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Τι αλλάζει ο κορωνοϊός στην ανθρωπότητα

Οκτώ ακαδημαϊκοί, πολιτικοί και άνθρωποι της κοινωνίας μιλάνε στην «Κ» για τις προκλήσεις στον πλανήτη εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19
Οι επιπτώσεις του κορωνοϊού είναι ακόμη άγνωστο ποιες ακριβώς θα είναι,
ωστόσο, είναι βέβαιο ότι η ενσκήψασα
πανδημία θα επηρεάσει καταλυτικά,
μεσο-μακροπρόθεσμα, αλλά και βραχυπρόθεσμα ολόκληρο τον πλανήτη.
Αλλού οι επιπτώσεις θα είναι άμεσες
και εκκωφαντικές, όπως στον δυτικό
κόσμο, και αλλού, όπως στην Αφρική
και στις λιγότερο πλούσιες και ανε-

πτυγμένες χώρες, αυτές θα είναι έμμεσες και θα επισυμβούν τρόπο τινά
διά του φαινομένου της πεταλούδας
ή για να ακριβολογούμε το φάγωμα
μιας νυχτερίδας. Στην «Κ» οκτώ Κύπριοι ακαδημαϊκοί, πολιτικοί και άνθρωποι της κοινωνίας εν γένει καταθέτουν στην εφημερίδα τη θέση τους
για το τι φαίνεται ότι θα αλλάξει στον
κόσμο ο Covid-19. Μία άμεση επίπτω-

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
• Θα βγούμε νικητές

Σελ. 8

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ
Σελ. 16
• Οι διεθνείς σχέσεις μετά τον εστεμμένο ιό

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. ΠΟΧΑΝΗΣ
Σελ. 9
• Μέση Ανατολή και επιπτώσεις του Covid-19

ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΦΩΤΙΟΥ
• Ιησούς Χριστός: καταζητείται

Σελ. 16

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΑΒΡΑΑΜ
Σελ. 14
• Ο αόρατος εχθρός και οι ορατές αξίες

ΘΕΑΝΩ ΚΑΛΑΒΑΝΑ
• Η μετά κορωνοϊό εποχή

Σελ. 16

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΣ
Σελ. 15
• Η παγκόσμια κοινωνία στην εποχή της τζαζ

ΠΑΝΟΣ ΤΣΙΡΙΔΗΣ
Οικ. σελ. 8
• Η νέα επίγνωση και η κυριαρχία του φόβου

ση που παρατηρείται είναι η επιβράδυνση ή η ανακοπή της παγκοσμιοποίησης και πώς ο κορωνοϊός επαναφέρει κάποιου είδους μερκαντιλισμού,
ισχυρών κρατικών ρυθμίσεων, στο
διεθνές εμπόριο. Η πανδημία, επίσης,
αλλάζει άρδην και τις διεθνείς σχέσεις
και πια παύουν να είναι όπως τις γνωρίζαμε. Όπως ο ιός δεν γνωρίζει σύνορα, έτσι και τα άλλα παγκόσμια προ-

ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

Ω! Το κάλλος σου έαρ

Η ανάκαμψη το ’21
θα είναι μεγάλη
για την Ελλάδα

Πάμε σε νέα τάξη
πραγμάτων μετά
την πανδημία

Ο πρωθυπουργός της
Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Αλέξη Παπαχελά μιλάει στην «Κ» για την επόμενη ημέρα της κρίσης του κορωνοϊού
στην υγεία και στην οικονομία. Τονίζει ότι θα υπάρξει μεγάλη ύφεση και
θα πρέπει όλοι να αναλάβουν το βάρος με δίκαιο τρόπο. Σελ. 17

Ούτε ευνοιοκρατία υπήρξε αλλά
ούτε και προτεραιότητα σε παιδιά αξιωματούχων σε πτήσεις,
λέει ο Νίκος Χριστοδουλίδης
στην «Κ». Μιλάει για τον ρόλο
της Ε.Ε., εκφράζοντας την άποψη πως κάποια
κράτη μέλη επέλεξαν μοναχικό δρόμο. Εκτιμά πως μετά την πανδημία θα αλλάξουν
πολλά, με την εξωτερική πολιτική κρατών,
να τυγχάνουν ανασχεδιασμού. Σελ. 7

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΟΜΙΣΙΟΝ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ
Από την Αχίλλειο πτέρνα
στην ασπίδα του Αχιλλέα

βλήματα, που όμως δεν αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά εν σώματι στο
διεθνές γίγνεσθαι. Είναι δε σημαντικό
να ενισχυθεί ο επικοινωνιακός πολιτισμός των διαφορετικών κέντρων.
Κοινωνιολογικά, αλλά και ψυχολογικά,
επίσης, ο Covid-19 φαίνεται ότι αλλάζει
τον τρόπο του συνέρχεσθαι, δημιουργεί νέους κοινωνικούς αποκλεισμούς
και μεταβάλλει τους τρόπους θέωσης.

Σελ. 4

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Aρση μέτρων με
μοντέλο Γερμανίας

ΣΤΕΛΛΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
Σελ. 6
Πρωτοβουλία αλληλεγγύης
της Ε.Ε. για την υγεία

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΟΥΗΣ

Με συντηρητικά βήματα και σταδιακά θα
γίνει η άρση των περιοριστικών μέτρων.
Για τη μετάβαση στην κανονικότητα ρόλο
θα παίξουν τα επιδημιολογικά στοιχεία και
ο αριθμός των κρουσμάτων. Σελ. 4

Θα στηρίξουμε
τις επιχειρήσεις
Το μήνυμα ότι η οικονομία θα επιστρέψει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης το
2021 στέλνει ο CEO της Eurobank Κύπρου, Μιχάλης Λούης. Τονίζει ότι οι
τράπεζες διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο και θα στηρίξουν τις επιχειρήσεις. Οικονομική, σελ. 4

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Αναστοχασμός

Θ. ΛΑΛΑΚΟΣ – Κ. ΚΕΝΕΒΕΖΟΣ

Η άνοιξη είναι η εποχή που δεν ξέρει να κρύβεται, όπου κι αν είναι βρίσκει τρόπο να κάνει αισθητή την παρουσία της, οι μυρωδιές και τα χρώματά της είναι διάχυτα παντού. Τώρα, που

Ελλάδα και Κύπρος
τα έχουν καταφέρει

κι οι πόλεις ησυχάζουν οι αλέες των δρόμων αναθάρρησαν και μας θύμισαν τι σημαίνει ανάταση και εγρήγορση των αισθήσεών μας. Αφειδώλευτα η φύση προσφέρει το πασχάλιο της
μήνυμα, ακούσατε όλοι. Καλή Ανάσταση.

Οι πρέσβεις της Κύπρου και Ελλάδας
σε Αθήνα και Λευκωσία, Κ. Κενεβέζος
και Θ. Λαλάκος σε συνεντεύξεις στην
«Κ» ατενίζουν με θετική διάθεση τη μετά κορωνοϊό εποχή, τονίζοντας πως οι
δύο χώρες τα έχουν καταφέρει. Σελ. 10

ΜΟΥΦΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ο ιός τους πλήττει
ολους ανεξαιρέτως
Ο μουφτής της Κύπρου Ταλίπ Αταλάι
λέει στην «Κ» ότι η πανδημία απειλεί
την Κύπρο και τον κόσμο χωρίς διακρίσεις τύπου Τούρκος, Έλληνας,
μουσουλμάνος, χριστιανός. Σελ. 8

Προφητείες και
άλλες θεωρίες
Τα απρόβλεπτα σενάρια του ιού
Η πανδημία αλλάζει θεαματικά τις σύγχρονες κοινωνίες, για το καλύτερο ή
το χειρότερο. Η ιδέα ότι όλα τα προβλήματα προέρχονται από το κράτος
και όλες οι λύσεις από την αγορά ήταν
από τα πρώτα θύματα του COVID-19.
Σε υποχώρηση και η παγκοσμιοποίηση,
ενώ και η Ε.Ε. τίθεται ενώπιον ιστορικών
διλημμάτων, με τις ΗΠΑ να χάνουν την
παγκόσμια υπεροχή τους. Σελ. 18-19

Εντονες ζυμώσεις για παροχή
δανείων με κρατικές εγγυήσεις
Αναδιαμορφώνεται το νομοσχέδιο - Κλειδί η πρόταση ΔΗΚΟ
Εντατικές προσπάθειες καταβάλλει το
Υπ. Οικονομικών προκειμένου να εγκριθεί το νομοσχέδιο για δανειοδότηση
των επιχειρήσεων μέσω κρατικής εγγύησης που θα καλύπτει το 70% των
ζημιών και το άλλο 30% θα το καλύπτουν
οι τράπεζες. Το υπουργείο αναδιαμορφώνει το νομοσχέδιο βάσει των εισηγήσεων των κομμάτων. Κλειδί στην ψή-

φιση του νομοσχεδίου φαίνεται να είναι
η πρόταση του ΔΗΚΟ για δημιουργία
ειδικού ταμείου, το οποίο θα έχει στο
δυναμικό του 300 εκατ. ευρώ για παροχή
ρευστότητας μόνο στις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έτσι, θα ικανοποιηθεί το αίτημα όλων των κομμάτων
για ισχυρή στήριξη των μικρών επιχειρήσεων. Οικονομική, σελ. 5

Στον αγώνα κατά
του ιού τα ρομπότ
Από εχθροί έγιναν σύμμαχοι
Ενας ισχυρός σύμμαχος, που μέχρι πρόσφατα εθεωρείτο εν δυνάμει εχθρός,
μπήκε στον αγώνα εναντίον της COVID19. Μπορούν να προσφέρουν πολύτιμη
βοήθεια σε ιατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και σε ασθενείς. Πέραν
αυτών των εφαρμογών τους, τα ρομπότ
μπορούν επίσης να μας «εκπροσωπήσουν», όσο είναι δυνατό, στην περίοδο
της καραντίνας. Σελ. 23

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ»
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέντε έργα τέχνης από το Βυζαντινό Μουσείο στην «Κ»
Η βυζαντινή και μεταβυζαντινή τέχνη εμπνεύστηκε κατά κόρον από τη μεγαλύτερη γιορτή της Χριστιανοσύνης, το Πάσχα. Η «Κ» παρουσιάζει πέντε αριστουργήματα από τον 13ο έως τον 16ο αιώνα
(τρεις εικόνες, έναν ξύλινο σταυρό και έναν επίσης ξύλινο Επιτάφιο), τα οποία εκτίθενται στο Βυζαντινό Μουσείο του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ στη Λευκωσία. Ζωή, σελ. 1

ΧΟΡΟΣ

Δέκα χορευτές και χορογράφοι κινούν τις λέξεις στην «Κ»
Μπορεί οι Στέγες και οι αίθουσες Χορού να μην είναι γεμάτες κίνηση και οι χορευτές αλλά και οι χορογράφοι, όπως και η υπόλοιπη κοινωνία, να είναι σε αυτο-περιορισμό, ένεκα των μέτρων για τον
κορωνοϊό, ωστόσο ως άνθρωποι της τέχνης δεν παύουν να αναζητούν διεξόδους. Δέκα χορευτές και
χορογράφοι παίζουν με τις λέξεις στην «Κ». Ζωή, σελ. 4

ΙΔΕΕΣ

Στην εποχή των ανέπαφων επαφών
Ο Χαρίδημος Κ. Τσούκας καθηγητής στα Πανεπιστήμια Κύπρου και Warwick λέει στην «Κ» πώς η
πανδημία αλλάζει τη ζωή μας. Μεταξύ άλλων σημειώνει: «Θα χαρώ πολύ αν η σχέση μου με το κράτος γίνει πλήρως ηλεκτρονική. Θεωρώ όμως ότι τίποτα δεν υποκαθιστά την άμεση εμπειρία του θεάτρου ή της συναυλίας. Ζωή, σελ. 11

«Πολλά δε θέλει ο άνθρωπος / να ’ναι ήμερος να ’ναι άκακος / λίγο φαΐ λίγο κρασί
/ Χριστούγεννα κι Ανάσταση». Κοινωνήστε
κληρονομιά πνευματική από Οδυσσέα Ελύτη τις μέρες τούτες του φόβου ενός θανατηφόρου και αόρατου ιού. Τώρα που ο
άνθρωπος νιώθει ανίσχυρος απέναντι στα
στοιχεία της φύσης και γυμνός από την
πάλαι ποτέ «κραταιή» αίσθηση της παντοδυναμίας του, που τα σύνορα χωρών,
εθνών, θρησκειών και ιδεολογιών ισοπεδώνονται και ο κόσμος φαίνεται να αλλάζει
άρδην, ο νουνεχής άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να αναστοχαστεί προσχωρώντας
σε αξίες όπως η ενσυναίσθηση και η αλληλεγγύη, αντί μιας βουλιμικής ζωής που
έβαζε το κέρδος πάνω από τον άνθρωπο.
Τώρα και οι κυβερνήσεις παγκοσμίως θα
αναγκαστούν να βάλουν στην πρώτη θέση
την επένδυση στην υγεία, γιατί ο φόβος
φυλάει τα έρμα και μπορεί και να ανατρέπει
εξουσίες. Καλό Πάσχα.
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ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Ο Μ Η Ρ Ο Υ & Σ Ε Β Ε Ρ Η / Γράφει ο ΟΝΑΣΑΓΟΡΑΣ

Η επόμενη μέρα

Η Ανάσταση αναβάλλεται...

Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

«Σύντομα η ανθρωπότητα δεν πρόκειται να χάσει
μόνο την κυριαρχία της,
μα και το ίδιο το νόημά
της», λέει στο έργο του
«Homo Deus: A Brief History of Tomorrow», (2017), ο ισραηλινός
φιλόσοφος-συγγραφέας Γιούβαλ Νώε
Χαράρι. Πολύ συγκεκριμένα αναφέρεται
στην επόμενη μέρα του πλανήτη, που
σήμερα είναι ζήτημα δραματικά επίκαιρο. Σταχυολογώ τηλεγραφικά: Από
την εποχή κυριαρχίας της οργανικής
ζωής μπαίνουμε σε αυτήν της ανόργανης, με κυρίαρχα προϊόντα τους εγκέφαλους και τις διάνοιες. H εξουσία
από τους ανθρώπους θα περάσει στους
δικτυωμένους αλγόριθμους. Θα δημιουργηθεί χάσμα μεταξύ των τεχνολογικά αναβαθμισμένων ανθρώπων και
των υπολοίπων, που θα μοιάζει με τον
τρόπο που οι άνθρωποι μεταχειριζόμαστε σήμερα τα ζώα. «Την επόμενη
μέρα», της κυριαρχίας της τεχνητής
νοημοσύνης, ο κόσμος θα περάσει από
την εργατική τάξη στην άχρηστη τάξη
και θα έχει καταρρεύσει η ελεύθερη
αγορά και η δημοκρατία. Τρομακτικό;
Όχι και τόσο, λένε επιστήμονες που
βιώνουν ήδη την τεχνητή νοημοσύνη
εκ του σύνεγγυς και βλέπουν πώς ο
νέος εκείνος κόσμος μπορεί να αυξήσει
πολύ το προσδόκιμο ζωής π.χ. των τεχνολογικά αναβαθμισμένων ανθρώπων.
Εκτός αν γίνει αυτό που λέει ο προπάτορας τους Μπιλ Γκέιτς (Καθημερινή
12/05/2020), «Μια παγκόσμια προσέγγιση για την καταπολέμηση του COVID-19»: επειδή ο ιός αφορά τους ανθρώπους παντού, χρειάζεται παγκόσμια
προσέγγιση καθώς εξελίσσεται σε πανδημία. Εισηγείται στους παγκόσμιους
ηγέτες να διασφαλίσουν ότι οι παγκόσμιοι πόροι για την καταπολέμηση της
πανδημίας κατανέμονται με βάση τη
δημόσια υγεία και τις ιατρικές ανάγκες,
χαράζοντας κατευθυντήριες γραμμές
μαζί με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΫ), με όλα τα έθνη να είναι υπόλογα ώστε με την ανακάλυψη του εμβολίου να καταστεί διαχειρίσιμος ο
κίνδυνος μέχρι να επιτευχθεί η ανοσοποίηση των ανθρώπων απέναντί
της. Το εμβόλιο, κατά τον Γκέιτς, θα
χρειαστεί άλλους 18 μήνες, ανάλογα
με τη χρηματοδότηση που θα έχει και
την οποία υπολογίζει τουλάχιστον στα
2 δισ. Καλεί τους G20 να αναλάβουν

ουσιαστικές δεσμεύσεις για τη χρηματοδότηση έρευνας, παραγωγής και παράδοσης του εμβολίου σε όλα τα έθνη
ως δημόσιου αγαθού! Ο Γκέιτς υποδεικνύει ότι οι τα πολλά δισεκατομμύρια
που ακούγονται δεν είναι τίποτα σε
σύγκριση με το κόστος μιας πρόχειρης
προσπάθειας ανοσοποίησης και μιας
πιο μακράς έξαρσης. Και καταλήγει δε
ότι οι πανδημίες μάς θυμίζουν ότι η
βοήθεια προς τους άλλους δεν είναι
απλώς το σωστό. Είναι και το έξυπνο
καθώς οι άνθρωποι είμαστε 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».
Απάντηση συντριπτική και σε όσους
στην Κύπρο διαμαρτύρονται γιατί ο
πρόεδρος Αναστασιάδης, πριν από
οκτώ μέρες υποσχέθηκε βοήθεια σε
φάρμακα και αναλώσιμα, στον Μουσταφά Ακιντζί αλλά και γενικότερα σε
όποια βοήθεια η Κυπριακή Δημοκρατία
δίνει κατά καιρούς, στην τ/κ κοινότητα.
Κυρίως όμως απαντά στους αντιπάλους
Ακιντζί στα Κατεχόμενα, όπως ο ανθυποψήφιός του στις «προεδρικές εκλογές» Ερσίν Τατάρ, που έκανε παντιέρα,
ότι τάχατες ο Ακιντζί πρόδωσε την
Τουρκία και πήρε φάρμακα από τον
Αναστασιάδη. Ο Τατάρ γνωρίζει καλά
ότι ο Ακιντζί είναι το τελευταίο εμπόδιο
για τη διχοτόμηση και μαζί με το Προεδρικό στην Άγκυρα επιχειρούν ύπουλα
και με κόστος ακόμα την υγεία και τη
ζωή των Τ/κ, να τον εκτοπίσουν. Ο
Ακιντζί δεν έκανε πίσω κι απάντησε:
«Για όσους λένε ότι δεν χρειαζόμαστε
τίποτα ακόμα και στον τομέα της υγείας,
δεν γνωρίζουν ότι γενικότερα παροχές
υγείας από τον νότο εξυπηρετούν διαρκώς ασθενείς στον βορρά και μερικοί
αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα με
το κλείσιμο των οδοφραγμάτων». Εκτιμούμε ότι τώρα είναι η ώρα να μιλήσει
ανοικτά για την επόμενη μέρα και ο
πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας
καθώς μέχρι τώρα ακούσαμε μόνο τον
Νίκαρο. Διότι, πρόεδρε, όπως λέει ο
Χαράρι, «δεν μπορούμε να σταματήσουμε την πορεία της ιστορίας, μπορούμε όμως να επηρεάσουμε την κατεύθυνσή της», αν το θέλουμε.

paraschosa@kathimerini.com.cy

Θα είναι ένα Πάσχα που θα το θυμόμαστε. Και

ατομικά και συλλογικά. Θα το θυμόμαστε για
το θανατικό, τον εγκλεισμό, την αβεβαιότητα,
την απόσταση, την αναμπουμπούλα, τα παράδοξα. Η έκτακτη ανάγκη στην οποία έβαλε τον
πλανήτη και τη μικρή μας κουκκίδα ο κορωνοϊός έφερε ανέτρεψε όλες τις συμβάσεις.
Έφερε κυριολεκτικά τα πάνω κάτω και εικόνες που βλέπαμε σε ταινίες επιστημονικής
φαντασίας τις ζούμε πια στην καθημερινότητά μας. Και ενώ βιώσαμε τη μεγάλη εβδομάδα και την Ανάσταση σε συνθήκες που δεν είχαμε φανταστεί, η ελπίδα για βελτίωση της
κατάστασης μόλις που αχνοφέγγει. Η ζωή μας
συνεχίζεται εν Τάφω
Οι άλλοτε λαλίστατοι πολιτικοί έχουν σωπά-

σει. Ελάχιστα λένε και εκείνα πολλές φορές
χωρίς ειρμό και χωρίς επιχειρήματα που αντέχουν. Η δυναμική του κορωνοϊού τούς ξεπερνάει και αυτούς και τα κόμματα και τις πολιτικές και τις μικροπολιτικές και τις μεθοδεύσεις και τις αντιπολιτεύσεις και τον όποιο προγραμματισμό και την όποια... κεφαλαιοποίησή
τους. Ο κορωνοϊός ήρθε για να μείνει και να
αλλάξει τη ζωή μας. Κανείς δεν ξέρει ακόμα
αν θα είναι προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο. Το σίγουρο είναι πως θα την αλλάξει. Η
καθημερινότητά μας ήδη μεταβάλλεται. Μαζί
με την ατομική και συλλογική μας ελευθερία.
Οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων αλλάζουν.

Μαζί και ο τρόπος που βλέπουμε τα πράγματα
το ίδιο. Τα αυτονόητα δεν είναι πια αυτονόητα. Η σιγουριά το ίδιο. Ποιος ξέρει; Μπορεί
υπό αυτές τις συνθήκες να αλλάξει και η πολιτική. Μπορεί να αλλάξουν και οι πολιτικοί.
Ίσως να δουν τον τόπο, το κόμμα, τον εαυτό
και τις επιδιώξεις τους με άλλο φακό. Αυτόν
που επιβάλλει η κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αυτόν που θα μας επιβάλουν αύριο οι νέες συνθήκες συμβίωσης και πολιτικής δράσης, αυτόν που θα μας επιβάλουν μεθαύριο οι
οικονομικές επιπτώσεις που όλοι φοβόμαστε.
Και ενώ παραμένει φιλοσοφικό προς το παρόν το ερώτημα κατά πόσον ο νέος κορωνοϊός ήρθε για να μας αλλάξει, να μας κάνει να
ξαναδούμε τη ζωή μας και τους ανθρώπους,
τις πραγματικές ανάγκες και προτεραιότητες,
οι απαντήσεις δεν δίνονται φιλοσοφικά αλλά
φυσικά και καθημερινά.
Σαν τιμωρία, σαν επιβολή για όσα λάθος κά-

ναμε ή για όσα λάθος παραλείψαμε. Στις επόμενες εβδομάδες θα δοκιμαστούμε και ατομικά και συλλογικά. Φέτος ο Γολγοθάς δεν τελειώνει το μεγάλο Σάββατο. Η Ανάσταση ανα-

Επιλογή και επιμέλεια:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

Όντως, ήμασταν πλούσιοι και δεν το ξέραμε,

δεν το εκτιμούσαμε. Το κατά πόσο η νέα κατάσταση θα μας αλλάξει και θα μας βελτιώσει ή
το αντίθετο είναι ερώτημα που θα απαντήσουν οι ιστορικοί του μέλλοντος και οι κοινωνιολόγοι. Τα μεγάλα ερωτήματα της Δευτέρας
είναι πιο επείγονται και βασανιστικά: Θα μπορέσουμε σύντομα να πάρουμε ξανά μπροστά;
Έστω με τους περιορισμούς που επιβάλλει η
συνθήκη του κορωνοϊού; Θα κερδίσουμε σύντομα, έστω και λίγο από το χαμένο έδαφος; Τη

δυνατότητα να βγούμε και να περπατήσουμε
ελεύθερα στον δρόμο, να επισκεφθούμε
τους γονείς και τα παιδιά μας, να τους αγγίξουμε όπως και πριν; Να εργαστούμε και να
έχουμε ένα εισόδημα σε συνθήκες ομαλότητας; Να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε
νέους στόχους, έστω και ένα νέο ταξίδι; Και
κυρίως: Θα μπορέσουν η κυβέρνηση (που μέχρι τώρα καλά τα πήγε) και η πολιτική ηγεσία
να ηγηθούν σωστά και αποτελεσματικά
στο δεύτερο τραυματικό restart στη σύγχρονη ιστορία μας;
Γιατί ο λαός έχει δείξει ότι παρά τη μουρμού-

ρα και τις εγκληματικές παρασπονδίες ελαχίστων, έχει και την ωριμότητα να πειθαρχήσει
και τη θέληση να συνταχθεί για να κερδίσουμε ξανά τη ζωή.
Τώρα είναι η σειρά των πολιτικών ηγετών.

Μικρών και μεγάλων. Ήρθε η ώρα τους. Να
αποδείξουν πως έχουν λόγο και αιτία ύπαρξης. Και ότι μπορούν να ηγηθούν. Όχι όπως
τους ξέρουμε, στα εύκολα και τα αυτονόητα
αλλά στα δύσκολα και τα αβίωτα. Όχι μόνο με
τις φωνές, τις ηχηρές κριτικές αλλά με τον λόγο τους. Και το προσωπικό τους παράδειγμα.

Με άριστα
το 10

80 χρόνια πρίν στην «Κ»
19.IV.1940

ΒΑΛΚΑΝΙΑ: Το Πρακτορείον Ρώυτερ ανακοινοί τα ακόλουθα: Ο Πρωθυπουργός κ. Τσάμπερλαιν προέβη σήμερον
εν τη Βουλή των Κοινοτήτων εις σημαντικάς ανακοινώσεις
επί των προσφάτων εν Λονδίνω συνομιλιών με τους εν τη
Βαλκανική Πρεσβευτάς της Αγγλίας, ειπών ότι αι συσκέψεις
με τους εν τη Νοτιοανατολική Ευρώπη Αγγλους αντιπροσώπους κατέδειξαν το ζωηρόν ενδιαφέρον το οποίον έχει
η κυβέρνησις διά τας εν λόγω χώρας. Ο σκοπός των συζητήσεων υπήρξεν σύμφωνος με την καθωρισμένην πολιτικήν
της Κυβερνήσεως της Α. Μεγαλειότητος προς διατήρησιν
της ειρήνης και παγίωσιν της ασφαλείας εις τα Βαλκάνια
και τας Παραδουναβίους χώρας.

βάλλεται. Μπορεί η Ανάσταση του Χριστού
φέτος να γιορτάζεται (λέμε τώρα) λιτά, σε
κλειστό, πολύ κλειστό κύκλο και για πολλούς
μοναχικά. Η ανάσταση του ανθρώπου παίρνει
όμως παράταση. Το αίσθημα της ανάτασης,
της αναγέννησης, της πρόσκαιρης ίσως ανακούφισης δεν θα έρθει την Κυριακή του Πάσχα. Και δεν είναι σίγουρο ότι η πένθιμη
ατμόσφαιρα της Μεγάλης Εβδομάδας, της
Μεγάλης Παρασκευής θα περάσει. Θα μας
συνοδεύει στον νέο Γολγοθά που αρχίζει. Μαζί με τον φόβο, τις καραντίνες και τις αποστάσεις μεταξύ των ανθρώπων, τις αποστάσεις
από τις ατομικές μας ελευθερίες, να βρίσκονται στην καθημερινότητά μας για πολύ ακόμα.

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

Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΜΠΕΡΝΤ: Ο ναύαρχος Μπερντ, ο οποίος
έφθασε την παρελθούσαν Δευτέραν εις τον λιμένα του Μοντ,
εδήλωσεν ότι ο μαγνητικός πόλος μετετοπίσθη 108 μίλλια
περίπου προς δυσμάς. Τα μέλη της εξερευνητικής αποστολής
αντελήφθησαν το γεγονός κατά την διάρκειαν των πτήσεων
αναγνωρίσεως, κατά
τας οποίας διεπίστωσαν παρέκλισιν των
μαγνητικών πυξίδων
των. Ο ναύαρχος
Μπερντ [φωτ.] προσέθεσεν ότι εις απόστασιν 3.500 μιλλίων
από του γεωγραφικού
πόλου υπάρχουν κοιτάσματα γαιανθράκων, πράγμα το
οποίον δεικνύει ότι η περιφέρεια αυτή άλλοτε ήτο θερμή.
Η εξερευνητική αποστολή ανεκάλυψεν εις αγνώστους ζώνας
διαφόρους νησίδας και τέσσαρας οροσειράς.

Τώρα είναι η σειρά των πολιτικών ηγετών. Μικρών και μεγάλων. Ήρθε η ώρα τους...

1

τη στήριξη των καναλιών με τόσα πολλά λεφτά πού το βρήκες να δικαιολογείται; Χρειάζεσαι sms για να πας στο
tv room στα σπίτια, όπως χρειαζόμαστε
sms για να πάμε περίπτερο να αγοράσουμε εφημερίδα; Not Healthy.

8

Στο αντάρτικο. Αν λέμε τώρα πέσει

θανατικό από κορωνοϊό σε μία από
τις «κρυφές» αγίες κοινωνίες της πίσω
πόρτας που έκαναν κάποιοι ιερείς σε
πιστούς μέλη ευπαθών ομάδων, ποιος
θα λογοδοτήσει; Ο αρχιεπίσκοπος σίγουρα όχι.

2

Στα παιδιά. Να έρθουν τα παιδιά

μας από το εξωτερικό, δεν λέω. Τώρα όμως που βρέθηκε ένα αεροπλάνο
γεμάτο κορωνοϊό, (8 κρούσματα Χ 10
μολύνσεις = 80) τι κάνουμε; Ο Θεός, όχι
αυτός του Μόρφου, να βάλει το χέρι του
γιατί το αεροπλάνο ήταν κυρίως φοιτητές που έχουν ζητήματα υγείας.

3

Στο ανέκδοτο. Αυτή η ανακοίνωση

πως το πασχαλινό διάγγελμα θα γίνει στις 18:15 το απόγευμα της μεγάλης
Πέμπτης εκτόξευσε τις μετοχές των
εταιρειών στοιχημάτων στα ύψη, σε
περίοδο που δεν υπάρχει ποδόσφαιρο.
Παιζόταν 1:10 να βγει στην ώρα του. Σε
λίγο για να μας πείσει πως είναι συνεπής θα ανακοινώνει και δευτερόλεπτα.
Π.χ. «Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα
απευθυνθεί ζωντανά στον κυπριακό
λαό στις 7:13:45΄΄».

4

Στην κατοικία. Τελικά τι έγινε με

τις προεδρικές κατοικίες στο Τρόο-

«Τα λεφτά είναι σαν την κοπριά. Αν τα σκορπίσεις τριγύρω, κάνουν καλό. Αν τα

μαζέψεις σ’ ένα σωρό, βρομάνε απαίσια». Φραγκίσκος Βάκων

δος; Τις χρησιμοποιούν για καραντίνα;
Healthy πρόεδρέ μου, μια πρόταση
έχω να σου πω: Όταν τελειώσει αυτό
το κακό, να βγάλεις την Προεδρική Κατοικία στο Τρόοδος στο Airbnb. Χαμός
θα γίνει από τα bookings για πάρτι και
δεξιώσεις το καλοκαίρι. Και να δώσεις
τα έσοδα για να φέρουμε αναπνευστήρες. Θα μας χρειαστούν από Οκτώβριο
όπως πάνε τα πράγματα.

