγραμμα
της «χρυσής βίζζα
ας»
Το
ου ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟ
ΟΥΣΑΝΟΓ
Υ
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Σε προς τα πάνω ÇÔÇÛË×ØÎÙÎ ÚÜÔ
ÙÚÕÏÞËÃÜÔÚÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÞØßÙÂ ÈÃàÇ® ÍÏÇ ÚÕ   ÖØÕÞ×ØÎÙË
Ö Ø Ï Ô  Ç Ö Ä  Ò Ã Í Ë Ý  Î Ó Á Ø Ë Ý  Î   Ë Ô Ï Ñ Â
ØÇÓÓÇÚËÃÇ¡ËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÂÝÕÒÏÚÏÑÂÝ±ÖÕÊÕÞÂÝÑÇÏÙÆÒÕßÚÕß
ßÖÕßØÍËÃÕß¡ËÚÇÔ¦ÙÚËßÙÎÝÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÊËÊÕÓÁÔÇÕÏ
ÙßÔÕÒÏÑÁÝ ¦ÊËÏËÝ ÖÕß ËÑÊÄÛÎÑÇÔ
ÑÇÚ¦ÚÕÖËØßÙ ÔÄÁÚÕÝÇÔÂÒÛÇÔÙË
   ÔÁÕ ÏÙÚÕØÏÑÄ ßÉÎÒÄ ÁÚÕßÝ 
ØÄÑË ÚÇ  Í Ç ÇÆÐÎÙÎ ÚÎÝ Ú¦ÐËÜÝ
ÚÕß ÙËÙÆÍÑØ ÙÎÓËÚ Ý 
¦ÊË ËÝÖÕßË ÞÇÔËÑÊÕÛË ÚÕ 
±ÖËÔÛßÓ àËÚÇ  ÄÚ  ÓÁÞØ  ÖØ Ô ÇÖÄ
ÊÆÕ ÓÂÔËÝ  ÊÎÒÇÊÂ ÓÁÞØÏ ÑÇÏ ÚÏÝ
ÇØÞÁÝ¢ËÈØÕßÇØ Õß ÚÕÙÞËÚ ÑÄÓÁÍËÛÕÝÍ ÇÚÕ ÊËÔÐËÖËØÔÕÆÙË
Ú Ý  ¦ÊË ËÝ ÑÚÕÚË ÖØÕÙÚÁÛÎÑÇÔÑ ¦Ò
ÒÒ
ÒËÝ¦ÊË ËÝÖÕßÈØ ÙÑÕÔÚÇÔ
ÙÚÕ ÚËÒÏÑÄ ÙÚ¦ÊÏÕ ËÖËÐËØÍÇÙÃÇÝ
ÑÇ ÇÌÕØÕÆÙÇÔÇ ÚÂÙË ÝÖÕßË ÞÇÔ
ßÖÕÈÒÎÛË ÚÕ ÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ
ÖÒÁÕÔÔÇÑÇÚÇÓËÚØÕÆÔÚÇ ÑÇ ÇßÚÁÝ
¥ÙÚÄÙÕ ÚÕÇÔÇÓÁÔËÚÇ ÔÇ
ÇÖÕÚËÒÁÙË ÚÕÖØ×ÚÕÁÚÕÝßÖÕÞ×ØÎÙÎÝÚÜÔËÖ ÊÄÙËÜÔÚÕßÙÞËÚ ÑÕÆ
ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝ ÖÕßÇÌÕØ¦ÚÎÔÇÖÄÑÚÎÙÎÇÑ ÔÂÚÜÔÇÐ ÇÝÚÕßÒ¦Þ ÙÚÕÔ
  ËßØ× ÇÖÄ ËÖËÔÊßÚÁÝ ÇÖÄ
Þ×ØËÝËÑÚÄÝ  ÓËÇÔÚ¦ÒÒÇÍÓÇÚÎ
ÞÕØÂÍÎÙÎÇÊË ×ÔÖÇØÇÓÕÔÂÝÙÚÕßÝ
Ê ÕßÝÑÇ ÙÚÇÓÁÒÎÚÎÝÕ ÑÕÍÁÔË ¦Ý
ÚÕßÝ  ©ÖÜÝ ÊËÃÞÔÕßÔ ÚÇ ÙÚÕÏÞËÃÇ
ÚÕß ÌËÚ ÔÕÆ ÖØ×ÚÕß ÚØ ÓÂÔÕß  Õ 
¦ÊËÏËÝ ÖÕß ÁÞÕßÔ ËÑÊÕÛËÃ ÊËÔ ÐËÖËØÔÕÆÔ ÚÏÝ   ÑÇÛ×Ý ÂÊÎ ÇÖÄ
ÚÇ ÚÁÒÎ ÇÔÕßÇØÃÕß ÐËÑÃÔÎÙÇÔ ÕÏ
ÖËØ ÕØ ÙÓÕ ÓËÚÇÑ ÔÂÙËÜÔÇÖÄÚÎÔ
ÔÇ ÇÖÄÚÎÔÕÖÕ ÇÖØÕÁØÞËÚÇ ÚÕ
ÓËÍÇ
ÇÒ
ÒÆÚËØÕÓÁØÕÝÚÎÝàÂÚÎÙÎÝÍ Ç
ÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÚÎÝÞØßÙÂÝÈ àÇÝ®
¡ËÈ¦ÙÎÚÇÚËÒËßÚÇ ÇÙÚÕ ÞË Ç 
ÕÏÙßÔÕÒÏÑÁÝ¦ÊËÏËÝÖÕßÁÞÕßÔËÑÊÕÛË ÇÖÄÚÎÔÁÔÇØÐÎÚÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÑÇÏÓÁÞØÏÚÕÚÁÒÕÝÚÕßÌËÚÏÔÕÆÖØ×ÚÕßÚØÏÓÂÔÕßÇÔÁØÞÕÔÚÇÏ
Ù Ë        Ð  Ç ß Ú × Ô  Ú Õ      Â
  ÇÌÕØ¦ ÏÔÁàÕßÝËÖËÔÊßÚÁÝ 
Ô ÕÒÃÍÕÏÝ  ËÖÚ¦ ÙÚÏÝ ÊÁÑÇ ¦ÊËÏËÝ
ÖÕßËÑÊ ÊÕÔÚÇ ÞÕØÎÍÕÆÔÚÇ ÙË ÔÁàÕßÝ  ÊËÃÍÓÇ ÚÎÝ ÙÎÓÇÙÃÇÝ ÚÎÝ
ÙßÍÑËÑØ ÓÁÔÎÝÇÍÕØ¦ÝÍ ÇÚÎÔÖÕØËÃÇÚÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝ 
Ò
ÒÒ
Ò
ÒÜÙÚË 
ÖØÏÔ ÐËÙÖ¦ÙËÏ Î ÖÇÔÊÎÓÃÇ  ÓÁÒÎ
ÚÎÝ ÔÜÙÎÝ ÏÔÁàÜÔ ÖËÔÊßÚ×Ô
Ò
ÒÒ
Ò¦ÊÇÝ ÙËËÑÊÂÒÜÙÎÖÕßÖØÇÍÓÇÚÕÖÕ ÂÛÎÑËÙÚ ÝÇØÞÁÝÚÕßÁÚÕßÝ
ÙÚÕÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÄÖÏÓËÒÎÚÂØÏÕ

ÛÂÔÇÝ ËÃÞÇÔ ÖØÕÞÜØÂÙËÏ ÙÚÎÔ
ÖØÄÈÒËÉÎÄÚÏÕÏÑÏÔËàÏÑÁÝËÖËÔÊÆÙËÏÝ ÙÚÎÔ ËÒÒÎÔÏÑÂ ÇÍÕØ¦ ÇÑÏÔÂÚÜÔÚÕÛÇÑßÓÇÔÛÕÆÔÓËÚÇÐÆ
ÚÕßÖÕÙÕÆÚÜÔËÑÇÚËßØ×ÑÇÏ
ÚÕßÊÏÙËßØ×ÂÓËØÇÇÑÄÓÎÑÇÏ
ÙÚÏÝÖÏÕÇÏÙÏÄÊÕÐËÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝÚÕ
ÔÕÆÓËØÕÇßÚÄÊÆÙÑÕÒÇÛÇÐËÖËØ¦ÙËÏÚÇËÑÇÚËßØ×ÑÇÏÇßÚÄ
ËÌÄÙÕÔËÖÇÔÇÒËÏÚÕßØÍÂÙËÏÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇ ÑÇÏ Î ÇÍÕØ¦ ÇÑÏÔÂÚÜÔ ÇÖÄ
ÚÕÔÕÆÔÏÕÑÇÏÓËÚ¦ ËÖÏÚØÁÖÕÔÚÇÝ
Ó ÇÕßÙ ÇÙÚ ÑÂØÕÂÇÍÕØÇÖÜÒÎÙ ×ÔÇÖÄÚÕÚØÃÚÕÚØÃÓÎÔÕÑÇÏÓËÚ¦ 

Περιμένοντας τους Κινέζ
ινέζζο
ους

ÚÕ ÖÒÇÃÙÏÕ ÇßÚÄ  ËÖÇÍÍËÒÓÇÚÃËÝÖÕßÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÙÚÎ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÇÍÕØ¦ÙÎÓËÏ×ÔÕßÔ
ÄÚÏ Î ÇÔ¦ÑÇÓÉÎ ÚÎÝ ÃÔÇÝ ÑÇÏ Î
ËÖ ÙÚØÕÌÂÚÎÝÙÚÎÔÑÇÔÕÔ ÑÄÚÎÚÇ
ÂÚÇÔÁÔÇÈÇÙÏÑÄÈÂÓÇÍÏÇÔÇËÖÏÙÚØÁÉËÏÑÇÏÎàÂÚÎÙÎÙÚÎÔËÒÒÎ-

Ανώμαλη προσγείωση
της αγοράς από
το περυσινό ρεκόρ
των 3.080 αδειών.
ÔÏÑÂÇÍÕØ¦ÑÇÚÕÏÑÃÇÝ ÙËÄ ÚÏÇÌÕØ¦ ÚÇ ÇÑÃÔÎÚÇ ÖÕß ËÔÊÏÇÌÁØÕßÔ
ÚÕßÝ ËÖËÔÊßÚÁÝ ÖÕß ÇÐÏÕÖÕÏÕÆÔ
ÚÇÖÒËÕÔËÑÚÂÓÇÚÇÚÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝ ¥ÙÚÄÙÕ ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÚÕ
ÖØÄÈÒÎÓÇÓËÚÇÚÁÛÎÑËÖÒÁÕÔÑÇÏ
ÙÚÎÔ ÒÒ¦ÊÇ  ËÖÏÈ¦ÒÒÕÔÚÇÝ ÚÎÔ
ÇÖÇÍÄØËßÙÎ ÚÜÔ ÑÇÛÎÓËØÏÔ×Ô
ÓËÚÇÑÏÔÂÙËÜÔ ÙË ÓËÍ¦ÒÎ ÓËØÃÊÇ
ÚÕß ÖÒÎÛßÙÓÕÆ  ÁÞËÏ ÖÇØÇÚËÃÔËÏ
ÚÎÔÇÖØÇÐ Ç®ÑÇ ÚÜÔÐÁÔÜÔËÖËÔÊßÚ×Ô ÏÊÃÜÝËÑËÃÔÜÔÇÖÄÚÎÔ ÃÔÇ ÕÏÕÖÕÃÕÏËÃÔÇÏÑÇÏËßÑÕÒÄÚËØÕ
ÔÇ ÓËÚÇÑÏÔÎÛÕÆÔ  ÙßÍÑØÏÚÏÑ¦ ÓË
¦Ò
ÒÒ
ÒËÝÖËØÏÕÞÁÝÚÕßÑÄÙÓÕß ÄÖÜÝ
Ö Þ ËÖËÔÊßÚÁÝÇÖÄÚÎ¡ÁÙÎÔÇÚÕÒÂ ÄÖÕßßÖ¦ØÞËÏÇÑÄÓÎÙÕÈÇØÂ ÁÐÇØÙÎ ÚÎÝ ÖÇÔÊÎÓÃÇÝ  ¥Ý ËÑ
ÚÕÆÚÕß ËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÖÜÝÕÏËÖÄÓËÔÕÏ
ÓÂÔËÝ ÛÇ ÑÏÔÎÛÕÆÔ ÙË ØÎÞ¦ ÔËØ¦® ÓËÖØÕÙÊÕÑÃÇÍÏÇÇÔ¦ÑÇÓÉÎ
ÚÜÔÇÍÕØÇÖÜÒÎÙÏ×ÔÑÇÏÇÙÌÇÒ×Ý
ÑÇÏ ÚÎÝ ËÐßÖÎØÁÚÎÙÎÝ ÚÜÔ ÇÏÚÂÙËÜÔÁÑÊÕÙÎÝÔÁÜÔÇÊËÏ×ÔÓÄÒÏÝ
ËÖÇÔÇÒËÏÚÕßØÍÂÙÕßÔÕÏÊÎÓÄÙÏËÝ
ßÖÎØËÙÃËÝ  Ð¦ÒÒÕß  ÙÂÓËØÇ ËÃÔÇÏÖØÇÑÚÏÑ¦ÇÊÆÔÇÚÎÎÕÒÕÑÒÂØÜÙÎÕÖÕÏÇÙÊÂÖÕÚËÙßÔÇÒ
ÒÒ
ÒÇÍÂÝ
ÙÚÎÔÑÚÎÓÇÚÇÍÕØ¦

Στα 6 δισ. μη
ηνιαίως το κόστος
των κλειστών επιχειρήσεων
Σε 6 δ σ ευρώÚÕÔÓÂÔÇßÖÕÒÕÍÃàËÏ
ÕÚÎÔËÖÏÈ¦ØßÔÙÎÚÕßÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÍÏÇÄÙÕÞØÄÔÕËÌÇØÓÄàËÚÇÏÚÕÑÒËÃÙÏÓÕÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ
ÑÇÏÖØÕÚËÃÔËÏ¦ÓËÙÎÖØÕÙÌßÍÂÙË
ÊÇÔËÏÙÓÄ ÑÇÛ×ÝÎÙßÍÑßØÃÇËÃÔÇÏ
ËßÔÕáÑÂ ÊËÊÕÓÁÔÕßÚÕßÞÇÓÎÒÕÆ
ÆÉÕßÝÚÜÔËÖÏÚÕÑÃÜÔÙËÙÆÍÑØÏÙÎ
ÓËÚÕÓÁÒ
ÒÒ
ÒÕÔ ÄÚÇÔÚÇÖËØÏÙÙÄÚËØÇ
ÑØ¦ÚÎÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÖØÕÙÌÆÍÕßÔ
ÙÚÏÝÇÍÕØÁÝ
 Ê ÑÄÚËØÇ ÙÚÕËÈÊÕÓÇÊ Ç ÕÊËÒÚ ÕÚÕß Õ¬ÕÓÁÇÝ¡ÇÑØÕÕ ÑÕÔÕÓ Ñ
ÑÂ
ÂÝ
Ô¦ÒßÙÎÝÑÇÏßØÜÖÇáÑÂÝÕÒÏÚÏÑÂÝÚÕßßÔÊÁÙÓÕß ËÖÏÑËÌÇ
ÇÒ
ÒÂÝÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝ¡ Þ¦
¦Ò
ÒÎÝ¡ÇÙÕßØ¦
¦Ñ
ÑÎÝ 
ßÖÕÒÕÍÃàËÏÇÆÐÎÙÎÊÇÖÇÔ×ÔÑÇÚ¦
 ÊÏÙ ËßØ×ÚÕÔÓÂÔÇÇÖÄÚÇÓÁÚØÇÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ ÇÖÕàÎÓÏ×ÙËÏÝ
ËÏÊÏÑÕÆÙÑÕÖÕÆ ÇÙÌÇ
ÇÒ
ÒÏÙÚÏÑÁÝßÖÕÞØË×ÙËÏÝÑ ¦ ÑÇÏÇÖ×ÒËÏÇËÙÄÊÜÔ
ÑÇÚ¦ ÖËØÃÖÕßÂ ÊÏÙ ËßØ×
ÚÕÔÓÂÔÇ ÂÚÕÏÙßÔÕÒÏÑ¦ÑÄÙÚÕÝ
ÊÏÙ ËßØ× ©ÏÇÔÇ
ÇÒ
ÒßÚÁÝÙÎÓËÏ×ÔÕßÔ
ÄÚÏÇßÚÄÓÖÕØËÃÔÇÑÇÒßÌÛËÃÇÖÄÚÕ
ÓÇÐÏÒ¦ØÏ®ÇÙÌÇ
ÇÒ
ÒËÃÇÝÍÏÇÖËØÃÖÕß
ÓÂÔËÝ ÑÇÛ×ÝÇÖÄÚÇÊÏÙ ËßØ×
ÚÜÔÚÇÓË Ç
ÇÑ
Ñ×ÔÊ ÇÛËÙ ÓÜÔÚÕßÑØ¦ÚÕßÝ ÚÇÊÏÙ ËÃÔÇÏÇÖÄÛËÓÇÚÕß
ßØÜÖÇáÑÕÆ¡Î
ÎÞ
ÞÇÔÏÙÓÕÆÚÇÛËØÄÚÎÚÇÝ ,:4 ÑÇÏÇÖÇÏÚËÃÚÇÏÎÙßÔÇÃÔËÙÂÚÕßÍ ÇÔÇÐÕÊËßÚÕÆÔ ßÓÖÒÎØÜÓÇÚÏÑ¦ ÙßÔËÞÃàÕßÔÕÏÇÔÇ
ÇÒ
ÒßÚÁÝ 
ßÖ¦ØÞÕßÔÑÇÏÑÕÔÊÆÒÏÇÚÕß
ÑÇÏÚÜÔÔÁÜÔËßØÜÖÇáÑ×ÔÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÏÑ×ÔËØÍÇ
ÇÒ
ÒËÃÜÔ ÖÕßÓÖÕØÕÆÔ
ÔÇËÐÇÙÌÇ
ÇÒ
ÒÃÙÕßÔÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎ
¦Ò
¦
ÒÒ
Ò
ÒÜÔÖËØ ÖÕßÓÎÔ×Ô ÒÆÙÎÚÕß
ËßØÜÕÓÕÒÄÍÕßÛÇÂÚÇÔÌÛÎÔÄÚËØÎ
ÚÕßÑØÇÚÏÑÕÆÊÇÔËÏÙÓÕÆ ÇÒ
ÒÒ
Ò¦ÊËÔ
ßÖ¦ØÞËÏÖØÕÝÚÕÖÇØÄÔÙßÓÌÜÔÃÇ 

ËÖÕÓÁÔÜÝÕÏÇÔÇ
ÇÒ
ÒßÚÁÝÑÇÚÇ
ÇÒ
ÒÂÍÕßÔ
ÄÚÏÇÔÎÑßÈÁØÔÎÙÎÙÞËÊÏ¦àËÏÔÇ
ÖØÕÈËÃÙËÊÇÔËÏÙÓÄ ÑÇ
ÇÒ
ÒÄÛÇÂÚÇÔ
ÔÇÚÕÖØ¦ÐËÏÚ×ØÇ ÄÖÜÝËÖÃÙÎÝÔÇ
ËÖÇÔÇÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËßÛËÃÓÏÇÓËÚÇÑÆÒÏÙÎÚÜÔÖÒ
ÒÎ
ÎØÜÓ×ÔÚÕßÞØÁÕßÝ
ÙÚÕÓÁÒ
ÒÒ
ÒÕÔ
ÚÕÊËÒÚ ÕÖØÕÚË ÔÕÔ
ÔÚÚÇ ËÖ ÙÎÝÎ
ÇÆÐÎÙÎÑÇ ÎËÖ ÓÂÑßÔÙÎÚÕßËÖ ÊÄÓÇÚÕÝÇÔËØÍÃÇÝÍÏÇÄÙÕßÝÈØËÛÕÆÔ
ÙÚÕÔÊØÄÓÕËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝÑØÃÙÎÝ ÑÇ-

Ο ΣΕΒ προτείνει
στην κυβέρνηση
να προσφύγει άμεσα
σε δανεισμό, καθώς
η συγκυρία είναι
ευνοϊκή.
Û×ÝÑÇÏÎÇÆÐÎÙÎÚÜÔÖÏÙÚÜÚÏÑ×Ô
ÍØÇÓÓ×ÔÙËËÔÂÓËØÕßÝÖËÒ¦ÚËÝÚØÇÖËà×Ô ÓËÚÕÑØ¦ÚÕÝÔÇÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔË ÚÎÔËÐßÖÎØÁÚÎÙÎÂÚÎÔËÍ
ÍÍ
ÍÆÎÙÂ
ÚÕßÝÍ ÇÙÆÔÚÕÓÕÞØÕÔ ÑÄÊ ¦ÙÚÎÓÇ
ÖÃÙÎÝ Ñ¦ÔËÏÇÔÇÌÕØ¦ÙËÖËØÏÛ×ØÏÇËÐÕÏÑÕÔÄÓÎÙÎÝÖÄØÜÔ®ÙÚÕ
ÎÓÄÙÏÕ ËÏÙÎÍËÃÚÇÏÓËÚÇÚ¦ÐËÏÝÑÇÛ×ÝÑÇÏÖØÕÙÜØÏÔÂÇÆÐÎÙÎÓÏÙÛ×Ô
ÙÚÕßÝ ËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÙÚÎÔ
ÖØ×ÚÎÍØÇÓÓÂÔÕÙÕÑÕÓËÃÇ ÖÕÒÏÚÏÑÂÖØÕÙÚÇÙÃÇÑ ÒÖ  ÖÏÙÎÓÇÃÔËÏ
ÇÑÄÓÇÄÚÏÚÇÖËØÏÕØÏÙÚÏÑ¦ÓÁÚØÇ
ÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝ
ÖØÁÖËÏÔÇËÖÏÈ¦Ò
ÒÒ
ÒÕÔÚÇÏÓËÌËÏÊ× 
ÓËËÖÃÍÔÜÙÎÑÇÏÚÜÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô
ËÖÏÖÚ×ÙËÜÔ
Ε ΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΛΩΡ
ΡΑ

ΕΛΛΑΔΑ
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Το plexiglass
στη μάχη κατά
του κορωνοϊού
Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΩΒΑΙΟΥ

ΠληθαίνουνÚÇÖØÕÙÚÇÚËßÚÏÑ¦ÊÏÇ
ÞÜØÏÙÚÏÑ¦ÙËÖ¦ÍÑÕßÝËÐßÖÎØÁ
ÚÎÙÎÝÑÇÏÚÇÓËÃÇÑÇÚÇÙÚÎÓ¦ÚÜÔ
ÑÇÛ×ÝÄÒÕÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÇÖÄ
ÚÏÝËÔÒËÏÚÕßØÍÃÇËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÚÎÝ
Þ×ØÇÝËÔÏÙÞÆÕßÔÚÇÓÁÚØÇßÍÏËÏ
ÔÂÝÑÇÏÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÍÏÇÚÕÔÖËØÏ
ÕØÏÙÓÄÚÎÝÊÏÇÙÖÕØ¦ÝÚÕßÑÕØÜ
ÔÕáÕÆ*6=0+ ¥ÝÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ
ÎàÂÚÎÙÎÍÏÇÊÏÇÞÜØÏÙÚÏÑ¦ÁÞËÏ
ÇßÐÎÛËÃÑÇÚÇÑÄØßÌÇÑÇÏÖÕÒÒÁÝ
ËÚÇÏØËÃËÝÖÕßÓÁÞØÏÚ×ØÇÊËÔÚÇ
ÑÇÚÇÙÑËÆÇàÇÔ Â ÊËÔ ÚÇ ËÓÖÕ
ØËÆÕÔÚÇÔÚÇÁÞÕßÔÖØÕÙÛÁÙËÏ
ÖÒÁÕÔÙÚÕßÝÑÇÚÇÒÄÍÕßÝÚÕßÝ
²ÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÎ
ËÚÇÏØËÃÇ²ÇØÃÚÕÝ®ÙÚÎªÄÊÕÖÕß
ÓÁÞØÏÚ×ØÇÇÙÞÕÒÕÆÔÚÇÔÇÖÕÑÒËÏ
ÙÚÏÑ¦ÓËÕØÛÕÖËÊÏÑ¦ÑÇÏÏÇÚØÏÑ¦
ËÃÊÎÔÚÇÖÕÑØÏÔÄÓËÔÕÏÙÚÎàÂ
ÚÎÙÎÑßØÃÜÝÇÖÄÌÇØÓÇÑËÃÇÇÒ
Ò¦ÄÞÏÓÄÔÕÇÖÕÌÇÙÃÙÇÓËÔÇÊÎ
ÓÏÕßØÍÂÙÕßÓËÓÃÇÔÁÇÑÇÚÎÍÕØÃÇ
ÙÚÕÎÒËÑÚØÕÔÏÑÄÓÇÝÑÇÚ¦ÙÚÎÓÇ
ÓËÖØÕáÄÔÚÇÇÚÕÓÏÑÂÝÖØÕÙÚÇÙÃ
ÇÝÄÖÜÝÓ¦ÙÑËÝÇÔÚÏÙÎÖÚÏÑ¦
ÙÚÕÒÁÝÖÕßÚÏÝÖËØÏÓÁÔÕßÓËÇÖÄ
ÚÎÔ ÃÔÇÇÒÒ¦ÑÇÏÖØÕÙÚÇÚËßÚÏ
Ñ¦WSL_PNSHZZÖ¦ÍÑÕßÍÏÇÚÇÓËÃÇ®
ÓÇÝËÐÎÍËÃÕÚÇÓ¦ÚÎÝ²ÇØÃÚÕÝ
ÏÊÏÕÑÚÂÚÎÝÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝÖÕßÖØÄ
ÙÌÇÚÇÚÕÖÕÛÁÚÎÙËÑÇÏÕÃÊÏÕÝÊÏ
ÇÞÜØÏÙÚÏÑÄÙÚÕÓÇÍÇàÃÚÕß¬Õ
ÑÇÚÇÙÑËÆÇÙËÎØÕÊÃÚÏÑÎËÖÏÞËÃ

ØÎÙÎ/LKLYHÖÕßÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏ
ËÃÚÇÏÙÚÕÔÞ×ØÕÚÎÝÑÇÚÇÙÑËßÂÝ
ËÖÏÍØÇÌ×ÔÇÒÒ¦ÕÆÚËÑÇÏÇßÚÂËÃ
ÞËÇÙÞÕÒÎÛËÃÓËÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕ
ÖØÕáÄÔÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔÒÁÕÔÒÄ
ÍÜàÂÚÎÙÎÝÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏJ\Z[VT
THKLÊÏÇÞÜØÏÙÚÏÑ¦ÍÏÇÓËÚÇÐÆ¦Ò
ÒÜÔÌÇØÓÇÑËÃÇÏÊÏÜÚÏÑ¦ÏÇÚØËÃÇ
ÑÇÏËÓÖÕØÏÑ¦ÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇ
¬ÕÃÊÏÕÑÇÏÎËÚÇÏØËÃÇØÞÁÚß
ÖÕ®ÙÚÕÔËÏØÇÏ¦ÖÕßËÖÃÙÎÝÑÇ
ÚÇÙÑËß¦àËÏËÖÏÍØÇÌÁÝÍÏÇÑÇÚÇ
ÙÚÂÓÇÚÇ©ÏßÖÄÒÕÏÖËÝËØÍÇÙÃËÝ
ÓÇÝÁÞÕßÔÓËÏÜÛËÃÑÇÏÇÙÞÕÒÕÆ
ÓÇÙÚËÑßØÃÜÝÓËÚÎÔÑÇÚÇÙÑËßÂ
ÑÇÏÚÕÖÕÛÁÚÎÙÎÖØÕÙÚÇÚËßÚÏÑ×Ô
ÇÖÄWSL_PNSHZZÙËÌÕÆØÔÕßÝàÇ
ÞÇØÕÖÒÇÙÚËÃÇ ÌÇØÓÇÑËÃÇ ÑÇ
ÌÁÑÇÛ×ÝÑÇÏÙËÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇ
ÚÎÝ+/3ÙËÄÒÎÚÎÔÒÒ¦ÊÇ®ÓÇÝ
ËÐÎÍËÃÎÏÊÏÕÑÚÂÚØÏÇÏÑÇÚËØÃÔÎ
ÇØÖÕßÃÑÕßÖÕßÊÏÇÌÎÓÃàËÏÚÕ
ÔÁÕÚÎÝÖØÕáÄÔÚÄÙÕÓËÑÇÚÇÞ×
ØÏÙÎÙÚÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÇÔÇàÂÚÎ
ÙÎÝÚÎÝ.VVNSLÄÙÕÑÇÏÓËWVW\W
ÖÇØ¦ÛßØÕÖÕßËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÙÚÎÔ
ÏÙÚÕÙËÒÃÊÇÚÎÝËÖÏÞËÃØÎÙÂÝÚÎÝ
ÏÇÞÜØÏÙÚÏÑ¦ÑÒÂÛÎÑËÔÇÊÎÓÏÕßØ
ÍÂÙËÏÍÏÇÇØÑËÚÕÆÝÖËÒ¦ÚËÝÚÕßÑÇÏ
ÕÇÍÍÁÒÎÝ¡¦ÔÚàÏÕÝÖÕßÙÞËÊÏ¦
àËÏÑÇÏÑÇÚÇÙÑËß¦àËÏËÐÕÖÒÏÙÓÄÍÏÇ
ÌÇØÓÇÑËÃÇÇÒÒ¦ÖÕÚÁÊËÔÚÕßËÃÞË
àÎÚÎÛËÃÊÏÇÞÜØÏÙÚÏÑÄÙÚÕÖÇØËÒ
ÛÄÔ¡ËÚ¦ÚÎÙÆÙÚÇÙÎÚÕßÇ
ÔËÒÒÂÔÏÕß¢ÇØÓÇÑËßÚÏÑÕÆßÒÒÄ
ÍÕßÖØÕÝÚÕßÝÌÇØÓÇÑÕÖÕÏÕÆÝÍÏÇ

SHUTTERSTOCK

Κατακόρυφη αύξηση στα διαχωριστικά
για πάγκους εξυπηρέτησης και ταμεία

Ενισχύοντας ³ÑÐÓ³¨ÑÈo{É{ÊØ~Ñ{Ñ×ÒÜÉ{ÑØo{Ñ³É¨{¨{ÐÌ³iØÙ{Ñ¨ÒØ³È!7wVÌÜ~Ñ{É¨{Ì³É¨ÉØÑÌ³{ØÉÜÉ{³È¨oËÑÉ{TÉ{¨ÊÉ{Ø³iØ
T¨ÑØT¨i{Ð{Ö³Èo~É~¨{ÐÓÈÜ{~Ì³ÈØT¨ÈØÉ¨oÑËÑØ
ÚÕÖÕÛÁÚÎÙÎWSL_PNSHZZÙÚÕÔÞ×ØÕ
ÚÕßÖ¦ÍÑÕßÚÕßÌÇØÓÇÑËÃÕßÑ¦
ÖÕÏÕÏÖËÒ¦ÚËÝÓÕßÚÕàÂÚÎÙÇÔÑÇÏ
ÚÕÁÑÇÔÇÊÕßÒËÏ¦ÓÕß¦ØËÙËÑÇÏ
ÓÕßÚÕàÂÚÎÙÇÔÑÇÏ¦ÒÒÕÏ®

Κοινός παρονομαστής
ÇÏËÔ×ÚÇÊÏÇÞÜØÏÙÚÏÑ¦ÖÕß
ÑÇÚÇÙÑËß¦àÕÔÚÇÏÇßÚÂÚÎÙÚÏÍ
ÓÂÍÏÇÚÏÝÇÔ¦ÍÑËÝÖØÕÙÚÇÙÃÇÝ
ÑÇÚ¦ÚÕß*6=0+ ÖÕÏÑÃÒÒÕßÔ
ÚÄÙÕÙËÓËÍÁÛÎÑÇÏÚÏÓÁÝÄÙÕÑÇÏ
ÙÚÕÔÚØÄÖÕÑÇÚÇÙÑËßÂÝÑ¦ÖÕÏÇ
ÄÖÜÝÚÕßÑ¡¦ÔÚàÏÕßÁÞÕßÔÑÇÏ
ÙÑËÒËÚÄÇÖÄÇÒÕßÓÃÔÏÕÂÐÆÒÕ
ÍÏÇÑÇÒÆÚËØÎÙÚÂØÏÐÎÄÒÇÚÕßÝ
ÁÞÕßÔÜÝÑÕÏÔÄÖÇØÕÔÕÓÇÙÚÂÚÕ
WSL_PNSHZZØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÁÔÇÏÊÏ
ÇÃÚËØÇÇÔÛËÑÚÏÑÄÖÒÇÙÚÏÑÄßÒÏÑÄ
ÖÕßÙËÇÔÚÃÛËÙÎÓËÚÕÍßÇÒÃÖÕß
ËÖÃÙÎÝÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚÇÏÜÝßÒÏ

«Είναι ένα καθαρό
υλικό, παράγωγο
του πετρελαίου και
σε αντίθεση με άλλα
πλαστικά είναι κατ’
αρχάς πιο υγιεινό,
όπως επίσης και πιο
ασφαλές», εξηγεί στην
«Κ» ο κ. Σπακουρής.
ÑÄÍÏÇÊÏÇÞÜØÏÙÚÏÑ¦ÊËÔÇÖÇÏÚËÃ
ÏÊÏÇÃÚËØÎËÖËÐËØÍÇÙÃÇÚÕÍßÇ
ÒÃÍÏÇÔÇÍÃÔËÏÇÙÌÇÒËÃÇÝÞØËÏ¦
àËÚÇÏÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÑÇÏÉÂÙÏÓÕ
ÖØ¦ÍÓÇÖÕßÇÔËÈ¦àËÏÚÕÑÄÙÚÕÝ

ÑÇÏ¦ØÇÁÞËÏÍÃÔËÏÇÔ¦ØÖÇÙÚÕ
àÂÚÎÙÎÍÏÇÚÕßÒÏÑÄÁÞËÏÇßÐÎ
ÛËÃÑÇÚÇÑÄØßÌÇ®ÓÇÝÒÁËÏÕÎÓÂ
ÚØÎÝÖÇÑÕßØÂÝÖÕßËÓÖÕØËÆËÚÇÏ
ÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÌÆÒÒÇWSL_PNSHZZ
ßÙÚßÞ×ÝÄÓÜÝÊËÔÖØÕÒÇÈÇÃ
ÔÕßÓËÚÏÝÖÇØÇÊÄÙËÏÝÚÄÙÕÒÄÍÜ
ÄÍÑÕßÖÇØÇÍÍËÒÏ×ÔÄÙÕÑÇÏÒÄÍÜ
ÁÒÒËÏÉÎÝÚÕßßÒÏÑÕÆ©ÏÙÖÇÔÕÃ
ÖØÕÓÎÛËßÚÁÝÓÇÝÊßÙÑÕÒËÆÕÔÚÇÏ
ÔÇÓÇÝËÐßÖÎØËÚÂÙÕßÔÍÏÇÚÃÄÒÎ
ÎßØ×ÖÎÛÁÒËÏÖÒÁÕÔWSL_PNSHZZ®

Αγώνας από τους τεχνίτες
ÏÇÚÃÄÓÜÝÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕ
ßÒÏÑÄ"¬ÕWSL_PNSHZZËÃÔÇÏÁÔÇ
ÑÇÛÇØÄßÒÏÑÄÖÇØ¦ÍÜÍÕÚÕßÖË
ÚØËÒÇÃÕßÑÇÏÙËÇÔÚÃÛËÙÎÓË¦ÒÒÇ
ÖÒÇÙÚÏÑ¦ËÃÔÇÏÑÇÚ»ÇØÞ¦ÝÖÏÕßÍÏ
ËÏÔÄ®ÓÇÝËÐÎÍËÃÕÑÖÇÑÕßØÂÝ
ÖÏÖÒÁÕÔËÃÔÇÏÇÙÌÇÒÁÝÑÇÏ¦ØÇ

ÚÕÖÒÁÕÔÑÇÚ¦ÒÒÎÒÕÍÏÇÚÎÊÎÓÏ
ÕßØÍÃÇÊÏÇÞÜØÏÙÚÏÑ×ÔÑÄÓÇÑÇÏ
ÇÔØÇÍÃÙËÏÊËÔÛÇÙÖ¦ÙËÏÑÇÏ¦ØÇ
ÊËÔÛÇÛÁÙËÏÙËÑÃÔÊßÔÕÚÎàÜÂÖË
ÒÇÚ×ÔÂßÖÇÒÒÂÒÜÔ®ÚÎÔËØ×
ÚÎÙÂÓÇÝÚÁÒÕÝÍÏÇÚÕËÃÊÕÝÚÜÔ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÖÕßÖÇØÇÍÍÁÒÔÕßÔ
ÌÆÒÒÇWSL_PNSHZZÍÏÇÑÇÚÇÙÑËß
ÁÝÊÏÇÞÜØÏÙÚÏÑ×ÔÓ¦ÝÇÖ¦ÔÚÎÙË!
©ÖÜÝÑÇÏÖØÏÔÇÖÄÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄ
ÕÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÇÖÄÚÕßÝÖËÒ¦ÚËÝ
ÓÇÝÖÕßÑÇÚÇÙÑËß¦àÕßÔÊÏÇÞÜØÏ
ÙÚÏÑ¦ÇÖÄWSL_PNSHZZËÃÔÇÏÕÏÑÇ
ÚÇÙÑËßÇÙÚÁÝËÖÏÍØÇÌ×ÔËÖËÏÊÂ
ÇßÚÕÃÍÔÜØÃàÕßÔÑÇÒ¦ÚÕßÒÏÑÄ
ÞÕßÓËÄÓÜÝÑÇÏËÐÇÏØÁÙËÏÝ¬ÏÝ
ÖØÕ¦ÒÒËÝÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÖÇØÂÍ
ÍËÏÒËÌÆÒÒÇÁÔÇÝÐßÒÕßØÍÄÝ©ÖÜÝ
ÑÇÏÖÕÒÒÕÃ¦ÒÒÕÏÚËÞÔÃÚËÝÁÞËÏÑÇÏ
ÇßÚÄÝØÏÞÚËÃÖÒÁÕÔÙÚÎÓ¦ÞÎÑÇÚ¦
ÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆ®
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Την ακριβότερη ÞÕÔÊØËÓÖÕØÏÑÂÇÍÕØ¦ØËÆÓÇÚÕÝÙÚÎÔßØ×ÖÎÁÞËÏÎ
ÒÒ¦ÊÇ ÙÆÓÌÜÔÇ ÓË ÚÇ ËÖÃÙÎÓÇ
ÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÖÏÚØÕÖÂÝ ÍÏÇ ÚÕ ÚÁÚÇØÚÕ ÚØÃÓÎÔÕ ÚÕß
 ËÙÞÁÙÎÓ¦ÒÏÙÚÇÓËÚÏÝÞ×ØËÝÚÎÝ ËÔÚØÏÑÂÝßØ×ÖÎÝÎËÒÒÎÔÏÑÂÞÕÔÊØËÓÖÕØÏÑÂÇÍÕØ¦ØËÆÓÇÚÕÝËÃÔÇÏÑÇÚ¦ ÇÑØÏÈÄÚËØÎ
ËÔ×ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÃÊÏÇÙÚÕÏÞËÃÇ
ÓÇàÃÓËÇßÚÂÔÚÎÝÕßÒÍÇØÃÇÝÑÇÏ
ÚÎÝªÕßÓÇÔÃÇÝËÃÔÇÏÕÏÓÄÔËÝÇÍÕØÁÝÖÕßÓÁÙÇÙÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÚØÃÓÎÔÕÚÕß ÇßÐÂÛÎÑÇÔÙËÇÔÚÃÛËÙÎÓËÚÏÝßÖÄÒÕÏÖËÝÞ×ØËÝÚÎÝ
ÄÖÕßÕÏÚÏÓÁÝßÖÕÞ×ØÎÙÇÔ
ÑÄÓÎÄÓÜÝÑÇÏÙÚÏÝÇÍÕØÁÝÚÎÝ
ÕßÒÍÇØÃÇÝ ÑÇÏ ÚÎÝ ªÕßÓÇÔÃÇÝ Î
ÓÁÙÎÞÕÔÊØÏÑÂÚÏÓÂØËÆÓÇÚÕÝËÃÔÇÏ
ÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÞÇÓÎÒÄÚËØÎÇÖÄÚÇ 
ËßØ×ÎÓËÍÇÈÇÚ×ØÇÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝ
ÇÍÕØ¦ÝÓÁÙÎÚÏÓÂÙÚÎÕßÒÍÇØ Ã Ç  Ê Ï Ç Ó Õ Ø Ì × Û Î Ñ Ë  Ù Ú Õ  Ú Á Ú Ç Ø Ú Õ
ÚØ ÓÎÔÕÚÕß ÙÚÇ ËßØ×Î
ÓËÍÇÈÇÚ×ØÇÑÇ ÙÚÎªÕßÓÇÔ ÇÙÚÇ
 ËßØ×ÎÓËÍÇÈÇÚ×ØÇ ¬ÇÙÚÕ ÞË ÇË ÔÇ ÇÖÕÍÕÎÚËßÚ Ñ¦Í ÇÚÎÔ
ÇÔÚÇÍÜÔ ÙÚ ÑÄÚÎÚÇÚÎÝËÒÒÎÔ ÑÂÝ
Õ ÑÕÔÕÓ ÇÝ ÑÇ  ÑßØ ÜÝ ÚÜÔ ËÔËØÍÕÈÄØÜÔËÐÇÍÜÍ Ñ×ÔÈ ÕÓÎÞÇÔ ×Ô
ÚÎÝÞ×ØÇÝ ÖÕßÑÇÒÕÆÔÚÇ ÔÇÇÔÚÇÍÜÔ ÙÚÕÆÔÞ×ØËÝÓËÚÕÂÓ ÙßÚÕß
ÑÄÙÚÕßÝØËÆÓÇÚÕÝÖÕßÖÒÎØ×ÔÕßÔ
Õ  Ê Ë Ý   Ú Î Ô  Ö Ç Ø Õ Æ Ù Ç  Ù ß Í Ñ ß Ø Ç
ÖØÕÙÓËÚØË ÚÇ ÑÇ ÜÝÁÔÇÝ Ê Ç ÚÁØ Ü Ý  Ç Ø Ô Î Ú Ñ Ä Ý  Ê Ë Ñ Ú Î Ý  Ù Ë  Ù Þ Á Ù Î
ÓËÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛË ÇËÖÇÔËÑÑ ÔÎÙÎÝ
ÚÎÝÕ ÑÕÔÕÓ ÇÝÇÖÄÚÎÔÑØ ÙÎÚÕß
ÑÕØÜÔÕ ÕÆ
ÚÕÔÇÔÚÃÖÕÊÇÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÓË
ÞÕÔÊØÏÑÂÚÏÓÂØËÆÓÇÚÕÝÙÚÇ 
ËßØ×ÎÓËÍÇÈÇÚ×ØÇ ÈØÃÙÑËÚÇÏÎ
ËØÓÇÔÃÇ ÓË ÓÁÙÎ ÚÏÓÂ ÙÚÇ  
ËßØ×ÎÓËÍÇÈÇÚ×ØÇÑÇ ÇÑÕÒÕßÛË 
ÎÇÒÒÃÇÓËÚÏÓÂÙÚÇ ËßØ×Î
ÓËÍÇÈÇÚ×ØÇÑÇ ÑÇÚÄÖ ÔÎÙÖÇÔ Ç
ÙÚÇ   ËßØ×   ÖÇÔËßØÜÖÇáÑÂ
ÓÁÙÎÚÏÓÂÞÕÔÊØÏÑÂÝÎÒËÑÚØÏÑÂÝ
ËÔÁØÍËÏÇÝ ÓËÏ×ÛÎÑË ÙË ÖÕÙÕÙÚÄ
 ÙËÙÞÁÙÎÓËÚÕÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕ
ÚØÃÓÎÔÕ ÑÇÏ ÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑË ÙÚÇ
 ËßØ×4>O 
¬Õ   ÙÆÓÌÜÔÇ ÓË ÚÎÔ ÁÑ ÛËÙÎÚÎÝ  ÓÄÒ ÝÚØË ÝÇÍÕØÁÝ
ÕßÒÍÇØ Ç ªÕßÓÇÔ ÇÑÇ ÒÒ¦ÊÇ 
ËÃÊÇÔ ÙÎÓÇÔÚÏÑÂ ËÚÂÙÏÇ ÇÆÐÎÙÎ
Ù Ú Ï Ý  Ú Ï Ó Á Ý  È ¦ Ù Î Ý  Ì Õ Ø Ú Ã Õ ß  Ò Ä Í Ü
ÚÜÔ ÖÕÒÆ ÇÑØ ÈÄÚËØÜÔ Ú Ó×Ô Í Ç
Ê Ï Ñ Ç Ï × Ó Ç Ú Ç  Ø Æ Ö Ü Ô  Ú Î Ý  Ù Þ Ë Ú Ï Ñ ¦
ÇÊÆÔÇÓÎÝ ßÊØÕÎÒËÑÚØ ÑÂÝ ÖÇØÇÍÜÍÂÝ ÑÇ  ÚÎÝ ßÉÎÒÄÚËØÎÝ ÑÇÚÇ-

Χάθηκα
αν 41.903 θέσεις ερ
ργασίας
τον Μάρτιο λόγω της πα
ανδ
ν ημίας
Μεεγάλ
λη μείωσ
ί η των προσλ
πρ
ροσλ
λήψεων στον του
υρισ
ρ τικό κλάδο και στην εστίαση
Της
η ΡΟ
ΟΥΛ
ΛΑΣ ΣΑΛ
ΛΟΥΡΟ
Υ ΟΥ

Η παραγωγήiÜÉ~³¨ ~ÊØÉÓ¨oÉ{ÑØÑÌÒÚ¨Ñ~Ñ~Ñ Ü o ³i³i
 ³t¸duÐÉ Úi~É~Ñ³Ò¸®
ÉÉ³Ê{ÑKÒi³³Ó³Ñ¨³³¨ Ði
³È¸Æ Ñ¨ÑooÊÑÌå( ÑÈÂÊÚi~É³´l
Ô¦ÒÜÙÎÝÎÒËÑÚØ ÑÂÝËÔÁØÍË ÇÝ
ÁÒÍÏÕ ¡ËÍ¦ÒÎØËÚÇÔÃÇ ©ÒÒÇÔÊÃÇ ÑÇÏ ÇÒÒÃÇ  ÙË ÇÔÚÃÛËÙÎ 
ËÃÊÇÔ ÚÏÝ ÇÔÚÃÙÚÕÏÞËÝ ÚÏÓÁÝ ÔÇ
Ó Ë Ï × Ô Õ Ô Ú Ç Ï  Ñ Ç Ú ¦      Ç Ö Ä  Þ Ø Ä Ô Õ
ÙËÞØÄÔÕÞ¦ØÎÙÚÎÔÇßÐÇÔÄÓËÔÎ
ÊÏËÃÙÊßÙÎ ÚÜÔ   ÚÏÝ ÓËÏÜÓÁÔËÝÚÏÓÁÝÇËØÃÕß ÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎ
ÊÏÇÛÁÙÏÓÎÊßÔÇÓÏÑÄÚÎÚÇÙÚÏÝÊÏÇÙßÔÊÁÙËÏÝÑÇÏÚÎÓËÏÜÓÁÔÎÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎ ßÔÕÒÏÑ¦ÙÚÎÔßØ×ÖÎ
ÚÕ ÚÁÚÇØÚÕ ÚØÃÓÎÔÕ ÚÕß   Î
àÂÚÎÙÎÎÒËÑÚØÏÑÂÝËÔÁØÍËÏÇÝÓËÏ×ÛÎÑËÑÇÚ¦ÚËØÇÈÇÚ×ØËÝ  
ÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ ÚÎÝ ËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÝ
ÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝ
ÑÇÏÚÜÔßÉÎÒÄÚËØÜÔÛËØÓÕÑØÇÙÏ×Ô ÔÊÏÇÌÁØÕÔÖÇØÕßÙÏ¦àÕßÔ
ÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝÁÑÛËÙÎÝÚÎÝ ÕÓÏÙÏÄÔ ÑÇÏ ÍÏÇ ÚÕ ÓËÃÍÓÇ ÑÇßÙÃÓÕßÙÚÎÔÎÒËÑÚØÕÖÇØÇÍÜÍÂ ÖÕß
ËØÓÎÔËÆËÏËÔÖÕÒÒÕÃÝÑÇÏÚÏÝÞÇÓÎÒÁÝ ÚÏÓÁÝ ÞÕÔÊØÏÑÂÝ   ÖÇØÇÍÜÍÂ ÎÒËÑÚØÏÑÂÝ ËÔÁØÍËÏÇÝ ÇÖÄ
¦ÔÛØÇÑÇ ÑÇÏ ÒÏÍÔÃÚÎ ÙÚÎÔ   
ÚÜÔ®ÓËÏ×ÛÎÑËÑÇÚ¦ ÙË
ËÚÂÙÏÇÈ¦ÙÎÚÕÚÁÚÇØÚÕÚØÃÓÎÔÕ
ÚÕß ©ÏÙÚÇÛÓÕÃÖÇØÇÍÜÍÂÝ
ÇÖÄÌßÙÏÑÄÇÁØÏÕÑÇÚÄØÛÜÙÇÔÔÇ
Ç Ô Ú Ñ Ç Ú Ç Ù Ú Â Ù Õ ß Ô  Ù Þ Ë Ú Ñ ¦  Ó Ñ Ø Ä
ÓÁØÕÝ ÚÎÝ ÇÖ×ÒË ÇÝ  ÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÝ
ÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂÚÕßÝÑÇÚ¦ ËÔ×
ÚÕßÖÄÒÕ ÖÕÑÇÒÆÌÛÎÑËÇÖÄ 
ÎÖÇØÇÍÜÍÂÚÜÔÕÖÕ ÜÔÇßÐÂÛÎÑË
ÙÚÕ  ÇÚÕÙÆÔÕÒÕÚÕß 
Õ ÚÕÓÁÇÝ ÚÎÝ ÎÒËÑÚØ ÑÂÝ ËÔÁØÍË Ç Ý  Ú Î Ý     Ó Ë Ã Ü Ù Ë  Ú Ï Ý  Ë Ñ Ö Õ Ó Ö Á Ý
ÇËØ ÜÔÚÕßÛËØÓÕÑÎÖ ÕßÑÇÚ¦ÖËØ ÖÕß

«Οχι» σε αν
ναδρομική
αν
ναστολή συμβάσεων
Δεν γ νετα ÊËÑÚÂÎßÖÕÈÕÒÂÊÂÒÜÙÎÝÇÔÇÙÚÕÒÂÝÙßÓÈ¦ÙËÜÔËØÍÇÙÃÇÝÙÚÕÖÒÎØÕÌÕØÏÇÑÄÙÆÙÚÎÓÇ
ØÍ¦ÔÎ®ÓËÇÔÇÊØÕÓÏÑÂÎÓËØÕÓÎÔÃÇ  ßÚÄ ÐËÑÇÛ¦ØÏÙË ÞÛËÝ Õ
ÇØÓÄÊÏÕÝßÖÕßØÍÄÝØÍÇÙÃÇÝÑÇÏ
ÕÏÔÜÔÏÑÂÝ ÙÌ¦ÒÏÙÎÝ Ï¦ÔÔÎÝ
ØÕÆÚÙÎÝ ËÖÏÙÎÓÇÃÔÕÔÚÇÝÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÄÚÏÑÇÛ×ÝÎÔÕÓÕÛËÙÃÇËÃÔÇÏ
ÁÑÚÇÑÚÎÑÇÏÍÃÔËÚÇÏÇÖÄÓÎÊËÔÏÑÂ
È¦ÙÎËÃÔÇÏÖÏÛÇÔÄÑ¦ÖÕÏÕÏÔÇËÖÏÊÏ×ÐÕßÔÔÇÇÐÏÕÖÕÏÂÙÕßÔÚØÆÖËÝ
ÚÕß ÙßÙÚÂÓÇÚÕÝ®  ÆÓÌÜÔÇ ÓË
ÚÕÔßÖÕßØÍÄ ÙËÇßÚÄÚÕÙÎÓËÃÕ
ÁØÞËÚÇÏÎßÖÕßØÍÏÑÂÇÖÄÌÇÙÎÖÕß
ÖØÕÈÒÁÖËÏÖØÄÙÚÏÓÇÍÏÇÄÙÕßÝËØÍÕÊÄÚËÝ ÖÇØÇÔÕÓÕÆÔ  ÓË ÇÏÞÓÂ
ÚÎÔËÖÏÈÕÒÂÖØÕÙÚÃÓÕß ËßØ×ÙËÄÙÕßÝËØÍÕÊÄÚËÝßÖÕÞØË×ÔÕßÔËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÓËÇÔÇÙÚÕÒÂ
ÙÆÓÈÇÙÎÝ ËØÍÇÙÃÇÝ ÔÇ ÊÕßÒËÆÕßÔ ÖËÏÊÂÖÇØ¦ÖÕÒÒÕÃÓÖÕØËÃ
ÔÇËÖÏÊÏ×ÐÕßÔÔÇÈØÕßÔËßÑÇÏØÃËÝÍÏÇÖØÕÙÜÖÏÑÄÄÌËÒÕÝÍÏ ÇßÚÄ
È¦àÕßÓËÑÇÏËÓËÃÝÇÖÇÍÕØËßÚÏÑÁÝ
ØÂÚØËÝ  ËÔ ÓÖÕØËÃ Ñ¦ÖÕÏÕÝ ÔÇ
Ñ¦ÔËÏÇÔÇÊØÕÓÏÑÂÑÇÚÇÍØÇÌÂÚÜÔ
ËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÖÕßÛÁÚËÏÙËÇÔÇÙÚÕÒÂ® ßÖÕÍØ¦ÓÓÏÙËÕÑ ØÕÆÚÙÎÝ 
ÓÏÒ×ÔÚÇÝÙËÚÎ
ÎÒ
ÒËÕÖÚÏÑÂËÑÖÕÓÖÂ
ÚÕß 
¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂ ÓËÚÎÔÑÕÏÔÂ
ßÖÕßØÍÏÑÂ ÇÖÄÌÇÙÎ ÖÕß ÊÎÓÕÙÏËÆÛÎÑË ÚÎÔ ¬ËÚ¦ØÚÎ  ÕØÃàËÚÇÏ
ÄÚÏÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÚÜÔÇÔÇÙÚÕÒ×Ô
ÙßÓÈ¦ÙËÜÔÑÇÏÚÜÔÎÒËÑÚØÕÔÏÑ×Ô
ßÖËÆÛßÔÜÔÊÎÒ×ÙËÜÔÇÖÄËØÍÕÊÄÚËÝÑÇÏËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÙËÏÊÏÜÚÏÑ¦ÙÞÕÒËÃÇÑÇÏËÑÖÇÏÊËßÚÂØÏÇËÑÖÇÏÊËßÚÏÑÄÑÇÏÒÕÏÖÄÖØÕÙÜÖÏÑÄ
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ΔραματικήÓËÃÜÙÎÚÜÔÖØÕÙÒÂÉËÜÔÑßØÃÜÝÙÚÕßÝÚÕÓËÃÝÚÕßÚÕßØÏÙÓÕÆÑÇÏÚÕßËÖÏÙÏÚÏÙÓÕÆÙÎÓËÏ×ÛÎÑËÚÕÔ¡¦ØÚÏÕÖØÜÚÄÍ
ÍÔ
ÔÜØÎ
ßÍËÏÕÔÕÓÏÑÂÑØÃÙÎÇÔÁÑÕÉËÑ¦ÛË
ÖÏÛÇÔÂ ÖØÄÛËÙÎ ÚÜÔ ËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏ×Ô ÚÜÔ ÖÇØÇÖ¦ÔÜ ÑÒ¦ÊÜÔ
ÔÇ ÖØÕÞÜØÂÙÕßÔ ÙÚÎÔ ÇÆÐÎÙÎ
ÚÜÔÛÁÙËÜÔËØÍÇÙÃÇÝËÔÄÉËÏÚÎÝ
ËÕØÚÇÙÚ ÑÂÝÖËØ ÄÊÕßÚÕß¦ÙÞÇ
ÇÒ
ÒÒ
Ò¦ÑÇÏÚÎÝÁÔÇØÐÎÝÚÎÝÛËØÏÔÂÝ
ÖËØÏÄÊÕßÙÚÎÞ×ØÇÓÇÝ ÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕÓÂÔÇÔÇ
ÞÇÛÕÆÔ ÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝ 
ØÄÑËÏÚÇÏ ÍÏÇ ÇØÔÎÚÏÑÄ ØËÑÄØ   ËÚ×Ô ÑÇÏ ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇ
ÇÖÄ ÚÕ   ÑÇÛ×Ý ÇÑÄÓÎ ÑÇÏ
ÚÕ ÊÆÙÑÕÒÕ   ÄÚÇÔ Î Þ×ØÇ

Πρόκειται
για τον χειρότερο
Μάρτιο των τελευταίων 19 ετών
στην απασχόληση.
ÈØÏÙÑÄÚÇÔ ÈßÛÏÙÓÁÔÎ ÙË ÈÇÛÏ¦
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑØÃÙÎÑÇÏÆÌËÙÎ ÚÕÔ
ÓÂÔÇ ¡¦ØÚÏÕ ËÃÞÇÔ ÞÇÛËÃ ÓÄÒÏÝ
 ÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝÕ¡¦ØÚÏÕÝËÃÞËÇØÔÎÚÏÑÄÏÙÕàÆÍÏÕËÖÃÙÎÝ
ÚÕ ÑÇÏÚÕ 
ÃÔÇÏ ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄ  ÄÖÜÝ
ÇÔÇÌÁØËÚÇÏÑÇÏÙÚÕÓÎÔÏÇÃÕÊËÒÚÃÕ ÚÕß ÖÒÎØÕÌÕØÏÇÑÕÆ ÙßÙÚÂÓÇÚÕÝ ØÍ¦ÔÎ®  ÄÚÏ ÇÖÄ ÚÎ ÙÆÍ Ñ Ø Ï Ù Î  Ú Ü Ô  Ù Ú Õ Ï Þ Ë Ã Ü Ô  Ú Ü Ô  Ê Æ Õ
ÓÎÔ×Ô  ¡ÇØÚÃÕß  ÑÇÏ ¡ÇØÚÃÕß   ÖØÕÑÆÖÚËÏ ÇØÔÎÚÏÑÂ
ËÖÃÊÕÙÎ ÑÇÚ¦   ÒÏÍÄÚËØËÝ
ÛÁÙËÏÝ ËØÍÇÙÃÇÝ ÍÏÇ ÚÕÔ ¡¦ØÚÏÕ
 ÇØÔÎÚÏÑÄ ÏÙÕàÆÍÏÕ  
ÛÁÙËÜÔËØÍÇÙÃÇÝÁÔÇÔÚÏÛËÚÏÑÕÆ
Ï Ù Õ à ß Í Ã Õ ß         Ú Õ Ô  ¡ ¦ Ø Ú Ï Õ
ÚÕß    ¡¦ÒÏÙÚÇ  ÚÇ ÙÚÕÏÞËÃÇ
ËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÄÚÏÛÇÂÚÇÔÇÑÄÓÎÖÏÕ
ÇÔÎÙßÞÎÚÏÑ¦ Ë¦Ô ÚÇ ÓÁÚØÇ ÖÕß
ÁÒÇÈËÎÑßÈÁØÔÎÙÎÊËÔÙßÔÕÊËÆÕÔÚÇÔÇÖÄÚÎØÎÚÂßÖÕÞØÁÜÙÎÚÜÔ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ ÖÕß ËÔÚ¦ÞÛÎÑÇÔ
ÙËÇßÚ¦ÔÇÊÏÇÚÎØÂÙÕßÔÚÏÝßÌÏÙÚ¦ÓËÔËÝÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝÑÇÏÔÇ
ÓÎÔÖØÕÞÜØÂÙÕßÔÙËÇÖÕÒÆÙËÏÝ
©ÇØÓÄÊÏÕÝßÖÕßØÍÄÝØÍÇÙÃÇÝ ¦Ô
ÔÔ
ÔÎÝØÕÆÚÙÎÝÇÔÇÍÔÜØ àË 
ÄÚÏ ÚÇ ÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇ ÇÖÕÚßÖ×-

ÔÕßÔÚÎÔÇÔÇÓËÔÄÓËÔÎÊÆÙÑÕÒÎ
ÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ ÙÚÎÔ ÇÍÕØ¦ ËØÍÇÙÃÇÝÄÖÜÝÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÚÇÏÙÚÎÞ×ØÇÓÇÝÇÒ
ÒÒ
Ò¦ÑÇÏÙËÕÒÄÑÒÎØÕÚÕÔ
ÑÄÙÓÕ ÓËÚ¦ ÚÎÔ ËÑÊÂÒÜÙÎ ÚÎÝ
ÖØÜÚÕÌÇÔÕÆÝ  ÖÇÍÑÄÙÓÏÕß ÞÇØÇÑÚÂØÇßÍË ÕÔÕÓ ÑÂÝÑØ ÙÎÝÑÇ 
ÚÎÝ ÖÇÔÊÎÓÃÇÝ ÚÕß ÔÁÕß ÑÕØÜ ÔÕáÕÆ ÑÏ ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏ ÇÌËÔÄÝ ÄÚÏ
ÕÏ ÇÖÕÒÆÙËÏÝ ÚÕÔ ÌËÚÏÔÄ ¡¦ØÚÏÕ
ÂÚÇÔÙÎÓÇÔÚ Ñ¦ÞÇÓÎÒÄÚËØËÝÇÖÄ
ÖÁØßÙÏ ÇÌËÚÁØÕßÄÚÏÚÕÏÙÕàÆÍÏÕ
ÖØÕÙÒÂÉËÜÔÇÖÕÒÆÙËÜÔÖÇØÕßÙ ÇÙËÚÎÊßÙÓËÔÁÙÚËØÎÇØÔÎÚ ÑÂ
Ú Ï Ó Â  Ú Õ ß  Ù Ú Ï Ý     ¡ Ç Ø Ú Ã Õ ß  Ë Ô ×
ÁÑÚÕÚËÖÇØÕßÙÃÇÙËÚ¦ÙËÏÝÈËÒÚÃÜÙÎÝ  ËÍÕÔÄÝ ÖÕß ÇÔÚÇÔÇÑÒ¦
ÚÎÔËßËØÍËÚÏÑÂÙÚÇÛËØÕÖÕÏÎÚÏÑÂ
ËÖÃÊØÇÙÎÚÜÔÓÁÚØÜÔÖÕßÁÒÇÈË
Î ÑßÈÁØÔÎÙÎ ÙÚÎÔ ÇÍÕØ¦ ËØÍÇÙÃÇÝ® ÙßÓÖÒÂØÜÙËÕßÖÕßØÍÄÝ
ÔÇÒßÚÏÑ¦  ÕÏ ÇÖÕÒÆÙËÏÝ ÚÕÔ
ÌËÚ ÔÄ¡¦ØÚ ÕÂÚÇÔ  Ò ÍÄÚËØËÝÑÇÚ¦  ÇÖÄÚ Ý 
ÇÖÕÒÆÙËÏÝ ÖÕß ËÃÞÇÔ ÍÃÔËÏ ÖØÏÔ
ÇÖÄÓÂÔËÝ ¬ÕÞÚÆÖÎÓÇ®ÌÇÃÔËÚÇÏ ÖÜÝ ÂØÛË ÇÖÄ ÚÏÝ ÖØÕÙÒÂÉË Ý Õ ÕÖÕ ËÝÖËØ ÕØ ÙÚÎÑÇÔÙÚ Ý
   ÒÏÍÄÚËØËÝ ÑÇÚ¦ 
ÙË ÙÆÍÑØÏÙÎ ÓË ÚÏÝ   ÖÕß