5

Στο αίμα. Αυτή η ανακοίνωση του

ΑΚΕΛ πως τον ανησυχούν για τα
κρούσματα σε υπεραγορές και φούρνους δείχνει και την ανιδιοτέλεια του
κόμματος μπροστά στο καπιταλιστικό
σύστημα των κομματικών εισφορών.
Έξαλλοι. Ε, Μαρινάκι;

6

Στο παζάρι. Από Δευτέρας θα πετά-

ξει το royal ελικόπτερο της Στράκκας με πιλότο τον ίδιο τον Πρίγκιπα Νι-

κόλαο που θα ρίξει τα λεφτά της κυβέρνησης Αναστασιάδη στον λαό. Γίνεται
μια διαπραγμάτευση για το ποσό. Ο
Πρίγκιψ ήθελε να ρίξει 2 δισ., για να καλύψει πέραν την ευρύτερης περιοχής
Λακατάμιας μέχρι και την Πάφο, αλλά
φαίνεται πως συμβιβάζεται με 200
εκατομμυριάκια. Όσα έριξε το λαϊκό
ελικόπτερο του Προέδρου Χριστόφια
ως επίδομα για στους ηλικιωμένους με
την ανάληψη της προεδρίας του εκείνο
το αλησμόνητο Πάσχα. Ωραίες εποχές
για το Ανορθωτικό Κόμμα.

7

Στις εποχές. Ωραία να ενισχύσει η

κυβέρνηση τον Τύπο, ο οποίος ενημερώνει και διαμορφώνει το πλέγμα
της δημοκρατίας μας. Όχι άλλα όμως
helicopter money για να κάνουνε dolce
vita οι εκδότες healthy μου. Βρες τι
πράττουν στο εξωτερικό και κάντε ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Αυτό όμως με

Στο Μουσταφούδιν. Μουσταφού-

διν μου καλό, είδες που ο Νίκαρος,
όπως τον λένε εδώ τα παιδιά, σου
έστειλε υλικά και φάρμακα; Και εσύ
δεν τον αγαπάς τον Healthy μας; Με το
καλό ξεκίνα και εσύ τα τεστ σου στο Ινστιτούτο Γενετικής αγάπη μου, να ξέρουμε τι πραγματικά γίνεται από εκεί.
Γιατί όπως είπε και ο Μπιλ Γκέιτς, ο ιός
μας έδειξε πως ζούμε όλοι στο ίδιο καζάνι. Πόσο μάλλον εμείς που ζούμε στο
ίδιο μπρίκι, του καφέ του Λαϊκού.

9

Στα καλά. Θετικές προς το περι-

βάλλον οι επιπτώσεις του κορωνοϊού, λένε και ειδικοί. Εδώ στην Κύπρο
να δείτε. Μειώθηκε η εκπομπή του διοξειδίου του άνθρακα την ημέρα του Πάσχα κατά 70% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Κάτσε τώρα να ψήνεις οβελία για 4 πλάσματα.

10

Στη συνωμοσιολογία. Αυτοί με

το σενάριο πως για πολιτικούς
λόγους είχαν κλείσει τα οδοφράγματα,
πού είναι ρε παιδιά; Μια διαδήλωση
υπέρ του ανοίγματός τους θα δούμε
σύντομα; Πριν από λίγες μέρες πάντως
έπαιξε σοβαρό σενάριο να κλείσουμε
το τούνελ προς Πάφο. Είναι βέβαια και
οι κεραίες 5G που θα σκορπίσουν τον
αντίχριστο ανάμεσά μας.

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

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

Νίκου Κρανιδιώτη 7Ε, 3ος όροφος, 2411 Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος
e-mail: info@kathimerini.com.cy Τηλ.: 22472500 Fax: Σύνταξη +357 22472540
Fax: Διαφημιστικό Τμήμα - Μικρές Αγγελίες +357 22472550
Διευθυντής: Α ΛΕΞΗΣ Π ΑΠΑΧΕΛΑΣ

•

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

Έχω ύποπτα συμπτώματα
για κορωνοϊό
Τι κάνω;

1. Τηλεφωνώ στον Προσωπικό μου Ιατρό.
2. Αξιολογεί την κατάσταση.
3. Μου δίνει αρχικές οδηγίες.
ΔΕΝ μεταβαίνω στο ιατρείο, παρά μόνο εάν μου ζητηθεί.
Ακολουθώ
πιστά τις οδηγίες!
Ακο

Και μετά;
Εάν ο Προσωπικός μου Ιατρός το
κρίνει απαραίτητο:
1. Επικοινωνεί με τη Μονάδα
Επιδημιολογικής Επιτήρησης (ΜΕΕ).
2. Στη ΜΕΕ καθορίζουν ραντεβού σε Ιατρείο Δημόσιας Υγείας.
3. ΜΟΝΟ τότε μεταβαίνω σε Ιατρείο Δημόσιας Υγείας.

Και αν διαγνωστώ θετικός;
Εάν η κλινική μου κατάσταση το επιτρέπει:


Παραμένω σε κατ’ οίκον περιορισμό.



Λαμβάνω ιατρικές οδηγίες τηλεφωνικά.

Πληροφορίες και ανακοινώσεις για τον κορωνοϊό στην ιστοσελίδα του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών

www.pio.gov.cy/coronavirus
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
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ΤΟ ΘΕΜΑ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Μ. Σάββατο 18 - Κυριακή Πάσχα 19 Απριλίου 2020

Με μοντέλο
Γερμανίας
η έξοδος από
το lockdown
Με συντηρητική και σταδιακή άρση των
μέτρων η επιστροφή στην κανονικότητα
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

«Την πλήρη άρση των μέτρων και
την επιστροφή στην κανονικότητα
θα πρέπει να την ξεχάσουμε, μέχρις
ότου ανακαλυφθεί το εμβόλιο», αναφέρουν στην «Κ» εμπειρογνώμονες,
οι οποίοι κλήθηκαν να σχολιάσουν
πώς θα διαμορφωθεί το σχέδιο εξόδου από το lockdown, ξεκαθαρίζοντας πως η άρση μέτρων πρέπει να
γίνει συντηρητικά και σταδιακά. Η
κυβέρνηση συζητάει ανεπίσημα με
ποιο τρόπο θα γίνει η σταδιακή
άρση των μέτρων, με κυβερνητικές
πηγές να κλείνουν προς ένα συντηρητικό πλάνο που συγκρίνεται
με αυτό της Γερμανίας.

Η πρώτη συνάντηση
Η «Κ» είχε αποκαλύψει από την
προηγούμενη βδομάδα πως την
τρέχουσα θα έμπαινε κάτω η συζήτηση για τη σταδιακή χαλάρωση
των μέτρων και βάσει αυτού συστάθηκε την περασμένη Τετάρτη
η διυπουργική που θα μελετήσει
το όλο ζήτημα. Στις 22 Απριλίου θα
γίνει στο Προεδρικό η πρώτη συνάντηση της διυπουργικής που συστάθηκε για συζήτηση του σχεδίου
εξόδου. Θα είναι υπό την προεδρία
του προέδρου της Δημοκρατίας και
θα συμμετέχουν οι υπουργοί Υγείας,
Οικονομικών, Εργασίας, Ενέργειας,
Μεταφορών και οι υφυπουργοί Τουρισμού και Καινοτομίας. Καίριο
ρόλο σε αυτό τον οδικό χάρτη θα
παίξουν και οι εμπειρογνώμονες
Λεόντιος Κωστρίκκης, Ζωή Πανά,
Πέτρος Καραγιάννης, Ελίζαμπεθ
Κωνσταντίνου και ο Κωνσταντίνος
Κωνσταντίνου.

Τα κριτήρια
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές,
η προοπτική σταδιακής άρσης περιοριστικών μέτρων αναμένεται να
αρχίσει στις αρχές Μαΐου. Αυτό βεβαίως θα εξαρτηθεί από τα εξής κριτήρια:
G Τη μείωση της καμπύλης των κρουσμάτων.

Την επάρκεια του συστήματος
υγείας και τις αντοχές του.
G Την αύξηση των ελέγχων –να μπορέσει να ελεγχθεί ένα μεγάλο ποσοστό του κυπριακού πληθυσμού.
Όπως σημειώνουν έγκυρες πηγές, η χρονική περίοδος άρσης μέτρων θα εξαρτάται από τον αριθμό
των κρουσμάτων. Αν αυτά αυξηθούν
κατά την περίοδο χαλάρωσης κάποιων εξ αυτών, τότε η κυβέρνηση
θα αυξήσει τα περιοριστικά μέτρα.
Όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές,
δεν αποκλείεται, όπως και στην περίπτωση άλλων χωρών, τα περιοG









Προτεραιότητα στην
επαναδραστηριοποίηση
επιχειρήσεων με σημαντική συνεισφορά στο
ΑΕΠ της Κύπρου όπως η
οικοδομική βιομηχανία.
ριστικά μέτρα να εξακολουθήσουν
να ισχύουν για κάποιες ομάδες,
όπως για παράδειγμα τις ευπαθείς
ομάδες, ενώ ρόλο θα παίξει και η
γεωγραφία. Αν για παράδειγμα σε
συγκεκριμένες επαρχίες παρατηρηθεί μεγαλύτερος αριθμός κρουσμάτων, τότε η χαλάρωση των μέτρων δεν θα ισχύσει εκεί.
Το ερώτημα, βεβαίως, που τίθεται είναι ποιος θα είναι εκείνος ο
αριθμός κρουσμάτων που θα δικαιολογεί τη χαλάρωση μέτρων.
Σύμφωνα με εμπειρογνώμονες,
στόχος είναι στις αρχές Μαΐου, να
υπάρξουν τα ανάλογα κρούσματα
που υπήρχαν στις αρχές Μαρτίου
(μικροί έως και μηδενικοί αριθμοί).
Ήδη η Τετάρτη θεωρήθηκε μία αρκετά αισιόδοξη μέρα σε ζήτημα
αριθμού κρουσμάτων και ενισχύει
την αισιοδοξία. Αυτό, ωστόσο, που
ανησυχεί επιστημονικούς κύκλους
είναι το ζήτημα του επαναπατρισμού και της εισαγωγής κρουσμάτων, καθώς βάσει των τελευταίων

Καυτή πατάτα θα αποτελέσει το ζήτημα των σχολείων, καθώς οι απόψεις διίστανται κατά πόσο πρέπει να ανοίξουν ή όχι.

Μετέωρο το άνοιγμα των σχολείων
Οι απόψεις κατά πόσο θα πρέπει

Υπάρχουν και οι ανησυχίες ότι με
δεδομένο ότι θα ανοίξουν κάποιες
επιχειρήσεις και τα σχολεία θα
μείνουν κλειστά, τότε η φύλαξη
των παιδιών θα είναι ακόμη πιο δύσκολη για τους γονείς, καθώς οι
παππούδες δεν θα μπορούν να τα
προσέχουν, λόγω των περιοριστικών μέτρων. Αυτό που ανησυχεί
βεβαίως κύκλους της κυβέρνησης
είναι ότι ο έλεγχος της εξάπλωσης
στο ενδεχόμενο που ανοίξουν τα
σχολεία θα είναι πολύ πιο δύσκολος, όπως επίσης και το να μειωθούν δραστικά οι μαθητές ανά
τάξη. Όπως σημειώνεται υπάρχουν οι επιστημονικοί και πολιτικοί

ενδείξεων, ένας σημαντικός αριθμός κρουσμάτων προήλθε από τους
επαναπατρισθέντες.

λουθήσει το μοντέλο της Γερμανίας
στο θέμα άρσης μέτρων, παρά με
το μοντέλο της Δανίας και της Αυστρίας. Σύμφωνα με το πλάνο που
παρουσίασε η Γερμανία, κάποια καταστήματα και σχολεία θα ανοίξουν
στις 4 Μαΐου. Σε αυτά περιλαμβάνονται καταστήματα λιανεμπορίου
που έχουν χώρο 800 τετραγωνικών
μέτρων, ενώ οι Γερμανοί θα προτρέπονται να φορούν μάσκες σε
καταστήματα, αλλά και στα μέσα
μαζικής συγκοινωνίας. Σημειώνεται
πως η Γερμανία κατάφερε να ελέγξει
την κατάσταση καλύτερα από άλλες

να ανοίξουν τα σχολεία ή όχι ακόμη διίστανται. Ήδη αυξάνονται οι
αντιδράσεις για το γεγονός ότι η εξ
αποστάσεως διδασκαλία δεν λειτουργεί αποτελεσματικά, ενώ αντιδράσεις υπάρχουν και για το γεγονός ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει ούτε αν θα γίνουν παγκύπριες εξετάσεις ούτε βέβαια και η ακριβής
ύλη για τους τελειόφοιτους μαθητές. Στο Υπουργείο Παιδείας υπάρχει το σενάριο για άνοιγμα των
σχολείων με βάρδιες, δίδοντας
προτεραιότητα στους μαθητές της
Γ΄ Λυκείου τα πρωινά και τα απογεύματα στις υπόλοιπες τάξεις.

Συντηρητικά
Κυβερνητικοί κύκλοι υπογραμμίζουν πως η χαλάρωση των μέτρων
θα πρέπει να γίνει σταδιακά και
συντηρητικά. Συντηρητικό-αυστηρό, άλλωστε, ήταν και το πλάνο των
περιοριστικών μέτρων, όπως εκτιμούν οι ίδιες πηγές, το οποίο είχε
σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία.
Σε αυτό το πλαίσιο σημειώνουν πως
η Κύπρος θα είναι καλύτερα να ακο-

κύκλοι που θεωρούν πως τα σχολεία θα πρέπει να παραμείνουν
κλειστά και να υπάρξει άλλη διευθέτηση γύρω από το πώς θα εισαχθούν στα πανεπιστήμια οι τελειόφοιτοι φοιτητές. Όπως έχει άλλωστε αναφέρει η «Κ» και στο παρελθόν, για το μέλλον των τελειόφοιτων μαθητών γίνεται επεξεργασία τριών σεναρίων: 1) Την παράταση στη διεξαγωγή των παγκύπριων εξετάσεων τέλη Ιουνίου αρχές Ιουλίου, 2) την εισδοχή σε πανεπιστήμια βάσει του γενικού βαθμού της τρέχουσας χρονιάς και 3)
τη λήψη απόφασης από το κάθε
πανεπιστήμιο.
ευρωπαϊκές χώρες, διενεργώντας
ελέγχους και επιτρέποντας στις αρχές να εντοπίζουν και να απομονώνουν τα κρούσματα από πολύ
αρχικό στάδιο. Αξίζει να σημειωθεί
πως έχει τη δυνατότητα να διενεργεί
650.000 τεστ εβδομαδιαίως.

Οι έξοδοι και οι επιχειρήσεις
Στην περίπτωση της Κύπρου,
στα πρώτα μέτρα θα είναι η αύξηση
των εξόδων ανά μία μέρα. Δηλαδή,
υπάρχει ήδη σκέψη για άνοιγμα
τουλάχιστον των πάρκων και των
πεζόδρομων, καθώς αυτό που ανη-

συχεί επιστήμονες, αλλά και μέρος
της κυβέρνησης, είναι και η κοινωνική πτυχή του ζητήματος. Σύμφωνα
με κυβερνητικές πηγές υπάρχει ήδη
πλάνο για επαναλειτουργία επιχειρήσεων. Πρώτιστος στόχος, όπως
λέγεται, είναι να ανοίξουν πρώτα
τομείς με σημαντική συνεισφορά
στο ΑΕΠ της Κύπρου, όπως η οικοδομική βιομηχανία, ο κλάδος διαχείρισης γης και επιχειρήσεις που
έχουν μειωμένους κινδύνους εξάπλωσης του ιού.
Σε αυτό το πλαίσιο υπάρχουν
διαφορετικές προσεγγίσεις εντός
της κυβέρνησης. Υπάρχουν μέλη
του Υπουργικού που θεωρούν ότι
στην πρώτη φάση θα πρέπει να
ανοίξουν καφεστιατόρια, με μειωμένο προσωπικό και πελατεία, ούτως ώστε να ισχύουν τα μέτρα προστασίας από την εξάπλωση του ιού,
υπάρχουν και εκείνοι που εκτιμούν
πως τα καφεστιατόρια, αλλά και μεγάλα εμπορικά κέντρα, θα πρέπει
να ανοίξουν σε πολύ μεταγενέστερο
στάδιο. Στόχος του Υπουργείου Οικονομικών είναι από τις αρχές Μαΐου, η κυπριακή οικονομία να μπει
σε διαδικασία σταθεροποίησης και
να αποφευχθούν οι τραγικές οικονομικές συνέπειες σε κλάδους, ούτως
ώστε το 2021, να αρχίσει η επανεκκίνηση της οικονομίας από το 2021.
Το κατά πόσο βέβαια αυτό είναι εφικτό, είναι ένα ζήτημα που επιδέχεται
πολλές συζητήσεις.

ΑΡΘΡΟ / Του ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΣΧΟΙΝΑ

Επιστροφή στον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής: Από την Αχίλλειο πτέρνα στην ασπίδα του Αχιλλέα

Σ

τη Σ΄ραψωδία της «Ιλιάδας»
ο Όμηρος μας χαρίζει μια μοναδική εικόνα. Μετά τον θάνατο του Πάτροκλου, ο Αχιλλέας
αποφασίζει τελικά να ξαναριχτεί
στη μάχη, αλλά επειδή η αρματωσιά
του χάθηκε με το τραγικό τέλος
του αδελφικού του φίλου, η μητέρα
του, η Θέτις, ζητάει από τον σιδηρουργό των θεών, τον Ήφαιστο,
να του φτιάξει μια καινούργια ασπίδα. Ο Όμηρος μας χαρίζει μοναδικές
λέξεις και γλαφυρές εικόνες για τη
δουλειά του Ήφαιστου στη νέα
ασπίδα του Αχιλλέα. Μας ανοίγει
τον νου με το χέρι του θεού-τεχνίτη
να απεικονίζει τη φυσιολογική ζωή
σε εποχή ειρήνης, συμβολίζοντας
τον κόσμο πέρα από το πεδίο της
μάχης και δίνοντας το μάθημα ότι
ο πόλεμος είναι μόνο μία από τις
πτυχές της ζωής. Η ζωή που φαντάζει στην ασπίδα είναι γεμάτη
γιορτές, χορούς και νέες συγκομιδές. Η νέα ασπίδα του Αχιλλέα μας
θυμίζει ότι κάθε αναποδιά και κάθε
δυσκολία θα περάσουν και ότι η
ζωή έχει πολλά περισσότερα να
προσφέρει. Από την πρώτη φορά
που διάβασα την «Ιλιάδα», για μένα
η ασπίδα του Αχιλλέα ήταν και
είναι συνώνυμο ελπίδας, ομορφιάς,
νέας ζωής, νέου ξεκινήματος μετά

τη δυσκολία. Στις τωρινές συνθήκες
της πανδημίας ίσως συμβολίζει τον
μοναδικό και πολύτιμο ευρωπαϊκό
τρόπο ζωής μας που πρέπει όχι
μόνο να αποκατασταθεί αλλά και
να ξαναχτιστεί ισχυρότερος, όσο
ποτέ άλλοτε.
Τις πέντε τελευταίες εβδομάδες,
η Ευρώπη έδειξε την ανθεκτικότητά
της, την ικανότητά της και την
αποφασιστικότητά της να πάρει
δύσκολες αποφάσεις ώστε να δοθεί
συλλογική απάντηση στην πανδημία του κορωνοϊού. Πρόκειται για
μια πρωτοφανή κατάσταση που
βρίσκεται τώρα σε πλήρη εξέλιξη.
Ελήφθησαν έκτακτα και άνευ προηγουμένου μέτρα – τόσο στην οικονομία όσο και στην κοινωνία.
Πρωτόγνωρα περιοριστικά μέτρα
κοινωνικής απομόνωσης που συμβάλλουν στην επιβράδυνση της
εξάπλωσης του ιού, δίνοντας συγχρόνως στα συστήματα υγείας μας
τη δυνατότητα να ανταποκριθούν.
Ωστόσο, τα μέτρα αυτά έχουν σημαντικό κόστος και επιπτώσεις
στις οικονομίες μας, στη λειτουργία
της ενιαίας αγοράς, στις βασικές
ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο περιορισμός των πολιτικών ελευθεριών και της οικονομικής ανάπτυξης δεν είναι δυνατόν να αποτελέσει τον νέο κα-

νόνα, καθώς θα υπονόμευε βαθιά
το μέλλον για γενιές Ευρωπαίων.
Εάν η Αχίλλειος πτέρνα της Ευρώπης είναι η έλλειψη αλληλεγγύης
και ο κατακερματισμός, τότε η
ασπίδα του Αχιλλέα –και των Ευρωπαίων– είναι η ανεξάντλητη ανθεκτικότητά μας. Τώρα είναι η ώρα
του Ήφαιστου. Είναι η ώρα να αρχίσουμε να βλέπουμε το «μετά».
Οι στρατηγικές μας για την άρση
των περιοριστικών μέτρων πρέπει
να είναι συντονισμένες. Ο ιός δεν
γνωρίζει σύνορα και ασυντόνιστα
ή μονομερή μέτρα θα είναι εντελώς
αναποτελεσματικά. Είμαστε όλοι
συνιδιοκτήτες ενός κοινού αγαθού
που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Ευρώπη γίνεται ισχυρότερη,
όταν δρούμε όλοι μαζί. Ενδεχόμενη
έλλειψη αλληλεγγύης θα μετατραπεί για πάντα σε Αχίλλειο πτέρνα
μας.
Διαφορές ανάμεσα στα κράτη
μέλη είναι λογικό να υπάρχουν και
για τον χρόνο αντίδρασης και για
τις εθνικές ιδιαιτερότητες. Χρειαζόμαστε, όμως, τώρα ένα κοινό
πλαίσιο λειτουργίας που θα διασφαλίζει έναν κοινό ορίζοντα εξόδου από την πανδημία. Γι’ αυτό
τον λόγο η Επιτροπή παρουσίασε
αυτή τη βδομάδα έναν οδικό χάρτη
πορείας εξόδου προς την άρση των

μέτρων περιορισμού του COVID19. Ο οδικός χάρτης προσφέρει
στα κράτη μέλη αντικειμενικά κριτήρια και συστάσεις για τον τρόπο
με τον οποίο μπορούμε να επανέλθουμε στην κανονικότητα της καθημερινότητάς μας, προχωρώντας
ταυτόχρονα και στην επανεκκίνηση
της οικονομίας. Έχοντας υπόψη
τα όσα ακόμη δεν γνωρίζουμε για
τον ιό, είναι σαφές ότι πρέπει να
βρισκόμαστε σε ετοιμότητα ώστε
να αναθεωρήσουμε την προσέγγισή
μας ανά πάσα στιγμή και ανάλογα
με τις εξελίξεις. Ο περιορισμός της
εξάπλωσης της απειλής θα είναι
μια μάχη που ίσως χρειαστεί να
δώσουμε πολλές φορές.
Ο κοινός μας, όμως, χάρτης πορείας πρέπει να έχει και ως κοινό
παρονομαστή την ενίσχυση της
αλληλεγγύης. Για να κερδίσουμε
αυτήν τη μάχη, θα χρειαστούν περισσότερα και πιο συστηματικά
τεστ δοκιμών, βελτίωση των πρωτοκόλλων θεραπείας και, τελικά η
εφεύρεση του εμβολίου που θα μας
προστατεύσει οριστικά από το κακό. Το εμβόλιο θα πρέπει να είναι
ευρέως προσβάσιμο και προσιτό
τόσο στην Ευρώπη όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο.
Στο μέλλον, η ανθεκτικότητα
των συστημάτων μας θα είναι το

βασικό ζητούμενο. Πρέπει να διδαχτούμε από όσα μας έμαθε η
πανδημία. Πρώτα στον τομέα της
υγείας όπου οι πολίτες ζητούν πολλά από μια Ευρώπη που είναι αρμόδια για λίγα. Αλλά και μέσω της
χρήσης των οικονομικών και βιομηχανικών μας στρατηγικών, της
εκπαίδευσης, της απασχόλησης
και της ασφάλειας. Από το να παράγουμε ξανά μάσκες και αναπνευστήρες μέχρι να κάνουμε τις ψηφιακές δεξιότητες κτήμα όλων όχι
μόνο των ειδικών. Από το να βρούμε
πόρους για την οικονομική επανεκκίνηση χωρίς να χρειαστεί πρώτα να μαλώνουμε δημόσια πριν
συμφωνήσουμε.
Η κρίση έχει επίσης παγκόσμια
διάσταση: θα ηττηθεί μόνο μέσα
από τον διεθνή συντονισμό και τη
διεθνή συνεργασία. Η Ε.Ε., ως ο
μεγαλύτερος δωρητής ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας
στον κόσμο και ηγετική οικονομική
δύναμη, θα είναι στην πρώτη γραμμή και αυτής της προσπάθειας.
Την ώρα που άλλοι υποχωρούν, η
Ευρώπη αναλαμβάνει τις διεθνείς
της υποχρεώσεις ως δύναμη ευθύνης Η Πρόεδρος von der Leyen μού
ανέθεσε να διοργανώσω ένα διαδικτυακό συνέδριο δωρητών στις
4 Μαΐου, ώστε να βρεθούν οι ανα-

γκαίοι πόροι και να επιταχυνθούν
οι διαδικασίες για τη διάγνωση, τη
θεραπεία και την κυκλοφορία του
μελλοντικού εμβολίου.
Τις τελευταίες εβδομάδες έχω
διαβάσει και έχω ακούσει πολλές
κριτικές για τη συλλογική ευρωπαϊκή απάντηση στην πανδημία.
Ορισμένες ίσως είναι δίκαιες αλλά
πολλές είναι σίγουρα υπερβολικές.
Το μόνο που θα ήθελα να ζητήσω
είναι να μην κρίνουμε την Ένωσή
μας από το πόσες φορές έχει κλονιστεί, αλλά από το πόσες φορές
έχει επιστρέψει ισχυρότερη. Αυτήν
την πρόκληση μπορούμε να την
αντιμετωπίσουμε μόνο ενώνοντας
τις κοινωνίες και τις δημοκρατίες
μας, και όχι σπέρνοντας τη διχόνοια.
Τώρα πρέπει να επικεντρωθούμε
στην ανοικοδόμηση της Ευρώπης,
μετά την πανδημία, θέτοντας τα
θεμέλια για ένα νέο αύριο. Μετά
τα γεγονότα της φετινής χρονιάς
θα έχουμε αλλάξει για πάντα. Και
αυτό θα πρέπει να γίνει προς το
καλύτερο. Όπως θα το ήθελε και
ο Όμηρος. Από την Αχίλλειο πτέρνα
της Ευρώπης, στην ευρωπαϊκή
ασπίδα του Αχιλλέα.

Ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς είναι αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
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Η αλήθεια για
την αξιοπιστία
των εξετάσεων
Υπό αμφισβήτηση τίθενται τα τεστ
αντισωμάτων και ο τρόπος δειγματοληψίας
Του ΓΙΑΝΝΟΥ ΛΥΤΡΑ

Υπό αμφισβήτηση έχουν τεθεί τις
τελευταίες μέρες οι εξετάσεις που
διενεργούνται για τον εντοπισμό
επιβεβαιωμένων περιστατικών της
νόσου COVID-19 στην Κύπρο. Στο
επίκεντρο της κριτικής και του
προβληματισμού, ακόμα και από
επαγγελματίες υγείας, έχει τεθεί η
αξιοπιστία των αποτελεσμάτων τα
οποία εξάγονται από τις εξετάσεις.
Πρόσφατα, μάλιστα, ο γενετιστής
Σταύρος Μαλάς, σε δηλώσεις του,
τοποθετήθηκε κατά και της διενέργειας εξετάσεων για εντοπισμό
αντισωμάτων, καλώντας παράλληλα το Υπουργείο Υγείας να προβεί
σε ποιοτικό έλεγχο επί των διαγνωστικών εξετάσεων που διενεργούν τα εργαστήρια, ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Ωστόσο, ο κ. Μαλάς δεν παρέλειψε να
τονίσει ότι οι εξετάσεις που διενεργούνται στην Κύπρο είναι οι
ίδιες με αυτές σε άλλες χώρες και
είναι οι πλέον αξιόπιστες. Κληθείς
από την «Κ» να εξηγήσει τι ακριβώς
συμβαίνει με τη δειγματοληψία, ο
καθηγητής Μικροβιολογίας/Μοριακής Ιολογίας του Πανεπιστημίου
Λευκωσίας, δρ Πέτρος Καραγιάννης, τόνισε ότι οι προϋποθέσεις
για την αξιοπιστία των διαγνωστικών τεστ είναι δύο: η σωστή μέθοδος και η εμπειρία.
Τις τελευταίες ημέρες, οι εξετάσεις για τον εντοπισμό κρουσμάτων
της νόσου COVID-19 έτυχαν αμφισβήτησης, εξαιτίας και του γεγονότος ότι ο διευθυντής του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου βρέθηκε
θετικός στον κορωνοϊό, μερικές
μέρες μετά την πρώτη του εξέταση
η οποία ήταν αρνητική. Με αναρ-

τήσεις τους στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, μέλη του νοσηλευτικού
προσωπικού του νοσοκομείου, εξέφρασαν τη δυσπιστία τους ως προς
την ακρίβεια των αποτελεσμάτων
των εξετάσεων. Παράλληλα, εκφράστηκαν διαδικτυακά κι άλλοι
προβληματισμοί για τον τρόπο λήψης δειγμάτων για εντοπισμό θετικών κρουσμάτων, συγκεκριμένα
για το ρινικό και το ρινοφαρυγγικό
επίχρισμα. Απορίες έχουν εκφράσει
και ιατροί που παρέπεμψαν ασθενείς τους για εξετάσεις COVID-19,
ως προς το κατά πόσον οι δειγματοληψίες διενεργούνται από σωστά
εκπαιδευμένα άτομα και αν αυτά
τα άτομα ή τα εργαστήρια υπόκεινται σε κάποιου είδους έλεγχο.
Κληθείς από την «Κ» να σχολιάσει τους πιο πάνω προβληματισμούς, ο δρ Πέτρος Καραγιάννης
είπε ότι στην Κύπρο η εξέταση COVID-19 πραγματοποιείται και με
τους δύο τρόπους: με τη δειγματοληψία ρινικού επιχρίσματος και ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος. Η
ακρίβεια των αποτελεσμάτων της
εξέτασης, ωστόσο, μέσω του ρινικού
επιχρίσματος (μύτη), προϋποθέτει
και την ύπαρξη εκκρίσεων, κατά
τη δειγματοληψία, εξήγησε ο δρ
Καραγιάννης. Στον ρινοφάρυγγα
(από το στόμα), πρόσθεσε, ούτως
ή άλλως υπάρχει υγρό, όπως είναι
το σάλιο, το οποίο είναι επιστρωμένο πάνω στον βλεννογόνο, οπότε
όταν ο λήπτης του δείγματος μπορεί
ευκολότερα να λάβει δείγμα, καθώς
το βαμβάκι στην άκρη του στυλεού
θα βραχεί πολύ πιο εύκολα, όταν
θα έρθει σε επαφή με τον ιστό. Ως
εκ τούτου, το δείγμα θα είναι πιο
πλούσιο εξήγησε ο δρ Καραγιάννης.
Στην Κύπρο εφαρμόζονται και
οι δύο μέθοδοι δειγματοληψίας,

Στην Κύπρο εφαρμόζονται και οι δύο μέθοδοι δειγματοληψίας, ανέφερε ο καθηγητής Πέτρος Καραγιάννης, επισημαίνοντας ότι αυτός που λαμβάνει το δείγμα

πρέπει να διαθέτει εμπειρία σε τέτοιου είδους εξετάσεις.








Η μέθοδος PCR η οποία
χρησιμοποιείται για τις
εξετάσεις στην Κύπρο
και διεθνώς, ανέφερε
ο Δρ Καραγιάννης, είναι
ιδιαίτερα ευαίσθητη
γι’ αυτό υπάρχει ο κίνδυνος εξαγωγής ψευδώς
θετικών ή ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων.
ανέφερε ο καθηγητής, αλλά επεσήμανε ότι αυτός που λαμβάνει το
δείγμα πρέπει να διαθέτει εμπειρία
σε τέτοιου είδους δειγματοληψίες.
Στην περίπτωση της λήψης ρινικού
επιχρίσματος, εξήγησε, δεν είναι
αρκετό το να βάλει στην μύτη τον
στυλεό και να τον βγάλει. Πρέπει
να είναι βέβαιος ότι έχει λάβει αρκετή ποσότητα δείγματος, τρίβοντάς το βαμβάκι του στυλεού στα
τοιχώματα της μύτης. Για να είναι
πιο αποτελεσματική η δειγματοληψία, πρόσθεσε ο δρ Καραγιάννης,
ο στυλεός πρέπει να φτάσει μέχρι
και μία ίντσα προς τα πάνω. Από

τα ρουθούνια, εξήγησε, δεν ενδείκνυται η δειγματοληψία, αφού το
δέρμα έχει την ίδια σύσταση με το
εξωτερικό μέρος, άρα δεν είναι επιθηλιακά τα κύτταρα. Τέλος, ανέφερε
ότι η πιο ορθή μέθοδος δειγματοληψίας είναι με το ρινοφαρυγγικό
επίχρισμα, προς την περιοχή του
λαιμού όπου βρίσκονται οι αμυγδαλές.

Οι κίνδυνοι

Ο δρ Καραγιάννης εξήγησε και
τους κινδύνους τους οποίους ενέχει
η μέθοδος PCR, που εφαρμόζεται
τόσο για τη ρινική δειγματοληψία,
όσο και για την ρινοφαρυγγική.
Πρόκειται για μια πολύ ευαίσθητη
μέθοδο, ανέφερε, γι’ αυτό υπάρχει
ο κίνδυνος εξαγωγής ψευδώς θετικών ή ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων. Το ενδεχόμενο να
εξαχθούν αποτελέσματα ψευδώς
θετικά προκύπτει ξανά από τον
βαθμό εμπειρίας που διαθέτει ο
άνθρωπος ο οποίος διενεργεί την
εξέταση, αλλά και από το πόσο
προσεκτικός είναι.
Το περιθώριο λανθασμένου αποτελέσματος υπάρχει και είναι κάτι
που δεν μπορεί εύκολα να αποφευχθεί, εξήγησε ο δρ Καραγιάννης.
Αυτό συμβαίνει και με διαγνωστικές

εξετάσεις για εντοπισμό άλλων
ιών, αφού αν είναι χαμηλό το ιικό
φορτίο ενός ασθενούς, μπορεί το
αποτέλεσμα της εξέτασης να είναι
λανθασμένα αρνητικό. Επίσης, το
λάθος ενδέχεται να προκύψει και
σε περίπτωση που ο ασθενής διανύει τα πρώιμα στάδια της επώασης
του ιού. Αν αυτό είναι που συμβαίνει, τόνισε ο δρ Καραγιάννης, δεν
τίθεται θέμα κακής διαχείρισης
του δείγματος από εκείνον που διενεργεί την εξέταση, ούτε κακής
ποιότητας του τεστ. Εν πάση περιπτώσει, δήλωσε ο Δρ Καραγιάννης, ο πιο ορθός τρόπος δειγματοληψίας ως προς την εξαγωγή ακριβούς αποτελέσματος, είναι αυτή
να γίνεται από το στόμα, δηλαδή,
η ρινοφαρυγγική.

Τεστ αντισωμάτων

Τα τεστ αντισωμάτων

Κληθείς να σχολιάσει και το αίτημα του Σταύρου Μαλά για απαγόρευση των τεστ αντισωμάτων, ο
δρ Πέτρος Καραγιάννης εξήγησε
ότι δεν είναι πολύ ευαίσθητα. Η
ευαισθησία τους ανέρχεται γύρω
στο 60%, με αποτέλεσμα να χάνεται
το 40% των θετικών σε αντισώματα
ασθενών. Αν και υποστηρίζεται ότι
είναι κατάλληλα και εξάγονται ακρι-

βή αποτελέσματα από τη διενέργειά
τους, ο δρ Καραγιάννης εξήγησε
ότι καθυστερούν να θετικοποιηθούν,
για χρονικό διάστημα μερικών ημερών μετά την εκδήλωση συμπτωμάτων από τον ασθενή. Αυτή τη
στιγμή δεν προσφέρονται για διαγνωστικούς σκοπούς τα τεστ αντισωμάτων, τόνισε, αλλά θα πρέπει
να χρησιμοποιούνται μετά την ύφεση της πανδημίας, για να διαπιστωθεί ποιοι νόσησαν και ο οργανισμός
τους παρήγαγε αντισώματα.
Τα τεστ αντισωμάτων βγήκαν
στην αγορά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, για να υποβοηθήσουν την διάγνωση, χωρίς να υποβληθούν σε συγκεκριμένες δοκιμές.
Όπως εξήγησε ο δρ Καραγιάννης,
τα τεστ αντισωμάτων μπορούν να
τρέξουν σε επιβεβαιωμένους -μέσω
της μεθόδου PCR- ασθενείς, από
τους οποίους γίνεται αιμοληψία
ανά τακτά χρονικά διαστήματα,
κατά την νόσησή τους, για να διαπιστωθεί πότε εμφανίζονται τα αντισώματα, για πόσο καιρό διατηρούνται στον οργανισμό και πότε
εξαφανίζονται, αν αυτό συμβαίνει.
Αυτές οι μελέτες δεν έχουν γίνει,
οπότε έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε, για να μάθουμε κάποια
συγκεκριμένα πράγματα, τόνισε.
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πανδημία του κορωνοϊού (COVID19) είναι μια κρίση στη
δημόσια υγεία χωρίς προηγούμενο. Παρόλο τον συγκλονισμό και
τη θλίψη που μας προκαλούν οι
αριθμοί των κρουσμάτων και των
συμπολιτών μας που έχασαν τη μάχη με τον ιό, η κρίση αυτή, ταυτόχρονα, προκάλεσε και μια τεράστια
κινητοποίηση. Μια πανευρωπαϊκή
όσο και παγκόσμια προσπάθεια
αναχαίτησης της ραγδαίας εξάπλωσης του κορωνοϊού.
Ο ιός κτύπησε την πόρτα της
μεγάλης μας ευρωπαϊκής οικογένειας ιδιαίτερα επιθετικά. Αυτό
όμως δεν μας πτόησε. Αντιθέτως,
άρχισε η άμεση εφαρμογή διαφόρων μέτρων, από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, προς αντιμετώπισή του.
Ήρθαμε αντιμέτωποι με πρωτόγνωρες καταστάσεις, που κάποιες
στιγμές θύμιζαν σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Ήταν, όμως,
η οδυνηρή πραγματικότητα. Η δική
μας πραγματικότητα. Που, όμως,
δεν άφηνε κανένα απολύτως περι-

Πρωτοβουλία αλληλεγγύης της Ε.Ε. για την υγεία
θώριο μεμψιμοιρίας. Μόνο αποφασιστικότητα για άμεση δράση με
το άπαν των δυνάμεών μας.
Γιατί είχε να κάνει με την υγεία
των συμπολιτών μας. Με την ίδιά
τους την ζωή. Η μάχη πολλές φορές
άνιση. Αυτό όμως μας συσπειρώνει
και μας πεισμώνει ακόμη περισσότερο. Μας οδηγεί σε μια δυναμικά
πολυεπίπεδη και αδιάλειπτη προσπάθεια και σειρά ενεργειών με
αποκλειστικό στόχο την παροχή
βοήθειας προς όλα τα κράτη μέλη
αναλόγως των αναγκών τους, επί
του εδάφους. Ενδεικτικά θα ήθελα
να αναφέρω πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συστήνει άμεσα συμβουλευτική ομάδα για τη νόσο COVID-19,
από ειδικούς επιδημιολόγους και
ιολόγους. Προκηρύξαμε δε, τέσσερις
διαφορετικές προσκλήσεις υποβολής προσφορών για ιατρικό εξοπλισμό και προμήθειες για να βοηθήσουμε τα συστήματα υγείας των
κρατών μελών. Δρομολογήσαμε
την πρωτοβουλία αλληλεγγύης της
Ε.Ε. για την υγεία, για την απευθείας









Hδη επεξεργαζόμαστε
την επόμενη μέρα.
Μέσα από την επίτευξη
μιας ακόμη μεγαλύτερης θωράκισης της
Ευρωπαϊκής Eνωσης.
στήριξη των συστημάτων υγείας
των κρατών μελών της Ε.Ε. με στόχο
τη διάθεση περί των τριών δισεκατομμυρίων ευρώ. Δημιουργήσαμε
αμέσως τις «πράσινες λωρίδες» προτεραιότητας για τις βασικές εμπορευματικές μεταφορές ιατροφαρμακευτικού και άλλου αναγκαίου
υλικό, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη διασυνοριακή τους διέλευση.
Προχωρήσαμε επίσης στην έγκριση δανείου ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ προς τη γερμανική
εταιρεία Cure Vac για την έρευνα
για το εμβόλιο. Ταυτόχρονα εγκρί-

ναμε ποσό 47,5 εκατομμυρίων ευρώ
για την χρηματοδότηση 17 ερευνητικών προγραμμάτων με την
συμμετοχή 136 επιστημονικών ομάδων, για την ανάπτυξη νέων διαγνωστικών τεστ, φαρμάκων και εμβολίων και διαθέσαμε, πλέον των
200 εκατομμύριων ευρώ, για την
έρευνα στον τομέα της επιδημιολογίας. Προχωρήσαμε στη δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων
μέσω του rescEU, για όλα τα κράτη
μέλη, παρέχοντας αρχικά ποσό 80
εκατομμύριων ευρώ προς αυτή την
κατεύθυνση. Έχουμε παρέμβει
προς τρίτες χώρες ώστε να αναστείλουν την απαγόρευση εξαγωγών φαρμάκων. Και παρόλο που
ακόμη διανύουμε αυτή την κρίση,
σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ετοιμάσαμε και προτείναμε τον ευρωπαϊκό
οδικό χάρτη για τη σταδιακή κατάργηση των μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού. Ήδη επεξεργαζόμαστε την επόμενη μέρα. Μέσα
από την επίτευξη μιας ακόμη με-

γαλύτερης θωράκισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η πανδημία αυτή είναι πρωτοφανής. Όπως είναι και τα μέτρα
που έχουμε λάβει. Κάναμε κάτι που
μέχρι χθες θα φαινόταν αδιανόητο.
Μείναμε όλοι στο σπίτι. Για να σπάσουμε την αλυσίδα της μετάδοσης.
Για να επιβραδύνουμε την εξέλιξη
της νόσου. Για να σώσουμε ζωές.
Συνολικά, 126.761 οι άνθρωποι που
έχουν χάσει τη ζωή τους, δύο εκατομμύρια τα κρούσματα σε ολόκληρο τον πλανήτη, μέχρι τη στιγμή
που γράφονται αυτές οι γραμμές.
Μέσα στην κρίση της πανδημίας,
είδαμε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βοηθούν η μία την άλλη, να
παρέχουν βοήθεια σε χώρες σε χειρότερη κατάσταση από αυτές: δωρεές εξοπλισμού ατομικής προστασίας, διασυνοριακή περίθαλψη
ασθενών και επαναπατρισμός πολιτών, φιλοξενία ασυνόδευτων παιδιών μεταναστών, αποστολή ιατρικού, παραϊατρικού προσωπικού και
άλλου επιστημονικού προσωπικού

σε ιδιαίτερα πληγείσες περιοχές
ευρωπαϊκών χωρών. Αυτά είναι μόνο ορισμένα από τα παραδείγματα.
Αυτή είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη
στην πράξη. Με τέτοια παραδείγματα είναι που πρέπει να πορευτούμε και στο άμεσό μας μέλλον.
Κι όταν θα έρθει η στιγμή να λάβουμε αποφάσεις για το πώς θα πορευτούμε στην επόμενη μέρα της
δημόσιας υγείας, στο κοινό ευρωπαϊκό μας μέλλον στα παραδείγματα
αυτά θα πρέπει να ανατρέξουμε
και να κτίσουμε. Όπως όμως και
στην υπευθυνότητα και τον αλτρουισμό που επέδειξαν τόσο το
ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό
σε εξαιρετικά δραματικές συνθήκες,
αλλά και οι απλοί πολίτες. Γιατί
αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε
είναι πως το πιο σημαντικό για την
επόμενη μέρα είναι όταν θα μετρηθούμε να μην λείπει κανείς.

Η κ. Στέλλα Κυριακίδου είναι Ευρωπαία
Επίτροπος για την Υγεία και την Ασφάλεια Τροφίμων.
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O ΝIΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΣΤΗΝ «Κ»

Πάμε σε νέα τάξη πραγμάτων μετά την πανδημία
Θα γίνει σταδιακά, ελεγχόμενα και όχι μαζικά ο επαναπατρισμός των Κύπριων φοιτητών, λέει ο υπουργός Εξωτερικών
Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Θα γίνει ελεγχόμενα και όχι μαζικά
ο επαναπατρισμός των φοιτητών,
λέει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος
Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας
πως ούτε ευνοιοκρατία υπήρξε, αλλά ούτε και προτεραιότητα σε παιδιά αξιωματούχων στις περιβόητες
τελευταίες πτήσεις. Απαντά και
στη φημολογία που ήθελε να υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ του
ιδίου και του προέδρου της Δημοκρατίας για το θέμα. Απορρίπτει
πάντως ότι υπήρξαν οικονομικά
συμφέροντα που πίεζαν ώστε να
μη ληφθούν εγκαίρως μέτρα από
το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς, όπως
λέει, σε τέτοια κρίση δεν υπάρχουν
περιθώρια πολιτικών και οικονομικών σκοπιμοτήτων. Μιλάει για
τον ρόλο της Ε.Ε., εκφράζοντας
την άποψη πως κάποια κράτη μέλη
επέλεξαν μοναχικό δρόμο και δεν
φάνηκε εμπράκτως η λεγόμενη αλληλεγγύη, παραθέτοντας παράδειγμα κράτους μέλους που δεν
επέτρεπε την εξαγωγή ιατρικού
εξοπλισμού που είχε αγοραστεί,
αποπληρωθεί και ήταν στο αεροδρόμιο για εξαγωγή. Εκτιμά, πως
μετά την πανδημία θα αλλάξουν
πολλά, με την εξωτερική πολιτική
κρατών, να τυγχάνουν ανασχεδιασμού.
–Η κυβέρνηση ελέγχεται, γιατί
ενώ έκλεινε κάποια από τα οδοφράγματα, δεν έκανε τους απαραίτητους ελέγχους στα αεροδρόμια.
–Η Κύπρος ήταν από τις πρώτες
χώρες που αποφάσισαν να εφαρμόσουν αυστηρούς ελέγχους στα
αεροδρόμια και το γνωρίζω και από
πρώτο χέρι ένεκα των συχνών ταξιδιών λόγω της ιδιότητάς μου. Σας
προτρέπω μάλιστα να συγκρίνετε
τα μέτρα και τις αποφάσεις που
λήφθηκαν στην Κύπρο σε σχέση
με μέτρα που είχαν λάβει άλλες
χώρες. Κινηθήκαμε πολύ έγκαιρα,
χωρίς χάσιμο χρόνου. Γι’ αυτό και
ο κόσμος αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα του ζητήματος από νωρίς
και όπως προκύπτει και από αριθμό
δημοσκοπήσεων που είδαν το φως
της δημοσιότητας, η συντριπτική
πλειοψηφία συμφωνεί με τα μέτρα
που λήφθηκαν. Επειδή κάνατε και
αναφορά στα οδοφράγματα, πρέπει
να είναι σε όλους σαφές ότι όποιες
αποφάσεις λήφθηκαν ήταν ξεκάθαρα μέσα στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας. Είναι μάταιο
να αναζητούμε πολιτικές σκοπιμότητες.
–Θεωρείτε πως δεν λάβατε εγκαίρως μέτρα για όσους ταξίδευαν προς και από το Ηνωμένο
Βασίλειο, με αποτέλεσμα τα πρώτα κρούσματα να έρχονται από
εκείνες τις πτήσεις; Η κυβέρνηση
δέχτηκε όντως πιέσεις από οικονομικά συμφέροντα και άργησε να αλλάξει κατηγορία;
–Εκτιμώ ότι τα μέτρα λήφθηκαν
ορθά και στην ώρα τους. Όπως

προανέφερα, η κρισιμότητα της
κατάστασης δεν αφήνει περιθώρια
για αποφάσεις στη βάση πολιτικών
ή/και οικονομικών σκοπιμοτήτων.
Μιλάμε για πανδημία που απειλεί
ζωές, θεωρείτε ότι μπορεί κάποιος
σε αυτές τις συνθήκες να παίζει
για να ικανοποιήσει πολιτικά παιχνίδια; Και αν υπάρχει κάποιος που
το κάνει, κάνει λάθος. Προέχει η
δημόσια υγεία και η ασφάλεια των
πολιτών μας.
–Έχουν ληφθεί ήδη κάποια μέτρα γύρω από τον επαναπατρισμό των φοιτητών, όμως γιατί
δεν υπάρχει μέχρι σήμερα ολοκληρωμένο σχέδιο;
–Υπό τις μέχρι σήμερα συνθήκες
της πανδημίας και τις συστάσεις
των ειδικών δεν ήταν εφικτός ένας
συνολικός, μαζικός επαναπατρισμός όλων όσοι το επιθυμούσαν.
Εύκολα αντιλαμβάνεται κάποιος
τους λόγους. Άπτονται της δημόσιας υγείας και της διαχείρισης

Ούτε ευνοήθηκε κάποιος
ούτε παιδιά αξιωματούχων είχαν προτεραιότητα.
Μάλιστα, με τα εργαλεία
που έχουμε σήμερα γίνονται διπλοί και τριπλοί
έλεγχοι για να μην υπάρχουν τέτοια φαινόμενα.

Μετά την πανδημία θα δούμε αρκετές αλλαγές σε διεθνές επίπεδο και στις διακρατικές σχέσεις, αναφέρει στην «Κ»
ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης.

της κατάστασης της πανδημίας.
Αυτό έχει κατ’ επανάληψη εξηγηθεί
από τους ειδικούς. Στο Υπουργείο
Εξωτερικών, λόγω αρμοδιότητας,
εξαρχής και στη βάση των χιλιάδων
μηνυμάτων που λάβαμε μέσω της
επικοινωνίας μας με όλους τους
συμπατριώτες μας στο εξωτερικό,
όπως επίσης τις συζητήσεις μας
με τα οργανωμένα σύνολα των
φοιτητών και των γονέων, καταρτίσαμε σχέδιο σταδιακού και ελεγχόμενου επαναπατρισμού, όπως
εξάλλου έπραξαν όλα τα κράτη. Το
πρόγραμμα αυτό δημοσιοποιήθηκε
και πραγματοποιείται κανονικά.
Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι ο σχεδιασμός μας αφορά όλους τους συμπατριώτες μας που βρίσκονται στο
εξωτερικό και επιθυμούν να επαναπατρισθούν –φοιτητές και μη–
και βάσει αυτού του σχεδιασμού
εργαζόμαστε. Ο επαναπατρισμός
είναι σταδιακός, ώστε, ανάμεσα
σε άλλα, να προστατευθεί η δημόσια υγεία.
–Υπήρξαν παραδείγματα ευνοιοκρατίας κατά τον επαναπατρισμό κάποιων συμπολιτών μας;
Είτε υπό τη μορφή ενημέρωσης
εκ των έσω είτε υπό τη μορφή
παραβίασης των διαταγμάτων.
–Όχι. Από την πρώτη στιγμή οι
οδηγίες ήταν σαφείς. Κανένας Κύ-

πριος στο εξωτερικό δεν πρέπει
να μείνει μόνος. Κανένας. Οι διπλωματικές και προξενικές μας
αποστολές με τις οποίες μιλούσαμε
επανειλημμένα είχαν οδηγίες να
απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις,
αιτήματα, να καταγράψουν προβλήματα και σε διαβούλευση με το
κέντρο να βρουν λύσεις. Ειδικά τις
πρώτες μέρες, οι λειτουργοί του
Υπουργείου Εξωτερικών σε Κύπρο
και στο εξωτερικό κλήθηκαν να
διαχειριστούν χιλιάδες αιτήματα,
υπό συνθήκες πρωτόγνωρες και
να ανταποκριθούν αμέσως υπό τεράστια χρονική πίεση. Απαντήθηκαν χιλιάδες τηλεφωνικές κλήσεις
και μηνύματα και καταγράφηκαν
εκατοντάδες αιτήματα. Ειδικά οι
αποστολές μας σε Λονδίνο, Αθήνα
και Θεσσαλονίκη κλήθηκαν να
διεκπεραιώσουν τεράστιο όγκο εργασίας, ενώ λειτουργούσαν με προσωπικό ασφαλείας λόγω της κατάστασης και στις χώρες που εργάζονται. Ο Κύπριος υπήκοος είναι
πολίτης μας και πρέπει να είμαστε
δίπλα του χωρίς διακρίσεις. Αυτές
ήταν οι οδηγίες και αυτό κάναμε.
Ούτε ευνοήθηκε κάποιος ούτε παιδιά αξιωματούχων είχαν προτεραιότητα. Μάλιστα, με τα εργαλεία
που έχουμε σήμερα γίνονται διπλοί
και τριπλοί έλεγχοι για να μην υπάρ-

χουν τέτοια φαινόμενα. Επικεντρωνόμαστε αποκλειστικά στο να
κάνουμε σωστά τη δουλειά μας,
δίκαια για όλους και όταν τελειώσει
με το καλό και η πανδημία θα κάνουμε και τη συνολική αξιολόγησή
μας.
–Το πολιτικό ρεπορτάζ θέλει
εσάς προσωπικά να ασκείτε το
τελευταίο διάστημα ιδιαίτερες
πιέσεις για το θέμα του επαναπατρισμού και τον πρόεδρο της
Δημοκρατίας να εκφράζει διαφωνίες. Ισχύει;
–Γενικότερα ομιλούντες, οι συζητήσεις όλων μας με τον πρόεδρο
αλλά και μέσα στο πλαίσιο των συνεδριάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου είναι «ζωντανές», με παράθεση επιχειρημάτων, ανταλλαγή
απόψεων και συλλογικότητα στην
τελική λήψη αποφάσεων. Αλίμονο
αν όλοι, συζητώντας ένα οποιοδήποτε θέμα, είχαμε τις ίδιες απόψεις
και προσεγγίσεις. Δεν θα υπήρχε
λόγος καν να γίνονται συναντήσεις
του Υπουργικού Συμβουλίου και
να συζητούμε. Μάλιστα, να επαναλάβω κάτι που κατ’ επανάληψη
έχω αναφέρει και θεωρώ ως πολύ
θετικό γεγονός, ο πρόεδρος επιζητάει τη διαφορετική άποψη έτσι
ώστε μέσα από τη συζήτηση να
έχουμε το καλύτερο δυνατό απο-

τέλεσμα. Συγκεκριμένα στο ερώτημά σας τώρα, όπως έχω προαναφέρει το σχέδιο επαναπατρισμού
έχει ανακοινωθεί, υλοποιείται και
είναι προϊόν συλλογικής απόφασης
του Υπουργικού Συμβουλίου. Όπως
προανέφερα όλες οι χώρες έχουν
σχέδιο σταδιακού και ελεγχόμενου
επαναπατρισμού των υπηκόων
τους και είναι κάτι που οφείλαμε
να έχουμε και εμείς.
–Ανησυχίες εξέφρασαν και οι
εμπειρογνώμονες για την επιστροφή φοιτητών. Είμαστε σε
θέση να ελέγξουμε το ενδεχόμενο μαζικής εισαγωγής κρουσμάτων;
–Φυσικά, όπως εξάλλου προανέφερα, η άποψη των ειδικών και
των εμπειρογνωμόνων έχει βαρύνουσα σημασία, όχι μόνο στο θέμα
του επαναπατρισμού αλλά και γενικότερα στις αποφάσεις και τα
μέτρα που λαμβάνονται για αντιμετώπιση της πανδημίας. Γι’ αυτό
εξάλλου ο σχεδιασμός για τον επαναπατρισμό δεν είναι μαζικός αλλά
σταδιακός και ελεγχόμενος, ενώ,
όπως είναι ήδη γνωστό, έχει, ανάμεσα σε άλλα, αποφασιστεί οι επαναπατριζόμενοι να υποβάλλονται,
με την άφιξή τους, σε σχετική εξέταση για τον κορωνοϊό.
–Η κρίση της πανδημίας έφερε

ακόμη μία φορά στο προσκήνιο
τη συζήτηση για τον ρόλο της
Ε.Ε. Είμαστε ευχαριστημένοι
από το επίπεδο ενημέρωσης γύρω από την πανδημία και την
βοήθεια που δόθηκε στον τομέα
της υγείας;
–Όλα τα κράτη και η ίδια η Ε.Ε.
κλήθηκαν να διαχειριστούν μια
πρωτόγνωρη κατάσταση πραγμάτων. Σας θυμίζω αυτό που πολύ εύστοχα ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος:
Είμαστε σε πόλεμο. Η Επιτροπή
ενεργοποίησε την πρώτη προειδοποίηση για τον κορωνοϊό στις
αρχές Ιανουαρίου και έκτοτε, μέσω
του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, βρίσκεται
σε επαφή με τα κράτη μέλη, ώστε
να συντονίζει και να ενημερώνει
για τα μέτρα ετοιμότητας και αντίδρασης. Την ίδια στιγμή, αποτελεί
γεγονός ότι σε πολλά θέματα που
επηρεάζονται από τη διαχείριση
της πανδημίας, κάποια κράτη μέλη,
δυστυχώς, επέλεξαν τον μοναχικό
δρόμο. Είναι και για την ίδια την
Ε.Ε. ένα τεστ αντοχών όλο αυτό,
καθώς επίσης και για ολόκληρη τη
διεθνή κοινότητα μια μεταβατική
περίοδος που δεν αποκλείεται να
επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη
μορφή της.
–Ακούμε για δωρεά εξοπλισμού
προστασίας από την Κίνα. Υπάρχει κάτι παρόμοιο μεταξύ κρατών μελών της Ε.Ε. ή ισχύει η
φημολογία ότι η κάθε χώρα κρατά τον εξοπλισμό προστασίας
για λογαριασμό της;
–Όπως η ίδια η πρόεδρος της
Επιτροπής ανέφερε, μιλώντας στο
Ευρωκοινοβούλιο, «πολλοί κοίταξαν
μόνο τον εαυτό τους». Στην πορεία
υπήρξε βελτίωση σε κάποιο βαθμό,
ειδικότερα σε σχέση με βοήθεια
προς τα κράτη μέλη που επλήγησαν
με μεγαλύτερη ένταση, όπως η Ιταλία και η Ισπανία. Σαφώς όμως μπορούσαν και θα έπρεπε να είχαν
γίνει περισσότερα με έμπρακτη
την πολύ συχνά αναφερόμενη «αλληλεγγύη». Υπάρχει όμως και μια
άλλη διάσταση, οι συνέπειες της
οποίας, εκτιμώ θα βιώσουμε ως
Ε.Ε. στο σύντομο μέλλον. Όλες αυτές τις μέρες, πέραν των συζητήσεων με τους ομολόγους μου στην
Ε.Ε., είμαι σε επαφή με τους υπουργούς Εξωτερικών γειτονικών κρατών. Ένας εξ αυτών, μέσα στο πλαίσιο των συζητήσεών μας, μου ζήτησε να μεσολαβήσω προς κράτος
μέλος της Ε.Ε. που δεν επέτρεπε
την εξαγωγή στη χώρα του, ιατρικού εξοπλισμού που είχε αγοραστεί,
αποπληρωθεί και ήταν στο αεροδρόμιο για εξαγωγή. Μάλιστα, στην
ίδια συνομιλία, μου έδωσε ως παράδειγμα τη συμπεριφορά τρίτης
χώρας που όχι μόνο δεν ακολουθεί
τέτοιες πολιτικές αλλά αντίθετα
παρέχει δωρεάν βοήθεια. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτές οι συμπεριφορές
θα επηρεάσουν και το διεθνές σύστημα και τις διακρατικές σχέσεις
στη μετά την πανδημία εποχή,
αλλά και το κύρος της Ε.Ε.

Το Γιούρογκρουπ, το ευρωομόλογο και η Ευρωπαϊκή Ενωση
–Ζήτημα τίθεται και για τη διαμάχη μεταξύ Βορρά - Νότου
στο Γιούρογκρουπ. Αναβιώνουμε το σκηνικό που επικρατούσε
κατά την οικονομική κρίση σε
ευρωπαϊκό επίπεδο; Η εν λόγω
διαμάχη μεσούσης της κρίσης
άνοιξε πάντως τη συζήτηση
ότι η Ε.Ε. τείνει προς την απαξίωση…
–Γενικότερα ομιλούντες εκτιμώ
ότι μετά την πανδημία εποχή θα
δούμε αρκετές αλλαγές σε διεθνές
επίπεδο και στις διακρατικές σχέσεις. Βιώνουμε σε μεγάλο βαθμό
συνθήκες πολέμου και σας παραπέμπω στο διεθνές σύστημα και
στις διεθνείς σχέσεις όπως μεταβλήθηκαν μετά τον Πρώτο και
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το
τέλος του Ψυχρού Πολέμου και
αλλά σημαντικά διεθνή γεγονότα.
Μετά από αυτές τις εξελίξεις είχε
ξημερώσει μια νέα περίοδος σε

Ο ιός επηρέασε αρνητικά το Κυπριακό
Ο κορωνοϊός έπληξε τελικώς ή ωφέλησε με την αναβολή το Κυπριακό;
Σε ποια δεδομένα θα συζητούμε μετά την κρίση;

Υποστηρίζουμε τη δημιουργία ευρωομολόγου
και θεωρούμε ότι θα
είναι ένα από τα διάφορα
θέματα που θα κρίνουν
την αξιοπιστία, το κύρος
και το μέλλον της Ε.Ε.
διεθνές επίπεδο. Πρέπει, επίσης,
να λάβουμε υπόψη ότι η σημερινή
πανδημία και οι οικονομικές και
πολλές άλλες επιπτώσεις που θα
φέρει, ακολουθεί την παγκόσμια
οικονομική κρίση που ξεκίνησε
το 2008 και την πρόσφατη μετα-

–Αν λάβουμε υπόψη ότι στόχος και σχεδιασμός ήταν η επανέναρξη των
συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντάνα, αμέσως μετά
την εκλογική διαδικασία στις κατεχόμενες περιοχές που ήταν προγραμματισμένη για τον Απρίλιο, αναμφίβολα η πανδημία επηρέασε αρνητικά
αφού είχε και ως αποτέλεσμα την αναβολή της εκλογικής διαδικασίας
στα Κατεχόμενα. Σημασία έχει ότι επιθυμία μας είναι η συνέχιση αμέσως μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν. Εύχομαι και ελπίζω ότι πολύ σύντομα θα περάσουμε στη μετά κορωνοϊό εποχή και θα μπορέσουμε να
συνεχίσουμε και τις διαπραγματεύσεις για επανένωση, αλλά και όλους
τους άλλους σχεδιασμούς μας για πρόοδο και ευημερία στον τόπο μας.