ËÃÞÇÔÍÃÔËÏÚÕÔ¡¦ØÚÏÕÚÕß
©ÇØÔÎÚÏÑÄÝÇÔÚÃÑÚßÖÕÝÚÎÝßÍËÏÕÔÕÓÏÑÂÝ ÑØÃÙÎÝ ÖÕß ÁÑÇÔË ÚÎÔ
ËÓÌ¦ÔÏÙÂÚÎÝÙÚÎÞ×ØÇÓÇÝÚÕÔ
¡ ¦ Ø Ú Ï Õ  Ç Ö Õ Ú ß Ö × Ô Ë Ú Ç Ï  Ñ Ç Ï  Ù Ú Ç
ÙÚÕÏÞËÃÇ ÚÕß ÖØ×ÚÕß ÚØÏÓÂÔÕß
ÚÕßÁÚÕßÝ ÑÇÛ×ÝÙßÔÕÒ Ñ¦ÚÕ ÙÕàÆÍÏÕÍÆØÏÙËÇØÔÎÚÏÑÄ ÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ ÔÇ ÞÇÛÕÆÔ   ÛÁÙËÏÝ
ÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝ 

Εκρηξη par t time
ÑØÎÐÎÑÇÚÇÍØ¦ÌËÚÇÏÑÇÏÙÚÏÝ
ÓËÚÇÚØÕÖÁÝÙßÓÈ¦ÙËÜÔÇÖÄÖÒÂØÎ ÙË ÓËØÏÑÂ Â ËÑ ÖËØÏÚØÕÖÂÝ
ÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎ ßÍÑËÑØÏÓÁÔÇ ÚÕÔ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕ ÓÂÔÇ ÊÎÒ×ÛÎÑÇÔ
  ÓËÚÇÚØÕÖÁÝÙßÓÈ¦ÙËÜÔÇÖÄ
ÖÒÂØÎ ÙË ÓËØÏÑÂ ÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎ
ÁÔÇÔÚ  ÚÕÔ¡¦ØÚ ÕÚÕß 
ÔÇÌÕØÏÑ¦ÓËÚÏÝÔÁËÝÙßÓÈ¦ÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝ ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÖØÕÈÒÎÓÇÚÃàÕßÔÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÕßÚØÏÓÂÔÕßÖÇØ¦ÓÄÔÕÚÕß¡ÇØÚ ÕßÚÎÝ
ÌËÚÏÔÂÝ ÞØÕÔÏ¦Ý  ÑØÏÈÁÙÚËØÇ 
ÚÕÔ¡¦ØÚÏÕÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑÇÔ
 ÖØÕÙÒÂÉËÏÝÖÒÂØÕßÝÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝ ÇØÏÛÓÄÝÖÕßÇÔÚÏÙÚÕÏÞËÃ ÙÚÕ    ÚÕß ÙßÔÄÒÕß  ©Ï
ËßÁÒÏÑÚËÝ ÓÕØÌÁÝ ÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝ

Της
η Ε ΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡ
ΡΑ

ÖØÁÖËÏÔÇÐËÑÏÔÂÙËÏÇÖÄÚÎÔÇØÞÂ 
¡ËÚ¦ÚÏÝÑÇÚÇÍÍËÒÃËÝÍÏÇÙÜØËÃÇ
ÑØÕßÙÓ¦ÚÜÔÇßÛÇÏØËÙÃÇÝÇÖÄÙÞÕÒ¦ØÞËÝÑÇÏÏÊÏÕÑÚÂÚËÝÌØÕÔÚÏÙÚÎØÃÜÔ ÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄËÖÏÚËÒËÃÕÖØÕÞ×ØÎÙËÙÚÎÔßÖÕÍØÇÌÂÓÏÇÝÔÁÇÝ
±ÖÕßÇÔÇÚØÁÖËÏÚÇÓÁÞØÏÙÂÓËØÇÏÙÞÆÕÔÚÇ ÑÇÛ×ÝÕØÃàËÏÄÚÏÕÏ
ÎÒËÑÚØÕÔÏÑÁÝßÖËÆÛßÔËÝÊÎ
ÎÒ
Ò×ÙËÏÝ
ÖÕßÚßÞÄÔÁÞÕßÔÂÊÎßÖÕÈÒÎÛËÃ
ÇÖÄ¡ÇØÚÃÕßÇÖÄËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
ËØÍÕÊÄÚËÝÙÚÎÔØÍ¦ÔÎ®ÒÕÍÃàÕÔÚÇÏÜÝÓÎÍËÔÄÓËÔËÝ ©ÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝËØÍÕÊÄÚËÝßÖÕÞØËÕÆÔÚÇÏ
ÙËËÑÔÁÕßßÖÕÈÕÒÂÊÎÒ×ÙËÜÔ ÓË
ÔÁÕÏÊÏÑÄÔÚßÖÕ±ÖÕÈÕÒÂÝÖÕß
ÛÇÇÔÇØÚÎÛËÃÙÚÕÖÒÎØÕÌÕØÏÇÑÄ
ÙÆÙÚÎÓÇØÍ¦ÔÎ®
ÔÚÃÙÚÕÏÞÇ ÑÇÏÕÏÎÒËÑÚØÕÔÏÑÁÝßÖËÆÛßÔËÝÊÎÒ×ÙËÏÝËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÖÕßÚßÞÄÔÁÞÕßÔßÖÕÈÒÎÛËÃ
ÇÖÄÎÝÖØÏÏÒ
ÒÃÕßÙÚÎÔÖÒÇÚÌÄØÓÇZ\WWVY[LTWSV`LLZ `LRH NYYÍ
ÍÏÇ
ÒÂÉÎ ÚÎÝ ÇÖÕàÎÓÃÜÙÎÝ ËÏÊÏÑÕÆ
ÙÑÕÖÕÆ ¶ ËßØ×¶ ÒÕÍÃàÕÔÚÇÏ
ÜÝÓÎÍËÔÄÓËÔËÝ ©ÏËØÍÇàÄÓËÔÕÏ
ßÖÕÞØËÕÆÔÚÇÏÙËËÑÔÁÕßßÖÕÈÕÒÂ 
¡¦
¦Ò
ÒÏÙÚÇ ÙÚÎÔÁÇÇÖÄÌÇÙÎÊÏËßÑØÏÔÃàËÚÇÏÄÚÏÕÏÙßÓÈ¦ÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝ ÚÜÔ ËÑÖÇÏÊËßÚÏÑ×Ô ÖÕß
ÁÞÕßÔ Ò¦ÈËÏ ÊÏÕØÏÙÚÂØÏÕ ÇÖÄ ÚÕ
ßÖÕßØÍËÃÕÇÏÊËÃÇÝÊËÔÇÔÇÙÚÁÒÒÕÔÚÇÏÑÇÏÕÏÇÖÕÊÕÞÁÝÇßÚ×ÔÚÜÔ
ËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÑÇÚÇÈ¦
¦Ò
ÒÒ
Ò
ÒÕÔÚÇÏÇÖÄ
ÚÕßÝËØÍÕÊÄÚËÝ 
©Ï ËÑÖÇÏÊËßÚÏÑÕÃ ÇßÚÕÃ ÖÇ ØÁÞÕßÔ ËÐ ÇÖÕÙÚ¦ÙËÜÝ ËØÍÇÙÃÇ
ÚÎÒËÑÖÇÃÊËßÙÎ ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÇ
ÕØÏàÄÓËÔÇÙÚÕËÑÖÇÏÊËßÚÏÑÄÖØÄÍØÇÓÓÇ

ÖØÄÙÌËØÇÔ¦Ò
ÒÒ
ÒËÝ ÖØÕÙÒÂÉË Ý ÊÎÒÇÊÂÚÕ  ÚÕßÙßÔÄÒÕß  ÓËØ ÑÂÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÂ
  ÑÇ  ËÑÖËØ ÚØÕÖÂÝÂ
  Ë ÑÄÔÇ ÄÓÜÝ Ë ÔÇ ÖÕÒÆ
ÞËÏØÄÚËØÎÙÚÕÚØÃÓÎÔÕÇÔÕßÇØÃÕß¡ÇØÚ Õß ÑÇÛ×ÝËÑË ÌÇ ÔËÚÇ 
ÄÚÏÕÏËßÁÒÏÑÚËÝÓÕØÌÁÝÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝËÑÚÕÐËÆÕÔÚÇÏÙÚÕ 
©ÖÜÝ ÂÚÇÔ ÇÔÇÓËÔÄÓËÔÕ  ÚÎ
ÛÒÏÈËØÂ ÖØÜÚÏ¦ ÙË ÞÇÓÁÔËÝ ÛÁÙËÏÝ ËØÍÇÙÃÇÝ ÑÇÚÁÞËÏ Î ËÙÚÃÇÙÎ    ÑÇÏ ÇÑÕÒÕßÛÕÆÔ ÓË
ÓËÍ¦ÒÎ ÊÏÇÌÕØ¦ ÕÏ ÞËØÙÇÃËÝ ÓËÚÇÌÕØÁÝ   ÑÇÏ ÕÏ ÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝ ÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝ    
 Ë Ë Ö ÃÖ Ë Ê Õ Ö Ë ØÏ Ì Á Ø ËÏ Ç Ý  Ú Á Ò Õ Ý 
ÕÏ ÖËØÏÙÙÄÚËØËÝ ÞÇÓÁÔËÝ ÛÁÙËÏÝ
  ÑÇÚÇÍØ¦ÌÎÑÇÔÙÚÎÔÚÚÏÑÂÑÇÏÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÎ ËÔÚØÏÑÂ
¡ÇÑËÊÕÔÃÇ   ÑÇÏ Î ËÒÕÖÄÔÔÎÙÕÝ 
§Ç ÙÎÓËÏÜÛËÃ ÄÚÏ ÞÛËÝ ÊÎÓÕÙÏÕÖÕÏÂÛÎÑÇÔ ÙÚÕÏÞËÃÇ ÚÎÝ ¬¬ ÍÏÇ ÚÎÔ ÖÕØËÃÇ ÚÕß ÖÕÙÕÙÚÕÆ ÇÔËØÍÃÇÝ ÚÕÔ ÇÔÕß¦ØÏÕ 
ÙÆÓÌÜÔÇ ÓË ÚÇ ÕÖÕÃÇ ÙßÔËÞÃÙÚÎÑËÎÖÕØËÃÇÇÖÕÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÝ 
ÑÇÛ×Ý ÇÔÂÒÛË ÙÚÕ    ÁÔÇÔÚÏ
  ÚÕßÇÔÕßÇØÃÕß

Υφ
φεση 8%-9% «βλέπουν» οι θεσμοί το 2020
áÕÆ ÔÇÚËÛËÃÛÁÓÇÙÑÕÖÏÓÄÚÎÚÇÝ
ÓËÃÜÙÎÝÚÕß  ÚÕß 

Στο 8%-9% ÚÕÖÕÛËÚÕÆÔ ÕÏ ËßØÜÖÇáÑÕÃÛËÙÓÕÃÚÎÔÆÌËÙÎÚÎÝËÒÒÎÔ ÑÂÝÕ ÑÕÔÕÓ ÇÝÚÕ ÒÄÍÜ
ÑÕØÜÔÕáÕÆ ÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ßÉÎÒÄÚËØÇÇÖÄÚÏÝÑßÈËØÔÎÚÏÑÁÝÖØÕÈÒÁÉ Ë Ï Ý  ©  ß Ö Õ ß Ø Í Ä Ý  © Ï Ñ Õ Ô Õ Ó Ï Ñ × Ô
²ØÂÙÚÕÝ ÚÇáÑÕÆØÇÝ ËÃÞË ßÖÕÙÚÎØÃÐËÏ ÖØÄÙÌÇÚÇ ÄÚÏ ÚÕ 
ÛÇßÖÕÞÜØÂÙËÏÑÇÚ¦  ÇÔ
ÑÇÏÓÃÒÎÙËÙÚÎÕßÒÂÍÏÇÖÕÒÆ
ÈÇÛÏ¦ÆÌËÙÎ®
©ÏÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÏÚÜÔØßÐËÒÒ×ÔÇÖÕÑ¦ÒßÉÇÔÚÎÔÖØÄÈÒËÉÂ
ÚÕßÝÇßÚÂ ÑÇÚ¦ÚÎÔÚÎÒËÊÏ¦ÙÑË-

Πρόβλεψη για διπλάσια συρρίκνωση
της ελληνικής
οικονομίας σε σχέση
με την εκτίμηση
της κυβέρνησης.
ÉÎ ÓË ÚÕ ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄ ËÖÏÚËÒËÃÕ
ÚÎÝ ÑßÈÁØÔÎÙÎÝ  ÖÕß ÁÍÏÔË ÙÚÕ
ÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝ ÎÝÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÝÚÎÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ ÑßÈÁØÔÎÙÎÈÇÙÃàËÏ
ÚÎÊÏÑÂÚÎÝ ËßÔÕáÑÄÚËØÎÖØÄÈÒËÉÎ ÙÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÚÕËÒ
ÒÒ
ÒÎÔÏÑÄ
ÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÚÇÏÑßØÃÜÝÇÖÄ
Ú Î Ô  Ñ Ç Ú Ç Ô ¦ Ò Ü Ù Î  Î  Õ Ö Õ Ã Ç  Ê Ë Ô
ÁÞËÏßÖÕÙÚËÃÚÄÙÕÓËÍ¦
¦Ò
ÒÕÖÒÂÍÓÇ ÄÙÕ  Ö Þ  ÕÏ ËÖËÔÊÆÙËÏÝ ÑÇÏ
ËÖÃÙÎÝ ÙÚÕ ÍËÍÕÔÄÝ ÄÚÏ Î ËÒÒÎÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇ ÓËËÐÇÃØËÙÎÚÕÔ
ÚÕßØÏÙÓÄ ËÃÔÇÏÇØÑËÚ¦ËÙÜÙÚØË-

Προστασία α΄ κατοικίας

Ο υπολογ σμο ³iØ~ÈKÓ¨iiØ~Ñ ³ÚÉÐ~Ñ³ÑÜÊoÈ³Ì³ ×Ó³ØiT¨ÑÚÑÓTÉ o Ñ¨³i×¨ÒÓÉ ³ÑÑÌT¨Ì ÑÓÑ¨³oÉÓØÓÜÜÉ ÐÐÑ ÛiÜÑÙÊ ³~¨Ò³ØÚÑÂÙÓÉ É¨ Ì³É¨ÑÑ ÌÑÚÑÉ ¨ÒÂÉ 
T¨ ØÑÈÜo Ç³Ñ  ³Ì~
ÌÂÝ ÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÄÚÏÕËÖÃÚØÕÖÕÝ
© ÑÕÔÕÓ Ñ×Ô¦ÕÒÕ¬àËÔÚ ÒÄÔ Ë ÖË ÙÚÕ \YVNYV\W ÚÎÔ ¬ØÃÚÎ ÄÚÏ
ÎÆÌËÙÎÛÇÌÚ¦ÙËÏ×ÝÚÕ
Ë Ñ¦ÛË ÖËØÃÖÚÜÙÎ  ÚÄÙÕ ÕÏ
ßÖÕÒÕÍÏÙÓÕÃ ÚÎÝ ÑßÈÁØÔÎÙÎÝ 
ÄÙÕÑÇÏÇßÚÕÃÚÜÔÛËÙÓ×ÔÑÇÚÇÒÂÍÕßÔÙÚÕÄÚÏÌÁÚÕÝÎÞ×ØÇÛÇ
ÁÞËÏÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÁÖËÏÚÇÇÖÄ
ÞØÄÔ ÇÁÔÇÖØÜÚÕÍËÔÁÝÁÒÒË ÓÓÇ 
ÎÒÇÊÂ ÚÕÑØ¦ÚÕÝÛÇÐÕÊÁÉË ÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖ ÄÙÇÛÇËÏÙÖØ¦ÐËÏ 
ÞÜØÃÝÔÇßÖÕÒÕÍÃàÕÔÚÇÏÕÏÚÄÑÕÏ 
ÆÓÌÜÔÇÓËËÒÒÎÔÏÑÁÝÖÎÍÁÝ ÚÕ
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ÁÒÒËÏÓÓÇ ÇßÚÄ ÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏ ÓÏ ÑØÄ ÇÔÑÇÏËÒÇÌØ×ÝÓËÍÇÒÆÚËØÕ
ÑÇÚ¦ÚÎÔËÑÚÃÓÎÙÎÚÜÔÛËÙÓ×Ô
ÑÇÏÊÏÇÞËÏØÃÙÏÓÕ ßÖÄÚÎÔÁÔÔÕÏÇ
ÄÚ ÚÕÔËÖÄÓËÔÕÞØÄÔÕÓÖÕØË ÔÇ
ÇÔÇÙÚØÇÌËÃÑÇÏÔÇËÖÏÙÚØÁÉËÏÎ
Þ×ØÇÙËÖØÜÚÕÍËÔÁÝÖÒËÄÔÇÙÓÇ 
©ÏÛËÙÓÕÃÓÃÒÎÙÇÔÍÏÇËÖÏÊÃÜÐÎËÖ ÚËßÐÎÝÚÕßÊÎÓÕÙ ÕÔÕÓ ÑÕÆ
ÙÚÄÞÕßÚÎÔËÖÄÓËÔÎÞØÕÔÏ¦ ÞÜØ ÝÄÓÜÝÔÇÍ ÔË ÙßàÂÚÎÙÎÍ ÇÚÕ
ÖÕÏÕÝÛÇËÃÔÇÏÕÙÚÄÞÕÝÇßÚÄÝ ©Ï
ÊÆÕÖÒËßØÁÝÁÑØ ÔÇÔÄÚ ÊËÔË ÔÇ 
ÚÎÝÖÇØÕÆÙÎÝ ËÔÓÁÙÜÑÕØÜÔÕ-

²ÜØÃÝÑÇÚ¦ÒÎÐÎÁÓËÏÔËÑÇÏÚÕ
ÛÁÓÇÚÎÝÖØÕÙÚÇÙÃÇÝÚÎÝÖØ×ÚÎÝ
ÑÇÚÕÏÑÃÇÝ ÑßÈÁØÔÎÙÎÛÁÒËÏÔÇ
ÖÇØÇÚÇÛËÃÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÁÜÝÚÕÚÁÒÕÝÚÕßÞØÄÔÕßÎÖØÕÙÚÇÙÃÇÖÕß
ËÃÞËÙßÓÌÜÔÎÛËÃÔÇÒÂÐËÏÙÚÏÝ
ÖØ Ò Õß ÒÄÍÜÑÕØÜÔÕ ÕÆ ËÔÔÕËÃÚÇÏÔÇÈØËÛËÃÑÄÙÓÕÝÞÜØÃÝÖØÕÙÚÇÙÃÇÙËÓÏÇÚÁÚÕÏÇËÖÕÞÂ ßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔÙÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎ ØÕÝ
ÚÕ ÖÇØÄÔ ÊËÔ ÁÞËÏ ÑÇÏ ÖØÇÑÚÏÑÄ
ÔÄÎÓÇ ÇÌÕÆÚÇÊÏÑÇÙÚÂØÏÇËÃÔÇÏ
ÑÒËÏÙÚ¦ ÇÒÒ¦ÑÇÏÓËÚ¦ÛÇÞØËÏÇÙÚËÃÁÔÇÝÞØÄÔÕÝÖØÕÙÇØÓÕÍÂÝ
© ÛËÙÓÕ Ö¦ÔÚÜÝ ÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÖÒÎØÕÌÕØÃËÝ ËÖÁÓËÏÔÇÔÙÚÎÒÕÍÏÑÂÚÕßÝ ÄÚÏÊÎÒÇÊÂÚÕÖØÄÈÒÎÓÇÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÒßÛËÃËÏÝÈ¦ØÕÝ
ÚÜÔ ÚØÇÖËà×Ô ÑÇÏ Î ÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÓÖÕØËÃ¶ÇÔÛÁÒËÏ¶ÔÇÖØÕÔÕÂÙËÏ
Í ÇÖØÕÙÚÇÙ ÇÚÜÔÇÊÆÔÇÓÜÔÔÕ ÑÕÑßØÏ×ÔÓÁÙÜÚÕßÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆ ÑßÈÁØÔÎÙÎÊËÔÊÏÇÌÜÔËÃ
ÓËÇßÚÂÚÎÒÕÍÏÑÂÑÇÏÁÞËÏÊËÞÛËÃ
ÚÎÔ¦ØÙÎÚÎÝÖØÕÙÚÇÙÃÇÝ ÓËÖÇØ¦ÒÒÎÒÎÉÂÌÏÙÎËÔÄÝÔÁÕßÖÚÜÞËßÚÏÑÕÆ ÖÒÇÏÙÃÕß  ÚÎÔ ÚÎÒËÊÏ¦ÙÑËÉÎ ÖØÕÞÛÁÝ ÕÏ ÛËÙÓÕÃ ÚÎÝ
àÂÚÎÙÇÔ ÔÇ ßÖÕÈ¦ÒËÏ ÚÏÝ ÖØÕÚ¦ÙËÏÝ ÚÎÝ ÍÏÇ ÚÕ ÔÁÕ ÖÚÜÞËßÚÏÑÄ 
Ñ¦Ú ÖÕßßÖÕÙÞÁÛÎÑËÄÚ ÛÇÑ¦ÔË 
¥Ý ÖØÕÝ ÚÎÔ ÖÇØ¦ÚÇÙÎ ÚÕß ßÌÏÙÚ¦ÓËÔÕßÖÒÇÏÙÃÕß ÎÇÖ¦ÔÚÎÙÎ
ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏ×ÝÚÕÔÕÆÔÏÕ ÖÕßÛÇ
ËÑÊÕÛË ÎÁÑÛËÙÎÚÜÔÛËÙÓ×ÔÍ Ç
ÚÎÔ ÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎ  ÕÍÏÑ¦  ÊËÔ ÛÇ
ßÖ¦ØÐËÏÇÔÚÃØØÎÙÎ

ΔΙΕΘΝΗ
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Χρήμα
τυπώνει
η Τράπεζα
της Αγγλίας
Εν μέσω κρίσης προσφέρει
άπλετη ρευστότητα στην κυβέρνηση
Αποφασιστικότητα ÓËÍÇÒÆÚËØÎ ÇÖÄ
ÚÕßÝÖØ×ÎÔËÚÇÃØÕßÝÚÎÝÙÚÎÔ
ËÖÏÊËÏÑÔÆËÏÎØËÚÇÔÃÇÙÚÎÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÚÎÝÓ¦ÞÎÝÑÇÚ¦ÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÑÇÛ×ÝÛÇËÃÔÇÏÎÖØ×ÚÎ
Þ×ØÇÖÕßÎÑßÈÁØÔÎÙÎÛÇÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÎÛËÃÇÖËßÛËÃÇÝÇÖÄÚÎÔÑËÔÚØÏÑÂÚØ¦ÖËàÇÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇ
ÑÇÒÆÉËÏ¦ÓËÙËÝÑÇÏÑÇÚËÖËÃÍÕßÙËÝ
ÇÔ¦ÍÑËÝÑËÔÚØÏÑÂÚØ¦ÖËà¦ÚÎÝ
ÙßÓÌ×ÔÎÙËÔÇÊÏÇÛÁÙËÏÖØÕÙÜØÏÔ¦ÑËÌ¦ÒÇÏÇÇÖËßÛËÃÇÝÙÚÕÑØ¦ÚÕÝ
ÞÜØÃÝÔÇÖØÕÎÍÎÛËÃÁÑÊÕÙÎÞØÁÕßÝ
ÔÕÒÃÍÕÏÝÎÑßÈÁØÔÎÙÎÛÇ
ÇÔÚÒËÃÑËÌ¦ÒÇÏÇÇÖËßÛËÃÇÝÇÖÄ
ÚÇÚÇÓËÃÇÚÎÝÑËÔÚØÏÑÂÝÚØ¦ÖËàÇÝ
ÍÏÇÔÇÑÇÒÆÉËÏ¦ÓËÙËÝÇÔ¦ÍÑËÝ
ÄÖÜÝÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÎÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÚÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝ
ÚÎÒËØÍÇÙÃÇÝÑÇÏÍËÔÏÑÄÚËØÇÚÜÔ
ÙÞÎÓ¦ÚÜÔÖÕßßÏÕÛËÚÕÆÔÕÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÊÏÇÚÎØÂÙÕßÔÚÕßÝßÖÇÒÒÂÒÕßÝÚÕßÝ
ÙÚÏÝÛÁÙËÏÝÚÕßÝ
¡ÄÒÏÝÙÚÎÔÇØÞÂÚÎÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÝÕÊÏÕÏÑÎÚÂÝÚÎÝ¬Ø¦ÖËàÇÝÚÎÝ
ÍÍÒÃÇÝÔÚØÏÕß¡ÖÁÏÒÏÚ¦ÞÛÎÑË
ÑÇÚ¦ÚÎÝÇÖËßÛËÃÇÝÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÝÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÖÁÓËÏÔÇÔ
ÜÙÚÄÙÕÚÇÙÚËÒÁÞÎÚÕßßÖÕßØÍËÃÕß©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÑÇÛ×ÝÛË×ØÎÙÇÔ
ÄÚÏÖØÁÖËÏÔÇÁÞÕßÔÊÏÇÙÌÇÒÃÙËÏ
ÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÇÖÄÚÎÔÑËÔÚØÏÑÂÚØ¦ÖËàÇ

©ÖÜÝÚÕÔÃàËÏÙÞËÚÏÑÄØËÖÕØÚ¦à
ÚÜÔ-PUHUJPHS;PTLZÎÇÖÄÌÇÙÎ
ÚÎÝ¬Ø¦ÖËàÇÝÚÎÝÍÍÒÃÇÝÇÔÚÇÔÇÑÒ¦ÚÕÓÁÍËÛÕÝÚÜÔÁÑÚÇÑÚÜÔ
ÇÔÇÍÑ×ÔÍÏÇØËßÙÚÄÚÎÚÇÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎ¡ÖÄØÏÝ
¬àÄÔÙÕÔÑÇÏÚÏÝÕÖÕÃËÝËÑÚÏÓ¦ÖÜÝ
ÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÂÙËÏ
¦ÓËÙÇÓÁÙÜÚÎÝÁÑÊÕÙÎÝÊËÑÇËÚ×ÔÕÓÕÒÄÍÜÔËÇÔÇÑÕÃÔÜÙÂÚÎÝ
ÖØÕÝÚÏÝÞØÎÓÇÚÇÍÕØÁÝÎÑßÈÁØÔÎÙÎÚÄÔÏÙËÖÜÝÛÇËÖËÑÚËÃÔËÏÚÕ
ÓÁÍËÛÕÝÚÕßÚØÇÖËàÏÑÕÆÚÎÝÒÕÍÇØÏÇÙÓÕÆÙÚÎÔÑËÔÚØÏÑÂÚØ¦ÖËàÇ
ÕÕÖÕÃÕÝßÖÄÑÇÔÕÔÏÑÁÝÙßÔÛÂÑËÝ
ÌÁØËÏÑËÌ¦ÒÇÏÇÆÉÕßÝÓÄÒÏÝ
ËÑÇÚÙÚËØÒÏÔ×ÔÖÕÙÄÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÚÜÔËÑÇÚËßØ×¬ÕÖÕÙÄ
ÇßÚÄÓÖÕØËÃÚ×ØÇÔÇËÖËÑÚÇÛËÃ
ÇÖËØÏÄØÏÙÚÇÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÊÕÛËÃÙÚÕßÝßÖÕßØÍÕÆÝÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÇßÐÂÙÕßÔÈØÇÞßÖØÄÛËÙÓÇ
ÚÏÝÊÇÖ¦ÔËÝÚÕßÑØ¦ÚÕßÝÞÜØÃÝÔÇ
ÓËÙÕÒÇÈÂÙËÏÎÇÍÕØ¦ÕÓÕÒÄÍÜÔ
¬ÕËÔÚÜÓÁÙÜÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂÝÑØÃÙÎÝ
ÎØËÚÇÔÃÇÖØÕÞ×ØÎÙËÙÚÎÔÃÊÏÇ
ÑÃÔÎÙÎÑÇÏÕÒÕÍÇØÏÇÙÓÄÝÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÙÚÎÔÑËÔÚØÏÑÂÚØ¦ÖËàÇ
ÇßÐÂÛÎÑËÈØÇÞßÖØÄÛËÙÓÇÙÚÇ
ÊÏÙÙÚËØÒÃÔËÝÖÕÙÄÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕ
ÙÞËÊÄÔÚÜÔÊÏÙËßØ×©ÖÜÝ
ÚÕÔÃàËÏÎÈØËÚÇÔÏÑÂËÌÎÓËØÃÊÇ
ÇßÚÂÚÎÌÕØ¦ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÓËÍ¦-

Αρχικά i0¨ÒÉÇÑ³iØåooÜËÑØ³ÒTÚi~É~Ñ³Ò³iØÑÉÈÚÉËÑØT¨iÐÑ³ÙÌ³iiØ³iØ~ÈKÓ¨iiØ ÓÐÉ{ÑV³ÌV³Ñ³ÉÜÓTi³ÈÈÈ¨oÉËÈ${~Ð{~V
~ÑÚØÚÉ¨iÑÌ³{¨ÓÉ{ÑÓTÈÙ{Ñ×ÑÜËÉ{T¨iÐÑ³ÙÌ³iiÑÌ³i~É³¨{~Ê³¨ÒÉÇÑ

Η κεντρική τράπεζα
θα διαθέσει
κεφάλαια στο κράτος
για να καλύψει
κατεπείγουσες
ανάγκες.
ÒÎÇÆÐÎÙÎÚÕßËÔÒÄÍÜÖÕÙÕÆ
ÑßÈÁØÔÎÙÎ¬àÄÔÙÕÔÁÞËÏÂÊÎÚØÏÖÒÇÙÏ¦ÙËÏÚÕÆÉÕÝÚÕßÞØÁÕßÝÖÕß
ÛÁÒËÏÔÇÇÔÚÒÂÙËÏÇÖÄÚÏÝÞØÎÓÇÚÇÍÕØÁÝÚÕÔÖØÃÒÏÕ

Εκδόσεις χρέους
ÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÕßÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÖÕßÖÇØÕßÙÃÇÙËÙÚÏÝ
¡ÇØÚÃÕßËÃÞËÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÄÚÏ
ÛÇÇÔÚÒÂÙËÏÇÖÄÚÏÝÞØÎÓÇÚÇÍÕØÁÝÊÏÙÙÚËØÒÃÔËÝÖÕÙÄÇÔÚÃ-

ÙÚÕÏÞÕÚÜÔÊÏÙËßØ×ÏÍÄÚËØÕÇÖÄÁÔÇÓÂÔÇÇØÍÄÚËØÇÄÓÜÝ
ÑÏËÔ×ÎÞ×ØÇÑßØÏÕÒËÑÚÏÑ¦ÓÇÙÚÃàËÚÇÏÇÖÄÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇÇÔÇÛË×ØÎÙËÖØÕÝÚÇÖ¦ÔÜÚÕÆÉÕÝ
ÚÕßÊÇÔËÏÙÓÕÆÚÎÝÙÚÇÊÏÙ
ÙÚËØÒÃÔËÝÖÕÙÄÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÚÜÔ
ÊÏÙËßØ×
©ÚÇÔÙÚÇÓÁÙÇ¡ÇØÚÃÕß¦ØÞÏÙËÔÇÑÒÏÓÇÑ×ÔËÚÇÏÎËÖÏÊÎÓÃÇ
ÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆßÖÂØÐÇÔÙÎÓ¦ÊÏÇÁÔÚÇÙÎÝÙÚÎÈØËÚÇÔÏÑÂÇÍÕØ¦
ÕÓÕÒÄÍÜÔÑßÈÁØÔÎÙÎ¬àÄÔÙÕÔ
ÜÙÚÄÙÕÊËÔÁÞËÏÁÜÝÚ×ØÇÊßÙÑÕÒËßÚËÃÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÔÇÇÔÚÒÂÙËÏ
ÑËÌ¦ÒÇÏÇ¬ÎÊÏËßÑÄÒßÔËÏÊÏÇÏÚÁØÜÝÎßÖÄÙÞËÙÎÚÎÝ¬Ø¦ÖËàÇÝÚÎÝÍÍÒÃÇÝÄÚÏÛÇÚßÖ×ÙËÏ
ÞØÂÓÇÆÉÕßÝÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ
ÊÏÙÙÚËØÒÏÔ×ÔÖÕÙÄÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÖËØÃÖÕßÚÜÔÊÏÙËßØ×
ÍÏÇÔÇÚÇÊÏÕÞËÚËÆÙËÏÙÚÎÔÇÍÕØ¦ÑØÇÚÏÑ×ÔÕÓÕÒÄÍÜÔÑÇÏÔÇ
ÊÏÇÙÌÇÒÃÙËÏËÖÇØÑÂàÂÚÎÙÎÍÏÇ

ÊËÑÇËÚÂÕÓÄÒÕÍÇÇÒÒ¦ÑÇÏÍÏÇÔÇ
ÈËÒÚÏ×ÙËÏÚÎÔËÆØßÛÓÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÎÝÇÍÕØ¦Ý
©ÖÜÝÚÄÔÏÙËÖ¦ÔÚÜÝÚÕÈØËÚÇÔÏÑÄßÖÕßØÍËÃÕ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô
ÇßÚÂÎ¦ÓËÙÎÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎ
ÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÇÖÄÚÇÑËÌ¦ÒÇÏÇ
ÚÎÝÑËÔÚØÏÑÂÝÚØ¦ÖËàÇÝÛÇËÃÔÇÏ
ÖØÕÙÜØÏÔÂÑÇÏÈØÇÞßÖØÄÛËÙÓÎ®
ÚÎÙÞËÚÏÑÂÚÕßÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÖØÕÙÁÛËÙËÓ¦ÒÏÙÚÇÄÚÏÄÙÇÑËÌ¦ÒÇÏÇ
Ö¦ØËÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎÇÖÄÚÕÔÒÕÍÇØÏÇÙÓÄÚÎÝÙÚÇÚÇÓËÃÇÚÎÝÑËÔÚØÏÑÂÝÚØ¦ÖËàÇÝÛÇÚÇÇÔÇÖÒÎØ×ÙËÏ
ÚÕÙßÔÚÕÓÄÚËØÕÊßÔÇÚÄÔÑÇÏÖØÏÔ
ÇÖÄÚÕÚÁÒÕÝÚÕßÁÚÕßÝ
ÇÍÕØ¦ÇÔÚÁÊØÇÙËÉÆÞØÇÏÓÇÙÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎÚÎÝÑËÔÚØÏÑÂÝ
ÚØ¦ÖËàÇÝÊÏÇÚÎØ×ÔÚÇÝÙÚÇÛËØÄ
ÚÕÑÄÙÚÕÝÊÇÔËÏÙÓÕÆÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÕÒÒÕÃÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÏÞÇØÇÑÚÎØÃàÕßÔÖ¦ÔÚÜÝÓËÍ¦ÒÕÈÂÓÇÚÎÔÇÖÇÃÚÎÙÎÚÕßÈØËÚÇÔÏÑÕÆ
ßÖÕßØÍËÃÕß©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÔÇÞØÎ-

ÓÇÚÕÊÕÚÎÛËÃ¦ÓËÙÇÇÖÄÚÎÔÑËÔÚØÏÑÂÚØ¦ÖËàÇ¡ÏÒ×ÔÚÇÝÙÚÕßÝ
-;Õ¬ÄÔÏÁÏÚÝÙÆÓÈÕßÒÕÝÙÚÎ
-H[OVT*VUZ\S[PUNÑÇÏÖØ×ÎÔ
ÙÚÁÒËÞÕÝÚÎÝ¬Ø¦ÖËàÇÝÚÎÝÍÍÒÃÇÝÞÇØÇÑÚÂØÏÙËÚÎÔÑÃÔÎÙÎÁÔÊËÏÐÎÚÜÔÇÑØÇÃÜÔÖÏÁÙËÜÔÖÕß
ÊÁÞËÚÇÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎ®±ÖÕÍØ¦ÓÓÏÙËÜÙÚÄÙÕÄÚÏÎÑÃÔÎÙÎÇßÚÂ
ÊËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÓËÚÇÚØÁÉËÏÚÎ
ØËÚÇÔÃÇÙËÏÓÖ¦ÓÖÕßËÑÇÛ×Ý
ÓËÚ¦ÚÎÒÂÐÎÚÎÝÑØÃÙÎÝÎÞ×ØÇ
ÛÇÁÞËÏÑÇÏÖ¦ÒÏÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇ
ÔÇÇßÐÂÙËÏÚÕßÝÌÄØÕßÝ©ÖÜÝ
Ö¦ÔÚÜÝÙÎÓËÏ×ÔËÏÕªÃÚÙÇØÔÚ
¡Ö¦ØÍÕßËÒßÖËÆÛßÔÕÝËØËßÔ×Ô
ÚÎÝ§ª(ZZL[4HUHNLTLU[ÑÇÏ
ËÖÃÙÎÝÖØ×ÎÔÙÚÁÒËÞÕÝÚÎÝ¬Ø¦ÖËàÇÝÚÎÝÍÍÒÃÇÝÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇ
ÖÕÙÕÚÏÑÂÝÞÇÒ¦ØÜÙÎÝÚÕß 
ÊËÔÇÖÕÖÒÎØ×ÛÎÑËÖÕÚÁÑÇÏÕÏ
ÖØÕÙÜØÏÔÁÝÑÏÔÂÙËÏÝÇßÚÕÆÚÕß
ËÃÊÕßÝÙßÞÔ¦ÇÖÕÊËÏÑÔÆÕÔÚÇÏÓÄÔÏÓËÝÓËÚÎÔÖ¦ØÕÊÕÚÕßÞØÄÔÕß

Την προσφυγή στο ΔΝΤ εξετάζει πλέον η κυβέρνηση Ερντογάν
Καθώς ËÐÇÔÚÒÕÆÔÚÇÏÚÇÙßÔÇÒÒÇÍÓÇÚÏÑ¦ÊÏÇÛÁÙÏÓÇÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝ
ÑÇÏÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÊÏÕÒÏÙÛÇÃÔËÏËÑ
ÔÁÕßÙËÆÌËÙÎÎÑßÈÁØÔÎÙÎØÔÚÕÍ¦ÔÇØÞÃàËÏÔÇËÐËÚ¦àËÏÒÆÙËÏÝ
ÖÕßÇÖÁÑÒËÏËÁÜÝÚ×ØÇÔ¦ÓËÙ¦
ÚÕßÝÎÖØÕÙÌßÍÂÙÚÕ§¬ÓËÚÏÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÁÝÖÕßÚÕÙßÔÕÊËÆÕßÔØÑËÚÕÃ¬ÕÆØÑÕÏÖÕÒÏÚÏÑÕÃÛÇÂÛËÒÇÔ
ÔÇÇÖÕÌÆÍÕßÔÓÏÇÔÁÇÖØÕÙÌßÍÂ
ÙÚÕ§¬ÇÒÒ¦ÛËÜØÕÆÔÄÚÏÒÄÍÜ
ÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝËÃÔÇÏÎÑÇÚ¦ÒÒÎÒÎ
ÖËØÃÕÊÕÝÔÇÙßÔ¦ÉÕßÔÓÏÇÑÇÒÂ
ÙßÓÌÜÔÃÇÓËÚÕ¬ÇÓËÃÕ¬ÇÙßÔÇÒÒÇÍÓÇÚÏÑ¦ÊÏÇÛÁÙÏÓÇÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝ
ÁÞÕßÔÓËÏÜÛËÃÑÇÚ¦ÙÞËÊÄÔÊÏÙ
ÊÕÒ¦ØÏÇÇÖÄÚÎÔÇØÞÂÚÕßÁÚÕßÝ
ÑÇÏÇÔÁØÞÕÔÚÇÏÙËÓÄÒÏÝ ÊÏÙ
ÊÕÒ¦ØÏÇ
ÔÇÖÄÇßÚ¦ÇÌÇÏØËÛÕÆÔÚÇ
ÇÖÕÛËÓÇÚÏÑ¦ ÚÜÔ ÚÕßØÑÏÑ×Ô
ÚØÇÖËà×ÔÑÇÏÕØÏÙÓÁÔËÝßÖÕÞØË×ÙËÏÝÖÕßËÑÑØËÓÕÆÔÚÇÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÊÏÇÛÁÙÏÓÇÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝÊËÔ
ßÖËØÈÇÃÔÕßÔÚÇÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÚËÒËßÚÇÃÇËÖÃÙÎÓÇÙÚÕÏÞËÃÇÇÖÄÚÕÙÆÔÕÒÕÚÜÔ
ÊÏÇÛËÙÃÓÜÔÚÇ ÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇ
ÂÚÇÔÖØÕáÄÔÊÇÔËÏÙÓÕÆÔÎÞ×ØÇÊËÔÑÇÚÇÌÆÍËÏÙËËÐÜÚËØÏÑÂ
ÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÊËÔÛÇÁÞËÏÚÎ

Η οικονομία
διολισθαίνει σε ύφεση
και τα συναλλαγματικά
διαθέσιμα
έχουν μειωθεί
στα 26,3 δισ. δολ.
ÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÛÜØÇÑÃÙËÏÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÎÝÑÇÏÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏ
ÚÕÊßÙÛË×ØÎÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÞØÁÕÝ
ÚÎÝÇÖÄÚÕÕÖÕÃÕÒÂÍÕßÔÕÓÄÒÕÍÇÇÐÃÇÝÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÓÁÙÇ
ÙÚÕËÖÄÓËÔÕÁÚÕÝ
¬ÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÌÕØ¦Ö¦ÔÚÜÝ
ÖÕßÎ¬ÕßØÑÃÇÖØÕÙÁÌßÍËÙÚÕ
§¬ÚÕÎÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂÑØÃÙÎËÑËÃÔÎÝÚÎÝËÖÕÞÂÝÑßØÏÕÒËÑÚÏÑ¦ÊÏÁÍØÇÉËÇÖÄÚÕÔÖÕÒÏÚÏÑÄÞ¦ØÚÎÓÏÇÍËÔÏ¦¬ÕÆØÑÜÔ
ÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÑÇÏÖØÕÒËÃÇÔËÚÕÁÊÇÌÕÝÍÏÇÚÎÔ¦ÔÕÊÕÚÕßØÔÚÕÍ¦Ô
ÙÚÎÔËÐÕßÙÃÇ
¡ÏÇ ¦ÒÒÎ ÊßÔÇÚÄÚÎÚÇ ÖÕß
ÌÇÃÔËÚÇÏÔÇËÐËÚ¦àËÏÎÑËÔÚØÏÑÂ
ÚØ¦ÖËàÇËÃÔÇÏÔÇÚßÖ×ÙËÏÞØÂÓÇ
ÓÕÒÕÔÄÚÏÎÍËÏÚÕÔÏÑÂÞ×ØÇÁÞËÏ
ÏÙÚÕØÏÑÄÓËÖÕÒÆßÉÎÒÕÆÝÊËÃÑÚËÝ

Η πολιτική ¨³oÒ¨~ÒÜÉÉÐÑÇ{~Ê×ÈoÊÂÓ~É×ÑÜÑËÑÌ³iT¨Ñ${É~¨ÓØÓ×³ÑÑ³Ñ®VmÙ{ÙÜ³¨³³¨ËÐi³ÈÓ³ÈØ
ÖÒÎÛÜØÏÙÓÕÆÖØÕÕÖÚÏÑÂÇßÚÂ
ÌÇÃÔËÚÇÏØËÇÒÏÙÚÏÑÂËÏÊÏÑÄÚËØÇ
ÄÚÇÔÎÑËÔÚØÏÑÂÚØ¦ÖËàÇÇÍÕØ¦àËÏÓÇàÏÑ¦ÑØÇÚÏÑ¦ÕÓÄÒÕÍÇÇÖÄ
ÚÎÊËßÚËØÕÍËÔÂÇÍÕØ¦ÑÇÏÁÞËÏ

ËÑÌØ¦ÙËÏÚÎÔÖØÄÛËÙÎÔÇÇßÐÂÙËÏÖËØÇÏÚÁØÜÇßÚÁÝÚÏÝÇÍÕØÁÝ
ÍÏÇÄÙÕÞØËÏÇÙÚËÃ
©ÖÜÝÚÕÔÃàËÏÙÞËÚÏÑÄØËÖÕØÚ¦àÚÕß)SVVTILYNÁÞËÏÇØÞÃÙËÏ

ÔÇÇÚÕÔËÃÚÕÙÚÃÍÓÇÖÕßÌÁØÕßÔ
ÕÏÊÆÕÇßÚÁÝËÖÏÒÕÍÁÝÑÇÛ×ÝËÐÇÔÚÒËÃÚÇÏÚÕÕÖÒÕÙÚ¦ÙÏÕÚÄÙÕÚÎÝ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÝÄÙÕÑÇÏÚÎÝÑËÔÚØÏÑÂÝÚØ¦ÖËàÇÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÕÏÑÕÔÕÓÃÇÊÏÕÒÏÙÛÇÃÔËÏÙÚÎÞËÏØÄÚËØÎÆÌËÙÎÖÕßÁÞËÏÍÔÜØÃÙËÏÙË
ÑÇÏØÄËÏØÂÔÎÝÓËÚ¦ÚÕ  ÇÏ
ÕÏÑßÈËØÔÂÙËÏÝÇÔÇÍÑ¦àÕÔÚÇÏÔÇ
ÖÇØÇÈÏ¦ÙÕßÔÑÇÔÄÔËÝÑÇÏÊÄÍÓÇÚÇÙËÈÇÛÓÄÑÇÏÚØÄÖÕÇÊÏÇÔÄÎÚÕÍÑßØÇÖØÁÖËÏÔÇÈØËÏ
ÚØÄÖÕÔÇÙÚÎØÃÐËÏÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÚÎÝÞÜØÃÝÔÇÖØÕÑÇÒÁÙËÏÑØÃÙÎ
ÙÚÕÏÙÕàÆÍÏÕÚØËÞÕßÙ×ÔÙßÔÇÒÒÇÍ×Ô®ÙÞÕÒÏ¦àËÏÕ¡ÕßØ¦Ú©ßÙÁØÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝÚÎÝ.SVIHS
:V\YJL7HY[ULYZ©ÃÊÏÕÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÖÜÝËÃÔÇÏÖÕÒÆÊÆÙÑÕÒÕ
ÔÇÚÇÑÇÚÇÌÁØËÏÓÄÔÎÚÎÝÑÇÏÎ
ÖÒÁÕÔÖØÇÑÚÏÑÂÒÆÙÎËÃÔÇÏÑÇÏ
Ö¦ÒÏÁÔÇÖØÄÍØÇÓÓÇÊÇÔËÏÙÓÕÆ
ÇÖÄÚÕ§¬ÖÇØ¦ÚÏÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝ
ÖÕßÇßÚÄËÖÏÈ¦ÒÒËÏ®
¡ÏÇ¦ÒÒÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÛÇÂÚÇÔÎËÖÏÈÕÒÂËÒÁÍÞÜÔ
ÙÚÏÝÑÏÔÂÙËÏÝÑËÌÇÒÇÃÕßÄÖÜÝËÑÚÏÓ¦ÕËØ²¦ÓÇØÒÕßÔÚÇÔÇÒßÚÂÝ
ÇÔÇÊßÄÓËÔÜÔÇÍÕØ×ÔÙÚÎ:,)()
ÙÚÎÚÕÑÞÄÒÓÎ©ÃÊÏÕÝÛËÜØËÃÖ¦ÔÚÜÝÖÏÛÇÔÄÚËØÕÔÇÇÔÇàÎÚÂÙËÏ

ÎÍÑßØÇÊÏÓËØÂÙÚÂØÏÐÎÇÖÄÚÏÝ
ÑÇÏÚÎÔ ÃÔÇÂÚÎÔÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÇÖÕÑÇÚÇÙÚÂÙËÏÚÎÔ
ËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÎÝ
ÆÓÌÜÔÇ ÓË ÚÕÔ Ñ ²¦ÓÇØÒÕßÔÚÕÏÁÒËÍÞÕÏÙÚÏÝÑÏÔÂÙËÏÝ
ÑËÌÇÒÇÃÕßËÃÔÇÏÊÃÑÕÖÕÓÇÞÇÃØÏ
ÍÏÇÚÃÑØÇÚÕÆÔÖÕÒÆÚÏÓÇÑËÌ¦ÒÇÏÇ
ÁÐÜÇÖÄÚÎÞ×ØÇ®
ÇÏÈÁÈÇÏÇÕ¬ÕÆØÑÕÝÖØÄËÊØÕÝ
ÌÁØËÏÓËÍ¦ÒÎËßÛÆÔÎÍÏÇÚÕÇÊÏÁÐÕÊÕÙÚÕÕÖÕÃÕÁÞËÏÖËØÏÁÒÛËÏÎ
ÚÕßØÑÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇ¡ËÚÎÔËÖÏÓÕÔÂÚÕßÙÚÕÔÌÛÎÔÄÊÇÔËÏÙÓÄÕ
ØÔÚÕÍ¦ÔÊÏÁÈØÜÙËÚÎÔËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÚÜÔËÖËÔÊßÚ×ÔÙÚÎÔÚÕßØÑÏÑÂÒÃØÇËÐÜÛ×ÔÚÇÝÚÕÔÚÕßØÑÏÑÄ
ÒÇÄÙÚÎÔÇÍÕØ¦ÊÕÒÇØÃÜÔÑÇÏÖØÕÑÇÒ×ÔÚÇÝÁÚÙÏÚÎÒËÍÄÓËÔÎÊÕÒÇØÏÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝÚÕßØÑÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÖÏÙÚØÇÚËÆÕÔÚÇÝ¦ÒÒÜÙÚË
ÊÏ¦ÌÕØÇÓÁÚØÇÍÏÇÔÇÇÖÕÚØÁÉËÏ
ÚÇÙÚÕÏÞÂÓÇÚÇÑÇÚ¦ÚÕßÔÕÓÃÙÓÇÚÕÝÖØÕÑ¦ÒËÙËÓÇàÏÑÂÌßÍÂÑËÌÇÒÇÃÜÔÇÖÄÚÎÞ×ØÇ©ÏËÑØÕÁÝ
ÐÁÔÕßÑËÌÇÒÇÃÕßÇÖÄÕÓÄÒÕÍÇÑÇÏ
ÓËÚÕÞÁÝÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÁÌÚÇÙÇÔÙÚÇ
ÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÚÕÖØ×ÚÕÚØÃÓÎÔÕ
ÚÕßÁÚÕßÝÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÝØËÑÄØ
ÇÖÄÚÕÕÖÄÚËßÖ¦ØÞÕßÔÚÇ
ÙÞËÚÏÑ¦ÇØÞËÃÇ

Πρόσθετη ρευστότητα 2,3 τρισ. δολ. από τη Fed
Επιπλέον ÓÁÚØÇ ËÔÃÙÞßÙÎÝÚÎÝØËßÙÚÄÚÎÚÇÝÆÉÕßÝÚØÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÎ©ÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÂ
¬Ø¦ÖËàÇÚÜÔÔÜÓÁÔÜÔÕÒÏÚËÏ×Ô
-LKÇÖÕÙÑÕÖ×ÔÚÇÝÙÚÕÔÇÙÚÎØÃÐËÏÓÏÑØÕÓËÙÇÃËÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÑÇÏ
ÚÎÔÚÕÖÏÑÂÇßÚÕÊÏÕÃÑÎÙÎÖÕßÊÕÑÏÓ¦àÕÔÚÇÏÇÖÄÚÎÔÑØÃÙÎÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆ
©ÖÜÝÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÊÂÒÜÙË
ÕÖØÄËÊØÕÝÚÎÝÚØ¦ÖËàÇÝ¬àËØÄÓ
¦ÕßËÒÕØÄÒÕÝÓÇÝËÃÔÇÏÔÇÖÇØÁÞÕßÓËÄÙÕÔÚÕÊßÔÇÚÄÔÖËØÏÙÙÄÚËØÎÇÔÇÑÕÆÌÏÙÎÑÇÏÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇ
ÇßÚÂÔÚÎÔÖËØÃÕÊÕÓËÚÎÔÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇ
¶ËÐÕßÑÇÏÎÑÏÔÎÚÕÖÕÃÎÙÂÓÇÝÙÚÕÞËÆËÏÔÇËÐÇÙÌÇÒÃÙÕßÓËÄÙÕÖÏÕàÜÎØÂÇÔ¦ÑÇÓÉÎÍÏÇÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇ®
ÏÊÏÑÄÚËØÇÎÊÁÙÓÎÓÁÚØÜÔÚÎÝ
©ÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÂÝ¬Ø¦ÖËàÇÝÚÜÔ
ËÖÏÓËØÃàËÚÇÏÙËÖÏÙÚ×ÙËÏÝÆÉÕßÝ
ÁÜÝÑÇÏÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÖØÕÝÚÏÝ

Στόχος, η στήριξη των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της τοπικής
αυτοδιοίκησης.
ÓÏÑØÕÓËÙÇÃËÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÕÏÕÖÕÃËÝÈØÁÛÎÑÇÔÐÇÌÔÏÑ¦ÔÇÑÇÚËÈ¦àÕßÔØÕÒ¦¬ÕÖØÄÍØÇÓÓÇÕÔÕÓ¦àËÚÇÏ4HPU:[YLL[3LUKPUN-\UK®
ÑÇÏÖØÕÈÒÁÖËÏÚØÇÖËàÏÑ¦Ê¦ÔËÏÇ
ÚËÙÙ¦ØÜÔËÚ×ÔÓËÇÔÇÈÕÒÂÖÒÎØÜÓÂÝÑËÌÇÒÇÃÕßÑÇÏÚÄÑÜÔËÖÃ
ÁÔÇÁÚÕÝÚÎÔÇÔÇÑÕÃÔÜÙÂÚÎÝÎ
-LKÊÏËßÑØÃÔÏÙËÄÚÏÄÙËÝËÚÇÏØËÃËÝ
ÖØÕÙÚØÁÐÕßÔÍÏÇÈÕÂÛËÏÇÛÇÖØÁÖËÏ
ÔÇÑ¦ÔÕßÔËÆÒÕÍËÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÔÇ
ÊÏÇÚÎØÂÙÕßÔÚÕÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÕßÝ
ÑÇÏÔÇÓÎÔÚÕÇÖÕÒÆÙÕßÔ¶ÖÄÙÕ
Ó¦ÒÒÕÔÄÚÇÔÎÇÔËØÍÃÇÌÛ¦ÔËÏÙË

ËÖÃÖËÊÇÖÕßÛßÓÃàÕßÔËÑËÃÔÇÚÎÝ
¡ËÍ¦ÒÎÝ±ÌËÙÎÝÚÕß  
ÏÊÏÑÄÚËØÇÎÇÔËØÍÃÇÙÚÏÝÔÜÓÁÔËÝÕÒÏÚËÃËÝÁÞËÏËÑÚÏÔÇÞÛËÃÓËÚ¦
ÚÎÔËÐ¦ÖÒÜÙÎÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆËÖÇÒÎÛËÆÕÔÚÇÝÄÙÕßÝÊßÙÕÃÜÔÇÖØÕÈÒÁÖÕßÔÄÚÏÛÇÌÚ¦ÙÕßÔÓÁÙÇÙÚÕÔ
ÖØÃÒÏÕÚÇËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÄÙÕÏÊËÔ
ÇÖÇÙÞÕÒÕÆÔÚÇÏ¬ÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇ
¡ÇØÚÃÕßÖØÏÒÃÕßßÖÕÈÒÂÛÎÑÇÔ
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÔÁËÝÇÏÚÂÙËÏÝÍÏÇ
ÞÕØÂÍÎÙÎËÖÏÊÄÓÇÚÕÝÓËÚÕÔÙßÔÕÒÏÑÄÇØÏÛÓÄÚÜÔÇÔÁØÍÜÔÔÇÇÔÁØÞËÚÇÏÙÂÓËØÇÙÚÕËÖÃÖËÊÕØËÑÄØ
ÚÜÔËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔÇÔÁØÍÜÔ
ÇÖÄÚÏÝ¡ÇØÚÃÕß
ÁØÇÔÚÕÆÚÕßÓÃÇ¦ÒÒÎÖÚßÞÂ
ÚÕßÔÁÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÙÚÂØÏÐÎÝ
ÚÎÝ©ÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÂÝ¬Ø¦ÖËàÇÝÓË
ÚÎÔËÖÜÔßÓÃÇ4\UPJPWHS3PX\PKP[`
-HJPSP[`®ÛÇÖÇØÁÞËÏÁÜÝÑÇÏÊÏÙ
ÊÕÒ¦ØÏÇÙËÖÕÒÏÚËÏÇÑÁÝÑßÈËØÔÂÙËÏÝ
ÑÇÏÚÕÖÏÑÕÆÝ¦ØÞÕÔÚËÝÕÆÚÜÝ×ÙÚË

ÔÇÇÖÕÚØÇÖËÃÎËÓÌ¦ÔÏÙÎÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑ×ÔËÒÒËÏÓÓ¦ÚÜÔÑÇÏÔÇÈÕÎÛÎÛÕÆÔÔÇÙÚØÁÉÕßÔÚÏÝÊÇÖ¦ÔËÝ
ÚÕßÝÙËÑØÃÙÏÓÎÝÙÎÓÇÙÃÇÝÖØÜÚÕÈÕßÒÃËÝ©ÊÇÔËÏÙÓÄÝÛÇÒ¦ÈËÏÚÎ
ÓÕØÌÂÇÍÕØ¦ÝÇÖÄÚÎ-LKÈØÇÞËÃÇÝÊÏ¦ØÑËÏÇÝÚØÇÖËàÕÍØÇÓÓÇÚÃÜÔ
ÇÖÄÖÕÒÏÚËÃËÝÑÕÓÎÚËÃËÝÑÇÏÖÄÒËÏÝ
¬ÕÚØÃÚÕÚÓÂÓÇÚÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝ
ÇÌÕØ¦ÓËÍÇÒÆÚËØËÝÑÇÏËßØÆÚËØÕß
ÈËÒÎÔËÑÕÆÝÇÍÕØÁÝÚÃÚÒÜÔÇÖÄÚÎÔ
ÖØÜÚÕÍËÔÂÑÇÏÚÎÊËßÚËØÕÍËÔÂÇÍÕØ¦×ÙÚËÔÇÖØÕÙÛÁÙËÏÎ©ÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÂ¬Ø¦ÖËàÇËÖÏÖØÄÙÛËÚÎØËßÙÚÄÚÎÚÇÙÚÎÔÇÍÕØ¦ÓËÇÖÕÊÁÑÚËÝ
ÔÕÏÑÕÑßØÏ¦ËØÍÕÊÄÚËÝÑÇÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ¬ÁÒÕÝÄÙËÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
ÇÔÚÒÂÙÕßÔÑËÌ¦ÒÇÏÇÇÖÄÚÕËÔÒÄÍÜÖØÄÍØÇÓÓÇÚÎÝ-LKßÖÄÑËÏÔÚÇÏ
ÙËÖËØÏÕØÏÙÓÕÆÝÄÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÎÊÏÇÔÕÓÂÓËØÃÙÓÇÚÕÝÑÇÏÚÎÔËÖÇÔÇÍÕØ¦ÓËÚÕÞ×ÔÑÇÏÍÏÇÊÏ¦ÙÚÎÓÇËÔÄÝ
ÁÚÕßÝÇÌÄÚÕßËÐÕÌÒÎÛËÃÚÕÊ¦ÔËÏÕ
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Αναζητούν πειστικές απαντήσεις
στο ερώτημα των 90 τρισ. δολ.

Οι κυβερνήσεις εξετάζουν μοντέλα επανεκκίνησης της διεθνούς οικονομίας
Σε όλο τον κόσμο από τη μία άκρη μέχρι
την άλλη οι υπουργοί και οι αξιωματούχοι των επιμέρους κυβερνήσεων,
δίνοντας χαρακτήρα κατεπείγοντος,
καταρτίζουν σχέδια για το πώς, μετά
την άρση των περιορισμών, θα οδηγήσουν με σύνεση ξανά πίσω στις δουλειές
τους εκατομμύρια ανθρώπους – το περίεργο, στη συγκεκριμένη περίσταση,
είναι πως δεν το έχουν κάνει ποτέ ξανά.
Ενα ακόμα περίεργο στοιχείο είναι πως
θα πρέπει να θέσουν σε επαναλειτουργία
την οικονομία, χωρίς να προκαλέσουν
δεύτερο μαζικό κύμα κρουσμάτων, το
οποίο θα οδηγήσει σε νέα καραντίνα
και έτι περαιτέρω επιδείνωση της οικονομίας. Η προ 100 ετών πανδημία
της ισπανικής γρίπης επέπεσε στους
πληθυσμούς σε τρία κύματα, μέχρις
ότου κατορθώσουν οι επιστήμονες να
τη θέσουν οριστικά υπό έλεγχο.
Η κινεζική πόλη Γουχάν, από όπου
πρωτοξεκίνησε η πανδημία, μπορεί να
εκληφθεί ως υπόθεση εργασίας, αφού
η κυβέρνηση μετά αρκετούς μήνες ήρε
την κατάσταση καραντίνας. Η Αυστρία,
η Δανία και η Νορβηγία ετοιμάζονται
για σταδιακή ανάκληση απαγορεύσεων,
ενώ ακόμα και η Ιταλία, η χώρα που
έχει καταβάλει το βαρύτερο τίμημα σε
ανθρώπινες ζωές παγκοσμίως, εξετάζει
μία στρατηγική εξόδου από την καραντίνα. Ωστόσο, τα αεροσκάφη είναι καθηλωμένα, τα συστήματα προμηθευτικής αλυσίδας κλονισμένα και τα εργοστάσια ακινητοποιημένα στο πλαίσιο
μιας παγκόσμιας οικονομίας 90 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, που διέρχεται
μία από τις σοβαρότερες κρίσεις της
μετά το Κραχ του 1929.
«Κατά κάποιον τρόπο, θα πρέπει να
ανοίξουμε και πάλι τα εργοστάσια και
τα γραφεία, διότι η καραντίνα δεν μπορεί
να διαρκέσει 20 μήνες. Εάν επιβάλλουμε

Στο Χονγκ Κονγκ και στη Σιγκαπούρη επιβλήθηκαν νέοι περιορισμοί, διότι ο ιός επι-

μένει, φανερώνοντας πως ακόμα και όσοι εγκαίρως και επιτυχώς τον συγκράτησαν σε
πρώτη φάση δεν έχουν περιθώρια εφησυχασμού.
γενική απαγόρευση όπως στη Γουχάν,
διαλύουμε την κοινωνία. Εάν φανούμε
απρόσεκτοι και επιτρέψουμε στην πανδημία να εξαπλωθεί, θα καταστρέψουμε
και το σύστημα υγείας και την οικονομία», παρατηρεί ο Μάικλ Οστερχολμ,
διευθυντής του Κέντρου Ερευνας και
Πολιτικής Μολυσματικών Ασθενειών
και καθηγητής του Πανεπιστημίου της
Μινεσότα. Ισως, όπως προσθέτει ο κ.
Οστερχολμ, θα πρέπει να δοθεί έγκριση
για μετακινήσεις αρχικά σε νεότερους
ανθρώπους, που θα αναπτύξουν αντισώματα, θα επιβιώσουν μιας μόλυνσης
και θα έχουν ανοσία. Επιπλέον, η ασφαλής επαναλειτουργία του μηχανισμού
της οικονομίας απαιτεί τεστ, τα οποία

θα διαπιστώνουν ποιες κοινότητες προσβάλλονται λιγότερο. Προς το παρόν,
δεν υπάρχει αξιόπιστη τέτοια διαδικασία.
Ηδη έχουν προσβληθεί από τον ιό 1,5
εκατομμύριο άνθρωποι και τουλάχιστον
88.000 έχουν πεθάνει. Οι ειδικοί προειδοποιούν τις κυβερνήσεις να προετοιμαστούν για ένα βήμα μπροστά δύο πίσω σε μία μακρόσυρτη διαδικασία.
Στη Γουχάν κυκλοφορούν και πάλι τρένα, αεροπλάνα και αυτοκίνητα, αλλά
μερικοί περιορισμοί παραμένουν. Σε
ορισμένα οικιστικά συγκροτήματα, όσοι
εξέρχονται για να εργασθούν, πρέπει
να αποδεικνύουν ότι είναι υγιείς. Σε
τουλάχιστον 10 άλλες επαρχίες και πόλεις της Κίνας όσοι φθάνουν από τη

Γουχάν μπαίνουν σε καραντίνα 14 ημερών. Ο διευθυντής πωλήσεων της τεχνολογικής Digit Stamping Technology
στη Γουχάν λέει πως καθυστερεί το
άνοιγμά της, γιατί πρέπει η εταιρεία να
λάβει κρατική έγκριση, να δεσμευθεί
για καθημερινή απολύμανση εγκαταστάσεων και να διαθέτει επαρκή εξοπλισμό προστασίας των εργαζομένων.
Στη νοτιοανατολική Ασία ο κίνδυνος
δεύτερου κύματος είναι ορατός. Στη
Σιγκαπούρη και στο Χονγκ Κονγκ επιβλήθηκαν νέοι περιορισμοί, διότι ο ιός
επιμένει, φανερώνοντας πως, ακόμα
και όσοι έγκαιρα και επιτυχώς τον συγκράτησαν σε πρώτη φάση, δεν έχουν
περιθώρια εφησυχασμού, ενόσω το εμβόλιο δεν έχει βρεθεί. Κυβερνήσεις και
κεντρικές τράπεζες υποχρεώθηκαν να
λάβουν πρωτόγνωρα μέτρα στήριξης.
Συνολικά τα κρατικά πακέτα ξεπερνούν
τα 5 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η
Morgan Stanley υπολογίζει ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), η
Τράπεζα της Αγγλίας, η ΕΚΤ και η Τράπεζα της Ιαπωνίας θα αυξήσουν τους
ισολογισμούς τους κατά 6,8 τρισεκατομμύρια δολάρια συνολικά. Για τον
πρώην επικεφαλής της Fed, Μπεν Μπερνάνκι, η λειτουργία της οικονομίας θα
πρέπει να επανέλθει σταδιακά στο κανονικό και ίσως στη συνέχεια υπάρξουν
και πάλι φάσεις βραδύτερης δραστηριότητας. Η Lufthansa, μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές της Ευρώπης,
υπολογίζει πως θα χρειαστούν μήνες
μέχρι να αρθούν πλήρως οι περιορισμοί
των ταξιδιών και χρόνια μέχρι να επανέλθει στα προ πανδημίας επίπεδα η
ζήτηση διεθνώς. Τέλος, πολλές εταιρείες,
που ανησυχούν για τις επιπτώσεις της
καραντίνας, ζητούν απαντήσεις στα
ίδια δεδομένα.

Βαθιά ύφεση φέτος
«βλέπουν» οι οίκοι
Μεγάλες αποκλίσεις σημειώνουν οι εκτιμήσεις των
διεθνών οίκων για το σοκ που θα προκαλέσει στην
ελληνική οικονομία η πανδημία του κορωνοϊού,
ωστόσο το γενικό συμπέρασμα είναι πως αναμφίβολα
η Ελλάδα οδεύει φέτος σε βαθιά ύφεση, με το χρέος
να αυξάνεται σημαντικά και τον τουρισμό να αναμένεται να δεχθεί το ισχυρότερο πλήγμα. Παράλληλα,
οι αναλυτές επισημαίνουν πως ο ελληνικός τραπεζικός
κλάδος παρουσιάζει πολύ χαμηλές άμυνες για να
αντιμετωπίσει την τρέχουσα κρίση. Αξίζει να σημειώσουμε πως την προηγούμενη εβδομάδα η Scope
Ratings προέβλεψε ότι η ύφεση στην Ελλάδα θα
φτάσει το 7% τη χρονιά που διανύουμε, ενώ η Citi
τοποθέτησε τη συρρίκνωση της ελληνικής οικονομίας
φέτος από το 4,4% έως και το 12,4%, ανάλογα με
τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων.
Σύμφωνα με νέα έκθεση της HSBC, η ύφεση
φέτος στην Ελλάδα θα φτάσει το 6%, με το β΄ τρίμηνο
να είναι το δυσκολότερο του έτους, καθώς η ύφεση
θα αγγίξει το 10,3%, και στο γ΄ τρίμηνο θα φτάσει
το 8,8%. Ωστόσο, το 2021 αναμένεται ισχυρή ανάκαμψη της τάξης του 5,8%.
Κατά τη UniCredit, η ύφεση φέτος στην ελληνική
οικονομία θα φτάσει το 18,6% και θα είναι η βαθύτερη
στην Ε.Ε., ενώ το β΄ τρίμηνο θα φτάσει στο 35%.
Για το 2021 η ιταλική τράπεζα αναμένει εκτίναξη
του ρυθμού ανάπτυξης στο 15,5%, στα υψηλότερα
επίπεδα παγκοσμίως.

Ελλειμμα
Σε ό,τι αφορά τον δείκτη χρέους προς ΑΕΠ, η
HSBC εκτιμά ότι θα εκτοξευθεί στο 191,8% φέτος
από 176,1% το 2019 και, όπως προειδοποιεί, τα υψηλότερα επίπεδα χρέους θα μπορούσαν να καθυστερήσουν την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.
Σύμφωνα με τη Société Générale, το ελληνικό χρέος
θα αυξηθεί φέτος στο 194,2% του ΑΕΠ από 175,2%
το 2019, ενώ ο προϋπολογισμός από πλεόνασμα
1,3% θα περάσει σε έλλειμμα 5,3%. Κατά τη UniCredit,
τo χρέος της γενικής κυβέρνησης αναμένεται πως
θα εκτοξευθεί από το 174,7% του ΑΕΠ το 2019 στο
218,6% φέτος. Την ίδια στιγμή, η HSBC εκτιμά ότι,
λόγω των εκτεταμένων μέτρων στήριξης της οικονομίας που εφαρμόζει η κυβέρνηση, το πρωτογενές
δημοσιονομικό πλεόνασμα της Ελλάδας θα γυρίσει
σε έλλειμμα και θα διαμορφωθεί στο -1,5% του ΑΕΠ.
Ωστόσο, αναμένεται πως φέτος θα εξαιρεθεί από
την επίτευξη του στόχου του πρωτογενούς πλεονάσματος ύψους 3,5% του ΑΕΠ.

BLOOMBERG

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Εισαγωγικές Εξετάσεις Επτατάξιων και Ιδιωτικών Σχολείων
Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού στηρίζει την πρωτοβουλία
του φιλανθρωπικού Ιδρύματος “Butterfly” για την αγορά
ιατρικού εξοπλισμού προς αντιμετώπιση του Covid-19
Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού, στο πλαίσιο άσκησης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και εν όψει των
προσπαθειών που γίνονται για πρόληψη και αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19, υποστηρίζει την
πρωτοβουλία που έχει αναλάβει το Ίδρυμα “Butterfly” (φιλανθρωπικός οργανισμός της Imperio) και
αφορά στη συνδρομή των Υγειονομικών Αρχών της Κύπρου, για αντιμετώπιση του ιού.
Μετά τις τελευταίες εξελίξεις της πανδημίας και με σκοπό τη στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας
που πλήττει σφοδρά τη χώρα, η Τσιμεντοποιία Βασιλικού θεώρησε αναγκαία τη συμβολή της στον
σχεδιασμό αντιμετώπισης και εξάπλωσης του ιού, προσφέροντας ένα σημαντικό χρηματικό ποσό στο
Ίδρυμα.
Το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα “Butterfly” ιδρύθηκε από τον όμιλο Imperio το 2015. Κάθε χρόνο αφιερώνει
τη συμβολή του σε έναν σκοπό που κυμαίνεται στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας και του
περιβάλλοντος. Λόγω των γεγονότων, το Ίδρυμα έχει αγοράσει με δωρεές εταιρειών, δέκα ιατρικούς
αναπνευστήρες S1100A, οι οποίοι αποτελούν βασικό εργαλείο στη μάχη εναντίον του κορονοϊού.
Επιπρόσθετα, ο οργανισμός προχώρησε στην αγορά 20.000 ιατρικών ποδιών για τους γατρούς και τους
εργαζόμενους στον τομέα της υγείας.
Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης για το προσωπικό της ώστε
να εργάζονται σε ένα υγιές περιβάλλον. Πέραν των εργαζομένων, η Εταιρεία προσφέρει επιπλέον
στήριξη και βοήθεια στην κοινωνία με κάθε τρόπο.

Δωρεά Τροφίμων από Laiko Cosmos
σε κοινωνικά παντοπωλεία
Μέσα σε συνθήκες πρωτοφανούς πανδημίας και αναλογιζόμενοι τις δύσκολες μέρες που διανύει
ολόκληρη η ανθρωπότητα και η Κυπριακή κοινωνία, η εταιρεία Laiko Cosmos Trading Ltd, στα πλαίσια
της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, προχωρεί στην δωρεά τροφίμων αξίας 20.000 ευρώ σε κοινωνικά
παντοπωλεία και άλλα ευαγή ιδρύματα σε ολόκληρη την Κύπρο.
Την περίοδο αυτή, η συγκεκριμένη κίνηση είναι ζωτικής σημασίας για μερίδα συνανθρώπων μας.
Τα κοινωνικά παντοπωλεία στέκονται πλάι σε αυτούς προσφέροντας τους, σημαντικό αριθμό μερίδων
φαγητού.
Μέλημα της εταιρείας αποτελεί η στήριξη όσων συνανθρώπων μας το έχουν ανάγκη. Στις πρωτόγνωρες
αυτές συνθήκες που περνούμε, κανένα σπίτι δεν πρέπει να μένει χωρίς φαγητό. Με αυτό τον τρόπο η
Laiko Cosmos Trading Ltd, στέλνει το δικό της μήνυμα πως όλοι μπορούμε να συμβάλουμε και να
στηρίξουμε την κυπριακή κοινωνία με μοναδικό σκοπό και στόχο να περάσει όσο πιο ανώδυνα γίνεται
η δύσκολη αυτή περίοδος.
Στηρίζουμε τους συνανθρώπους μας όπου έχουν ανάγκη και κάνουμε ό,τι μπορούμε για εμάς, την
οικογένεια και τους γύρω μας.

Οι εισαγωγικές εξετάσεις των Επτατάξιων και των Ιδιωτικών Σχολείων
Μέσης Εκπαίδευσης, θα διεξαχθούν σε ημερομηνίες οι οποίες θα ανακοινωθούν
μετά τη γιορτή του Πάσχα και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας.
Στην περίπτωση που δεν θα έχουν αρθεί τα περιοριστικά μέτρα λόγω
της πανδημίας COVID-19, οι εξετάσεις θα διεξαχθούν ONLINE
ή όπως θα αποφασίσει το κάθε σχολείο. Το Υπουργείο Παιδείας θα κοινοποιήσει
τις ημερομηνίες εξετάσεων και εγγραφής των μαθητών.
Άκης Γρηγορίου
Πρόεδρος Επτατάξιων Σχολείων

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να κατέχουμε 2000
ιατρικές μάσκες τις οποίες θα θέλαμε να
προσφέρουμε σε πελάτες της OJO sun&glasses
και όχι μόνον, εντελώς δωρεάν σε συνεργασία
με την ACS Courier Κύπρου. Θα προτιμούσαμε
η διάθεση τους να γίνει σε άτομα που πραγματικά
τις χρειάζονται και δεν έχουν την οικονομική
δυνατότητα η άλλη για να τις αποκτήσουν.
Παρακαλούμε σε όσους ενδιαφέρονται
να μας αποστείλουν το ονοματεπώνυμο,
τηλέφωνο και την πόλη διαμονής τους έτσι
ώστε μέσω τις ACS Courier Κύπρου να τις
αποστείλουμε εντελώς δωρεάν για παραλαβή.
Με απώτερο σκοπό να εξυπηρετήσουμε όσους
πιο πολλούς συνανθρώπους μας θα αποστέλλονται
5 ιατρικές μάσκες ανά ονοματεπώνυμο.
Σας ευχόμαστε καλή δύναμή, θετική σκέψη
και μαζί θα τα καταφέρουμε . #beojo
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Τα αεροδρόμια ετοιμάζονται
για τη μετά την πανδημία εποχή
Καθώς ÕÏ ÑßÈËØÔÂÙËÏÝÖÕÒÒ×ÔËßØÜÖÇáÑ×ÔÞÜØ×ÔËÐËÚ¦àÕßÔÓË
ÖÕÏÕÚØÄÖÕÛÇÇÖËÍÑÒÜÈÃÙÕßÔ
ÚÏÝÕÏÑÕÔÕÓÃËÝÚÕßÝÞÜØÃÝÔÇÖØÕÑÇÒÁÙÕßÔÔÁÇËÖÁÒÇÙÎÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÕØÄÒÕÝÚÎÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝ
ÚÜÔÇËØÕÓËÚÇÌÕØ×ÔÇÔÇÓÁÔËÚÇÏ
ÔÇÇÖÕÈËÃÑØÃÙÏÓÕÝ¬ÇËßØÜÖÇáÑ¦ÇËØÕÊØÄÓÏÇÙÞËÊÏ¦àÕßÔÁÚÙÏ
ÔÇÖØÕÜÛÂÙÕßÔËÔÏÇÃËÝÑÇÚËßÛßÔÚÂØÏËÝÍØÇÓÓÁÝÍÏÇÚÇÓÁÚØÇ
ÇÙÌÇÒËÃÇÝÖÕßÛÇËÌÇØÓÕÙÚÕÆÔ
ÙÚÎÔßØ×ÖÎÄÚÇÔÞÇÒÇØ×ÙËÏ
ÎÇÖÇÍÄØËßÙÎÑßÑÒÕÌÕØÃÇÝÑÇÏ
ÚÇÐÏÊÏ×Ô
ÆÓÌÜÔÇÓËÙÞËÚÏÑÄØËÖÕØÚ¦àÚÜÔ-PUHUJPHS;PTLZÎ(*0
,\YVWLÁÔÜÙÎËÚÇÏØËÏ×ÔÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝÚÜÔËßØÜÖÇáÑ×ÔÇËØÕÊØÕÓÃÜÔÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÄÚÏÁÞËÏ
ÙßÍÑÇÒÁÙËÏÕÓ¦ÊËÝËØÍÇÙÃÇÝÖÕß
ÛÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙÕßÔÙÆÔÚÕÓÇÚÏÝ
ÙÞËÚÏÑÁÝÑÇÚËßÛßÔÚÂØÏËÝÍØÇÓÓÁÝÎÚÕÆÓËÔÕÄÖÜÝÇÔÁÌËØË
ÙÚÎÙÞËÚÏÑÂÇÔÇÑÕÃÔÜÙÂÚÎÝËÃÔÇÏÔÇÊÏÇÙÌÇÒÃÙËÏÖ×ÝÛÇËÌÇØÓÕÙÚÕÆÔËÔÇØÓÕÔÏÙÓÁÔÕÏÑÇÔÄÔËÝ®ÇÙÌÇÒËÃÇÝÑÇÏßÍÏËÏÔÂÝ
ÄÚÇÔÎÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÚÜÔÇËØÕÓËÚÇÌÕØ×ÔÛÇÇÔÇÔÂÉËÏÙËÄÒÕÔ
ÚÕÔÑÄÙÓÕ©ÖÜÝÚÄÔÏÙËÕÏÙÞËÚÏÑÕÃÑÇÔÄÔËÝÛÇÙÞËÊÏÇÙÚÕÆÔ
ÙËÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÁÔÜÙÎÇËØÕÊØÕÓÃÜÔÚÎÔ
(*0>VYSK×ÙÚËÔÇÏÙÞÆÙÕßÔÙË
ÖÇÍÑÄÙÓÏÕËÖÃÖËÊÕÆÓÌÜÔÇ
Ö¦ÔÚÜÝÓËÚÕÔ²ËÔÑÈÇÔ Ò¦ÈËØËÔÙÚÁÒËÞÕÝÚÎÝÔÜÙÎÝÚÇÏØËÏ×ÔÏÇÞËÃØÏÙÎÝËØÕÊØÕÓÃÜÔ
ÙÚÎØËÚÇÔÃÇËÃÔÇÏËÙÌÇÒÓÁÔÎÎËÔÚÆÖÜÙÎÖÜÝËÃÔÇÏÒÏÍÄÚËØÕÇÙÌÇÒÂÄÙÇÇËØÕÊØÄÓÏÇ
ÊËÔËÒÁÍÞÕßÔÚÎÛËØÓÕÑØÇÙÃÇ
ÚÜÔËÖÏÈÇÚ×Ô®
¬ÕÁÔÇßÙÓÇÍÏÇÇßÚÁÝÚÏÝÖØÜÚÕÈÕßÒÃËÝÁÊÜÙËÎÑØÏÚÏÑÂÖÕß
ßÖÁÙÚÎÚÕ²ÃÛØÕÕßÚÕßÕÔÊÃ-

REUTERS

Εκπονούνται διεθνείς κανόνες υγιεινής για να λειτουργούν με ασφάλεια

Η ΙΑΤΑÓTÉ{ÂÉ~{ÊÉ{³{ØÉÑ×ÓØÐÉ~ÈKÉ¨ÊÉ{Øo{Ñ³{ØÑÑo~ÑËÉØ¨ÕÚÓÉ{Ø³ÉÑÑ¨TËÈ~Ñ{ÒÜ{ÑÉ³Ö³ÑÑÉ¨ÜÒÑÉ³ÑÂÖÒÜÜVÚÑÉÂÉ³ÑÚÖ{Ñ³ÒÉ{ØÈÚÑ¨ÓÉ{Ñ³i¨ÖÉ{KÒ³ÉØ~Ñ{
ÜÊ¨ÐÑVÒÜÜÑÐÓ³¨ÑÑ×ÑÜÉËÑØ~Ñ{ÓÜÉoT{³iØÈoÉËÑØ³É{KÑ³

Οι Αρχές του Χίθροου
στο Λονδίνο δέχθηκαν
έντονη κριτική, καθώς
δεν θερμομετρούσαν
τους επιβάτες
κατά την άφιξη
ή την αναχώρηση.
ÔÕßÁÔÇÇÖÄÚÇÖÏÕÖÕÒßÙÆÞÔÇÙÚÇÇËØÕÊØÄÓÏÇÚÕßÑÄÙÓÕß
ÄÚÇÔËÖÏÈ¦ÚËÝËÖÏÙÂÓÇÔÇÔÄÚÏ
ÊËÔÚÕßÝßÖÁÈÇÒÇÔÙËËÒÁÍÞÕßÝ
ÚÎÝÛËØÓÕÑØÇÙÃÇÝÊÏÕÃÑÎÙÎ

ÚÕß²ÃÛØÕÕßÇÔÁÒÇÈËÁÚÙÏÔÇ
àÎÚÂÙËÏÚÎÙÆÔÚÇÐÎÊÏËÛÔ×Ô
ÖØÕÊÏÇÍØÇÌ×ÔÍÏÇÚÕÔÁÒËÍÞÕ
ÚÎÝßÍËÃÇÝÚÜÔËÖÏÈÇÚ×ÔÑÇÛ×Ý
ÇßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂßÖ¦ØÞËÏÓËÍ¦ÒÎ
ÇÖÄÑÒÏÙÎÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÏÝÖØÕÙËÍÍÃÙËÏÝÚÜÔÊÏÇÌÄØÜÔËÛÔÏÑ×Ô
ßÍËÏÕÔÕÓÏÑ×ÔÇØÞ×Ô
ÚÎØËÚÇÔÃÇÊËÔÁÞËÏ×ÝÚ×ØÇËÌÇØÓÕÙÛËÃÙÚÇÇËØÕÊØÄÓÏÇÕÁÒËÍÞÕÝÚÎÝÛËØÓÕÑØÇÙÃÇÝ ÑÇÛ×Ý ÕÏ ßÍËÏÕÔÕÓÏÑÁÝ
ÇØÞÁÝÚÎÝÞ×ØÇÝËÑÚÏÓÕÆÔÖÜÝ
ÎÛËØÓÕÑØÇÙÃÇÊËÔÇÖÕÚËÒËÃ
ÇÐÏÄÖÏÙÚÕÑØÏÚÂØÏÕÞÕßÔÓ¦ÒÏÙÚÇËÖÏÑÇÒËÙÚËÃÚÎÔËÑÚÃÓÎÙÎÚÎÝÏÇÚØÏÑÂÝÑÕÏÔÄÚÎÚÇÝÄÚÏ
ÚÇÙßÓÖÚ×ÓÇÚÇÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆ

ËÓÌÇÔÃàÕÔÚÇÏÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÓË
ÎÓÁØËÝÓËÚ¦ÚÎÔÎÓÁØÇÖÕß
ÓÕÒÆÔÛÎÑËÕÇÙÛËÔÂÝ¬ÎÔÃÊÏÇ
ÙÚÏÍÓÂÄÓÜÝÞ×ØËÝÄÖÜÝÎ ÃÔÇÑÇÏÎÚÇÒÃÇËÌÇØÓÄàÕßÔÙßÙÚÎÓÇÚÏÑ¦ÚÕÔÁÒËÍÞÕÚÎÝÛËØÓÕÑØÇÙÃÇÝÚÜÔËÖÏÈÇÚ×Ô
ÚÕÓËÚÇÐÆÕÏÙßÔÊÏÑÇÒÏÙÚÏÑÁÝ
ËÔ×ÙËÏÝÚÕßÏÖÚ¦ÓËÔÕßÖØÕÙÜÖÏÑÕÆÖÕÒÒ×ÔÇËØÕÖÕØÏÑ×ÔËÚÇÏØËÏ×ÔÖØÕËÏÊÕÖÕÏÕÆÔÍÏÇËÒÒËÃÉËÏÝ
ÙÚÇÓÁÙÇÖØÄÒÎÉÎÝÑÇÏÖØÕÙÜÖÏÑÂÝÖØÕÙÚÇÙÃÇÝÄÖÜÝÕÏÓ¦ÙÑËÝ
©ÖÜÝÇÔÇÌÁØÕßÔÓ¦ÒÏÙÚÇÖÕÒÒÁÝÇËØÕÖÕØÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÖÇØÁÞÕßÔÚÇÇÖÇÏÚÕÆÓËÔÇÓÁÙÇÙÚÕ
ÏÖÚ¦ÓËÔÕÖØÕÙÜÖÏÑÄÑÇÏÙÚÕßÝ
ÖÏÒÄÚÕßÝÞÜØÃÝÜÙÚÄÙÕÔÇÚÕßÝ
ßÖÕÞØË×ÔÕßÔÔÇÚÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙÕßÔ ÇÏÕÒÄÍÕÝËÃÔÇÏÖ¦ÔÚÇ
ÎÇÖÕßÙÃÇÑÕÏÔ×ÔÑÇÚËßÛßÔÚÂØÏÜÔÍØÇÓÓ×ÔÑÇÛ×ÝÚÕÛÁÓÇ
ËÓÖÃÖÚËÏÙÚÎÔÇØÓÕÊÏÄÚÎÚÇÚÜÔ
ËÑ¦ÙÚÕÚËËÛÔÏÑ×ÔßÍËÏÕÔÕÓÏÑ×Ô
ÇØÞ×ÔÚÎÔÇØÞÂÚÎÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÝ
¦ÒÒÜÙÚËÎÊÏËÛÔÂÝÁÔÜÙÎÇËØÕÓËÚÇÌÕØÁÜÔ¬ÚÄÔÏÙËÖÜÝÚÕ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÕÑÇÛÂÑÕÔÚÕßÑÒ¦ÊÕßËÃÔÇÏÔÇÖØÕÙÇØÓÄÙËÏÚÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÕßÑÇÏÚÏÝÙÞËÚÏÑÁÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝÁÚÙÏ×ÙÚËÔÇÇÖÕÌÆÍËÏ
ÚÎÓËÚ¦ÊÕÙÎÚÎÝËÖÏÊÎÓÃÇÝ
©ÍËÔÏÑÄÝÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÎÝ¬ÒËÐ¦ÔÚØÔÚË¬àÕÆÔÏÇÑÚÄÔÏÙËÖÜÝËÚÕÏÓ¦àËÚÇÏÔÇËÍÑÇÏÔÏ¦ÙËÏ
ÚÏÝÙÞËÚÏÑÁÝÙßÔÕÓÏÒÃËÝÓËËÑÖØÕÙ×ÖÕßÝÑßÈËØÔÂÙËÜÔÍÆØÜÇÖÄ
ÚÏÝÇÔÇÍÑÇÃËÝÖØÕâÖÕÛÁÙËÏÝÍÏÇ
ÔÇÇØÞÃÙÕßÔÑÇÏÖ¦ÒÏÔÇÖËÚÕÆÔ
ÚÇÇËØÕÖÒ¦ÔÇ¡ËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÛÇ
ËÐËÚÇÙÚÕÆÔÕÏÇÖÕÙÚ¦ÙËÏÝÖÕßÛÇ
ÖØÁÖËÏÔÇÑØÇÚÕÆÔËÖÏÈ¦ÚËÝÑÇÏ
ÖÒÂØÜÓÇ¦ÒÒÇÓÁÚØÇÇÙÌÇÒËÃÇÝ
ÑÇÏÁÒËÍÞÕÏÚÎÝßÍËÃÇÝÚÜÔËÖÏÈÇÚ×ÔÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÑÇÚÇÙÚËÃ
ÊßÔÇÚÄÔÔÇÇÔÕÃÐÕßÔÑÇÏÖ¦ÒÏÚÇ
ÙÆÔÕØÇ

Πολύτιμο το Ιντερνετ την περίοδο της καραντίνας
Απαραίτητο ÍÏÇÑ¦ÛËËÃÊÕßÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÄÖÜÝÎËØÍÇÙÃÇÎ
ÊÏÊÇÙÑÇÒÃÇÎÙÜÓÇÚÏÑÂ¦ÙÑÎÙÎ
ÑÇÏÎËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÁÞËÏÍÃÔËÏÚÕ
ÏÇÊÃÑÚßÕÒÄÍÜÚÜÔÊØÇÑÄÔÚËÏÜÔÓÁÚØÜÔÖËØÏÕØÏÙÓÕÆÙÚÏÝÓËÚÇÑÏÔÂÙËÏÝÖÕßÁÞÕßÔËÖÏÈÒÎÛËÃ
ÙËÕÒÄÑÒÎØÕÚÕÔÑÄÙÓÕ¥ÝÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÇÖÄÚÇÓÁÙÇÇÔÕßÇØÃÕß
ÓÁÞØÏÑÇÏÚÕÚÁÒÕÝ¡ÇØÚÃÕßÎÑÃÔÎÙÎÙÚÕÏÇÊÃÑÚßÕÇßÐÂÛÎÑËÑÇÚ¦ÖËØÃÖÕß ÙËÖÕÒÒÁÝÓËÍ¦ÒËÝÖÄÒËÏÝÚÕßÖÒÇÔÂÚÎÙÆÓÌÜÔÇ
ÓËÚÎÔ*SV\KMSHYLÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂ
ËÚÇÏØËÃÇÖÕßÖÇØÁÞËÏßÖÕÊÕÓÁÝ
ÊÏÑÚÆÕßÙËËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÙËÄÒÕ
ÚÕÔÑÄÙÓÕ
ßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÎÑÃÔÎÙÎÙÚÕ
ÏÇÊÃÑÚßÕÇßÐÂÛÎÑËÚÕßÝÚËÒËßÚÇÃÕßÝÓÂÔËÝÑÇÚ¦ ÙÚÎ§ÁÇ
±ÄØÑÎÑÇÚ¦ ÙËÕÔÊÃÔÕÑÇÏ
ÇØÃÙÏÑÇÚ¦ ÙÚÎ¡ËÒÈÕÆØÔÎÑÇÏÑÇÚ¦ ÙËÖÄÒËÏÝÚÎÝ
ÈÄØËÏÇÝÚÇÒÃÇÝÖÃÙÎÝÓËÚÇÐÆ

Από τα μέσα Ιανουαρίου έως και το τέλος
Μαρτίου, η κίνηση
στο Διαδίκτυο αυξήθηκε κατά περίπου 30%
σε πολλές μεγάλες
πόλεις του πλανήτη.
ÇÔÕßÇØÃÕßÑÇÏ¡ÇØÚÃÕßÎÑÃÔÎÙÎËÔÏÙÞÆÛÎÑËÑÇÚ¦ ÙÚÕ
¬ÄÑÏÕÑÇÏÙÚÕÏ¦ÚÒÑÇÚ¦ 
ÙÚÕËØÕÒÃÔÕÑÇÏÑÇÚ¦ ÙÚÕ
ÃÊÔËá¦ÔÚÜÝÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔ
*SV\KMSHYLÎÞØÂÙÎÇßÐÂÛÎÑË
ËÒ¦ÞÏÙÚÇÓÄÔÕÔÙÚÎ§ÄÚÏÕ ÕØÁÇÄÖÕßÕÏÖÕÒÃÚËÝÁÑÇÔÇÔÇÔÁÑÇÛËÔÓËÍ¦ÒÎÞØÂÙÎÏÇÊÏÑÚÆÕßÔÚÃÛËÚÇÎÞØÂÙÎËØÍÇÒËÃÜÔ
ÑÇÏËÌÇØÓÕÍ×ÔÍÏÇÊÏÇÊÏÑÚßÇ-

ÑÂËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÚØÏÖÒÇÙÏ¦ÙÚÎÑË
ÙËÙÞÁÙÎÓËÚÎÔÑÇÔÕÔÏÑÂØÕÂ
ÙÚÏÝÖÄÒËÏÝÚÎÝÈÄØËÏÇÝÚÇÒÃÇÝ
©ÏßÖÎØËÙÃËÝÈÃÔÚËÕÙßÔËÞÕÆÝ
ØÕÂÝZ[YLHTPUNÙÞËÊÄÔÊÏÖÒÇÙÏ¦ÙÚÎÑÇÔÙÚÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎ
ÖËØÏÕÞÂÖÏÖÒÁÕÔÕÏÖÕÒÃÚËÝ
ËÖÏÙÑÁÖÚÕÔÚÇÏÚÏÝÏÙÚÕÙËÒÃÊËÝ
ËÔÎÓÁØÜÙÎÝ ÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÁÔÇÔÚÏÚÕßÙßÔÎÛÏÙÓÁÔÕßËÔ×Î
àÂÚÎÙÎÍÏÇÊÏÇÊÏÑÚßÇÑ¦ÖÇÏÞÔÃÊÏÇÇßÐÂÛÎÑËÑÇÚ¦ÖËØÃÖÕß 
ßÔÕÒÏÑ¦ÎàÂÚÎÙÎÍÏÇÚÏÝÈÏÔÚËÕÑÒÂÙËÏÝÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝËÃÔÇÏ
ßÉÎÒÄÚÇÚÎÑÇÛ×ÝÁÞÕßÔÇÔÚÏÑÇÚÇÙÚÂÙËÏÚÎÊÏ¦à×ÙÎÝÇÒÒÎÒËÖÃÊØÇÙÎÓËÚÎÔÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÚÕßÝ
ÌÃÒÕßÝÑÇÏÚÕßÝÙßÔÇÊÁÒÌÕßÝÏÇ
ÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏ¦ØÞÏÙÇÔÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÎÔËÌÇØÓÕÍÂÚÎÒËÊÏ¦ÙÑËÉÎÝAVVTÑÇÚ¦ÚÕßÝÊÆÕÖØ×ÚÕßÝ
ÓÂÔËÝÚÕßÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓË
ÕÒÄÑÒÎØÕÚÕ 

ÏÇÌÕØÁÝËÔÚÕÖÃàËÏÎÁØËßÔÇÚÎÝ*SV\KMSHYLÑÇÏÙÚÕÖÄÚË
ÙßÔÊÁÕÔÚÇÏÕÏÖÕÒÃÚËÝÙÚÕÏÇÊÃÑÚßÕÓËÚÕßÝÇÔÇÒßÚÁÝÔÇ
ÙÞÕÒÏ¦àÕßÔÄÚÏÖÒÁÕÔÕÖÇÍÑÄÙÓÏÕÝÏÙÚÄÝÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚÇÏÙË
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÞØÕÔÏÑÁÝÙÚÏÍÓÁÝ
ÙËÙÞÁÙÎÓËÚÎÔÖØÕÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆËÖÕÞÂÚÙÏÎÞØÂÙÎÚÕß
ÏÇÊÏÑÚÆÕßÑÕØßÌ×ÔËÚÇÏÒÃÍÕ
ÖØÏÔÇÖÄÚÕÓËÙÎÓËØÏÇÔÄÌÇÍÎÚÄËÔ×ÖØÕÎÍÕßÓÁÔÜÝÙÎÓËÏÜÔÄÚÇÔÓËÚ¦ÚÏÝÓÓ
ÖÃÙÎÝÊÏÇÌÕØÁÝËÔÚÕÖÃàËÏÎ
ÁØËßÔÇÑÇÏÄÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÕÔÚÄÖÕ
ÙÆÔÊËÙÎÝÚÜÔÖÕÒÏÚ×ÔÇÔ¦ÚÕÔ
ÑÄÙÓÕ¬ÇÇÙÚÏÑ¦ÑÁÔÚØÇÊËÃÞÔÕßÔÔÇÇÖÕÌÕØÚÃàÕÔÚÇÏËÔ×
Î ÑÃÔÎÙÎ ÓËÚÇÌÁØËÚÇÏ ËÑÚÄÝ
ÚÜÔÑÁÔÚØÜÔÚÜÔÖÄÒËÜÔÑÇÛ×ÝÖÕÒÒÕÃËØÍÇàÄÓËÔÕÏËØÍ¦àÕÔÚÇÏÖÒÁÕÔÙÚÇÙÖÃÚÏÇÚÕßÝ
ÑÇÏÊËÔÓËÚÇÈÇÃÔÕßÔÙÚÕÔÚÄÖÕ
ËØÍÇÙÃÇÝÚÕßÝ
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Εκκληση αεροπορικών
εταιρειών για άμεση
κρατική στήριξη
Ο κλάδος ÚÜÔÇËØÕÖÕØÏÑ×ÔËÚÇÏØËÏ×ÔÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÖÒÎÍËÃÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÑ¦ÛË¦ÒÒÕÔÚÕÓÁÇÚÎÝ
ÊÏËÛÔÕÆÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝËÃÞËÊÎÒ×ÙËÏÙÚÇÓÁÙÇ¡ÇØÚÃÕßÕÊÏËßÛÆÔÜÔÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÎÝ3\M[OHUZH
¦ØÙÚËÔÖÕØÔÊËÞÕÓÁÔÜÝ
ÇßÚÂÎÌØ¦ÙÎÔÇËÃÔÇÏËÒÇÌØ×Ý
ßÖËØÈÕÒÏÑÂÇÒÒ¦ÙËÑÇÓÃÇÖËØÃÖÚÜÙÎÊËÔÇÖÁÞËÏÖÕÒÆÇÖÄÚÎÔ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÇÌÕÆÁÔÇÓÂÔÇ
ÓËÚ¦ÕÏÇËØÕÖÕØÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝ
ÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝÁÞÕßÔÑÇÛÎÒ×ÙËÏÚÎ
ÙßÔÚØÏÖÚÏÑÂÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇÚÜÔÇËØÕÙÑÇÌ×ÔÚÕßÝÁÞÕßÔÛÁÙËÏÙË
ÊÏÇÛËÙÏÓÄÚÎÚÇÖÕÒÒÕÆÝßÖÇÒÒÂÒÕßÝÑÇÏÁÞÕßÔÑ¦ÔËÏÇÓÁÚØÎÚËÝ
ËÑÑÒÂÙËÏÝÍÏÇÑØÇÚÏÑÂÈÕÂÛËÏÇ
¬ËØ¦ÙÚÏÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÙÚÂØÏÐÎÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÊØÕÓÕÒÕÍÂÙËÏ
ÎÍÇÒÒÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÖØÕÝÚÕÔ
ËÛÔÏÑÄÇËØÕÓËÚÇÌÕØÁÇÚÎÝÞ×ØÇÝ(PY-YHUJL234ÆÓÌÜÔÇ
ÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÖÕßÊÏÁØØËßÙÇÔ
ÙÚÕÔ¬ÆÖÕÎÇËØÕÖÕØÏÑÂÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎÍÏÇËÍÍßÂÙËÏÝÊÇÔËÃÜÔÆÉÕßÝÖËØÃÖÕß
ÊÏÙËßØ×ÊÏÄÚÏÄÖÜÝÊÂÒÜÙËÕ
ÇÒÒÕÝßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô
¡ÖØÏÔÄË¡ËØÕÑÕØÜÔÕáÄÝÁÞËÏ
ÖÇØÇÒÆÙËÏÚÎÔÇËØÕÖÕØÏÑÂÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇ(PY-YHUJLÞ¦ÔËÏÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÊÕÒ¦ØÏÇÑ¦ÛËÓÂÔÇ®
ÙÞÕÒÃÇÙËÕË¡ËØÙÚÎÍÇÒÒÏÑÂ
ÚÎÒËÄØÇÙÎ(PY-YHUJLÊËÔÛÇ
ÞØËÏÇÙÚËÃÇÖÒ×ÝÓÃÇÞËÃØÇÈÕÎÛËÃÇÝÇÒÒ¦ÚËØ¦ÙÚÏÇßÖÕÙÚÂØÏÐÎ
ÇÖÄÚÕÑØ¦ÚÕÝ(PY-YHUJLÛÇ
Ò¦ÈËÏÇßÚÂÚÎÔÚËØ¦ÙÚÏÇÙÚÂØÏÐÎÑÇÛ×ÝÛÁÒÕßÓËÔÇÊÏÇÚÎØÂÙÕßÓËÇßÚÂÚÎÔËÚÇÏØËÃÇÓËÑ¦ÛËÑÄÙÚÕÝ®ÚÄÔÏÙËÕÃÊÏÕÝÐÃàËÏ
ÈÁÈÇÏÇÔÇÙÎÓËÏÜÛËÃÄÚÏÕßÌßÖÕßØÍÄÝ¡ËÚÇÌÕØ×ÔÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÇÔ¡ÖÇÚÃÙÚ¬àËÓÖÇØÃÊÂÒÜÙË
ÙÚÎÍÇÒÒÏÑÂÚÎÒËÄØÇÙÎÄÚÏÚÕÖÕÙÄÚÜÔÊÏÙËßØ×ÙËÊ¦ÔËÏÇËÔ
ÓÁÙÜÚÎÝÑØÃÙÎÝÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆ
ËÃÔÇÏÓÎØËÇÒÏÙÚÏÑÄ®
4ÕÒÕÔÄÚÏÖØÏÔÇÖÄËÃÑÕÙÏÎÓÁØËÝÕËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝ3\M[OHUZH
ËÃÞËÊÎÒ×ÙËÏÄÚÏÊËÔÞØËÏÇàÄÚÇÔ
ÇÑÄÓÎÑØÇÚÏÑÂËÔÃÙÞßÙÎÞÛËÝ
¦ÌÎÙËÔÇËÔÔÕÎÛËÃÖÜÝÛÇàÎÚÂÙËÏÙÚÂØÏÐÎÇÖÄÚÎÍËØÓÇÔÏÑÂ

ÑßÈÁØÔÎÙÎ¡ËÊÏÙËßØ×ÙË
ØËßÙÚÄÚÎÚÇÇßÚÂÎÙÚÂØÏÐÎÊËÔ
ÞØËÏ¦àËÚÇÏÚ×ØÇ®ËÃÞËÇÔÇÌÁØËÏ
ÙÚÏÝ ¡ÇØÚÃÕßÕÖÕØÚÕÔÃàÕÔÚÇÝÄÚÏÕÙÚÄÒÕÝÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝ
ÇÐÃàËÏÖËØÃÖÕßÊÏÙËßØ×ÚÇ
ÕÖÕÃÇÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙËÏÍÏÇÔÇËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎ
¥ÙÚÄÙÕÓËÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÙÚ¦ÙÎËÓÌÇÔÃÙÚÎÑËÕÃÊÏÕÝÒÁÍÕÔÚÇÝ
ÄÚÏÞ¦ÔÕßÓËÖËØÃÖÕßÁÔÇËÑÇÚÕÓÓÆØÏÕËßØ×ÇÖÄÚÇÇÖÕÛËÓÇÚÏÑ¦
ÓÇÝÇÔ¦×ØÇ®ËÔÛÇÓÖÕØÁÙÕßÓËÔÇËÖÏÈÏ×ÙÕßÓËÇÖÄÇßÚÂÚÎÔÑØÃÙÎÎÕÖÕÃÇÖÇØÇÚËÃÔËÚÇÏÙßÔËÞ×ÝÞÜØÃÝÑØÇÚÏÑÂ

Air France-KLM
και Lufthansa
προειδοποιούν ότι
χωρίς βοήθεια από
Παρίσι και Βερολίνο
δεν θα καταφέρουν
να επιβιώσουν.
ÈÕÂÛËÏÇ®ßÖÕÙÚÂØÏÐËÕÖÕØ
ÍËØÓÇÔÏÑÂÇËØÕÖÕØÏÑÂÁÞËÏÂÊÎ
ÇÔÚÒÂÙËÏÊÏÙËßØ×ÇÖÄÚÏÝ
ÖÏÙÚÜÚÏÑÁÝÚÎÝÊÏËßÑÕÒÆÔÙËÏÝ
ÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÖÜÝÎ3\M[OHUZH
ÎÊËÆÚËØÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÇËØÕÖÕØÏÑÂËÚÇÏØËÃÇÚÎÝßØ×ÖÎÝÑÇÛÂÒÜÙËÇßÚÂÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇ
ÇËØÕÙÑ¦ÌÎÚÎÝÑÇÏÊÏÁÑÕÉËÚÎ
ÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÎÝÛßÍÇÚØÏÑÂÝÚÎÝ
.LYTHU^PUNZÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇ
ËÖÏÈÏ×ÙËÏ
ÖÏÖÒÁÕÔÁÞËÏÓËÏ×ÙËÏÑÇÚÇÑÄØßÌÇÚÏÝÖÚÂÙËÏÝÚÎÝÑÇÏÛÇ
ÖØÕÞÜØÂÙËÏÙËÖËØÇÏÚÁØÜÊØÇÙÚÏÑÁÝÇÒÒÇÍÁÝÙÚÏÝ(\Z[YPHUÑÇÏ
)Y\ZZLSZ(PYSPULZËÖÃÙÎÝÛßÍÇÚØÏÑÁÝÚÎÝÇÖ¦ØËÏÓÂÔËÝÓÁÞØÏ
ÔÇÇØÛÕÆÔÖÒÂØÜÝÕÏÖËØÏÕØÏÙÓÕÃ
ÙÚÏÝÖÇÍÑÄÙÓÏËÝÓËÚÇÑÏÔÂÙËÏÝ
ÑÇÏÞØÄÔÏÇÁÜÝÄÚÕßÎàÂÚÎÙÎ
ËÖÏÙÚØÁÉËÏÙÚÇÖØÕÑØÃÙÎÝËÖÃÖËÊÇ®ÊÂÒÜÙËÇßÚÂÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇÕÖÕØ
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Ελλειψη ψηφιακών υποδομών και εξειδικευμένων στελεχών στις νέες τεχνολογίες
Του ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗ

ΚαθώςÎÖÇÔÊÎÓÃÇÁÞËÏÓËÚÇÚØÁÉËÏ
ÚÎÔÉÎÌÏÇÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÇÖÄËØÍÇÒËÃÕÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÕÆÙËÓÁÙÕËÖÏÈÃÜÙÎÝÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÑÇÏÚÎÝ
ËÛÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÎÊÏËÆÛßÔÙÎ
©ÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÔ¦ÒßÙÎÝÚÎÝÛÔÏÑÂÝ
¬Ø¦ÖËàÇÝÓËÒËÚ¦ÚÎÔËÐÁÒÏÐÎÚÎÝÉÎÌÏÕÖÕÃÎÙÎÝÙËÖÇÍÑÄÙÓÏÕËÖÃÖËÊÕ
ÑÇÏÚÎÛÁÙÎÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÙËÇßÚÂ
ÓËÒÁÚÎßÖÕÍØÇÓÓÃàËÏÚÎÔÑÇÛßÙÚÁØÎÙÎÚÎÝÞ×ØÇÝÓÇÝÑÇÏÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙË×ÔÚÎÝÙÚÎÞØÂÙÎÑÇÏÇÐÏÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝÉÎÌÏÇÑÂÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÚÄÙÕ
ÙËÙÞÁÙÎÓËÚÎÔÔÜÓÁÔÎßØ×ÖÎ
ÄÙÕÑÇÏÓËÚÇÇÒÑ¦ÔÏÇÎÓËÏ×ÔËÏ
ÇÑÄÓÎÄÚÏÇÏÚÃÇÍÏÇÇßÚÂÚÎÔÑÇÛßÙÚÁØÎÙÎËÃÔÇÏÚÕÇÔËÖÇØÑÁÝÛËÙÓÏÑÄ
ÖÒÇÃÙÏÕßÖÕÙÚÂØÏÐÎÝÚÎÝÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÇÒÒ¦ÑÇÏÎ
ÇÖÕßÙÃÇËÐËÒÏÍÓÁÔÜÔÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏÇÑ×ÔßÖÕÊÕÓ×Ô
ÏÕÇÔÇÒßÚÏÑ¦ÕÏÓËÒËÚÎÚÁÝÚÎÝ
¬ÓËÈ¦ÙÎÚÕÔÊËÃÑÚÎËÖÏÞËÏØÎ-

Η ελληνική ψηφιακή
οικονομία υστερεί
έναντι της Ε.Ε.
και των Βαλκανίων,
τονίζει μελέτη
της Εθνικής Τράπεζας.
ÓÇÚÏÑÂÝÉÎÌÏÕÖÕÃÎÙÎÝ)\ZPULZZ
+PNP[HS0UKL_)+0ËÑÚÏÓÕÆÔÎÞ×ØÇ
ßÙÚËØËÃÙËÙÞÁÙÎÓËÚÎÔ$
ÑÇÚ¦ÓÕÔ¦ÊËÝÈ¦ÙÎÝÑÇÏÙËÙÞÁÙÎÓËÚÇÇÒÑ¦ÔÏÇÑÇÚ¦ÓÕÔ¦ÊËÝ
È¦ÙÎÝÔÇÓÁØÕÝÇßÚÂÝÚÎÝßÙÚÁØÎÙÎÝÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕßÝÓËÒËÚÎÚÁÝ
ÇÖÕÊÃÊËÚÇÏÙÚÏÝÖÕÒÆÓÏÑØÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÖÕßÒËÏÚÕßØÍÕÆÔÙÚÎÞ×ØÇ
ÇÒÒ¦ÊËÔËÃÔÇÏÓÄÔÕÔÇßÚÄÑÇÛ×Ý
ßÙÚÁØÎÙÎËÓÌÇÔÃàÕßÔÑÇÏÕÏÓËÍ¦ÒËÝ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÓËÓÄÒÏÝÚÕ ÔÇÁÞËÏ
ÕÒÕÑÒÎØÜÓÁÔÕËÔÒËÏÚÕßØÍÃÇÉÎÌÏÇÑÄÙÆÙÚÎÓÇÁÔÇÔÚÏ ÙÚÎÔ

ÖÇØÇÖ¦ÔÜßÙÚÁØÎÙÎÇÖÕÊÃÊËÚÇÏÙÚÕÄÚÏÎÞ×ØÇÊÏÇÛÁÚËÏÖÕÒÆ
ÓÏÑØÂÇÍÕØ¦ËÐËÏÊÏÑËßÓÁÔÜÔÙÚËÒËÞ×Ô0*;ZWLJPHSPZ[ZÙÚÏÝÚËÞÔÕÒÕÍÃËÝÖÒÎØÕÌÕØÏÑÂÝÑÇÏËÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×Ô
¬ÖÕßÓÖÕØÕÆÔÔÇÚØÇÈÂÐÕßÔÚÕ
¦ØÓÇÚÎÝÉÎÌÏÕÖÕÃÎÙÎÝÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ ÇÏÇßÚÄÙßÓÈÇÃÔËÏÖÇØ¦
ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÎÚØÏÚÕÈ¦ÛÓÏÇËÑÖÇÃÊËßÙÎÖÇØ¦ÍËÏÖÕÒÒÕÆÝËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝ
ÖÒÎØÕÌÕØÏÑÂÝËÔ×ÑÇÏÕÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝËÃÔÇÏÊÏÇÚËÛËÏÓÁÔËÝÔÇÖÒÎØ×ÙÕßÔÑÇÒ¦ÍÏÇÔÇÖØÕÙÒ¦ÈÕßÔËÏÊÏÑÕÆÝÙÚÎÔÖÒÎØÕÌÕØÏÑÂ©ÞÇÓÁÔÕÝ
ÑØÃÑÕÝÙËÇßÚÂÚÎÔÇÔÚÃÌÇÙÎËÃÔÇÏ
ÚÕÓÏÑØÄÓÁÍËÛÕÝÚÎÝÇÍÕØ¦ÝÖÒÎØÕÌÕØÏÑÂÝÑÇÏÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×Ô
Þ×ØÇÊËÔÁÞËÏÑÇÚÇÌÁØËÏÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÏÙÞßØÕÆÝÖÇÃÑÚËÝÕÆÚË
ÁÞËÏÑÇÚÕØÛ×ÙËÏÔÇÖØÕÙËÒÑÆÙËÏ
ÐÁÔÕßÝÖÇÃÑÚËÝÇÖÄÚÕËÐÜÚËØÏÑÄ
ÖÕßÛÇÇÔÇÈ¦ÛÓÏàÇÔÚÎÔËÙÜÚËØÏÑÂÇÍÕØ¦¬ÊÎÓÏÕßØÍ×ÔÚÇÝÁÚÙÏ
ÚÕÇÖÇØÇÃÚÎÚÕÇÔÛØ×ÖÏÔÕÊßÔÇÓÏÑÄÖÕßÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÛÇÓÖÕØÕÆÙË

ÔÇÚØÇÈÂÐËÏÚÕÑ¦ØÕ®ÚÎÝÉÎÌÏÕÖÕÃÎÙÎÝÚÎÝÞ×ØÇÝËÔßÖ¦ØÞÕßÔ
ÇØÑËÚÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÖÒÎØÕÌÕØÏÑÂÝ
ÍÏÇÔÇ¸ÓËÚÇÚØÁÉÕßÔ¹ÚÕßÝÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÚÁÝÓÇÝÙË0*;ZWLJPHSPZ[Z
ÑÇÏÔÇÖØÕÙÌÁØÕßÔÁÚÙÏÙÚÕÔËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÄÚÕÓÁÇÚÕËÐËÏÊÏÑËßÓÁÔÕÇÔÛØ×ÖÏÔÕÑËÌ¦ÒÇÏÕÖÕßÇÔÇàÎÚËÃ®ÇÔÇÌÁØËÏÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦Î
ÓËÒÁÚÎ¬ÇÓËÍÁÛÎËÃÔÇÏÇÓËÃÒÏÑÚÇ
ÇØÄÚÏÕÏÇÓÕÏÈÁÝÚÜÔËÏÊÏÑ×ÔÙÚÎ
Þ×ØÇÓÇÝËÃÔÇÏÑÇÚ¦ÓÁÙÕÔÄØÕÓÏÙÁÝËßØ×ËÚÎÙÃÜÝÇÖÄÇßÚÁÝ
ÙÚÎÔßØ×ÖÎËßØ×ËÚÎÙÃÜÝÎÇÍÕØ¦¬ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ 
ÚÕßËÃÔÇÏÎÓÏÙÂÚÎÝßØ×ÖÎÝ
 ØÕÝÚÎÔÑÇÚËÆÛßÔÙÎÇßÚÂ
ÙßÓÈ¦ÒÒÕßÔÊÆÕÑßØÃÜÝÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝ!ÖØ×ÚÕÔÚÕÇÔÚÏÇÔÇÖÚßÐÏÇÑÄ
ÖÒÇÃÙÏÕÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÑÇÏÊËÆÚËØÕÔÎÇÖÕßÙÃÇÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏÇÑ×ÔßÖÕÊÕÓ×Ô
ÔÇßÚÕÃÕÏÊÆÕÖØÕÇÔÇÌËØÄÓËÔÕÏ
ÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÓËÚÇÈÒÎÛÕÆÔÙÆÓÌÜÔÇ
ÓËÚÎÓËÒÁÚÎÚÎÝ¬ÎÖØÕÙÚÏÛÁÓË-

ÔÎÇÐÃÇÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙËÔÇÐËÖËØ¦ÙËÏÚÇÊÏÙ
ËßØ×ÙËÓÃÇËÚÃÇÑÇÏÎÙßÓÈÕÒÂ
ÚÎÝÙÚÕËÛÔÏÑÄÖØÕáÄÔÔÇßÖËØÈËÃ
ÙËËÚÂÙÏÇÈ¦ÙÎÚÕ §ÇÙÎÓËÏÜÛËÃÄÚÏÇßÚÁÝÕÏËÑÚÏÓÂÙËÏÝßÖÕËÑÚÏÓÕÆÔÚÕÙßÔÕÒÏÑÄÄÌËÒÕÝÑÇÛ×Ý
ÕÓËÚÇÙÞÎÓÇÚÏÙÓÄÝÇßÚÄÝÖÏÛÇÔ×Ý
ÛÇÖØÕÙËÒÑÆÙËÏÑÇÏ¦ÒÒËÝËÖËÔÊÆÙËÏÝ¶ËÔÏÙÞÆÕÔÚÇÝÁÚÙÏÖËØÇÏÚÁØÜ
ÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎ®ÇÔÇÌÁØËÏÎÁÑÛËÙÎÚÎÝ¬
ÊÏÁÐÕÊÕÝÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕßÝ
ÓËÒËÚÎÚÁÝÛÇÇÖÇÏÚÕÆÙË!
1.ÔÃÙÞßÙÎÚÜÔÊÏÑÚÆÜÔÔÁÇÝÍËÔÏ¦Ý
.ÑÇÏMPILY
2.ÏÇÓÄØÌÜÙÎËÔÄÝÕÒÕÑÒÎØÜÓÁÔÕß
ÑÇÏÙßÔËÖÕÆÝÔÕÓÏÑÕÆÖÒÇÏÙÃÕßÍÏÇ
ÚÎÔËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏËÍÑÇÛÃÊØßÙÎÚÇÞÆÚËØÜÔÑÇÏÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÚËØÜÔÊÏÇÊÏÑÇÙÏ×ÔßÖËØ¦ÙÖÏÙÂÝÚÕßÇÖÄÚÕÊÏÑÇÙÚÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇ
3. ÇÛÏÁØÜÙÎËÛÔÏÑÂÝÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝ
ÍÏÇÚÎÔÉÎÌÏÕÖÕÃÎÙÎÚÕßÊÎÓÕÙÃÕßÚÕÓÁÇ

4.ÏÙÇÍÜÍÂÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÑÇÏÑÏÔÂÚØÜÔ
ÍÏÇÚÎÔÉÎÌÏÇÑÂÑÇÚ¦ØÚÏÙÎ

Ανάγκη επενδύσεων
ÔÇÌÕØÏÑ¦ÓËÚÎÔËÔÃÙÞßÙÎÚÜÔ
ÊÏÑÚÆÜÔÔÁÇÝÍËÔÏ¦ÝÕÏÇÔÇÒßÚÁÝ
ËÔÚÕÖÃàÕßÔÞÇÓÎÒÂÙßÓÈÕÒÂÚÕß
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Η πανδημία «μικραίνει» την Airbnb

Ιδιοκτήτες επιστρέφουν στις παραδοσιακές ενοικιάσεις λόγω μαζικών ακυρώσεων, μείωση αποδόσεων
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Τα ενοίκια
Η επανένταξη αρκετών διαμερι-

σμάτων στην αγορά μακροχρόνιων ενοικιάσεων δεν σημαίνει
αυτομάτως ότι θα υποχωρήσουν
και οι τιμές ενοικίασης κατοικιών.
Αυτό, γιατί τα περισσότερα από τα
ακίνητα αυτά εκμισθώνονται πλήρως επιπλωμένα και εξοπλισμένα, ενώ είναι και ανακαινισμένα.
Ετσι, οι τιμές είναι κατά κανόνα
υψηλότερες σε σχέση με άλλα
ακίνητα στην ίδια περιοχή.

Παρενέργειες
Αν πληγούν τα εισοδήματα πολ-

λών νοικοκυριών λόγω της κρίσης
κι αν αυξηθεί σημαντικά η ανεργία, είναι πολύ πιθανό να υπάρξει
ακόμα και διόρθωση στις τιμές
των ενοικίων ή έστω σταθεροποίησή τους, μετά το «ράλι» της τάξεως του 25%-30% την τελευταία
διετία στην πλειονότητα των περιοχών των μεγάλων αστικών
κέντρων.