ναστευτική κρίση. Αυτές οι δύο
κρίσεις αμφισβήτησαν έντονα το
διεθνές σύστημα, όπως διαμορφώθηκε μετά το τέλος του Ψυχρού
Πολέμου, οδήγησαν αρκετές χώρες
στον απομονωτισμό, στην εσωστρέφεια, στην αμφισβήτηση της

πολυμέρειας και του ρόλου και
σημασίας διακυβερνητικών οργανισμών όπως επίσης στη διαχείριση καταστάσεων με αποκλειστική χρήση δικών τους μέσων
και χωρίς συνεργασίες με τρίτους.
Εκτιμώ ότι μετά το πέρας της ση-

μερινής πανδημίας, αυτού του είδους οι τάσεις και προσεγγίσεις
θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο, αμφισβητώντας καλά θεμελιωμένες αρχές του διεθνούς συστήματος, όπως τις βιώνουμε μετά το
1990. Θεωρώ ότι προτεραιότητες
που τέθηκαν μέσα από την εξωτερική πολιτική κρατών, θα αναθεωρηθούν και θα τύχουν ανασχεδιασμού.
–Αίσθηση προκάλεσε το γεγονός
ότι η Κύπρος δεν ήταν μέσα στις
9 χώρες που διεκδικούσαν μέσω
επιστολής ευρωομόλογο εξαιτίας
του κορωνοϊού. Δεν γνωρίζαμε
για τις κινήσεις των 9 ή διαφωνούμε με τη δημιουργία ευρωομολόγου;
–Πρόκειται για πρωτοβουλία
ενός κράτους μέλους, η οποία και
διευρύνθηκε αμέσως μετά την επιστολή και ήδη ως Κύπρος συμμετείχαμε σε συντονιστική για τα με-

τέπειτα βήματα. Οπότε, είμαστε
πλέον μέσα σε αυτή την ομάδα την
οποία απαρτίζουν τώρα 11 χώρες
και δεν αποκλείεται να διευρυνθεί
περισσότερο. Υποστηρίζουμε τη
δημιουργία ευρωομολόγου και θεωρούμε ότι θα είναι ένα από τα
διάφορα θέματα που θα κρίνουν
την αξιοπιστία, το κύρος και το
μέλλον της Ε.Ε. Από την ενημέρωση
που έχω μέχρις στιγμής, δεν μπορώ
να πω ότι οι συζητήσεις που έγιναν
σε επίπεδο των 27 κατέληξαν στο
επιθυμητό αποτέλεσμα, ενώ αναμφίβολα ήταν εμφανείς οι διαφορετικές, σε κάποιες περιπτώσεις αντίθετες, προσεγγίσεις. Να δούμε
την κατάληξη των συζητήσεων σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως επίσης
άλλων σχετικών με την πανδημία
θεμάτων, και είμαι σίγουρος ότι
όλα αυτά θα είναι για μεγάλο διάστημα στην ημερήσια διάταξη των
συζητήσεών μας στις Βρυξέλλες.
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Ο ΜΟΥΦΤΗΣ ΤΑΛΙΠ ΑΤΑΛΑΪ ΣΤΗΝ «Κ»

Ο ιός ως ευκαιρία να βελτιώσουμε τον κόσμο
Από την αρχή βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τις άλλες Εκκλησίες Ορθόδοξη, Αρμενική, Μαρωνίτικη και Λατινική της Κύπρου
Συνέντευξη στον ΝΙΚΟ ΣΤΕΛΓΙΑ

«Tο Πάσχα, καθώς και ο επικείμενος
ιερός μήνας του Ραμαζανιού θα εορταστούν φέτος με ιδιαίτερες προκλήσεις. Στις προσευχές μας στεκόμαστε ως πιστοί δίπλα σε όλους
τους ανθρώπους, βρίσκουμε στήριγμα στην πίστη μας ότι θα ξεπεράσουμε αυτή την κρίση και ότι θα
επιστρέψουμε όλοι το συντομότερο
δυνατόν στην κανονικότητα», λέει
στην «Κ» ο μουφτής της Κύπρου καθηγητής και διακεκριμένος θεολόγος,
Ταλίπ Αταλάι.
–Πώς αντιμετωπίζουν οι μουσουλμάνοι της Κύπρου τον κορωνοϊό;
–Η πανδημία απειλεί την Κύπρο
και τον κόσμο χωρίς διακρίσεις τύπου Τούρκος, Έλληνας, μουσουλμάνος, χριστιανός. Σύμφωνα με την
πίστη μας, η προστασία της ζωής,
η λήψη προφυλάξεων κατά των
ασθενειών και η καραντίνα είναι
θεμελιώδης εντολή του Προφήτη
μας και του Ισλάμ. Όλες οι άλλες
αρχές βασίζονται στην προστασία
της ζωής. Ως εκ τούτου, η καταπολέμηση της επιδημίας του κορωνοϊού από κοινού, η συμμόρφωση
με τα μέτρα που έχουν καθοριστεί
από τους αρμόδιους φορείς, είναι
μια θρησκευτική ευθύνη που επισημαίνεται στο Κοράνι και στα Χαντίθ. Γι’ αυτό η προφύλαξη της ζωής,
μέσα από την αποφυγή των κινδύνων που προκαλούμε εμείς οι ίδιοι,
αποτελεί θρησκευτικό καθήκον.
Σύμφωνα με το Ισλάμ, ενώπιον του
Αλλάχ, κάθε πράξη προς την αντίθετη κατεύθυνση είναι ισοδύναμη
με αυτοκτονία ή και δολοφονία.
–Ως ανώτατη θρησκευτική αρχή,
τι είδους πρωτοβουλίες έχετε λάβει για αντιμετώπιση της νέας
πρόκλησης;
–Έχουμε ήδη από την αρχή της
πανδημίας απολυμάνει πλήρως όλα
τα τζαμιά. Ενημερώσαμε με εγκύκλιο

στον Τύπο ώστε οι άνθρωποι να πάρουν τις απαραίτητες προφυλάξεις
και μην προσέρχονται στα τεμένη
άτομα των κατηγοριών υψηλού κινδύνου ή που απλά νοσούν. Εκπαιδεύσαμε τους λειτουργούς μας πώς
να απολυμαίνουν τους χώρους λατρείας και επιβάλαμε αυστηρούς
κανόνες. Περιορίσαμε τις προσευχές
στα τεμένη στις πιο υποχρεωτικές
ώστε να ολοκληρώνονται μέσα σε
λίγα λεπτά. Τέσσερις ημέρες μετά
την εκδήλωση του πρώτου κρούσματος, από τις 14.03.2020 αναβάλαμε τις πέντε καθημερινές προσευχές και τη μαζική λατρεία σε όλα
τα τζαμιά μας μέχρι το τέλος της
επιδημίας. Γνωστοποιήσαμε την
απόφαση στους πιστούς μέσω του
Τύπου και των τηλεβόων των τεμενών στην τουρκική, αγγλική και
αραβική γλώσσα. Έχουμε επίσης
κάνει προσωρινές ρυθμίσεις για τις
προσευχές των κηδειών και τις διαδικασίες ταφής στο πλαίσιο της απειλής του κορωνοϊού. Ένα τουρκικό
και αγγλικό κείμενο το οποίο περιλαμβάνει την έκκληση να παραμείνουμε στο σπίτι, να προσευχόμαστε
εκεί, και να ακολουθούμε τους κανόνες προστασίας επαναλαμβάνεται
από τους μιναρέδες των τζαμιών
μας κάθε βράδυ μετά την προσευχή.
Επιπλέον, από όλους τους μιναρέδες
μας γύρω στις 10:00 κάθε πρωί, διαβάζεται ένα κείμενο που περιέχει
τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται για την προστασία από
τον κορωνοϊό, το οποίο έχουμε συντάξει σε συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας. Όπως γνωρίζετε, οι μουσουλμάνοι εκτελούν ούτως ή άλλως
υποχρεωτικές πλύσεις (αμπντέστ)
πριν από την προσευχή. Το αμπντέστ
προνοεί το πλύσιμο των χεριών
μέχρι τον καρπό, του στόματος, της
μύτης, του προσώπου, των αυτιών,
του κεφαλιού και των ποδιών. Ως
εκ τούτου, η εφαρμογή των νέων
μέτρων στην πραγματικότητα δεν
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Βασικό μάθημα από την πανδημία, είναι το ότι ο ιός πλήττει όλους τους αν-

θρώπους χωρίς διακρίσεις, εντούτοις παρατηρούνται διακρίσεις στην πρόσβαση σε θεραπεία, λέει ο μουφτής της Κύπρου.

Περιορίσαμε τις
προσευχές στα τεμένη
στις πιο υποχρεωτικές
ώστε να ολοκληρώνονται
μέσα σε λίγα λεπτά.
είναι τίποτα άλλο παρά η πιο προσεκτική εφαρμογή του αμπντέστ.
–Έχετε αναλάβει άλλες πρωτοβουλίες;
–Επιπλέον, έχουμε ενημερώσει
τις αρχές ότι τα τζαμιά μας μπορούν
να χρησιμοποιηθούν ως αποθήκες,
αλλά και κέντρο αναφοράς για τις
υπηρεσίες υγείας και τη διανομή
βοήθειας, ειδικά αν υπάρξει ανάγκη

για καραντίνα και ότι όλοι οι ιερείς
είμαστε έτοιμοι να πράξουμε ό,τι
μας ζητηθεί. Οι λειτουργοί μας προσπαθούν να παρέχουν βοήθεια στους
άπορους πολίτες οι οποίοι αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο του λιμού,
αλλά και σε όσους έχουν έρθει από
την Τουρκία ή από άλλες χώρες ανεξαρτήτως της εθνικότητας και των
πεποιθήσεών τους. Σε αυτό το πλαίσιο, βρισκόμαστε σε συνεργασία με
διάφορους θεσμούς, κυρίως με την
Ερυθρά Ημισέληνο και προσπαθούμε
να μεταφέρουμε τη βοήθεια που παρέχουν φιλάνθρωποι συμπολίτες
μας στους ανθρώπους που έχουν
ανάγκη άμεσα. Επίσης, ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα για το θέμα της
φροντίδας και της σίτισης των αδέσποτων ζώων.
–Συζητάτε με την Ορθόδοξη Εκκλησία τη νέα κρίση;
–Από την αρχή της επιδημίας,
συνομιλήσαμε με την Εκκλησία της

Κύπρου, αλλά και με την Αρμενική,
Μαρωνιτική και Λατινική Εκκλησία
μέσω του «Religious Track», αξιολογώντας την κατάσταση και υπογράψαμε ένα κοινό κάλεσμα.
–Με την ευκαιρία του Πάσχα έχετε κάποιο μήνυμα για τους χριστιανούς του νησιού;
–Να μοιραστούμε το ψωμί μας
με εκείνους που έχασαν την εργασία
τους ή που δεν μπορούν να εργαστούν λόγω της επιδημίας, καθώς
και με εκείνους που χρειάζονται
υποστήριξη, όπως οι εργαζόμενοι,
οι φοιτητές και οι αιτούντες άσυλο.
Σύμφωνα με το Κοράνι και τις εντολές του Προφήτη, οι μουσουλμάνοι πρέπει να μοιράζονται, να
μην είναι εγωιστές και να μην ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλο σε
φιλανθρωπίες. Οι πιστοί πρέπει να
γνωρίζουν ότι αν ο γείτονάς τους
πεινάει και αυτοί επιλέξουν να πάνε
για ύπνο τότε να μην θεωρούν ότι
τηρούν τους κανόνες της πίστης.
Και οι φτωχοί έχουν δικαιώματα.
Οι θρησκείες του Αβραάμ συμμερίζονται σε μεγάλο βαθμό την εν
λόγω αρχή και κουλτούρα. Ως παιδιά
αυτής της κουλτούρας είμαστε υπεύθυνοι, από κοινού με όλη την οικογένεια των ανθρώπων, για τις
ζωές εκατομμυρίων καταπιεσμένων.
Είμαστε υπεύθυνοι για τον πόνο
όσων ανθρώπων είναι καταδικασμένοι στην απόγνωση και για
όσους έχουν χάσει τη ζωή τους
λόγω των πολέμων και της πείνας.
Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι
δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο στην
επικοινωνία-προσευχή μεταξύ του
Αλλάχ και όλων των έμβιων όντων,
των ζώων, των δέντρων, των διωκόμενων και καταπιεσμένων ζωντανών. Κάθε καταστροφή για τον
πιστό είναι μια δοκιμασία, και εκτός
από την επιστημονική εξήγησή
της, αναζητείται και η πνευματική
της αιτιολόγηση. Έτσι καταλήγουμε
σε ωφέλιμα συμπεράσματα.

–Ποια μαθήματα προκύπτουν
την ημέρα του Πάσχα και στην
αρχή του ιερού μήνα του Ραμαζανιού;
–Αντιλαμβάνομαι τον κορωνοϊό
ως ευκαιρία για εσωτερική αναζήτηση χωρίς διακρίσεις του τύπου
πλούσιος ή φτωχός, Ανατολίτης ή
Δυτικός, πιστός ή άθεος. Ευκαιρία
για να ξεκινήσουμε να μοιραζόμαστε, να σεβόμαστε τα δικαιώματα
του ατόμου και να υποστηρίζουμε
τον αδύνατο. Άρση εμποδίων όπως
του ρατσισμού και για βελτίωση
του κόσμου. Βασικό μάθημα από
την πανδημία, είναι το ότι ο ιός
πλήττει όλους τους ανθρώπους χωρίς διακρίσεις, εντούτοις παρατηρούνται διακρίσεις στην πρόσβαση
σε θεραπεία. Εφόσον είμαστε πιστοί,
δεν θα πρέπει στις γειτονιές μας
να υπάρχουν πεινασμένοι ενώ εμείς
είμαστε χορτάτοι. Ας μην ξεχνάμε
ότι η υποστήριξη των ατόμων που
έχουν ανάγκη δεν είναι επιλογή,
αλλά αναγκαιότητα της πίστης μας.
Ας προσεγγίσουμε τα άτομα του
περιβάλλοντος μας που έχουν ανάγκες. Ας θυμηθούμε ότι είναι θρησκευτικό καθήκον η φροντίδα των
ζωών σε μια περίοδο που οι πόλεις
έχουν αδειάσει και όλοι μας έχουμε
αποσυρθεί στις κατοικίες μας. Ας
μην ξεχνάμε να συμπαρασταθούμε
στους ανθρώπους που πάσχουν
από τον ιό και τις οικογένειες των
ανθρώπων που έχασαν την ζωή
τους από τον κορωνοϊό. Ας προσευχηθούμε για όλους τους εργαζόμενους, και κυρίως αυτούς του
τομέα της υγείας, που είναι οι σημαντικότεροι ήρωες αυτής της περιόδου. Είθε ο Κύριός μου να δώσει
θεραπεία σε όλους τους ασθενείς
του κόσμου, υπομονή στις οικογένειες εκείνων που έχασαν τη ζωή
τους, και πολύτιμα συμπεράσματα
σε όλους για να καταστεί ο κόσμος
μας ένα καλύτερο μέρος για όλους
τους ζωντανούς.

δημιολογικά δεδομένα. Οι αποφάσεις μας καθορίζονται σε μεγάλο
βαθμό από τις υποδείξεις και τις
εκτιμήσεις της συμβουλευτικής
επιστημονικής επιτροπής, η οποία
ενισχύει το έργο της Μονάδας Επιδημιολογικής Επιτήρησης. Δεν
πρόκειται να πάρουμε βιαστικές
αποφάσεις. Δεν έχουμε το δικαίωμα
να εφησυχάσουμε. Και δεν πρόκειται να αποκλίνουμε από το στόχο
μας.
Με οδηγίες του Προέδρου της
Δημοκρατίας το σύνολο των υπουργών και γενικότερα η κρατική μηχανή, βρισκόμαστε σε διαρκή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των
πολλαπλών προκλήσεων που προκαλεί αυτή η δύσκολη κατάσταση.
Εκ μέρους όλων θέλω να διαβεβαιώσω ότι κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν ώστε να ξεπεράσουμε αυτή τη δοκιμασία. Επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά ότι
κορυφαία προτεραιότητα είναι η
διασφάλιση της δημόσιας υγείας
και η προστασία του κάθε πολίτη
χωριστά, της οικογένειάς του, της
περιουσίας του, της εργασίας του.

Σ αυτή τη μεγάλη προσπάθεια
είναι αδύνατον να μην υπάρξουν
λάθη και ζητούμε την κατανόηση
των πολιτών. Αντλούμε κουράγιο
από την πίστη ότι κάνουμε αυτό
που είναι το σωστό. Μάς γεμίζει
δύναμη η θέληση του λαού μας και
η στήριξη του κόσμου. Μας συγκινούν οι οικονομικές εισφορές
και οι προσφορές ιατρικού εξοπλισμού από εταιρείες, οργανισμούς,
κόμματα, οργανώσεις, επώνυμους
αλλά και απλούς πολίτες. Μάς ικανοποιεί η κινητοποίηση εθελοντών,
μας εμπνέει η θέληση του λαού
μας, μάς γεμίζει αισιοδοξία η στήριξη από φίλιες χώρες. Όλα αυτά
μαζί μάς επιτρέπουν να αισιοδοξούμε ότι θα βγούμε νικητές και
θα τα καταφέρουμε. Το οφείλουμε
στους εαυτούς μας, στους γονείς
μας, στα παιδιά μας. Αυτό το Πάσχα
είναι διαφορετικό. Ας το κάνουμε
αφετηρία για κάτι που θα μας κάνει
περήφανους. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά!
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ο φετινό Πάσχα είναι πολύ
διαφορετικό εξαιτίας των
πρωτοφανών συνθηκών που
βιώνουμε συνεπεία της πανδημίας
του κορωνοϊού, η οποία πλήττει
εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο. Για την αντιμετώπιση του ιού υποχρεωθήκαμε
να πάρουμε εγκαίρως μια σειρά
από απαγορευτικά μέτρα προκειμένου να περιφρουρήσουμε τη δημόσια υγεία.
Από την πρώτη στιγμή είπαμε
την αλήθεια στους πολίτες και τους
ζητήσαμε να μας βοηθήσουν να
περιορίσουμε τη διασπορά του ιού
ώστε το σύστημα υγείας να μπορέσει να ανταποκριθεί, για να μην
βιώσουμε ποτέ τις δραματικές εικόνες που είδαμε στα νοσοκομεία
άλλων χωρών. Μέχρι τώρα ο στόχος
αυτός φαίνεται να επιτυγχάνεται
χάρη στην ανταπόκριση της συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτών, τους οποίους ευχαριστούμε
για μια ακόμη μια φορά. Κερδίσαμε
ζωτικό χρόνο που μας επέτρεψε
να προετοιμάσουμε τα νοσηλευτήρια και με την περιφρούρηση

Θα βγούμε νικητές
των επαγγελματιών υγείας, οι οποίοι
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή
του καθήκοντος, ακοίμητοι φρουροί
του πολύτιμου αγαθού της υγείας.
Τους τιμούμε και τους ευγνωμονούμε.
Μετά από πολλές προσπάθειες
και παρά την παγκόσμια έλλειψη
εξασφαλίσαμε μεγάλες ποσότητες
σε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό και σε αναλώσιμα για να εφοδιάσουμε τα νοσηλευτήρια, τους
επαγγελματίες υγείας και τους ασθενείς. Επίσης εγκρίθηκε έγκαιρα το
θεραπευτικό πρωτόκολλο για ενήλικες και παιδιά και αναμένουμε
το επόμενο διάστημα τα αποτελέσματα από τη χορήγησή του και
είμαστε μια εκ των είκοσι χωρών
στις οποίες εγκρίθηκε η χορήγηση
θεραπευτικού φαρμάκου ΑVIGAN,
το οποίο αναμένεται στην Κύπρο
τις προσεχείς ημέρες. Έχουμε την
απαραίτητη επάρκεια για να αντεπεξέλθουμε. Επάρκεια παρατηρείται
και σε κλίνες Μονάδων Εντατικής
Θεραπείας, οι οποίες αυξάνονται
αριθμητικά ώστε να προστεθούν
κι άλλες για παν ενδεχόμενο. Ελ-

πίζουμε ότι ποτέ δεν θα χρειαστούν
αλλά οφείλουμε να μεριμνήσουμε
ώστε να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε το χειρότερο σενάριο.
Βρισκόμαστε σε συνεχή συνεννόηση με τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο
Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων
(ECDC), παρακολουθούμε τις διεθνείς εξελίξεις, παίρνουμε πρωτοβουλίες και επικαιροποιούμε συνεχώς τις ενέργειές μας.
Η διασφάλιση της ζωής του κάθε
πολίτη είναι βαρύτατη υποχρέωση
κάθε πολιτισμένου κράτους κι εμείς
ιεραρχούμε αυτή την ευθύνη ως
κορυφαία προτεραιότητα. Η απώλεια κάθε ανθρώπινης ζωής μάς
προκαλεί θλίψη και ταυτόχρονα
μας πεισμώνει για να συνεχίσουμε
την προσπάθεια. Οι σκέψεις μας
είναι με εκείνους που νοσούν, με
εκείνους που ταλαιπωρούνται από
τον ιό και από κάθε άλλη ασθένεια.
Αυτός είναι και ο λόγος των καθημερινών μας εκκλήσεων προς όλους
για κοινωνική αποστασιοποίηση.
Αυτός είναι και ο λόγος των δραστικών μέτρων που εφαρμόζουμε.

Η στρατηγική της αυστηρής
ιχνηλάτησης που εφαρμόζουμε εξ
αρχής στην Κύπρο κρίνεται ως ιδιαίτερα αποτελεσματική και είναι
η ίδια που βοήθησε ασιατικά κράτη
να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά την πανδημία. Πραγματοποιήσαμε έλεγχο στον πληθυσμό περιοχών όπου είχαμε εντοπίσει αυξημένο αριθμό κρουσμάτων, ενώ
εδώ και λίγες μέρες έχουμε περάσει
στη φάση της ευρείας δειγματοληψίας ανάμεσα στον πληθυσμό
ώστε να αξιοποιήσουμε αυτή την
περίοδο της κοινωνικής απομόνωσης για να εντοπίσουμε ευκολότερα
τυχόν ασυμπτωματικούς φορείς
του ιού που συνεχίζουν να εργάζονται. Προχωρούμε τις επόμενες
μέρες και σε επιδημιολογική έρευνα, από την οποία επίσης θα συγκεντρώσουμε δεδομένα για τη διασπορά του ιού.
Από τα μέχρι τώρα δεδομένα είμαστε πεπεισμένοι ότι βρισκόμαστε
σε πολύ καλό δρόμο και επεξεργαζόμαστε το πλάνο για τη σταδιακή
άρση των περιοριστικών μέτρων.
Όλα όμως εξαρτηθούν από τα επι-

Ο κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου είναι υπουργός Υγείας.
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Πώς η πανδημία έπληξε την Αν. Μεσόγειο
Η εξάπλωση του COVID-19 στη γειτονιά μας και το ταξικό του προφίλ από τη Μέση Ανατολή μέχρι τη Λατινική Αμερική
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Όπου φτωχός και η μοίρα του κατά
τη λαϊκή ρήση και όσο περνούν
οι μέρες όλο και περισσότερο πιστοποιείται η διάκριση μεταξύ
πλουσίων και φτωχών ανθρώπων
αλλά και χωρών. Πριν από λίγες
ημέρες, ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας (ΠΟΫ) επιβεβαίωσε περισσότερα από 77.000 κρούσματα και
σχεδόν 4.000 θανάτους στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου,
στο Πακιστάν, το Αφγανιστάν, τη
Σομαλία και το Τζιμπουτί, καθώς
και κράτη της Μέσης Ανατολής,
αλλά όχι στην Τουρκία και το Ισραήλ. Περίπου το 78% αυτών των
κρουσμάτων είναι στο Ιράν, με
όλες τις άλλες χώρες να έχουν λιγότερα από 4.000. Σύμφωνα με τον
περιφερειακό διευθυντή έκτακτης
ανάγκης του ΠΟΫ, Richard Brennan, στην περίπτωση της Ανατολικής Μεσογείου «χρειαζόμαστε
πραγματικά μια ολοκληρωμένη
προσέγγιση στον τρόπο με τον








Και στη Λατινική Αμερική, οι ταξικοί παράγοντες διαδραματίζουν
σημαντικό ρόλο στη
διάδοση της νέας νόσου.
οποίο κλιμακώνουμε τα αποδεδειγμένα μέτρα δημόσιας υγείας,
όπως η έγκαιρη ανίχνευση, τα έγκυρα τεστ και η απομόνωση των
ασθενών που έχουν την ασθένεια».
Τη στιγμή λοιπόν που ο κορωνοϊός
εξαπλώνεται επικίνδυνα στα παράλια της Ανατολικής Μεσογείου,
τυχόν εκτροχιασμός της πανδημίας
δεν αποκλείεται να πυροδοτήσει
αλυσιδωτές εξελίξεις με απρόβλεπτα
αποτελέσματα. Ανοδική τάση παρουσιάζεται στην Τουρκία, με τους
επιστήμονες να προσεγγίζουν με
προβληματισμό την στρατηγική
της κυβέρνησης Ερντογάν για αντιμετώπιση του Covid 19 και να
τονίζουν ότι η χώρα προετοιμάζεται
πλέον για επιδείνωση της πανδημίας η οποία μετρούσε 65.111 κρούσματα και 1.403 θανάτους μέχρι
την Μεγάλη Τετάρτη.

Η εικόνα που εκπέμπουν τα παράλια της Ανατολικής Μεσογείου στην πρώτη φάση της πανδημίας ρίχνει φως σε μια σημαντική πτυχή του κινδύνου που απειλεί

ολόκληρη την ανθρωπότητα. Η ταξική-κοινωνικοοικονομική πτυχή της νέας κρίσης διαδραματίζει τον δικό της ιδιαίτερο ρόλο στην εξάπλωση του νέου ιού στην
περιοχή μας, με την Τουρκία και το Ισραήλ να ξεχωρίζουν.
Την ίδια στιγμή στη Συρία και
συγκεκριμένα στις περιοχές που
ελέγχονται από την κεντρική κυβέρνηση ο αριθμός των κρουσμάτων τη Μεγάλη Τετάρτη είχε φτάσει
τα 29. Δύο άτομα έχουν χάσει τη
μάχη με τον κορωνοϊό, σε μια πολιτικά τριχοτομημένη χώρα, όπου
η εναλλακτική κυβέρνηση της αντιπολίτευσης και οι Κούρδοι περνούν και αυτοί τον δικό τους σύγχρονο Γολγοθά.
Στον Λίβανο, ο αριθμός των νεκρών ήταν στα μέσα της περασμένης εβδομάδας 21 και των κρουσμάτων 658, ενώ μεγάλο τμήμα
της κοινωνίας αμφισβητεί την ορθότητα των κινήσεων και της στρατηγικής της κυβέρνησης για την
αναχαίτιση της απειλής του κορωνοϊού. Η νέα κυβέρνηση της χώρας
η οποία έπιασε δουλειά λίγες μόλις

εβδομάδες πριν φαίνεται να έχει
πολύ δύσκολο έργο. Παρόμοια εικόνα και στην Ιορδανία, όπου υπάρχουν 397 κρούσματα και 7 νεκροί
εξαιτίας του νέου ιού. Στην Παλαιστίνη δε, και συγκεκριμένα στα
εδάφη που ελέγχονται από την Παλαιστινιακή Διοίκηση και τη Χαμάς,
ο επίσημος αριθμός των κρουσμάτων στα μέσα της εβδομάδας ήταν
308 και οι θάνατοι 2. Στο Ισραήλ,
τα κρούσματα έφτασαν τα 12.200
μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη και οι
νεκροί στους 126. Εξαιτίας της κρισιμότητας της όλης κατάστασης,
η ισραηλινή κυβέρνηση έχει ξεκινήσει συνεργασία με τις παλαιστινιακές αρχές.
Την ίδια στιγμή, στη γειτονική
Αίγυπτο, ο αριθμός των νεκρών
την Τετάρτη ήταν 178 και τα κρούσματα έφταναν τα 2.350. Τον πρώτο

θάνατο από τον Covid-19 ανακοίνωσε τις προηγούμενες ημέρες και
η κυβέρνηση της Τρίπολης στη Λιβύη. Στη μικρή επικράτεια που
ελέγχει η διεθνώς αναγνωρισμένη
κυβέρνηση ο αριθμός των κρουσμάτων στα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας ήταν 35. Στην Τυνησία δε μέχρι τα μέσα της Μεγάλης Εβδομάδας ο αριθμός των κρουσμάτων ήταν 747 και των θανάτων
34 ενώ στην Αλγερία αυτά ανέρχονταν στα 2.070 και 326 αντιστοίχως.

Η ταξική πτυχή
Η εικόνα που εκπέμπουν τα παράλια της Ανατολικής Μεσογείου
στην πρώτη φάση της πανδημίας
ρίχνει φως σε μια σημαντική πτυχή
του κινδύνου που απειλεί ολόκληρη
την ανθρωπότητα. Η ταξική-κοι-

νωνικοοικονομική πτυχή της νέας
κρίσης διαδραματίζει τον δικό της
ιδιαίτερο ρόλο στην εξάπλωση του
νέου ιού στην περιοχή μας. Χώρες
με μεγαλύτερη οικονομική επιφάνεια και περισσότερες σχέσεις με
το εξωτερικό και τις βιομηχανικές
υπερδυνάμεις, παρουσιάζουν περισσότερα κρούσματα και θανάτους.
Τα παραδείγματα της Τουρκίας
και του Ισραήλ μιλούν από μόνα
τους. Ο ρόλος των κοινωνικοοικονομικών παραγόντων δεν γίνεται
αισθητός μονάχα στην περίπτωση
της Ανατολικής Μεσογείου. Και σε
άλλες περιοχές, όπως λ.χ. στη Λατινική Αμερική, οι συγκεκριμένοι
παράγοντες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διάδοση της νέας
νόσου. Η Βραζιλία ανακοίνωσε την
πρώτη περίπτωση κορωνοϊού αμέ-

σως μετά τη διεξαγωγή του φημισμένου καρναβαλιού της χώρας.
Ένας άνδρας, ο οποίος είχε επισκεφθεί την Ιταλία, επέστρεψε με
συμπτώματα και αποτάθηκε στο
νοσοκομείο Albert Einstein, ένα
ίδρυμα παγκόσμιας κλάσης στη
μεγαλύτερη πόλη του νότιου ημισφαιρίου, το Σάο Πάολο. Όπως
αποδείχθηκε στη συνέχεια ο ασθενής μετέδωσε τον ιό στην οικιακή
βοηθό της οικογένειας. Η 63χρονη
γυναίκα, η οποία δεν ενημερώθηκε
εγκαίρως από τον εργοδότη της
για τον κίνδυνο που διέτρεχε, έχασε
στη συνέχεια τη ζωή της. Αναλυτές
και επιστήμονες στη Λατινική Αμερική, οι οποίοι μελετούν ως «case
study» στην ιστορία της άτυχης
γυναίκας, αναφέρονται χαρακτηριστικά σε ένα «μοτίβο» μετάδοσης
του ιού που αναπαράγεται σε ολόκληρη την Λατινική Αμερική. Παρόμοια παραδείγματα έρχονται και
από άλλες χώρες της περιοχής. Το
πρώτο κρούσμα στο Εκουαδόρ αφορούσε άτομο που επέστρεψε στην
χώρα από την Ισπανία.
Στην Ουρουγουάη, τα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι τα μισά από
τα κρούσματα του κορωνοϊού της
χώρας θα μπορούσαν να ιχνηλατηθούν σε ένα μόνο άτομο, το οποίο
διαθέτοντας την οικονομική άνεση
να ταξιδέψει στο εξωτερικό, επισκέφθηκε την Ισπανία πριν από
σύντομο χρονικό διάστημα. «Οι
κοινωνικές τάξεις που νοσούν αυτή
τη στιγμή είναι οι ανώτερες τάξεις,
και τα ανώτερα στρώματα της μεσαίας τάξης και γι’ αυτό δεν έχουμε
δει ακόμα μεγάλο ρυθμό μετάδοσης», επισημαίνει στο BBC για το
όλο ζήτημα η δόκτωρ Beatriz Perondi, η οποία διευθύνει την Επιτροπή Καταστροφών και Έκτακτης
Ανάγκης στο νοσοκομείο das Clinicas του Σάο Πάολο, το μεγαλύτερο
δημόσιο νοσοκομείο στη Λατινική
Αμερική. «Μόλις (σ.σ. οι οικονομικά
ισχυρότερες τάξεις) αρχίσουν να
μεταδίδουν τον ιό στη μεσαία και
κατώτερη τάξη, τότε θα έχουμε
προβλήματα με την καραντίνα. Με
πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους να ζουν στο ίδιο δωμάτιο, θα
μπορούσαν να προκληθούν τεράστια προβλήματα μετάδοσης», καταλήγει η κ. Perondi.