Επιταχύνεται μετά τις τελευταίες εξελίξεις ο ρυθμός αποχώρησης μεμονωμένων κατοικιών από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, καθώς όλο και περισσότεροι
ιδιοκτήτες, κυρίως ιδιώτες, αντιλαμβάνονται ότι πολύ δύσκολα η φετινή
χρόνια θα ολοκληρωθεί χωρίς απώλειες, και μάλιστα σημαντικές. Ετσι,
προτιμούν τη λύση της εκμίσθωσης
του ακινήτου τους μέσω μακροχρόνιων συμβολαίων, θεωρώντας ότι οι
τιμές των ενοικίων έχουν ανακάμψει
πλέον σημαντικά και μπορούν ακόμα
και να υπερκαλύψουν τα προσδοκώμενα έσοδα μέσω Airbnb. Στο
πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης που έχει δημιουργηθεί, η Airbnb ανακοίνωσε πριν
από λίγες ημέρες την έκτακτη αποζημίωση των ιδιοκτητών ακινήτων
που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα
της με το ποσό των 227 εκατ. ευρώ.
Ωστόσο, δεν δημοσιοποιήθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες, όπως ποιοι
θα είναι επιλέξιμοι για τη δράση αυτή.
Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα
καταγράφονται περίπου 300 λιγότερες
αγγελίες ακινήτων στις ψηφιακές
πλατφόρμες βραχυχρόνιων μισθώσεων σε σχέση με εκείνες που ήταν
αναρτημένες στις αρχές Μαρτίου.
Τα παραπάνω ακίνητα προστίθενται
σε επιπλέον 2.500 διαμερίσματα τα
οποία εκτιμάται ότι έχουν επιστρέψει
στη μακροχρόνια ενοικίαση κατά τη
διάρκεια του τελευταίου χρόνου. Μάλιστα, το μέγεθος αυτό αφορά μόνο
το κέντρο της Αθήνας, για το οποίο
υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία από
την εταιρεία ερευνών βραχυχρόνιων
μισθώσεων AirDNA. Η τάση αυτή

αναμένεται να συνεχιστεί με μεγαλύτερη ένταση τις επόμενες εβδομάδες, όταν καταστεί σαφές ότι η
επισκεψιμότητα ανθρώπων από το
εξωτερικό δύσκολα θα ανακάμψει
τους επόμενους μήνες, ακόμα κι αν
η επιστροφή σε μια ομαλότερη καθημερινότητα καταστεί εφικτή μέχρι
τα μέσα Μαΐου, όπως είναι σήμερα
η αισιόδοξη εκτίμηση. Οπως αναφέρουν στελέχη της αγοράς ακινήτων,
το πλήγμα είναι δεδομένο. Ως εκ τούτου, ιδιοκτήτες οι οποίοι ήδη αμφιταλαντεύονταν σχετικά με τον τρόπο
εκμετάλλευσης του ακινήτου τους

θα έχουν πλέον μια ευκολότερη απόφαση να λάβουν. Αλλωστε, το 2019
αποτέλεσε ένα ακόμα έτος μείωσης
του μέσου ημερήσιου εισοδήματος
από τη βραχυχρόνια ενοικίαση, καθώς
σημειώθηκε πτώση κατά 9,4%, σε
43,45 ευρώ. Ασφαλώς, τα ακίνητα
που βρίσκονται κοντά στα τουριστικά
αξιοθέατα, κυρίως εντός του εμπορικού τριγώνου, θα επηρεαστούν λιγότερο. Στο Κουκάκι, στο Μοναστηράκι, στην Πλάκα, στην Ακρόπολη,
η ζήτηση το φετινό καλοκαίρι θα
είναι αρκετά χαμηλότερη, ωστόσο
εκτιμάται ότι το 2021 θα υπάρξει

ανάκαμψη, κάτι που σημαίνει ότι
όσοι εκμεταλλεύονται ακίνητα στις
περιοχές αυτές θα θελήσουν να αποφύγουν να δεσμευτούν με κάποιον
μακροχρόνιο ενοικιαστή.
Ετσι, το 2020 θα σηματοδοτήσει
την επιστροφή της αγοράς κατοικίας
στην «κανονικότητα», μέσω της αποχώρησης από τη βραχυχρόνια μίσθωση χιλιάδων ακινήτων, κυρίως
στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου ούτως ή άλλως ο παράγοντας της εποχικότητας είχε μικρότερο ρόλο. Η
AirDNA αναφέρει ότι οι αστικοί προορισμοί, όπως η Αθήνα, θα υποστούν

πολύ σημαντικότερο πλήγμα συγκριτικά με προορισμούς αναψυχής,
λόγω της αίσθησης που υπάρχει ότι
οι πιθανότητες μετάδοσης του ιού
σε πιο απομακρυσμένες περιοχές
είναι χαμηλότερες.
Είναι βέβαιο ότι μετά την πανδημία
του κορωνοϊού η δραστηριότητα της
βραχυχρόνιας μίσθωσης θα είναι διαφορετική. Βασική ειδοποιός διαφορά
θα είναι η ακόμα πιο έντονη στροφή
προς μια πιο επαγγελματική διαχείριση, με τη σταδιακή επικράτηση
των εταιρειών διαχείρισης έναντι
των μικροϊδιοκτητών.

Αναβάλλονται εγκαίνια μονάδων και προγραμματισμένες επενδύσεις σε ξενοδοχεία
Στον τομέα των ξενοδοχειακών ακινήτων, επί του παρόντος, οι προβλέψεις φαντάζουν δυσοίωνες, ακόμα και αν επικρατήσει το αισιόδοξο
σενάριο, με βάση το οποίο τα ξενοδοχεία θα μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν στις αρχές Ιουνίου.
Οπως τονίζουν στελέχη της αγοράς
ακινήτων, είναι σαφές ότι ο κόσμος
θα εισέλθει σε μια νέα πραγματικότητα τους επόμενους μήνες. «Για
πολλούς ανθρώπους οι φετινές διακοπές θα είναι περιορισμένες έως
και ανύπαρκτες, καθώς ακόμα κι αν
η κατάσταση βελτιωθεί στην Ελλάδα,
δεν σημαίνει ότι θα ισχύσει το ίδιο

και για τις υπόλοιπες χώρες του εξωτερικού, απ’ όπου τροφοδοτείται ο
τουρισμός», σημειώνει ο Αρις Καρυτινός, διευθύνων σύμβουλος της
Prodea Investments, της μεγαλύτερης εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία της χώρας.
Κατά τον ίδιο, η μειωμένη ζήτηση
θα παραμείνει τουλάχιστον μέχρι
να βρεθεί μια αποτελεσματική θεραπεία και ένα ισχυρό φάρμακο για
τον κορωνοϊό, ενώ η εικόνα θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο μόλις κυκλοφορήσει το εμβόλιο. Μέχρι τότε
είναι σαφές ότι οι αφίξεις και τα έσοδα από τα ξενοδοχειακά ακίνητα θα

υποστούν πτώση. Ωστόσο, όπως
συμπληρώνει ο κ. Καρυτινός, «όσοι
έχουμε επενδύσει σε ξενοδοχειακά
ακίνητα γνωρίζουμε ότι πρόκειται
για μια μακροπρόθεσμη επένδυση.
Στην προκειμένη περίπτωση, το πιθανότερο είναι ότι θα υπάρξει μια
σημαντική πτώση φέτος, αλλά έως
το καλοκαίρι του 2021 ο κλάδος θα
έχει ανακάμψει». Η Prodea έχει αποκτήσει το ξενοδοχείο Hilton, όπως
επίσης και το τουριστικό θέρετρο
Aphrodite Hills στην Κύπρο, ενώ
στην Ελλάδα η εταιρεία διαθέτει το
ξενοδοχείο Lazart Hotel στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, όπως ανα-

ΑΡΘΡΟ

φέρει στην Κ» ο Γιάννης Παρασκευόπουλος, γενικός διευθυντής της «Δανός & Συνεργάτες», «καταγράφουμε
ήδη την αντιστροφή των δεδομένων
σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, καθώς έχει μετριαστεί η ζήτηση για την αγορά ή την ενοικίαση
ξενοδοχειακών ακινήτων. Είχαμε,
για παράδειγμα, και πελάτες ξενοδοχειακούς ομίλους που προέρχονται
από χώρες της Ευρώπης που έχουν
πληγεί σημαντικά από την πανδημία,
οι οποίοι πλέον έχουν βάλει φρένο
στα σχέδια ανάπτυξης σε χώρες του
εξωτερικού, εξέλιξη που επηρεάζει
και τη ζήτηση στην Ελλάδα».

Η πανδημία έχει επηρεάσει και
τα σχέδια πολλών εταιρειών για τα
εγκαίνια ξενοδοχείων. Τον Απρίλιο
επρόκειτο να ανοίξει τις πύλες του
το ξενοδοχείο Selina Theatrou Athens,
στην πλατεία Θεάτρου στο κέντρο
της Αθήνας, από την ισραηλινή εταιρεία Selina των κ. Ράφι Μουσέρι και
Ντάνιελ Ρουνταβέσκ. Επίσης, κοντά
στην έναρξη λειτουργίας βρισκόταν
και το νέο ξενοδοχείο της αλυσίδας
Oniro του κυπριοβρετανικού ομίλου
Treppides Investments. Το νέο ξενοδοχείο επρόκειτο να ξεκινήσει τη
λειτουργία του στο Θησείο, σε διατηρητέο κτίριο του τέλους του 19ου

αιώνα, το οποίο ανακατασκευάζεται
και θα προσφέρει 19 σουίτες. Καθυστέρηση θα υπάρξει και για το Athens
House Hotel, το μπουτίκ ξενοδοχείο
που έχει δημιουργήσει ο όμιλος Intracom Holdings στην οδό Κολοκοτρώνη, κοντά στο Σύνταγμα, σε ακίνητο που μισθώνει από το Μετοχικό
Ταμείο Στρατού.
Νέα χρονοδιαγράμματα ενδέχεται
να διαμορφωθούν και για άλλα ξενοδοχεία, τα οποία ήταν προγραμματισμένο να λειτουργήσουν το
2021, χωρίς όμως να είναι σαφές αν
και κατά πόσον θα επιβεβαιωθεί
κάτι τέτοιο προς το παρόν.

επιτυχή. Άλλα μπορεί να είναι συνταγματικά κατοχυρωμένα σε κάποιες
χώρες, ενώ σε άλλες να είναι αντισυνταγματικά και άρα μη εφαρμόσιμα.
Τα σημαντικότερα όπλα είναι η
ψυχραιμία, η αποφασιστικότητα, το
βάθος και το εύρος οικονομικών γνώσεων, ο όσο γίνεται καλύτερος παγκόσμιος συντονισμός ενεργειών, η
καλύτερη δυνατή διατήρηση της
ρευστότητας επιχειρήσεων και νοικοκυριών για μερικές βδομάδες και
η αποφόρτισή τους από αυστηρές
οικονομικές υποχρεώσεις για κάποιους μήνες. Ζούμε σε μια κατάσταση
αναστολής των πάντων. Η αναστολή
έχει αρχή και τέλος. Σε καμία περίπτωση δεν προσομοιάζει μιας εκτεταμένης ή ολικής καταστροφής προερχόμενης από μια φυσική καταστροφή ή ενός πολέμου. Αν αντιληφθούμε αυτή την ουσιαστική διαφορά, τότε θα είμαστε λιγότερο απαισιόδοξοι και λιγότερο καταστροφολόγοι.
Ας εστιάσουμε στα θετικά μας.
Ας εφαρμόσουμε με επιτυχία τα μέτρα
στήριξης που έχουν ήδη ληφθεί και
είναι όλα θετικά, ας επιδείξουμε πειθαρχία στους περιορισμούς και ας

εστιάσουμε στα θετικά της χώρας
μας τα οποία μας επιτρέπουν να βλέπουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Είμαστε ένα νησί όπου πανεύκολα μπορούμε να αυτοαποκλειστούμε από
τον υπόλοιπο κόσμο περιορίζοντας
έτσι την έκθεση στην πανδημία. Είμαστε μια γενικά αραιοκατοικημένη
χώρα που βοηθά στον τοπικό περιορισμό της διασποράς. Δείξαμε ότι
έχουμε πρόσβαση σε αγορές αναλωσίμων ειδών παρά το παγκόσμιο χάος
που παρατηρείται. Είμαστε μια μικρή
και ευέλικτη οικονομία, όπου με αποφασιστικότητα και πολιτική συναίνεση μπορούμε να εφαρμόσουμε μέτρα τα οποία έχουν μεγάλο αποτέλεσμα.
Δεν είναι η ώρα υπό καθεστώς
αναστολής να αραδιάζουμε «αναλύσεις» για το τι, το πού, το πώς και το
γιατί θα ακολουθήσει την παγωμένη
εικόνα. Το έργο θα συνεχίσει κανονικά
όταν πατήσουμε ξανά το «play». Ο
εχθρός του χειρότερου εαυτού μας,
είναι ο καλύτερος εαυτός μας. Αυτόν
να αναδείξουμε.

/ Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ

Ο εχθρός του χειρότερου
Παραφράζοντας τη γνωστή φράση
του Βολταίρου ότι «ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο», κατ’ αντιστοιχία και ο εχθρός του χειρότερου
είναι τουλάχιστον το λιγότερο κακό,
πόσω μάλλον δε το καλό και το καλύτερο. Δεν είχα την ευκαιρία να
γνωρίσω και να συζητήσω με τον
Βολταίρο, αλλά πιστεύω ότι όταν ξεστόμισε αυτή την φράση ήθελε να
ενθαρρύνει τον αγώνα για συνεχή
βελτίωση αναγνωρίζοντας έτσι ότι
δεν υπάρχει όριο στο πόσο ψηλά
στην κλίμακα μπορούμε να ανεβούμε.
Παρόλα αυτά, όταν εμείς σήμερα
χρησιμοποιούμε αυτή την φράση,
ενδόμυχα πέφτουμε σε μια παγίδα
να δαιμονοποιούμε το «καλύτερο»
προστατεύοντας το «καλό» το οποίο
απειλείται από το «καλύτερο». Ως
αποτέλεσμα, διατηρούμε ή συντηρούμε εσαεί το πολύ μια μετριότητα.
Είμαστε σε ένα στάδιο όπου εν
μέσω μιας συνεχιζόμενης και μεταβαλλόμενης κρίσης καλούμαστε να
παίρνουμε αποφάσεις, να υιοθετήσουμε και να αναπροσαρμόζουμε
πολιτικές σε σχεδόν ημερήσια βάση,
που σκοπό έχουν να ελαχιστοποιήσουν όσο γίνεται τις αρνητικές συ-








Είμαστε μια μικρή και
ευέλικτη οικονομία,
όπου με αποφασιστικότητα και πολιτική συναίνεση μπορούμε να
εφαρμόσουμε μέτρα τα
οποία έχουν μεγάλο
αποτέλεσμα.
νέπειες στην υγεία και στην οικονομία
μας. Εν μέσω αυτής της κρίσης, λοιπόν, άρχισαν κάποιοι γνωστοί και
άγνωστοι να πετάνε νούμερα χωρίς
φειδώ για μείωση του ΑΕΠ, για κραχ
στην οικονομία, για κραχ στην αγορά
ακινήτων, για το πόσα εκατομμύρια
τον μήνα στοιχίζει στην οικονομία
το lockdown κλπ. Το μόνο πράγμα
που πετυχαίνουν τέτοιες δηλώσεις
πέραν του να δημιουργούν αρνητικές
προσδοκίες και ενίσχυση της αβεβαιότητας, είναι μια τρύπα στο νερό.
Crisis management skills: μηδέν.
Φυσικά είναι και αυτοί που βολεύονται
από συνθήκες χάους επειδή εκεί δη-

Aς επιδείξουμε πειθαρχία στους περιορισμούς και ας εστιάσουμε στα θετικά

της χώρας μας τα οποία μας επιτρέπουν να βλέπουμε το μέλλον με αισιοδοξία.
μιουργούνται πρόσφορες συνθήκες
να κερδίσουν.
Η κρίση αυτή είναι πολύ διαφορετική από αυτές που συμβαίνουν
υπό συνθήκες ενός συμβατικού πολέμου, αλλά και πολύ διαφορετικά
θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από μια
συμβατική οικονομικά αναμενόμενη
ύφεση. Γι’ αυτό και όλες οι χώρες ρίχνουν ό,τι οικονομικό όπλο διαθέτουν
στο οπλοστάσιό τους (ορθόδοξο και
ανορθόδοξο), έτσι ώστε να διατηρήσουν τις οικονομίες τους ζωντανές

για να επανεκκινήσουν όσο γίνεται
πιο γρήγορα και δυνατά όταν το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες.
Κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει
ούτε πόσο αποτελεσματικά μπορεί
να είναι τα μέτρα, ούτε και πόσο
βαθιά ή αβαθής θα είναι η κρίση. Δεν
υπήρξε ποτέ στο παρελθόν τέτοιας
μορφής, τέτοιας κλίμακας και τέτοιων
διαφορετικών ταχυτήτων κρίση ανά
το παγκόσμιο. Κάποια μέτρα θα πετυχαίνουν σε κάποιες χώρες, ενώ σε
άλλες θα είναι λιγότερο ή και καθόλου

Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS, είναι
CEO της APS Andreou Property Strategy
- Chartered Surveyors.
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Τα μάτια της φύσης διά της πέτρας
Το ψηφιδωτό μιας γάτας που έμοιαζε να μην τη νοιάζει ο κορωνοϊός, γνωρίζοντας ή μη περί τίνος πρόκειται
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Ο καλλιτέχνης, ÕÑ¦ÛËÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝÙË
ÕÖÕÏÕÊÂÖÕÚËÌ¦ÙÓÇÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝÑÏ
ÇÔÇÔÂÑËÏÊËÔÖÇÆËÏÔÇÊÎÓÏÕßØÍËÃ
ÔÇÙÑÁÌÚËÚÇÏÚÏÛÇÊ×ÙËÏÔÇÇÌÕÓÕÏ×ÔËÏÑÇÏÔÇÊÏßÒÃàËÏÄÙÇÙßÓÈÇÃÔÕßÔ
ÍÆØÜÚÕßËÔËÃÔÇÏÖ¦ÔÚÇÁÚÕÏÓÕÝÔÇ
Ê×ÙËÏÑ¦ÚÏÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÞØËÏ¦àËÚÇÏ
ÚÕÔÞØÄÔÕÚÕßÍÏÇÔÇÞÜÔÁÉËÏ®ÚÇ
ÖØ¦ÍÓÇÚÇÇÒÒ¦Ö¦ÔÚÇßÖ¦ØÞËÏÑÇÏ
ËÑËÃÔÎÎËÏÑÄÔÇËÑËÃÔÕÝÕÂÞÕÝËÑËÃÔÎÎÒÁÐÎÖÕßÖßØÕÊÕÚËÃÁÔÇÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÄÁØÍÕ ¦ÖÜÝÁÚÙÏÒËÏÚÕÆØÍÎÙË
ÑÇÏÕÏ×ØÍÕÝ ËÖÄÒÇÝÕÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝ
ËØÇÙÚÂÝÚÎÝÖÁÚØÇÝÕÕÖÕÃÕÝËÃÔÇÏ
ÍÔÜÙÚÄÝÍÏÇÚÇÉÎÌÏÊÜÚ¦ÚÕßÇÒÒ¦
ÑÇÏÍÏÇÚÇÙÞÁÊÏ¦ÚÕßÓËÑ¦ØÈÕßÔÕË
ÖÇÒÇÏÄÚËØÎÙßÔÕÓÏÒÃÇÓÇÝÙÚÎÔ ®
ÓÕßËÃÞËÖËÏÄÚÏÖ¦ÔÚÕÚËÖØÕÙÖÇÛËÃ
ÔÇËÌËßØÃÙÑËÏÑÇÏÔÇËÓÖÔÁËÚÇÏÊÎÓÏÕßØÍËÃÁØÍÇÖÕßßÓÔÕÆÔÚÎÌÆÙÎ
ÖÕßËÃÔÇÏÖ¦ÔÚÕÚËÚÄÙÕÇÖÒÂÄÙÕÑÇÏ
ÖÕÒÆÖÒÕÑÎ ¦ÖÜÝÁÚÙÏÖØÕÞ×ØÎÙË
ÑÇÏÓËÚÕÉÎÌÏÊÜÚÄÍ¦ÚÇÖÕßÑÕÃÚÇàËÙÚÇÓ¦ÚÏÇÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄ®ÑÇÏ
ÄÚÇÔÓÕßËÖÏÙÂÓÇÔËÚÕÁØÍÕÚÕßÇßÚÄÊËÔÓÕßÁÑÇÔËËÔÚÆÖÜÙÎÎÖÁÚØÇ
ÑÇÏÚÕÑ¦ØÈÕßÔÕÎÍ¦ÚÇÑÇÏËÔÚÁÒËÏ
ÕÃÊÏÕÝÕ¦ÔÛØÜÖÕÝËÃÔÇÏÎÌÆÙÎÖÕß
ÕÌËÃÒÕßÓËÔÇÊÏÇÌßÒ¦ÐÕßÓËÖÄÚÎÔ
ÖØ×ÚÎÑÏÄÒÇÝÓËÍ¦ÒÎÊÕßÒËÏ¦ÚÕß
Ï×ØÍÕß ËÖÄÒÇÎÉÎÌÏÊÜÚÂÙÆÔÛËÙÎÙÚÎÓÕÔÂÚÕß ÆÑÑÕßÕÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝËÖÁÒËÐËÖÇØÇÈÕÒÁÝÖÕßÓÇÝ
ßÖËÔÛßÓÃàÕßÔÚÎÔ¦ØØÎÑÚÎÙÞÁÙÎ
ÓÇÝÓËÚÎÍÎÑÇÏÚÎÌÆÙÎ

Ο Γιώργος Κεπόλας, ο καλλιτέχνης εραστής της πέτρας, ο οποίος είναι γνωστός για τα ψηφιδωτά του,
αλλά και για τα σχέδιά του
με κάρβουνο. Σε παλαιότερη συνομιλία μας στην
«Κ» μου είχε πει ότι πάντοτε προσπαθεί να εφευρίσκει και να εμπνέεται.
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«Η γάτα που κοίταζε στα μάτια τον κορωνοϊό»
Ο καλλιτέχνης, ÙËÑËÃÓËÔÄÚÕßÍÏÇ
ÚÏÝÙÑÁÉËÏÝÚÕßÖÕßÕÊÂÍÎÙÇÔ
ÙÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÚÕßÉÎÌÏÊÜÚÕÆ
ÚÕÔÃàËÏÚÕÕÐÆÓÜØÕÓËÚÇÐÆÚÕß
ÑÇÚ»ÕÃÑÕÔÖËØÏÕØÏÙÓÕÆÑÇÏÚÕß
ÚÃÚÒÕßÖÕßÁÊÜÙËÎÕÒÏÚËÃÇÙÚÎÔ
ËÑÙÚØÇÚËÃÇÚÎÝËÔÇÔÚÃÕÔÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÚÕ¡ÁÔÕßÓËÙÖÃÚÏ®!
Ê×ÑÇÏÒÃÍËÝÓÁØËÝàÕÆÓËÙË
ºÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÖÕÒÏÕØÑÃÇÝ»ÖÇØ»ÄÒÕ
ÖÕßÎÑßÈÁØÔÎÙÎÑÇÏÚÇÓÁÙÇËÔÎÓÁØÜÙÎÝÚÎÝÁÊÜÙÇÔÚÕÔÄÓÕØÌÕ
ÇÔÕÏÐÏ¦ÚÏÑÕÚÃÚÒÕº¡ÁÔÕßÓËÙÖÃÚÏ»
¬ÇÊÏÇÍÍÁÒÓÇÚÇÑÇÏÚÇÊËÒÚÃÇËÏÊÂÙËÜÔÛßÓÃàÕßÔÖÕÒËÓÏÑ¦ÇÔÇÑÕÏÔÜÛÁÔÚÇÇÖÄËÓÖÄÒËÓËÝà×ÔËÝ
ÇÄØÇÚÕÏËÞÛØÕÃÇÙÆÓÓËÚØËÝÇÖËÏÒÁÝÔËÑØÕÃÑÇÏÚØÇßÓÇÚÃËÝËÃÔÇÏ
ÕÏÒÁÐËÏÝÖÕßÑßØÏÇØÞÕÆÔÇßÚÁÝ
ÚÏÝÓÁØËÝ®
©Ï×ØÍÕÝ ËÖÄÒÇÝÁÔÇÝÌÆÙËÏ
ÑÇÏÛÁÙËÏÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝÖÕßÚØÁÌËÚÇÏÑÇÏÊÎÓÏÕßØÍËÃÇÖÄÚÎÍÎÊËÔ
ÛÇÓÖÕØÕÆÙË¶ÔÏ×ÛÜ¶ÔÇÇÌÂÙËÏ
ÇÖÇØÇÚÂØÎÚÎÚÎÔÇÔÚÏÛËÚÏÑÂÙÞÁÙÎÚÕßÇÔÇÍÑÇÃÕßÖËØÏÕØÏÙÓÕÆÓË
ÚÎÔËÖÕÞÂÖÕßÄÒÇÒËÏÚÕßØÍÕÆÔ
ËÑÚÕÔÜÚÏÑ¦ÚÎÔ¦ÔÕÏÐÎ ÇÏÓÕß
ÁØÞËÚÇÏÙÚÕÓßÇÒÄÚÕÊÏÂÍÎÓÇÚÕß

ÓÓÇÔÕßÂÒªÕãÊÎÙÚÕØÃÇÓÏÇÝ
Í¦ÚÇÝ®!B¯DÚÕÏÇÆÚÎÓÄÔÜÙÏÝ
ÑÇÏÇÔËÐÇØÚÎÙÃÇËÃÔËÎÍÒßÑßÚ¦ÚÎÚÜÔÇÖÕÒÇÆÙËÜÔÊÏ¦ÊßÙÚßÞÂ
ßÖÄÚØÕÌÕÔÙÞÕÒËÃÕßÑÇÚÇÊÏÑÇÙÓÁÔÕÔËÏÝ¦ÖÇßÙÚÕÔÑÇÚÇÔÇÍÑÇÙÚÏÑÂÔÙßÍÞØ×ÚÏÙÏÔÓËÖÇÔÚÄÝ
ËÃÊÕßÝÙßÔÚØÄÌÕßÝB¯D®ÇØÇÚÎØÎÚÂÝÚÎÝàÜÂÝÁÐÜÇÖÄÚÕßÝ
ÚÕÃÞÕßÝÚÕßÙÖÏÚÏÕÆÚÕßÍØ¦ÌËÏ
ÙÚÕÙÎÓËÃÜÓ¦ÚÕßÕ ËÖÄÒÇÝ!
ÚÎÔÇßÒÂÚÕßÙÖÏÚÏÕÆÓÇÝÕÏ
Í¦ÚËÝÙßÔËÞÃàÕßÔÚÎàÜÂÚÕßÝ
ÒËÝÑÇÏÊËÔÁÞÕßÔÓßØÏÙÚËÃÚÃÖÕÚÇÇÖÄÚÇÈ¦ÙÇÔÇÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔ
ßÖÔÕÆÔÄÖÜÝÑ¦ÛËÓÁØÇÚÎÔÃÊÏÇ
ÖËØÃÖÕß×ØÇÚËÔÚ×ÔÕÔÚÇÏÚØÏÍßØÃàÕßÔÙÚÕÔÑÂÖÕÍÏÇÔÇÈØÕßÔ
Ñ¦ÚÏÔÇÌ¦ÔËÐÇÖÒ×ÔÕßÔÇÔ¦ÒÕÍÇÓËÚÕÔÑÇÏØÄÙÚÕÔÂÒÏÕÂ
ÚÎÙÑÏ¦ËÐÇÙÑÕÆÔÚÇÔÆÞÏÇÚÕßÝ
ÙÚÕßÝÑÕØÓÕÆÝÚÜÔÊÁÔÚØÜÔÑÇÏ
ÄÚÇÔÖËÏÔ¦ÙÕßÔÁØÞÕÔÚÇÏÁÐÜÇÖÄ
ÚÎÔÖÄØÚÇÔÏÇÕßØÃàÕÔÚÇÝ®
ÕßÔÂØËÓÇÓÏÇÍÇÚÃÙÏÇàÜÂ
ÃÙÜÝÐÁØÕÔÚÇÝÑ¦ÚÏÖÕßÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÊËÔÐÁØÕßÔÂÊËÔÛÁÒÕßÔÔÇ
Ó¦ÛÕßÔ®ÑÇÏËÊ×ÙÑÁÌÚÕÓÇÏÚÕÔ
ÙÚÃÞÕÇÖÄÚÕÖÕÃÎÓÇÚÕß§ÚÃÔÕß

²ØÏÙÚÏÇÔÄÖÕßÒÕß¦ÚÇ®!³ÍØÏÇ
Í¦ÚÇÚ¦ÞÇÊËÔÐÁØËÏÇÖÄÞ¦ÊÏÇÂ
ÓÂÖÜÝÐÁØËÏÑÇÏÍÏ»ÇßÚÄÚØÇÈÏÁÚÇÏ"®ÑÇÏÙßÔËÞÃàËÏÕ ËÖÄÒÇÝ
ÓÎÍÔÜØÃàÕÔÚÇÝÚÏÝÏÑÇÔÄÚÎÚËÝÚÎÝ
Í¦ÚÇÝ!§ÇÙÑÁÌÚËÚÇÏÄÚÏÊÎÒÇÊÂ
ÚÇÈÇÑÚÂØÏÇÑÇÏÕÏÏÕÃÊËÔÖËÛÇÃÔÕßÔÕÆÚËËÐÇÌÇÔÃàÕÔÚÇÏÇÒÒ¦ÛÇ
ßÖ¦ØÞÕßÔÄÙÕßÖ¦ØÞËÏÕÖÒÇÔÂÚÎÝÃÔÇÏÓÁØÕÝÚÎÝàÜÂÝßÚÂ
ËÃÔÇÏÎàÜÂ®
©Ï×ØÍÕÝ ËÖÄÒÇÝÊËÔËÌÎÙßÞ¦àËÏÑÇÏÖØÕËÏÊÕÖÕÏËÃÑÏÇßÚÄÝÄÖÜÝÑÇÏÖÕÒÒÕÃ¦ÒÒÕÏ!¿ÚÇÔ
ÙËÒÃÍËÝÓÁØËÝÛÇÓËÚÇÒÒÇÞÛÕÆÔ
ÂÛÇÑØßÌÚÕÆÔBÙÙÕÏÏÕÃDÊËÔ
ÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÔÏÑÂÙÇÓËÖÒ¦ÓÏÇ
ÞÇØÕÆÓËÔÎÓÁØÇÖÕßÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÛÇÙßÔËÞÃàÕßÓËÔÇÑÇÚÇÙÚØÁÌÕßÓËÙÇÔÖÇØ¦ÙÏÚÇÚÕÔÖÒÇÔÂÚÎ
ÚÇÙßÙÚÂÓÇÚÇßÍËÃÇÝÑÇÏÚÕÙ×ÓÇ
ÓÇÝÕÏÏÕÃÛÇÍßØÃÙÕßÔÐÇÌÔÏÑ¦
ÇÑÄÓÇÖÏÕÊßÔÇÚÕÃÙÚÎÔÇÔÕÞÆØÜÚÎÕÒÏÚËÃÇÓÇÝ®
ßÚÂÎÇÔÕÞÆØÜÚÎÕÒÏÚËÃÇ
ÛÇÖØÁÖËÏÔÇÓ¦ÛËËÖÏÚÁÒÕßÝÔÇ
ÒËÏÚÕßØÍËÃÜÝÕØÕÓÎÛÁÇÝÄÙÕ
ÓÖÕØËÃÊËÔÖËØÏÓÁÔËÏÙÇÌ×ÝÑÇÔËÃÝÔÇËÃÓÇÙÚËÁÚÕÏÓÕÏËÑÇÚÄÚÕÏÝ

ËÑÇÚÄÔÇÊÏÇÞËÏØÏÙÚÕÆÓËÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÄÖÜÝÎÖÇÔÊÎÓÃÇÚÕß
*V]PK ÇÒÒ¦ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÔÇ
ÁÞÕßÓËÁÔÇÙÆÙÚÎÓÇÚÕÕÖÕÃÕ
ÔÇËÃÔÇÏÁÚÕÏÓÕÔÇÒËÏÚÕßØÍÂÙËÏ
ÑÇÚ¦ÚÕÊßÔÇÚÄÔÇØÚÏÄÚËØÇ©
ËÖÄÒÇÝÒÁËÏÄÓÜÝÑÇÏÑ¦ÚÏ¦ÒÒÕÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÄ!ÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏ
ÜÝÖÇØ¦ÙÏÚÇÑÇÚÇÙÚØÁÌÕßÓËÚÕÔ
ÖÒÇÔÂÚÎÒËÏÚÕßØÍÕÆÓËÚØÄÖÕÔ
ÚÏÔ¦ÜÝÒËÙËÉÏÇÔÄÖØÄÍØÇÓÓÇ®
ÑÇÏËÏÙÈ¦ÒÒÕßÓËÙßÔËÞ×ÝÇÑØÃÚÜÝ
ÙËÖËØÏÕÞÁÝÖÕßÎÌÆÙÎÄØÏÙËÜÝ
ÖÔËÆÓÕÔËÝ
ÇÏÔÏ×ÛÜÚÕÔ ×ÙÚÇ¡ÄÔÚÎ
ÄÚÇÔÁÍØÇÌËÚÕ´ÔÇÙÑÕÚÜÓÁÔÕ
ÍÇÚ¦ÑÏÙÚÎÔ¦ÙÌÇÒÚÕ®!ÃÔÇÏÖÏÇ
ÈÁÈÇÏÇÛÁÇÓÇÑÕÏÔÄÙÚÎÒËÜÌÄØÕÚÇÓÏÑØ¦ÍÇÚ¦ÑÏÇÖÕßÖ¦ÔÔÇ
ÊÏÇÙÞÃÙÕßÔÑÇÏÚÇÙÑÕÚ×ÔÕßÔÚ»
ÇßÚÕÑÃÔÎÚÇ®¯ÓÇÑÇÏÚÕÔ¢ËØÔ¦ÔÚÕËÙÄÇÙÚÕ¦ÚËÖÕßÖÇÃàËÏÝ
ÓËÝÙÚÕÊØÄÓÕ®!¦ÚËÖÕßÖÇÃàËÏÝ
ÓËÝÙÚÕÊØÄÓÕÙÇÔÔÇºÚÇÔÖ¦ÔÜ
ÙÚÕÑØËÈ¦ÚÏÌÛÕÔ×ÚÎÔÚÆÞÎ
ÙÕßÍÏÇÚÃÕÆÚËÓÖÕØËÃÝÔÇÚÎÔ
ÖËÏÝÚÆÞÎ ÇÒÁßÖÎØÁÚÎÚÜÔÓÕÏØÇÃÜÔÔÄÓÜÔÖÕßÕØÃàÕßÔÖÁÚØËÝ
ÓÇÑÇÏÇÔÛØ×ÖÕßÝB¯D
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ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

EΞΙ ΒΙΒΛΙΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΕΞΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

Οταν το μπράτσο
μας άγγιζε
το μπράτσο
του διπλανού

«

Επιμέλεια: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ

Η «Κ» ÙÇÝÖØÕÚËÃÔËÏÇÑÄÓÎÁÐÏÈÏÈÒÃÇ
ÆÖØÏÜÔÙßÍÍØÇÌÁÜÔÇÔÚÃÍÏÇÁÐÏËÑÊÎÒ×ÙËÏÝÓÏÇÝÑÇÏÎÖËØÃÕÊÕÝÇßÚÕ
ÖËØÏÕØÏÙÓÕÆÙßÔËÞÃàËÚÇÏÇØÁÇÓË
ÁÔÇÈÏÈÒÃÕÒÕÏÖÄÔÚÇÐÏÊÁÉÚËÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÚËÃÚËÉßÞÇÍÜÍÎÛËÃÚËÑÇÏ
ÓËÚ¦ÖÕßÛÇÖËØ¦ÙËÏÚÕÑÇÑÄÛÇÁÞËÚËÄÙÕÞØÄÔÕÛÁÒËÚËÍÏÇÔÇÙßàÎÚÂÙËÚËÓËÌÃÒÕßÝÙÇÝÄÙÇÛÇÙÇÝÊÏÎÍÎÛÕÆÔÕÏÂØÜËÝÚÜÔÈÏÈÒÃÜÔÖÕßÛÇ
ÁÞËÚËÊÏÇÈ¦ÙËÏ

Χρήστος Α. Μιχαήλ
ΤΡΕΙΣ ΤΕΛΕΙΕΣ
ÉÜÒ{V¸Æd

Στην τρίτη ÚÕßÖÕÏÎÚÏÑÂÙßÒÒÕÍÂÕ
²ØÂÙÚÕÝ¡ÏÞÇÂÒÊÃÔËÏÁÔÇËÔÏÇÃÕ
ÖÕÃÎÓÇÙÚØÕÌ×ÔÙËÑ¦ÛËÙËÒÃÊÇ
ßÖ¦ØÞÕßÔÚØËÏÝÙÚØÕÌÁÝÑÇÏÑßØÏÇØÞËÃÎÚËÒËÃÇÞÜØÃÝÔÇÒËÃÖÕßÔÌßÙÏÑ¦
ÚÇ¦ÒÒÇÙÎÓËÃÇÙÚÃÐÎÝÊËÔÛÇÓÖÕØÕÆÙË¦ÒÒÜÙÚËÔÇÍÃÔËÏÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕÑßØÏÇØÞÃÇÚÎÝÚËÒËÃÇÝÛÇËÃÔÇÏÇÊÆÔÇÓÎ
¦ÔËß¦ÒÒÜÔÙÎÓÇÊÏ×ÔÓËÚÕÙÚÇÍÕÔÄÓËÚØÕÄÓÜÝÑÇÏÓÄÔÕÄÖÕßËÃÔÇÏÇÖÕÒÆÚÜÝÇÖÇØÇÃÚÎÚÇ¡ÄÔÕ¦ÒÒÕÏÙÞßØÄ
ÙÎÓËÃÕÙÚÃÐÎÝÙÚÏÝ¬ØËÏÝÚËÒËÃËÝ®ÚÕ
ËØÜÚÎÓÇÚÏÑÄÇÖÕßÙÏ¦àËÏÚÕÛÇßÓÇÙÚÏÑÄ¬ØËÏÝÚËÒËÃËÝÖÇÆÙÎÏÙÞßØÂÂ
ÇÖÕÙÏ×ÖÎÙÎ¯ÃÔÇÏÕÏ¬ØËÏÝÚËÒËÃËÝ®
ÁÔÇÝÓÕÔÄÒÕÍÕÝÂÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÁÔÇÔ
ÏÊÏÄÚßÖÕÊÏ¦ÒÕÍÕ"ÕÏÎÚÏÑÄÇÃÚÏÕÚÎÝ
ÙßÒÒÕÍÂÝÕÁØÜÚÇÝÕ¦ÔÛØÜÖÕÝÂÕ
ÃÊÏÕÝÓÇÝÕËÇßÚÄÝ"©¡ÏÞÇÂÒÐËÑÏÔ¦ËÏ
ÓËÇÖÕÍÕÂÚËßÙÎ¬ÎÊÄÐÇËÍ×ÙÚÕÔ
ÁØÜÚÇÊËÔÈØÂÑÇ®ËÃÔÇÏÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÑÄÝÕÖØ×ÚÕÝÙÚÃÞÕÝ¯

Ελένη Αντωνιάδου

ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΤΙΤΟ ΠΑΤΡΙΚΙΟ
ΩΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ
ΕΝΑΣ «ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ»
Ñ~T{~Ì¸Æ

Τα μελετήματα ÚÎÝÒÁÔÎÝÔÚÜÔÏ¦ÊÕß
ÖÕßÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÙÚÕÔÚÄÓÕËÃÔÇÏ

ÖØÕáÄÔÊÕßÒËÏ¦ÝÖÕÒÒ×ÔËÚ×ÔÇÛÏ¦
ÍÔ×ÙÚØÏÇÚÕßÁØÍÕßÚÕßÖÕÏÎÚÂÖÕß
ÇÖÕØØÁËÏÇÖÄÚÎÓÇÑØÄÞØÕÔÎÌÏÒÃÇ
ÚÕßÝÖÕßÚÎÝËÖÁÚØËÉËÔÇËÏÙÁÒÛËÏ
ÙÚÇÁÙÜÊ×ÓÇÚÇÚÕßÖÕÏÎÚÏÑÕÆÚÕß
ÙÆÓÖÇÔÚÕÝ¡ÖÕØËÃÎÓËØÕÒÕÍÏÇÑ¦ÔÇ
ÑÇÒÆÖÚÕßÔÖËØÃÖÕßÞØÄÔÏÇÇÖÄÚÕ
 ÁÜÝÚÕ ÇÒÒ¦ÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇËÔÙÜÓÇÚ×ÔÕßÔÁØËßÔÇÑÇÏ
ÓËÒÁÚÎÚÕßÁØÍÕßÚÕßÇÚØÃÑÏÕßÖÕÒÆ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÜÔËÚ×ÔßÔÕÒÏÑ¦ÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÑËÃÓËÔÇÖÕßÇÔÇÌÁØÕÔÚÇÏÙÚÎàÜÂÑÇÏÚÕÁØÍÕÚÕßÖÕÏÎÚÂÖÕßÇÌÕØÕÆÔÚÎÙßÔÕÓÏÒÃÇÚÕß
ÓËÕÓÄÚËÞÔÕÆÝÚÕßÑÇÏÚÕßÝÚÄÖÕßÝ
ÙÚÎÔÖÕÃÎÙÂÚÕßÑÇÏÚÁÒÕÝÑËÃÓËÔÇ
ÖÕßÍØ¦ÌÚÎÑÇÔÓËÇÌÕØÓÂÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÝÈÏÈÒÃÜÔÚÕß

Συλλογικό

μΙΚΡΟ
(Ñ¨Ò~É³¨¸Æ
Δέκα εννέα ÏÙÚÕØÃËÝÊÁÑÇËÔÔÁÇÒÕÍÕÚÁÞÔËÝÖÕßÑÒÂÛÎÑÇÔÔÇÍØ¦ÉÕßÔÁÔÇ
ÓÏÑØÕÑËÃÓËÔÕÖÕßÁÞÕßÔÜÝÛÁÓÇÑÇÏ
ÚÃÚÒÕÓÏÇÒÁÐÎÓËÖØ×ÚÕÙßÔÛËÚÏÑÄ
ÚÕÓÏÑØÄÁÑÊÕÙÎ¡ÏÑØÄ®ÇÖÄÚÕ
ÇØ¦ÑËÔÚØÕÁÞËÏÚÕËÐÂÝÖØÕÚÁØÎÓÇ
ÖÕßÚÕÛËÜØ×ÇÔ×ÚËØÕÇÖÄÑ¦ÛË¦ÒÒÕ
ÚÎÝÁÑÊÕÙÎÝËÃÔÇÏÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÊÏÇÌÕØËÚÏÑ×ÔÇÔÛØ×ÖÜÔÖÕßÑÇÚÁÛËÙÇÔ
ÓÏÇÓÏÑØÂÙËÓÁÍËÛÕÝËÏÙÌÕØ¦ÓËÍ¦ÒÎÝÄÖÜÝÙÎÓËÏÕÒÕÍÃÇÝÚÇÓÏÑØ¦ÓÁØÎÙßÔÛÁÚÕßÔÚÕÄÒÕÔ ÇÏÚÇÓÏÑØ¦
ßÍÏÂÑÆÚÚÇØÇÊÏÇÓÕØÌ×ÔÕßÔÁÔÇßÍÏÁÙÚÇÚÕÕØÍÇÔÏÙÓÄÓÏÇßÍÏÂÑÕÏÔÜÔÃÇ
ÚÏÝ ÏÙÚÕØÃËÝËÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚÕ
ÙÓÃÐÏÓÕÚÜÔÒÕÍÕÚËÞÔ×ÔÑÇÏÚÜÔËÏÊ×ÔÖÕßÕÑÇÛÁÔÇÝßÖÎØËÚËÃßÓÓËÚÁÞÕßÔÕÏ!(SL](KPS6THY(SZOPRO
ÞÏÒÒÁÇÝÔÇÌÏ×ÚÎÝ²ØÂÙÚÕÝØÍß-

ØÕÆÚÁÒÒÇÕÙÑÇØÃÊÕß ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÇ
ÏÇÞÇÒÂÏ×ØÍÕÝ ÇÒÕà×ÎÝ.\YNLUJ
2VYRTHaLS¦ÓÖÕÝ Õßà¦ÒÎÝ ×ÙÚÇÝ
ßÓÖÕßØÂÝÏÒÂ¡ÏÞÇÎÒÃÊÕßÏ×ØÍÕÝ
²ÇØÏÚÜÔÃÊÎÝÇÔÇÍÏ×ÚÎÝ§ÏÑÕÒÇãÊÎÝ
5HQ^HU+HY^PZO¡ÄÔÇÇÈÈÃÊÕßËÕÊÕÆÒÕßÁÙÖÕÏÔÇßØÑËÚÚÂ+HSPH
:[HWVUR\[L§ÁÔÇ¢ÏÒÕÆÙÎÏ×ØÍÕÝ
²ØÏÙÚÕÊÕßÒÃÊÎÝ

Σωφρόνης Σωφρονίου
ΑΡΓΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ
å³ËÙÉØ¸Æ¬


Το δεύτερο ÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÚÕßÜÌØÄÔÎ
ÜÌØÕÔÃÕßÓËÚ¦ÚÕßÝÈØÇÈËßÓÁÔÕßÝ
ØÜÚÄÖÒÇÙÚÕßÝ®ËÃÔÇÏÓÃÇÙÞËÊÄÔ
ÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÄÙËÔ¦ØÏÕ©ØÍÄÝ
ÙÃÊÎØÕÝÓÁÙÇÇÖÄÓÏÇÊÏÇÊÕÞÂÖØÕÙËÑÚÏÑ¦ÙÑÎÔÕÛËÚÎÓÁÔÜÔËÖËÏÙÕÊÃÜÔ
ÕÊÎÍËÃÚÕÔÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÙËÁÔÇÊßÙÚÕÖÏÑÄÖÇØÇÒÎØÎÓÇÚÏÑÄÚÇÐÃÊÏÓËÛÁÓÇ
ÚÕÔÃÒÏÍÍÕÚÎÝÓÔÂÓÎÝÚÎÝÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝÑÇÏÚÕßÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕß®´ÔÇÝ
ÙÑÇÑÏÙÚÂÝÙÑÕÚ×ÔËÚÇÏÙËÓÏÇÖÒÇÚËÃÇ
ÚÎÝ§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝÑÇÏÓËÚÇÌÁØËÚÇÏÙÚÎ
¡ÏÑØÂÜÂÓÏÇÓËÚÇÛÇÔ¦ÚÏÇÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÓËÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÎÞØÕÔÏÑÂÊÏ¦ØÑËÏÇ
ÑËÃÛÇÑÒÎÛËÃÔÇÇÔÇÙßÍÑØÕÚÂÙËÏÚÕ
ÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÚÕßßÙÚØÏÇÑÕÆ
ªÄÓÖËØÚ Ø¦ÕßÝÑÇÏÔÇÊÏÇÖÏÙÚ×ÙËÏ
ÇÔÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÑ¦ÖÕÏÕ
ÙÎÓËÃÕÚÕß¦ÍÔÜÙÚÕßÇßÚÕÆÚÄÖÕß


Συλλογικό

ΛΑΙΜΑΡΓΑ
~ÙÌÉ{Øå~³ËØ¸Æd
Στη συλλογή ÇÃÓÇØÍÇ®ÊÁÑÇÙßÍÍØÇÌËÃÝÖØÇÍÓÇÚËÆÕÔÚÇÏÚÎÔËÖÏÛßÓÃÇ

ÙÚÎÔÇÑØÇÃÇÚÎÝÓÕØÌÂÂÚÎÔÑÇÚÇÖÃËÙÂÚÎÝÇÑÄÓÇÑÇÏÚÕÔÌÛÄÔÕÚÇ
ÑËÃÓËÔÇÖÕßÊÎÓÕÙÏËÆÕÔÚÇÏËÃÔÇÏËÓÌÇÔÂÝÎÙÕßØËÇÒÏÙÚÏÑÂÍØÇÌÂÑ¦ÚÏ
ÖÕßÙËÑ¦ÔËÏÔÇÛËÝÔÇÐÇÔÇÊÏÇÈ¦ÙËÏÝ
ÇÖÄÚÎÔÇØÞÂÚÕÑ¦ÛËÑÕÓÓ¦ÚÏÑÇÛ×Ý
ÎÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÊËÔÇØÑËÃ©ÒÄÑÒÎØÎÎ
ÙßÒÒÕÍÂËÃÔÇÏÁÔÇÏÊÏÄÓÕØÌÕÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÄÑÇÏËÑÊÕÚÏÑÄÖÇÏÞÔÃÊÏÕÙÞËÊÏÇÙÓÄÝÖÁØÇÔÇÖÄÚÏÝÚßÖÕÖÕÏÎÓÁÔËÝ
ÌÄØÓËÝÓÏÇÝÁÑÊÕÙÎÝÊÃÔËÏÙÚÎÍØÇÌÂ
ÚÜÔÊÎÓÏÕßØÍ×ÔÓÏÇ¦ÒÒÎÊÏ¦ÙÚÇÙÎ
ÙÚÕÈÏÈÒÃÕØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÓÃÇÁÑÊÕÙÎ
ÖØÕÙËÍÓÁÔÎÑÇÓÜÓÁÔÎÓËÇÍ¦ÖÎÇÖÄ
ÚÕßÝÙßÔÚËÒËÙÚÁÝÚÎÝ¦ÒÒÜÙÚËÖÕÒÒ¦ÇÖÄÚÇÑËÃÓËÔÇÓÏÒÕÆÔÍÏ»ÇßÚÂ
¦ÒÒÕÚËÑÇÚÇÖÏËÙÓÁÔÎÑÇÏ¦ÒÒÕÚËÑÇÚ¦ÖÇØÇÍÍËÒÃÇßÓÓËÚÁÞÕßÔÕÏ!¢×ÚÎÝÖÕÙÚÕÒÃÊÎÝÒÁÔÎÜÇÔÔÃÊÕß
²ØÏÙÚÃÔÇØÇÞÃÓÎ¦ÒÏÇ¬ÙÏØÏÍ×ÚÎ
¡ÇØÃÇ¬àÏÇÕÆØÎ²ÃÒÓËØßÍÂÃÒÒÎ
ÚÁÒÒÇÕÙÑÇØÃÊÕß ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕÝ
ÇÖÇÍËÜØÍÃÕßÇÔÇÍÏ×ÚÎÝ¦ØÑÕß
ªÜÐ¦ÔÎ§ÏÑÕÒ¦Õß

Νάσα Παταπιου

ΜΕΛΟΥΖΙΝΗΣ ΕΝΩΤΙΑ
Ή Η ΩΡΑΙΑ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ
Ñ³Ñ{³iØ¸Æ
Η τελευταία ÖÕÏÎÚÏÑÂÙßÒÒÕÍÂÚÎÝ§¦ÙÇÝÇÚÇÖÃÕßÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÚÎÔ ÆÖØÕ
ÚÜÔÓÆÛÜÔÑÇÏÚÎÝÏÙÚÕØÃÇÝÖØÄÑËÏÚÇÏ
ÍÏÇÓÏÇÇÚÁØÓÕÔÎÙßÔÕÓÏÒÃÇÓËÚÕÖÇØËÒÛÄÔ¡ËÔËØ¦ÏÊËÝÄÖÜÝÎ¡ËÒÕßàÃÔÎÓËÛØßÒÏÑÁÝÈÇÙÃÒÏÙÙËÝÄÖÜÝÎ
ÏÑÇÚËØÃÔÎ ÕØÔ¦ØÕÂÎÜØÇÃÇÖÕß
ÁØÞËÚÇÏ®§ËÌËØÚÃÚÎÓËÖÕÏÎÚÁÝÄÖÜÝÕ
ÇØÞÏÛÇÒ¦ÙÙÏÕÝ®ªËÓÖ×ÑÇÏÕ ÆÖØÏÕÝ
È¦ØÊÕÝÚÎÝØÜÓÏÕÙÆÔÎÝ¡ËÎØÜÃÊËÝ
ÄÖÜÝÎßÙÊÇÏÓÄÔÇÓËÖÄÒËÏÝÄÖÜÝ
Î©ßØÇÔÃÇÎ ÇØÖÇÙÃÇÎ ÇÒÒÏÔÃÑËÙÎÂÎÖÄÒÎÚÜÔÚËÔÇÍ×ÔËÔËÚÃÇ¡Ë
ÛËÁÝÄÖÜÝÎÌØÕÊÃÚÎÓËÇÔÇÍÃËÝ
ÄÖÜÝÎËÚÄÓËÔÎÑÇÏÎ²ØßÙÕÖØ¦ÙÏÔÎ¡ËÕÔÄÓÇÚÇÌØÕÆÚÜÔÄÖÜÝÕÏÑÕßÓÇÔÚÇÔÚ¦ÊËÝÕÏÖÕÓÖËÒÓÕÙÃËÝÑÇÏÚÇ
ÞØßÙÄÓÎÒÇ¡ËÕÔÄÓÇÚÇÒÕßÒÕßÊÏ×Ô
ÄÖÜÝÚÇÇÚÚËÓÖËØÕÆàÏÇÕÏÓÕßÙÏÁÚËÝ
ÑÇÏÕÏËÒËÕÆÙËÝ®ÓÇÚÙÏÍÑÄØÚËÝÑÄÓÎÓËÚÕÖÜÔÆÓÏÇÖÒÇÚËÃËÝÞÜØÏ¦
ÖÕÚ¦ÓÏÇÍÁÌßØËÝ

EΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ | Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Τ

ην εβδομάδα ÖÕßÓÇÝÖÁØÇÙËÇÔÇÑÕÏÔ×ÛÎÑÇÔÚÇÓÁÚØÇÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
ÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÙÞËÙÎÚÜÔËÖÏÖÚ×ÙËÜÔ
ÇÖÄÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆ©Ï¦ÔÛØÜÖÕÏÚÕßÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÊËÔÚÇßÖÕÊÁÞÛÎÑÇÔÛËØÓ¦ÒÃÍÕÍÏÇÚÃÂÚÇÔÓÖËØÊËÓÁÔÇ
ÒÃÍÕÍÏÇÚÃÊËÔÂÚÇÔÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÑÇÏ¦ÌÎÔÇÔÖØ¦ÍÓÇÚÇÖÃÙÜÖÕßËÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑ¦
ÍÏÇÚÕßÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÙËËÖÃÖËÊÕËØÍÇÙÏÇÑ×ÔÙÞÁÙËÜÔ¿ÒÇÇßÚ¦ÄÓÜÝÓËÑÇÒÂ
ÛÁÒÎÙÎÇÖÄÄÒÕßÝÓÖÕØÕÆÔÔÇÐËÖËØÇÙÚÕÆÔÑÇÏÔÇÈØËÛÕÆÔÒÆÙËÏÝÑÇÏÛËØÇÖËÃËÝËÔÁÞËÏÙÎÓÇÙÃÇÇßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂ
ÔÇÑÇÑÃÙËÏÑ¦ÖÕÏÕÝÚÇÓÁÚØÇÑÇÏÔÇÖØÕÙÖÇÛÂÙËÏÔÇÈØËÏÚÏÝÚØÆÖËÝÚÕßÝÇÌ»ÎÝ
ÙÚÏÍÓÂÝÕÏÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÖÇØÁÊÜÙÇÔÙÚÕÔ
ÃÊÏÕÚÕÔßÖÕßØÍÄßÖÄÓÔÎÓÇÓËÚÕÚÏàÎÚÕÆÔÑÇÏÕÏÖÒËßØÁÝÛÇÙßàÎÚÂÙÕßÔÍÏÇ
ÚÕÚÏÓÁÒÒËÏÍËÔÁÙÛÇÏ
ËÄÒÇÇßÚ¦ÖÕßÙßÓÈÇÃÔÕßÔÒÕÏÖÄÔ
ÐËÞÜØÃàÜÓËØÏÑ¦ÑÇÚ¦ÚÎÍÔ×ÓÎÖ¦ØÇÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑ¦Ø×ÚÕÎÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÚÜÔ
ÓÁÚØÜÔÇÖÄÖÒËßØ¦Ý±ÖÕßØÍËÃÕßÇÏÊËÃÇÝ
ÕÒÏÚÏÙÓÕÆ§ËÕÒÇÃÇÝÑÇÏÛÒÎÚÏÙÓÕÆÐËÑÃÔÎÙËÓËÚÕÔÇÖÄÒßÚÇÒ¦ÛÕÝÚØÄÖÕÖËÏÊÂÙÚÕ±ÖÕßØÍËÃÕÇßÚÄËÑÚÄÝÇÖÄÚÕÔÕ-

Τα παιδία πρώτα…

ÒÏÚÏÙÓÄÁÞÕßÓËÑÇÏÚÎÔÑÖÇÃÊËßÙÎ¶ÓÇàÃ
ÈÁÈÇÏÇÓËÚÇÛÁÓÇÚÇÚÕßÛÒÎÚÏÙÓÕÆÑÇÏ
ÚÎÝ§ËÕÒÇÃÇÝB¯DÖËØÏÙÙÄÚËØÕËÖËÃÍÕÔÚÇ
ÂÚÇÔÚÇàÎÚÂÓÇÚÇÖÕßÇÌÕØÕÆÙÇÔÙÞËÊÄÔ
ËÑÇÚÄÞÏÒÏ¦ÊËÝÖÇÏÊÏ¦ÑÇÏ¦ÒÒÇÚÄÙÇÔÕÏÑÕÑßØÏ¦ÓËÚÎÔÇÔÇÙÚÕÒÂÚÎÝÌÕÃÚÎÙÎÝÙÚÇ
ÙÞÕÒËÃÇB¯D®
ËÔÚÕÒËÝÇßÚÄÐÁØËÏÝËÖËÏÊÂÒËÏÚÕßØÍ×ÖÕÒÒÁÝÑÇÏÓËÍ¦ÒËÝËÑÑÒÎÙÃËÝÚÎÝÓÏÇÝ
ÚÎÝÍËÒ×¯ÑÇÏÚÎÝÚÕÒÁÜÑÇÏÑÇÚ¦ÓÕßÚØÇ¯Í×ÚÏÔÇÙÑËÌÚ×Ú×ØÇÄÚÏÙËÖÕÒÆ
ßÉÎÒÄËÖÃÖËÊÕÍÃÔËÚÇÏÖÇØÇÊÕÞÂÄÚÏÊËÔ
ÚÇÖØÕÒÇÈÇÃÔÕßÓËÄÒÇÞÇÒÇØ×ÙÚËÚÇÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÇÑÇÏÖØÕÞÜØ¦ÓË"ÇØÇÊÁÞËÚÇÏ
ÎÃÊÏÇÎÕÒÏÚËÃÇÄÚÏÁÈÇÒËÙÇØ¦ÔÚÇÊßÕ
ÑÇØÖÕÆàÏÇÙËÓÏÇÓÇÙÞ¦ÒÎÑÇÏÖØÕÙÁÞËÏ
ÓÎÔÚÎÝÖÁÙÕßÔÑÇÏÚÇÊßÕÑÇÏÙÖ¦ÙÕßÔÑÇÏ
ÓÇÝÌ¦ÔËÕÏÒßÓÖÕÆØÕÏÇÖÄÚÇàÕßÓÏ¦"ËÔ
ÇÖËßÛÆÔËÙÇÏÙËÓÏÇÕÓ¦ÊÇÇÔÛØ×ÖÜÔÑÇÏ
ÚÕßÝÒËÝÐÁØËÚËÚÕ¦ÒÒÕÚÕÞÇØÚÕÌßÒ¦ÑÏÄ
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ÚÕÓËÙÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÇÔ¦ÓËÙÇÙËÊÆÕàÜÁÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÓËÚÇÐÆÚÕßÝÃÙÜÝÈÕÎÛÂÙËÏÔÇ
ÇÔÚÏÒÎÌÛÕÆÓËÄÚÏßÖ¦ØÞÕßÔÇÖÕÒÇÆÙËÏÝËÑËÃ
ÄÖÕßÖÕÚÁÊËÔÛÇÚÏÝÇÔÇàÎÚÕÆÙÇÓË ÇÏÔÇ
ÙßÔËÞÃÙÕßÓËÔÇÚÏÝÇÔÇàÎÚÕÆÓË
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ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Η τέχνη μας εμπνέει να υπερβούμε εαυτούς
Η Κύπρια επιμελήτρια τέχνης Κατερίνα Πατσαλίδου μίλησε στην «Κ» για τη νέα της διαδικτυακή έκθεση
Συνέντευξη στη ΛΟΥΪΖΑ ΛΟΥΗ

Μέσα σε ÇßÚÂÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÇÒÒ¦ÑÇÏÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÑØÃÙÎÖÕßÈÏ×ÔËÏÎÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÎ ÇÚËØÃÔÇ
ÇÚÙÇÒÃÊÕßÙËÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÎÔ
ÑÇÒÒÏÚÁÞÔÏÊÇ¡ÏÑÇÁÒÒÇ¡ËÒÇÔÃÊÕßÈØÂÑÇÔÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÔÚÎÔÖÒÇÚÌÄØÓÇ=PZ\HS
:WHJL®ÎÕÖÕÃÇËÃÔÇÏÓÏÇÏÙÚÕÙËÒÃÊÇÄÖÕßÛÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÎÛËÃÊÏÇÊÏÑÚßÇÑ¦ÎÁÑÛËÙÎÓËÚÃÚÒÕ(Y[
:[PSS-SV\YPZO®¡ËÇßÚÂÚÎÔÁÑÛËÙÎÊÕÙÓÁÔÎÓËÁÔÇÓÎÙßÓÈÇÚÏÑÄ
ÚØÄÖÕ®Î ÇÚËØÃÔÇÓÇàÃÓËÚÎ¡ÏÑÇÁÒÒÇÓ¦ÝÊÃÔÕßÔÚÕÓÂÔßÓÇÄÚÏ
ÎÚÁÞÔÎÑÇÏÕÖÕÒÏÚÏÙÓÄÝÊËÔÙÚÇÓÇÚÕÆÔËÊ×
–Μέσα από αυτή την παγκόσμια
κρίση αποφάσισες να συνδημιουργήσεις/επιμεληθείς μια διαδικτυακή έκθεση. Μίλησε μου
λίγο για αυτό.
¶ÎÓÏÕÆØÍÎÙÇÚÕ(Y[Z[HSRLY
ÖØÕÌÃÒÙÚÕ0UZ[HNYHTÓËÑÆØÏÕ
ÙÚÄÞÕÔÇÊÏÇÌÎÓÃÙÜÑÇÏËÍ×ÓË
ÚÕÔÊÏÑÄÓÕßÚØÄÖÕÇÔËØÞÄÓËÔÕßÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝ¿ÚÇÔÐËÑÃÔÎÙËÎÖÇÔÊÎÓÃÇÁÈÒËÖÇÖÜÝÄÒËÝ
ÕÏËÑÊÎÒ×ÙËÏÝÇÑßØ×ÔÕÔÚÇÔÕÏ
ÍÑÇÒËØÃÑÇÏÚÇÓÕßÙËÃÇÁÑÒËÏÔÇÔ
ÑÇÏÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÖÒÁÕÔÁÓËÔÇÔ
¦ÔËØÍÕÏÙÚÕÙÖÃÚÏËÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÎÔÑÇÒÒÏÚÁÞÔÏÊÇ¡ÏÑÇÁÒÒÇ¡ËÒÇÔÃÊÕßÊÎÓÏÕßØÍÂÙÇÓË
ÚÎÔÖÒÇÚÌÄØÓÇ=PZ\HS:WHJL®
ÎÕÖÕÃÇÛÇËÃÔÇÏÓÏÇÏÙÚÕÙËÒÃÊÇ
ÄÖÕßÛÇÍÃÔËÏÎÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÂÓÇÝ
ÁÑÛËÙÎ(Y[:[PSS-SV\YPZOLZ®Ç
ËÃÔÇÏÓÃÇËßÑÇÏØÃÇÔÇÊÏÇÌÎÓÃÙÕßÔ
ÕÏÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÚÇÁØÍÇÚÕßÝÑÇÏ
ÚÇßÚÄÞØÕÔÇÕÏÌÏÒÄÚËÞÔÕÏÔÇËÖÏÙÑËÌÛÕÆÔÓÃÇÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÂÁÑÛËÙÎÓËÁÔÇÛÁÓÇÖÕßÙÂÓËØÇËÔ-
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Η κρίση επηρεάζει από
τον καλλιτέχνη μέχρι και
τον θεατή, γι’ αυτό πολλοί θεσμοί και καλλιτέχνες προσπαθούν να
σκεφτούν πολλούς ψηφιακούς τρόπους για να
προσελκύσουν το κοινό.
ÊÏÇÌÁØËÏÄÒÕßÝ
–Ο τίτλος της έκθεσης είναι «Art
Still Flourishes». Τι μήνυμα θα
ήθελες να περάσεις μέσα από
αυτό;
¶ØÂÑÇÓËÚÕÔÚÃÚÒÕ(Y[:[PSS
-SV\YPZOLZ®ÏÊÇÔÏÑÄÍÏ»ÇßÚÂÚÎÔ
ÁÑÛËÙÎÊÏÄÚÏÇØÔÕÆÓÇÙÚËÔÇÊËÞÚÕÆÓËÄÚÏÎÚÁÞÔÎÑÇÏÕÖÕÒÏÚÏÙÓÄÝÓÖÕØÕÆÔÔÇÙÚÇÓÇÚÂÙÕßÔ
ÇÌÕÆÄÖÜÝËÃÊÇÓËÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔ
ÇÑÄÓÎÑÇÏÙÚÏÝÖÏÕÊÆÙÑÕÒËÝËÖÕÞÁÝËßÊÕÑÏÓÕÆÔ ÇÒÕÆÓËÚÕßÝ
ÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÄÖÕßÑÏÇÔàÕßÔÔÇ
Ò¦ÈÕßÔÓÁØÕÝÙËÇßÚÂÚÎÔÁÑÛËÙÎ
ÓËÙÚÄÞÕÔÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙÕßÔÁØÍÇ
ÖÕßÔÇÓËÚÇÌÁØÕßÔÚÕÊÏÑÄÚÕßÝ
ÓÂÔßÓÇÑÇÏÚÎÊÏÑÂÚÕßÝÇÔÚÃÒÎÉÎ
ÍÏÇÚÕÔÙÎÓËØÏÔÄÑÄÙÓÕ
–Πιστεύεις ότι μετά από την κρίση θα έρθει η αναγέννηση και
μέσα από την τέχνη;
¶ÚÁÞÔÎÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÚÇÏÑÇÏ
ÖØÕÙÇØÓÄàËÚÇÏÇÔ¦ÒÕÍÇÓËÚÏÝ
ËÐËÒÃÐËÏÝÑÇÏÚÏÝÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÖÕß
ÞÇØÇÑÚÎØÃàÕßÔÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔ
ßÍËÏÕÔÕÓÏÑÂÑØÃÙÎËÃÔÇÏÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝËÓÈÁÒËÏÇÝÑÇÏËÃÔÇÏÇÊÆÔÇÚÕÔÇÖÇØÇÓËÃÔËÏÇÔÇÒÒÕÃÜÚÎ
ÚÁÞÔÎËÃÔÇÏÕÑÇÛØÁÌÚÎÝÚÕßÑÄÙÓÕßÓÇÝÑÇÏÓËÚÎÔÖ¦ØÕÊÕÚÕß