ΑΡΘΡΟ / Του ΚΥΡΙΑΚΟΥ Ν. ΠΟΧΑΝΗ
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ύμφωνα με την UNNews, το
περασμένο Σάββατο, οι πέντε
απεσταλμένοι του Γενικού
Γραμματέα του ΟΗΕ στην περιοχή
της Μέσης Ανατολής, απηύθυναν
από κοινού έκκληση προς τις αντιμαχόμενες πλευρές της περιοχής,
για κατάπαυση των εχθροπραξιών
εν μέσω της πανδημίας από τον
Covid-19. Παρόλα τα δεινά που
έχουν υποστεί οι λαοί της περιοχής
από τις συνεχείς συγκρούσεις και
από αυτά που έχει επιφέρει ο νέος
υιός με προβλεπτές πλέον επιπτώσεις στον κοινωνικό και οικονομικό
ιστό, μερικοί μόνο, από τους αντιμαχόμενους, έχουν ανταποκριθεί
θετικά.
Στη Συρία, φαίνεται ότι η διαχείριση της πανδημίας, από την
πρώτη κιόλας μέρα της εκεχειρίας
που συμφωνήθηκε μεταξύ Τουρκίας
και Ρωσίας, έχει εξελιχθεί σε αγώνα
δρόμου των αντιμαχόμενων πλευρών προκειμένου να εδραιώσουν
την πολιτική τους αξιοπιστία. Αυτό
έδωσε και μία αχτίδα ελπίδας στα
τρία εκατομμύρια ανθρώπων που
ζουν στην περιοχή αυτή οι οποίοι
σίγουρα δεν πίστευαν ότι αυτή η
εκεχειρία θα διαρκούσε πολύ. Από
την πλευρά της, η κυβέρνηση του
Μπασάρ Αλ Άσαντ, προσπαθεί να
δείξει ότι το κράτος είναι αποτελεσματικό με ζητούμενο την επανένωση όλης της επικράτειας. Από
την άλλη, τόσο η Αυτόνομη Κουρδική Διοίκηση όσον και η Συμμαχία
υπό την ηγεσία των τζιχαντιστών
στο Ιντλίμπ, προσπαθούν να διαχειριστούν την αόρατη απειλή για
την εδραίωση των δικών τους επιδιώξεων. Ωστόσο, μια πιθανή επίσπευση της αποχώρησης των αμε-

Μέση Ανατολή και επιπτώσεις του Covid-19








Και η ιστορία συνεχίζεται
με την περιοχή να πάσχει
διαχρονικά από «έλλειψη εμπιστοσύνης»,
μία διαχρονική σχέση
που θυμίζει το γνωστό
μύθο του Βάτραχου
και του Σκορπιού.
ρικανικών δυνάμεων από την περιοχή, λόγω πανδημίας, θα δώσει
στο Ισλαμικό Κράτος που παραπαίει,
την ευκαιρία να ανασυνταχθεί και
να εντείνει τις επιθέσεις του. Το
ίδιο σενάριο ίσως παρουσιαστεί
και από την πλευρά της Ρωσίας σε
ό,τι αφορά στη δυνατότητα προβολής ισχύος στην περιοχή, ανάλογα με την εσωτερική της κατάσταση, πολιτική και οικονομική.
Στη Λιβύη η κατάσταση είναι
διαφορετική αφού, ούτε και ο κίνδυνος αυτής της πανδημίας φαίνεται
να πτοεί τις αντιμαχόμενες πλευρές.
Παρόλο που το κάλεσμα του Γενικού
Γραμματέα του ΟΗΕ για κατάπαυση
του πυρός αρχικά έγινε αποδεκτό
από τις αντιμαχόμενες πλευρές, οι
εχθροπραξίες νότια της Τρίπολης
αλλά και σε άλλες περιοχές, τις τελευταίες μέρες διεξάγονται με σφοδρότητα με τις δυνάμεις του GNA
να ανακοινώνουν την ανακατάληψη
των πόλεων, Sabratha, Surman και
al-Ajaylat, δυτικά της Τρίπολης. Ως
εκ τούτου, οι παράγοντες που θα
επηρεάσουν την εξέλιξη των επιχειρήσεων και το ισοζύγιο δυνάμεων, είναι εξωτερικοί. Έτσι, στην

Στη Συρία, φαίνεται ότι η διαχείριση της πανδημίας, από την πρώτη κιόλας μέρα της εκεχειρίας που συμφωνήθηκε μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας, έχει εξελιχθεί σε αγώνα δρόμου των αντιμαχόμενων πλευρών προκειμένου να εδραιώσουν
την πολιτική τους αξιοπιστία. Αυτό έδωσε και μία αχτίδα ελπίδας στα τρία εκατομμύρια ανθρώπων που ζουν στην περιοχή αυτή οι οποίοι σίγουρα δεν πίστευαν ότι αυτή η εκεχειρία θα διαρκούσε πολύ.
εξίσωση θα πρέπει μπουν η υποστήριξη, του LNA από την Αίγυπτο,
τη Ρωσία και τα ΗΑΕ, η υποστήριξη
της GNA από την Τουρκία αλλά και
η εσωτερική πολιτική και οικονομική κατάσταση της τελευταίας
που πιθανόν να την αναγκάσει να
περιορίσει τη στήριξη της, το εν
ισχύι εμπάργκο όπλων προς τη Λιβύη και η πιθανή αποχώρηση της
Δύσης από τις συγκρούσεις στη
Μέση Ανατολή, ένεκα της πανδημίας που μαστίζει τις χώρες της.
Αν όλα αυτά επισυμβούν, τότε η

πλάστιγγα θα γείρει προς την πλευρά του Χαλίφα Χαφτάρ.
Στο Ιράκ, η κατάσταση που έχει
δημιουργηθεί κυρίως μετά το θάνατο του Κασέμ Σουλεϊνανί, στο
έδαφός του, είναι ιδιαίτερα εκρηκτική. Στην περιοχή, η κατάσταση
διαμορφώνεται από τρεις παράγοντες και ένα κοινό παρονομαστή,
αυτού της πανδημίας. Από τη μία
πλευρά βρίσκεται το Ισλαμικό Κράτος, η αναζωπύρωση του οποίου
θα πρέπει να θεωρείται σίγουρη
μετά την αποχώρηση των περισ-

σοτέρων δυνάμεων του Συνασπισμού κυρίως μη αμερικανικών και
το κλείσιμο στρατιωτικών βάσεων.
Από την άλλη, οι ΗΠΑ μέχρι στιγμής, παρόλο που έχουν πληγεί σε
μεγάλο βαθμό από τον κορωνοϊό,
δεν έχουν επιδείξει κάποια διάθεση
αποχώρησης και οι παραμένουσες
στην περιοχή δυνάμεις ανασυγκροτούνται έχοντας αναπτύξει συστοιχίες Patriot κατηγορώντας παράλληλα το Ιράν για τις επιθέσεις
με ρουκέτες που έχουν δεχτεί στρατιωτικές εγκαταστάσεις τους στο

Ιράκ. Το Ιράν, από την πλευρά του,
βρίσκεται αντιμέτωπο με μία διαλυμένη οικονομία και την καταστροφική πανδημία έχοντας παράλληλα σοβαρότατες ελλείψεις
ιατροφαρμακευτικού υλικού. Η έλλειψη διαφάνειας έχει οδηγήσει
τη χώρα και τα γειτονικά της κράτη,
σε μία καταστροφική πορεία για
τη δημόσια υγεία ενώ ο αριθμός
των 47.000 κρουσμάτων και 3.000
θανάτων που έχουν ανακοινωθεί
επίσημα, αμφισβητούνται διεθνώς.
Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν στο
Ιράν, νοτιότερα, στην Υεμένη, όπου
συντελείται η χειρότερη ανθρωπιστική κρίση παγκοσμίως εν μέσω
εμφυλίου πολέμου και πανδημίας,
όπου το νερό και η στοιχειώδης
ιατρική υποδομή αποτελούν τα πιο
σπάνια αγαθά, οι εχθροπραξίες
οδηγούν την χώρα στην καταστροφή. Αρχικά, οι αντιμαχόμενες πλευρές – κυβέρνηση Υεμένης και Σαουδική Αραβία που την υποστηρίζει
και από την άλλη οι αντάρτες Χούτι
οι οποίοι υποστηρίζονται από το
Ιράν, αποδέχτηκαν την έκκληση
του γ.γ. του ΟΗΕ για κατάπαυση
του πυρός. Πριν όμως «στεγνώσει
η μελάνη», το Ριάντ δέχτηκε πυραυλική επίθεση από τη Σανάα της
Υεμένης με τη Σαουδική Αραβία
να απαντά την περασμένη Δευτέρα
χτυπώντας στόχους των ανταρτών.
Και η ιστορία συνεχίζεται με
την περιοχή της Μέσης Ανατολής
να πάσχει διαχρονικά από «έλλειψη
εμπιστοσύνης», μία διαχρονική
σχέση που θυμίζει το γνωστό μύθο
του Βάτραχου και του Σκορπιού.

Ο κ. Κυριάκος Ν. Ποχάνης είναι αρχιπλοιάρχος (ε.α.) Π.Ν.
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Ελλάδα και Κύπρος τα έχουν καταφέρει
Οι πρέσβεις των δύο χωρών σε Λευκωσία και Αθήνα αποτιμούν τα μέτρα κατά της πανδημίας στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας
Συνεντεύξεις στον
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΟΜΑΡΑ

Μηνύματα αισιοδοξίας για έξοδο από
την υγειονομική κρίση που μαστίζει
το παγκόσμιο στέλνουν με αφορμή
το Πάσχα μέσω της «Κ» οι πρέσβεις

Κύπρου και Ελλάδας σε Αθήνα και
Λευκωσία αντίστοιχα. Θεοχάρης Λαλάκος και Κυριάκος Κενεβέζος περιγράφουν τα πρωτόγνωρα ζητήματα
που κλήθηκαν να διαχειριστούν οι
δυο χώρες, αλλά και οι διπλωματικές
τους αντιπροσωπείες προτάσσοντας

την αποφασιστικότητα που επιδείχθηκε στην προστασία της δημόσιας
υγείας. Ο πρέσβης της Ελλάδας, στη
συνέντευξή του στην «Κ», τονίζει
πως η κρίση της πανδημίας ανέτρεψε
στερεότυπα δεκαετιών που αν και
πρόσφατα εξήλθε από μια δεκαετή

οικονομική κρίση η ελληνική κοινωνία επέδειξε αξιοσημείωτη αντοχή
και ανθεκτικότητα. Ο πρέσβης της
Κύπρου στην Αθήνα εστιάζει στο
έργο που επιτέλεσε η διπλωματική
αποστολή της Δημοκρατίας στην
ελληνική πρωτεύουσα για επανα-

πατρισμό εκατοντάδων κυπρίων.
Στη μεγάλη εικόνα η επόμενη μέρα
της πανδημίας θα απαιτήσει λύσεις
και απαντήσεις, τονίζει ο κ. Κενεβέζος με την πολιτεία, ηγεσίες και
λαό να κοιτάζουν προς την ίδια κατεύθυνση.

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΛΑΛΑΚΟΣ, Πρέσβης Ελλάδας στην Κύπρο

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΕΝΕΒΕΖΟΣ, Πρέσβης Κύπρου στην Ελλάδα

–Στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνει η επιδημία του κορωνοϊού
ποιος ο ρόλος και η θέση της Ελλάδας και της Κύπρου;
–Ελλάδα και Κύπρος, σε αγαστή
συνεργασία, αντιμετώπισαν αποφασιστικά και, σύμφωνα με τα έως τώρα
δεδομένα, αποτελεσματικά την πανδημία του κορωνοϊού. Οι πολιτικές
ηγεσίες σε Αθήνα και Λευκωσία έλαβαν χωρίς χρονοτριβή αυστηρά μέτρα
για τον περιορισμό της εξάπλωσής
της, με γνώμονα την προστασία της
δημόσιας υγείας και ιδίως των ευάλωτων ομάδων, οι οποίες είναι και
οι πλέον απειλούμενες. Η λειτουργία
της κρατικής μηχανής, τόσο εδώ
όσο και στην Αθήνα, ανταποκρίθηκε,
επίσης, έγκαιρα στις μεταβαλλόμενες
απαιτήσεις της κρίσης, προσαρμοζόμενη διαρκώς στις έκτακτες συνθήκες. Από πλευράς τους, στη μεγάλη
πλειονότητά τους οι πολίτες μας επέδειξαν ωριμότητα και υπευθυνότητα,
ακολουθώντας τις οδηγίες των ειδικών και συμβάλλοντας, με την καθημερινή τους συμπεριφορά, στην
επιβράδυνση της μετάδοσης του
ιού, που μας επιτρέπει συγκρατημένη
αισιοδοξία για την τελική έκβαση
της προσπάθειάς μας.
–Την παρούσα στιγμή μπορούν
να προσδιοριστούν τα ζητήματα,
ιατρικά, οικονομικά, πολιτικά, γεωπολιτικά που θα πρέπει να τύχουν άμεσης διαχείρισης μετά το
πέρας της κρίσης;
–Αν και πρόσφατα μόλις εξήλθε
από μια δεκαετή οικονομική κρίση,
τις τελευταίες εβδομάδες η ελληνική
κοινωνία επέδειξε αξιοσημείωτη αντοχή και ανθεκτικότητα. Η Ελληνική
Κυβέρνηση έλαβε σειρά μέτρων,
τόσο για την ταχεία προσαρμογή
του εθνικού συστήματος υγείας μας
στις απαιτήσεις της πανδημίας, όσο
και για την αντιμετώπιση των συνεπειών της στην οικονομία και την
κοινωνική συνοχή. Είναι βέβαιο,
ωστόσο, ότι η συνολική υπέρβαση
της κρίσης του κορωνοϊού θα απαιτήσει, μεσοπρόθεσμα, επιπλέον προσπάθειες για την οικονομική ανασυγκρότηση, την κοινωνική μέριμνα,
καθώς και την ενίσχυση της δημόσιας
υγείας, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών.
–Η Ελλάδα διεθνώς παρουσιάζεται
ως χώρα παράδειγμα στην διαχείριση της πανδημίας. Η εικόνα
αυτή μελλοντικά μπορεί να αποβεί
ευεργετική για τα ευρύτερα συμφέροντα της χώρας;
–Τα μέτρα που έλαβε η Ελλάδα
και η αποτελεσματικότητά τους αναγνωρίζονται διεθνώς. Ανατρέπουν
στερεότυπα δεκαετιών και αναδεικνύουν τις δυνατότητες υπέρβασης
που ο Ελληνισμός επιδεικνύει όταν
βρίσκεται αντιμέτωπος με μεγάλες
προκλήσεις. Παρέχουν συνεπώς την
δυνατότητα ενίσχυσης της διεθνούς
μας θέσης την επαύριον της πανδημίας. Αυτό είναι κάτι που δεν θα
έλθει από μόνο του. Θα χρειαστούν
συντονισμένες ενέργειες και η Αθήνα
είναι αποφασισμένη να προχωρήσει
προς αυτή την κατεύθυνση.
–Σε καθαρά υπηρεσιακό επίπεδο
ποια είναι τα θέματα που έτυχαν
άμεσης διαχείρισης από πλευράς
της πρεσβείας της Ελλάδας στην
Κύπρο με το που ξέσπασε η επιδημία;
–Σε ό,τι αφορά την διαχείριση σε
πρακτικό επίπεδο της κρίσης του
κορωνοϊού, το Προξενικό μας Γραφείο, σε συντονισμό με την Αθήνα,
ασχολήθηκε κυρίως, όπως είναι φυσικό, με τον επαναπατρισμό των Ελλαδιτών που βρίσκονται στην Κύπρο

–Η εικόνα που παρουσιάζει η
πανδημία σε Κύπρο και Ελλάδα
σχεδόν δυο μήνες μετά αντικατοπτρίζει το βαθμό αντανακλαστικών των δυο χωρών;
–Η πανδημία του COVID-19
αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη παγκόσμια κρίση μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο κόσμος βρίσκεται
αντιμέτωπος με μια άγνωστη και
καθόλα απρόσμενη πρωτόγνωρη
κρίση για την οποία κανείς δεν
ήταν προετοιμασμένος. Αποκαλύφθηκαν τεράστιες αδυναμίες
των συστημάτων υγείας, σε διεθνές επίπεδο, ακόμη και σε χώρες
που η παραπομπή σε αυτές άλλοτε
αποτελούσε πρότυπο επιτυχίας
και λειτουργίας.
Είναι προφανές ότι οι αριθμοί
και οι στατιστικοί δείκτες αποτελούν την ένδειξη και απόδειξη
επιτυχούς ή ανεπιτυχούς διαχείρισης αυτής της μεγάλης δοκιμασίας. Απ’ αυτή τη σκοπιά και με
αυτό ως κριτήριο, ναι, Ελλάδα και
Κύπρος έχουν καταφέρει, μέχρι
σήμερα τουλάχιστον, να διαχειριστούν επιτυχώς και με υπευθυνότητα μια τέτοια ιδιόμορφη κατάσταση έκτακτης ανάγκης περιορίζοντας τη διασπορά και τις
συνέπειες του κορωνοϊού. Όμως,
θα μου επιτρέψετε να μην υιοθετήσω τη μέθοδο των αριθμών και
ειδικότερα τη μέθοδο σύγκρισης
κρουσμάτων και θανάτων στη χώρα μας σε σχέση με άλλες χώρες
ως ένδειξη επιτυχίας. Νομίζω είναι
πολύ σκληρό να παραπέμπουμε
στις χιλιάδες ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους είτε στη Γαλλία,
είτε στην Ιταλία, είτε στη Βρετανία,
είτε στην Κίνα, είτε στις ΗΠΑ,
είτε αλλού για να αποδεικνύουμε
τη δική μας πετυχημένη διαχείριση. Απλουστεύοντας τα πράγματα εύχομαι αυτό το κακό να τελειώσει για όλους όσο πιο σύντομα
και με τις λιγότερες δυνατές συνέπειες.
–Η Πρεσβεία της Δημοκρατίας
στην Αθήνα κλήθηκε να διαχειριστεί ένα κομμάτι της πρωτόγνωρης κατάστασης, ανθρωπιστικής φύσεως. Μπορείτε να
μας κάνετε μια πρώτη αποτίμηση;
–Είναι όντως μια πρωτόγνωρη
κατάσταση η οποία έθεσε το
Υπουργείο Εξωτερικών και τις Διπλωματικές Αποστολές στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας στο
πλαίσιο της προσφοράς αρωγής,
στήριξης και συνδρομής προς το
σύνολο των συμπατριωτών μας,
και όχι μόνο, που βρέθηκαν ο καθείς για το δικό του λόγο εκτός
Κύπρου.
Η αποτίμηση είναι καλύτερα
να γίνει στο τέλος αυτής της μεγάλης και μακράς προσπάθειας
και θα είναι για όλους μας, αυτές
τις ιδιαίτερες μέρες, ένας μικρός
κρίκος χαράς αν πετύχουμε να είναι με θετικό πρόσημο και να προκύψει από τους ίδιους τους πολίτες,
και όχι από εμάς. Σημειώνω με
ιδιαίτερη έμφαση ότι ως Αρχηγοί
των Διπλωματικών Αποστολών
έχουμε ευθύνη και υποχρέωση
να εκφράσουμε τις βαθιές μας ευχαριστίες στο προσωπικό των
Πρεσβειών μας εκεί και όπου κλήθηκε να στηρίξει και να υλοποιήσει
το σύνολο των αποφάσεων και
των οδηγιών, και το έκανε εκθέτοντας την υγεία του σε αυτονόητο
κίνδυνο.
–Με βάση την εικόνα που έχετε
η Κυπριακή Πρεσβεία λειτούργησε ως ενδιάμεσος κρίκος για

Εκφραση αγάπης το αίσθημα
κοινωνικής ευθύνης








Το Πάσχα είναι φέτος διαφορετικό για όλους, καθώς τα μέτρα καταπολέμησης της εξάπλωσης
του κορωνοϊού δεν επιτρέπουν την φυσική μας
παρουσία στις εκκλησίες,
ούτε σε συναθροίσεις με
συγγενείς και φίλους.
και επιθυμούν να επιστρέψουν για
προσωπικούς τους λόγους. Πρόκειται
για ένα μικρό ποσοστό των Ελλήνων
πολιτών που διαμένουν μόνιμα στην
Κυπριακή Δημοκρατία. Παράλληλα,
βεβαίως, καθ’ όλο αυτό το διάστημα,
η Πρεσβεία συνέχισε να λειτουργεί
κανονικά, με το ήμισυ του προσωπικού να προσέρχεται στο γραφείο
και τους υπόλοιπους να εργάζονται
από το σπίτι.
–Η Ελλάδα είναι ο δημοφιλέστερος
προορισμός για τους Έλληνες της
Κύπρου. Με τα δεδομένα που
έχουμε ενώπιόν μας πότε μπορεί
να είναι εφικτή η επανέναρξη της
συνδεσιμότητας των δυο χωρών;
–Πράγματι, κάθε χρόνο υποδεχόμαστε με χαρά μεγάλο αριθμό Ελλήνων της Κύπρου. Ελπίζω το ίδιο
να συμβεί και φέτος, όταν η συνθήκες
το επιτρέψουν. Στο πνεύμα αυτό θα
ληφθεί και η απόφαση για την επανέναρξη των απευθείας πτήσεων
μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Το βέβαιο είναι ότι η αγάπη Κυπρίων και
Ελλαδιτών για την Ελλάδα και την
Κύπρο αντίστοιχα, είναι κάτι που
δεν πρόκειται να επηρεαστεί από
πρόσκαιρες δυσκολίες στη διακίνηση.
Θα συνεχιστεί στο εγγύς και στο
απώτερο μέλλον.
–Υπάρχει κάτι που μπορεί να μας
διδάξει η πανδημία του κορωνοϊού;
–Ναι, μπορούμε να συγκρατήσουμε τη σημασία της ιεράρχησης
προτεραιοτήτων και της ταχείας λήψης γενναίων πολιτικών αποφάσεων,
καθώς και της καλής οργάνωσης των
εθνικών οργανισμών διαχείρισης
κρίσεων. Επίσης, η κρίση μας δίδαξε
πόσο απαραίτητη είναι η δυνατότητα
των συστημάτων δημόσιας υγείας
να ανταπεξέλθουν σε απρόβλεπτες
ανάγκες. Σημαντικός παράγοντας
επιτυχίας αποδεικνύεται η καθημερινή, πλήρης ενημέρωση του κοινού
από εξειδικευμένους επιστήμονες,
η οποία επιτρέπει τη συνειδητοποί-

ηση των κινδύνων από τους πολίτες,
με αποτέλεσμα τη συμμόρφωσή τους
προς τις υποδείξεις των αρμοδίων
αρχών.
–Ο κόσμος μας θα είναι ο ίδιος
με αυτό που γνωρίζαμε πριν ξεσπάσει η ιατρική κρίση;
–Είναι νωρίς για να γίνουν ακριβείς
εκτιμήσεις των συνολικών επιπτώσεων που θα έχει η κρίση στις κοινωνίες μας ή στους διεθνείς συσχετισμούς. Βρισκόμαστε ακόμη στο
στάδιο των προσπαθειών αντιμετώπισής της. Η απώλεια τόσων ανθρώπινων ζωών σε παγκόσμιο επίπεδο
πιθανολογώ, ωστόσο, ότι θα οδηγήσει
στον ανασχεδιασμό των μηχανισμών
διαχείρισης κρίσεων και των δημοσίων συστημάτων υγείας κάθε χώρας,
με βάση τα εξαχθέντα διδάγματα.
Ίσως, επίσης, η διεθνής κοινότητα
συνειδητοποιήσει πληρέστερα την
ανάγκη ενός αποτελεσματικότερου
συντονισμού της από κοινού αντιμετώπισης κινδύνων. Ο σοβαρός οικονομικός αντίκτυπος της κρίσης
στην παγκόσμια οικονομία, τέλος,
πιθανότατα θα οδηγήσει σε αναπροσαρμογή των οικονομικών πολιτικών
και της λειτουργίας των θεσμών της
διεθνούς οικονομικής διακυβέρνησης.
–Ποιο είναι το μήνυμα του πρέσβη
της Ελλάδας στην Κύπρο για την
δοκιμασία που βιώνουμε σε συνάρτηση με το μήνυμα της Αναστάσεως του Κυρίου;
–Το Πάσχα είναι φέτος διαφορετικό για όλους μας, καθώς τα μέτρα
καταπολέμησης της εξάπλωσης του
κορωνοϊού δεν επιτρέπουν την φυσική μας παρουσία στις εκκλησίες,
ούτε σε συναθροίσεις με συγγενείς
και φίλους. Το αίσθημα αυξημένης
κοινωνικής ευθύνης που αποτελεί,
υπό τις παρούσες συνθήκες, την κατ’
εξοχήν έκφραση της αγάπης προς
τον πλησίον, οι θυσίες που υφιστάμεθα όλοι, σε μεγαλύτερο ή σε μικρότερο βαθμό, και πρωτίστως η
απώλεια των συμπολιτών μας που
έχασαν τη μάχη, οι δοκιμασίες που
βιώνουμε, αλλά και η καρτερία και
το σθένος με το οποίο τις αντιμετωπίζουμε, όλα αυτά εντάσσονται στο
ορθόδοξο βίωμα της Μεγάλης Εβδομάδας. Φέτος, ακριβώς λόγω αυτών
των εξαιρετικών περιστάσεων, μας
δίνεται τις μέρες αυτές η δυνατότητα
μιας πιο έντονης περισυλλογής και
τόνωσης της πίστης μας ότι εντέλει
η ζωή θα κατισχύσει του θανάτου.
Το μήνυμα της Ανάστασης είναι φέτος εξίσου επίκαιρο, αλλά βιώνεται
με ιδιαίτερη ένταση.

Η πανδημία μάς επιβάλλει
και την αλληλεγγύη








Η πανδημία αυτή ξεπερνά με τρόπο ασυνήθιστο
τις μέχρι σήμερα δυσκολίες και μέτωπα που ο
σύγχρονος κόσμος είχε
συνηθίσει και οργανωθεί
να αντιμετωπίζει.
Αγγίζει και επηρεάζει
όλους τους τομείς.
αιτήματα επαναπατρισμού
ή/και για συνδρομή άλλων θεμάτων που σχετίζονται με την
πανδημία;
–Ήμασταν όπως και όλες προφανώς οι Πρεσβείες της Κυπριακής
Δημοκρατίας, μέρος της διαδικασίας επαναπατρισμού ή/και οποιασδήποτε άλλης έκφανσης υλοποίησης των κυβερνητικών αποφάσεων που στόχο είχαν και έχουν
να αισθάνονται οι συμπατριώτες
μας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία
είναι πλάι τους. Αυτό δεν σημαίνει
ότι είχαμε πάντα τα εργαλεία ώστε
να το κάνουμε με επιτυχία ή στο
βαθμό που θα θέλαμε. Το βέβαιο
είναι ότι κάνουμε το καλύτερο δυνατό.
–Εκτός από τα αιτήματα των
Κυπρίων υπηκόων που ζουν
στην Ελλάδα, η Πρεσβεία σε
ποιες άλλες περιπτώσεις πρόσφερε συνδρομή;
–Εκτός από τους Κύπριους πολίτες με μόνιμη διαμονή στη Δημοκρατία, η Πρεσβεία, βάσει των
διαταγμάτων του Υπουργού Υγείας
της Κυπριακής Δημοκρατίας, πρόσφερε συνδρομή, μεταξύ άλλων,
σε πολίτες μόνιμα διαμένοντες
στη Δημοκρατία (που δεν είναι
Κύπριοι υπήκοοι), και βρίσκονται
στο εξωτερικό για ολιγοήμερη παραμονή, και/ή για επαγγελματικούς
ή υπηρεσιακούς ή ανθρωπιστικούς
λόγους καθώς και εκείνων που
βρίσκονται σε χώρες του εξωτερικού για σκοπούς προσωρινής
εργασίας, των οποίων η απασχόληση στις χώρες εκείνες έχει ανασταλεί ή τερματιστεί εξαιτίας της
πανδημίας του κορωνοϊού.
–Μέχρι σήμερα πόσες περιπτώσεις επαναπατρισμού έχουν
διεκπεραιωθεί από την Ελλάδα
και πόσες βρίσκονται σε εκ-

κρεμότητα;
–Έχουμε χειριστεί από την
πρώτη μέρα εκατοντάδες αιτήσεις
συμπατριωτών μας, και όχι μόνο,
και ένας αριθμός της τάξεως περίπου των 700 έχουν μέχρι σήμερα
επαναπατρισθεί, ενώ πολλά ακόμη
αιτήματα βρίσκονται σε διαδικασία
υλοποίησης ή και σε εκκρεμότητα.
Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά τελούσαν και τελούν υπό το καθεστώς της μεγάλης απρόσμενης
κρίσης, η οποία διαμορφώνει, αλλά
και αναδιαμορφώνει σε μια εξελικτική διαδικασία τις κυβερνητικές αποφάσεις. Με βάση λοιπόν
αυτές, άλλοτε μπορούμε να είμαστε ευχάριστοι και άλλοτε δυσάρεστοι.
Πάντως, σε κάθε περίπτωση
οφείλω να σημειώσω ότι όλη αυτή
την περίοδο και παρά τη μεγάλη
και λογική επιθυμία που εκδήλωναν εκατοντάδες συμπατριώτες
μας για επαναπατρισμό, την ίδια
ώρα η συντριπτική πλειοψηφία
αυτών έδειχνε κατανόηση και αντιλαμβανόταν την κρισιμότητα
που υποχρέωνε την από μέρους
μας αυστηρή υλοποίηση των κυβερνητικών αποφάσεων.
–Ποιο είναι το μήνυμα του Πρέσβη της Κύπρου στην Αθήνα
για την δοκιμασία που βιώνουμε σε συνάρτηση με το μήνυμα
της Αναστάσεως του Κυρίου.
–Αυτή η πανδημία ξεπερνά με
τρόπο ασυνήθιστο τις μέχρι σήμερα δυσκολίες και μέτωπα που
ο σύγχρονος κόσμος είχε συνηθίσει και οργανωθεί να αντιμετωπίζει. Αγγίζει και επηρεάζει όλους
τους τομείς, όλους τους πυλώνες
της ζωής και εκτός από τον κίνδυνο και το φόβο για την υγεία,
κουβαλά στις πλάτες της σειρά
και σωρεία συνεπειών. Θα κληθούμε την επόμενη μέρα να διαχειριστούμε όλα αυτά. Να βρούμε
λύσεις.
Να δώσουμε απαντήσεις. Και
για να γίνουν όλα αυτά με επιτυχία
θα πρέπει πολιτεία, ηγεσίες και
λαοί, να κοιτάζουν προς την ίδια
κατεύθυνση. Αυτή η πανδημία,
έχει κάτι το οξύμωρο. Το αντιφατικό. Την ίδια ώρα που μας επιβάλλει την απόσταση, την ίδια
αυτή ώρα μας επιβάλλει, ευτυχώς,
και την αλληλεγγύη.
Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση σε όλο τον κόσμο.
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Θα τα καταφέρουμε, θα νικήσουμε
Μένει φεύγει..

Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

τα, όποτε και αν ξεκινήσει, θα κλείσει και
χρονίζουσες εκκρεμότητες που μπήκαν
στο ράφι λόγω κορωνοϊού. Μια από αυτές
αφορά το κυβερνητικό σχήμα. Η πανδημία
τρέναρε, την έξοδο ενός μέλους του
Υπουργικού Συμβουλίου για το οποίο
ακουγόταν έντονα η έξοδος, από τον περασμένο Νοέμβριο. Το γεγονός ότι δεν
επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες, στη συνέχεια, με την αναδόμηση του κυβερνητικού σχήματος, δεν συνεπάγεται πως τα
όσα ακούγονταν ήταν fake news. Εάν δεν
είχε ξεσπάσει η πανδημία, η αποχώρηση
θα είχε επισπευσθεί. Οι πληροφορίες μας
λένε πως η αποχώρηση είναι δεδομένη.
Το μόνο που απομένει είναι να το επιστρέψουν οι συνθήκες, οι οποίες μέχρι σήμερα
λειτουργούν σχεδόν συνωμοτικά για αποτροπή του διαζυγίου. Πώς το λέει και ο σοφός λαός; Ουδέν μονιμότερο του προσωρινού.

ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Η σταδιακή επιστροφή στην κανονικότη-

Ο γιατρός, ο νοσηλευτής, η καθαρί-

στρια των νοσοκομείων, ο αστυνομικός, ο στρατιωτικός, ο φαρμακοποιός, ο εργαζόμενος στα τρόφιμα, ο
περιπτεράς, το παιδί που κάνει κατ’
οίκον διανομές, ο κληρικός που προσεύχεται για όλους εμάς, ο εργαζόμενος στη δημόσια καθαριότητα. Σε
όλους τους αόρατους, μέχρι χθες,
ήρωες του σήμερα, ένα ευχαριστώ
με τον απόλυτο σεβασμό μας.

••••

Κορωνοπληξία

Από τότε που η επικαιρότητα, λόγω παν-

δημίας, έγινε μονοθεματική χάθηκαν από
προσώπου τηλεοράσεως, οι γνωστοίάγνωστοι, ίδιοι και ίδιοι καθημερινοί κομματικοί σχολιαστές, επί παντός επιστητού.
Η μετατόπιση της προσοχή του κοινού σε
ειδικούς ανάγκασε ραδιόφωνα και κανάλια, κυρίως, να αναπροσαρμόσουν τα πάνελ τους. Τον τελευταίο ενάμιση μήνα, τα
κόμματα έχουν ζηλέψει τους λοιμοξιολόγους, τους γιατρούς και όσους τραβούν τα
φώτα της δημοσιότητας, ένεκα κορωνοϊού. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που
καταβάλλουν, βλέπε Νικόλας Παπαδόπουλος, να κρατηθούν στον αφρό της δημοσιότητας, προσαρμόζοντας τις δραστηριότητές τους σε περιβάλλον κορωνοϊού και
στη λογική, λόγος επί πάντων, δεν πείθουν. Σε κάποιες περιπτώσεις, ο αναγκαστικός παραγκωνισμός φαίνεται ότι δημιουργεί και στερητικά σύνδρομα. Παρατηρήθηκε κάποιοι βουλευτές να στέλνουν
μαζικά μηνύματα σε δημοσιογράφους,
υπενθυμίζοντας ότι παραμένουν στις
επάλξεις και είναι στη διάθεσή τους.

••••

Είδες ο κορωνοϊός;

Η Τουρκία τα τελευταία χρόνια, προκειμέ-

νου να επιβάλει με το έτσι θέλω την παρουσία της στην Ανατολική Μεσόγειο,
έβαλε βαθιά το χέρι στην τσέπη για να
αγοράσει τρία γεωτρύπανα και τα πολεμι-

Όπως το Φως της Αναστάσεως, πλημμύρισε τη Χριστιανοσύνη και τις καρδιές όλων των ανθρώπων, έτσι και η ζωή θα είναι ο νικητής στη

μάχη κατά της πανδημίας. Η δύναμη της ανθρώπινης πίστης ας γίνει το εμβόλιο, που θα επουλώσει τα σημάδια της δοκιμασίας μας.

κά της πλοία, να αλωνίζουν στην περιοχή.
Τακτική που πέρα από τον θόρυβο και τις
εντυπώσεις δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα οφέλη. Ό,τι δεν πέτυχαν οι Τούρκοι με τον τσαμπουκά το πέτυχε μέσα σε
ενάμιση μήνα ο κορωνοϊός. Γεωτρήσεις
στην ΑΟΖ, από το 2021 και βλέπουμε. Η
πανδημία κατάφερε και αυτό που δεν μπόρεσαν οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων στην
Κύπρο. Επέβαλε μορατόριουμ εργασιών.
Για να λέμε και του αόμματου το δίκαιο
έβγαλε και από τη δύσκολη θέση και τον
πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος δεν
διατρέχει τον κίνδυνο να του γυρίσουν
μπούμερανγκ τα ενεργειακά. Η «τύχη»
βοηθάει τους τολμηρούς. Έτσι δεν λένε;

••••

Τους μπέρδεψε

Το κομμάτι των επαναπατρισμών, κυρίως

φοιτητών –ό,τι και να λέγεται– απειλούσε

να προκαλέσει μεγάλους πονοκεφάλους
στο κυβερνητικό στρατόπεδο πασχαλιάτικα. Η φόρμουλα της σταδιακής επιστροφής, άνοιξε τη βαλβίδα της εκτόνωσης. Ο
οδικός χάρτης που αποφασίσθηκε συγκέρασε τις έξωθεν πιέσεις που δεχόταν η
κυβέρνηση αλλά και τις εκ των έσω διαφορετικές απόψεις που υπήρχαν. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας παρά το γεγονός
ότι βρισκόταν πλησίον της σκληρής γραμμής των επιστημόνων για επιστροφές με
το σταγονόμετρο, στο τέλος κινήθηκε στη
λογική της χρυσής τομής που αφήνει και
τις δύο πλευρές ικανοποιημένες, υπό τις
περιστάσεις. Οι περιπτώσεις εκείνες που
δεν καλύπτουν τις ευπαθείς ομάδες, οι
δύσκολες, και δεν θα επιστρέψουν μέχρι
τέλος του μήνα, τουτέστιν ικανοποιούνται
οι επιστημονικές ανησυχίες για ενδεχόμενη επιβάρυνση του ιικού φορτίου της πανδημίας, και από την άλλη ο οδικός χάρτης
ικανοποίησης όλων των αιτημάτων σε βά-

θος τριμήνου, σε συνδυασμό με τον επιδοματικό μποναμά, θα επουλώσει τις
όποιες πληγές άνοιξε σε μαμάδες και
μπαμπάδες, η πασχαλιάτικη απουσία.

ριότερο που σχετίζεται με τη στράτευση
των 18άρηδων, την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς και την αποφοίτησή τους.
Στο κυβερνητικό επιτελείο ελπίζουν ότι
δεν θα αναγκασθούν να αγγίξουν το ευαίσθητο θέμα της θητείας των εθνοφρουρών που βρίσκονται στην πύλη εξόδου.

••••

Ηγεσία και κρίσεις

••••

Μετά από την πρόσφατη απόφαση του

Στο χακί

Αν στην περίπτωση με τους επαναπατρι-

σμούς, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πέτυχε να χρυσώσει το χάπι, ενώπιόν του, ενδεχομένως, να βρεθεί ένα παρόμοιο ζήτημα με μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας, η κατάταξη της καλοκαιρινής ΕΣΣΟ. Σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες, ακόμα και του βορρά,
κάποιες κυβερνήσεις προχώρησαν ήδη σε
επιμήκυνση της θητείας ή αναβολή κατάταξης νεοσυλλέκτων. Στην Κύπρο επίσημα
δεν υπάρχουν αλλαγές. Όλοι αναμένουν
την αξιολόγηση της πανδημίας τέλος Απριλίου, αν και πότε θα ξεκινήσει η σταδιακή
επιστροφή στην κανονικότητα και το κυ-

Ανώτατου Δικαστηρίου σε ό,τι αφορά στην
υπόθεση των αποκοπών και μειώσεων
στους μισθούς και στις συντάξεις των εργαζομένων στο Δημόσιο, ένα από τα διδάγματα που μπορεί να εξαχθεί είναι ότι,
αυτοί που βρίσκονται στην εξουσία κατά
τη διάρκεια μεγάλων κρίσεων, έχουν αυξημένα πλεονεκτήματα απέναντι στους
πολιτικούς τους αντίπαλους. Από την άλλη,
το μοναδικό εργαλείο που διαθέτει η αντιπολίτευση είναι… ο λόγος της, μόνο που τα
ΜΜΕ εστιάζουν σε εκείνους που λαμβάνουν τα μέτρα.
Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ

Το επιχείρημα υπέρ των πρόωρων εκλογών
Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

επαινείται ακόμη και από τον Γιουβάλ Χαράρι για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας.

Αφορμή για τη συζήτηση περί πρό-

ωρων εκλογών δόθηκε από μία πρόταση στο πρόσφατο διάγγελμα του
Κυριάκου Μητσοτάκη. «Μετά την
κρίση», είπε ο πρωθυπουργός, «η
κάθε εξουσία οφείλει να εγκαταλείπει το απυρόβλητο της ανάγκης, δυναμώνοντας τη λογοδοσία, γιατί καμιά έκτακτη συνθήκη δεν μπορεί να
αμφισβητεί τη δημοκρατική ευαισθησία». Αρκετά ασαφές –και μάλλον σκοπίμως–, ικανό όμως για να
ανάψει η κουβέντα, μολονότι η συγκεκριμένη αναφορά του πρωθυπουργού αφορούσε την αποκατάσταση της πλήρους λειτουργίας των
δημοκρατικών θεσμών. (Για τον λόγο αυτόν, άλλωστε, αμέσως μετά
την επίμαχη πρόταση, επισήμανε ότι
η Βουλή και οι θεσμοί δεν έπαψαν
να λειτουργούν παρά την πανδημία.)

Εντούτοις, η ειρωνεία της ομοιότη-

τας των περιστάσεων είναι αναπόφευκτη. Ο Τσίπρας, μετά τον Ιούλιο
του 2015, έκρινε αναγκαίο να ζητήσει από το εκλογικό σώμα ανανέωση της εντολής, για ένα νέο μνημόνιο που μας έφερνε και το οποίο
ήταν όλο δικό του. Την έλαβε και
χάρη σε αυτήν κυβέρνησε απρόσκοπτα τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Ατυχώς, ο Μητσοτάκης ενδέχεται να βρεθεί στην ίδια θέση, υποχρεωμένος να εφαρμόσει ένα μνημόνιο δικής μας επινοήσεως, απαραίτητο για να περάσουμε γρήγορα
από την ύφεση στην ανάκαμψη.

Θα είναι δικό μας μνημόνιο αυτό,

λαϊκής εντολής επί τη βάσει των
νέων δεδομένων της πραγματικότητας.

όχι έξωθεν επιβεβλημένο. Επίσης,
την εφαρμογή του θα αναλάβει μια
κυβερνητική ομάδα διαπιστωμένης
ικανότητας πλέον στη διαχείριση
δύσκολων καταστάσεων. Ολα αυτά
είναι πλεονεκτήματα, όμως για να
έχει ελπίδα επιτυχίας ένα τέτοιο
πρόγραμμα χρειάζεται πρωτίστως
την έγκριση των ψηφοφόρων. Οσο
ευνοϊκές και αν είναι οι συνθήκες,
δεν είναι απλό να τη ζητήσει ένας
πρωθυπουργός, εφόσον το εγχείρημα συνεπάγεται διπλές εκλογές.

Η διαφορά μεταξύ των δύο είναι τε-

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του

Αν το νόημα –το μάλλον αμφισβη-

τούμενο– αυτών των 27 λέξεων από
το διάγγελμα του πρωθυπουργού
είναι μια ασθενής αφορμή, εν σχέσει με την ένταση της συζήτησης
που έχει προκαλέσει, είναι επειδή
η αιτία που θέτει σε κίνηση τους
φόβους περί πρόωρων εκλογών είναι εντελώς πραγματική. Είναι ευνόητο να ξεσηκώνεται σύσσωμη η
αντιπολίτευση στην ιδέα και μόνο
των πρόωρων εκλογών, με τις τάσεις που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις αυτή την περίοδο. Επίσης, το
κλίμα εμπιστοσύνης που χτίζεται
τώρα δεν πρόκειται να εξαερωθεί
με τη σταδιακή επάνοδο στους κανονικούς ρυθμούς – θα είναι εκεί,
για να το αξιοποιήσει η κυβέρνηση
προς όφελός της. Με τέτοιες συνθήκες, είναι λογικό να τρομάζει η
αντιπολίτευση, διότι αυτό που βλέπει μπροστά της στο ενδεχόμενο
πρόωρων εκλογών είναι το φάσμα
της συντριβής.

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

Ωστόσο, ο φόβος της αντιπολίτευ-

σης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση
να είναι το κίνητρο μιας σοβαρής
κυβέρνησης – με την έννοια ότι δεν
χρειάζεσαι κάτι όταν δεν ξέρεις τι
θέλεις να το κάνεις. Οι εκλογικές νίκες δεν κερδίζονται για τις δάφνες,
αλλά επειδή συμβάλλουν στην
πραγματοποίηση ενός γενικότερου
πολιτικού οράματος, επειδή συμβάλλουν στην επιτυχία μιας στρατηγικής για τη χώρα, επ’ ωφελεία του
κοινού συμφέροντος. Εδώ ακριβώς
βρίσκεται και η ουσία του επιχειρήματος υπέρ των εκλογών, διότι, με-

τά την κρίση, οι συνθήκες της πραγματικότητας θα είναι πολύ διαφορετικές και η εντολή την οποία έλαβε
η κυβέρνηση θα είναι παρωχημένη,
αδύναμη να ανταποκριθεί στις νέες
συνθήκες.
Παλαιότερα, σε ομαλότερες περιό-

δους, γινόταν κατά καιρούς συζήτηση για την ανάγκη πρόωρων
εκλογών, προκειμένου να εξουδετερωθεί ο σκόπελος της απλής
αναλογικής (διότι μόνο αφού θα
έχουν γίνει οι επόμενες εκλογές,
με το σύστημα που ορίζει σήμερα ο

νόμος, θα μπορεί να αλλάξει ο σχετικός νόμος). Αυτό το κίνητρο έχει
πια ξεπεραστεί από άλλα, πολύ σοβαρότερα. Η ζημία στην οικονομία,
εξαιτίας μια κρίσης που κανείς δεν
περίμενε ούτε και μπορούσε να
προβλέψει, αναδιατάσσει προτεραιότητες και ανάγκες. Οι νέες
συνθήκες καλούν για νέο σχέδιο,
νέους στόχους, νέα χρονοδιαγράμματα, ενδεχομένως και νέα μέσα
για την επίτευξή τους. Στην ακραία
περίπτωση –κάτι που θα εξαρτηθεί
από την εξέλιξη της πανδημίας– μιλούμε, δηλαδή, για ανανέωση της

ράστια ως προς την προσωπική ευθύνη. Η ευθύνη του Τσίπρα το καλοκαίρι του 2015 ήταν δική του εξ
ολοκλήρου, ενώ ο Μητσοτάκης δεν
ευθύνεται που οι παγκολίνοι τρώνε
νυχτερίδες και οι Κινέζοι τρώνε
τους παγκολίνους και πάει λέγοντας μέχρι που φθάσαμε τους 2.500
νεκρούς στις ΗΠΑ μέσα σε μία ημέρα. Αντιθέτως, η κυβέρνησή του

Κυριάκου, εν προκειμένω, είναι η
ευθύτητα και η εντιμότητα με την
οποία θέτει τα ζητήματα στον κόσμο. Εντέλει, ας το πω ξανά, το μυστικό της ηγεσίας είναι πόση αλήθεια μοιράζεσαι με τον κόσμο που
ζητάς να σε ακολουθήσει.
ΦΑΛΗΡΕΥΣ

kassimatis@kathimerini.gr
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ΑΡΘΡΟ / Tου ΧΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Το νήμα από
την αρχή

Δεν υπάρχει
λεφτοδέντρο

Κανείς δεν ξέρει πόσο θα χρειαστεί να
μείνουμε σπίτι. Ούτε και τι θα επακολουθήσει όταν αρθούν τα μέτρα. Είμαστε
ενώπιον μιας νέας εποχής που κανείς
δεν μπορεί να δει καθαρά το περίγραμμά
της. Τα δεδομένα μας παύουν πια να
είναι δεδομένα. Η έννοια του χρόνου αποκτά άλλη
σημασία. Και η συνειδητοποίηση του πόσο ευάλωτοι
είμαστε μας υπαγορεύει καθημερινά αυτό που εύστοχα
έγραψε μια Πολωνή συγγραφέας: «Εξατμίζεται το πολιτισμικό παράδειγμα που μας διαμόρφωσε τα τελευταία διακόσια χρόνια και το οποίο λέει ότι είμαστε
πρωτομάστορες της δημιουργίας και ότι ο κόσμος
μας ανήκει». Και μέσα από αυτή τη συνειδητοποίηση
αναδύεται ένα ουσιαστικό ερώτημα. «Τι ακριβώς
είναι αυτό που αναζητάμε κυνηγώντας τον χρόνο,
το χρήμα, κυνηγώντας μια ζωή που στο βάθος δεν
ξέρουμε αν είναι αυτή που θέλουμε κι αν μας απελευθερώνει σαν ανθρώπους ή αν τελικά μας κρατάει
έγκλειστους σε ένα μηχανισμό που μας κλέβει οξυγόνο;».
Δεν ξέρω τι θα γίνει σε παγκόσμιο επίπεδο. Όπως
δεν ξέρω πώς η κάθε χώρα θα αντιμετωπίσει τα νέα
δεδομένα της. Ο κάθε άνθρωπος, ωστόσο, σε κάθε
γωνιά του πλανήτη, καλείται να αναμετρηθεί με τον
βαθύτερο του εαυτό. Και να διερωτηθεί αν αυτό το
όποιο ονομάτισε εξέλιξη ήταν όντως προχώρημα στο
να γίνει πιο άνθρωπος και η ζωή του πιο ανθρώπινη.
Διάβαζα τις προάλλες το γράμμα ενός Έλληνα που
ζει Σουηδία και ασθένησε από το κορωνοϊό. Την απελπισία του που το κράτος τον εγκατέλειψε στο έλεος
της μοίρας του. Ένα κράτος που άλλοτε θεωρούσαμε
πρότυπο κοινωνικής πρόνοιας και προόδου. Και τώρα
αποδεικνύεται ένα ακόμα κράτος του δυτικού κόσμου
που βάζει πρώτα την οικονομία και μετά τον άνθρωπο.
Διότι αυτή είναι η εποχή που φτιάξαμε. Σ’ αυτή την
εποχή επενδύσαμε, ώστε να πορευτούμε με την πλάνη
πως είμαστε άτρωτοι.
Με την οικονομία να ορίζει και να καθορίζει ποιοι
είμαστε και ποιοι πρέπει να γίνουμε. Να κατευθύνει
τους στόχους και τις διαδρομές μας και να προσαρμόζει
τις έννοιες του χρόνου, της ευτυχίας, της επιτυχίας
και της βαθύτερης ύπαρξης μας στα δικά της μέτρα.
Μέχρι που ένας ιός ανάγκασε αυτό τον παγκόσμιο
μηχανισμό να σβήσει τις μηχανές του και να δηλώσει
ήττα. Και τώρα κάποιοι παλεύουν για να ζήσουν, κάποιοι παλεύουν για να σώσουν αυτούς που κινδυνεύουν
και κάποιοι παλεύουν για να επικοινωνήσουν αυτό
που θεωρούν σημαντικό. Πώς θα είναι το αύριο κανείς
δεν ξέρει. Οφείλουμε, ωστόσο, να διερωτηθούμε ο
καθένας μας πώς θέλει αυτό το αύριο. Διότι είναι
πολλοί οι θάνατοι. Και γι’ αυτό έχουμε χρέος να
κάνουμε αυτή την ενδοσκόπηση. Για να νοηματοδοτήσουμε όλους αυτούς τους θανάτους ανθρώπων
που έφυγαν χωρίς κανένας να τους κρατάει σφικτά
το χέρι. Χωρίς κανένας να τους φιλήσει στο μέτωπο
ή να τους χαϊδέψει τα μαλλιά. Εμείς, ωστόσο, αλλιώς
μεγαλώσαμε.
Αλλιώς μάθαμε πως τελειώνει η ζωή. Με φιλιά στο
μέτωπο του νεκρού μας. Και με όλη την οικογένεια
να του γεμίζει το χώμα με λουλούδια. Ίσως αυτή η
επίγνωση να είναι μια άκρη. Για να διερωτηθούμε
πώς φτάσαμε ώς εδώ. Να ζούμε σε ένα νησί που παριστάνει πως δεν είναι νησί. Να κυνηγάμε τον χρόνο
και το χρήμα αντί τα χρωματιστά απογεύματα στη
θάλασσα που μας περιτριγυρίζει. Να χτίζουμε πύργους
και μισοτέλειωτες πλατείες αντί νοσοκομεία και γηροκομεία και ιδρύματα για τις ευάλωτες ομάδες. Να
ανεχόμαστε τον κάθε πολιτικάντη να διαφθείρει έναν
τόπο που θα έπρεπε να μυρίζει κιούλια και γιασεμιά
και να τον ραντίζει με βρώμα. Και να αποσιωπούμε
τις αλήθειες και τα βαθύτερά μας όνειρα προκειμένου
να συντηρηθεί αυτή η πλάνη της τάχα μου προόδου
και οικονομικής «ευημερίας». Αν θέλουμε να φανταστούμε το αύριο ίσως αυτή η παραδοχή να είναι μια
αρχή. Για να μπορέσουμε να επανεφεύρουμε τη ζωή
μας με κριτήριο το ευάλωτο της ύπαρξης μας και την
ομορφιά της ευθραυστότητάς μας.

σιακών δικαιωμάτων, όπως δεν θίγουμε ούτε τα
όσα κακώς τεκταίνονται στην υγεία. Πήραμε
μία γεύση όταν κυκλοφόρησε το περιβόητο βίντεο, με τον υπουργό Υγείας να λέει ανεπίσημα
σε δημοσιογράφους πως ο κορωνοϊός δεν είναι
τίποτα άλλο από μία γρίπη. Μόλις όμως κάποιοι
διερωτήθηκαν αν υποτιμήθηκε ο κίνδυνος και
αν γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο κλείνει το ένα νοσοκομείο μετά το άλλο, οι επαγγελματίες υγείας
νοσούν, και κυκλοφορούν χωρίς τον κατάλληλο
εξοπλισμό, τους χαρακτήρισαν «Εφιάλτες» που
τα έβαλαν με τον «μαχητή της πρώτης γραμμής»
Κωνσταντίνο Ιωάννου. Ένας «μαχητής» που δικαιούται όμως με ευκολία να διχάζει τους επαγγελματίες υγείας σε καλούς και κακούς, αλλά όχι
να ελέγχεται για το τι λέει στο παρασκήνιο. Δυσφορία, υπερβολές και υπερευαισθησίες χαρακτηρίστηκαν και οι αντιδράσεις όσων δυσφόρησαν με το αυταρχικό ύφος των κυβερνώντων
απέναντι στα μέτρα. Όλα αυτά είναι πολυτέλειες
εν καιρώ πολέμου και αυτοβούλως τα περιορίσαμε.
Πολυτέλεια είναι προφανώς και η πολυφωνία
των ΜΜΕ. Όσα Μέσα βρίσκονται σε δυσκολία
πρέπει να γίνουν επαίτες του κράτους, να «κλίνουν
ευλαβικά το γόνυ» στην κυβέρνηση και μέσω
εντύπου να διαβεβαιώνουν ότι θα σταθούν δίπλα
στο κράτος.
Δίπλα στο κράτος θα σταθούμε ΜΜΕ και πολίτες χωρίς υπογραφές, χωρίς χορηγίες και χωρίς
υποσημειώσεις. Γιατί αυτό λέει η συνείδησή
μας. Και επειδή η πανδημία θα αλλάξει τον κόσμο
όπως τον γνωρίζαμε, οφείλουμε να προσπαθήσουμε, έστω και τώρα να διαμορφώσουμε ένα
καλύτερο αύριο. Ένα αύριο όπου οι νοσηλευτές
δεν θα γυρίζουν με μαυροσάκουλα σε νοσηλευτήρια που καταρρέουν, με μία παιδεία που δεν
θα παραλύει σε περιόδους κρίσης, με κοινωνικό
κράτος, κρατικές αρχές που θα προστατεύουν
όλους τους πολίτες τους και με μία δημοσιογραφία
που δεν θα είναι επαίτης πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων. Μόνο έτσι θα σταθούμε
δίπλα στο κράτος. Όταν η συνείδησή μας μας
επιτρέψει να θίξουμε όλα τα κακώς έχοντα την
κατάλληλη στιγμή. Και αυτή η στιγμή είναι την
ώρα της κρίσης. Γιατί ό,τι επιχειρήσεις να πεις
μετά, αποτελεί μνημόσυνο. Και εσύ είσαι υπεύθυνος που υπό τον φόβο να μη χαρακτηριστείς
μηδενιστής επέτρεψες να μπουν άλλες τόσες
αδυναμίες κάτω από το χαλί.

Η αντίληψη ότι υπάρχουν, κάπου εκεί έξω,
πηγές από τις οποίες θα μπορούσαμε να
αντλήσουμε δισεκατομμύρια προκειμένου
να απαλλαγούμε από τα βάρη της οικονομικής κρίσης, δεν είναι απλώς φαιδρή, είναι
και επικίνδυνη. Οδηγεί στον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης και επιβαρύνει τη διαδικασία
λήψεως των αναγκαίων αποφάσεων.
Για παράδειγμα, την περίοδο 2011-12, οι δύσκολες
αποφάσεις για το τραπεζικό μας σύστημα αναβάλλονταν,
επειδή υπήρχε η προσδοκία, σε κύκλους της τότε κυβέρνησης, ότι θα θεσπιστεί ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός
ανακεφαλαιοποίησης τραπεζών που θα μας απάλλασσε
από την ευθύνη και το κόστος. Αυτή η αναβλητικότητα,
απλώς κατέστησε τις αποφάσεις ακόμη πιο οδυνηρές,
ενώ τέτοιος μηχανισμός ασφαλώς δεν έχει υπάρχει ούτε
και σήμερα. Το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης, που έχει
πράγματι θεσπιστεί, δεν απαλλάσσει ούτε από τις υποχρεώσεις των κρατών-μελών ούτε και από τις δυσκολίες
της διάσωσης τραπεζών με ίδια μέσα.
Αργότερα, στην κορύφωση της κρίσης του 2013, οι εισηγήσεις κυμαίνονταν από την αναζήτηση δισεκατομμυρίων ως βοήθεια από διάφορους περίεργους τύπους
από το εξωτερικό, την προπώληση φυσικού αερίου που
δεν είχαμε ακόμη ανακαλύψει, μέχρι και την έξοδο μας
από το ευρώ προκειμένου να τυπώσουμε δικό μας χρήμα.
Βεβαίως, η εκτύπωση εθνικού νομίσματος δεν απαλλάσσει
τα κράτη από τα οικονομικά τους προβλήματα. Απλώς
καθιστά εφικτή την υποτίμηση, η οποία έχει το ίδιο αποτέλεσμα και τις ίδιες οδυνηρές συνέπειες με τη μείωση
μισθών και συντάξεων, χωρίς όμως το σταθεροποιητικό
όφελος της συμμετοχής στην Ευρωζώνη.
Διαδεδομένη είναι και η αντίληψη ότι τα ευρωπαϊκά
κονδύλια είναι έξτρα χρήμα, πέραν των αυστηρών ορίων
του προϋπολογισμού. Η πραγματικότητα είναι ότι για το
κάθε ευρώ που εισπράττουμε ως χώρα από τα ευρωπαϊκά
διαρθρωτικά ταμεία, αντιστοιχεί ένα ευρώ που έχουμε
ήδη συνεισφέρει στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Σύντομα,
μάλιστα, λόγω των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης των τελευταίων ετών, η Κύπρος καθίσταται καθαρός συνεισφορέας, δηλαδή θα μας αναλογούν λιγότερα από όσα θα συνεισφέρουμε. Συνεπώς, τα ευρωπαϊκά κονδύλια αποτελούν
έσοδο το οποίο έχει ήδη υπολογιστεί και περιληφθεί στον
προϋπολογισμό. Εξαίρεση αποτελούν τα ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα, τα οποία όμως δεν είναι τεράστια και συνήθως επικεντρώνονται σε συγκεκριμένους
τομείς, όπως είναι η έρευνα και η καινοτομία.
Καθώς βρισκόμαστε σήμερα αντιμέτωποι με μια νέα
οικονομική κρίση, έχουν αρχίσει να αναδεικνύονται και
πάλι διάφορες φαεινές ιδέες για άντληση πόρων. Για παράδειγμα, πάει να δημιουργηθεί η εντύπωση, στην Κύπρο
και αλλού, ότι η έκδοση ευρωομολόγων ισοδυναμεί με
τη δημιουργία ενός ταμείου από το οποίο θα μπορούσαμε
να αντλήσουμε δωρεάν χρήμα. Πρόκειται για ψευδαίσθηση.
Είναι χρήσιμη και αναγκαία η έκδοση ευρωομολόγων.
Θα διασφαλίσει την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές για
όλα τα κράτη-μέλη και θα μειώσει το κόστος δανεισμού
για τα πιο ευάλωτα από αυτά. Με κανένα τρόπο όμως δεν
σημαίνει ότι άλλοι θα ξοδέψουν τα εκατομμύρια και άλλοι
θα τα εξοφλήσουν. Τα ευρωομόλογα, όπως και όλα όσα
έχουν αποφασιστεί σε επίπεδο Ε.Ε., συνιστούν μορφές
δανεισμού και δεν απαλλάσσουν κανένα κράτος-μέλος
από τις υποχρεώσεις του. Εδώ, βέβαια, φτάσαμε στο
σημείο να ακούμε αρχηγό κόμματος να εισηγείται ότι θα
πρέπει να αντλήσουμε πόρους από το De Minimis για να
τους μοιράσουμε στις επιχειρήσεις. Φαίνεται διέλαθε της
προσοχής ότι το De Minimis δεν είναι ταμείο, αλλά
κανόνας, που καθορίζει πώς θα μπορούσε κράτος-μέλος
να στηρίξει το ίδιο, με δικά του λεφτά, τις επιχειρήσεις
του. Πρέπει, με λίγα λόγια, να καταλάβουμε ότι λεφτοδέντρο
δεν υπάρχει. Ούτε στην Κύπρο, ούτε στην Ευρώπη. Η
ανάγκη για συνετή και αξιόπιστη οικονομική πολιτική
παραμένει σε κάθε περίπτωση. Η εύκολη οδός που αναζητούν κάποιοι δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο η οδός των
δύσκολων αποφάσεων, της γνώσης και της λογικής, της
παραγωγικής προσπάθειας και της σκληρής δουλειάς.
Έτσι καταφέραμε και σταθήκαμε στα πόδια μας μετά το
2013 και έτσι θα τα καταφέρουμε και αυτή τη φορά.

economidoum@kathimerini.com.cy

Ο κ. Χάρης Γεωργιάδης είναι αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ.

elenixenou11@gmail.com
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AKAΡΙΑΙΑ / Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

Τα μέλη μιας οικογένειας ενός ασθενούς άφησαν αυτό το πανό έξω από το Ιατρικό Κέντρο «Άγιος Ιωσήφ»
στο Burbank της Καλιφόρνιας.