ο ΜΟΥΣΙΚΟ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

14.4%

«Βρήκαμε ³³Ë³Ü£Ý¦²-²xº¦x©v_©¤{ÙÑ{~Ìo{¤ÑÈ³Ê³iÓ~ÚÉiVÙ{Ì³{Ñ¨ÖÐÑ³ÉÑÙÉTÚÖÐÉÌ³{i³ÓTi~Ñ{Ü{³{ÐÌØÐ¨ÖÑ³ÑÐÑ³ÊÈu

«Ο ψηφιακόςÐÉ³ÑTiÐÑ³{ÐÌØÉËÑ{ÜÓÓÑÑo~ÌÐ{×Ñ{ÌÐÉV~Ñ{
ÉËÑ{ÜÖ×È{~ÌÑÉi¨ÉÒÉ{~Ñ{³i³ÓTiuVÜÓÉ{iÑ³É¨ËÑ(Ñ³ÑÜËÙÈ
ÞØÄÔÕßÛÇÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃÁÔÇÝ¦ÒÒÕÝÑÄÙÓÕÝÓÏÇÝ¦ÒÒÎÝËÖÕÞÂÝ
–Ασχολείσαι ενεργά εδώ και πολλά χρονιά και πριν από την πανδημία με τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας για τη δουλειά σου. Με
ποιο τρόπο η περίοδος αυτή που
διανύουμε άλλαξε τα δεδομένα;
¶¬Ç¡ÁÙÇ¡ÇàÏÑÂÝÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÑÇÒ×ÝÎÑÇÑ×ÝÖÇÃàÕßÔÁÔÇ
ÓËÍ¦ÒÕØÄÒÕÙÚÎàÜÂÓÇÝËÏÊÏÑ¦
ÒÄÍÕÇßÚÂÝÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÒÁÕÔËÃÔÇÏÁÔÇÝÚØÄÖÕÝÔÇËÖÏÑÕÏÔÜÔÕÆÓËÓËÚÕÔÁÐÜÑÄÙÓÕÑÇÏÔÇÓÎ
ÔÏ×ÛÕßÓËÓÄÔÕÏÑÇÏÁÚÙÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÚÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÇÔËÐÇØÚÂÚÜÝÎÒÏÑÃÇÝ ÇÏÊËÔÇÔÇÌÁØÕÓÇÏ
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ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

18.8%

ÓÄÔÕÙÚÎÔÚÁÞÔÎÇØÇÚÎØÕÆÓË
ÁÐÇØÙÎÉÎÌÏÇÑ×ÔÑÇÔÇÒÏ×ÔÙÚÏÝ
ÑÇÛÎÓËØÏÔÁÝÓÇÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝ
¬ÇÊË¡¡ÇÖÕÑÚÕÆÔÄÒÕÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÉÎÌÏÇÑÄÞÇØÇÑÚÂØÇ
–Σε αυτή την παγκόσμια κρίση
που ζούμε είναι ευκαιρία τώρα
να γίνει κάτι διαφορετικό;
¶§ÇÏÔÕÓÃàÜÖÜÝÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏÕÆÓËÑ¦ÖÕÏËÝÇÒÂÛËÏËÝÍÏÇÚÕÔ
ÑÄÙÓÕÓÇÝÑÇÏÖÜÝÓÇÝÊÃÔËÚÇÏÎ
ËßÑÇÏØÃÇÔ»ÇÒÒ¦ÐÕßÓËÖØÕÝÚÕ
ÑÇÒÆÚËØÕÃÓÇÙÚËÚØÜÚÕÃËÃÓÇÙÚËÁÔÇÝÑÄÙÓÕÝÞÜØÃÝÙÆÔÕØÇ
©ÏÄÝÊËÔÊÏÇÑØÃÔËÏÙÆÔÕØÇÞ×ØËÝÌßÒÁÝÌÚÜÞÕÆÝ¶ÖÒÕÆÙÏÕßÝ
ÓÕØÌÜÓÁÔÕßÝÑÇÏÓÎÃÔÇÏÖÒÁÕÔ

1

ÑÇÚÇÔÕÎÚÄÖÜÝÕÑÄÙÓÕÝÖØÁÖËÏ
ÔÇÈÕÎÛ¦ÕÁÔÇÝÚÕÔ¦ÒÒÕÍÏÇÔÇ
ÚÇÈÍ¦ÒÕßÓËÖÁØÇÑÇÏÔÇÕÊÎÍÎÛÕÆÓËÙËÁÔÇÑÇÒÆÚËØÕÑÄÙÓÕ
ÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÑÏÕÏÙßÒÒÕÍÏÑÁÝËÖÏÊÏ×ÐËÏÝÄÖÜÝÎÖØÕÙÚÇÙÃÇÚÕßÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝÊËÔËÃÔÇÏÖÒÁÕÔËÖÏÒÕÍÂËÃÔÇÏËÖÏÚÇÑÚÏÑÂÇÔ¦ÍÑÎ Ï
ÎÚÁÞÔÎÓÇÝËÓÖÔÁËÏÔÇßÖËØÈÕÆÓËËÇßÚÕÆÝÔÇÞÇØ¦ÐÕßÓËÁÔÇÔ
ÔÁÕÊØÄÓÕ
–Τι νιώθεις ότι αλλάζει με τη κρίση στα εικαστικά;
¶ÒÁÖÕßÓËÖÜÝÄÒËÝÕÏËÑÊÎÒ×ÙËÏÝÇÑßØÜÛÂÑÇÔÚÇÓÕßÙËÃÇ
ÑÇÏÕÏËÑÛËÙÏÇÑÕÃÞ×ØÕÏÁÑÒËÏÙÇÔ
ÑÇÏÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÎàÂÚÎÙÎÓËÏ×ÛÎÑËÊØÇÓÇÚÏÑ¦ÄÖÜÝÑÇÏÙËÖÕÒÒÕÆÝ¦ÒÒÕßÝÚÕÓËÃÝÑØÃÙÎËÖÎØË¦àËÏÇÖÄÚÕÔÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÓÁÞØÏ
ÑÇÏÚÕÔÛËÇÚÂÍÏ»ÇßÚÄÖÕÒÒÕÃÛËÙÓÕÃÑÇÏÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÖØÕÙÖÇÛÕÆÔ
ÔÇÙÑËÌÚÕÆÔÖÕÒÒÕÆÝÉÎÌÏÇÑÕÆÝ
ÚØÄÖÕßÝÍÏÇÔÇÖØÕÙËÒÑÆÙÕßÔÚÕ
ÑÕÏÔÄÚÕßÝ

ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
ΣΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ 35-44

21.8%

–Τώρα με τα μουσεία και τις γκαλερί που είναι κλειστά ο δρόμος
για δημιουργία είναι η τεχνολογία; Η τεχνολογία θα μπει πιο
δραστικά στα εικαστικά; Θα αλλάξει ο τρόπος προβολής και ο
τρόπος δημιουργίας;
¶§ÇÏÖÏÙÚËÆÜÄÚÏÎÚËÞÔÕÒÕÍÃÇ
ÛÇÊÏÇÊØÇÓÇÚÃÙËÏÚËØ¦ÙÚÏÕØÄÒÕ
ÙÚÕÔÑÄÙÓÕÚÎÝÚÁÞÔÎÝ´ÞËÏÂÊÎ
ÇØÞÃÙËÏÇÒÒ¦Ú×ØÇÓÖÇÃÔÕßÓËÙË
ÓÏÇÔÁÇËÖÕÞÂ©ÉÎÌÏÇÑÄÝÓËÚÇÙÞÎÓÇÚÏÙÓÄÝËÃÔÇÏÖÒÁÕÔÁÔÇÖÇÍÑÄÙÓÏÕÌÇÏÔÄÓËÔÕÑÇÏËÃÔÇÏÖÕÒÆÌßÙÏÑÄÔÇËÖÎØË¦ÙËÏÑÇÏÚÎÔ
ÚÁÞÔÎ¬ÄÙÕÕËÖÏÙÑÁÖÚÎÝÄÙÕÑÇÏ
ÕÊÎÓÏÕßØÍÄÝÛÇÇÏÙÛ¦ÔÕÔÚÇÏÖÏÕ
ÑÕÔÚ¦ÙËÁÔÇÉÎÌÏÇÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÇÖ»ÄÚÏÙÂÓËØÇ

Πληροφορίες: ${~ÑÜÜ{³ÓTÉØÈÉÙ{Ñ×Ó¨³Ñ{ÚÑ
Ð¨ÓÈÑÙiÜÈÈÐÐÉ³TÊÐÓT¨{³{Ø¸Æ³Èå¨ËÜi¸Æ¸Æ³
¿x©º>©>R_Gn>xR

1

ο ΜΟΥΣΙΚΟ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

ΣΤΟ ΜΕΡΙΔΙΟ
ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΜΕ 6.5% ΚΑΙ 90 ΛΕΠΤΑ
ΣΥΝΕΧΟΥΣ
ΑΚΡΟΑΣΗΣ

3

4
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Να στηριχθεί το κυπριακό σινεμά
Οκτώ σκηνοθέτες καταθέτουν την άποψή τους στην «Κ» για τον κινηματογράφο στη μετά τον κορωνοϊό εποχή
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Αυτή την ËÈÊÕÓ¦ÊÇÚÁÙÙËØÏÝÙÑÎÔÕÛÁÚØÏËÝÑÇÏÚÁÙÙËØÏÝÙÑÎÔÕÛÁÚËÝÚÕßÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕßÓÏÒ¦ÔËÇÖÇÔÚ¦ÔËÙÚÎÔ
 ®ÙÚÕÖ×ÝËÖÎØË¦àËÏÎÖÇÔÊÎÓÃÇÚÕß
ÑÕØÜÔÕáÕÆÚÎÔÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÂÑÕÏÔÄÚÎÚÇÚÎÝ ÆÖØÕßÑÇÏÇÔËÃÔÇÏÇÌÕØÓÂ
ÇßÚÂÎÖÇÍÑÄÙÓÏÇÑØÃÙÎÍÏÇÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÁÝÏÊÁËÝ"¡ÁÙÇÇÖÄÚÏÝÇÖÇÔÚÂÙËÏÝÚÕßÝÊÏÇÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏÕÑÄÙÓÕÝ
ÚÕßÙÏÔËÓ¦ÊËÔÛÇËÃÔÇÏÕÃÊÏÕÝÓËÚ¦
ÖÕßÛÇÖËØ¦ÙËÏÎÖÇÔÊÎÓÃÇÇÒÒ¦ËÃÔÇÏÓÏÇËßÑÇÏØÃÇÍÏÇÔÁËÝÏÊÁËÝÖÃÙÎÝ
ÄÒËÝÑÇÏÄÒÕÏàÎÚÕÆÔÇÖÄÚÎÔÕÒÏÚËÃÇ
ÔÇÈÕÎÛÂÙËÏÚÕßÝÊÎÓÏÕßØÍÕÆÝÊÏÄÚÏ
ËÃÔÇÏÖÏÇàÂÚÎÓÇËÖÏÈÃÜÙÂÝÚÕßÝÖÃÙÎÝÇßÚÁÝÚÏÝÎÓÁØËÝÑÇØÇÔÚÃÔÇÝËÃÔÇÏ
ËßÑÇÏØÃÇÍÏÇÄÙÕßÝÚÕËÖÏÛßÓÕÆÔÔÇ
ÊÕÆÓËÖËØÏÙÙÄÚËØÕÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕ
ÁÚÙÏàÎÚÂÙÇÓËÔÇÓÇÝÖØÕÚËÃÔÕßÔÓÃÇ
ÚÇÏÔÃÇÚÕßÊÏËÛÔÕÆÝÂÚÕßÑßÖØÏÇÑÕÆ
ØËÖËØÚÕØÃÕßÑÇÏÄÞÏÇÔÇÍÑÇÙÚÏÑ¦ÔÇ
ÙÞËÚÃàËÚÇÏÓËÚÎÔßÍËÏÕÔÕÓÏÑÂÑØÃÙÎ
ÖÕßÊÏÇÔÆÕßÓË¬ÕÑßÖØÏÇÑÄÙÏÔËÓ¦
ÇÔÁÑÇÛËÔÞØËÏÇàÄÚÇÔÈÕÂÛËÏÇÖÄÙÜ
Ó¦ÒÒÕÔÚ×ØÇ
ΕΡΩΤΗΜΑ: «Επηρεάζει η πανδημία
του κορωνοϊού την κινηματογραφική κοινότητα της Κύπρου; Είναι
αφορμή αυτή η παγκόσμια κρίση
για κινηματογραφικές ιδέες;

ΝΤΑΪΝΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
«Η πανδημία ÖÕßÈÏ×ÔÕßÓËËÃÔÇÏÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÁÔÇÚÄÙÕÁÔÚÕÔÕÑÇÏÇÖÃÙÚËßÚÇÚØÕÓÇÑÚÏÑÄÈÃÜÓÇàÜÂÖÕßÐÁØÇÓËÓËÚÇÚØ¦ÖÎÑËÚÄÙÕÍØÂÍÕØÇÑÇÏ
ÊØÇÓÇÚÏÑ¦ÙËÑ¦ÚÏÑÇÏÔÕÆØÍÏÕÑÇÏÇÒÒÄÑÕÚÕÖÕßÌÇÔÚ¦àËÏÔÇÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÕÆÓËÄÒÕÏÓÇÝÙÚÕÔÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÄ ÑÄÙÓÕ ÓÏÇÝ WVZ[ HWVJHS`W[PJ
ÚÇÏÔÃÇÝÔÇÚØ¦ÖÎÑÇÔÄÒÇÄÙÇÛËÜØÕÆÙÇÓËÊËÊÕÓÁÔÇÄÒÇÄÙÇÔÕÓÃàÇÓË
ÖÜÝËÃÞÇÓËÙËÚ¦ÐÎÔÇÑÇÒÕÆÓÇÙÚË
ÔÇÐÇÔÇÍÔÜØÃÙÕßÓËÚÕßÝËÇßÚÕÆÝÓÇÝ
ÔÇÇÔÇÛËÜØÂÙÕßÓËÚÕÔØÄÒÕÓÇÝÙÚÎ
ÍÎÑÇÏÚÕÔÄÎÓÇÚÎÝàÜÂÝÙËÖØÕÙÜÖÏÑÄÇÒÒ¦ÑÇÏÙËÍËÔÏÑ¦ÇÔÛØ×ÖÏÔÕ
ËÖÃÖËÊÕÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÂÕÖÚÏÑÕÇÑÕßÙÚÏÑÂÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÌßÙÏÑ¦ÑÇÏÁÞËÏ
ÖÒÎÍËÃÊØÇÓÇÚÏÑ¦ÇÖÄÇßÚÂÚÎÔÑØÃÙÎ
´ÞËÏÖÇÍÕÖÕÏÎÛËÃÑ¦ÛËËØÍÇÙÃÇÖÕß
ÇÌÕØ¦ÍßØÃÙÓÇÚÇÑÇÏÙÚÇÓ¦ÚÎÙËÑ¦ÛËÑÆÑÒÕÝËØÍÇÙÏ×Ô¶ÄÖÜÝÙÞËÊÄÔÙË
ÄÒÕßÝÚÕßÝËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÕÆÝÚÕÓËÃÝ©Ï
ËÖÇÍÍËÒÓÇÚÃËÝÚÕßÞ×ØÕßÁÞÕßÔÇÔÇÍÑÇÙÚÏÑ¦ÙÚÇÓÇÚÂÙËÏÔÇËØÍ¦àÕÔÚÇÏ
ÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÔÇÓÎÔÁÞÕßÔÑÇÓÃÇ
ÖÎÍÂËÏÙÕÊÎÓ¦ÚÜÔÑÇÏÜÝËÒËÆÛËØÕÏ
ËÖÇÍÍËÒÓÇÚÃËÝÕÏÖÒËÃÙÚÕÏÛÇÞØËÏÇÙÚÕÆÓËÈÕÂÛËÏÇÑÇÏÙÚÂØÏÐÎÇÖÄÚÕ
ÑØ¦ÚÕÝÍÏÇÔÇËÖÏÈÏ×ÙÕßÓË¢ßÙÏÑ¦
ÎÄÒÎËÓÖËÏØÃÇÇßÚÂÝÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝ
ÑØÃÙÎÝÍÏÇÇÔÛØ×ÖÕßÝÊÎÓÏÕßØÍÏÑÕÆÝ
ÚÕßÞ×ØÕßÑÇÏÍËÔÏÑ¦ÚÎÝÚÁÞÔÎÝÖØÕÌÇÔ×ÝÑÇÏÇÖÕÚËÒËÃÚÇßÚÄÞØÕÔÇÖÎÍÂ
ÁÓÖÔËßÙÎÝÔÁÜÔÏÊË×ÔÙËÔÇØÃÜÔÑÇÏ
ÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝ¿ÚÇÔÚËÒËÏ×ÙËÏÇßÚÄÝÕ
ËÌÏ¦ÒÚÎÝËÃÓÇÏÙÃÍÕßØÎÄÚÏÛÇÊÕÆÓË
ÖÕÒÒÁÝÚÇÏÔÃËÝÖÕßÛÇÑÇÚÇÖÏ¦ÔÕÔÚÇÏ
ÓËÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÛÁÓÇÑÇÏÓ»ÇßÚÂ
ÚÎÔÖØÕÙÜÖÏÑÂÇÒÒ¦ÙßÔ¦ÓÇÙßÒÒÕÍÏÑÂËÓÖËÏØÃÇ

Προτεινόμενη ταινία: «Beasts of the
-º²v_¦8xXuV³È_v<_x²xV (åV
2012
ÑÌÐ¨×VÐÑo{~Ì³ÑÂËÙ{ÐÓÑÑÌ³Ñ
ÐÒ³{ÑÉÌØÑ{Ù{ÖV³ËK{É{³³ÓÜØ³È~ÌÐÈ

ÖÄÙÕÄÒÇÇßÚ¦ÖÕßÈÏ×ÔÕßÓËÇßÚÂÚÎ
ÙÚÏÍÓÂÛÇÁÞÕßÔÑ¦ÖÕÏÕÔÄÎÓÇÄÚÇÔ
ÛÇÚËÒËÏ×ÙËÏÄÒÕÇßÚÄÖÇØÄÒÕÖÕßÎ
ÏÊÁÇÚÎÝºÇÖÕÓÄÔÜÙÎÝ»ÖØÕÙÌÁØËÚÇÏÍÏÇ
É¦ÐÏÓÕÓÁÙÇÙËÁÔÇÍËÔÏÑÄÚËØÕÖÒÇÃÙÏÕËÔËÃÓÇÏÙÃÍÕßØÕÝÏÙÚËÆÜÄÚÏ
ÕÑÄÙÓÕÝÛÇËÃÔÇÏÖÕÒÆÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÝ
ÓËÚ¦ÇÖÄÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇßÙÑÕÒËÆÕÓÇÏ
ÔÇÍØ¦ÉÜÑ¦ÚÏÖÕßÔÇÇÌÕØ¦ÙÚÎÓËÚ¦
ÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇËÖÕÞÂÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝ
ÖÇÔÊÎÓÃÇÝÂÇÔÚÃÙÚØÕÌÇ¬ÕÉ¦ÞÔÜ
ÄÓÜÝÓÁÙÇÙÚÕÊÏÑÄÓÕßÈÃÜÓÇÓÁÙÇ
ÙÚÕÖ×ÝÇÔÚÏÊØ¦ÕßÖÄÒÕÏÖÕÝÑÄÙÓÕÝ
¿ÙÕÔÇÌÕØ¦ÙÚÕÖ×ÝËÖÎØË¦àËÏÚÎÔÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÂÑÕÏÔÄÚÎÚÇÚÎÝ ÆÖØÕß
ÎÖÇÔÊÎÓÃÇËÃÔÇÏÇÖÒÄ!ÁÞÕßÔÑÒËÃÙËÏ
ÄÒËÝÕÏÖÇØÇÍÜÍÁÝÑÇÏÇßÚÄËÖÎØË¦àËÏÄÒÕßÝÙÑÎÔÕÛÁÚËÝÖÇØÇÍÜÍÕÆÝ
ÎÛÕÖÕÏÕÆÝÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÄÑÇÏÚËÞÔÏÑÄ
ÖØÕÙÜÖÏÑÄÏÇÚÏÝÊËÖÇØÇÍÜÍÁÝÖÕß
ÈØÃÙÑÕÔÚÇÔÙËÌ¦ÙÎÍßØÏÙÓ¦ÚÜÔÄÚÇÔ
ËÖÏÈÒÂÛÎÑÇÔÚÇÓÁÚØÇÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ËÃÔÇÏÖÕÒÆÊÆÙÑÕÒÎ®

Η ταινία ³È°Ù{'Ü¨ËÙit,ÌÇÐÑ¨{uÚËoÉ{~Ñ³Ò~Ò{³¨Ì³ÑÈ³wÉ¨{¨{ÐÌVÑÜÜÒ~Ñ{³Éo~ÜK{ÐÌ³ÑÐÈ³{~ÒÐÑØ

Προτεινόμενη ταινία:tÃvXuV³È
+xRv>¦Xx}>²_¦V (åV¸Æm
ÐÑÙ{~Ê~{iÐÑ³o¨Ñ×{~Ê³iØ¨Óoo{iÉËTÉØÑ³ÓÜÉÐÑ³iÉÂ{³Ì¨ii
Ð{ÑØÑË³ÉÈ³ÑÑoÊØK{ÐÑ³{~ÊØÉÐÉ{¨ËÑØ

>º©²X>-x¿>V¨ÑÇ{ÜËÑV¸Æ¸
(¨Ì~É{³Ñ{o{ÑÐËÑÉÂÑ{¨É³{~ÊVÜÈK¨ÑKÉÈÐÓi~Ñ{ÉÈTÒ¨{³i³Ñ{ËÑÐ{~¨ÖÐÊ~ÈØÑÌ³{ØÑoÑiÐÓÉØÐÑØ³Ñ{ËÉØ³È
-'É³{KÒÜ0Ñ{{{~¨ÖÊ~Ø
ÀÀÀÃº²ºH_R¯À>²Rv¿h¦Ã¿n
;kÆBkHRxXhÀÝ+Æ8À&n©klX!¸Á
Ý¾²|ÝÃlÀ®´!d-}m>X8xRkvÝx¾
NCj0apoM

ΑΛΕΞΙΑ ΡΟΪΤΕΡ

ΙΩΑΚΕΙΜ ΜΥΛΩΝΑΣ

«Σαφώς η ÖÇÔÊÎÓÃÇËÖÎØË¦àËÏÚÇÖ¦ÔÚÇÖÄÚÇÖÏÕÇÖÒ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇÚÎÝ
ÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚ¦ÝÓÇÝÓÁÞØÏÚÕÔÚØÄÖÕÙÑÁÉÎÝÓÇÝ ÇÚ»ÇØÞ¦ÝÓÇÝÇÔÇÍÑ¦àËÏÔÇÖËØ¦ÙÕßÓËÞØÄÔÕÓÄÔÕÏÓË
ÚÕÔËÇßÚÄÓÇÝÑ¦ÚÏÖÕßÇÔÇÓÌÃÈÕÒÇ
ËÃÔÇÏÖØÕâÖÄÛËÙÎÍÏÇÁÓÖÔËßÙÎÑÇÏ
ÊÎÓÏÕßØÍÃÇÑ¦ÛËÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÖÄÚÎÔ
¦ÒÒÎÙËÖÕÒÆÖØÇÑÚÏÑÄËÖÃÖËÊÕÈÒÁÖÕßÓËÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÁÝÖÇØÇÍÜÍÁÝ
ÔÇÁÞÕßÔÐËÑÏÔÂÙËÏÑÇÏÔÇÓÎÔÁÞÕßÔ
ÕÒÕÑÒÎØÜÛËÃ¦ÒÒËÝÔÇÁÞÕßÔÇÑßØÜÛËÃÑÇÏ¦ÒÒËÝÔÇÁÞÕßÔÖ¦ØËÏÇÔÇÙÚÕÒÂËÖ»ÇÄØÏÙÚÕÔ¬ÕÁÔÇÊÏËÛÔÁÝÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÄÌËÙÚÏÈ¦ÒÓËÚ¦ÚÕ¦ÒÒÕ
ÇÑßØ×ÔÕßÔÂÇÔÇÙÚÁÒÒÕßÔÚÎÊÏÕØÍ¦ÔÜÙÎ¿ÒÇÇßÚ¦ËÃÔÇÏÖØÜÚÕÌÇÔÂ
ÑÇÏËÃÔÇÏÙÃÍÕßØÇÖÕÒÆÒßÖÎØÄÍÏÇÚÎÔ
ÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÃÇÖÇÍÑÄÙÓÏÇÖÄÚÎÔ
¦ÒÒÎÄÓÜÝÈÒÁÖÕßÓËÄÚÏÓÁÙÇÇÖÄÇßÚÁÝÚÏÝÙßÔÛÂÑËÝÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÚÇÏÔÁËÝ
ËßÑÇÏØÃËÝÕÏÕÖÕÃËÝÇÒÒ¦àÕßÔÚÕÙÑÎÔÏÑÄ¦ØÇÖÕÒÒ¦ÌËÙÚÏÈ¦ÒÊÏÇÛÁÚÕßÔ
ÖÒÁÕÔÚÏÝÚÇÏÔÃËÝÑÇÏÚÕÖËØÏËÞÄÓËÔÄ
ÚÕßÝÊÜØË¦ÔÙÚÕÑÕÏÔÕÍÏÇÔÇÚÏÝÖÇØÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÊÏÇÊÏÑÚßÇÑ¦ËÃÚËÇßÚÄ
ÇÌÕØ¦ËÖÏÒËÍÓÁÔÇÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÚÇÏÔÏ×ÔÂÚÕÊÏÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄÚÕßÝÖØÄÍØÇÓÓÇ
ÚÕßßÚÂÎÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÊÃÔËÏ
ÖØÄÙÈÇÙÎÙËÄÒÕßÝÚÕß ÆÖØÏÕßÝÊÎÓÏÕßØÍÕÆÝÑÇÏÙÏÔËÌÃÒÔÇÖÇØÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔÙÖ¦ÔÏËÝÑÇÏÇÐÏÄÒÕÍËÝÚÇÏÔÃËÝ
ÖÕßÓÁÞØÏÚ×ØÇÂÚÇÔÊÏÇÛÁÙÏÓËÝÓÄÔÕ
ÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÜÔÌËÙÚÏÈ¦Ò®

«Η πανδημία ÙÇÌ×ÝËÖÎØË¦àËÏÚÎÔÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÂÑÕÏÔÄÚÎÚÇÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÑÇÏÄÞÏÓÄÔÕÇÔÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝËÖÎØË¦ÙÚÎÑÇ¦ÓËÙÇÇÌÕÆÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕß
ÞÚÆÖÎÙËÎÖÇÔÊÎÓÃÇÈØÏÙÑÄÓÕßÔÙÚÎÔ
ÚËÒÏÑÂÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃÇÍÏÇÚÇÍßØÃÙÓÇÚÇ
ÚÎÝÓËÍ¦ÒÕßÓÂÑÕßÝÓÕßÖÕßÛÇÐËÑÏÔÕÆÙËÍßØÃÙÓÇÚÇÚÎÊËÆÚËØÎËÈÊÕÓ¦ÊÇ
ÚÕß¡¦ÎÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÎÚÇÏÔÃÇÛÇÖ¦ËÏ
ÖÃÙÜÍÏÇÑ¦ÖÕÏÕßÝÓÂÔËÝÓËÄÚÏÇßÚÄ
ÙßÔËÖ¦ÍËÚÇÏÍÏÇÓÏÇÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÂ
ÖÇØÇÍÜÍÂ¬ÕÃÊÏÕÙßÔÁÈÎÓËÖÕÒÒÕÆÝ
ÙßÔÇÊÁÒÌÕßÝÚÄÙÕÙÚÕÔÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕÄÙÕÑÇÏÙÚÎÊÏÇÌÂÓÏÙÎÖÕÚÁÒËÙÓÇËÃÔÇÏÎÇÖ×ÒËÏÇËÏÙÕÊÎÓ¦ÚÜÔÖÕß
ÚÄÙÕÁÞÕßÓËÇÔ¦ÍÑÎÄÙÕÏËØÍÇàÄÓÇÙÚË
ÙÚÕÔÞ×ØÕÇÒÒ¦ÑÇÏÙËÕØÏÙÓÁÔËÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÊÕÓÏÑÁÝÇÒÒÇÍÁÝÙËÙËÔ¦ØÏÕ
ÑÇÏÊÏÇÔÕÓÂØÄÒÜÔ¢ßÙÏÑ¦ÕØÏÙÓÁÔËÝ
ÌÕØÁÝÇßÚÄÈÕÎÛ¦ËÏÚÎÊÎÓÏÕßØÍÏÑÂ
ÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÑÇÏÓÄÔÕÁÚÙÏÓÖÕØËÃÑ¦ÖÕÏÕÝÔÇÚÕÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÝÁÞÕßÓË
ÄÒÕÏÚÎÔßÍËÃÇÓÇÝÑÇÏÇÝÓÎÔÁÞÕßÓË
¦ÒÒËÝÇÖ×ÒËÏËÝÙËÇÔÛØ×ÖÏÔËÝàÜÁÝ®

Προτεινόμενη ταινία: «Meu Amigo
x_²Å©Rv_uÃ¦x_Xx_²Å©Rv_V³È

«Οι ταινίες ÖÕßÁÞÕßÔÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÚËÃ
ÍÏÇÔÇÍßØÏÙÚÕÆÔÓÁÙÇÙÚÕßÝËÖÄÓË-

ÁÔÇÔÁÕÑÆÓÇÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÝ¦ÔÛÏÙÎÝ
ÑÇÏËÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÝ®

Προτεινόμενη ταινία:t>_²__uV³È
v¦x©>¦}_¦VÑÜÜËÑV®¸
.ÉÑÈ³ÊKÑË³i~É³t/À_¿_}_Ã©u
³È/_¦¦Ãxx>

ΤΩΝΙΑ ΜΙΣΙΑΛΗ

ÔÕßÝÓÂÔËÝÁÞÕßÔÑ¦ÔËÏÓÏÇÖÇÆÙÎ¬Ç
ÖØ¦ÍÓÇÚÇËÃÔÇÏÙÚ¦ÙÏÓÇËÔßÖ¦ØÞËÏ
ÕÆÚËÎÉßÞÕÒÕÍÃÇÍÏÇÔÇÍÃÔËÏÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃÇ¬ÕÇØÔÎÚÏÑÄËÃÔÇÏÄÚÏÒÄÍÜÚÕß
ÄÚÏÕÏÖÏÕÖÕÒÒÕÃÇÖÄËÓ¦ÝÙÑÎÔÕÛÁÚËÝ
ÖÇØÇÍÜÍÕÃÙßÔËØÍËÃÕÑÇÏÎÛÕÖÕÏÕÃËÃÓÇÙÚËÇßÚÕËØÍÕÊÕÚÕÆÓËÔÕÏËÔÁÞÕßÓË
ËÏÙÄÊÎÓÇÇÔÊËÔßÖ¦ØÞÕßÔÖÇØÇÍÜÍÁÝ¬ÕÛËÚÏÑÄËÃÔÇÏÄÚÏÁÞÕßÓËÞØÄÔÕ
ÔÇÍØ¦ÉÕßÓËÔÇÊÕÆÓËÚÇÏÔÃËÝÑÇÏÔÇ
ÍÃÔÕßÓËÖÏÕÊÎÓÏÕßØÍÏÑÕÃÇßÖ¦ØÞÕßÔÄÓÜÝÞØÂÓÇÚÇÍÏÇÔÇÑ¦ÔÕßÓË
ÚÇÏÔÃËÝ"ÇÓÖÕØÕÆÓËÔÇÚÇÐÏÊËÆÕßÓË
ÓËÚÏÝÚÇÏÔÃËÝÓÇÝÙËÌËÙÚÏÈ¦ÒÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕß"ÇÐÇÔÇÑ¦ÔÕßÓËÚÇÏÔÃËÝ
ÓËÚÕÔÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÄÚØÄÖÕÂÛÇÇØÞÃÙÕßÓËÄÒÕÏÔÇÍßØÃàÕßÓËÚÇÏÔÃËÝÓËÚÕ
ÑÏÔÎÚÄÓÇÝÑÇÏÔÇÚÏÝÖÕÙÚ¦ØÕßÓËÙÚÇ
ZVJPHSTLKPH"´ÔÇËÃÔÇÏÙÃÍÕßØÕÄÚÏÚÕ
ÙÏÔËÓ¦ËÔÑÇÏØ×ÑØÃÙËÜÔÖÕÒÁÓÜÔÑÇÏ
ÄÖÜÝÌÇÃÔËÚÇÏÑÇÏÖÇÔÊÎÓÏ×ÔËÃÔÇÏÎ
ÒÆÙÎÍÏÇÇÖÄÊØÇÙÎÇÖÄÚÎÔÖÏÑØÂÑÇÛÎÓËØÏÔÂÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ´ÚÙÏÑÇÏ
ÇÒÒÏ×ÝÍÏÇËÓ¦ÝÚÕßÙÏÔËÓ¦Ö¦ÔÚÇÚÇ
ÖØ¦ÍÓÇÚÇÂÚÇÔÊÆÙÑÕÒÇÏÙÚËÆÜÛÇ
ÚÇÑÇÚÇÌÁØÕßÓË

Προτεινόμενη ταινία:t_v_º¦uV³iØ
Ýn_©7>¦X>V (åV®l
(ÌÉØ³Ñ{ËÉØÚÓÜÑ¨³ÉËj1ÑÓÜÉoÑÑÙÉË³É³Ñ{ËÉØÈ~iÚÓ³iÑ
oÈÑË~ÉØ

ΑΔΩΝΙΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ
«Συμβαίνει το ËÐÂÝÖÇØ¦ÊÕÐÕÃÓÇÙÚË
ÑÒËÏÙÓÁÔÕÏÙÚÇÙÖÃÚÏÇÓÇÝÁÔÇÓËÍ¦ÒÕ
ÓÁØÕÝÚÕßÞØÄÔÕßÓÇÝÚÕÔÖËØÔÕÆÓË
ÖÇØÇÑÕÒÕßÛ×ÔÚÇÝÚÇÏÔÃËÝÑÇÏÙËÏØÁÝ
¬ÇßÚÄÞØÕÔÇÄÒÎÙÞËÊÄÔÎÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÂÖÇØÇÍÜÍÂÁÞËÏÖÇÍ×ÙËÏÃÔÇÏ
Ñ¦ÚÏÙÇÔÔÇÚØ×ÓËÇÖÄÚÎÔÑÇÓÖÕÆØÇ
ÓÇÝ´ÚÙÏÚÕÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔÜÃÓÇÏÙÃÍÕßØÕÝÄÚÏÖÕÒÒÕÃÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÙÚÁÝÇßÚÂ
ÚÎÔÖËØÃÕÊÕÍØ¦ÌÕßÔÊÏËØËßÔÕÆÔÉ¦ÞÔÕßÔÏÊÁËÝÍÏÇÔÇÍØ¦ÉÕßÔÑ¦ÚÏÕÆÚÜÝ
×ÙÚËÓÄÒÏÝÚÕËÖÏÚØÁÉÕßÔÕÏÙßÔÛÂÑËÝ
ÔÇÓÖÕØÕÆÔÔÇÍßØÏÙÚÕÆÔÙËÚÇÏÔÃËÝ
ÙËÏØÁÝÑÕÑÓÁÔÇÓËÇÖÇÙÞÕÒËÃÚÕÑÇÚ¦

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΕΗΤΤΑΝΗΣ
«Είναι αδιαμφισβήτητο ÄÚÏÎÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÂÑÕÏÔÄÚÎÚÇÚÎÝ ÆÖØÕßËÃÔÇÏ
ÁÔÇÇÖÄÚÇÖÕÒÒ¦ÛÆÓÇÚÇÇßÚÂÝÚÎÝ
ÖÇÔÊÎÓÃÇÝ¬ÕÕÒÕÑÒÎØÜÚÏÑÄÖ¦ÍÜÓÇ
ÄÒÜÔÚÜÔÖÇØÇÍÜÍ×ÔËÃÔÇÏÁÔÇÚËØ¦ÙÚÏÕÖÒÂÍÓÇÖØÕÝÄÒÕßÝÚÕßÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÎÔÃÊÏÇÚÎÔÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÏÙÚËÆÜÄÓÜÝÇÑØ¦ÊÇÔÚÇ
ÖÜÝÁÔÇÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝÇÔÛÃàËÏÄÚÇÔ
ÈØÃÙÑËÏÓÖØÕÙÚ¦ÚÕßÖËØÏÕØÏÙÓÕÆÝ
ÄÚÇÔÇÔÇÍÑ¦àËÚÇÏÔÇÙÑËÌÚËÃºÁÐÜÇÖÄ
ÚÕÑÕßÚÃ»ÑÇÏÄÚÇÔÕÏÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÚÕÔ
ÇÔÇÍÑ¦àÕßÔÔÇÑÇÏÔÕÚÕÓÂÙËÏÖÕÓÁÔÜÝÖÇØ¦ÚÏÝÇØÔÎÚÏÑÁÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝ
ÙßÔÁÖËÏËÝÖÕßÁÞËÏÌÁØËÏÇßÚÂÎÖÇÔÊÎÓÃÇËÃÓÇÏÙÃÍÕßØÕÝÄÚÏÛÇÌÁØËÏÑÇÏ

Η πρώτη μεγάλουÐÊ~ÈØ³Ñ{ËÑ³iØ0{ÑØ{{ÑÜÊt(ÑÖiuÚËoÉ{³ÇÊ³iÐÑ³iØÉÙ{~oÉÉ{Ñ~ÊØKËÑØVÈ³{ØÐÓ¨ÉØ³iØÑÙiÐËÑØ
ÙÈ³ÈTØÑ¨È{ÒÇÉ{ÓÂÑ¨i

Προτεινόμενη ταινία: ${ÑÙÊ³É~{iÐÑ³o¨Ñ×{~Ê³Ñ{ËÑ~Ñ{ÌT{K{³ÉÒ~{ÑÐÉ
k>}__À©~Ñ{ÚÉ¨ËÉØÈÐËÑØ

ΕΛΕΝΑ ΑΛΩΝΕΥΤΗ
«Με τους ÖËØÏÕØÏÙÓÕÆÝÒÄÍÜÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝËÃÓÇÙÚËÓÃÇÇÖÄÚÏÝÕÓ¦ÊËÝ
ËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏ×ÔÖÕßÖÒÂÚÚËÚÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇÚÇÓ¦ÚÎÙÇÔÕÏÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÁÝ
ÖÇØÇÍÜÍÁÝÚÎÒËÕÖÚÏÑÁÝÙËÏØÁÝÊÏÇÌÎÓÃÙËÏÝÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØÑßØ×ÛÎÑÇÔÄÒÇ
ÚÇÌËÙÚÏÈ¦ÒÙßÔÇßÒÃËÝÛÁÇÚØÇÑÇÏ
ËÑÊÎÒ×ÙËÏÝ´ÓËÏÔÇÔÞÜØÃÝËØÍÇÙÃÇ
ÙÑÎÔÕÛÁÚËÝÙËÔÇØÏÕÍØ¦ÌÕÏÊÏËßÛßÔÚÁÝÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÝÎÛÕÖÕÏÕÃÓÕÔÚÁØ
ÙÑÎÔÕÍØ¦ÌÕÏËÔÊßÓÇÚÕÒÄÍÕÏËÏÊÏÑÕÃ
ÙÖÁÙÏÇÒÑÇÏÉÎÌÏÇÑ×ÔËÌÁÓÇÑÏÍÏÁØ
ÑÕÓÓÜÚÁÝÎÒËÑÚØÕÒÄÍÕÏÎÞÕÒÂÖÚËÝ
ÕÖËØÇÚÁØIVVTLUÇÓÖÏÍÏÁØÌØÕÔÚÏÙÚÁÝÓÇÑËÔÃÙÚËÝÑÇÚÇÙÑËßÇÙÚÁÝ
ÙÑÎÔÏÑ×ÔÑÕÒÕØÃÙÚËÝÙßÔÚØÏÖÚÏÑÂÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÚÜÔÖÏÕÖ¦ÔÜËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏ×ÔÊËÔËÃÔÇÏßÖ¦ÒÒÎÒÕÏÇÒÒ¦
ËØÍ¦àÕÔÚÇÏÓËÇÔ¦ÛËÙÎÞÜØÃÝÙÚÇÛËØÄÓÏÙÛÄ©ÏÖØÕÙÜÖÏÑÁÝÏÙÚÕØÃËÝÖÕß
ËÐËÒÃÙÙÕÔÚÇÏÒÄÍÜÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÙË
ÙÖÃÚÏÇÑÇÏÔÕÙÕÑÕÓËÃÇÕÛ¦ÔÇÚÕÝÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÁÝÚØÇÍÜÊÃËÝËÍÑÒËÏÙÓÄÝ
ÈÃÇÚØÇÍÏÑÁÝÏÙÚÕØÃËÝÇÒÒ¦ÑÇÏÞÇØ¦ÝËÃÔÇÏÙÃÍÕßØÕÄÚÏÛÇÇÖÕÚËÒÁÙÕßÔ
ÁÓÖÔËßÙÎÄÞÏÓÄÔÕÍÏÇÚÕÔÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕÇÒÒ¦ÑÇÏÍÏÇÄÒËÝÚÏÝÚÁÞÔËÝÍÏÇ
ÖÕÒÒ¦ÞØÄÔÏÇÓËÚ¦®

Προτεινόμενη ταινία:t&>¦>©x²_uVn
wvV Ì³{Ñ¨ÓÑV¸Æ
(¨Ì~É{³Ñ{o{ÑÐ{ÑÑ¨{³È¨oiÐÑ³{~Ê³Ñ{ËÑÈ¨KÜiÐÑ³ËÇÉ{~Ñ{ÐÑØ¨³¨ÓÉ{ÑÉÑÑÂ{ÜoÊÈÐÉ³i³ÒiÐÑØ
³i~{ËÑåÈ³ÓØ³{ØÐÓ¨ÉØÈÌÜ{
ÑÈ³É¨{¨{³Ê~ÑÐÉ~Ñ{ÈKÑ{ÇÌÐÑ³É
³i~{ËÑÈÜÜo{~ÒÑÑ~ÜÈÚÉË³{Ø
ÙioËÉØ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
«Η Κυπριακή ¸ÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇ¹ÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕßËÃÔÇÏÂÊÎÒÏÒÏÖÕÆÚËÏÇÑÇÏÇßÙÚÎØ¦
ËÐÇØÚ×ÓËÔÎÇÖÄÑßÈËØÔÎÚÏÑÂÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎ¡ËÓÇÛÎÓÇÚÏÑÂÇÑØÃÈËÏÇÎ
ÙÎÓËØÏÔÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÛÇÓÇÝÖ¦ØËÏÇØÑËÚ¦ÞØÄÔÏÇÖÃÙÜÇÔÊËÔÖØÕÚØÁÐÕßÓË
Ú×ØÇÔÇÙ×ÙÕßÓËÄÚÏÓÖÕØÕÆÓË¾ÙÜÝ
ÄÓÜÝËÃÔÇÏÑÇÏÎËßÑÇÏØÃÇÍÏÇÔÇÓÇØÚßØÂÙÕßÓËÓÏÇ¦ÔÛÎÙÎÚÎÝÏÊÏÜÚÏÑÂÝ
ÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÝÇÔÕÏËÚÇÏØÃËÝÖÇØÇÍÜÍÂÝÚÕÒÓÂÙÕßÔÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÔÓË
ÓÎÊÇÓÏÔ¦ÓÁÙÇÇÖÕÓÄÔÜÙÎÂÚÇÔ
ËÐÇØÞÂÝÁÔÇËØÍÇÒËÃÕÍÏÇÖÕÒÒÕÆÝÙËÔÇØÏÕÍØ¦ÌÕßÝÚ×ØÇÛÇËÃÔÇÏÑÇÏÖÄÒÕÝ
ÁÒÐÎÝÍÏÇÁÓÖÔËßÙÎÇÊÕÆÓËÙÃÍÕßØÇ
ÓÏÇÖÒÎÛ×ØÇÚÇÏÔÏ×ÔÑÇÏÚÎÒËÕÖÚÏÑ×Ô
ÙËÏØ×ÔÚÇËÖÄÓËÔÇÞØÄÔÏÇÚÇÕÖÕÃÇ
ÛÇÑÇÚÇÖÏ¦ÔÕÔÚÇÏÓËÚÕÛÁÓÇ³ÓËÙÇ
ÂÁÓÓËÙÇÓËÚÕÔÃÊÏÕÚØÄÖÕÖÕßÕÏ
ÚÇÏÔÃËÝqÇÍÑÕÙÓÃÕßÕÒÁÓÕßËÃÔÇÏ
ÙÚÇÛËØ¦ÙÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÇÖÄÚÎÔÊËÑÇËÚÃÇÚÕß»®

Προτεινόμενη ταινία: t(ÑÖiu³iØ0{ÑØ{{ÑÜÊV¸ÆdVÖ¨Ø
åÌ³{Ø~ÑÜÖ³É¨ÉØ³Ì{ÉØ³Ñ{ËÉØ³È
Ñ{ÑÈKÜÓÉ{~Ñ³ÒÐÑ³ÑÓÑt©Rx>
Xx©²>RxnuÐ{ÑØÒÜÜiØ~Ñ³io¨ËÑØ Ñ
ÉËÙØÑÐÌiØÈÓ¨TÉ³Ñ{ÐÓÑÑÌ
³iËÙ{Ñ³i{~oÓÉ{ÑVÈÐÌØÚÑÑ³i×Ì¨Ø{ÌØÉËÑ{ÈTÜo{~ÌØ
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ΙΔΕΕΣ

Τα αντισώματα της ενημέρωσης

Η κρίση του κορωνοϊού χτυπάει και τα ΜΜΕ, τα οποία καλούνται να επενδύσουν στην αξιοπιστία τους για να επιβιώσουν
Του ΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ

Στις 16 ΜαρτίουÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝÇØ
ÛØÕÍØ¦ÌÕÝ ßØÏ¦ÑÕÝÛÇÔÇÙÏ¦ÊÎÝ
ÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÓÁÙÇÇÖÄÚÕÔÖØÕÙÜ
ÖÏÑÄÚÕßÒÕÍÇØÏÇÙÓÄÙÚÕ-HJLIVVR
ÚÎÊÏÇÑÕÖÂÚÎÝÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÚÕßÓË
ËÔÎÓËØÜÚÏÑÂÏÙÚÕÙËÒÃÊÇËÐÇÏÚÃÇÝ
ÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÓËÍ¦ÒÎÖÇÆÙÎ
ÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÁÑÇÔËÚÕßÝÊÏÇÌÎ
ÓÏÙÚÁÝÔÇÇÖÕÙÆØÕßÔÚÏÝÑÇÚÇÞÜØÃ
ÙËÏÝÚÕßÝÇÖÄÚÇÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ¦ÑÇÏ
ÚÇÎÒËÑÚØÕÔÏÑ¦ÓÁÙÇËÔÎÓÁØÜÙÎÝ
ÃÍËÝÓÁØËÝÓËÚ¦ÇÔÇÑÕÏÔ×ÛÎÑËÚÕ
ÑÒËÃÙÏÓÕËÔÄÝÇÛÒÎÚÏÑÕÆÑÇÏËÔÄÝ
ÓÕßÙÏÑÕÆØÇÊÏÕÌ×ÔÕßÊÏÇÑÕ
ÖÂÚÜÔÇÛÒÎÚÏÑ×ÔÊÏÕØÍÇÔ×ÙË
ÜÔÖØÕÑ¦ÒËÙËÓËÍ¦ÒÕÖÒÂÍÓÇÙÚÕ
ÇÛÒÎÚÏÑÄØËÖÕØÚ¦àÑÇÏÚÕÑÒËÃÙÏÓÕ
ÛË¦ÚØÜÔÓÕßÙËÃÜÔËÑÛÁÙËÜÔÖË
ØÏÄØÏÙËÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÚÇÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑ¦
ÔÁÇÌÎÓËØÃÊËÝÑÇÏÚÎÒËÕÖÚÏÑÕÃ
ÙÚÇÛÓÕÃ¦ØÞÏÙÇÔÔÇßÏÕÛËÚÕÆÔÚÕ
ÓÁÚØÕÚÎÝÇÔÇÙÚÕÒÂÝÙßÓÈ¦ÙËÜÔ
ÍÏÇÚÕßÝËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÚÕßÝËÃÚË
ÙËÄÒÕßÝÂÙËÚËÞÔÏÑÕÆÝÑÇÏÊÏÕÏ
ÑÎÚÏÑÕÆÝßÖÇÒÒÂÒÕßÝªÇÊÏÕÌÜÔÏ
ÑÕÃÖÇØÇÍÜÍÕÃËØÍ¦àÕÔÚÇÏÇÖÄÚÕ
ÙÖÃÚÏÑÇÏÙÚÁÒÔÕßÔÚÏÝÇÚ¦ÑËÝÚÕßÝ
ÓËÓÁÏÒÙËÁÔÇÔÓÕÔÇÞÏÑÄÎÞÕÒÂ
ÖÚÎÙÚÎÔÁÊØÇÚÕßÙÚÇÛÓÕÆÎ
ÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÏÖØÕÙÖÇÛÕÆÔÇÖÄÚÕ
ÙÖÃÚÏÚÕßÝÔÇÇÔÚÇÖÕÑØÏÛÕÆÔÙÚÇ
ÇßÐÎÓÁÔÇÑÇÛÂÑÕÔÚÇÚÕßÝ¶ËÏÊÏÑ¦
ÄÙÕÏÇÙÞÕÒÕÆÔÚÇÏÓËÚÕØËÖÕØÚ¦à
ÚÎÝ±ÍËÃÇÝ¶ËÔ×ÚÇßÚÄÞØÕÔÇÓÇÍËÏ
ØËÆÕßÔÊÏÇÈ¦àÕßÔÚÇÖÇÏÊÏ¦ÚÕßÝ
ÈÍ¦àÕßÔÈÄÒÚÇÚÕÔÙÑÆÒÕ
ÃÔÇÏÙÇÌÁÝÄÚÏÕÑÕØÜÔÕáÄÝ
ÊËÔÛÇ¦ÌÎÔËÇÒ×ÈÎÚÕÚÕÂÊÎ
ËÆÛØÇßÙÚÕÕÏÑÕÙÆÙÚÎÓÇÚÜÔÓÁ
ÙÜÔËÔÎÓÁØÜÙÎÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÚÇ
ÊÎÓÕÙÏÕÍØÇÌÏÑ¦ÖÎÍÇÊ¦ÑÏÇ¶ÚÕß
4LZZLUNLYÑÇÏÚÕß=PILY¶ÊËÔËÃ
ÔÇÏÒÃÍÕÏÄÙÕÏßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔÄÚÏ
ÇßÚÄÖÕßÐËÑÃÔÎÙËÎÊËÑÇËÚÂÝÕÏ
ÑÕÔÕÓÏÑÂÑØÃÙÎÛÇÇÖÕÚËÒËÏ×ÙËÏ
ÎÑØÃÙÎÚÎÝ±ÍËÃÇÝ
¡ÎÔÕÓÃàËÚËÄÓÜÝÄÚÏÚÕÖØÄ
ÈÒÎÓÇËÃÔÇÏÓÄÔÕÊÏÑÄÓÇÝÖÄÚÕ
 ÑÇÏÓËÚ¦ÕÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÄÝ
ÍÏÇÚÕÓÁÒÒÕÔÚÜÔ¡¡ÇÌÕØ¦

ÙÚÎÔÑßÑÒÕÌÕØÃÇÙÚÎÔÚÎÒËÛÁÇ
ÙÎÙÚÇÑÒÏÑÏÊÏÑ¦ÙËÄÚÏÇÌÕ
Ø¦ÚÕÏÇÊÃÑÚßÕÑÇÔËÃÝÊËÔÇÔÂÑËÏ
ÖÒÁÕÔÙËÁÔÇÖÇÛÎÚÏÑÄÇÑØÕÇÚÂØÏÕ
ËÏÊÂÙËÜÔßÓÓËÚÁÞÕßÓËËÔËØÍ¦
ÙÚÕÔÑÆÑÒÕËÏÊÂÙËÜÔ©ÚÏÓÕÏØÇ
àÄÓÇÙÚËÙÚÕÏÇÊÃÑÚßÕÇÖÕÚËÒËÃ
ÓÏÇÊØ¦ÙÎÖÕßËÓÖËØÏÁÞËÏËßÛÆ
ÔÎÍÏ»ÇßÚÄÎÖÇÏÊËÃÇÙÚÇ¡¡
ËÃÔÇÏÖÒÁÕÔÇÔÇÍÑÇÃÇ®ÓÇÝÒÁËÏÎ
ÑÒÜÔÏÙÚÏ×ÚÕß

«Η στήριξη των ποιοτικών ΜΜΕ σε αυτή την
περίοδο είναι στήριξη
της ενημέρωσης
και της Δημοκρατίας».
ÚÕßÝÖ¦ÔÚËÝÇÑÄÓÎÑÇÏÚÕßÝÊÏË
ÛÔËÃÝÏÙÞßØÕÆÝÖÇÃÑÚËÝÚÎÝËÔÎ
ÓÁØÜÙÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑØÃÙÎÁÑÇ
ÔËÇØÑËÚÕÆÝÔÇÑÒËÏÊ×ÙÕßÔÚÎÔ
ÉÎÌÏÇÑÂÚÕßÝÖÄØÚÇÑÇÏÔÇÚÎÔ
ÇÔÕÃÍÕßÔÓÄÔÕÙÚÕßÝÙßÔÊØÕÓÎÚÁÝ
ÚÕßÝÄÖÜÝÕÏ5L^@VYR;PTLZÑÇÏ
Î>HSS:[YLL[1V\YUHS6ÙÕÏÓÖÕ
ØÕÆÙÇÔÔÇÖÒÎØ×ÙÕßÔËÃÞÇÔÖØÄ
ÙÈÇÙÎÙËÇÐÏÄÖÏÙÚÎËÔÎÓÁØÜÙÎ
ÒÒÕÏÄÖÜÝÕ.\HYKPHUàÎÚÕÆÔ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂËÔÃÙÞßÙÎÇÖÄÚÕßÝ
ÇÔÇÍÔ×ÙÚËÝÚÕßÝÞÜØÃÝÄÓÜÝÔÇ
ÇÖÇÍÕØËÆÕßÔÚÎÔÖØÄÙÈÇÙÎÙÚÏÝ
ËÏÊÂÙËÏÝÚÕßÝËÖÏÊÎÓÃÇÚÕßÑÕ
ØÜÔÕáÕÆ¦ÔÕÏÐË®ÇÑÄÓÎÑÇÏÚÏÝ
ÑÒËÏÙÚÁÝÏÙÚÕÙËÒÃÊËÝËÑÊÎÓÕÑØÇ
ÚÃàÕÔÚÇÝÚÎÔÇÐÏÄÖÏÙÚÎËÔÎÓÁØÜ
ÙÎÇÒÒ¦ÎÇÖÄÚÕÓÎÖÚ×ÙÎÚÜÔ
ÊÏÇÌÎÓÏÙÚÏÑ×ÔËÙÄÊÜÔ¦ØÞÏÙË
ÑÇÏËÑËÃÔÇÍÃÔËÚÇÏÇÏÙÛÎÚÂÑÇÏ
ÓÇàÃËÑÔÁÕßÕÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÄÝ
ÍÏÇÚÕÓÁÒÒÕÔ©¡¦ÏÑÒÕÆÕÕÊÏ
ËßÛßÔÚÂÝÚÕßÎÒËÑÚØÕÔÏÑÕÆ5L^
@VYRLYÁÑÒËÏÔËÖØÏÔÇÖÄÒÃÍËÝÓÁ
ØËÝÁÔÇËÑÚËÔÁÝ¦ØÛØÕÚÕßÍÏÇÚÇ
¡¡ÙÚÎÔËÖÕÞÂÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝ
ÍØ¦ÌÕÔÚÇÝÄÚÏÄÖÜÝÕ*6=0+ 
ÛÇÇÒÒ¦ÐËÏÚÕÚÕÖÃÕÚÎÝÞ×ØÇÝÛÇ
Ñ¦ÔËÏÚÕÃÊÏÕÑÇÏÙÚÕÕÏÑÕÙÆÙÚÎÓÇ
ÚÜÔ¡¡¬ÕËØ×ÚÎÓÇÚ×ØÇËÃÔÇÏ
ÙËÚÏÖÕÙÕÙÚÄÇßÚÄÙÙÚÕÕÏÑÕ
ÙÆÙÚÎÓÇÛÇËÖÏÈÏ×ÙËÏÑÇÏÖÄÙÕ
ÇÖÄÇßÚÄÛÇÓÖÕØËÃÔÇÇÖÕÑÇÚÇ
ÙÚÇÛËÃ®ÙÎÓËÃÜÔË
ØÑËÚÕÃÙËÇßÚÄÚÕÙÎÓËÃÕÚÕß
ØËÖÕØÚ¦àÓÖÕØËÃÔÇËÍÑÇÚÇÒËÃÉÕßÔ
ÚÎÔÇÔ¦ÍÔÜÙÎÑÇÏÔÇÓÖÕßÔÙÚÕ
-HJLIVVRÂÙËÑ¦ÖÕÏÇ¦ÒÒÎÖÒÇÚ
ÌÄØÓÇÇÔÇàÎÚ×ÔÚÇÝÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝ
ËÏÊÂÙËÏÝÇÚÏÝÈØÕßÔÑÇÏÓ¦ÒÒÕÔ
ÊËÔÛÇËÑÒËÃÉÕßÔÖÕÚÁÇÒÒ¦ÙÚÎÔ
ËÖÕÞÂÚÎÝßÖËØÖÒÎØÕÌÄØÎÙÎÝÕÏ

Οι ζημίες

«Οι αναγνώστες ÓTÈ~Ñ{{ËÙ{{ÉÈÚÖio{Ñ³Ñ VÑ×ÖÐÉ³{Ø¨³{ÐÊÉ{Ø³ÈØVØ¡~Ñ³ÑÑÜ³ÓØÉ{ÙÊÉ¢
~ÑÚ¨ËÇÈ³iVÈiÜÊÊTÑÐiÜÊVÚÓiÈÑÈ³Ò~Ñ³ÓTÈU³i~È~Ü×¨ËÑV³i³iÜÉÚÓÑiV³Ñ~Ü{~uVÜÓÉ{i.ËÈåÜ{³{³ÈVÙ{ÉÈÚÖ³¨{Ñ³Èº¦>x©²©>Hº²º¦>x©
ËÏÊÂÙËÏÝÑÇÏÕÏÇÐÏÄÖÏÙÚËÝËÏÊÂÙËÏÝ
ÁÞÕßÔÓËÍ¦ÒÎÊÏÇÌÕØ¦ËÔ×ÎÖÇ
ØÇÍÜÍÂÚÕßÝÑÇÏÕÖÒÕßØÇÒÏÙÓÄÝ
ÚÕßÝËÃÔÇÏàÂÚÎÓÇÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ
¬ÕËØ×ÚÎÓÇÓËÚ¦ÚÎÔÑØÃÙÎ
ÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆËÃÔÇÏÖ×ÝÛÇÊÎ
ÓÏÕßØÍÎÛËÃÁÔÇÔÁÕÖÇØÇÍÜÍÏÑÄ
ÓÕÔÚÁÒÕ®ÒÁËÏÙÚÎÔ ®ÕÑÇÛÎ
ÍÎÚÂÝ©ÏÑÕÔÕÓÃÇÝÑÇÏÏÕÃÑÎÙÎÝ
ÚÜÔ¡¡ÚÕßÚÓÂÓÇÚÕÝÎÓÕÙÏÕ
ÍØÇÌÃÇÝÚÕßÏ×ØÍÕÝ¬ÙÕßØ
È¦ÑÇÝÙÚÕÕÖÕÃÕÛÇÊÏÇÙÌÇÒÃàÕß
ÓËÄÚÏÁÔÇÊÎÓÄÙÏÕÇÍÇÛÄÄÖÜÝÎ
ÖÒÎØÕÌÄØÎÙÎÑÇÏÎËÔÎÓÁØÜÙÎ
ÛÇÖØÕÙÌÁØËÚÇÏÑÇÏÜÝÏÊÏÜÚÏÑÄ
ÇÍÇÛÄÖ×ÝÛÇËÃÔÇÏÈÏ×ÙÏÓÕÑÇÏ
ÛÇËÐßÖÎØËÚËÃÚÏÝÇÐÃËÝÚÕßÖÒÕß
ØÇÒÏÙÓÕÆÑÇÏÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ¬Ç
ÓÁÙÇËÔÎÓÁØÜÙÎÝÛÇÖØÁÖËÏÔÇ
ÇÖÕÑÚÂÙÕßÔÓÏÇÙÆÔÛËÚÎÖÕÒÏÚÏÑÂ
ËÙÄÊÜÔÖËØÏÌËØËÏÇÑ¦ÚÕßÖËØÏËÞÕ

ÓÁÔÕßÚÕßÝÏÇÔÇÍÃÔËÏÇßÚÄÞØËÏ¦
àËÚÇÏÖÕÒÒÂÊÕßÒËÏ¦ÙÚÎÊÏÑÚÆÜÙÎ
ÓËÞÕØÎÍÕÆÝÏÊØÆÓÇÚÇÖÕÏÕÚÏ
ÑÂÊÎÓÕÙÏÕÍØÇÌÃÇÑÕÙÚÃàËÏÙÜÝ
ÞØËÏÇÙÚÕÆÔÑÇÏÛËÚÏÑ¦ÑÃÔÎÚØÇÇÖÄ
ÚÕÑØ¦ÚÕÝÄÖÜÝÌÕØÕÇÖÇÒÒÇÍÁÝ®
ÚÕÔÃàËÏ¡ËÍÇÒÆÚËØÕÑÃÔÊßÔÕÈÏÜ
ÙÏÓÄÚÎÚÇÝÈÒÁÖËÏÕÑÇÛÎÍÎÚÂÝÙÚÇ
ÓÏÑØ¦ËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑ¦ÙÞÂÓÇÚÇÚÏÝ
ÚÕÖÏÑÁÝËÌÎÓËØÃÊËÝÑÇÏÚÏÝÏÙÚÕÙË
ÒÃÊËÝÖÕßÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑÇÔÓÁÙÇ
ÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑØÃÙÎßÚÁÝÕÏ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÛÇÞØËÏÇÙÚËÃÔÇÑÇÏ
ÔÕÚÕÓÂÙÕßÔÑÇÏÔÇÇÔÇàÎÚÂÙÕßÔ
ÁÓÓËÙËÝÖÎÍÁÝËÙÄÊÜÔÍÏÇÔÇËÖÏ
ÈÏ×ÙÕßÔ¬ÇÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ¦ÓÁÙÇ
ÖÏÙÚËÆÜÛÇÖÇØÇÓËÃÔÕßÔÈÏ×ÙÏ
ÓÇÍÏÇÚÃÁÞÕßÔÞÚÃÙËÏÁÔÇÓËÍ¦ÒÕ
IYHUKUHTLÙÜÝÔÇÓÎÔÁÞÕßÔÚÇ
ÁÙÕÊÇÚÕßÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕßÓÕÔÚÁ
ÒÕßÑÇÛ×ÝÖËØÔ¦ÔËÙÚÎÔÉÎÌÏÇÑÂ

ËÖÕÞÂÇÒÒ¦ÛÇËÐÇÙÌÇÒÃàÕßÔÁÔÇ
ÑÄÙÚÕÝÖÕÏÕÚÏÑÕÆÖËØÏËÞÕÓÁÔÕß
ÝÓÎÔÐËÞÔ¦ÓËÄÓÜÝÄÚÏÚ×ØÇ
ÊÁÞÕÔÚÇÏÁÔÇÊËÆÚËØÕÞÚÆÖÎÓÇÓË
Ú¦ÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑØÃÙÎ®
ËÔÎÓÁØÜÙÎÄÓÜÝÊËÔËÐÇØ
Ú¦ÚÇÏÓÄÔÕÇÖÄÚÇÃÊÏÇÚÇÓÁÙÇ
ËÔÎÓÁØÜÙÎÝÇÒÒ¦ÑÇÏÇÖÄÚÕßÝ
ÇÔÇÍÔ×ÙÚËÝÇÑØÕÇÚÁÝÑÇÏÚÎÒË
ÛËÇÚÁÝÚÕßÝ©ÏÇÔÇÍÔ×ÙÚËÝÇÔË
È¦àÕßÔÑÇÏÑÇÚËÈ¦àÕßÔÚÇ¡¡®
ÓÇÝÒÁËÏÎÃÙÙßÒÜÔÏÙÚÏ×ÚÕß
ÊÏËßÛÆÔÚØÏÇÚÕß1V\YUHSPZ[ZHIV\[
1V\YUHSPZT1(1NYÖÕßÇÙÞÕÒËÃ
ÚÇÏÓËÚÎÔËÏÊÎÙËÕÍØÇÌÏÑÂÖÇÏÊËÃÇ
ÚÜÔÖÕÒÏÚ×ÔUL^ZSP[LYHJ`©Ï
ÇÔÇÍÔ×ÙÚËÝÁÞÕßÔÑÇÏÕÏÃÊÏÕÏËß
ÛÆÔÎÍÏÇÚÇ¡¡ÇÌÕÆÓËÚÏÝÖØÕ
ÚÏÓÂÙËÏÝÚÕßÝÜÝ¸ÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝËÏ
ÊÂÙËÜÔ¹ÑÇÛÕØÃàÕßÔÚÎÔßÉÎÒÂÂ
ÞÇÓÎÒÂÛÁÙÎÖÕßÇßÚ¦ÑÇÚÁÞÕßÔ!

ÝÓÎÔÐËÞ¦ÙÕßÓËÔÇËÖÏÙÎÓ¦
ÔÕßÓËËÊ×ÑÇÏÚÎÔËßÛÆÔÎÚÜÔÊÏÇ
ÌÎÓÏàÄÓËÔÜÔËÚÇÏØËÏ×ÔÊÏÇÌÂ
ÓÏÙÎÑØÇÚÏÑÂÑÇÏÏÊÏÜÚÏÑÂÁÖÇÏÐË
ØÄÒÕÙÚÎÈÏÜÙÏÓÄÚÎÚÇÚÜÔÖÇØÇ
ÊÕÙÏÇÑ×ÔÑÇÏÔÁÜÔÓÁÙÜÔËÔÎÓÁ
ØÜÙÎÝÓËÃÜÙÎÚÎÝÊÏÇÌÎÓÏÙÚÏ
ÑÂÝÊÇÖ¦ÔÎÝËÔÓÁÙÜÖÇÔÊÎÓÃÇÝ
ËÃÔÇÏËÔÚßÖÜÙÏÇÑÂÑÇÏÓÖÕØËÃÔÇ
ÇÏÚÏÕÒÕÍÎÛËÃÍÏÇÚÏÝÓÏÑØÕÓËÙÇÃËÝ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ©ÞÏÄÓÜÝÍÏÇÄÒÕßÝ
ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÎÑÒÜÔÏÙÚÏ×ÚÕß
±Ö¦ØÞÕßÔÏÙÞßØÁÝËÚÇÏØËÃËÝÑÇÏ
ÏÊØÆÓÇÚÇÖÕß¸ÇÔÚÁÞÕßÔ¹àÎÓÃ
ËÝÑÇÏÚÕßÝÊÃÔËÚÇÏÎËßÑÇÏØÃÇÔÇ
ÖØÕÈÒÎÛÕÆÔÓËÁÔÇÔÊÏÇÌÕØËÚÏ
ÑÄÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ßÖËÆÛßÔÕÚØÄÖÕ
ÙÚÂØÏÐÎÚÜÔÖÕÏÕÚÏÑ×Ô¡¡
ÙËÇßÚÂÚÎÔÖËØÃÕÊÕËÃÔÇÏÙÚÂ
ØÏÐÎÚÎÝËÔÎÓÁØÜÙÎÝÑÇÏÚÎÝÎ
ÓÕÑØÇÚÃÇÝ®
ËÖÄÓËÔÎÓÁØÇÃÙÜÝÈØËÏÚÕ
ÚÕÖÃÕÚÜÔÓÁÙÜÔËÔÎÓÁØÜÙÎÝÖÒÎ
ÍÜÓÁÔÕÄÖÜÝÑ¦ÛË¦ÒÒÎÖÇØÇÍÜÍÏ
ÑÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇ¡ÁÙÇÙËÇßÚÂ
ÄÓÜÝÚÎÊËÆÚËØÎÑØÃÙÎÐËÞÜØÃ
àÕßÔÕÏÉÆÞØÇÏÓËÝÌÜÔÁÝÑÇÏÄÙÕÏ
Ñ¦ÔÕßÔÚÎÊÕßÒËÏ¦ÚÕßÝÓËËÖÇÍ
ÍËÒÓÇÚÏÙÓÄÑÇÏËßÛÆÔÎ¬ÕÑÕÏÔÄ
ËÏÊÏÑ¦ÓÁÙÇÙÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇÌÇÃ
ÔËÚÇÏÄÚÏÇÔÇàÎÚËÃÚÎÔÇÐÏÄÖÏÙÚÎ
ÖÒÎØÕÌÄØÎÙÎÄÖÜÝÖØÕÑÆÖÚËÏ
ÇÖÄÖØÄÙÌÇÚÎÁØËßÔÇÑÕÏÔÂÝÍÔ×
ÓÎÝÚÕßØÍÇÙÚÎØÃÕßÏËÛÔÕÆÝÑÇÏ
ÏØÎÔËßÚÏÑÂÝÎÓÕÙÏÕÍØÇÌÃÇÝ071
3HIÚÕßÚÓÂÓÇÚÕÝÎÓÕÙÏÕÍØÇÌÃ
ÇÝÑÇÏ¡¡ÇÔ¦ÑÚÎÙÎÚÎÝ
ËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝÚÕßÑÕÏÔÕÆËÃÔÇÏÚÕ
ÙÚÕÃÞÎÓÇÚÎÝÔÁÇÝËÖÕÞÂÝ
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ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ
Του ΔΙΟΝΥΣΗ

Π. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ*

ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ

Η διάρκεια της ημέρας

Σ

τα μέσα ÚÕßÖËØÇÙÓÁÔÕßÓÂÔÇ
ÓÏÇÕÓ¦ÊÇËØËßÔÎÚ×ÔÇÖÄÚÕ
ÒËÆÛËØÕÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÚÜÔ
ØßÐËÒÒ×ÔÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÄÚÏÎÎ
ÖËØÏÙÚØËÌÄÚÇÔÚÇÞÆÚËØÇÖØÏÔÇÖÄ
ÖËØÃÖÕßËÑÇÚÞØÄÔÏÇÇÖÄÄÚÏ
ÙÂÓËØÇÍËÍÕÔÄÝÖÕßÁÑÇÔËÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÎÓÁØÇÝÔÇËÃÔÇÏÑÇÚ¦
ÖËØÃÖÕßÓÏÙÂ×ØÇÓÏÑØÄÚËØÎ
×ØËÝÇÖÄÚÎÙÎÓËØÏÔÂ®ËÃÊÎÙÎÇßÚÂÓÕßÛÆÓÏÙËÓÏÇËÔÊÏÇÌÁØÕßÙÇÙÞËÚÏÑÂËØ×ÚÎÙÎÖÕßÓÕß
ËÃÞËÑ¦ÔËÏÁÔÇÝÇÑØÕÇÚÂÝÓÕßÑÇÏ
ÎÕÖÕÃÇÁÍÏÔËÇÌÕØÓÂÍÏÇÓÏÇÕÓÏÒÃÇÓÕßÚÎÔ¦ÔÕÏÐÎÚÕßÓË
ÛÁÓÇÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßÁÚÕßÝÖËØÏÌÕØ¦ÚÎÝÎÝÖÕßÁÞËÏÓ¦ÒÒÕÔ
ÖÇØÇÓËÃÔËÏÙÚÇÛËØÂÚÇÚËÒËßÚÇÃÇ
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÞØÄÔÏÇÑÇÏËÃÔÇÏ
ÃÙÎÓËÖËØÃÖÕß×ØËÝÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÎÓÁØÇÝÖËØÏÙÚØÕÌÂ
ÄÓÜÝËÃÔÇÏÓÏÇ¦ÒÒÎÏÙÚÕØÃÇÖÕß
ÖËØÏÕØÃàËÚÇÏÙÚÏÝÓËÚØÂÙËÏÝÖÕß
ÁÞÕßÔÍÃÔËÏÍÏÇÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÖËØÃÖÕß ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÞØÄÔÏÇ
ÚÎÔÃÊÏÇÖËØÃÕÊÕÊÎÒÇÊÂÖÕßÕÏ
ÖØ×ÚÕÏÖÕÒßÑÆÚÚÇØÕÏÕØÍÇÔÏÙÓÕÃ
ÁÑÇÔÇÔÚÎÔËÓÌ¦ÔÏÙÂÚÕßÝÙÚÕßÝ
ÜÑËÇÔÕÆÝÚÎÝÎÝ
¬ÇÙÆÍÞØÕÔÇÙÚÕÏÞËÃÇÓ¦ÝÒÁÔË
ÄÚÏÕÏÖÇÒÏØØÕÏÇÑÁÝÊßÔ¦ÓËÏÝÖ¦ÔÜÙÚÇÔËØ¦ÚÜÔÜÑËÇÔ×ÔÖØÕÑÇÒÕÆÔÚØÏÈÁÝÖÕßÓËÏ×ÔÕßÔÚÎÔ
ÖËØÏÙÚØÕÌÂÚÎÝÎÝÑÇÚ¦
ÚÕßÊËßÚËØÕÒÁÖÚÕßÑ¦ÛËÇÏ×ÔÇ
¢ßÙÏÑ¦ÊËÔËÃÔÇÏÇØÑËÚÄÔÇÈÇÙÏÙÚÕÆÓËÙÚÏÝÖÇÒÏØØÕÏÇÑÁÝÓÄÔÕ
ÚØÏÈÁÝÇÒÒ¦ÛÇÖØÁÖËÏÔÇßÖÕÒÕÍÃÙÕßÓËËÖÃÙÎÝÚÏÝÑÏÔÂÙËÏÝÚÜÔ
ÚËÑÚÕÔÏÑ×ÔÖÒÇÑ×ÔÑÇÏÚÕÆÉÕÝ
ÚÎÝÛÇÒ¦ÙÙÏÇÝÙÚ¦ÛÓÎÝÓËÚÇÐÆ
¦ÒÒÜÔÇÙÏÙÓÁÔÕÏÙÚÏÝÓÁÞØÏÙÂÓËØÇÁØËßÔËÝÓÖÕØÕÆÓËÔÇËÑÚÏÓÂÙÕßÓËÇØÑËÚ¦È¦ÙÏÓÇÄÚÏÖØÏÔÇÖÄ
ÖËØÃÖÕß ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÞØÄÔÏÇ
ÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÎÓÁØÇÝÖØÁÖËÏÔÇ
ÂÚÇÔÖËØÃÖÕß×ØËÝÕÖÄÚËÑÇÏ
ÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßÁÚÕßÝÁÌÚÇÔËÚÏÝ
ÎÓÁØËÝÏÇËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ
ÞØÄÔÏÇÓËÚ¦ÚÎÔÖËØÃÕÊÕËÑËÃÔÎÎ
ÖËØÏÙÚØÕÌÂÚÎÝÎÝÙßÔËÞ×ÝËÒÇÚÚÜÔÄÚÇÔÓÁÞØÏÝÄÚÕßÒÃÍÕÖØÏÔ
ÇÖÄÚÎÓËÍ¦ÒÎÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÜÔÊÏÇÌÄØÜÔËÏÊ×ÔàÜÂÝÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇ
ÚÎÝ ¦ÓÈØÏÇÝÑØÎÐÎÝÄÖÜÝÕÔÕÓ¦àËÚÇÏÎÎÓÁØÇËÃÞËÌÚ¦ÙËÏÚÏÝ
×ØËÝÑÇÏÚÕÁÚÕÝËÃÞËÚÄÚË
ÊÏ¦ØÑËÏÇÎÓËØ×Ô
ÑÇÚÄËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÞØÄÔÏÇ
ÖÁØÇÙÇÔÑÇÏÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÓÁØÕÝÚÎÝÐÎØ¦ÝÚÕßÖÒÇÔÂÚÎÓÇÝ
ËÃÞËÙßÍÑËÔÚØÜÛËÃÙÚÇÔÄÚÏÇÙË
ÓÏÇßÖËØÂÖËÏØÕÚÎÔÕÖÕÃÇÕÔÕÓ¦àÕßÓËÙÂÓËØÇÑÕÔÚÈ¦ÔÇÖÕß

Ο Τάκης Καμπύλης γεννήθηκε στο
Ναύπλιο. Ξεκίνησε τη δημοσιογραφία στα «Νέα», το 1986, ως
ρεπόρτερ και στη συνέχεια ως
αρχισυντάκτης. Το 2006 εργάστηκε ως διευθυντής σύνταξης στον
«Ελεύθερο Τύπο» και μετά στην
«Καθημερινή», από το 2007 ώς το
2010, ως επιτελικό στέλεχος και
αρθρογράφος. Από το 2010 μέχρι
το 2014 ήταν γενικός διευθυντής
του δημοτικού ραδιοσταθμού του
Δήμου Αθηναίων, «Αθήνα 9,84».
Το νέο του μυθιστόρημα, «Γίγαντες και φασόλια», κυκλοφορεί
από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό πλάι στο κρεβάτι σας;

Ο πλανήτης μας ÌØ×ÑËÉ³Ñ{ÑÌ³×ÉooÒ¨{.³ÑT¨Ì{ÑÈÓ¨T³Ñ{V{iÐÓ¨ÉØÈÉTØÚÑÐÉoÑÜÈV~ÑÚØi.ÉÜÊiÚÑÑÐÑ~¨ÖÉ³Ñ{ÌÜ~Ñ{{ÜÖÑÌ³ii

Πριν από περίπου
900 εκατομμύρια
χρόνια, η διάρκεια
της ημέρας πρέπει
να ήταν περίπου
18 ώρες, οπότε και
η διάρκεια του έτους
έφτανε τις 487 ημέρες.
ÓËÚÇÑÏÔÕÆÔÚÇÔÖØÕÝÚÕÔ§ÄÚÏÕ
ÄÒÕÄÚÇÔÚËÒÏÑ¦ÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÚÓÂÓÇÚÎÝÈßÛÃÙÚÎÑËÙÚÕÔ
ÜÑËÇÔÄÚÏÝÇØÞÁÝÚÎÝ©ØÊÕÈÃÑÏÇÝÖËØÏÄÊÕßÙÚÏÝÛ¦ÒÇÙÙËÝÑÇÏ
ÙÚÕßÝÜÑËÇÔÕÆÝÚÎÝÎÝßÖÂØÞË
ÓÏÇÓËÍ¦ÒÎÖÕÏÑÏÒÃÇËÏÊ×ÔàÜÂÝ
ËÔ×ÚÎÔÃÊÏÇËÑËÃÔÎÖËØÃÕÊÕÚÇ
ÖØ×ÚÇÌßÚ¦ÓËÚÇÑÏÔÂÛÎÑÇÔÑÇÏ
¦ØÞÏÙÇÔÔÇÑÇÒÆÖÚÕßÔÍÏÇÖØ×ÚÎ
ÌÕØ¦ÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇÚÎÝÐÎØ¦Ý
¬ÎÔËÖÕÞÂËÑËÃÔÎÓÏÇÖÒÂØÎÝ
ÖËØÏÙÚØÕÌÂÚÎÝÎÝÊÏÇØÑÕÆÙË
×ØËÝÑÇÏÚÕÁÚÕÝÎÓÁØËÝËØÃÖÕßËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ
ÞØÄÔÏÇÇØÍÄÚËØÇÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇ
ÚÎÝËÈÄÔÏÇÝÖËØÏÄÊÕßßÖÂØÞÇÔ
ÚØËÏÝÑÆØÏËÝÂÖËÏØÕÏËÔ×ÖØÕÝÚÇ

ÚÁÒÎÚÎÝËÃÞÇÔËÓÌÇÔÏÙÚËÃËÖÃÙÎÝ
ÕÏÌÚÁØËÝÚÇÖØ×ÚÇÊ¦ÙÎÑÇÏÚÇ
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Γιατί «γίγαντες και φασόλια»;

ΚΡΙΤΙΚΗ
Tης ΜΑΡΙΑΣ

Διοργανώνετε ένα δείπνο.
Ποιους ποιητές ή συγγραφείς
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ÊËÔÖÇÆËÏÜÙÚÄÙÕÔÇËÑÊÎÒ×ÔËÚÇÏ
ÑßØÃÜÝÜÝÍËÔÏÑËßÓÁÔÎÓÇÍÔÎÚÏÑÂÁÒÐÎÖØÕÝÚÎÛÎÒßÑÂÕÓÕØÌÏ¦
¶ÓÏÇÕÓÕËØÜÚÏÑÂÊÏËÑÊÃÑÎÙÎÚÎÝ
ÇØÞÏÑÂÝÓÎÚÁØÇÝ" ÇØÁÒÒÎËÃÔÇÏ
ÇÖÕÒÇßÙÚÏÑÂÁÐßÖÔÎÑÇÏÚÕÒÓÎØÂ
ÙÚÇÊÆÙÑÕÒÇ©ÙÕÚÎÔÖÇØÇÍÔÜØÃàÕßÓËÚÄÙÕÛÇÒËÃÖËÏÁÔÇÑÕÓÓ¦ÚÏÇÖÄÚÕÖÇàÒÓÇÝ

Ο αναγνώστης είναι φίλος

ΤΖΟΝΑΘΑΝ
ΦΡΑΝΖΕΝ
Το τέλος του τέλους
της Γης. Δοκίμια
μτφρ. {¨oØw~Ñ¨Ø
ÑÐÑÒ~iØVÉ~Ù
)ÈTo{ÌØV¸Æ¸ÆV
σελ. ´Æl

ÖÄÙÖÇÙÓÇÇÖÄÚÕÑËÌ¦ÒÇÏÕÁÑÇÑÇÔÄÔËÝÍÏÇÚÕÔÓßÛÏÙÚÕØÏÕÍØ¦ÌÕ®!
©ÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÝËÃÔÇÏÌÃÒÕÝÊËÔËÃÔÇÏÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÂÝÕÆÚËÛËÇÚÂÝ
ÓßÛÕÖÒÇÙÃÇÖÕßÊËÔËÃÔÇÏÓÏÇÖØÕÙÜÖÏÑÂÖËØÏÖÁÚËÏÇÚÕßÙßÍÍØÇÌÁÇÙÚÕÚØÕÓÇÑÚÏÑÄÂÙÚÕ¦ÍÔÜÙÚÕÊËÔÇÐÃàËÏÖÇØ¦
ÓÕÔ¦ÞÇÍÏÇÚÕÖÇØÇÊ¦ÑÏ
ÕÚÁÓÎÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÝÚÎÒÁÐÎÁÖËÏÚÇ®
ÜÝÙÆÔÊËÙÓÕ¶ÁÞÕßÓËÚÕÑÇÏ®ÍÏÇÚÕÆÚÕ
ÚÕÔÙÑÕÖÄ¬ÕÔÇßÖÕÑÇÛÏÙÚ¦ÝÚÕÑÇÏ®ÓË
ÚÕÁÖËÏÚÇ®ËÃÔÇÏÚÕÎÓÃÓËÚØÕÚÕßÕÑÔÎØÕÆ
Â¦ÓÕßÙÕßÑÇÏÑÜÌÕÆÙÚÏÝÚÕÔÏÑÄÚÎÚËÝ
ÙßÍÍØÇÌÁÇÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÕÖØÄÈÒÎÓÇÚÜÔ
ÖÕÒÒ×ÔÑÇÏ®ÙËÓÏÇÙËÒÃÊÇ
Ø¦ÌËÙÚÕÚØÃÚÕÖØÄÙÜÖÕËÑÚÄÝÑÏÇÔ
ÙÕßÖØÕÙÌËØÛËÃÁÔÇÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÇÑÇÚÇÓ¦ÞÎÚÕÖØ×ÚÕÖØÄÙÜÖÕ
©ÚÇÔÎÖÒÎØÕÌÕØÃÇÖØÕÙÌÁØËÚÇÏÊÜØË¦ÔÑÇÏÍÃÔËÚÇÏÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝÖØÕÙÏÚÂßÖÕÈÇÛÓÃàËÚÇÏÎÇÐÃÇÚÎÝËÓÖËØÏÙÚÇÚÜÓÁÔÎÝ
ÁØËßÔÇÝÍÏÇÚÎÔÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃÇÚÕßÓßÛÏÙÚÕØÂÓÇÚÕÝ
ÖÏÕÇßÛËÔÚÏÑÂÇßÚÕÈÏÕÍØÇÌÏÑÂÓßÛÕÖÒÇÙÃÇÇÖÇÏÚËÃÇßÛËÔÚÏÑÂËÖÏÔÕÎÚÏÑÄÚÎÚÇ ÇÔËÃÝÖÕÚÁÊËÔÁÍØÇÉËÖËàÕÍØ¦ÌÎÓÇÖÏÕÇßÚÕÈÏÕÍØÇÌÏÑÄÇÖÄÚÎ
¡ËÚÇÓÄØÌÜÙÎ®
ÒÁÖËÏÝÖÏÕÖÕÒÒ¦ÄÚÇÔÑ¦ÛËÙÇÏÖÇØ¦
ÄÚÇÔÚØÁÞËÏÝÙÚÕÑÇÚÄÖÏÚÜÔÖØÇÍÓ¦ÚÜÔ
ÃÔÇÏÇÓÌÃÈÕÒÕÄÚÏÍØ¦ÌËÏÑÇÒÂÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÄÖÕÏÕÝËÃÔÇÏÑÇÒÜÊÏÜÓÁÔÕÝÓËÚÕÏÇÊÃÑÚßÕÙÚÕÔÞ×ØÕÚÎÝÊÕßÒËÏ¦ÝÚÕß
¬ÇËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇØÂÓÇÚÇÙÖÇÔÃÜÝÁÞÕßÔ
ÓËÍ¦ÒÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔ
ØÁÖËÏÔÇÇÍÇÖÂÙËÏÝÖØÕÚÕÆÍÃÔËÏÝ
ÇÓËÃÒÏÑÚÕÝ
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ΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

Χρυσό για την Αννα Φρανκ
Τα Ολλανδικά ΤαχυδρομείαÑßÑÒÕÌÄØÎÙÇÔÙÚÏÝ¡ÇØÚÃÕßÁÔÇÔÁÕ
ÇÔÇÓÔÎÙÚÏÑÄÍØÇÓÓÇÚÄÙÎÓÕÚÏÓ×ÔÚÇÝÚÎÓÔÂÓÎÚÎÝÔÔÇ¢ØÇÔÑ
ÞØÄÔÏÇÓËÚ¦ÚÕÔÛ¦ÔÇÚÄÚÎÝÙÚÇ
ÚÎÝÞØÄÔÏÇ¡ÄÔÕÖÕßÚÕÍØÇÓÓÇÚÄÙÎÓÕÇßÚÄÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÙÚÇÏÊÏÇÏÚÁØÜÝÙßÒÒËÑÚÏÑ¦ÚÕßÕÒÒÇÔÊÏÑÕÆ
ÌÏÒÕÚËÒÏÙÓÕÆÑÇÛ×ÝÌÁØËÏÞØßÙÄ
ÑÇØÇÚÃÜÔÑÇÏÍÏ»ÇßÚÄÑßÑÒÕÌÄØÎÙËÙËÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÕÇØÏÛÓÄ
ÇÔÚÏÚÆÖÜÔÑÇÏÓËÇÐÃÇÒÏÇÔÏÑÂÝÖ×ÒÎÙÎÝËßØ×ÁÑÇÙÚÕ

ΛΟΝΔΙΝΟ

Το άγνωστο αριστούργημα
Ενα αταύτιστο ÁØÍÕàÜÍØÇÌÏÑÂÝÚÕß
ÕßÇÏ×ÔÇÊÎÓÕÖØÇÚËÃÕÕÃÑÕÝ
:V[OLI`»ZÖÕßËÔÚËÃÔËÏÚÎÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÂÖÇØÕßÙÃÇÚÕßÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝ
ÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÚÕÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÕßÒÁÖÕßÓËÄÓÜÝÜØÇÃÇÑÕÓÓ¦ÚÏÇÖÕß
ÊËÔÛÇÊÕÆÓËÖÕÚÁÇÖÄÑÕÔÚ¦ÄÖÜÝ
ÇßÚÄÚÕÁØÍÕÏÚÇÒÕÌÒÇÓÇÔÊÏÑÂÝ
ÙÞÕÒÂÝÓËÚÎÔÄÞÏÙßÔÎÛÏÙÓÁÔÎÍÏÇ
ÚÎÔËÖÕÞÂÚËÞÔÏÑÂÚÕßÖÕØÚØÁÚÕß
ÓÁÙÇÙÚÕÖÕØÚØÁÚÕÊËÃÍÓÇÏÙÞßØÕÆÊËÙÓÕÆÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕËÏÑÕÔÏàÄÓËÔÕàËßÍ¦ØÏ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Το νέο άλμπουμ της Φιόνα Απλ
Στις 17 Απριλίου ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÑßÑÒÕÌÕØÂÙËÏÚÕÖÁÓÖÚÕ¦ÒÓÖÕßÓÚÎÝ
ÈØÇÈËßÓÁÔÎÝÓËÑØ¦ÓÏÓËØÏÑÇÔÃÊÇÝÚØÇÍÕßÊÕÖÕÏÕÆÓËÚÃÚÒÕ-L[JO
[OL)VS[*\[[LYZ®ËÓÖÔËßÙÓÁÔÕÇÖÄ
ÚÎÔÚÎÒËÕÖÚÏÑÂÇÙÚßÔÕÓÏÑÂÙËÏØ¦
;OL-HSS®ÑÇÏÖØ×ÚÕ¦ÒÓÖÕßÓÚÎÝ
ÇÖÄÚÕÃÔÇÏÁÔÇÝÖØÕÙÜÖÏÑÄÝÊÃÙÑÕÝÓËÚÕßÝÈÇÙÏÑÕÆÝÙßÔËØÍ¦ÚËÝÚÎÝÁÔÇÝÔÁÕÝÙÚÇÛÓÄÝÙÚÎÔ
ÑÇØÏÁØÇÚÎÝÍÏÇÚÕÔÕÖÕÃÕÓÃÒÎÙË
ÖØÄÙÌÇÚÇÙËËÑÚËÔÂÙßÔÁÔÚËßÐÎ
ÙÚÕÖËØÏÕÊÏÑÄ;OL5L^@VYRLY

ΒΟΣΤΩΝΗ

Σύμβολο μιας εποχής
Από τα πολλά ÛÆÓÇÚÇÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆ
ÂÚÇÔÑÇÏÕÓËØÏÑÇÔÄÝÇØÞÏÚÁÑÚÜÔ
¡¦ÏÑÒ¡ÇÑÃÔËÒÕÕÖÕÃÕÝÖÁÛÇÔËÙË
ÎÒÏÑÃÇËÚ×ÔÖÄÚÇÑÚÃØÏÇÚÇ
ÕÖÕÃÇßÖÁÍØÇÉËÐËÞÜØÃàËÏÚÕÊÎÓÇØÞÏÇÑÄÓÁÍÇØÕÚÎÝÕÙÚ×ÔÎÝ
ÓÏÇÓËÒÁÚÎÓÇàÃÓËÚÕÔËØÓÇÔÄ
ÇØÞÏÚÁÑÚÕÔÇÑÁØÞÇØÔÚ ¦ÒÓÇÔ
ÇÖÄÚÇÚÁÒÎÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß»
ÙÆÓÈÕÒÕÚÎÝÔÁÇÝËÏÑÄÔÇÝÚÎÝÖÄÒÎÝÑÇÏÊËÃÍÓÇÙÚÏÈÇØÂÝÊÎÓÄÙÏÇÝ
ÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÝÓËÊÏ¦ÛËÙÎÑØÏÚÏÑÂÝÙÚÎÔÇÖØÄÙÜÖÎËÖÇÔ¦ÒÎÉÎ

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

Μεγάλη δωρεά του Γκετί
Μια από τις πλουσιότερεςÊËÐÇÓËÔÁÝ
ÍÏÇÚÏÝÚÁÞÔËÝÚÕÌÎÓÏÙÓÁÔÕÃÊØßÓÇ17H\S.L[[`;Y\Z[ÓËÁÊØÇ
ÚÕÕÝÔÚàËÒËÝÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÄÚÏ
ÇÖÕÊÁÙÓËßÙËÚÕÖÕÙÄÔÚÜÔ
ËÑÇÚÊÕÒÇØÃÜÔÍÏÇÔÇËÔÏÙÞÆÙËÏ
ÓÕßÙËÃÇÑÇÏÕØÍÇÔÏÙÓÕÆÝÚÁÞÔÎÝ
ÙËÄÒÎÚÎÔÖÄÒÎÑÃÔÎÙÎÍÃÔËÚÇÏÄÖÜÝËÒÁÞÛÎÇÖÄÇÃÙÛÎÓÇ
ÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝËßÛÆÔÎÝ¢ÕØËÃÝÚÎÝ
ÖÄÒÎÝËÃÞÇÔÂÊÎàÎÚÂÙËÏËÍÍØ¦ÌÜÝÓÏÇÚÁÚÕÏÇÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÇÖÄ
ÚÕÃÊØßÓÇ
Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ÑÚÊÐÑ³ÑÑÌ³åÐKÖ¨o³Èd¸
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΑυτήνÚÎÔÖËØÃÕÊÕÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝ
ËÃÔÇÏÒÕÍÏÑÄÑÇÏÌßÙÏÑÄÔÇÇÔÇÙÆØÕÔÚÇÏÇÖÄÚÎÔÙÚÕØÃÇÕÏÖØÕÍËÔÁÙÚËØËÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝËÖÏÊÎÓÏ×ÔÖÕßÙ¦ØÜÔÇÔÚÏÝÑÕÏÔÜÔÃËÝÑÇÏ
¦ÒÒÇàÇÔÚÎÔÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÇ
ÓÖÕØÕÆÙËÔÇÖËÏÑÇÔËÃÝÖÜÝÁÔÇÝ
ÚØÄÖÕÝÔÇÊÏÇÈ¦ÙËÏÚÎÓËÚÇÈÕÒÂ
ÚÕßÑÄÙÓÕßÑÇÏÚÎÔËÐÁÒÏÐÎÚÜÔ
ÓËÍÇÒÕßÖÄÒËÜÔËÃÔÇÏÑÇÏÕÏÑÆÑÒÕÏÚÜÔÖÇÔÊÎÓÏ×ÔÖÕßÓÇàÃÓË
ÚÏÝÌßÙÏÑÁÝÑÇÚÇÙÚØÕÌÁÝÙËÏÙÓÕÃ
ÖÒÎÓÓÆØËÝÖßØÑÇÍÏÁÝÄØÏàÇÔÚÕ-

ÓÁÝÑÇÏÔÁËÝÇÌËÚÎØÃËÝÏÙÚÕØÃÇ
ÚÜÔÙËÏÙÓ×ÔËÃÔÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÍÔÜÙÚÂÍÏÇÚÃÕÏËÖÏÖÚ×ÙËÏÝËÃÔÇÏ
¦ÓËÙËÝÑÇÏÕØÇÚÁÝÓÁÙÜÚÎÝßÒÏÑÂÝÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÝÏÙÙÇÈ×ÔÇ
ÚÕÔÕÇÏ×ÔÇÖÞÚÕÇÔ¢ØÇÔÙÃÙÑÕÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÕßÕÆÇÒÒ¦
ÑÇÏÚÕÕÔÊÃÔÕÓËÚÎÓËÍ¦ÒÎÖßØÑÇÍÏ¦ÚÕÔÕÇÏ×ÔÇÂÚÇÔÖÄÒËÏÝ
ÇÔ¦ÓËÙÇÙËÖÕÒÒÁÝ¦ÒÒËÝÖÕßÇÔÇÍËÔÔÂÛÎÑÇÔÓËÚ¦ÚÎÔÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÚÜÔÖÇÔÊÎÓÏ×ÔÚÇÕØÄÙÎÓÇËÃÔÇÏÖÏÕÛÕÒ¦
¡ËÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÚÎÝÙÆÍÞØÕÔÎÝ

ÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝÂØÛÇÔÙÚÕÌÜÝÖÇÒÇÏÄÚËØËÝÇÔÇÒÆÙËÏÝÄÖÜÝÇßÚÂ
ÚÕßÓËØÏÑÇÔÕÑÜÚÙÁàÕßÏÙÚÕØÏÑÕÆÑÄØÔÚÕÔÒËÐ¦ÔÚËØ ØËÍÑ
 ÖÕßËÏÊÏÑËßÄÚÇÔÙÚÎ
ÍËØÓÇÔÏÑÂÑÇÏÙÚÎÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÂ
ÏÙÚÕØÃÇÃÞËÍØ¦ÉËÏÑÇÏÁÔÇÊÕÑÃÓÏÕÓËÚÃÚÒÕÖÕÒÏÚÏÑÂËÔÄÝÒÕÏÓÕÆ®ÓËÛÁÓÇÚÎÔËÖÏÊÎÓÃÇÞÕÒÁØÇÝ
ÙÚÕÓÈÕÆØÍÕÚÕ ¬Õ¦ØÛØÕ
ËÑËÃÔÕËÃÞËÊÎÓÕÙÏËßÛËÃÙÚÕ;OL
5L^@VYR9L]PL^VM)VVRZÙÚÏÝ
ÕßÔÃÕß ÑÇÏÚ×ØÇÎÊÏËÆÛßÔÙÎÚÕßËÔÚÆÖÕßÚÕÐËÑÒËÏÊ×ÔËÏ

ÍÏÇÚÕÑÕÏÔÄÁÜÝÚÏÝÖØÏÒÃÕß¬Õ
ÛÁÓÇÖÕßÑ¦ÔËÏÚÄÙÕËÔÊÏÇÌÁØÕßÙÇÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÚÕßÓÈÕÆØÍÕß
ËÑËÃÔÎÝÚÎÝËÖÕÞÂÝÄÚÇÔÎÖÄÒÎ
ÍÔ×ØÏàËËßÎÓËØÃÇÂÚÇÔÎÙÚ¦ÙÎ
ÚÎÝ¦ØÞÕßÙÇÝÚ¦ÐÎÝÑÇÏÚÜÔËßÖÄØÜÔËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏ×ÔÖÕßËÖÁÓËÔÇÔ
ÔÇÇÍÔÕÕÆÔÚÏÝËÖÏÙÎÓ¦ÔÙËÏÝÚÜÔ
ËÖÏÙÚÎÓÄÔÜÔÕÏÕÖÕÃÕÏÖÃËàÇÔÍÏÇ
ËÖÁÔÊßÙÎÓËÍ¦ÒÜÔÑÕÔÊßÒÃÜÔÕÆÚÜÝ×ÙÚËÔÇËÑÙßÍÞØÕÔÏÙÚÕÆÔÚÇ
ÊÃÑÚßÇÑÇÏÕÏßÖÕÊÕÓÁÝÚÎÝÖÄÒÎÝ
ÑßØÃÜÝÙËÄÚÏËÃÞËÔÇÑ¦ÔËÏÓËÚÎÔ
ßÊØÕÊÄÚÎÙÎÑÇÏÚÇÒÆÓÇÚÇ¡ËÚÎÔ

ÇÔÚÃÊØÇÙÎÇßÚÂÚÜÔÏÙÞßØ×ÔÚÎÝ
ÖÄÒÎÝÕÏØÞÁÝÑÇÛßÙÚÁØÎÙÇÔÔÇ
Ò¦ÈÕßÔÇßÙÚÎØ¦ÓÁÚØÇÍÏÇÇØÑËÚÁÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÍÏÇÔÇÓÎÔÖÒÎÍËÃ
ÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÎÝÖÄÒÎÝÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÎËÖÏÊÎÓÃÇÔÇËÐÇÖÒÜÛËÃ
ÑÇÏÔÇßÖ¦ØÐÕßÔÞÏÒÏ¦ÊËÝÛÆÓÇÚÇ
©ÏÍÏÇÚØÕÃÊËÔÑÇÚ¦ÌËØÇÔÔÇÖËÃÙÕßÔÍØÂÍÕØÇÚÏÝÏÙÞßØÁÝÚ¦ÐËÏÝ
ÚÕßÓÈÕÆØÍÕß®ÍØ¦ÌËÏÕ ØËÍÑ
ÖÕßÊËÔÚÕßÝÖÃÙÚËßÇÔÄÚÇÔÓÏÒÕÆÙÇÔÍÏÇËÔÃÙÞßÙÎÚÜÔßÍËÏÕÔÕÓÏÑ×ÔÑÇÔÕÔÏÙÓ×Ô®¬ÇÛÆÓÇÚÇ
ÚÎÝÞÕÒÁØÇÝÂÚÇÔ

ÓÕßØÁÖËÏÖÏÇÔÇÕÓÕÒÕÍÂÙÜÑÇÏ
ÊÎÓÕÙÃÜÝÄÚÏÇßÚÄÊËÔËÃÔÇÏÇÒÂÛËÏÇÚÇÔÖÕÒÒÁÝÕÏÌÕØÁÝËÏÊÏÑ¦
ÚÕÔÖØ×ÚÕÓÂÔÇÖÕßÍÕÔ¦ÚÏÙÇÒÆÍÏÙÇÁÑÒÇÉÇÁÑÒËÏÙÇÚÇÓ¦ÚÏÇÑÏ
ÁÖÏÇÙÇÚÕÖØÄÙÜÖÄÓÕßÓËÇÖËÒÖÏÙÃÇÊÏÖÒÜÓÁÔÕÝÙÚÇÊÆÕßÖÂØÐÇÔ
ÙÚÏÍÓÁÝÖÕßÁÑÒËÏÔÇÚÇÇßÚÏ¦ÓÕß
ÍÏÇÔÇÓÎÔÇÑÕÆÜÚÏÝÙÑÁÉËÏÝÓÕß
¢ÕØÁÝÖÕßËÃÖÇÊËÔÇÔÚÁÞÜÊËÔ
ÛÇÚÕÈÍ¦ÒÜÖÁØÇÄÒÕÇßÚÄËÃÓÇÏ
ÑÇÚ×ÚËØÕÝÚÜÔÖËØÏÙÚ¦ÙËÜÔÒÃÍÕÝËÒ¦ÞÏÙÚÕÝ®ËÇÔÚÃÛËÙÎÓËÚÕ
ÖÇÏÊÃÙËÇÔÚÃÛËÙÎÓËÚÎÓÎÚÁØÇ
ÚÕßÊËÔ¦ÔÚËÐÇÃÖÇÖÄÙÕÓÏÙ×
ÚÎàÜÂÚÕÔËÄÇÔßÖ¦ØÞËÏÚÕÔ
ËÇßÚÄÓÕßÙÚÕÚÁÒÕÝÃÔÇÏÇßÚÁÝ
ÕÏÙÚÏÍÓÁÝÒÏÍÕÉßÞÃÇÝÖÕßÓËÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÇÖÄÖÇÒÏ¦ßÚßÞ×ÝÂÚÇÔ
ÓÕÔ¦ÞÇÙÚÏÍÓÁÝËÔËÃÞÇÔÊÏ¦ØÑËÏÇ
Þ¦ØÎÙÚÕÖÇÏÊÃÑÇÏÞ¦ØÎÙÚÎÓÇÓ¦
ÚÕßÞ¦ØÎÙÚÎÍÏÇÍÏ¦ÚÕßÑÇÏÙÚÎÔ
ÔÚÇÔÚ¦ÚÕßÖÕßÓÇÝÙÚÂØÏÐÇÔÑÇÏ
ÓÇÝÙÚÎØÃàÕßÔÞ¦ØÎÙÚÕßÝÇÔËÑÚÃÓÎÚÕßÝÌÃÒÕßÝÞ¦ØÎÑÇÏÙÚÎÔ
ÖËØÃÌÎÓÎÇÖØÄÙÓËÔÎÍËÔÔÇÏÄ-

ÊÜØÎÑÇÒÕÙÆÔÎÚÜÔÐÁÔÜÔ®ÓË
ÚÇÓÎÔÆÓÇÚ¦ÚÕßÝ
ÕÒÒ¦ÓËÙßÍÑÃÔÎÙÇÔÔÇÇÖÄ
ÇßÚ¦ÓÕßÚÕÁÙÚËÏÒËÕÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÝ
ÇÔÇÍÏ×ÚÎÝáÈÇÒÏ×ÚÎÝÔÇÝÇÑÄÓÎ¦ÍÔÜÙÚÕÝ®ÖÕßÓÕßËÓÖÏÙÚËÆÛÎÑËÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÕßÑÇÏÓÕßÁÊÜÙËÚÎÔ¦ÊËÏÇÔÇÚÎÔÖÇØÇÛÁÙÜËÊ×
ÔÇÇÔÛØ×ÖÏÔÕMSHZOUVUMPJ[PVU
ÍÏÇÚÏÝÇÖØÄÙÓËÔËÝÙÚÏÍÓÁÝÖÕßÙË
ÈØÃÙÑËÏÚÕÇÔÛØ×ÖÏÔÕÓËÍÇÒËÃÕËÑËÃ
ÖÕßÊËÔÚÕÖËØÏÓÁÔËÏÝ!¬ÕÌÛÏÔÄÖÜØÕÚÕß®ÓÕßÁÍØÇÉËÐËÑÃÔÎÙÇËÙÖËßÙÓÁÔÇÇÖÄÚÎÕÏÜÚÃÇ
ÔÇÍßØÃÙÜÖÃÙÜÙÚÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎ
ÍÏÇÚÃÕÍÏÕÝÓÕßËÔÔÁÇÓÎÔ×ÔÁÖØËÖËÔÇÔÕÙÎÒËßÛËÃÙËÔÕÙÕÑÕÓËÃÕ
ÚÎÊÏÇÊØÕÓÂÙÚÇÓ¦ÚÎÙÇÔÇÑÒ¦ÉÜ¬ßÞÇÃÇÖÁØÇÙËÚÕÇßÚÕÑÃÔÎÚÕ
ÚÎÝÙÌ¦ÒËÏÇÝÑÇÏÇÌÕÆÑÇÚÁÈÇÙÇ
ÚÕÖÇØ¦ÛßØÕÑÇÏÇÖ¦ÔÚÎÙÇÍÏÇÚÕÔ
ÚÄÖÕÑÇÏÚÕÔÒÄÍÕÚÕßÖØÕÕØÏÙÓÕÆ
ÓÕßÊËÔÛÇÐËÞ¦ÙÜÚÇÒÄÍÏÇÚÕß
ÇÙÚßÔÕÓÏÑÕÆ!¸©ÒÇÑÇÒ¦ÛÇÖ¦ÔË
ÌÃÒËÓÕßÍÏ»ÇßÚÄÛÁÒÜÔÇÖØÕÙÁÞËÏÝ
ÍßØÃàÕÔÚÇÝÏÄÚÏÙËÖËØÏÓÁÔÕßÔ¹®

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ
Γράφει ο ΗΛΙΑΣ

ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Γράμμα από το μέτωπο IX
Αγαπητέ μου Γκρι,ÇßÚÄËÃÔÇÏÚÕÖØ×ÚÕÍØ¦ÓÓÇÖÕßÙÕßÍØ¦ÌÜÓËÚÕ
ÖÇÏÊÃÔÇËÃÔÇÏÙÚÕÙÖÃÚÏÓÇàÃÓÇÝ
ËÔËÃÓÇÏÑÇÛÄÒÕßÙÃÍÕßØÕÝÄÚÏ
ÓÖÕØ×ÔÇÙÕßÓËÚÇÌÁØÜÚÕÇÃÙÛÎÓÇ!ÙÇÔÔÇÓÇÝÞ¦ØÏÙÇÔÑÇÏÖ¦ÒÏÚÎ
àÜÂÓÇÝÖÃÙÜÁÖËÏÚÇÇÖÄÊÆÕÓÂÔËÝÙßÔËÞÕÆÝÔÕÙÎÒËÃÇÝ
ÔÔÕËÃÚÇÏÖÜÝÚÃÖÕÚÇÊËÔÚËÒËÃÜÙËËÔßÖ¦ØÞËÏËÖÇÔ¦ÖÇßÙÎÇÔËÐÇØÚÂÚÜÝÑÕØÜÔÕáÕÆÚÕÖÇÏÊÃÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÇßÙÚÎØÂÇÖÕÓÄÔÜÙÎÙÚÕ
ÙÖÃÚÏÊËÊÕÓÁÔÕßÄÚÏÖÇØÇÓÁÔËÏÙË
ÇÔÕÙÕÑÇÚÇÙÚÕÒÂÑÇÏÈÁÈÇÏÇÕÏ
ÛËØÇÖËÃËÝÙßÔËÞÃàÕÔÚÇÏ!ÚÁÙÙËØÇ
ÖØÜÏÔ¦ÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇÚÇÖËØÔ¦ÓË
ÙÚÇËÐÜÚËØÏÑ¦ÏÇÚØËÃÇÚÕßÒÖÃÊÇ®ÍÏÇÞÎÓËÏÕÛËØÇÖËÃÇÑÇÏ¦ÒÒËÝ
ËÐËÚ¦ÙËÏÝ¬ÎÝÞÕØÎÍÕÆÓËÑÇÏÁÔÇ
Þ¦ÖÏÙÚÕÙÖÃÚÏÎÓËØÎÙÃÜÝ©ÊØÄÓÕÝËÃÔÇÏÓÇÑØÆÝÑÇÏÇÔÎÌÕØÏÑÄÝ
ÑÇÏÃÙÜÝÙËÑ¦ÖÕÏÇÍÜÔÏ¦ÔÇÓÇÝ
ÖËØÏÓÁÔËÏÁÔÇÊßÙ¦ØËÙÚÕÇÖØÄÕÖÚÕÇÒÒ¦ËÃÔÇÏÄÒÇÇÒÒÏ×ÝÚ×ØÇ
ÚÕÙÖÃÚÏÕÒÄÑÒÎØÕÑËÒÇÎÊ¦ËÏ
ÛËÒÇÓÕÔ¦ÞÇÔÇÙÕßÖÜÄÚÏÇß-

«Ολα καλά θα πάνε, φίλε μου, γι’ αυτό θέλω να
προσέχεις γυρίζοντας.
Διότι σε περιμένουν».
ÚÄÚÕÖÏÕÊÆÙÑÕÒÕÊÃÓÎÔÕÚÎÝàÜÂÝ
ÓÇÝËÃÞÇÓËÙÚÂØÏÍÓÇÖÕÒÆÚÏÓÕÚÇ
ËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝÖÒÁÕÔÓÎÔÆÓÇÚÇÙÚÂØÏÐÎÝÍØÇÖÚ¦ÎÒËÑÚØÕÔÏÑ¦ÎÞÎÚÏÑ¦ÊÎÓÄÙÏÇÑÇÏÏÊÏÜÚÏÑ¦ËÖÏÙÚÕÒÏÑ¦ËÖÃÙÎÝÇÖÄÇÍÔ×ÙÚÕßÝ¶ÄÙÕ
¦ÍÔÜÙÚÕÝ®ÓÖÕØËÃÔÇËÃÔÇÏÈÁÈÇÏÇ
ÕÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÝÙÕßÙÆÖÕßÍØ¦ÌËÏÝÊËÔÚÕÔÚÎÔÐÁØËÏÝÇÒÒ¦ËÑËÃÔÕÝËÑËÃÔÎÄÒÕÏÚÕßÝÙËÍÔÜØÃàÕßÔ
ÑÇÏÐÇÌÔÏÑ¦ËÓÌÇÔÃàÕÔÚÇÏÍÏÇÔÇ
ËÑÌØ¦ÙÕßÔÚÎÔÇÍ¦ÖÎÚÕßÝÑÇÏÚÎ
ÙÚÂØÏÐÂÚÕßÝÍÏÇÄÒÇÇßÚ¦ÚÇÞØÄÔÏÇÖÕßÙËÊÏ¦ÈÇàÇÔËÔßÖ¦ØÞËÏ
ÚØÄÖÕÝÔÇÚÕßÝËßÞÇØÏÙÚÂÙÜÊßÙÚßÞ×ÝÄÖÜÝÛÇÚÕßÝ¦ÐÏàË
ÕÒÒ¦ÇÖÄÇßÚ¦ÚÇÓÎÔÆÓÇÚÇ
ÓÏÒÕÆÔÍÏÇÍËÔÔÇÏÄÚÎÚÇËÑÓÁØÕßÝ

Το πρώτοÈÓ~ÑÉÐÉ³iÉ{³¨×Ê³iØË³{VÑ³ÊÉ{V³Ñ~ÑÜÒ³{Ñ
³È~¨ÉKÑ³{Ö³iØVÓÑÐ{~¨ÌÑÜÒ³{ÐÉ³Ñ~È~ÜÒ~{ÑÈÉËTÉÙÖÐÊÉØÑ
ÙÉ{~Ñ{Ñ³ÊÉ{ÓÑÜÌ~Üi¨ÚÉÑ³¨{~ÌÒ³ÈØ
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Το χρονικό της Πρώτης Σταυροφορίας
Ο ιστορικός Πίτερ Φράνκοπαν αφηγείται μια μεγάλη πολεμική εκστρατεία μέσα από το πρίσμα των διαπολιτισμικών συγκρούσεων
PETER FRANKOPAN
Η Πρώτη Σταυροφορία,
το κάλεσμα της Ανατολής
μτφρ. Γιάννης Βογιατζής
εκδ. Αλεξάνδρεια, σελ. 302
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Στην είδηση ÚÎÝÓËÚ¦ÌØÇÙÎÝËÔÄÝ
ÇÑÄÓÎÈÏÈÒÃÕßÍÏÇÚÎÔØ×ÚÎÚÇßØÕÌÕØÃÇÕÏËÏÊÏÑÕÃÊÏÇÛÁÚÕßÔËÑ
ÖØÕÕÏÓÃÕß¦ÖËÏØÎÊÏ¦ÛËÙÎÍÏÇÑØÏÚÏÑÂÑÇÏÄÞÏÖ¦ÔÚÇÇØÑËÚÂßÖÕÓÕÔÂÔÇÌßÒÒÕÓËÚØÂÙÕßÔÚÕÖÄÔÎÓÇ
ËÜØÎÚÏÑ¦ÁÞÕßÔËÏÖÜÛËÃÚÇÖ¦ÔÚÇ
ÍÏÇÚÕÑ¦ÒËÙÓÇÚÕß¦ÖÇ©ßØÈÇÔÕÆqÙÚÕßÝÏÖÖÄÚËÝÚÎÝÆÙÎÝÔÇ
Ö¦ÉÕßÔÔÇÙÌ¦àÕÔÚÇÏÓËÚÇÐÆÚÕßÝ
ÑÇÏÔÇÙÚØÁÉÕßÔÚÎÔËÖÏÛËÚÏÑÄÚÎÚ¦
ÚÕßÝÖØÕÝÔÇÚÕÒ¦ÝÍÏÇÔÇÇÖËÒËßÛËØ×ÙÕßÔÚÎÔÑÇÚËÞÄÓËÔÎÇÖÄÚÕ
ÙÒ¦ÓËØÕßÙÇÒÂÓÍÏÇÞØÄÔÏÇ
ÑËÃÔÎÎÕØÍÇÔÜÓÁÔÎÑÏÔÎÚÕÖÕÃÎÙÎÚÜÔÖÏÕÏÙÞßØ×ÔÏÖÖÕÚ×Ô
ÚÎÝÆÙÎÝÓËÙÑÕÖÄÔÇÇÖËÒËßÛËØ×ÙÕßÔ®ÚÕßÝÍÃÕßÝ¬ÄÖÕßÝÁÞËÏ
ÏÊÜÛËÃÇÖÄÚÎÔÕÖÚÏÑÂÍÜÔÃÇÚÜÔ
ÊßÚÏÑ×ÔÎÕØÏËÔÚÇÒÏÙÚÏÑÂÏÙÚÕØÏÕÍØÇÌÃÇÍÏÇÚÎÔÖËØÃÕÊÕËÃÔÇÏÖÏÇ
ÇØÑËÚ¦ÙÎÓÇÔÚÏÑÂËÔ×ÙÚÕËÒÒÎÔÏÑÄÑÕÏÔÄËÃÔÇÏÙÃÍÕßØÇÍÔÜÙÚ¦ÚÇ
ÁØÍÇÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦àÕßÔÚÎÔÕÖÚÏÑÂ

¬àÇÞ¦ÚÎÝÓÆØÔÎÝÖÕßÔÇßÖÎÍÕÆÙËÙÚÄÒÕÓËÙÑÕÖÄÔÇËÖËÑÚÇÛËÃÑÇÏ
ÙÚÇÔÎÙÏ¦ÚÕßÏÍÇÃÕß
ÇÌÎÍÎÓÇÚÏÑÂÊËÏÔÄÚÎÚÇÚÕß
¢Ø¦ÔÑÕÖÇÔÌÇÃÔËÚÇÏÙÚÕÔÚØÄÖÕÓË
ÚÕÔÕÖÕÃÕÊÏÇÚÎØËÃÓËÔÚÎÍØÇÓÓÏÑÂ
ÞØÕÔÕÒÕÍÏÑÂÊÏÂÍÎÙÎÇÒÒ¦ÚÇßÚÄÞØÕÔÇÊËÔßÖÕÑÆÖÚËÏÙÚÏÝÖÇÍÃÊËÝ
ÚÕßÏÙÚÕØÏÑÏÙÓÕÆÔ×ÊËÔÌËÃÊËÚÇÏ

Ενα επιστημονικά
άρτιο έργο διεκδικεί
δάφνες μεγάλου
αφηγήματος, με σπάνια
παραστατικότητα
και στιβαρότητα.

Η απελευθέρωση ÊÜÉiÜÑËÑ³iØÉ¨ÈÑÜÊÐÑÌ³ÈØ³ÑÈ¨×Ì¨ÈØ³iØ(¨³iØ.³ÑÈ¨×¨ËÑØ³Æ {~o¨Ò×iiÑÌ³K{KÜË

Δεν λείπει η εικόνα
του διπλωματικού
παρασκηνίου με
πρωταγωνιστές τον
Αυτοκράτορα Αλέξιο Α΄
και τον Πάπα Ουρβανό Β΄.