ΔΙΕΛΚΥΣΤΙΝΔΑ / Tης ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Η συνείδηση κρίνεται στην κρίση
Δεν υπάρχει τίποτα πιο ελκυστικό
για τον άνθρωπο απ’ την ελευθερία
της συνείδησής του, λέει ο Ντοστογιέφσκι στους «Αδελφούς Καραμάζοφ», μα δεν υπάρχει και τίποτα πιο
βασανιστικό. Η συνείδηση του καθενός μετριέται πάντα την ώρα της κρίσης. Η
συνείδηση δεν συμβιβάζεται στην ισοπεδωτική
εμπιστοσύνη εξαιτίας της όποιας κρίσης. Η συνείδησή μας θα κρίνει την επόμενη μέρα της
κρίσης και τι κόσμο θα έχουμε. Όταν, λοιπόν,
το περασμένο Πάσχα, οι αρχές έψαχναν τα πτώματα επτά αλλοδαπών γυναικών η κυπριακή κοινωνία δήλωνε αποτροπιασμένη. Όχι μόνο εξαιτίας
της βιαιότητας των εγκλημάτων, αλλά και για
την ασύγγνωστη αμέλεια των αστυνομικών αρχών. Αμέλεια, γιατί, ενώ είχαν ενημερωθεί για
την εξαφάνισή τους από εργοδότες και φίλους,
οι αρμόδιοι αμέλησαν να κάνουν το προφανές:
Να εκτελέσουν το καθήκον τους.
Τότε, όταν επιχειρούσαμε να θέσουμε το ζήτημα του ρατσισμού και της εγκληματικής αμέλειας των αστυνομικών αρχών, μας έλεγαν πως
δεν είναι η ώρα για κριτική, καθώς αυτή μπορεί
να επηρεάσει αρνητικά την υπόθεση. Μας έλεγαν
πως το πόρισμα για την υπόθεση «Μεταξά» ετοιμάζεται και οι αρμόδιοι θα τιμωρηθούν καταλλήλως. Τα πτώματα εντοπίστηκαν μετά από 60
μέρες αλλά το πόρισμα για τις αστυνομικές ευθύνες ακόμα να δημοσιοποιηθεί. Ξέρουμε ότι
σήμερα ο Ιωνάς Νικολάου προαλείφεται για γενικός εισαγγελέας και πως ο τότε εκπρόσωπος
Τύπου της Αστυνομίας, ο οποίος μας έλεγε ψέματα
από αέρος για την κατάσταση, αναλαμβάνει
πλέον διευθυντική θέση στην Αστυνομία.
Έκλεισε συνεπώς συνοπτικά το θέμα, γιατί
εμείς το αφήσαμε. Χωρίς παραδειγματική τιμωρία
με τις θεσμικές αδυναμίες να παραμένουν κάτω
από το χαλί. Ένα χρόνο μετά, μεσούσης αυτής
της πρωτόγνωρης κρίσης, μία γνωστή αλυσίδα
αρτοποιείων εμφανίζεται να εργοδοτεί 12 αλλοδαπούς που μένουν όλοι μαζί. Αποτέλεσμα των
άθλιων –προφανώς– συνθηκών διαβίωσής τους,
ήταν και να κολλήσει ο ένας τον άλλον τον ιό. Αν
θίγαμε όμως ένα τέτοιο ζήτημα στην κα Αιμιλιανίδου, θα μας απαντούσαν ότι είμαστε εκτός τόπου
και χρόνου. Θα μας χαρακτήριζαν μηδενιστές.
Γιατί όσο μαίνεται μία τέτοια κρίση απαιτείται
ενότητα και οποιαδήποτε κριτική μόνο ως «κτύπημα
κάτω από τη μέση» μπορεί να εκληφθεί.
Και κλείνουμε το στόμα στο θέμα των εργα-

ΒΟΛΕΣ / Tου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ

Ανάσταση στη χρονιά του κορωνοϊού
Στο Μπέργκαμο της
βόρειας Ιταλίας πέθανε από κορωνοϊό, ο
πατήρ Τζουζέπε Μπεραρντέλι, 72 ετών,
ένας ιδιόρρυθμος παπάς, ο οποίος κυκλοφορούσε με μηχανάκι. Ο παπάς αρνήθηκε να δεχθεί
αναπνευστήρα, τον οποίο αγόρασαν
γι’ αυτόν οι ενορίτες του και ζήτησε
να δοθεί σε ένα νεαρό, ο οποίος βρισκόταν δίπλα του, στο νοσοκομείο.
Ο παπάς δεν έτυχε ούτε κηδείας,
αφού απαγορεύεται από τον νόμο.
Ωστόσο, οι ενορίτες του βγήκαν στα
μπαλκόνια και χειροκροτούσαν,
κατά τη μεταφορά της σορού του.
Στη Σερβία μετέστη στους ουρανούς, από κορωνοϊό, ο επίσκοπος
Βαλεβίου Μιλούτιν, σε ηλικία 71
ετών. Ο θρήνος είναι μεγάλος για
τον αγαπημένο Άγιο Επίσκοπο των
Σέρβων, όπως έγραψαν, τα Μέσα
Ενημέρωσης της χώρας. Ο ιεράρχης

μαζί με δύο άλλους ιερείς μολύνθηκαν κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης
πιστών. Οι δύο μεταστάντες στον
ουρανό, σύμφωνα με την έξωθεν
καλή μαρτυρία, είναι σήμερα στον
παράδεισο, βρίσκονται δίπλα στον
Θεό, ο καθένας στον δικό του πνευματικό χώρο, αφού θυσιάστηκαν
για την αγάπη των ανθρώπων, είτε
εκουσίως, είτε ακουσίως.
«Ο έρωτας στα χρόνια της χολέρας» είναι το κλασικό μυθιστόρημα
του Gabriel Garc a M rquez, καταγράφοντας τον απύθμενο ανθρώπινο
έρωτα. Ο Άγιος Νικόλας Καβάσιλας
μίλησε για τον «μανικό έρωτα» του
ανθρώπου για τον Θεό, αποτυπώνοντας τη θεία εμπειρία της εν Χριστώ Ζωής. Στην εποχή της πανδημίας του κορωνοϊού, ο έρωτας σίγουρα δεν χάνεται, ούτε στη μοναξιά
του εγκλεισμού, ούτε στις οικονομικές δυσκολίες, αλλά και ούτε στην
απουσία των πιστών από τις ακο-

λουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας
και της Αναστάσεως. Ο έρωτας, είτε
για τον Θεό, είτε για τους ανθρώπους,
είναι ισχυρός όπως ο θάνατος, όπως
θα έλεγε και ο σοφός Σολομών στο
περίφημο «Άσμα Ασμάτων».
Ο εγκλεισμός και η παρακολούθηση των ακολουθιών της Μεγάλης
Εβδομάδας από τις τηλεοράσεις,
ακόμη και με σπιτικά κεράκια, μοιραία οδηγεί και στην ενδοσκόπηση.
Τώρα που σταμάτησε με ένα θαυμαστό τρόπο ο χρόνος σε όλο τον
κόσμο, βρισκόμαστε μπροστά στον
άγνωστο εαυτό μας, στον καλό και
τον κακό, βρίσκονται απέναντι από
τα πάθη και οι αρετές μας, μπροστά
από τις αμαρτίες και τις ανομολόγητες επιθυμίες μας. Τώρα οι οικογενειακές αγκαλιές, όσοι επιτρέπονται, είναι πολύ πιο ζεστές και
οι άνθρωποί μας, μέσα από τη δοκιμασία, καθίστανται ο αληθινός
παράδεισός μας.

Η Ανάσταση του Χριστού και της
νίκης επί του θανάτου, την οποία
βιώνουμε με ένα διαφορετικό τρόπο
φέτος, μπορεί να υπολείπεται των
πανηγύρεων, αλλά σίγουρα δεν υπολείπεται της χαράς, η οποία αναδύεται από τον κενό τάφο του Χριστού. Το φετινό Πάσχα είναι σίγουρα
πολύ πιο αληθινό και πολύ λιγότερο
υποκριτικό, σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, για πολλούς ανθρώπους. Ούτε συνωστισμός στις εκκλησίες, ούτε στρατιώτες γύρω από
τον Επιτάφιο, ούτε επίσημοι στις
πρωτοκαθεδρίες, ούτε λαμπρατζιές,
ούτε και κροτίδες.
Κανένας δεν σπρώχνεται για να
κοινωνήσει το Σώμα και το Αίμα
του Χριστού και κανένας δεν γνοιάζεται αν θα βρει σκάμνο στην εκκλησία. Οι προσευχές για τους δικούς
μας ανθρώπους, για τους γιατρούς
και τους νοσηλευτές, για τους αρρώστους είναι πιο δυνατές και σί-

γουρα θα έχουν ανταπόκριση από
τον Αναστημένο Χριστό, την Παναγία και τους αγίους μας.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο μήνυμά του για τη
Μεγάλη Εβδομάδα ανέφερε: «Πάσχα
δεν είναι στην παράδοσή μας μόνον
η μία ‘κλητή και αγία ημέρα’. Πάσχα
είναι όλη η ζωή της Εκκλησίας. Ανάσταση είναι η ‘δόξα της Εκκλησίας’
και ο ‘πλούτος της Βασιλείας’. Η
Ανάσταση είναι ολόκληρη η πίστη,
το ήθος και ο πολιτισμός της Ορθοδοξίας. Πάσχα είναι κάθε Θεία
Λειτουργία. Ανάσταση είναι κάθε
ταπεινό εξωκκλήσι, κάθε ιερός ναός.
Οι άγιοι και οι μάρτυρες της πίστεως,
οι ιερές εικόνες που προσκυνούμε,
κάθε πράξη αγάπης και φιλανθρωπίας, αναδίδουν το άρωμα της Αναστάσεως. Η ζωή των πιστών είναι
καθημερινό Πάσχα. Γνωρίζουμε τι
σημαίνει Ανάσταση, επειδή ξέρουμε
τι θα πει Σταυρός. Είμαστε η Εκ-

κλησία του Σταυρού και της Αναστάσεως…».
Στη χρονιά του κορωνοϊού, αν
είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να
λέμε και να ξαναλέμε είναι τα λόγια
του Αγίου Σεραφείμ του Σάρωφ.
«Χριστός Ανέστη, χαρά μου». Τα λόγια του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στον περίφημο κατηχητικό
του λόγο. «Πάντες απολαύσετε του
συμποσίου της πίστεως. Πάντες απολαύσατε του πλούτου της χρηστότητος. Μηδείς οδυρέσθω πταίσματα,
συγγνώμη γαρ εκ του τάφου ανέτειλε.
Μηδείς φοβείσθω θάνατον, ηλευθέρωσε γάρ ημάς του Σωτήρος ο θάνατος». Και να αναφωνούμε «Ανέστη
Χριστός και πεπτώκασι δαίμονες.
Ανέστη Χριστός και χαίρουσιν άγγελοι. Ανέστη Χριστός και η ζωή πολιτεύεται. Ανέστη Χριστός, και νεκρός ουδείς επί μνήματος».

kaparispan@yahoo.gr

Και το φιλότιμο
θέλει το σύστημά του
Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Την επόμενη φορά
που θα πάτε να ψηφίσετε και να «σταυρώσετε» κάποιον για
βουλευτή, καθίστε
λίγο και σκεφθείτε:
«Είμαι σίγουρος ότι τον θέλω αυτόν
να διαχειρίζεται την τύχη τη δική
μου και του τόπου σε μια μεγάλη
κρίση;» Η ευθύνη είναι δική σας,
δική μας, όλων. Αν διαλέγουμε τηλεμαϊντανούς, ανθρώπους που δεν
έχουν δοκιμαστεί και δεν έχουν







Ο ψηφοφόρος έχει ευθύνη καθώς με την επιλογή των βουλευτών,
όταν έλθει η ώρα της
κρίσης, βρίσκονται σε
θέσεις-κλειδιά άνθρωποι κατώτεροι των περιστάσεων.
νιώσει μια στιγμή τον κίνδυνο της
απόλυσης, «ομορφονιούς και ομορφονιές», άτομα που έχουν μείνει
κολλημένα στα πανεπιστημιακά
τους αμφιθέατρα, κακό του κεφαλιού μας κάνουμε. Γιατί όταν έλθει
η ώρα της κρίσης, βρίσκονται άνθρωποι κατώτεροι των περιστάσεων
σε θέσεις-κλειδιά να διαχειρίζονται
τις τύχες μας. Το πολιτικό προσωπικό της χώρας είναι δυστυχώς κατώτερο των περιστάσεων, ανεξαρτήτως κόμματος. Και για να είμαι
σαφής, δεν θεωρώ ότι η λύση είναι
οι ούτως αποκαλούμενοι τεχνοκράτες. Οχι απαραίτητα. Η εμπειρία
έχει δείξει ότι αυτοί είναι που μεταλλάσσονται με το που κάθονται
σε υπουργική καρέκλα. Ξεχνάνε
την τέχνη ή την επιστήμη τους.
Μεταμορφώνονται σε κάτι άλλο
από αυτό που ήξεραν όσοι τους
γνώριζαν· είναι σαν κάποιος να

τους έχει κάνει μετάγγιση αίματος
του Μαυρογιαλούρου. Λιώνουν με
την πίεση, τρελαίνονται με τη δημοσιότητα, και αποτέλεσμα μηδέν.
Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα
σωστό μείγμα πολιτικών με τσαγανό
και καταξιωμένων επαγγελματιών
από διάφορους χώρους, που δεν
θα μεταλλάσσονται. Εύκολο; Καθόλου. Εχουμε πει ότι το καμίνι της
πολιτικής λίγοι το αντέχουν. Είναι
όμως δική μας υποχρέωση και ευθύνη να κάνουμε τις σωστές επιλογές, όχι με βάση το ποιος είναι
πιο φωτογενής ή φωνάζει περισσότερο στα πρωινάδικα.Και μετά,
είναι κρίσιμο να υπάρξει μια έντιμη
πολιτική συμφωνία ότι δεν παίζουμε
με τον ζωτικό πυρήνα του κράτους.
Το καταφέραμε με κόπο, και ύστερα
από ζημιές, στις Ενοπλες Δυνάμεις.
Και πριν και τώρα, για παράδειγμα,
επελέγησαν οι πιο άξιοι για αρχηγοί
Ενόπλων Δυνάμεων και των διαφόρων κλάδων, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ, έπειτα από κάποια
μπρος-πίσω, παραδέχθηκε ότι ο
Τσιόδρας θα ήταν και δική του επιλογή. Αυτός είναι ο δρόμος μπροστά
για να γίνουμε ένα σοβαρό κράτος
με συνέχεια. Το ρουσφέτι το πληρώνεις ακριβά την ώρα της κρίσης.
Αν έχεις διαλέξει κάποιον κομματικό
ή απλά κολλητό για θέση ευθύνης,
είναι σχεδόν βέβαιο ότι αφενός δεν
ξέρει τη δουλειά, αφετέρου δεν έχει
τον σεβασμό εκείνων που δίνουν
τη μάχη στην πρώτη γραμμή. Ο,τι
χειρότερο δηλαδή.
Σε αυτές τις τελευταίες κρίσεις
μάθαμε ότι ο Ελληνας κάνει θαύματα, αρκεί: α) να τον εμπνέει κάποια ηγεσία, β) να υπάρχουν κανόνες καθαροί για όλους και γ) να
φαίνεται ότι ηγούνται οι καλύτεροι
σε κρίσιμους τομείς. Φιλότιμο έχουμε, αλλά και αυτό θέλει το σύστημά
του για να κάνει θαύματα. Και είναι
θαύμα ότι η χώρα από παράδειγμα
προς αποφυγή έγινε παράδειγμα
προς μίμηση.

ΓΝΩΜΕΣ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

Δύσκολοι καιροί για
αισιόδοξους. Το ΔΝΤ
προβλέπει ότι η πανδημία θα προκαλέσει
τη χειρότερη παγκόσμια ύφεση από το
κραχ του 1929. Το διεθνές σύστημα
διακυβέρνησης δείχνει αδύναμο να
αντιμετωπίσει την κρίση. Ενώ η
ανατροπή των δεδομένων σε πολλές
χώρες μπορεί να οδηγήσει σε βελτιώσεις στην οικονομία και σε δικαιότερες κοινωνίες, το ίδιο πιθανό
είναι να επιτρέψει τον περιορισμό
δικαιωμάτων και περισσότερο αυταρχισμό. Στην Ελλάδα, η επιτυχημένη διαχείριση της πανδημίας σώζει ζωές και προσδίδει νέα αξιοπιστία
στη χώρα, αλλά οι προκλήσεις της
επόμενης ημέρας θα είναι τόσο μεγάλες, που απαιτείται εθνικός άθλος
για να εξασφαλιστεί η σταθερότητα,
για να αρχίσει η ανάκαμψη από ακόμη χαμηλότερο επίπεδο και με μεγαλύτερο χρέος. Η Ε.Ε., παρά την
αναμφισβήτητη συμβολή της στην
αντιμετώπιση της κρίσης, συνηθίζει
να είναι αρκετά βήματα πίσω από
τις εξελίξεις, με αποτέλεσμα να επιδεινώνονται οι κρίσεις πριν υιοθετήσει μέτρα αποτροπής τους.
Οσο παραμένει απρόβλεπτος ο

ιός SARS-CoV-2 (που προκαλεί την
ασθένεια COVID-19), χωρίς εμβόλιο
ή συγκεκριμένη θεραπεία, είναι δύσκολο να υπολογίσει κανείς το μέγεθος της ζημίας που θα υποστεί
κάθε χώρα και η παγκόσμια οικονομία. Και σήμερα να έληγε ο συναγερμός, η παραγωγή και η κατανάλωση θα αργήσουν να επανέλθουν στα σημεία όπου βρίσκονταν
πριν από λίγους μήνες. Αυτό θα πλήξει την παγκόσμια οικονομία και
όσους κλάδους ασχολούνται με τις
μεταφορές και τον τουρισμό. Περισσότεροι άνεργοι, υψηλότερες
δαπάνες για την υγεία, λιγότερα
έσοδα από επιχειρήσεις και εργαζομένους είναι εκρηκτικό μείγμα
για κάθε εθνική οικονομία και, συνεπώς, για την πολιτική και την κοινωνία.
Σε τι μπορούμε να ελπίζουμε,
λοιπόν; Ισως ο νέος κορωνοϊός καταφέρει να ανοίξει τα μάτια αρκετών
πολιτών και πολιτικών σε όλον τον
κόσμο ως προς τις αδυναμίες των
διεθνών οργανισμών, αλλά και αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων.
Είναι πασιφανές πλέον ότι οι «ισχυροί άνδρες» Τραμπ, Μπολσονάρο,
Ερντογάν κ.ά. αποτελούν πρόβλημα
για τη χώρα τους και για τον κόσμο.

Είναι φανερό, επίσης, ότι η κινεζική
διαχείριση των πρώτων εβδομάδων
της νόσου αποκαλύπτει σοβαρές
αδυναμίες, ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ολιγώρησε
στην αρχή, ότι οι πρώτες αντιδράσεις
στην Ευρώπη ήταν σπασμωδικές,
βασισμένες σε εθνικά συμφέροντα
και όχι στο συλλογικό καλό. Εντός
χωρών, η πανδημία και οι νέες υποχρεώσεις που προέκυψαν ανέδειξαν
την ανάγκη για νέες προτεραιότητες
της πολιτικής και της οικονομίας,
με κορυφαίο πρόβλημα αυτό της
ανισότητας – χαμηλά εισοδήματα
μεγάλων ομάδων εργαζομένων και
περιθωριοποίηση πολλών άλλων.
Τα προβλήματα είναι φανερά.
Μένει τώρα στους ψηφοφόρους να
επιλέγουν τους ηγέτες τους με καλύτερα κριτήρια και οι κυβερνήσεις
να συνεργάζονται για να επιτύχουν
αξιόπιστες λύσεις για προβλήματα
που ξεπερνούν τις ικανότητες της
όποιας χώρας. Ενώ τεχνολογικοί
κολοσσοί ισχυροποιούνται περαιτέρω και η ηλεκτρονική διείσδυση
στη ζωή μας διευρύνεται, η εξέλιξη
αυτή δίνει στους πολίτες φωνή.
Αρκεί να ενημερώνονται σωστά
και να τη χρησιμοποιούν με σοβαρότητα. Θα μπορούσε να πει κανείς

ότι αυτή η ελπίδα είναι αφελής, η
Ιστορία όμως δείχνει πως ό,τι και
αν θέλουν οι ηγέτες, εάν δεν πείθονται οι πολλοί, τα σχέδια των λίγων δεν ευδοκιμούν. Ασφαλώς, η
γοητεία του εθνικισμού και του
λαϊκισμού είναι ισχυρή. Οταν όμως
γίνεται αντιληπτό ότι η επιβίωση
εξαρτάται από τη συνεννόηση και
τη συνεργασία, ολοένα και περισσότεροι θα αναγνωρίσουν την αξία
διεθνών οργανισμών και συναινετικών διαδικασιών, γυρίζοντας την
πλάτη σε δημαγωγούς. Ισως, παρά
την αρχική στροφή προς το κλείσιμο των συνόρων, ο κορωνοϊός
να επιβραδύνει τις επικίνδυνες δυναμικές που αναπτύσσονταν τελευταίως. Και να επιδεινωθεί η κατάσταση, όσο θυμόμαστε τα μεγάλα
επιτεύγματα της Ε.Ε. –την ειρήνη
και την ευημερία– και άλλων οργανισμών, τόσο θα επιδιώκουμε
τη βελτίωση, όχι την κατάργησή
τους. Οταν το θαύμα έχει γίνει μία
φορά, μπορεί να επαναληφθεί. Η
αισιοδοξία δεν είναι φαντασίωση,
δεν είναι αφέλεια. Με την προσεκτική ανάγνωση της πραγματικότητας, είναι οδηγός, υποχρέωση
και υπόσχεση. Αέρας στα πανιά
και στα πνευμόνια μας.

Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ








Επί αιώνες, πριν καταστεί εφικτή η μεταφορά
του Αγίου Φωτός με αεροσκάφη αυθημερόν
από την Ιερουσαλήμ,
γιόρταζαν την Ανάσταση
οι πιστοί με αναμμένες
τις λαμπάδες με φως
που δεν στερείτο αγιότητος.
συνετελέσθη άπαξ εις σωτηρίαν
των ανθρώπων. Δεν επαναλαμβάνεται κατ’ έτος. Και αυτό που πρόκειται να λείψει φέτος είναι ο τελετουργικός εορτασμός, στον οποίο
μετέχουν όλοι, πιστεύοντες και μη
πιστεύοντες, εξίσου.
Γνωρίζουν οι πιστοί επίσης ότι,
αφού απαγορεύθηκε η συμμετοχή
τους στις ακολουθίες της Μεγάλης
Εβδομάδος, δεν ήταν δυνατός ο
τελετουργικός εορτασμός της Αναστάσεως. Από άποψη θεολογική
ενδεχομένως αυτό θα αποτελούσε
αίρεση, διότι η Σταύρωση και η
κάθοδος του Ιησού στον Αδη είναι
άρρηκτα συνδεδεμένες με την

έγερσή του. Ακατανόητος υπήρξε
ο θόρυβος που δημιουργήθηκε για
το ενδεχόμενο της μη μεταφοράς
του Αγίου Φωτός από τον Πανάγιο
Τάφο. Μα εδώ και αιώνες, πριν καταστεί εφικτή η μεταφορά του με
αεροσκάφη αυθημερόν από την
Ιερουσαλήμ, γιόρταζαν την Ανάσταση οι πιστοί με αναμμένες τις
λαμπάδες με φως που δεν στερείτο
αγιότητος. Αυτό δεν είναι πίστη,
αλλά είναι σύγχυση φρενών τμήματος του εκκλησιάσματος.
Υπάρχουν βέβαια και οι άλλοι,
οι θύραθεν φιλόσοφοι και αναλυτές,
όλοι όσοι προβάλλουν πως το «μοτίβο αναστάσεως» θεοτήτων υπήρχε στην αρχαιότητα, προ της ελεύσεως του Ιησού στη Γη.
Είναι αλήθεια η ύπαρξη παρόμοιων δοξασιών. Αλλά πέραν των
θεολογικών επιχειρημάτων, που
ως αναρμόδιοι δεν θα επικαλεσθούμε, θα πρέπει να ερμηνευθεί
πώς η ανορθολογική αυτή πίστη
και αντίληψη διαμόρφωσε τον πολιτισμό της ανθρωπότητος για αιώνες. Ο χριστιανισμός υπήρξε η
μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία
του ανθρώπου, έως ότου με τον
Διαφωτισμό επιχειρήθηκε νέα ανατροπή, προσφεύγοντας στα κείμενα
των διανοητών της αρχαιότητος,
πρωτίστως των Ελλήνων. Αλλά ουδέποτε υποκατέστησε την πίστη.
Από την άλλη όμως πλευρά, και
η σχέση του πιστού με τον Χριστό
δεν είναι εύκολη υπόθεση. Τρία
χρόνια ακολουθούσαν τον Ιησού
ως μαθητές του οι υιοί Ζεβεδαίου.
Αλλά καθώς πορεύονταν προς την
Ιερουσαλήμ, του ζήτησαν να τους
υποσχεθεί πως στη Δευτέρα Παρουσία θα εξασφάλιζαν θέση ο
ένας εκ δεξιών του και ο άλλος εξ
ευωνύμων. Τόσα είχαν αντιληφθεί
από τη διδασκαλία του.
Ασκηση υπεράνθρωπη είναι ο
χριστιανισμός και ελάχιστοι αυτοί
που τελικώς την πετυχαίνουν. Καλή
Ανάσταση, λοιπόν, κατ’ οίκον, και
από την άλλη εβδομάδα επιστροφή
στα γήινα.
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Αισιόδοξοι στη μάχη

Ανάσταση κατ’ οίκον
Διασαλεύτηκαν λόγω
της πανδημίας του
κορωνοϊού, όχι η τάξη και η ουσία των
πραγμάτων, αλλά οι
συνήθειες και οι από
αιώνων παραδόσεις των χριστιανών. Γι’ αυτό ο εορτασμός της Αναστάσεως του Κύριου, σήμερα τα
μεσάνυχτα, θα είναι αλλιώτικος
από των άλλων χρόνων. Δεν είναι
ασήμαντη παρέκκλιση αυτή, αλλά
δεν είναι και μοιραία. Δεν πρόκειται
να κλείσουν διά παντός οι εκκλησίες. Δεν πρόκειται να καταφύγουν
οι χριστιανοί ξανά στις κατακόμβες.
Ο χριστιανός γνωρίζει ότι το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού
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Να ξανασμίξουν η Γιορτή με το «νόημα»
Στην πλειονότητά τους οι σύγχρονες
κοινωνίες διαστέλλουν την όποια
γιορτή (θρησκευτική ή εθνική) από
το «νόημά» της. «Νόημα» λέμε την
αιτία και τον σκοπό πράξεων, συμβάντων, ενεργημάτων, τη σημασία
τους για τη ζωή μας. Και «γιορτή»
ονομάζουμε τη συλλογική χαρά και
ευφροσύνη που εισπράττουμε από
συμβάντα - γεγονότα ευεργετικά
για τη ζωή όλων μας.
Ο συλλογικός εορτασμός συνεπαγόταν πάντοτε κοινή αργία. Οταν
οι άνθρωποι γιορτάζουν, δεν εργάζονται, έχουν «σχόλη», εγκαταλείπουν την «α-σχολία». Η ασχολία είναι δουλεία στην ανάγκη, η σχόλη
ανακουφίζει την ασχολία, η ασχολία
παρηγορείται από τη σχόλη. «Ασχολούμεθα ίνα σχολάζωμεν», είπε ο
Αριστοτέλης.
Σχολάζουμε και γιορτάζουμε με
τη μνήμη πάντοτε κάποιας μεγάλης
χαράς που δίνει σταθερά «νόημα»
στη ζωή μας. Εστω, σε μια «μικρά
ζύμη», ελάχιστη πληθυσμική ομάδα.
Κάποτε, στις χριστιανικές κοινωνίες,
όταν η συνοχή της συλλογικότητας
προέκυπτε από μια κοινή εύρεση
και βίωση ελπίδας για ελευθερία
από τον θάνατο, οι γιορτές ήταν
εκρήξεις χαράς από ρεαλιστική ψηλάφηση αυτής της προσδοκίας.
Τότε αυτονόητο πλαίσιο του βίου
ήταν η κοινωνία των σχέσεων, οικογένεια και κοινότητα. Οι άνθρωποι μοιράζονταν τη ζωή, ανάγκες,
χαρές και πόνους – δεν λογάριαζαν
για «πρόοδο» τη θωράκιση της εγωτικής ακοινωνησίας με ατομικά «δικαιώματα».