ËÑÊÕÞÂÚÎÝØ×ÚÎÝÚÇßØÕÌÕØÃÇÝ
¬Ç ÇÚÕØÛ×ÓÇÚÇÚÜÔ¢Ø¦ÍÑÜÔ®
ÇÔÜÔÆÓÕß ÙßÍÍØÇÌÁÜÝ .LZ[H
-YHUJVY\TÑÇÏÁØÍÇÄÖÜÝÇßÚ¦
ÚÕßÒÈÁØÚÕßÚÕßÇÞËÔÚÕß¢ÕßÒÞÁØÕßÚÎÝÇØÚØÚÕªËáÓÄÔÊÕßÚÕß
ÍÑÏÍÁØÖÇØÕßÙÃÇàÇÔÇÌËÔÄÝÚÕßÝ
ÊßÚÏÑÕÆÝÏÖÖÄÚËÝÜÝÎØÜÏÑÁÝÌÏÍÕÆØËÝÁÚÕÏÓËÝÍÏÇÚÎÔÖÏÕËßÍËÔÂ
ÇÔÊØÇÍÇÛÃÇÑÇÏÚÕÔÒÁÐÏÕÜÝÁÔÇ
ÙÑÕÚËÏÔÄÊÕÒÕÖÒÄÑÕÖØÄÙÜÖÕÖÕß
ÑÇØÇÊÕÑÕÆÙË×ÙÚËÔÇÑÒÁÉËÏ®ÚÇ
ÑÁØÊÎÇÖÄÚÎÔÖØÕ×ÛÎÙÎÖÕßËÃÞÇÔ
ÚÇÙÚØÇÚËÆÓÇÚÇÚÜÔÚÇßØÕÌÄØÜÔ
ÓËÇÃÓÇÑÇÏÏÊØ×ÚÇ×ÙÚËÔÇÚÇËÖÇÔÇÙßÔÊÁÙËÏÙÚÎÔÖÇØÎÑÓÇÙÓÁÔÎ®
ßÚÕÑØÇÚÕØÃÇÚÕßßÚÂ¦ÒÒÜÙÚË
ËÃÔÇÏÑÇÏÎÚËÒËßÚÇÃÇÇØ¦ÊÇÚÕßÈÏÈÒÃÕßÚÕß¢Ø¦ÔÑÕÖÇÔ!¡ËÚ¦ÇÖÄ
Ö¦ÔÜÇÖÄ ÞØÄÔÏÇÙÚÎÙÑÏ¦Õ
ÒÁÐÏÕÝÖØÁÖËÏÔÇÐÇÔÇÈØËÃÚÎÛÁÙÎÚÕßÙÚÕÖØÕÙÑÂÔÏÕÚÎÝÏÙÚÕØÃÇÝ
ÚÎÝØ×ÚÎÝÚÇßØÕÌÕØÃÇÝ®
Ø×ÚÎÚÇßØÕÌÕØÃÇ¬ÕÑ¦ÒËÙÓÇÚÎÝÔÇÚÕÒÂÝ®ËÑÊÄÛÎÑËÙÚÇ
ÇÍÍÒÏÑ¦ÚÕÑÇÏÙÆÔÚÕÓÇËÖÏÙÑÏ¦ÙÚÎÑËÇÖÄÚÕßÝØÄÓÕßÝÚÕß
¡ËÚÇÐÏÕÆ®ÖÕßÁÜÝÚ×ØÇÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔËÃÔÇÏÚÕÓÖËÙÚÙÁÒËØÚÕßÃÚËØ
¢Ø¦ÔÑÕÖÇÔÑÇÛ×ÝÓËÇØÏÙÚÕÚËÞÔÏÑ¦ÇÌÎÍÎÓÇÚÏÑÄÚØÄÖÕÖÇØÕßÙÏ¦àËÏ
ÚÎÔÕÒÄÚÎÚÇÖÕßËÃÔÇÏÎÏÙÚÕØÃÇÚÎÝ
ßØÇÙÃÇÝÇÖÄÚÎÔØÞÇÃÇÒÒ¦ÊÇ
ÑÇÏÚÎÔÇØÞÇÃÇ ÃÔÇÓÁÞØÏÙÂÓËØÇ
¥ÙÚÄÙÕÎØ×ÚÎÚÇßØÕÌÕØÃÇ®
ÑÏÔÕÆÓËÔÎÙÚÕÑÇÚËÐÕÞÂÔÍÔÜÙÚÏÑÄ
ÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕÚÕßÃÚËØ¢Ø¦ÔÑÕÖÇÔ
ËÃÔÇÏÖÕÒÆÖÏÕÖÏÙÚÂÙÚÕÔÊÆÙÑÕ-

ÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÒËÖÚÕÓËØÕÆÝÑÇÚÇÍØÇÌÂÝÙÚÕÏÞËÃÜÔÚÜÔÞÇØÇÑÚÂØÜÔ
ÚÜÔÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚ×ÔÚÎÝØ×ÚÎÝ
ÚÇßØÕÌÕØÃÇÝÕ¢Ø¦ÔÑÕÖÇÔÊËÔ
ÖÇØÇÒËÃÖËÏÚÎÔÇÔ¦ÊËÏÐÎÚÜÔÍËÔÏÑÄÚËØÜÔËÐËÒÃÐËÜÔÍÆØÜÇÖÄÇßÚÂ
ÚÎÙÎÓÇÔÚÏÑÂÇÒÒÎÒÕßÞÃÇÍËÍÕÔÄÚÜÔÙÚÕÍÆØÏÙÓÇÚÕßÕßÖØÕÝÚÕÔ
ÕÇÏ×ÔÇÓ²
ËÔÒËÃÖËÏÎÓËÍ¦ÒÎÖÕÒÏÚÏÑÂËÏÑÄÔÇÇßÚÂÚÕßÁÔÚÕÔÕßÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÕÆÖÇØÇÙÑÎÔÃÕßÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎª×ÓÎÑÇÏÙÚÎÔ ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎÓË
ÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÁÝÚÕÔßÚÕÑØ¦ÚÕØÇ
ÒÁÐÏÕqÑÇÏÚÕÔ¦ÖÇ©ßØÈÇÔÄq
ÓËÙÑÕÖÄÚÎÔÇÔÇÑÕÖÂÚÎÝÚÕßØÑÏÑÂÝËÖÁÑÚÇÙÎÝÙÚÎ¡ÏÑØ¦ÙÃÇÖÕß
ËÔÚÁÒËÏÊÎÓÏÕÆØÍÎÙËÚÏÝÖØÕâÖÕÛÁÙËÏÝÍÏÇÚÎÔØ×ÚÎÚÇßØÕÌÕØÃÇ
Ø×ÚÎÚÇßØÕÌÕØÃÇÂÚÇÔ
ËÖÃÙÎÝÓÏÇÙÚÏÍÓÂÇÔ¦ÊËÏÐÎÝÚÜÔ
ÞÜØÕÊËÙÖÕÚ×ÔÚÎÝÊßÚÏÑÂÝßØ×ÖÎÝÙÚÕÇÖÄÍËÏÕÚÕßÌËÕßÊÇØÞÏÑÕÆ
ÌÇÏÔÕÓÁÔÕßÕÚÁÖØÏÔÂÓËÚ¦ÚÕÔ
ÕÑÇÏÕÇÏ×ÔÇÙÚÎÔËÖÕÞÂÚÜÔ
ÚÇßØÕÌÕØÏ×ÔÚÕÚØÃÖÚßÞÕÖÕßÁÛËÚËÚÕßÝÖÕÒËÓÏÙÚÁÝËßÍËÔËÃÝÞÜØÕÊËÙÖÄÚËÝÙÚÎÔÑÕØßÌÂÚÎÝÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝ
ÖßØÇÓÃÊÇÝÓËÚÕßÝÏËØËÃÝÑÇÏÚÕßÝ
ÇÍØÄÚËÝÔÇÚÕÙßÓÖÒÎØ×ÔÕßÔÊËÔ
ÂÚÇÔÏÙÞßØÄÚËØÕ¬ÕÔÕÇÏ×ÔÇÕ
ÑÄÓÎÝÚÎÝ¢Ò¦ÔÊØÇÝÛÇÂÚÇÔÖÕÒÆÖÏÕÇÔÃÙÞßØÕÝÇÖÄÚÕÔªÕÈÁØÚÕ
qËÔ×ÎÑÕÓÎÚËÃÇÚÎÝ¬ÕßÒÕÆàÎÝ
ÁÖËÏÚÇÇÖÄÓÏÇÇÖÄÚÏÝÖÇØËÑÑÒÃÙËÏÝÚÎÝ¬ÁÚÇØÚÎÝÚÇßØÕÌÕØÃÇÝ
ÛÇÓËÚÇÚØËÖÄÚÇÔÙËÓÏÇÏÙÚÕØÏÑÂ
ÇÔ¦ÓÔÎÙÎ

ÍÜÔÃÇÚÕßßÚÕÑØ¦ÚÕØÇÚÎÝÔÇÚÕÒÏÑÂÝªÜÓÇáÑÂÝßÚÕÑØÇÚÕØÃÇÝ
ÒÁÐÏÕßqÕÕÖÕÃÕÝÖØÕÙÖ¦ÛÎÙË
ÔÇÇÐÏÕÖÕÏÂÙËÏÚÎÊßÚÏÑÂÑÃÔÎÙÎ
ÓÁÙÜÚÎÝ¡ÏÑØ¦ÝÙÃÇÝÖØÕÝÚÕßÝ
ÍÃÕßÝ¬ÄÖÕßÝÓËÙÑÕÖÄÔÇÇÖËÒËßÛËØ×ÙËÏÚÇËÊ¦ÌÎÖÕßËÃÞÇÔÑÇÚÇÑÚÎÛËÃÇÖÄÚÎÓ¦ÞÎÚÕß¡ÇÔÚàÏÑÁØÚ
ÑÇÏÁÖËÏÚÇÇÖÄÚÏÝÊÏ¦ÌÕØËÝ
ÚÕßØÑÏÑÁÝÌßÒÁÝÒËÐÏ¦Ý®ÚÎÝ
ÔÔÇÝ ÕÓÔÎÔÂÝÓËÍ¦ÒÎÝÑÄØÎÝ
ÚÕßÒÁÐÏÕßqÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÇÈÏÈÒÏÕÖÜÒËÃÇÇÖÄÚÏÝÑÊÄÙËÏÝÍØÇ
ÂÊÎÇÖÄÚÕËÔ×ÚÕÖØÜÚÄÚßÖÕÙËÓËÚ¦ÌØÇÙÎÒÄÎÝÏÊÁØÎ
ËÃÞËËÑÊÕÛËÃÚÕ 

Η οπτική γωνία
©ÃÚËØ¢Ø¦ÔÑÕÖÇÔÑÇÛÎÍÎÚÂÝÇÍÑÄÙÓÏÇÝÙÚÕØÃÇÝÑÇÏÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÕß ÁÔÚØÕßßàÇÔÚÏÔ×Ô
ÖÕßÊ×ÔÙÚÕÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÚÎÝ©ÐÌÄØÊÎÝÓËÒËÚÎÚÂÝÈÇÛÆÝÍÔ×ÙÚÎÝ
ÚÎÝÒËÐÏ¦ÊÇÝ®ÑÇÏÓËÚÇÌØÇÙÚÂÝ
ÚÎÝÙÚÎÔÇÍÍÒÏÑÂÍÒ×ÙÙÇÖØÕÜÛËÃÇÑØÏÈ×ÝÇßÚÂÚÎÔÕÖÚÏÑÂÍÜÔÃÇ
ÙÚÕÁØÍÕÚÕßÑ¦ÚÏÖÕßÍÏÇÚÕËßØÆ
ÊßÚÏÑÄÑÕÏÔÄÊËÔËÃÔÇÏÊËÊÕÓÁÔÕ
ÔÚÏÛÁÚÜÝÙÚÕÊßÚÏÑÕËßØÜÖÇáÑÄ
ÒÇáÑÄÑÇÏÄÞÏÓÄÔÕßÖÕÙßÔËÃÊÎÚÕ
ÎÙÞËÊÄÔÞÏÒÏËÚÂÝÔÇÚÕÒÏÑÂªÜÓÇáÑÂßÚÕÑØÇÚÕØÃÇÚÕÓËÚÇÍËÔÁÙÚËØÇ
ÑÇÏßÖÕÚÏÓÎÚÏÑ¦ÓËÚÕÔÕÓÇÙÓÁÔÕÙË
ßà¦ÔÚÏÕ®ÖÇØÇÓÁÔËÏÇÑÄÓÇÑÇÏ
ÙÂÓËØÇÓÏÇÖËØÃÕÊÕÝÖÇØÇÑÓÂÝ
©¢Ø¦ÔÑÕÖÇÔÒÕÏÖÄÔÇÑØÏÈ×Ý
ÇßÚ¦ÚÇÍÏÈÜÔÏÇÔ¦ÑÇÚ¦ÒÕÏÖÇËÖÏÞËÏØËÃÔÇÊÏÇÒÆÙËÏÙÚÎÊÏÑÂÚÕß

Ο συγγραφέας (Ë³É¨'¨Ò~ÑÉËÑ{~ÑÚioi³ÊØ(Ño~ÌÐ{ÑØ³¨ËÑØ
~Ñ{Ù{ÉÈÚÈ³ÊØ³ÈÓ³¨ÈÈÇÑ³{.ÈÙ³(ÑÉ{³ÊÐ{³iØ
$Â×Ì¨ÙiØ

Ο ΒυζαντινόςåÈ³~¨Ò³¨ÑØåÜÓÂ{ØÐiÌØÈÙÓTÉ³Ñ{³(Ó³¨³
¨iÐË³iV{É¨ÐÌÑTÑÌ³iåÐ{Ói³iØKÌ¨É{ÑØÑÜÜËÑØVËØ¨ÑÚÖÉÑÙ{¨oÑÉ{Ð{Ñt³ÑÈ¨×¨ËÑ³ÈÜÑÖuo{Ñ³ÑÙÉ{Ò³T¨{³{Ñ³iØåÑ³ÜÊØ {~o¨Ò×iiÑÌ³K{KÜË
ÒÕÑÇÏÙßÞÔ¦ÑÇÚÇÖÏËÙÚÏÑÄÈØÄÞÕ
ÖÕßËÖÏÈ¦ÒÒÕßÔÙÚÕÔÙßÍÍØÇÌÁÇ
ÕÏÍØÇÖÚÁÝÖÎÍÁÝ
©¢Ø¦ÔÑÕÖÇÔÒÕÏÖÄÔÖÇÃØÔËÏ
ÄÒÇÚÇÖÇØÇÖ¦ÔÜÚÇËÔÚ¦ÙÙËÏÙË
ÁÔÇÖÇÑÁÚÕÑÇÏÊÃÔËÏÙÚÕÔÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÓÏÇÇÖÕÒÇßÙÚÏÑÂÖËØÏÖÁÚËÏÇ¬Õ
ÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÕÌËÃÒËÏÈËÈÇÃÜÝÖÕÒÒ¦ÙÚÎÔËÐÇÏØËÚÏÑÂÓËÚ¦ÌØÇÙÎÚÕß
Ï¦ÔÔÎÕÍÏÇÚàÂÇØÄÚÏËÃÔÇÏÁÔÇ
ËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑ¦¦ØÚÏÕÁØÍÕÊÏËÑÊÏÑËÃ
Ê¦ÌÔËÝÓËÍ¦ÒÕßÇÌÎÍÂÓÇÚÕÝÓË
ÖÇØÇÙÚÇÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÙÚÏÈÇØÄÚÎÚÇ
ÖÕßÓÖÕØËÃÑÇÔËÃÝÔÇÙßÔÇÔÚÂÙËÏ
ÙÚÕËÃÊÕÝÓÄÔÕÙËÏÙÚÕØÏÑÕÆÝÄÖÜÝÕ
ÚÃÈËÔª¦ÔÙÏÓÇÔÇÔÖËØÏÕØÏÙÚÕÆÓË
ÙÚÎÔÇÍÍÒÕÙÇÐÕÔÏÑÂÈÏÈÒÏÕÍØÇÌÃÇ
¡ËÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÇØÏÙÚÕÚËÞÔÏÑÄ

ÚØÄÖÕÕ¢Ø¦ÔÑÕÖÇÔàÜÔÚÇÔËÆËÏÙÚÕ
ÞÇØÚÃÚÕÔßÚÕÑØ¦ÚÕØÇÒÁÐÏÕq
ÕÓÔÎÔÄÑÇÏÚÏÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏÁÝÚÕß
ÔÇÖ¦ØËÏÖÃÙÜÚÏÝÇÙÏÇÚÏÑÁÝÑÚÂÙËÏÝÚÎÝßÚÕÑØÇÚÕØÃÇÝÖÕßËÃÞÇÔ
ÑÇÚÇÑÚÎÛËÃÇÖÄÚÕßÝ¬ÕÆØÑÕßÝ½
ÚÕÔÕÎÓÕÆÔÊÕËÑËÃÔÕÚÕÔÔÕØÓÇÔÊÏÑÂÝÑÇÚÇÍÜÍÂÝÏÖÖÄÚÎÕÕÖÕÃÕÝ
ËÃÞËÖØÕÙÖÇÛÂÙËÏÙÚÕÖÒËßØÄÚÕß
ÖÇÚÁØÇÚÕßªÕÈÁØÚÕßßáÙÑ¦ØÊÕß
ÂÊÎÚÕÔÇÑÇÚÇÑÚÂÙËÏÚÎÔ
ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎ©ÏÌÏÒÕÊÕÐÃËÝ
ÚÕßÕÏÁØÏÊËÝÓËÚÕßÝßÖÄÒÕÏÖÕßÝ
ÚÇßØÕÌÄØÕßÝÑÇÏÎÊÏÇØÑÂÝÚ¦ÙÎÚÕßÍÏÇÇßÚÕÔÄÓÎÙÎÚÕÔÁÑÇÔË
ÓÏÇÖØÇÍÓÇÚÏÑÂÜØÕÒÕÍÏÇÑÂÈÄÓÈÇ
¦ØÑÇÑÇÏÕÙÚ¦ÒÇÓÈ¦ÔËÏÑÇÏ
ÕÕÊËÌØËÃÊÕÝÚÕß¡ÖÕßÏÍÏÄÔËÑ

ÚÜÔÎÍËÚ×ÔÚÎÝÚÇßØÕÌÕØÃÇÝÑÇÏ
ÖØ×ÚÕÝÎÍËÓÄÔÇÝÚÕßÞØÏÙÚÏÇÔÏÑÕÆ
ÈÇÙÏÒËÃÕßÚÎÝËØÕßÙÇÒÂÓÚÕ 
ÄÚÇÔÎÖÄÒÎÁÖËÙËÙÚÇÞÁØÏÇÚÜÔ
ÖÕÒÏÕØÑÎÚ×ÔÚÎÝÓËÓÏÇ¦ÒÜÙÎÎ
ÕÖÕÃÇËÐËÒÃÞÛÎÑËÙËÁÔÇËÌÏÇÒÚÏÑÄ
ÒÕßÚØÄÇÃÓÇÚÕÝ©ÏÎÍËÚÏÑÁÝÓÕØÌÁÝ
ÚÎÝØ×ÚÎÝÚÇßØÕÌÕØÃÇÝÄÖÜÝÕ
ÚÁÌÇÔÕÝqÚÕß¡ÖÒÕß¦ÕªÕÈÁØÚÕÝqÚÎÝ¢Ò¦ÔÊØÇÝÕ©ÆÍÕÝÚÕß
ËØÓÇÔÚÕß¦Õ¬ÇÍÑØÁÊÕÝÑÇÏÇØÑËÚÕÃÇÑÄÓÎËßÍËÔËÃÝÇÖÄÄÒÎÚÎ
ÊßÚÏÑÂßØ×ÖÎÂÚÇÔËÖÏÑËÌÇÒÂÝ
ËÔÄÝÙÚØÇÚÕÆÄÖÕßßÖÂØÞÇÔ¢Ø¦ÍÑÕÏ¢ÒÇÓÇÔÊÕÃ¢ØÃÙÏÕÏÇÒ¦ÚËÝ
ÒÒÄÈØÕÍËÝÕÛÇØÏÍÍÏÇÔÕÃÒÇÓÇÔÕÃÇßÇØÕÃ§ÕØÓÇÔÊÕÃÍÍÒÕÏ
Ñ×ÚÕÏÑÕßÏÚÇÔÕÃÚÇÒÕÃ¦ÑÕÏ
ÖÕßÒÏÇÔÕÃÈÎØËÝØËÚÄÔÕÏÒÒÎÔËÝÑÇÏØÓÁÔÏÕÏ®ÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÄÙÇÑÇÚÁÍØÇÉËÕ¢ÕßÒÞÁØÕÝÚÎÝ
ÇØÚØÑÇÏÓËÚÇÌÁØÕÔÚÇÏÇÖÄÚÕÔ
¢Ø¦ÔÑÕÖÇÔ

Οι μουσουλμάνοι
ÔÇÒÄÍÜÝÍÒÇÌßØÂËÃÔÇÏÑÇÏÎ
ÖËØÏÍØÇÌÂÚÜÔÓÕßÙÕßÒÓ¦ÔÜÔÎÍËÓÄÔÜÔÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝÄÖÜÝÕÙÕßÒÚ¦ÔÕÝÚÜÔËÒÚàÕÆÑÜÔÚÕßªÕßÓ ÏÒÃÚà
ØÙÒ¦ÔÕÕÖÕÃÕÝÇÔÇÍÑ¦ÙÚÎÑËÔÇ
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÇßÚÂÚÎÔÖÒÎÓÓßØÃÊÇÑÇÚ¦ÑÇÔÄÔÇÇÔ×ÚËØÜÔÙÚØÇÚÏÜÚÏÑ×ÔÊßÔ¦ÓËÜÔÖÕßÙÜØËÆÚÎÑÇÔ
ÙÚÎ¡ÏÑØ¦ÙÃÇÇÖÄÚÕ  ÑÇÏ
ÁÖËÏÚÇÚÜÔÚÕßØÑÕÓÇÔÏÑ×ÔÌßÒ×Ô
ÖÕßÕßÑÕÒÃÍËÝÌÕØÁÝÇÖËÃÒÎÙÇÔÚÏÝ
ÙÚÇßØÕÌÕØÏÑÁÝÙÚØÇÚÏÁÝÓËÕÒÕÑÒÎØÜÚÏÑÄÇÌÇÔÏÙÓÄÂÚÕß¬ÕÆØÑÕß

Πρόδρομος αλλαγών σε Ανατολική Ευρώπη και Μεσόγειο
Η επαφή ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÆÙÎÑÇÏ
ÙÚÎÔÔÇÚÕÒÂÙßÔÁÈÇÏÔËÙËÓÏÇ
ÖËØÃÕÊÕÄÞÏÖÕÒÒ¦ÞØÄÔÏÇÓÇÑØÏ¦
ÇÖÄÚÕÞÃÙÓÇÚÜÔÑÑÒÎÙÏ×ÔÚÕß
ËÔ×ª×ÓÎÑÇÏ ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎÖØÕÙÖÇÛÕÆÙÇÔÔÇÙßÔËÔÔÕÎÛÕÆÔÑÇÏÍÏÇÒÄÍÕßÝÍËÜÖÕÒÏÚÏÑÂÝ
ÏÙÕØØÕÖÃÇÝÚÎÔÕÖÕÃÇËÃÞÇÔÊÏÇÚÇØ¦ÐËÏÕÏ§ÕØÓÇÔÊÕÃÚÎÝÔÄÚÏÇÝ
ÚÇÒÃÇÝÇÖÄÚÕÔÖÇÚÁØÇÚÕßÖÕÒÆ®
ÕÎÓÕÆÔÊÕßÚÎÝqÚÇßØÕÌÕØÃÇÝ
ÑÇÏÁÖËÏÚÇ©¢Ø¦ÔÑÕÖÇÔÊËÔÖØÜÚÕÚßÖËÃÄÚÇÔËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÎËÖÇÌÂÇßÚÂÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÑÇÒÒÏÁØÍÎÙË
ÚÕÔÙÖÄØÕÚÎÝÑÇÞßÖÕÉÃÇÝÇÔ¦ÓËÙÇÙËÔÇÚÕÒÂÑÇÏÆÙÎÑ¦ÚÏÖÕß
ÕÊÂÍÎÙËÙÚÎÔÖÇØÁÑÑÒÏÙÎÚÎÝ¬ÁÚÇØÚÎÝÚÇßØÕÌÕØÃÇÝÇÖÄÚÕÔÇØÞÏÑÄÙÑÕÖÄÚÎÝÑÇÏÙÚÎÔÒÜÙÎÚÎÝ
ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎÝÚÕÑÇÏ

ÚÎÔÑÇÚ¦ÚÓÎÙÎÑÇÏÚÕÔÊÏÇÓÕÏØÇÙÓÄÚÜÔËÊÇÌ×ÔÚÎÝÔÇÚÕÒÏÑÂÝ
ªÜÓÇáÑÂÝßÚÕÑØÇÚÕØÃÇÝÙËÊßÚÏÑÕÆÝÇØÏÙÚÕÑØ¦ÚËÝ
ÏÇÈ¦àÕÔÚÇÝÜÙÚÄÙÕÖØÕÙËÑÚÏÑ¦ÚÏÝËÖÏÚßÞÃËÝÚÏÝÇÖÕÚßÞÃËÝÑÇÏ
ÚÏÝÖÇØ»ÕÒÃÍÕÔÑÇÚÇÙÚØÕÌÁÝÙÚÎÔ
ÖÕØËÃÇÚÎÝØ×ÚÎÝÚÇßØÕÌÕØÃÇÝ
ÄÖÜÝÚÏÝÖËØÏÍØ¦ÌËÏÕ¢Ø¦ÔÑÕÖÇÔ
ÇÒÒ¦ÑßØÃÜÝÚÎÔÇÌÂÍÎÙÂÚÕßÝ
ÇÖÄÚÕßÝÊßÚÏÑÕÆÝËÑËÃÔÎÝÚÎÝËÖÕÞÂÝÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÑ¦ÖÕÏÕÝÄÚÏ
Î¬ÁÚÇØÚÎÚÇßØÕÌÕØÃÇÂÚÇÔÁÔÇ
ËÐÎÍÂÙÏÓÕÍËÍÕÔÄÝÊËÊÕÓÁÔÎÝÚÎÝ
ËÆÌÒËÑÚÎÝ®ÆÒÎÝÖÕßËÃÞËÙÜØËßÛËÃ©¢Ø¦ÔÑÕÖÇÔÍÕÎÚËÆËÚÇÏÇÖÄ
ÚÎÔËÖÇÌÂÚÎÝÆÙÎÝÓËÚÎÔÔÇÚÕÒÂÑÇÏÄÞÏÓÄÔÕËÑËÃÔÎÖÕßËÑÖØÕÙÜÖÕÆÙËÕÒÁÐÏÕÝqÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕ
ÏÙÒ¦ÓÓËÚÕÕÖÕÃÕÕÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏ

Καλλιτεχνική Ñ³ÖiÉTÊØV³iØ×ÑoÊØ³iØå³{TÉËÑØ³ÆdV³
ÜÑË{³iØ(¨³iØ.³ÑÈ¨×¨ËÑØ

ÇÖÄÚÕßÝÚÇßØÕÌÄØÕßÝÁØÞÕÔÚÇÔ
ÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÙËËÖÇÌÂ
ÖÃÙÎÝÇÖÄÚÕÁØÍÕÚÕß¢Ø¦ÔÑÕÖÇÔÊËÔÒËÃÖËÏÎÙÏÍÕßØÏ¦ÚÕßËÑ
ÚÜÔßÙÚÁØÜÔÍÔ×ÙÚÎÚÎÝËÐÁÒÏÐÎÝ
ÚÎÝÙÚÕØÃÇÝ¡ËÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝØ×ÚÎÝÚÇßØÕÌÕØÃÇÝÎÔÇÚÕÒÏÑÂ
ªÜÓÇáÑÂßÚÕÑØÇÚÕØÃÇÁÞÕÔÚÇÝ
ÖËØ¦ÙËÏÑßØÏÕÒËÑÚÏÑ¦ÊÏ¦ÖßØÄÝ
ÑÇÏÙÏÊÂØÕßÇÖÄÚÕÑÇÏÍÏÇ
ÖËØÃÖÕßÞØÄÔÏÇÈØÏÙÑÄÚÇÔÙË
ËÐÇÏØËÚÏÑÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎËÔÂÚÇÔ
ÓÏÇËÔÊÏ¦ÓËÙÎÑØÇÚÏÑÂÊÕÓÂÓÏÇ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÕÔÚÄÚÎÚÇÁÚÕÏÓÎÔÇÑÇÚÇÙÖÇØÇÞÛËÃÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔ ÇÛÕÒÏÑÂ
ÆÙÎÑÇÏÙÚÎÓÕßÙÕßÒÓÇÔÏÑÂÔÇÚÕÒÂËÔÂÚÇÔËÔÊÏ¦ÓËÙÕÝÞ×ØÕÝ
ÖÃÙÎÝÖÇØ¦ÚÇÇÔÚÏÛËÚÏÑ¦ÙÞÂÓÇÚÇÖÕßÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑÇÔÚËÞÔÎÚ¦
ÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÕ¢Ø¦ÔÑÕÖÇÔÇÔÇ-

ÊËÏÑÔÆËÏÚÎÔËÖÕÞÂÜÝËÑËÃÔÎÖÕß
ÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÂÚÇÔ!ÓÏÇÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ÖÕÒËÓÏÑÂÝÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÝÑÇÏÊÏÇØÑ×ÝËÔÇÒÒÇÙÙÄÓËÔÜÔÇÌÕÙÏ×ÙËÜÔ
ÚÜÔÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚ×ÔÖÕßßÖÎØËÚÕÆÙÇÔÓÄÔÕÔÄÖÕÏÕÔÊÏÇÙÌ¦ÒÏàË
ÓËÍÇÒÆÚËØÇÑÁØÊÎ
©ÒÇÇßÚ¦ËÔÚÇÍÓÁÔÇÙÚÎÔÚËØ¦ÙÚÏÇÏÊËÕÒÕÍÏÑÂÊÏÇÓ¦ÞÎÚÎÝËÖÕÞÂÝÓËËÓÖØÕÙÛÕÌßÒÇÑÂÚÎÔ ÇÛÕÒÏÑÂÑÑÒÎÙÃÇÊËÔÂÚÇÔÈÁÈÇÏÇ
ÖØÕÊÏÑÇÙÓÁÔÕÄÚÏÛÇÕÊÎÍÕÆÙÇÔ
ÙËÔÁËÝÏÙÕØØÕÖÃËÝÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂßØ×ÖÎÑÇÏÙÚÎ¡ËÙÄÍËÏÕ
ÇÒÒ¦ÁÑÇÔÇÔÇÑØÏÈ×ÝÇßÚÄ ÇÏÕ
¢Ø¦ÔÑÕÖÇÔÓÇÝÚÇÖØÕÙÌÁØËÏÇÈÃÇÙÚÇÙËÁÔÇÈÏÈÒÃÕÖÕßÊÏÇÈ¦àËÚÇÏ
ËÆÑÕÒÇÑÇÏÍØÂÍÕØÇËÔ×ÓÖÕØËÃ
ÔÇÇÖÕÚËÒÁÙËÏÚÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÑÇÏ
ÙÎÓËÃÕÇÔÇÌÕØ¦Ý

Kυριακή 12 Απριλίου 2020

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

l

ΒΙΒΛΙΟ

Αγωνιστής, πεταμένος στους δρόμους
Τι έγραφε ο Γ. Κορδάτος, το 1940, στην «Κ» για τον Εμμανουήλ Ξάνθο και τα Απομνημονεύματά του περί της Φιλικής Εταιρίας
Κυκλοφορεί ÓËÚÎÔ ®ÚÎÝËÖÄÓËÔÎÝ ßØÏÇÑÂÝÚÕÊËÆÚËØÕÈÏÈÒÃÕÚÎÝ
ËÑÊÕÚÏÑÂÝÙËÏØ¦Ý!¡ËÚÎÔÖÁÔÇÚÜÔÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚ×Ô®ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÇÖÕÓÔÎÓÕÔËÆÓÇÚÇÖËØÃ
ÚÎÝ¢ÏÒÏÑÂÝÚÇÏØÃÇÝ®ÚÕßÓÓÇÔÕßÂÒ¦ÔÛÕß¬ÕÈÏÈÒÃÕÖØÕÒÕÍÃàËÏ
ÑÇÏßÖÕÙÚÎØÃàËÏ®ÓËÑÇÚÇÚÕÖÏÙÚÏÑ¦ÙÞÄÒÏÇÎ¡ÇØÃÇÇÖÇÔÇÙÚÇÙÃÕßÇÔÇÖÒÎØ×ÚØÏÇÊÏËßÛÆÔÚØÏÇÚÕß
ÛÔÏÑÕÆÙÚÕØÏÑÕÆ¡ÕßÙËÃÕßÑ
ÚÜÔÏÊØßÚ×ÔÚÎÝ¢ÏÒÏÑÂÝÚÇÏØÃÇÝÕ¦ÔÛÕÝÁÞËÏÙßÍÑËÔÚØ×ÙËÏ
ÙËÇßÚÄÚÕÈÏÈÒÃÕÓËØÏÑÁÝÇÖÄÚÏÝ
ËÖÏÙÚÕÒÁÝÖÕßÇÔÚ¦ÒÒÇÐÇÔÓËÚÇÐÆ
ÚÕßÝÕÏ¢ÏÒÏÑÕÃÇÖÄÚÕÁÜÝÚÕ
 ©ÒÕÚÕÇØÞËÃÕÚÕßÌßÒ¦ÙÙËÚÇÏÙÚÎÔÙÚÕØÏÑÂÑÇÏÛÔÕÒÕÍÏÑÂ

Τα «Απομνημονεύματα É¨Ë
³iØ'{Ü{~ÊØ ³Ñ{¨ËÑØu³È ÐÐÑÈÊÜ:ÒÚÈV³ÙÉÖ³É¨K{KÜË
³iØÉ~Ù³{~ÊØÉ{¨ÒØtd¸UÉ
³iÓÑ³¨³Ño{³uV
~È~Ü×¨ÖÐÉ³itu³iØÉÌÐÉiØÈ¨{Ñ~ÊØ$ØÈ³Ê¨{ÇÉ¨ÙÒ³ØUt ËÑ{~Ñ{¨ÌØÑ
¨{TÚÖÐÉÐÉ³ÑÐÖ³¨Ñ³iÐÉÜÓ³i
³iØ{³¨ËÑØ³ÈÐÉoÒÜÈÑoÑ
³È {~{ÓÑu

«Ηρθεν ο καιρός να μελετήσουμε τη δράση του.
Οι Σχολικές Βιβλιοθήκες
θα έπρεπε να γεμίσουν
όλες από τέτοιου
είδους βιβλία».
ÚÇÏØÃÇÚÎÝÒÒ¦ÊÕÝ
©ÑÚ×ÊËÑÇËÚÃËÝÖØÏÔÚÇÖÕÓÔÎÓÕÔËÆÓÇÚÇ®ÚÕß¦ÔÛÕßËÃÞÇÔÑßÑÒÕÌÕØÂÙËÏÇÖÄÚÎÔÚÇÏØÃÇÙÚÕØÏÑ×ÔÑÊÄÙËÜÔÎÕÖÕÃÇ
ËÍÑÇÏÔÃÇàËÁÚÙÏÚÏÝËÑÊÄÙËÏÝÚÎÝ
¡ËÇÌÕØÓÂÇßÚÄÎ ÇÛÎÓËØÏÔÂ®ÌÏÒÕÐÁÔÎÙËÚÄÚË 
ÁÔÇ¦ØÛØÕÚÕßÏ¦ÔÔÎ ÕØÊ¦ÚÕß
ÏÙÚÕØÏÑÕÆÑÇÏÙßÍÍØÇÌÁÇÚÎÝ ÕÏÔÜÔÏÑÂÝÙÎÓÇÙÃÇÝÚÎÝÒÒÎÔÏÑÂÝ
ÖÇÔÇÙÚ¦ÙËÜÝÚÕß® 
 ËÖÇÔÁÑÊÕÙÎ ÇßÚÂ® ÙÎ-

ÓËÃÜÔËÕ ÕØÊ¦ÚÕÝÂØÛËÙÚÎÔ
×ØÇÚÎÝÍÏÇÚÃÇÖÄÞØÄÔÏÇÚ×ØÇ
ÊËÔÂÚÇÔËÆÑÕÒÕÔÇÈØÎÑÇÔËÃÝ
ÙÚÇÖÇÒÇÏÕÈÏÈÒÏÕÖÜÒËÃÇÚÇÖÕÓÔÎÓÕÔËÆÓÇÚÇÚÕß¦ÔÛÕßÑÇÏ
ÚÕÙÖÕßÊÇÏÄÚËØÕÁØÞËÚÇÏÔÇËÔÏÙÞÆÙÎÚÏÝÏÙÚÕØÏÑÁÝÁØËßÔËÝÑÇÏ
ÓËÒÁÚËÝÍÏÇÚÏÝÕÖÕÃËÝÑ¦ÔÇÓËÖÇØÇÖ¦ÔÜÒÄÍÕÃÔÇÏÑÇÏØÄÝÔÇØÏÞÛÕÆÓËÓËÚÇÓÕÆÚØÇÙÚÎÓËÒÁÚÎ
ÚÎÝÏÙÚÕØÃÇÝÚÕßÓËÍ¦ÒÕßÇÍ×ÔÇ
ÚÕßÏÑÕÙÏÁÔÇ©ÙÕÑÏÇÔÁÞÕßÔ
ÍØÇÌÚÂÖÕÒÒÁÝÏÙÚÕØÃËÝËÑËÃÔÕÏ

ÖÕßÁÞÕßÔÇÔÎÙßÞÃËÝÓÁÙÇÚÕßÝ
ÖØÁÖËÏÔÇÓËÒËÚÂÙÕßÔÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÎÝÛÔÏÑÂÝÓÇÝÇÒÏÍÍËÔËÙÃÇÝÇÖ»ÚÏÝÖÎÍÁÝÚÎÝ±Ö¦ØÞÕßÔ
ÁÔÇÙÜØÄÓÕÔÕÍØÇÌÃËÝÑÏÇÑÄÓÇÚÇÖÕÓÔÎÓÕÔËÆÓÇÚÇÖÕÒÒ×Ô
ÇÖ»ËÑËÃÔÕßÝÖÕßÖØÜÚÕÙÚ¦ÚÎÙÇÔ
ÙÚÕÔÓËÍ¦ÒÕÔÇÍ×ÔÇ ÇÏÖØ×ÚÇ
ÖØÁÖËÏÔÇÓËÒËÚÎÛÂÎÏÙÚÕØÃÇÑÇÏ
ÎÊØ¦ÙÎÚÎÝ¢ÏÒÏÑÂÝÚÇÏØÃÇÝ
ÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÓËÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÑÇÏÚÎ
ÊØ¦ÙÎÚÕßªÂÍÇËÒËÙÚÏÔÒÂÖÕß
ÑÇÚ¦ÚÎÍÔ×ÓÎÓÇÝËÃÔÇÏÕÖÏÕÓË-

Í¦ÒÕÝÇØÞÎÍÄÝÚÎÝÔËÕËÒÒÎÔÏÑÂÝ
ÏÙÚÕØÃÇÝB¯DÏÇÚÎÔÚÇÏØÃÇÚÕß
ªÂÍÇÊËÔÁÞÕßÔÊßÙÚßÞ×ÝÍØÇÌÂ
ÖÕÒÒ¦ÑÇÏÕÏÖÎÍÁÝËÃÔÇÏÙÑÕÚËÏÔÁÝ
B¯DÏÇÚÎ¢ÏÒÏÑÂÚÇÏØÃÇÄÓÜÝ
ßÖ¦ØÞÕßÔÖÕÒÒÁÝÖÎÍÁÝÖÕßÓÇÝ
ÈÕÎÛÕÆÔËÔÇËÐÏÞÔÏ¦ÙÕßÓËÖÕÒÒ¦ÙÎÓËÃÇÖÕßÖÇÒÇÏÄÚËØÇÚÇÛËÜØÕÆÙÇÔÙÑÕÚËÏÔ¦ ÇÏÓÏÇÇÖÄ
ÚÏÝÖÎÍÁÝÖÕßÛÇÓÇÝÈÕÎÛÂÙÕßÔ
ÔÇÓËÒËÚÂÙÕßÓËÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÎÝ
¢ÏÒÏÑÂÝÚÇÏØÃÇÝËÃÔÇÏÑÇÏÚÇÄÙÇ
ÁÍØÇÉËÔÕÓÓÇÔÕßÂÒ¦ÔÛÕÝÙÚÇ

ÓËÚÕÔÚÃÚÒÕ¸ÖÕÓÔÎÓÕÔËÆÓÇÚÇÖËØÃÚÎÝ¢ÏÒÏÑÂÝÚÇÏØÃÇÝ¹
®ÃÔÇÏÇÒÂÛËÏÇÖÜÝÕ¦ÔÛÕÝ
ÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÖËØÏÇßÚÕÒÕÍËÃÃÍÕ
ÖÕÒÆÄÓÜÝÄÒÕÏÚÕÑ¦ÔÕßÔÇßÚÄ
¡ÏÇÖÕßÖÇØÇÍÑÜÔÃÙÚÎÑËÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇßÖÂØÐÇÔÖÕÒÒÕÃÖÕßÇØÔÂÛÎÑÇÔÚÏÝßÖÎØËÙÃËÝÚÕßÑÇÏÚÎ
ÙßÓÈÕÒÂÚÕßÙÚÎ¢ÏÒÏÑÂÚÇÏØÃÇ
ÇÔÇÍÑ¦ÙÚÎÑËÔÇÖÇØÇÌÕßÙÑ×ÙÎ
ÓËØÏÑ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇÖÕßÙÞËÚÃàÕÔÚÇÏ
ÓËÚÎÊØ¦ÙÎÚÕßÍÏÇÔÇÇÖÕÑÇÚÇÙÚÂÙÎÚÎÔÇÒÂÛËÏÇB¯DÑËÃÔÕ

ÄÓÜÝÖÕßÁÑÇÔËÕ¦ÔÛÕÝÂÚÇÔ
ÔÇÊ×ÙÎÚÕÔËÇßÚÄÚÕßÙÚÎÔÚÇÏØÃÇÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÙÇÔÓÇÙÙÄÔÕÝ
ÖÕßÂÚÇÔ¶ÚÕÕÓÕÒÕÍËÃÕÃÊÏÕÝ¶ÔÇ
ÖØÕÙÌÁØÎÄÒÎÚÕßÚÎÔÖËÃØÇÍÏÇ
ÚÎÔÑÇÒÂÕØÍ¦ÔÜÙÎÚÎÝÚÇÏØÃÇÝ
®B¯DÖ»ÄÒÕßÝÇßÚÕÆÝÚÕßÝÒÄÍÕßÝBÙÙÖÕßÕÊÂÍÎÙÇÔÙÚÕÔÖÇØÇÍÑÜÔÏÙÓÄDÑÇÏÇÖÄ¦ÒÒÕßÝÖÕß
ÊËÔÓÇÝÖÇÃØÔËÏÚÕÆÚÕÚÕÙÎÓËÃÜÓÇÍÏÇÔÇÚÕßÝÔÇÇÔÇÌÁØÜÓË
Õ¦ÔÛÕÝÖÇØÇÍÑÜÔÃÙÚÎÑËÑÇÏÎ
ÊØ¦ÙÎÚÕßÑÇÏÎÙßÓÈÕÒÂÚÕßÙÚÎ
¢ÏÒÏÑÂÚÇÏØËÃÇÐËÞ¦ÙÚÎÑÇÔ¡ËØÏÑÕÃÓ¦ÒÏÙÚÇËÃÞÇÔÑÇÏÙßÓÌÁØÕ
ÔÇÖÇØÇÓËØÃÙÕßÔÚÕÔ¦ÔÛÕÍÏÇ
ÔÇÖÇØÕßÙÏÇÙÛÕÆÔÇßÚÕÃÇØÞÎÍÕÃ
ÑÇÏÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÁÝÏ»ÇßÚÄ¦ÓÇ
Õ¢ÏÒÂÓÜÔÁÈÍÇÒËÚÕ¸ÕÑÃÓÏÕÔ
ÖËØÃÚÎÝ¢ÏÒÏÑÂÝÚÇÏØÃÇÝ¹ÁÊÜÑË
ÖÃÙÚÎÙËÑËÃÔÕßÝÖÕßËÃÞÇÔÙßÓÌÁØÕÔÔÇÖÇØÇÓÕØÌÜÛÂÎÏÙÚÕØÏÑÂÇÒÂÛËÏÇÑÇÏÊËÔÁÍØÇÉËÄÙÇ
ÁÖØËÖËÍÏÇÚÎÊØ¦ÙÎÚÕß¦ÔÛÕß
ÏÕÆÙÚËØÇÈÁÈÇÏÇÁÑÇÓËÚÎÔËÖÇÔÄØÛÜÙÎÚÇÖØ×ÚÇÒÕÏÖÄÔÓËÚËÖÇÔÇÙÚÇÚÏÑ¦ÞØÄÔÏÇÕ¦ÔÛÕÝ
ÂÚÇÔÐËÞÇÙÓÁÔÕÝB¯DÑÇÏÓÄÔÕÔ
¦ÓÇÁÈÇÒËÚÏÝÌÜÔÁÝÕ¢ÏÒÂÓÜÔ
ÛßÓÂÛÎÑÇÔÚÄÚËÕÏÑßÈËØÔ×ÔÚËÝ
ÖÜÝßÖÂØÞËÔÁÔÇÝÇÍÜÔÏÙÚÂÝÖÕß
ÇÔÁÊØÇÙËÑÇÏÖØÕËÚÕÃÓÇÙËÄÙÕ
ÓÖÕØÕÆÙËÚÕÔÇÍ×ÔÇÚ×ØÇÖÕß
ßÖÂØÞËËÒËÆÛËØÕ Ø¦ÚÕÝÇßÚÄÝ
ÂÚÇÔÖËÚÇÓÁÔÕÝÙÚÕßÝÊØÄÓÕßÝ®
©ÖÜÝÑÏÇÔËÃÔ»ÄÓÜÝ®ÁÍØÇÌËÕ ÕØÊ¦ÚÕÝÕ¦ÔÛÕÝÂÚÇÔ
ÓÏÇËÐÇÏØËÚÏÑÂÌßÙÏÕÍÔÜÓÃÇÑÇÏ
ÂØÛËÔÕÑÇÏØÄÝÔÇÓËÒËÚÂÙÕßÓË
ÚÎÊØ¦ÙÎÚÕß® ÇÏÑÇÚÁÒÎÍË!©Ï
ÞÕÒÏÑÁÝÏÈÒÏÕÛÂÑËÝÛÇÁÖØËÖË
ÔÇÍËÓÃÙÕßÔÄÒËÝÇÖÄÚÁÚÕÏÕßËÃÊÕßÝÈÏÈÒÃÇ®
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O θρύλος
της τζαζ
και η «γιαγιά»
της νουβέλ βαγκ
Προτάσεις από Netflix και Cinobo
Miles Davis: Birth of Cool

ÇÒÒ¦ÑÇÏÇÖÃÙÚËßÚÇÊÆÙÑÕÒÕÞÇØÇÑÚÂØÇÙßÔÕÊËÆÕÔÚÇÝÑÇÏÓËÚÏÝ
ÙÞËÚÏÑÁÝÏÙÚÕØÃËÝ

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (2019)
Σκηνοθεσία: .³ÒÜÉÍ ÓÜ
Εμφανίζονται: Ò{ÜØ ³Ó{K{ØV

Πρόσωπα και Ιστορίες

ÈË{0ÇÌÈØVÓ¨Ð{Ò~~
Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Από τα καλύτεραÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÖÕß
ÓÖÕØËÃÔÇÖÇØÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÑÇÔËÃÝ
ÙÚÕ5L[MSP_ËÃÔÇÏÚÇÓÕßÙÏÑ¦ÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØÔÇÚÁÚÕÏÕËÃÔÇÏÑÇÏÚÕ
ÖØÄÙÌÇÚÕ)PY[OVM*VVS®ÚÏÚÒÕÌÕØÎÓÁÔÕÇÖÄÚÕÔËÓÈÒÎÓÇÚÏÑÄÊÃÙÑÕ
ÚÕß¡¦ÏÒÝ§ÚÁÏÈÏÝÖÕßÙÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙËÓÃÇÇÖÄÚÏÝÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØËÝ
ÙÚØÕÌÁÝÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÎÝÚàÇà
ÚÇÏÔÃÇËÃÔÇÏÇÌÏËØÜÓÁÔÎÙÚÕÙÆÔÕÒÕ
ÚÎÝÓßÛÏÑÂÝÑÇØÏÁØÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÝ
ÖØÕÙÜÖÏÑÂÝàÜÂÝÚÕßÓËØÏÑÇÔÕÆ
ÚØÕÓÖËÚÃÙÚÇÑÇÏÙßÔÛÁÚÎÓÁÙÇÇÖÄ
ÚÇÒÄÍÏÇÚÕßÏÊÃÕßÑÇÏÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÖÕßÚÕÔÍÔ×ØÏÙÇÔÑÇÒÆÚËØÇ
ÔÑ¦ÖÕÏÕÝÛÁÒËÏÔÇËÃÔÇÏÊÎÓÏÕßØÍÏÑÄÝÑßÔÎÍ¦ÊÏÇØÑ×ÝÚÎÔ
ÇÒÒÇÍÂ®ÇÑÕÆÓËÚÕÔÓËÍ¦ÒÕÚà¦àÓÇÔÔÇÒÁËÏÓËÚÎÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÂÈØÇÞÔÂÌÜÔÂÚÕß©ÃÊÏÕÝÁÌËØËÖÇØÇÖ¦ÔÜÇÖÄÓÃÇÌÕØ¦ÚÎÔ
ËÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÙÚÎÔÚÁÞÔÎÚÕßÓÁÙÇ
ÇÖÄÛØßÒÏÑÁÝÙÂÓËØÇÊÕßÒËÏÁÝÚÏÝ
ÕÖÕÃËÝËÊ×ÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÓËÔÇÐËÊÏÖÒ×ÔÕÔÚÇÏÇÔÇÒßÚÏÑ¦¡ÕßÙÏÑÕÃ
ÙßÔÕÊÕÏÖÄØÕÏÄÖÜÝÕ²ÁØÓÖÏ²¦ÔÑÕÑÑÇÏÕÕßÁÏÔÄØÚËØÖËØÏÍØ¦ÌÕßÔÚÕÔÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎ§ÚÁÏÈÏÝÁÜÝ
ÄÚÕßÚÕÔÒÄÍÕÖ¦ØÕßÔÍßÔÇÃÑËÝÑÇÏ
ÌÃÒÕÏÓÏÒ×ÔÚÇÝÍÏÇÚÕÔ¦ÔÛØÜÖÕ
¡¦ÏÒÝÖÄÚÎ¢Ø¦ÔÙÏÝ¬ÁÏÒÕØÓÁÞØÏÚÎÕßÒÏÁÚÑØËÑÄÓÏÒÕÆÔÍÏÇ
ÁÔÇÔÚØÕÓËØ¦ÍÕÎÚËßÚÏÑÄ¦ÔÊØÇ

ΡΙΚ1

0U¸¸d®¸ÆÆÆ

ΡΙΚ2

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (2017)
Σκηνοθεσία: å{ÓØÑ¨³ÒV+
Εμφανίζονται: å{ÓØÑ¨³ÒV+V

=Ñw(ÜÉÌ
Από τις νέεςÖØÕÙÛÂÑËÝÙÚÎÔÖÒÇÚÌÄØÓÇÚÕß*PUVIVËÃÔÇÏÁÔÇÇÌÏÁØÜÓÇÙÚÎÔÖËØÃÌÎÓÎÍÏÇÍÏ¦ÚÎÝ
ÔÕßÈÁÒÈÇÍÑ®ÔÏÁÝÇØÔÚ¦ËÞÜØÃàÕßÓËÚÕÙÞËÚÏÑ¦ÖØÄÙÌÇÚÕÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØÖÕßÊÎÓÏÕÆØÍÎÙËÓÇàÃÓËÚÕÔ
ÌÜÚÕÍØ¦ÌÕÑÇÏËÏÑÇÙÚÏÑÄÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎ19¬ÕßÝÊßÕÚÕßÝÈÒÁÖÕßÓËÔÇ
ÚÇÐÏÊËÆÕßÔÙÚÎÔËÖÇØÞÏÇÑÂÇÒÒÃÇ
ÇÔÇàÎÚ×ÔÚÇÝÇÑØÏÈ×ÝÖØÄÙÜÖÇÑÇÏ
ÏÙÚÕØÃËÝ®¡ÇàÃÚÕßÝÁÞÕßÔÌßÙÏÑ¦
ÑÇÏÚÇËØÍÇÒËÃÇÚÎÝÊÕßÒËÏ¦ÝÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÁÔÇËÏÊÏÑ¦ÊÏÇÓÕØÌÜÓÁÔÕ
ÌÕØÚÎÍ¦ÑÏÌÜÚÕÍØÇÌÏÑÄÛ¦ÒÇÓÕ
ÚÕÕÖÕÃÕÒËÏÚÕßØÍËÃÙÇÔÖËØÏÕÊËÆÜÔÖÕÒÏÚÏÙÓÏÑÄÝÖØËÙÈËßÚÂÝÇÑÄÓÎ
ÑÇÏÙÚÇÖÏÕÇÖÕÓÇÑØßÙÓÁÔÇÓÁØÎ
¦ÖÜÝÁÚÙÏÕÏÑ¦ÚÕÏÑÕÏËÔÄÝÞÜØÏÕÆ
ÍÃÔÕÔÚÇÏÖÄÙÚËØÙÚÕßÝÊØÄÓÕßÝÚÕß
ÚÕÃÊÏÕÑÇÏÕÏËØÍÇàÄÓËÔÕÏËÔÄÝÞÎÓÏÑÕÆËØÍÕÙÚÇÙÃÕßÓÏÇÄÓÕØÌÎÙËØÈÏÚÄØÇÇÒÒ¦ÑÇÏÕÏÙÆàßÍÕÏÚØÏ×ÔÒÏÓËÔËØÍÇÚ×Ô©ÏÇÖÒÁÝÏÙÚÕØÃËÝÚÕßÝ
ÊËÔÒÁÍÕÔÚÇÏÌÕØÚÏÙÓÁÔÇ©ÖÜÝËÃÖÇÓËÄÒÇÚÇÖÇØÇÖ¦ÔÜËÃÔÇÏÚßÒÏÍÓÁÔÇÙÚÎÙßÙÑËßÇÙÃÇÓÏÇÝÚÇÏÔÃÇÝ
ÊØÄÓÕßÖÄÚÕÔÎÒÏÄÒÕßÙÚÕ§ÄÚÕ
ÓÁÞØÏÚÏÝÇÔËÓÕÊÇØÓÁÔËÝÈÕØËÏÕÊßÚÏÑÁÝÇÑÚÁÝÕÏÊÆÕÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÙßÔËØÍ¦àÕÔÚÇÏËÔ×ÚÇßÚÄÞØÕÔÇÇÔÇÖÚÆÙÙÕßÔÓÏÇÚØßÌËØÂÌÏÒÃÇ
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ΟMEGA

Το μουσικό³~{ÐÑ³Ó¨tx_©>¿x©Ux¦²vkuÉËÑ{Ñ×{É¨ÐÓ³ÖÜ³iØÐÈÚ{~ÊØ~Ñ¨{Ó¨ÑØÑÜÜÒ~Ñ{³iØ¨{~ÊØÇÊØ³ÈåÐÉ¨{~ÑÖ
³¨ÐÉ³Ë³Ñ~Ñ{ÈÚÓ³iVÐÓÑÑÌ³ÑÜÌo{Ñ³È{ÙËÈ~Ñ{³ÑÚ¨È³o¨{Ñ~ÑÜÖ³É¨Ñ

HOME CINEMA

Πίσω από τη βιτρίνα μιας υποθετικής «οικογένειας Μέρντοχ»
Succession

ΔΡΑΜΑ (2018)
Δημιουργός: 0ÇÓ{å¨Ð³¨o~
Ερμηνείες: ¨Ò{ÑÂVËÑÐ

åÐÒØV Ë~ÜÑØ¨ÒÈ

Ο Μπράιαν ΚοξÉËÑ{ÑËÚÑØ
³¨ÌÜ³ÈÑÈ³Ñ¨T{~ÖÑ¨TioÖÐ{ÑØ{~oÓÉ{ÑØÈØÚÉÑ³ÊØV³ÑÙ{Ñ~ÒVÜÑ³¨ÉÖÉ{ØÑÐ{ÉËØ

0U22477777

ANT1

0U¸¸¸ÆÆ¸ÆÆ

Μία ÇÖÄ ÚÏÝÖÏÕÖÕÒßÙßàÎÚÎÓÁÔËÝ
ÙËÏØÁÝÚÕß/)6ÚÜÔÊÆÕÚËÒËßÚÇÃÜÔËÚ×Ô¶ÑÇÏÈØÇÈËßÓÁÔÎÓËÚÎÌËÚÏÔÂ²ØßÙÂÌÇÃØÇÍÏÇÚÕÑÇÒÆÚËØÕÚÎÒËÕÖÚÏÑÄÊØ¦ÓÇ¶ÙßÔÏÙÚ¦ÚÇÏ
ÙËÄÙÕßÝÇÍÇÖÕÆÔÙÄÕßÄÖÜÝÚÇ
/V\ZLVM*HYKZ®)PSSPVUZ®ÑÒÖ
¡ËÚÕÔÔÚÇÓ¡ÇÑÁÏ¬ÕÓËÍ¦ÒÕ
ÙÕØÚ¦ØÏÙÓÇ®ÙÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂÑÇÏ
ÙÚÎÙÑÎÔÕÛËÙÃÇÚÕßÖØ×ÚÕßËÖËÏÙÕÊÃÕßÎÏÇÊÕÞÂ®ÖÇØÇÑÕÒÕßÛËÃ
ÚÎÔÖÕØËÃÇÓÏÇÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝÓËÍÏÙÚ¦ÔÜÔÚÜÔÓÃÔÚÏÇ©ÏªÄÏËÃÔÇÏÖ¦ÓÖÒÕßÚÕÏÖÇÔÃÙÞßØÕÏÑÇÏËÐÇÏØËÚÏÑ¦
ÊßÙÒËÏÚÕßØÍÏÑÕÃ©Ö¦ÚËØÌÇÓÃÒÏÇÝ
ÄÍÑÇÔËÃÔÇÏÁÔÇÝÇÖÃÙÚËßÚÇÙÑÒÎ-

ΣΙΓΜΑ

0U¸¸ldÆÆÆ

ØÄÝÑßÔÏÑÄÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÁÔÇÝÓÖÃàÔËÙÓÇÔÖÇÒÇÏ¦ÝÑÕÖÂÝÖÕßÑßÈËØÔ¦
ÓÏÇÇßÚÕÑØÇÚÕØÃÇ¬ÇÚÁÙÙËØÇÖÇÏÊÏ¦ÚÕßÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÓËÚÇÐÆÚÕßÝ!Õ
ÌÏÒÄÊÕÐÕÝ ÁÔÚÇÒÕÖÇØÕØÓÎÚÏÑÄÝ
ªÄÓÇÔÎÇÊÃÙÚÇÑÚÎÏÈÑÇÏÕ¦ÈÕßÒÕÝ ÄÔÕØ©ÚÇÔÕÖÇÚÁØÇÝÚÕßÝÖÇÛÇÃÔËÏËÍÑËÌÇÒÏÑÄËÖËÏÙÄÊÏÕÕÏÖËØÃÖÕßÚÇÑÚÕÖÕÏÎÓÁÔËÝàÜÁÝÚÕßÝÛÇ
ÖÁÙÕßÔÙËÖËØÏÊÃÔÎÙÎ
©¡ÖØ¦ÏÇÔ ÕÐÕÕÖÕÃÕÝËÖÃÙÎÝ
ÑÁØÊÏÙËÚÎ²ØßÙÂÌÇÃØÇËÃÔÇÏÇÖÃÛÇÔÕÝÙÚÕÔØÄÒÕÚÕßÇßÚÇØÞÏÑÕÆÇØÞÎÍÕÆÓÏÇÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝÖÕßÜÝÛËÇÚÂÝÙÚÇÊÏÇÑ¦ÒÇÚØËÆËÏÝÔÇÓÏÙËÃÝ
ÒËÑÚ¦ÔËÝÖÏÙ×ÖÒÇÚÇÓÇÞÇÏØ×ÓÇÚÇÁØÏÊËÝÓÏÑØ¦ÑÇÏÓËÍ¦ÒÇÙßÓÌÁØÕÔÚÇÁØÜÚËÝËÑÈÏÇÙÓÕÃËÊ×ßÖ¦ØÞÕßÔÚÇÖ¦ÔÚÇÙËÓÏÇÇÖÕÒÇßÙÚÏÑÂ
ÓÇÚÏ¦ÓÁÙÇÙËÁÔÇÔÑÄÙÓÕÓÎÖØÕÙÈ¦ÙÏÓÕÍÏÇÚÕ
ÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔ
¬ÕÑÇÒÄÜÙÚÄÙÕÓËÚÕ:\JJLZZPVU®

ΑLPHA
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22.00 8X_¦

21.10 ¦>v>¦²-vÀ

22.00 /~Ì~~{³ÒÐ{

21.20 ¦©ºH²xxkx¦_

21.20 .³iÈoÉ{ÒÐÑØ¨ÉÑ{Ù{Ò

21.20 (Ñ¨ÒÙi~Ñ³¤Ë~

07.30

10.00

11.00


07.00
07.50







11.00

11.30


12.35
16.00



16.30


05.30


09.45


06.10
06.40

07.30

08.10


09.50

10.40

12.00

12.50

13.45

15.00

16.30


18.00
18.10
18.40

20.20
21.20


05.20

05.50

06.20

07.30
10.00

11.30

12.40

13.00

15.20

16.50

17.40

18.00
18.20

19.00
20.30
21.20


06.00°ÜÜÑÂÓ³w 

~ÐÊÙ{Ñ~ÌÐiiØ
07.00 ¸m¨ÉØw 

.É{¨Ò³~{ÐÑ³Ó¨VÐÉ
³³Ñ³Ë³Ñ³ËÈ
08.00 ÜÑ³iÚÓiÐÈw 

Ð{~ÊÉ{¨Ò
09.30 Ö~ÜÑ~Ñ{{³{~Ò

~ÐÊÐÑoÉ{¨{~ÊØV

ÐÉ³iåÚiÒÍÇËÙÈ
10.00 .ÑKKÑ³~Ö¨{Ñ~

ÐÉ³ÒÉi

iÐÉ¨³{~ÊÉ~ÐÊV

ÐÉ³ Ë~ÒÉi
13.00 iÑ¨TËÇÉ{Ø³i

ÐÈ¨ÐÖ¨Ñw 

Ð{~ÊÉ{¨Ò
13.45 !{~oÉÉ{Ñ~ÓØ{³¨ËÉØ

{{~ÊÉ{¨Ò
14.30 0Ì{Èw 

Ð{~ÊÉ{¨Ò
15.50 ×ÑÐËÜ{Ñw 

Ð{~ÊÉ{¨Ò
17.00 ÖiØ xnv²-vÀ

.Ñ³{¨{~ÊÉ~ÐÊ
17.50 EIΔHΣEIΣ (νοηματική)
18.00  ÜÑ³iÚÓiÐÈV7

Ð{~ÊÉ{¨Ò
19.30 iÑ¨TËÇÉ{Ø

³iÐÈ¨ÐÖ¨Ñw 

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

)ÈTÑoo{~ÊÉ~ÐÊÐÉ
³iÑ{Ü{~ÊÑ³ÇiÑÙÒÐÈ
22.40 Ò¨ÐÑVw 

Û¨ÑÐÑ³{iÐÓiÉ{¨Ò

³iØ¨{³{ÒÑØå¨³ÉÐËÈ
23.40 ÉÒÈT³Ñ

0>}©vÀ
01.00 8¦X>¦²Ãw 
02.00 x¿xX_Xw 
03.30 .¯ÐÉ³ÒÉiw 

12.00

13.00

13.30

14.00
14.30


16.00

16.45

18.00
18.20

18.50



19.25

20.00
21.15


22.00


23.00
23.05
00.00
01.30
02.45

1ÉËÑÜÉ{³È¨oËÑ
åÉÈÚÉËÑØÐÉ³ÒÙi
ÑÐÐÑ³Ñ³Ç{Ñ¨ÐÑ³Ñ
Ð{~ÊÉ{¨ÒÉTÊØ
EU4U, II - (E)
 iÐÉ¨³{~ÊÉ~ÐÊ
ÐÉ³iËK{ÑÑÒ¨i
ÒÜ~{ÑT¨Ì{ÑVw 
Û¨ÑÐÑ³{~ÊÉ{¨ÒÉTÊØ
9¨ËØÑ~ÉÈÓØ7w 
/ÑÂ{Ù{³{~ÊÉ~ÐÊ
åÐÖÉÚÑ{É¨ËÒ³¨iØ
 iÐÉ¨³{~ÊÉ~ÐÊ
EIΔHΣEIΣ
ÓÈÐÉË³{
 iÐÉ¨³{~ÊÉ~ÐÊ
ÐÉ³åÙ¨ÓÑ{Ì¨³{
.Ë³{³i×Öi
(É¨{KÑÜÜ³{~ÊÉ~ÐÊ
0É³wåw0É³w 
Talk show,
tË~ØÈ³{ÒØu
EIΔHΣEIΣ (νοηματική)
~È¨Ò³ÈÐÉ³ÑÂ{Öw 
Û¨ÑÐÑ³{~ÊÉ{¨Ò
$Ù¨ÌÐØÓTÉ{
³iÙ{~Ê³È{³¨ËÑw 
.É{¨Ò³~{ÐÑ³Ó¨o{Ñ³{Ø
ÉÈÐËÉØ³Ù
Ò³É³¤dÆ
Ð{~ÊÉ{¨Ò
EIΔHΣEIΣ
Coastal Railways
Àx²vºx_8>²_¦©w 
/ÑÂ{Ù{³{~Ì³~{ÐÑ³Ó¨
1ÑÖÐÑw8X_¦
${~oÉÉ{Ñ~Ê³Ñ{ËÑVÐÉ
³ÈØ0ÇÖÜ{Ñ,ÌÐÉ¨³ØV
%ÈÉÈËÜV~Ò
EIΔHΣEIΣ
.ÈÓTÉ{Ñ³iØ³Ñ{ËÑØ
ÓÈÐÉË³{w 
EIΔHΣEIΣ - (Ε)
ÑÑÜÊÉ{Ø

17.00


17.50

18.15

18.45

19.00
20.45
20.55
21.10

22.00

23.00

23.45
00.00

(¨o¨Ñ×ËÉØ
(Ñ{Ù{~ÊÇi
ÑÌ~~{ÜÉ×¨ÉË
KÒo{ÑiÐÓÜ{Ñ
o0ÚÑÈÐÑ³Ì³ÑÂËÙ{
³È {ÜØÌÜo~É¨
Ù$Ð{~¨ÌØÈÙ³ÌØ
ÉÈËÉ¨
³ÌÐ{~Ñ{{Ü
.³i¨Ñ³È{Ñ³Ëw 
(Ñ{Ù{~Ì¨Ìo¨ÑÐÐÑ
(Ñ{Ù{~ÊÇi
Ñ.Ë¨{³V³Òo¨{ÒÜo
K~Ò¨×{Ü³
(Ñ{Ù{~ÊÇi
³¨ËÉØ³ÈT¨~Öw 
È¨{Ñ~Ê~Ð{~ÊÉ{¨ÒV
ÐÉ³ÈØ(ÌiåK¨ÑÒÐV
åÙ¨ÓÑå¨oÈ¨ËÙiV~Ò
ÑÜiØ~Ñ{Ñ³ËÑw 
È¨{Ñ~Ê~Ð{~ÊÉ{¨ÒV
ÐÉ³ÈØ{¨o=Ó{V
Ò{Ñ³Ñ³ËÈV~Ò
0Ð{~¨ÌË³{³Ü{KÒÙ{
!{~oÉÉ{Ñ~ÊÉ{¨ÒVÐÉ
³ÈØÒ{~ÜÒ³VÒ¨É~¨ÑÜV~Ò
å¦²k->R_w 
.É{¨Ò³~{ÐÑ³Ó¨
*º_©²k¦À_Xn_
.É{¨Ò³~{ÐÑ³Ó¨
ÈÇÑ³{Ë 6Ð{w
È¨{Ñ~Ê³ÑÎ
å~ÜÈÚËÑ³È ÈÐ×ËÈ
EIΔHΣEIΣ (Αγγλική)
EIΔHΣEIΣ (Τουρκική)
¦>v>¦²-vÀ
v>²©vÀ
°¨³Ø~Ñ{ÚÉÒÐÑ³Ñw 
È¨{Ñ~ÊÉ{¨Ò
(¨o¨Ñ×ËÉØw 
(Ü{³{³{~Ì¨Ìo¨ÑÐÐÑ
EIΔHΣEIΣ - (Ε)
$4,$ $4.

13.00

15.00


16.00

17.20

18.00
18.10

18.30




20.10
21.10



22.00


23.00

00.00

02.30

03.30

0¨ÑÌV³{ÈÐKÑËÉ{
iÐÉ¨³{~ÊÉ~ÐÊ
ÐÉ³i'ÑËiÑÈ¨ÑoÒi
ÜÑTÑÐoÓÜÑ
)ÈTÑoo{~ÊÉ~ÐÊÐÉ
³ÈØ.ËÈ¨i³ËÙÈV
(ÑÖÜ.³ÑÐÑ³ÌÈÜV
³Ñ³ËÑÒÜV
ÜÓiÈÜoÑ¨Ò~i
0¨TÌØ³iØ³ÖTiØw 
0iÜÉÑ{TËÙ{
{~ÌÉØ
0ÑÂ{Ù{³{~ÊÉ~ÐÊ
ÐÉ³0ÒÛÖi
-vxn©²>¦w 
0iÜÉÑ{TËÙ{ÐÌÙÑØ
Ñ¨ÖÐÉØ³ÑÂ{Ù{³iØ
0ÑÂ{Ù{³{~ÊÉ~ÐÊÐÉ
³åÜÓÂ0Ñ¨ÑÐÈ³Ò
OMEGA NEWS
Ñ¨ÖÐÉØ³ÑÂ{Ù{³iØ
.ÈÓTÉ{Ñ
>©²_¦v_kw>©²_¦>©©
Û{Ño{ÐÌØÐÑoÉ{¨{~ÊØV
ÐÉ³ÈØ(ÒÑËÙiV
.³Ê¨i³{ÇÒV
ÉËÙÑÈ³ÌÈÜ
OMEGA NEWS
0¨TÌØ³iØ³ÖTiØw 
)ÈTÑoo{~Ì³iÜÉÑ{TËÙ{VÐÉ³(Ó³¨(ÜÈT¨ËÙi~Ñ{³iÒÜ{Ñ
Ñ³ÇiÚÉÙ¨È
/~Ì~~{³ÒÐ{w 
Û¨ÑÐÑ³{~ÊÉ{¨ÒÉTÊØV
ÐÉ³ÈØÒi(ÑÑÇÊiVåÑ³ÑËÑ(Ñ³Öi
.³åÜÑÜÖÐw 
È¨{Ñ~ÊÉ{¨Ò
ÜÑTÑÐoÓÜÑw 
)ÈTÑoo{~ÊÉ~ÐÊ
å+´ åw 
Û¨ÑÐÑ³{~ÊÉ{¨Ò
=ÊÐÈw 

00.20
00.30



02.00

02.50

03.40
04.30
05.20

(¨{ÊÉiÐÓ¨i
>XXÃw 
Ð{~ÊÉ{¨Ò
->²>{ÜÒ³Ñw 
Ð{~ÊÉ{¨Ò
:Ñ×{~ÒÐÑÐÒØw 
&>>Ý/X>>X¦_V
Ð{~ÊÉ{¨Ò
¨oÑÇÌÐÉioÈÑË~Ñw 
Ð{~ÊÉ{¨Ò
Ò³{T¨{ÐÓÑÑÜ{~Ò¨{Ñ
Ð{~ÊÉ{¨Ò
4oÉËÑÒÑ¤ÌÜÑ
iÐÉ¨³{~ÊÉ~ÐÊ
$É{¨ÑoËÙÑw 
Ð{~ÊÉ{¨Ò
0iÒ³iÑw 
Ð{~ÊÉ{¨Ò
>©>_x}_w 
.Ñ³{¨{~ÊÉ~ÐÊ
:Ñ×{~ÒÐÑÐÒØ
&>>Ý/X>>X¦_V
Ð{~ÊÐÉÂ{~Ñ{~ÊÉ{¨Ò
Tα νέα του ANT1 σε 10΄
.ÈÓTÉ{Ñ³iØÉ{¨ÒØ
>&>©²>&x¦x 
È¨{Ñ~ÊÉ{¨Ò
Tα νέα του ANT1
¦©ºH²xxkx¦_
Ð{~ÊÑ¨Ò³ÑiVÐÉ
³ÈØÒ¨~.É×É¨ÜÊV
ÜÉÑ0ÇÑKÑÜ{ÒV~Ò
Τίτλοι ειδήσεων
Kw,Ç0iÜÉ³Ñ{ËÑ
ÜÜi{~ÊÉ{¨ÒV
ÐÉ³ÈØÑ¨ËÑ)ÒÜ³iV
iÒÑ³ÇiÒKKÑV~Ò
ÉÈ~ÌØË~Øw 
Ð{~ÊÉ{¨Ò
ÑÖ¨Ø~ÉÑÌØw 
{{~ÊÉ{¨Ò
Tα νέα του ANT1 - (E)
Ø~Ñ{~Ñ(ÉÜØw 
åØ¨ÌÉTÉØw 

00.30
00.40

01.30



02.20

03.00

04.00

0ÑT¨ÈÌÑ¨Ñw 
Ð{~ÊÉ{¨Ò
${0Ò~~{w 
Ð{~ÊÉ{¨Ò
(¨¨{ÐÌØ È³ÈTËÑw 
/ÑÂ{Ù{³{~ÊÉ~ÐÊ
1ÉËÑÉ{³È¨oËÑ
(¨³ÓÜ{Ùºx¦
)ÈTÑoo{~ÊÉ~ÐÊ
È¨Ò³ÉoÉ{³Ì{w 
Ð{~ÊÉ{¨Ò
ÑÇËÉ~ÒÚÉ×Òiw 
~ÐÊÐÑoÉ{¨{~ÊØ
º¦n>_©w 
0iÜÉÑ{TËÙ{
->¿xn-vxv
:Ói³Ñ{ËÑ
1ÑoËÉ{³iØÜÈ~Ñ³{~ËÑØ
Ð{~ÊÉ{¨Ò
º_©©Ã>n_w 
0iÜÉÑ{TËÙ{
Γεγονότα σε συντομία
º_©©Ã>n
.ÈÓTÉ{Ñ
å~ÜÈÚËÑ³È ÈÐ×ËÈ
Τομές στα γεγονότα
.³iÈoÉ{ÒÐÑØ¨ÉÑ{Ù{Ò
)ÈTÑoo{~ÊÉ~ÐÊÐÉ
³.Ö¨(ÑÑÙÌÈÜ
Γεγονότα σε τίτλους
1ÑoËÉ{³iØÜÈ~Ñ³{~ËÑØ
Ð{~ÊÉ{¨Ò
>ÃX>ÃÝx¦R¦>©v
¿_©²xn>²xw 
³¨ËÉØÑË³ÉÈ³iØÉ{KËiØ~Ñ{~Ñ³Ñ³¨×
ÑÌ³Ñ{³¨Ño{~ÒÙÈ³ÈTÊÐÑ³Ñ³i{³¨ËÑ
³iØÑÉ¨¨ËÑØ
w 
0iÜÉÑ{TËÙ{
ÌÐ{Ñ×¨Òw 
Û¨ÑÐÑ³{~ÊÉ{¨Ò
.É×Ì³~Ì~~{w 

CAPITAL
06.50
07.50
09.30
10.00
11.45
2.25
14.00
15.15
17.00
19.00
21.00
23.00
01.30

0U¸¸¸lÆÆÆ

(Ñ{Ù{~ÊÇi
} >²w 
~ÐÊÐÑoÉ{¨{~ÊØ
0iÜÉÑo¨Ò
åÙÉËÂÉ{Øx¿_
:Ói³Ñ{ËÑ
0iÜÉÑo¨Ò
0ÑÂËÙ{oÉÖÉV
É³.ÒKKÑ.ÒKKÑ
/¦>¿_ºxX_
/ÑÂ{Ù{³{~ÊÉ~ÐÊ
{ÑÒ³ÑÓ{w 
0³ÑÂËÙ{³iØÇÊØV
:Ói³Ñ{ËÑ
:Ói³Ñ{ËÑ
:ÓÉØÉ{¨ÓØ

SMILE TV
12.00
12.30
13.00
13.30 
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00

0U25577577

/iÜÉÑo¨Ò
ÇÊ³È¨{³Ö
/iÜÉÑo¨Ò
³ÒÐÉ{×ËÜ{
0iÜÉÑo¨Ò
³ÖTiÐÈ³¨ÉÜÒÚi~É
/iÜÉÑo¨Ò
$'ÑÖ¨iØ~Ñ{³Ì{³È
/iÜÉÑo¨Ò
:Ói³Ñ{ËÑ
:Ói³Ñ{ËÑ
xX>_X
:Ói³Ñ{ËÑ

TV PLUS
06.30
09.35

11.00
13.00
15.00
17.00
18.30

19.30

20.25
21.30
22.30
00.20
02.00

ËÃÔÇÏÖÜÝÊËÔÖ¦ÙÞËÏÇÖÄÙÔÕÓÖÏÙÓÄ®ÔÚÏÛÁÚÜÝËÖÏÞËÏØËÃÇÑØÏÈ×Ý
ÔÇÊËÃÐËÏÚÏÑØÆÈËÚÇÏÖÃÙÜÇÖÄÚÏÝ
ÑÕßØÚÃÔËÝÚÜÔÏÙÞßØ×ÔÇßÚÕÆÚÕß
ÑÄÙÓÕßËÖÎØË¦àÕÔÚÇÝ¦ÓËÙÇÚÏÝ
àÜÁÝËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔ¦ÒÒÜÔ
¢ßÙÏÑ¦ÕÏÖÇØÇÒÒÎÒÏÙÓÕÃÓËÍÔÜÙÚÁÝÕÏÑÕÍÁÔËÏËÝÓÏÔÚÏÇØÞ×ÔÄÖÜÝÕÏ
¡ÁØÔÚÕÞÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇËÃÔÇÏÇÔÇÖÄÌËßÑÚÕÏÚÎÙËÏØ¦Ö¦ÔÚÜÝËÃÔÇÏÕÏ
ÑÇÒÕÍØÇÓÓÁÔÕÏÞÇØÇÑÚÂØËÝÖÕßÓËÚØ¦ÔËÖËØÏÙÙÄÚËØÕÑÇÛ×ÝÑÇÛÁÔÇÝ
ÚÕßÝÑÇÛØËÌÚÃàËÏÓÏÇ¦ÒÒÎÄÉÎËÔÄÝ
ÙßÞÔ¦ÑÜÓÏÑ¦ÙÚØËÈÒÜÓÁÔÕßÙßÙÚÂÓÇÚÕÝËÐÕßÙÃÇÝ ÇÛ×ÝÚÇËÖËÏÙÄÊÏÇ
ÚÜÔÊÆÕÑÆÑÒÜÔÖØÕÞÜØÕÆÔÚÕËÛÏÙÚÏÑÄÙ¦ÕßÔÚØÇÑÙßÔÕÊËÆËÏÇÔÇÚØÕÖÁÝËÑÖÒÂÐËÏÝÇÒÒ¦ÑÇÏÇÖÒÕÆÝÊÏÇÒÄÍÕßÝÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÙÇÝÇÌÂÙÕßÔ
ÓËÚÕÙÚÄÓÇÇÔÕÏÞÚÄÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÓÖÕØÕÆÓËÔÇÈØÕÆÓËÚÎÙËÏØ¦ÙÚÎÔ
ÖÒÇÚÌÄØÓÇÚÎÝ=VKHMVUL;=

0U¸l¬l¸®

!nnÃB/v_R}¦>Rv_©
->H¦x>
Ýn_©¦x_X©
_xXx
Glimmies
<xnÝX-v>¦}
²Ã
Maya The Bee
_xXx
¦©_>X
+>HHxX©V
&ºÃÃ&R}_²
!nnÃB/v_R}¦>Rv_©
The Owl
&_©
x²²_¦¦R_
xnxº©x

MOVIES BEST

21.00 -_²x_©ÝÀ>Ã©_¿_¦
07.45 >R}©²>HHxn¦
_nx_¦©
09.45 vxR}_x²²_
11.30 Ý_¦xR>8¦_©²_¦U

/v_8xÅ>¦X
13.30 ¦>¿_
15.15 º-vÃ
17.00 >kx>!Ãx©

-º_¦V
19.20 /v_x¿¦R_&>¦²Ã
21.00 -_²x_©ÝÀ>Ã©_¿_¦
22.45 Ý©À_¦/v_>
01.00 ²_Ý¦²_x©
02.45 ¦>¿_

GREEK CINEMA

22.00 ,{ÇÌ³
06.15
07.50
09.25
10.55

12.20
14.05

15.45
17.10
18.50
20.25
22.00
23.45
01.30
03.15

04.40

$×ËÜØÐÈÉÈ³É¨Ò~iØ
å³ËÇÊ
$ ÜËÑØ³È®È
0¨Ñ³ÉKÖ
³iØÈ¨{Ñ~ÊØ
åoÒiÐÈÈÒwÈÒ
0{~ÒÉ{ÒÚ¨Ø
o{ÑÑÇÊÉ{
ÑÎÑTÌ¨ÉÈÉ
0³ÉÐÉÜÌ~ÈÜ
$Ö³ÉoÒ³ÑVÖ³ÉÇiÐ{Ò
Ñ{ÙÉ{ÜÌØ~Ñ{³ÜÐi¨ÌØ
,{ÇÌ³
°{Ñ
.ÑÈÌÉ³¨Ñ
$Ù¨Ò~ÈÜÑØ
³ ÂÑ¨TÉË
0ÑKÑ¨Ò~{Ñ
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ΑΦ Η Γ Η Σ Ε Ι Σ

Πάσχα, Anno Domini 2020
Τρεις συγγραφείς από διαφορετικά μετερίζια μοιράζονται με την «Κ» τις σκέψεις τους για τη γιορτή που θα μας βρει στο σπίτι
Της ΓΙΟΥΛΗΣ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ

Αυτό ÚÕ¦ÙÞÇÓÇÝÇÏÌÔÏÊÏ¦àËÏÇ
ÚÕÛßÓÄÓÇÙÚËËÔÓÇÝÙÖØ×ÞÔËÏ
ÑÕÔÚ¦ÚÕÔÁÔÇÔÓËÚÕÔ¦ÒÒÕÔÊËÔ
ÓËÏ×ÔËÏÚÏÝÇÖÕÙÚ¦ÙËÏÝÓÇÝÇÖÕÓÇÑØÆÔËÏÓÇÝÈ¦àËÏÄØÏÇËÔÛÇ
ÚÇÐÏÊÁÉÕßÓËÙËÚÄÖÕßÝÍËÔÁÛÒÏÕßÝ
ÑÇÏÖÇÚØÕÍÕÔÏÑ¦ÊËÔÛÇÑÇÛÃÙÕßÓË

ÙËÓËÍ¦ÒÇÌÜÚËÏÔ¦ÚØÇÖÁàÏÇÇ
ÚÙÕßÍÑØÃÙÕßÓËÓËÌÃÒÕßÝÙËÓÏÇ
ËÏÑÕÔÏÑÂÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ
¦ÔÕÏÐÎÁÐÜÓËÛßÙÚÏÑÂÛÇÊËÃÞÔËÏÚÇÑ¦ÒÒÎÚÎÝÇÒÒ¦ÍÏÇÚÕßÝ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝÛÇÖÇØÇÓËÃÔËÏÇÖÇÍÕØËßÓÁÔÕÝÑÇØÖÄÝÛÇËÃÔÇÏËÑËÃ
ÇÒÒ¦ÊËÔÛÇÚÎÍËßÛÕÆÓË¡ËÈÇÛÏÁÝ
ÇÔ¦ÙËÝÇÙÑÂÙËÏÝßÖÕÓÕÔÂÝÑÇÏ

ÇßÚÕÖËÏÛÇØÞÃÇÝÇÝÇÖÕÊËÞÛÕÆÓË
ÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ§ÇÏÃÙÜÝÌÁÚÕÝ
ÚÎÔÖØÕÙÖËØ¦ÙÕßÓËÚÎÔ¦ÔÕÏÐÎÑÇÏ
ÇÍÍÃÐÕßÓËÑÇÚËßÛËÃÇÔÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏ
ÓËÒÎÚÁÇÛßÙÃÇÍÏÇÔÇËÓÖÕÊÏÙÚËÃÎÑßÑÒÕÌÕØÃÇÚÕßÛÇÔ¦ÚÕß®
ßÚÄÝÕÖØÃÒÏÕÝÛÇËÃÔÇÏÊÆÙÑÕÒÕÝ
ÒÁÔËÑÇÏÐÇÔÇÒÁÔËÕÏßÖËÆÛßÔÕÏÍÏÇ
ÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÇßÚÂÝÚÎÝÖØÜÚÕÌÇ-

ÔÕÆÝÇÖËÏÒÂÝÏÇÑ¦ÖÕÏÕßÝÙßÔÇÔÛØ×ÖÕßÝÓÇÝÇßÚÂÎ¡ËÍ¦ÒÎÈÊÕÓ¦ÊÇÃÙÜÝËÃÔÇÏÓÏÇ=PH+VSVYVZH
ÓÏÇËÖ×ÊßÔÎÑÇÏÊÆÙÑÕÒÎÊÏÇÊØÕÓÂÝÚÕßÝËßÞÎÛÕÆÓËÔÇÇÔÚÁÐÕßÔ
ÑÇÏÔÇÈÍÕßÔÖÏÕÊßÔÇÚÕÃ
ÇÙßÓÖÇØÇÙÚÇÛÕÆÓËÙÏÜÖÎÒ¦
ÓÁÔÕÔÚÇÝÓÁÙÇÇßÚÄÚÕ¦ÙÞÇÑÇÏ
ÓÖÕØËÃÔÇÇÔÇÑÇÒÆÉÕßÓËÑ¦ÚÏÊÏÇ-

ÌÕØËÚÏÑÄÖÏÕÕßÙÏÇÙÚÏÑÄËÖÏÙÚØÁÌÕÔÚÇÝÙÚÇÖØÄÙÜÖÇÚÜÔ¦ÒÒÜÔ
ÍÏÇÔÇÈÍÕÆÓËÙÚÕÆÖÇÏÛØÕÚÕßÑÄÙÓÕß®ÇÓËÃÔÕßÓËÓÁÙÇÛÇÌÕØÁÙÕßÓËÚÇÑÇÒ¦ÓÇÝ®ÓÁÙÇÑÏÁÐÜ
ÑÇÏÛÇÇÔÚÇÒ¦ÙÙÕßÓËËßÞÁÝÇÖÄ
ÑÇØÊÏ¦ÝÃÓÇÏÑÇÒ¦ÃÙÚËÑÇÒ¦"®
ÍÍÁÒÇ ÇÙÚØÏÔ¦ÑÎÕÖÇÙÃÒËÏÕÝËØÓÄÝÑÇÏÕÚÇÆØÕÝÕß-

ÓÖÕßÒ¦ÑÎÝÊÁÞÛÎÑÇÔÓËÞÇØ¦ÔÇ
ÓÕÏØÇÙÚÕÆÔÓËÚÎÔ ®ÚÏÝÙÑÁÉËÏÝ
ÚÕßÝÍÏ»ÇßÚÄÚÕÚÄÙÕÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄ
ÌËÚÏÔÄ¦ÙÞÇ¬Õ¦ÙÞÇÚÕß
ÖÕßÓÇÝÈØÃÙÑËÏÇÖÕÓÇÑØßÙÓÁÔÕßÝ
ÚÕÔÁÔÇÔÇÖÄÚÕÔ¦ÒÒÕÑÇÏÑÒËÏÙÓÁÔÕßÝÙÚÇÙÖÃÚÏÇÓÇÝÇÒÒ¦ÓË
ÓÏÇÑÕÏÔÂËßÞÂÖÕßÓÕÏØÇàÄÓÇÙÚË
ÄÒÕÏ!ÔÇÖÇØÇÓËÃÔÕßÓËËÔÜÓÁÔÕÏ

Συλλαβίζοντας τη γιορτή
από την αρχή

«Ελπίζω σε»
και όχι «ελπίζω ότι»

Του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ

×ÝÛÇÓËÇÑÕÒÕßÛÂÙËÚËÇÔÊËÔ
ÇÏÙÛÇÔÛËÃÚËÑÇÏÙËÏÝÐÁÔÕÏ"®ÖÄÚÏ
ÄÓÜÝ"¡ÁÙÇÙÚÕÔÇÚÁÒËÏÜÚÕËÍÑÒËÏÙÓÄÓÇÝËÃÔÇÏÙÃÍÕßØÕÄÚÏÑ¦ÖÕÏÕÏÛÇ
ÇÏÙÛÇÔÛÕÆÔÐÁÔÕÏÖØÕÝÚÕßÝÊÏÑÕÆÝ
ÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝ¡ÂÖÜÝÇÔÚÃÊÕÚÕ
ÛÇËÃÔÇÏÑÇÒÆÚËØÇÔÇÔÏ×ÙÕßÓËÐÁÔÕÏÖØÕÝÄÙÇÓÇÝÙßÔÄÊËßÇÔÓÁÞØÏ
Ú×ØÇÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÑ¦ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦
ÓÇÝÖÕßßÖÕÔÕÓËÆÕßÔÚÏÝÙÞÁÙËÏÝ
ÓÇÝ"ËÔËÃÔÇÏÓÄÔÕÕÏ¦ÒÒÕÏÚÕÐÏÑÕÃ
©²ØÏÙÚÄÝÑÇÚÁÈÎÑËÔÇÖÇÒÁÉËÏ
ÙÚÕÔÊÎÓÄÔÕÝÑÇÏÇÔÁÈÎÑËÑØÇÚ×ÔÚÇÝÒ¦ÌßØÇÖÕÒÒ¦ÚÎÝÔÃÑÎÝ®
©ØÛØÕÝÔ¦ÙÚÇÙÎÝ ¦ÚÜ¡ÄÔÕÝ
ÑËÃÇÖ»ÄÖÕßÑÇÔËÃÝÊËÔÍÆØÏÙËÖÃ-

Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ

Αν δεν κοιτάξουμε τον
εαυτό μας κατάματα και
δεν τον αντέξουμε, δεν
αλλάζουμε. Ποιος θα
μπορούσε να φαντασθεί
ή να δημιουργήσει άλλη
προσφορότερη ευκαιρία
από τον εγκλεισμό;

Ας συνειδητοποιήσουμε
μέσα από το κοινό
βίωμα του φόβου
πόσο γελοίο είναι κάθε
αίσθημα ανθρώπινης
παντοδυναμίας.
Είμαστε τρωτοί
και ευάλωτοι.

ÙÜ ÇÏÄÒÕÏÖËØÃÓËÔÇÔËÖ¦ÔÜ¬ØËÏÝ
ÓÁØËÝ ÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÂÙÑÎÔÂÍÏÇ
ÍËØ¦ÔËÆØÇ¬ÏËÃÊËÑ¦ÚÜ"ÕÏÕÝÛÇ
ÓÇÝÖËÏ"¡¦ÒÒÕÔËÃÊËÙËÖÒÂØÎÇÔ¦ÖÚßÐÎÄÚÏÇÓßÊØ¦ÑÇÏÌËßÍÇÒÁÇÓÄÔÕ
ÊÏÇÑØÃÔÕßÓËËÓËÃÝÓÁÙÇÙÚÎÔÉßÞÂ
ÓÇÝÑÇÏÙÖËÆÊÕßÓËÔÇÚÕÈ¦ÒÕßÓË
ÙÚÇÖÄÊÏÇÑÒËÃÔÕÔÚÇÝËØÓÎÚÏÑ¦ÖÃÙÜÓÇÝÑËÃÔÕÝÊËÔÌÕÈÂÛÎÑË ÇÏ
ÈÍÂÑËÖ¦ÔÜÓËËÓ¦ÝÄÒÕßÝÙÇÔÒ¦ÌßØÇÔÊËÔÑÕÏÚ¦ÐÕßÓËÚÕÔËÇßÚÄ
ÓÇÝÑÇÚ¦ÓÇÚÇÑÇÏÊËÔÚÕÔÇÔÚÁÐÕßÓË
ÊËÔÇÒÒ¦àÕßÓËÕÏÕÝÛÇÓÖÕØÕÆÙË
ÔÇÌÇÔÚÇÙÛËÃÂÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏ
¦ÒÒÎÖØÕÙÌÕØÄÚËØÎËßÑÇÏØÃÇÇÖÄ
ÚÕÔËÍÑÒËÏÙÓÄ"ÑËÃÄÖÕßÞ¦ÔËÚÇÏ
ÇÑÕÆÙÏÇÁÙÚÜÎÉßÞÇÔÇÍÑÇÙÚÏÑÂ
ËÐÜÙÚØÁÌËÏÇÖÕßÚÄÙÕÙßÞÔ¦ÓËÚÇÞËÏØÏàÄÓÇÙÚËÍÏÇÔÇÊØÇÖËÚËÆÕßÓË
ÇÖÄÚÕÓÁÙÇ¬ËÒÏÑ¦ÓËÚÕÔ²ØÏÙÚÄ
ÐÇÌÔÏ¦àËÙÇÏÓÖËØÊËÆËÚÇÏÚÕÓÁÙÇ
ÑÇÏÚÕÁÐÜ ÒËÃÔËÙÇÏÙÚÕÙÖÃÚÏËÖÏÙÚØÁÌËÏÝÙÚÎÔÉßÞÂÙÕßÑÇÏÙÚÇÖØÄÙÜÖÇÚÜÔ¦ÒÒÜÔÑÇÏÁÚÙÏÈÍÇÃÔËÏÝ
ÙÚÕÆÖÇÏÛØÕÚÕßÑÄÙÓÕß¯ ÇÒÄÊÏÇ
ÌÕØËÚÏÑÄ¦ÙÞÇ

Ο πατήρ Βασίλειος Θερμός είναι
αναπληρωτής καθηγητής της Ανωτάτης
Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών
και ψυχίατρος παιδιών και εφήβων.

ÖÕÒÆÖÏÑØÄÍÏÇÚÕßÝÖÏÙÚÕÆÝÚÃÖÕÚË
ÄÓÜÝÊËÔËÃÔÇÏÖÏÑØÄÚËØÕÇÖÄÚÕÔ
Û¦ÔÇÚÕÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔ
ÆÉÏÙÚÎÊÕÐÕÒÄÍÎÙÎÖØÕÝÚÕÔ
§ÏÑÎÚÂÚÕßÛÇÔ¦ÚÕßÑÇÏ²ÕØÎÍÄ
ÚÎÝàÜÂÝËÃÔÇÏÔÇÙ×ÙÕßÓËËÓËÃÝ
ÄÒÕÏËÓËÃÝÕÑÇÛËÃÝÇÖÄÚÎÛÁÙÎ
ÚÕßÄÙÕÍÃÔËÚÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝÙßÔÇÔÛØ×ÖÕßÝÓÇÝÇÖÄÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕ
§ÇÙ×ÙÕßÓËÚÎàÜÂÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔ
ÚÎÍßÓÔÂàÜÂÄÖÜÝÚÎÔÇÖÕÑÇÒÕÆÔ
ÇÖÇÐÏÜÚÏÑ¦Ñ¦ÖÕÏËÝÙÕÌÁÝÑËÌÇÒÁÝ©ÖÕÏÇÊÂÖÕÚËÓËÚÇÙÚØÕÌÂÙË
ÓÏÇÑÇÏÔÂàÜÂÖØÕâÖÕÛÁÚËÏÚÎàÜÂ
ÜÝËÖÏÈÃÜÙÎÔÇÏÜÝËÖÏÈÃÜÙÎ©
ËÄÝÊÕÐ¦àËÚÇÏÙÂÓËØÇÙÚÇÔÕÙÕÑÕÓËÃÇÑÇÏÙÚÏÝ¡ÕÔ¦ÊËÝÔÚÇÚÏÑÂÝ
ËØÇÖËÃÇÝÚÎÞ×ØÇÓÇÝÚÕÑÒËÃÙÏÓÕÚÜÔÔÇ×ÔÑÇÏÎÇÖÇÍÄØËßÙÎ
ÚÜÔÇÑÕÒÕßÛÏ×ÔÁÞËÏÇÔÇÙÚÇÚ×ÙËÏ
ÚÎÔ©ØÛÄÊÕÐÎÑÑÒÎÙÃÇÍÏÇÚÃÎ
ÑÑÒÎÙÃÇÓÇÝÙËÖÕÒÆÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÚÇßÚÃàËÏÚÎÔÆÖÇØÐÎÑÇÏÚÎàÜÂ
ÚÎÝÓËÚÎÔÚÁÒËÙÎÇÑÕÒÕßÛÏ×ÔÑÇÏ
ÏËØÕÖØÇÐÏ×Ô
ÇÍÏÕØÚ¦ÙÕßÓËÒÕÏÖÄÔÚÕ¦ÙÞÇÑÒËÏÙÓÁÔÕÏÙÚÇÙÖÃÚÏÇÓÇÝÇÖÄ
ÌÄÈÕÄÖÜÝÑÇÏÕÏÓÇÛÎÚÁÝÚÕß²ØÏÙÚÕÆÓËÚ¦ÚÎÚÇÆØÜÙÂÚÕßÚÜÔ
ÛßØ×ÔÑËÑÒËÏÙÓÁÔÜÔÄÖÕßÂÙÇÔÕÏ
ÓÇÛÎÚÇÃÙßÔÎÍÓÁÔÕÏÊÏ¦ÚÕÔÌÄ-

Το Πάσχα ÕÏÈØÇÃÕÏËÕØÚ¦àÕßÔÚÎ
ÊÏ¦ÈÇÙÎÇÖÄÚÎÊÕßÒËÃÇÙÚÎÔËÒËßÛËØÃÇÕÏÞØÏÙÚÏÇÔÕÃÚÎÊÏ¦ÈÇÙÎÇÖÄ
ÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕÙÚÎàÜÂ ÇÏÙÚÇÊÆÕ
¦ÙÞÇÊÕÐ¦àËÚÇÏÕËÄÝÜÝÒËßÛËØÜÚÂÝ!ÇÖÄÚÎÔÚßØÇÔÔÃÇÚÎÝÊÕßÒËÃÇÝÙÚÕÖØ×ÚÕÇÖÄÚÎÔÚßØÇÔÔÃÇÚÕßÛÇÔ¦ÚÕßÙÚÕÊËÆÚËØÕ
¢ÁÚÕÝÕÏÞØÏÙÚÏÇÔÕÃÄÒÕßÚÕßÖÒÇÔÂÚÎÊËÔÛÇËÕØÚ¦ÙÕßÔÚÕ¦ÙÞÇ
ÙÚÏÝËÑÑÒÎÙÃËÝ©ÏÔÇÕÃÁÑÒËÏÙÇÔÖÇÔÚÕÆÚÕÃÊÏÕÑÇÏÕÏÙßÔÇÍÜÍÁÝÍÏÇ
ÔÇËÓÖÕÊÏÙÚËÃÎËÒËÆÛËØÎÑßÑÒÕÌÕØÃÇÚÕßÛÇÔ¦ÚÕßÃÔÇÏÇÔÇÓÌÃÈÕÒÇ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΩΡΑΚΗ

Πώς γιορτάζεις ÚÎ¡ËÍ¦ÒÎÈÊÕÓ¦ÊÇÑÇÏÚÕ¦ÙÞÇÙËÙßÔÛÂÑËÝÑÇØÇÔÚÃÔÇÝ"ÐÇØÚ¦ÚÇÏÚÏËÔÔÕÕÆÓËÓËÚÕ
ÍÏÕØÚ¦àËÏÝ®¡ÂÖÜÝÂÒÛËÎËßÑÇÏØÃÇÍÏÇÓÏÇÌØÁÙÑÏÇÓÇÚÏ¦ÓÁÙÜÚÜÔ
ÆÓÔÜÔ"¬Ç¦ÑÇÑÇÖÇÏÊÏ¦ÁÚØËÐÇÔÔÇ
ßÖÕÊËÞÛÕÆÔÚÕÔÍÇÓÖØÄÖÕßÁØÞËÚÇÏÙÚÕÔÍ¦ÓÕ¬Õß®©ØÛØÕÝ ßØÏÇÑÂÝÚÜÔÇãÜÔÄÙÕÏ¦ØÇÍËÍÔÜØÃàÇÓËÄÚÏÕ²ØÏÙÚÄÝÈÇÊÃàËÏÖØÕÝÚÕ
¦ÛÕÝ¬ÕßÙÇÔÔÇÈÇÊÃàËÏÖØÕÝÚÕÔ
Í¦ÓÕ¬Õß"ÔÇÍ¦ÓÕÖÕßÄÚÇÔÂÒÛË
Î×ØÇÔÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÎÛËÃÑÇÔËÃÝ
ÊËÔÓÖÄØËÙËÔÇÖÏÙÚÁÉËÏÖÜÝÛÇËÚËÒËÃÚÕÓËÇßÚÄÚÕÔÚØÄÖÕ©ÆÚËÑÇÏ
ÕÏÑÕÔÚÏÔÕÃ¬ÕßÚÎÔÔÇÙÚ¦ÙÏÓÎ
ÔÆÞÚÇÛÇÇÑÕÆÙÕßÓËÚÕÚØÕÖ¦ØÏÕ
Õ²ØÏÙÚÄÝÌÇÔËØ×ÛÎÑËÓÁÙÇÙÚÎÔ
Ò¦ÓÉÎ¬ÕßÙÇÔÔÇÈÍÇÃÔËÏÓÁÙÇÇÖÄ
ÔßÌÏÑÄÊÜÓ¦ÚÏÕ®ÖÄÚÕÔÚ¦ÌÕ¬Õß
¡ÇÝÖØÕÙËÍÍÃàËÏËØÜÚÏÑ¦Õ²ØÏÙÚÄÝ
ØÇÊÏÇàÆÍÏÕÇÖÄÚÕÔ§ßÓÌÃÕÖÇÃØÔËÏ
ÓÄÔÕÄÖÕÏÕÝÊËÔ¬ÕÔÛÁÒËÏ©ÊÏÕÝ
ÊËÔÊÏ×ÞÔËÏÑÇÔÁÔÇÔ
ËÔÛÇËÃÔÇÏÓËÙÇÝÄÖÜÝÓË
ËÑËÃÔÕßÝÖÕßÇÍÇÖÕÆÔÚÎÔËÐÕßÙÃÇ
©ÖÕÏÕÝÛÁÒËÏÔÇËÃÔÇÏÖØ×ÚÕÝÛÇËÃÔÇÏ
ÚËÒËßÚÇÃÕÝßÖÎØÁÚÎÝÄÒÜÔ®©ØÛØÕÝ
¡ËÍ¦ÒÎÝËßÚÁØÇÝÃÓÇÙÚËÙÕÈÇØÕÃ"ÕÏÕÝÛÁÒËÏÔÇÍÃÔËÏÓÇÛÎÚÂÝ¬Õß
ÇÔÖØÁÖËÏÄÙÕÖØÕÕÊËÆËÏÙÚÎÓÇÛÎÚËÃÇÔÇÍÃÔËÚÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÖÎØÁÚÎÝ"Ï»ÇßÚÄÂÒÛÇÑÏËÍ×ÍÏÇÔÇ
ßÖÎØËÚÂÙÜÚÕÔ¦ÔÛØÜÖÕÖÕßÌÚ×ÞßÔË®ÙßÔËÞÃàËÏÚÙÏÍÃÔËÙÇÏÇÌËÔÚÏÑÄ
ÙÚÕÔÊÏÑÄ¬ÕßÑÇÏÔÕÆØÍÏÕÑÄÙÓÕ ÇÏ
ÖÇØÇÓÁÔÕßÓË¶ÖÇØ¦ÊÕÐÇ¶ÙßÓÓÁÚÕÞÕÏÙÚÎÔßÖÎØËÙÃÇ¬ÕßÄÚÇÔÙÚËØÕÆÓÇÙÚËÓËÚÎÛÁÒÎÙÂÓÇÝÚÎÔËÔËØÍÄ
ÙßÓÓËÚÕÞÂÙÚÎÇÚØËÃÇÄÖÜÝËÌÁÚÕÝÇÌÕÆÓËÚÎÛßÙÃÇÇßÚÂÈÕÎÛ¦ÓË
¦ÒÒÕßÝÔÇàÂÙÕßÔ©ÊÎÝÖÏÑØ¦ÛÎÑËÓÇÚÇÏ×ÛÎÑËÑÇÛ×ÝËËÃÊËË¦ÔÛØÜÖÕ¯®ØÞÄÚÇÔÖ¦ÒÏÄÒÕÝÞÇØ¦
ÙÚÏÝÖÇØÇÒÇÈÁÝ®ÄÚÏÛÇÙßÔÇÔÚÂÙËÏ
ÁÔÇÇÑÄÓÎÛÆÓÇ ÇÏÈØÂÑËÐÇÌÔÏÑ¦ÛËÜÓÁÔÎÇÔÛØ×ÖÏÔÎÌÆÙÎ¯
ËÓ¦ÚÕÔÖÒÎÍÁÝÑÇÏÖÇÔÚÕÊÆÔÇÓÕ®
©ØÛØÕÝ¡ËÍ¦ÒÕßÇÈÈ¦ÚÕßÔÇÝ
ÔÁÕÝÕØÏÙÓÄÝÚÎÝÊÆÔÇÓÎÝÑÇÏÚÕß
ÇÔÊØÏÙÓÕÆÇÔÇÚÁÒÒËÏÔÓÁÙÜÚÎÝ
ÖËØÏØØÁÕßÙÇÝÑÕßÒÚÕÆØÇÝÚÜÔÖÕÏÑÃÒÜÔÌÕßÙÑÜÚ×Ô®!ÚÕßÙ×ÓÇÚÕÝ
ÚÜÔÇÏÙÛÎÓ¦ÚÜÔÚÎÝËÐÕßÙÃÇÝÚÜÔ
ÊÎÓÕÙÃÜÔÙÞÁÙËÜÔ ÇÚÇÖÒÎÍÜÓÁÔÕÝÏÜÖÎÒÄÝ§ÏÑÎÚÂÝÖÄÇÍ¦ÖÎ
ÚÕÔÖÏÚ¦ÌÏÕÖ¦ÒÏ!ǻȩȢȝȠȚ
ĲȠ૨ĲȠȞĲȩȞȟȑȞȠȞ®ÕÒÒÁÝÌÕØÁÝ
ËÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÙÇÔÙÑÄÖÏÓÇÍÏÇ
ÔÇÓÇÝËÔÚßÖÜÛËÃ ÇÏßÚÄÝØÜÚ¦!

Η άνοιξη ÓÂÐÉÚÈ³{~ÊVÚÑÙÉËTÉ{³Ñ~ÒÜÜi³iØÑÜÜÒo{Ñ³ÈØÉ¨{Ì³É¨ÈØÚÑÑ¨ÑÐÉËÉ{ÑÑo¨ÉÈÐÓØ~Ñ¨ÌØ Ñ{VËØ×Ó³Ø³i¨É¨ÒÈÐÉ³iÒ{Âi~Ñ{ÑooËÂÈÐÉ~Ñ³ÉÈÚÉËÑ³~ÑÜ~ÑË¨{

ÈÕÔ®Ü!  ÒËÏÙÓÁÔÕÏÇÖÕÓÇÑØßÙÓÁÔÕÏÕÁÔÇÝÇÖÄÚÕÔ¦ÒÒÕ
ÓÇËÔÜÓÁÔÕÏÔÜÓÁÔÕÏÖØ×ÚÇÙÚÕÔ
ÌÄÈÕÚÕÔÑÕÏÔÄÌÄÈÕÚÕßÛÇÔ¦ÚÕß¡ÎÔÇÖÇÐÏ×ÔÕßÓËÚÕÔÌÄÈÕ
ÓÇÝÇÝÚÕÔÇÔÇÒ¦ÈÕßÓË ÇÚÇÖ×Ý
ÁÍØÇÌËÕ¡ÖËØÔÇÔÄÝÙÚÕÓßÛÏÙÚÄØÎÓ¦ÚÕß²ÇØ¦®  ÑÇÚ¦
ÓÃÇÁÔÔÕÏÇÈÒÁÖËÚËÕÌÄÈÕÝËÃÔÇÏ
ÖÇØÇÚÇÆÚÇÚÕÖÇÏÊÃÚÕßËÕÆÖÕß
ËÐÇÍÕØ¦ÙÚÎÑËÚÎÔÆÞÚÇÚÎÝ¡ËÍ¦ÒÎÝÇØÇÙÑËßÂÝËÔËÃÔÇÏÄÓÕØÌÕ
ÙÚÎÔÄÉÎ¶ÄÞÏ¶¦ÒÒÕÚËÚÕÑÕØÕáÊËÆÕßÔ¦ÒÒÕÚËÚÕÑÇÚÇØÏÕÆÔÚÇÏÑÇÏ
ÄÒÕÏÚÕÇÖÕÊÏ×ÞÔÕßÔ¯ ÏÜÙÚÄÙÕ
ÓÎÔÑ¦ÔËÚËÒ¦ÛÕÝ!ÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÕ
ÖØÕÙÑËÌ¦ÒÏÑÇÛËÔÄÝÖÕßÉßÞÕØØÇÍËÃÓËÙÏÚËÆËÏÍÏÇÚÕÔ¦ÔÛØÜÖÕ®
6L\]YLZYVTHULZX\LZJVTWSu[LZ
07StPHKLÙ
ÝÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏÂÙÕßÓËÓÁÙÇ
ÇÖÄÚÕÑÕÏÔÄÈÃÜÓÇÚÕßÌÄÈÕßÖÄÙÕÍËÒÕÃÕËÃÔÇÏÑ¦ÛËÇÃÙÛÎÓÇÇÔÛØ×ÖÏÔÎÝÖÇÔÚÕÊßÔÇÓÃÇÝÃÓÇÙÚË
ÚØÜÚÕÃÑÇÏËß¦ÒÜÚÕÏßÚÂÎÚØÜÚÄÚÎÚÇÄÓÜÝÄÚÇÔÚÎÇÖÕÊËÞÚÕÆÓË
ÈÇÛÏ¦ÓÁÙÇÓÇÝÓÖÕØËÃÔÇÍÃÔËÏÚÕ
ÛËÓÁÒÏÕÚÎÝÇÔÛØ×ÖÏÔÎÝÑÇÒÕÙÆÔÎÝ
ÑÇÏÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÝ ÇÏÚÄÚËÇßÚÄÝÕ
ÌÄÈÕÝÇÖÄËÍÜÏÙÚÏÑÄÝÓÖÕØËÃÔÇ
ÍÃÔËÏÇÒÒÎÒÁÍÍßÕÝÇÖÄÌÄÈÕÝÚÜÔ
¦ÒÒÜÔÓÖÕØËÃÔÇÓËÚÇÓÕØÌÜÛËÃ
ÙËÌÄÈÕÍÏÇÚÕßÝ¦ÒÒÕßÝÊÎÒÇÊÂ
ÙËÁÍÔÕÏÇÑÇÏÓÁØÏÓÔÇÑ¦ÚÏËÒ¦ÞÏÙÚÇÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÇÖÄÚÎÔÇÍ¦ÖÎ
ÍÔÕÏÇÑÇÏÓÁØÏÓÔÇËÏÊÏÑ¦ÍÏÇÚÕßÝ
ÖÏÕËß¦ÒÜÚÕßÝÑÇÏÇÔÇÍÑËÓÁÔÕßÝ
ÇÊËØÌÕÆÝ¶Ö¦ÔÚÇßÖ¦ØÞËÏÑ¦ÖÕÏÕÝ
ÖÕßËÃÔÇÏÖÏÕËß¦ÒÜÚÕÝÇÖÄÓÁÔÇ¶
ÇßÚÕÆÝÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÕßÝÊØÄÓÕßÝÙÚÇÔÕÙÕÑÕÓËÃÇÙÚÇÍÎØÕÑÕÓËÃÇÙÚÇÉßÞÏÇÚØËÃÇÙÚÏÝÌßÒÇÑÁÝ
ÙÚÇÙÚØÇÚÄÖËÊÇÖØÕÙÌÆÍÜÔ
ßÚÄÚÕ¦ÙÞÇÓÖÕØËÃÔÇÇÖÕÊËÏÞÛËÃÕßÙÏÇÙÚÏÑÄÚËØÕÇÖÄÚÇÖØÕÎÍÕÆÓËÔÇÇÖÄËÑËÃÔÇÚÕßÚØËÞÇÒÎÚÕÆÑÇÏÚÕßÛÕØÆÈÕßÙÜÝÙËÇßÚÂ
ÚÎÔÉßÞÏÑÂÙßÔÛÂÑÎÚÕßÙÑÄÚÕßÝ
ÇÖÄ×ØÇÝÁÑÚÎÝÁÜÝ×ØÇÝËÔ¦ÚÎÝ
ÇÑØÇÍÍÃÐÕßÓËÑÇÏÚÕÖØÇÍÓÇÚÏÑÄ
ÔÄÎÓÇÚÎÝËÒÖÃÊÇÝÄÖÜÝÚÕÊÏÇÚÆÖÜÔËÕÑÇÓÖØÏÁÒ¡ÇØÙÁÒ!ÒÖÃàÜ
ÙËÁÔÇÍÏÇÓÇÝ®/VTV=PH[VY®
(\IPLY ÙÒÖÃàÜÙË®
ÑÇÏÄÞÏËÒÖÃàÜÄÚÏ®ÒÖÃàÜÙËÁÔÇÄÚÏÛÇÓÕßÊ×ÙËÏÝÔÇàÂÙÜÓÁÙÇ
ÙÚÎÔÇÍ¦ÖÎÍÏÇÄÒÕßÝÓÇÝ

Ο κ. Σταύρος Ζουμπουλάκης είναι
συγγραφέας και πρόεδρος του
Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής
Βιβλιοθήκης.

Ονειρεύομαι και σχεδιάζω ένα ξόρκι για το βράδυ της Ανάστασης
Της ΑΓΓΕΛΑΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ

ΜυρωδιάÒËÓÕÔÏ¦ÝÚÕÙÕÆØÕßÖÕÙË
ÖÇØÇÒÏÇÑÄÞÜØÏÄÖØÏÔÖÕÒÒ¦ÓÇ
Ö¦ØÇÖÕÒÒ¦ÞØÄÔÏÇ±ÖÁØÕÞÕÏÇÔÛÏÙÓÁÔÕÏÑ¦ÓÖÕÏÖØÏÔÑÇÓÏ¦ÊËÑÇËÚÃÇ¶ÓßØÓÂÍÑÏÇÚÇÇßÚÕÑÃÔÎÚÇÖÕß
ÚÕßÝÊÏÇÙÞÃàÕßÔËÃÞËÖÒ¦ÑÇØ¦ÊßÙËÇßÒÂÖÇÒÏÕÆÓÕÔÇÙÚÎØÏÕÆ
ÖÁØßÙÏÓËÌÇÔÇØ¦ÑÏÇÊÃÖÒÇÙÚÏÝ
ÌÕßÔÚÜÓÁÔËÝÍÒ¦ÙÚØËÝÖÒÂÛÕÝ
ÑÄÙÓÕß¦ÌÜÔÕÇÖÄÚÎÔÕÓÕØÌÏ¦
ÕÔÚ¦ÑÕÔÚ¦ÓÁÙÇÙÚÎÔËÑÑÒÎÙÃÇ
É¦ÒÒÜÑÏËÍ×Î¦ÛËÎÓËÑÇÚ¦ÔßÐÎ
ÖÕÆÁÊßÙÕßÚÕÑ¦ÒÒÕÝ¯¬ÎÔÆÞÚÇ
ÚÎÝÔ¦ÙÚÇÙÎÝ¶ÁÞËÏÍÃÔËÏÖÒÁÕÔ
ÁÛÏÓÕ¶ÉÎÒ¦ÙËÁÔÇÑÕØÇÑÕÈÕÆÔÏ
ÓËÇÍÇÖÎÓÁÔÕßÝÌÃÒÕßÝÍÏÇÞ¦ØÎÚÎÝÍÎØÇÏ¦ÝÑßØÃÇÝÇÌÂÔÕÔÚÇÏ
ÔÇÖÇÏÇÔÃàÕßÔÚÇÑÒÇÖÇÚÙÃÓÖÇÒÇ
ÚÎÝÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÝÓÖ¦ÔÚÇÝÓÕ-

Πείτε πως βγαίνουμε
στο μπαλκόνι,
στη βεράντα μας,
στην ταράτσα, στην αυλή
μας, κοιτάμε τα άστρα –
Ξορκίζουμε
την απόσταση
με τους ουράνιους
στίχους του Σολωμού.

ÔÇÊÏÑÁÝÍËÆÙËÏÝÑØÇÙÃØÕßÓÖÃÔÏ
ÑÕßÈÁÔÚËÝÖÕßÇÖÕÑÚÕÆÔÁÔÇ¦ÒÒÕ
ÞÔÕÆÊÏ¬ÎÔ¦ÒÒÎÓÁØÇÍÏÕØÚ¦àËÏÎ
ÏÛØÃÇÖÕßÖÕÚÁÊËÔÓÇÝÞÇÒ¦ÞÇÚÃØÏ¡ÁØÇÇÌÏËØÜÓÁÔÎÙÚÎÌÏÒÃÇ
ÑÇÏÙÚÎÔÑÇÒÂÊÏ¦ÛËÙÎ
ÇÏÚ×ØÇ"ÏÇÚÃÓÕßÁØÞËÚÇÏÚ×ØÇÚÕ¦ØÜÓÇËÑËÃÔÕÚÕÖØÕÇÓÔÎÓÕÔËÆÚÜÔÞØÄÔÜÔÚÄÙÕÁÔÚÕÔÇ"
ÏÇÚÃÛßÓ¦ÓÇÏÚÎÙßàÂÚÎÙÎÓËÚÕÔ
ÌÃÒÕÚÕÈØ¦ÊßÚÕß¦ÙÞÇËÃÞÇÓË
ÇØÞÃÙËÏÔÇÚÕßØÚÕßØÃàÕßÓËÇÒÒ¦ÊËÔÚÕÑÕßÔÕÆÙÇÓËÇÖÄÚÎÛÁÙÎÓÇÝÑ¦ÚÜÇÖ»ÚÕÊÁÔÚØÕÒÁÐÎ
ÖØÕÝÒÁÐÎ"ÏÇÚÃÌÁØÔÜÙÚÕÔÔÕß
ÓÕßÊÏÇØÑ×ÝÚÎÍÎØÇÏ¦ÑßØÃÇÑÇÏ
ÚÇËÊÁÙÓÇÚ¦ÚÎÝ" ÇÏÚÕÔÇÙÖØÕÓ¦ÒÒÎÖÇÖÖÕÆÓÕßÖÕßÓÕßËÃÞË
ÊÏÊ¦ÐËÏÚÕÒÎÛ×ÝÕ ÆØÏÕÝ®
ÇÏÚÕßÝÌÃÒÕßÝÖÕßËÃÔÇÏÙÚÎÔ
ÍÍÒÃÇÑÇÏÚÕßÝÌÃÒÕßÝÖÕßËÃ-

ÔÇÏÙÚÎÔ©ÒÒÇÔÊÃÇÙÚÎÇÒÒÃÇ
ÙÚÎËØÓÇÔÃÇÑÇÏÚÕÖÇÏÊÃÓÕß
ÈÁÈÇÏÇÖÕßËÃÔÇÏÖËÔÂÔÚÇÓÃÒÏÇ
ÓÇÑØÏ¦"¡ÓÓÓÓÓ¯ÖÄÚÎÔ¦ÑØÎ
ÚÕßÓßÇÒÕÆÓÕßÖËØÔ¦ËÏÌËßÍÇÒÁÇ
ÎÇÔÚÇØÙÃÇ! ÏÇÔÐËÑÏÔÂÙÕßÓË
ÊÆÕÚØËÏÝÎ×ØÇÚÎÔÆÞÚÇÍÏÇÔÇ
Ö¦ÓËÙÚÕßÝÌÃÒÕßÝÙÚÕÑÕØÇÑÕÈÕÆÔÏÞÏÒÏÕÓËÚØ¦ÑÏÇÇÖÄÙÚÇÙÎÖÕÏÕÝÛÇÓÇÝÖ¦ØËÏËÃÊÎÙÎ"
ÑËÃÛÇÑØÇÚ¦ÓËÇÖÄÙÚÇÙÎÊßÕ
ÓÁÚØÇÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÕÆÚËÌÏÒ¦ÑÏÇ
ÕÆÚËÑÇÔÚÙÕÆÍÑØÏÙÓÇÇßÍ×Ô¯®
ÒÒ¦ÄÞÏÚÕÖÇØ¦ÚÕÒÓÕÙÞÁÊÏÕ
ËÑÖÔÁËÏÇÓÁÙÜÝ¶ËÃÓÇÏÖÕÒÆÔÕÓÕÚÇÍÂÝÑÇÏ¦ÒÒÕÚÄÙÕÌÕÈÏÙÓÁÔÎ¡ÁÔÜÙÖÃÚÏÓÁÔÕßÓËÙÖÃÚÏ
ÕÏÖÄÔÁÞÜÓÏÇÒËÓÕÔÏ¦¢ßÚØ×ÔËÏÙÚÕÖÇØÚÁØÏÚÎÝÖÕÒßÑÇÚÕÏÑÃÇÝÑ¦ÚÜÇÖ»ÚÕÓÖÇÒÑÄÔÏÓÕß
ÞËÏÑÏÄÒÇÝÇØÞÃÙËÏÔÇÈÍ¦àËÏÓÖÕß-

ÓÖÕÆÑÏÇÙËÓÏÇÈÊÕÓ¦ÊÇÛÇËÃÔÇÏ
ÚÕÑ¦ÚÏ¦ÒÒÕÏÙÖÔÁÜÚÕ¦ØÜÓ¦
ÚÎÝ©ÓÕÒÕÍ×ÚÇÖËÏÔ¦ÖÜÝÑ¦ÔÜ
ÑÇÏÚÕÚËÙÚÇÔÎÄÙÌØÎÙÂÓÕßÒËÏÚÕßØÍËÃÇÑÄÓÇÏÑÇÔÕÖÕÏÎÚÏÑ¦Ç
ÙßÔÊß¦ÙÜÚÕÚËÙÚÓËÓÏÇÓËÍ¦ÒÎËÏÙÖÔÕÂËßÌØÕÙÆÔÎÝÚÎÓÁØÇ
ÚÎÝÏÛØÃÇÝ ÇÏÚÎÒËÌÜÔÂÓÇÚÇ
ÖÕÒÒ¦ÚÎÒËÌÜÔÂÓÇÚÇÑÇÏÙÑ¦ÏÖ
ÑÇÏËÏÑÕÔÏÑÂÇÖÄÑÕÏÔÕÆÕÏÔÕÖÕÙÃÇÇÌÕØÁÙÕßÓËÚÇÑÇÒ¦ÓÇÝ
ÛÇÈ¦ÒÕßÓËÄÒÕÓÇÝÚÕÓËØ¦ÑÏÍÏÇ
ÚÕÑÇÒÆÚËØÄÓÇÝÌÇÍÎÚÄÃÙÇÏ
ÑÇÒ¦"ÃÙÚËÑÇÒ¦"®ÃÓÇÏÑÇÒ¦
ÃÙÚËÑÇÒ¦"®©ËÄÝÓÇàÃÓÇÝ®
ÇÚØÏÑÂÛË¦ÖØÕÞ×ØÇÖØÄÒÇÈË
ÖÄÚÇÞËÃÒÎÙÕßÑØËÓÄÓÇÙÚËÑÇÏ
ÇÖÄÚÎÔËßØÎÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÚÜÔÒËÏÚÕßØÍ×ÔÙÕß®
ÇÙÚËÔ¦ÐÕßÔÚÇÊÃÑÚßÇÑÇÏÖ¦ÒÏÊËÔÛÇÓÖÕØÕÆÓËÔÇÚÕßÝÖØÕ-

Ò¦ÈÕßÓËÄÒÕßÝÑÇÏÄÒËÝ©ÔËÏØËÆÕÓÇÏÑÇÏÙÞËÊÏ¦àÜÁÔÇÐÄØÑÏÍÏÇ
ÚÕÈØ¦ÊßÚÎÝÔ¦ÙÚÇÙÎÝËÃÚË
ÖÜÝÈÍÇÃÔÕßÓËÙÚÕÓÖÇÒÑÄÔÏÙÚÎ
ÈËØ¦ÔÚÇÓÇÝÙÚÎÔÚÇØ¦ÚÙÇÙÚÎÔ
ÇßÒÂÓÇÝÑÕÏÚ¦ÓËÚÇ¦ÙÚØÇÑÇÏ
ÓÕßØÓÕßØÃàÕßÓË!ËÃÔÇÏÔÆÞÚÇÍÒßÑÏ¦ÑÇÏÚÕÌËÍÍ¦ØÏÊËÈÍÇÃÔËÏÔÇ
ÙÑËÖ¦ÙËÏ¦ÙÚØÕÑÇÔÁÔÇÖËØÃÙÙÏÇ
ÓÆØÏÇÙ»ÄÒÎÚÕßÝÚÎÞ¦ØÎÒ¦ÓÖÕßÔ¦ÒÒÇÓÕÔ¦ÞÇ¦ÒÒÇÊËÓÁÔÇ
Ñ¦ÔÕßÔÑÇÏÑËÃÔÇÔ¦ÙÚÇÙÎÖÕß
ÖÁÌÚËÏÚÕßÕÒÄÙÚØÜÚÕßÖËÒ¦Õß
ÓËÝÙÚÕÔÑÇÛØÁÌÚÎÕØÑÃàÕßÓË
ÚÎÔÇÖÄÙÚÇÙÎÓËÚÕßÝÕßØ¦ÔÏÕßÝ
ÙÚÃÞÕßÝÚÕßÕÒÜÓÕÆ

Η κ. Αγγέλα Καστρινάκη είναι
καθηγήτρια Νεοελληνικής
Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης.
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Η Καθημερινή της Κυριακής
στην 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 Καθημερινή της Κυριακής στηρίζοντας τις ευπαθείς ομάδες και όσους αδυνατούν να
κυκλοφορήσουν προσφέρει υπηρεσία κατ’ οίκον παράδοσης της εφημερίδας στο σπίτι σας

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.