Πασχάλια υπαρκτική
ελευθερία από χρόνο θάνατο.
Σήμερα, το «νόημα» της γιορτής
αρχίζει και τελειώνει στην αργία,
ίσως και σε κάποια διαφοροποίηση
των εδεσμάτων. Το αίνιγμα του θανάτου το απωθούμε ή το παρακάμπτουμε, οι άνθρωποι προτιμάμε το
απλοϊκότερο ενδεχόμενο: να μηδενίζεται η ύπαρξη με τον θάνατο.
Συντηρούμε ακόμα εθιμοτυπικά
κατάλοιπα της άλλοτε εόρτιας χαράς
του κοινοτικού βίου, εκκλησιαστικές
ονομασίες περιόδων ή ημερών αργίας και ευωχίας, ίσως και τη συναισθηματική εμμονή σε θρησκευτικές τελετουργίες που εκτιμώνται
για τη γραφικότητά τους. Συντηρούμε προσχήματα, οι «γιορτές»
μας δεν έχουν «νόημα».
Σε αυτή την ανεπρόκοπη χώρα,
που συνεχίζουμε να τη λέμε «Ελλάδα», η ιστορική αποτυχία μας
των κατοίκων και πολιτών της είναι
μια πραγματική οδύνη. Κυριολεκτικά και συγκεκριμένα: Διακόσια
χρόνια τώρα, είναι αδύνατο να συνειδητοποιήσουμε (ο λαός, οι πολιτικοί μας ηγέτες, το επιστημονικό
δυναμικό, οι δάσκαλοι, οι δημιουργοί
- καλλιτέχνες) πως όταν στο Σύνταγμά μας ονομάζουμε την Εκκλησία «επικρατούσα εν Ελλάδι θρησκεία» κατεδαφίζουμε και διαγράφουμε, όχι δοξασίες, «πεποιθήσεις»,
χρησιμοθηρικές πρακτικές κοινω-

νικής συνοχής, αλλά την ιστορική
δυναμική ενός πολιτισμού.
Αυτές οι δύο λεξούλες «επικρατούσα θρησκεία» αρνούνται και
ατιμάζουν την «πόλιν» των Ελλήνων, την «εκκλησία του δήμου»,
την «πολιτικήν τέχνην» ως άθλημα
μίμησης του «τρόπου της του παντός διοικήσεως», τρόπου της αθανασίας και του συμπαντικού κάλλους. Να μιλάνε οι Ελληνες για «επικρατούσα θρησκεία» σημαίνει ότι
δεν καταλαβαίνουν πια τίποτε από
τον Παρθενώνα, τίποτε από την
Αγια-Σοφιά, γέννησαν κατά λάθος
τον Πανσέληνο και τον Ρωμανό τον
Μελωδό, πέρασαν τυχαία από την
τραγωδία στην ευχαριστιακή δραματουργία, τυχαία από τον Αριστοτέλη στον Μάξιμο τον Ομολογητή.
Ισως σκόπιμα, όσοι πιθηκίζουν
τον μηδενισμό και αμοραλισμό για
να ακκίζονται σαν «προοδευτικές»
δυνάμεις, υπερτονίζουν τα συμπτώματα παρακμής, δηλαδή θρησκειοποίησης, της Εκκλησίας στην
Ελλάδα. Βλέπουν στην Εκκλησία
μόνο την παιδαριώδη ηθικολογία,
τον θεολογικό αναλφαβητισμό, την
ψυχανωμαλία των δήθεν «συντηρητικών» κληρικών και λαϊκών –
με πολυθόρυβη αγραμματοσύνη
και ψυχαναγκασμό.
Χαρακτηριστική η συγκεφαλαίωση όλων αυτών των συμπτωμάτων
σε δύο κραυγαλέες εμμονές που
ταλαιπώρησαν την ελλαδική Εκκλησία στο φετινό Πάσχα: Ο ναρκισσισμός των «συντηρητικών»
απαιτούσε να υποταχθεί η εκκλησία
στην ψυχολογική τους ανάγκη να

λατρεύουν είδωλα. Πρώτο είδωλο,
το Αγιο Φως, το «αυθεντικό» και
«γνήσιο», που με προγραμματισμένη κάθε χρόνο θαυματοποιία, εξάγεται αεροπορικώς από τα Ιεροσόλυμα. Και δεύτερο είδωλο, ο άρτος
και ο οίνος της Ευχαριστίας, που
(όπως το απαίτησε η ρωμαιοκαθολική νοησιαρχική ειδωλοποιία) υφίστανται «μεταστοιχείωση» (transubstantiatio), θεοποιούνται μαγικά.
Δεν υποψιάζονται οι θλιβεροί
νάρκισσοι της «συντηρητικής» εγωπάθειας ότι έτσι καταργούν τον πυρήνα του χριστιανικού ευ-αγγελίου.
Οτι ο Θεός δεν είναι «οντότητα»,
ένα αναγκαία προκαθορισμένο «τι»,
είναι σχέση, η ύπαρξη ως σχέση:
είναι «Πατήρ», «Υιός», «Πνεύμα»,
υποστάσεις που ορίζονται ως ελευθερία αγάπης – «ο Θεός αγάπη εστί»
(1 Ιωαν. 4,16). Δεν προκαθορίζεται
από την αναγκαιότητα να υπάρχει,
αλλά αυτοκαθορίζεται ως ελευθερία
αγάπης, αγάπης που «γεννά» και
«εκπορεύει». Η αγάπη (ο «μανικός
έρως») είναι ο τρόπος ύπαρξης (όχι
απλώς συμπεριφοράς) του Θεού.
Επομένως, το Αγιο Φως είναι
άγιο, επειδή κοινωνείται αγαπητικά
«εκκλησιαζόμενο», όχι μαγικά επιβαλλόμενο καθιστώντας την πίστη
«αναγκαστή κατά πάντων».
Και τα «τίμια δώρα» της Ευχαριστίας, η κοινωνία του άρτου και
του οίνου, δεν μεταστοιχειώνουν
το κτιστό σε άκτιστο, αλλά χαρίζουν
στο κτιστό να υπάρχει με τον τρόπο
του ακτίστου, την αγαπητική ελευθερία.

14

l

ΓΝΩΜΕΣ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Μ. Σάββατο 18 - Κυριακή Πάσχα 19 Απριλίου 2020

Δεν θα υπάρξει επόμενη,
αλλά μια άλλη μέρα
Η πανδημία του covid19 συνεχίζει να κτυπά
ανελέητα την ανθρωπότητα. Η ραγδαία εξάπλωση του κορωνοϊού πραγματικά τρομάζει. Κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμοί προσπαθούν να περιορίσουν, με τα μέσα
που διαθέτουν, τις απώλειες. Υπάρχουν
περιπτώσεις χωρών όπως η Ιταλία, η
Ισπανία και οι ΗΠΑ, που όσο και αν
προσπαθούν, είναι δυστυχώς ανήμπορες να αναχαιτίσουν την καταστροφή. Οι σκηνές που βλέπουμε είναι
εφιαλτικές. Όταν βλέπεις νοσοκομεία
σε τέντες στο Central Park της Νέας
Υόρκης τότε διερωτάσαι αν έφτασε το
τέλος του κόσμου. Οι εικόνες που βιώνουμε καθημερινά με έρημες μεγαλουπόλεις, με παραμελημένους ασθενείς στο πάτωμα και καμιόνια φορτωμένα φέρετρα, θυμίζουν έργα επιστημονικής φαντασίας. Ο γ.γ. των Η.Ε.
Αντόνιο Γκουτιέρες χαρακτήρισε την
κατάσταση ως την χειρότερη από τον
Β΄ παγκόσμιο πόλεμο. Η δραματική
διάσταση της πανδημίας δικαιώνει
την εκτίμηση του επικεφαλής του ΟΗΕ.
Είναι πραγματικά μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Είναι από τις περιπτώσεις
που οι διάφορες εκτιμήσεις, σωστές ή
λανθασμένες καταντούν να είναι ταυτόσημες.
Είναι όμως ο covid-19 θανατηφόρος
ιός; Σίγουρα είναι. Κατά την περίοδο
από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 25η
Μαρτίου του 2020, 21.297 άνθρωποι
έχουν καταλήξει λόγω του κορωνοϊού.
Όμως οι αριθμοί φέρνουν στο φως και
άλλες πραγματικότητες. Την ίδια περίοδο, 113.034 άνθρωποι έχουν χάσει
τη ζωή τους από την εποχιακή γρίπη.
Ακόμα ,πάντα κατα την ίδια περίοδο,
228,095 πέθαναν από μαλάρια και
249.904 έθεσαν μόνοι τους τέρμα στη
ζωή τους. Συνεπώς οι πιο πάνω αριθμοί
δείχνουν ότι, με η χωρίς κορωνοϊό,
εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως
θα πεθαίνουν κάθε χρόνο.
Αυτό όμως που κάνει τον covid-19
να χαρακτηρίζεται ως η χειρότερη πανδημία του αιώνα δεν είναι η θνητότητα
αλλά το άγνωστο και η ραγδαία του
μετάδοση. Πολλοί ισχυρίζονται ότι η
ανακάλυψη εμβολίου θα είναι η λύση.
Όμως, μήπως δεν υπάρχει εμβόλιο
κατά της εποχιακής γρίπης και παρά
την ύπαρξη του χάνονται εκατοντάδες
χιλιάδες ζωές;
Όπως ήταν αναμενόμενο έχουν
αναπτυχθεί αντικρουόμενες απόψεις
όσον αφορά την κρίση του κορωνοϊού.
Μάλιστα ο καθηγητής Ιατρικής, Επιδημιολογίας και Υγείας του Πληθυσμού
και Στατιστικής στο Πανεπιστήμιο του
Stanford, Γιάννης Ιωαννίδης, διερωτάται αν τα όσα συμβαίνουν σήμερα
αποτελούν το φιάσκο του αιώνα. Αν
και χαρακτηρίστηκε αιρετικός, η άποψη
του στηρίζεται στο γεγονός ότι πολλές
χώρες έχουν αποφασίσει να πάρουν
σκληρά μέτρα χωρίς ουσιαστικά να

έχουν αξιόπιστα στοιχεία για την πανδημία. Στην ουσία πήραν τα μέτρα
γιατί τα πήραν και άλλοι.
Το ποια σχολή σκέψης έχει δίκαιο
και πια άδικο θα φανεί κατόπιν εορτής.
Ίσως στο τέλος της ημέρας, όταν θα
κάνουμε ταμείο, όταν θα έχουμε τον
τελικό λογαριασμό, θα αποδειχθεί ποιοι
είναι οι συμβατικοί και ποιοι οι αιρετικοί.
Είτε πρόκειται μια πραγματική πανδημία είτε για ένα φιάσκο, ένα είναι
το δεδομένο. Ό κόσμος στη μετά κορωνοϊό εποχή θα είναι πολύ διαφορετικός από αυτόν που γνωρίζαμε μέχρι
σήμερα. Επόμενη μέρα σίγουρα θα
υπάρξει. Στην ουσία δεν θα πρόκειται
για επόμενη μέρα αλλά για μια άλλη
μέρα, εντελώς διαφορετική από αυτές
που βιώσαμε. Δεν θα είναι η συνέχεια
της κατάστασης πραγμάτων πριν από
την πανδημία, αλλά μια νέα. Την άλλη
μέρα θα κληθούμε να τη ζήσουμε σε
έναν άλλο κόσμο εντελώς διαφορετικό
από αυτό που γνωρίζαμε.
Οι γεωπολιτικές ισορροπίες θα αλλάξουν άρδην. Οι συμμαχίες θα ανατραπούν. Οι μέχρι πρότινος εχθροί θα
γίνουν φίλοι και οι φίλοι εχθροί. Ίσως
για μεγάλο χρονικό διάστημα να μην
υπάρχουν φίλοι. Το κάθε κράτος θα
προσπαθήσει να επουλώσει τις δικές
του πληγές. Το «ο σώζων εαυτόν σωθήτω» θα υπερισχύσει της εταιρικής
και συμμαχικής αλληλεγγύης. Δεν θα
υπάρχουν πλέον οι δυνατοί για να βοηθήσουν τους αδύνατους. Απλώς θα
υπάρχουν οι αδύνατοι και οι πολύ αδύνατοι. Ο παραλληλισμός της πανδημίας
του covid-19 με τις συνέπειες του Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου μπορεί να είναι
σωστός ως προς το εύρος της καταστροφής. Όμως υπάρχει μία ειδοποιός
διαφορά. Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
άφησε πίσω του νικητές και ηττημένους. Δυστυχώς, ο κορωνοϊός θα αφήσει
μόνο ηττημένους.
Το μεγάλο ερωτηματικό είναι το
πού θα βρεθεί την άλλη μέρα η μικρή
μας μοιρασμένη πατρίδα. Το ότι αποτελούμε και εμείς ένα κρούσμα του
κορωνοϊού είναι δεδομένο. Το θέμα
είναι αν θα είμαστε στο ποσοστό αυτών
που θα «καταλήξουν». Αυτό είναι το
τραγικό της επόμενης, ή καλύτερα της
άλλης μέρας. Μιλώντας με ιατρικούς
όρους, ας μην ξεχνούμε ότι έχουμε
ήδη ένα αρχικό υποκείμενο νόσημα,
αυτό της κατοχής και των τετελεσμένων
της εισβολής. Εκτός αυτού πολλαπλά
και τα χρόνια νοσήματα. Οι μακροχρόνιοι αγώνες, οι προτάξεις και τα
διαχρονικά Όχι, δακρύβρεκτα ή μη,
συνθέτουν μια τραγική κλινική εικόνα.
Παρακολουθώντας καθημερινά τους
ειδικούς να ανακοινώνουν κρούσματα
και θανάτους, ένα είναι το δεδομένο.
Οι πιθανότητες να επιβιώσουν, οι έχοντες υποκείμενα και χρόνια νοσήματα,
είναι αμυδρές μέχρι ανύπαρκτες.

Ο κ. Θεόδωρος Θεοδώρου είναι ειδικός
προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

EPA/YAHYA ARHAB

Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Κάτοικος της Σάνα στην Υεμένη κουβαλάει δύο άδειες φιάλες υγραερίου σε κατάστημα καυσίμων. Η Υεμένη αντιμετωπίζει έλλειψη μαγειρικού υγραερίου εξαιτίας της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης.

Lockdownn με ευρωμάσκες μιας χρήσης
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Η

περιήγηση στον χώρο των δηλώσεων
είναι αναγκαία. Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν δήλωσε ότι «έχουμε ήδη κινητοποιήσει 2.770
δισεκατομμύρια ευρώ και αυτή είναι η μεγαλύτερη απάντηση σε ευρωπαϊκή κρίση που
δόθηκε ποτέ», 2/4. Ο Ι. Παπαδόπουλος, επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Επιτροπής
στην Κύπρο σημειώνει: 1. Η ΕΚΤ εξήγγειλε
στις 19 Μαρτίου ότι μέχρι το τέλος του 2020
θα διαθέσει 750 δισ. ευρώ για την αγορά χρεογράφων. 2. Το ποσό αυτό προστίθεται στα
120 δισ. που η ΕΚΤ είχε ήδη ανακοινώσει μια
εβδομάδα νωρίτερα. 3. Αυτά τα 870 δισ. που
η ΕΚΤ ρίχνει στη μάχη αντιπροσωπεύουν ποσοστό 7,3% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης. 3. Αίρονται όλοι οι περιορισμοί που επιβάλλει το
Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. 4.
Από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία θα
διατεθούν 37 δισ. ευρώ για την προστασία
της απασχόλησης. 5. Ρευστότητα σε 100.000
και πλέον μικρομεσαίες επιχειρήσεις με 1 δισ.
στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων
με 8 δισ. ευρώ». Στη συνέχεια (9/4) το Eurogroup
κατέληξε σε συμφωνία: 500 δισ. ευρώ άμεσα
διαθέσιμα. Στις 14/4 το Συμβούλιο αποφάσισε
«να διαθέσει σχεδόν όλα τα κονδύλια που
απομένουν στον τρέχοντα κοινοτικό προϋπολογισμό για την καταπολέμηση της πανδημίας
COVID-19- οι αναλήψεις υποχρεώσεων αυξάνονται συνολικά κατά 3,57 δισεκατομμύρια
ευρώ και ανέρχονται σε 172,2 δισεκατομμύρια
ευρώ. Οι πληρωμές αυξάνονται κατά 1,6 δισ.
ευρώ, φθάνοντας συνολικά τα 155,2 δισ. ευρώ».
Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία εξελίσσεται
μια ιδιαίτερα επιθετική κριτική απέναντι στην
Ε.Ε. Χωρίζω τις κριτικές σε δύο κατηγορίες:
Α. Οι οργανωμένοι οπαδοί της «ανατολικής»
παράταξης που από θέση «αρχής» εναντιώνονται στη δυτική πολιτική παράδοση και τις
κορυφαίες κατακτήσεις της: Διαφωτισμός,
ορθολογισμός, κοινοβουλευτισμός, κράτος
δικαίου, ευρωπαϊκή ενοποίηση. Είναι οι ίδιοι
που νιώθουν άνετα με τις δοξασίες του Παϊσίου

και, κατά κανόνα υμνούν, κρυφά ή φανερά,
τις αυταρχικές επιδόσεις του Β. Πούτιν. Η
τάση αυτή μισεί το ευρωπαϊκό εγχείρημα και
κάθε τι που επιχειρεί να λύσει προβλήματα,
αξιοποιώντας τους κανόνες του πλουραλιστικού
συστήματος και τις τάσεις που διαμορφώνει
κάθε φορά η γνώμη των πολιτών. Μερικοί
αγωνίζονται για να καταρρεύσει το ευρωπαϊκό
εγχείρημα. Άλλοι το λένε καθαρά όπως η
Λεπέν, άλλοι έμμεσα.
Β. Οι οπαδοί του «όχι σε όλα». Μια χωρίς
σπονδυλική στήλη θεωρία που αποτελείται
από τους μονίμως ανικανοποίητους, που
ζητούν μιαν «άλλη Ε.Ε.», αλλά ποτέ δεν την
ορίζουν και ποτέ δεν λένε πότε και με ποιους
θα την επιτύχουν. Συμμετείχαν ή συμμετέχουν
σε όργανα της Ε.Ε., όπως το Ευρωκοινοβούλιο,
αλλά ποτέ δεν παρουσίασαν μια άλλη πρόταση
παρά μερικές γενικολογίες περί της «Ευρώπης
των λαών». Άσκησαν εξουσία. Αν κυβέρνησες
και άφησες το ΓΕΣΥ ακίνητο, είναι προφανές
γιατί σήμερα ρίχνεις όλες τις ευθύνες στην
Ε.Ε. για να καλύψεις τις δικές σου!
Η πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών
στηρίζει ότι καλούμε «εγχείρημα για την περισσότερη Ε.Ε.». Βλέπει τις πολύ σημαντικές
προτάσεις που έχει διαμορφώσει, αλλά σημειώνει και τις αδυναμίες όπως λ.χ. την καθυστέρηση στην αντίδραση της Ε.Ε. στην
πρώτη φάση εκδήλωσης της πανδημίας. Αλλά
αν κάποιος θέλει «περισσότερη Ε.Ε.» ψηφίζει
στις εθνικές και στις ευρωπαϊκές εκλογές, πολιτικές και πρόσωπα που να την προωθούν.
Επίσης, όταν έχει τη δυνατότητα, επιλέγει σε
θέσεις-κλειδιά πρόσωπα που να τη μεγαλώνουν,
και όχι το αντίθετο, όπως δείχνει λ.χ. η ατυχής
επιλογή της Στέλλας Κυριακίδου στη θέση
της Επιτρόπου. Ούτε μία φορά από το 2004
δεν ακούσαμε έναν Κύπριο πρόεδρο να μας
ενημερώνει ότι διεκδικούμε έναν κοινό, ευρύτερο ευρωπαϊκό στόχο, πέρα από τις καταγγελίες κατά της Τουρκίας.
Ο Αλτιέρo Σπιvέλλι μάς θυμίζει ότι «η Ε.Ε.
δεν είναι πρόσκληση σε γεύμα. Δεν είναι κάτι

που έχουμε ολοκληρώσει, άρα το ζήτημα θα
ήταν το ποια θέση θα πάρεις στο τραπέζι. Η
Ε.Ε. αφορά την οικοδόμηση του κοινού μας
πεπρωμένου, κάτι που πρέπει να ολοκληρώσουμε και για το οποίο πρέπει να αγωνιστούμε».
Η Ε.Ε. συνιστά την πιο σημαντική επένδυση
για κάθε ευρωπαίο πολίτη στην εποχή των
ανοικτών συνόρων και της τεχνολογικής «πανδημίας». Η απάντηση στις προκλήσεις βρίσκεται στις υπερεθνικές συνεργασίες για να
αντιμετωπίσουμε υπερεθνικά προβλήματα,
την ανάπτυξη, την απασχόληση, το περιβάλλον,
την επιτυχή έξοδο από την κρίση γύρω από
τον κορωνοϊό. Η Ε.Ε., ωστόσο, δεν είναι ομοσπονδία όπως λ.χ. οι ΗΠΑ. Περιέχει στοιχεία
της, αλλά ομοσπονδία δεν είναι. Για παράδειγμα
η υγεία και η παιδεία ανήκουν στα εθνικά
κράτη. Μια μερική ομοσπονδία έχει δυσκολίες
να φτάσει σε συμφωνίες, οι εθνικές προτεραιότητες συχνά προέχουν, η επικάλυψη αρμοδιοτήτων δυσχεραίνει τις αποφάσεις, ενώ
ο κανόνας της ομοφωνίας περιπλέκει τα πράγματα. Τη μεγάλη εικόνα περιγράφει με εξαιρετική ακρίβεια ο Κ. Σημίτης: «Ουσιαστικό
εμπόδιο στην πρόοδο της ευρωπαϊκής ενοποίησης είναι ο κανόνας, ότι οι αποφάσεις
προϋποθέτουν την ομοφωνία όλων των κρατών
μελών. Θα πρέπει να ορισθεί μια νέα διαδικασία
λήψεως αποφάσεων, η οποία θα επιτρέπει σε
μια ισχυρή πλειοψηφία να πραγματοποιεί τις
αποφάσεις. Σκόπιμο, επίσης, είναι να υπάρξει
η δυνατότητα της δημιουργία ομάδων κρατών
πέραν του κοινού πλαισίου που θα ισχύει για
όλους», 2/3/2020. Με το τέλος της πανδημίας
μια «συντακτική συνέλευση» για το μέλλον
της Ε.Ε. είναι επιβεβλημένη. Το παρόν σχήμα
χρειάζεται ένα δημιουργικό restart μέσα από
την επεξεργασία της σκέψης Σημίτη. Το σχήμα
«όσοι θέλουν και όσοι μπορούν» γεμίζει το
πολιτικό εκκρεμές με περισσότερη συνέπεια
στις αξίες της συνεργασίας, της αλληλεγγύης
και της δικαιότερης ανάπτυξης.

www.larkoslarkou.org.cy

Ο αόρατος εχθρός και οι ορατές αξίες (ή μήπως ο ορατός εχθρός και οι αόρατες αξίες;)

Ο

άνθρωπος είναι ένα βιοκοινωνικό ον. Ως αναπόσπαστο
κομμάτι και δημιούργημα
της φύσης έχει τη βιολογική του
διάσταση όπως και τα υπόλοιπα
ζώα. Η διαφορά του, όμως, είναι
ότι στη δική του φύση υπάρχει το
στοιχείο της συνεχούς διανοητικής
εξέλιξης, η οποία περιλαμβάνει τη
γλώσσα, τη λογική, τη φαντασία,
την καινοτομία, δηλαδή την αέναη
δημιουργικότητα. Πέραν όμως από
τη βιολογική του φύση ο άνθρωπος
είναι και κοινωνικό ον. Η διανοητική του πρόοδος δεν είναι μονάχα
βιολογικά έμφυτη, αλλά και κοινωνικά επίκτητη. Εξελίσσεται μέσα
από κοινωνικές διαδικασίες αλληλεπίδρασης, όπως είναι η οικονομική και πολιτική οργάνωση, η μετάδοση της γνώσης μέσω της παιδείας, η πολιτιστική δημιουργία,
η ηθικοπνευματική ανάπτυξη, οι
επιστημονικές ανακαλύψεις και
σήμερα η ασύλληπτη τεχνολογική
πρόοδος.
Αναμφίβολα σε αυτήν την εξελικτική πορεία της φύσης του ανθρώπου συνυπήρχαν και ακόμη
συντηρούνται και αναπαράγονται
το καταστροφικό και το δημιουργικό στοιχείο. Το κακό και το καλό,

Του ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΑΒΡΑΑΜ

το μίσος και η αγάπη, ο εγωισμός
και η συλλογικότητα, η αλήθεια
και το ψέμα, ο καταπιεστής και ο
καταπιεσμένος, ο πόλεμος και η
ειρήνη, η βαρβαρότητα και ο πολιτισμός, αποτελούσαν και αποτελούν τη διαλεκτική φύση του ανθρώπινου είδους.
Στη σύγχρονη τεχνολογική εποχή αυτές οι αντιθέσεις δεν έχουν
εκλείψει. Όπως εύστοχα διαπιστώνουν αρκετοί διανοούμενοι, έχουμε
φθάσει σε ένα παγκόσμιο ιστορικό
μεταίχμιο, με τρεις υπαρκτές παγκόσμιες απειλές, την οικολογική,
την πυρηνική και μια ανερχόμενη,
τον τεχνοκρατικό ολοκληρωτισμό.
Αν, λοιπόν, δεν παραμεριστεί ο κυρίαρχος για αιώνες ανταγωνισμός,
που έχει εθνικό και ταξικό περιεχόμενο και δεν υλοποιηθεί η παγκόσμια συνεργασία με δεσμευτικές
συμφωνίες στα τρία μεγάλα ζητήματα, το μέλλον θα είναι καταστροφικό. Ο θανατηφόρος ιός αποτελεί
τη μεγάλη πρόκληση που προειδοποιεί την ανθρωπότητα, για να
αναστοχαστεί την πορεία του ανθρώπινου πολιτισμού και να αναθεωρήσει το υφιστάμενο σύστημα
και μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο
στηρίζεται στη μεγιστοποίηση του








Αν δεν ακολουθηθεί πορεία παγκόσμιας συνεργασίας και αλληλεγγύης,
θα υπάρξει όξυνση και
εμβάθυνση της υγειονομικής και παράλληλα
της οικονομικής πανδημίας, οι οποίες σύντομα
θα προκαλέσουν μια
παγκόσμια ανθρωπιστική κρίση με απρόβλεπτες πολιτικές και κοινωνικές συγκρούσεις.
κέρδους και την παγίωση των παγκόσμιων ανισοτήτων.
Ένας από τους ανθρώπους της
επιστήμης και της τεχνολογίας, οι
παρεμβάσεις του οποίου είναι καίριες και προκαλούν το παγκόσμιο
ενδιαφέρον, ο Μπιλ Γκέιτς, ο οποίος
το 2015 είχε προβλέψει μια πιθανή
παγκόσμια πανδημία, στο τελευταίο
άρθρο
του
(Καθημερινή,
12/04/2020) θέτει το ζήτημα του

κορωνοϊού ως μια ευκαιρία για να
δείξουν οι ισχυρές χώρες τον ορθολογισμό και την ανθρωπιά τους.
Οφείλουν να επενδύσουν στην
έρευνα για την εξεύρεση εμβολίου
και όταν αυτό επιτευχθεί, το εμβόλιο πρέπει να γίνει «παγκόσμιο
δημόσιο αγαθό». Στα παγκόσμια
προβλήματα, λοιπόν, απαντούμε
με παγκόσμιες λύσεις. Ο Μπιλ
Γκέιτς, απευθυνόμενος ιδιαίτερα
στους ηγέτες της G20, προτείνει
μια παγκόσμια προσέγγιση για την
καταπολέμηση του COVID-19, η
οποία περιλαμβάνει τρία βήματα.
Πρώτον, τη διασφάλιση της δίκαιης
κατανομής των παγκόσμιων πόρων
(μάσκες, γάντια, διαγνωστικά τεστ)
με βάση τη δημόσια υγεία και τις
ιατρικές ανάγκες κάθε χώρας, χωρίς
κάποιοι να προσφέρουν περισσότερα λεφτά για την απόκτησή τους
(όπως για παράδειγμα έκανε ο
Τραμπ). Δεύτερον, οι παγκόσμιοι
ηγέτες να δεσμευτούν στην αναγκαία χρηματοδότηση για την παρασκευή ενός εμβολίου και τρίτον
να δεσμευτούν στη χρηματοδότηση
για την παραγωγή και τη διανομή
του στις χώρες του κόσμου.
Ο Μπιλ Γκέιτς αντιλαμβάνεται
πλήρως την παγκοσμιότητα του

προβλήματος. «Ακόμη και αν τα
πλούσια έθνη επιτύχουν να επιβραδύνουν την ασθένεια τους επόμενους μήνες, ο COVID-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». Γι’ αυτό
και εμφαντικά υπογραμμίζει ότι «ο
μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να τερματίσουμε απολύτως
την πανδημία είναι η ανοσοποίηση
των ανθρώπων απέναντί της». Και
εννοεί όλους τους ανθρώπους του
πλανήτη. Διαπιστώνει, επίσης, ότι
η βοήθεια προς τις χώρες που υποφέρουν δεν είναι μόνο σωστή αλλά
και σοφή πράξη. «Εδώ και 20 χρόνια
ζητώ από τους παγκόσμιους ηγέτες
να επενδύσουν στην υγεία των
φτωχότερων ανθρώπων του κόσμου. Έχω 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. 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
αυτήν την πανδημία είμαστε όλοι
συνδεδεμένοι. Αντίστοιχη πρέπει
να είναι και η απάντησή μας».
Ποια είναι, λοιπόν, αυτή η απάντηση; Θεωρώ ότι όσο πιο θανατηφόρα προελαύνει και μολύνει την
ανθρωπότητα ο αόρατος εχθρός,
τόσο πιο ορατές και οικουμενικές
πρέπει να γίνουν οι μεγάλες ηθικές
αξίες της ενσυναίσθησης, της αλληλοκατανόησης, της αλληλοβοήθειας, της ανιδιοτέλειας και άλλο
τόσο πιο ορατή πρέπει να είναι η
παγκόσμια βούληση των κρατών
και ιδιαίτερα των ισχυρών, για
κοινή δράση με έγνοια το κοινό
καλό. Αν δεν ακολουθηθεί αυτή η
πορεία της παγκόσμιας συνεργασίας και αλληλεγγύης, θα υπάρξει
όξυνση και εμβάθυνση της υγειονομικής και παράλληλα της οικονομικής πανδημίας, οι οποίες σύντομα θα προκαλέσουν μια παγκόσμια ανθρωπιστική κρίση και θα
πυροδοτήσουν απρόβλεπτες πολιτικές και κοινωνικές συγκρούσεις.

Ο κ. Μενέλαος Αβραάμ είναι δρ Φιλοσοφίας. rodo@primehome.com
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Η παγκόσμια κοινωνία στην εποχή της τζαζ
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑ

Φ

ανταστείτε ένα σώμα χωρίς
εγκέφαλο, κάθε μέλος του
οποίου συμμετέχει μαζί με
όλα τα υπόλοιπα σε μη καθορισμένες
διαδικασίες λήψης απόφασης με σκοπό την αντιμετώπιση ενός εξωτερικού
κινδύνου. Κάθε μέλος αποτελεί αυτόνομο κέντρο απόφασης, την οποία
λαμβάνει με βάση τη μερική γνώση
που έχει για την κατάσταση. Η αντίδραση ενός τέτοιου σώματος στον
εξωτερικό κίνδυνο εξαρτάται από
πολύπλοκους και ακατάληπτους μηχανισμούς σύνθεσης ανταγωνιστικών
τάσεων, διαφορετικών νοοτροπιών
και ετερογενών βαθμίδων συνεργασίας των μελών. Ο τρόπος αυτός οργάνωσης ονομάζεται «πολυκεντρικότητα». Αυτόν ακολουθεί ο κόσμος
μας κατά την αντιμετώπιση της πανδημίας και με αυτόν καλείται να αντιμετωπίσει την επερχόμενη οικονομική κρίση. Είναι το μοντέλο λειτουργίας στο οποίο μας οδηγούν οι
οικονομικές και πολιτικές συνθήκες
σε περιβάλλον αβεβαιότητας.
Η έννοια της «πολυκεντρικότητας»
προτάθηκε από τον Michael Polanyi
(1891-1976), «καθολικό πνεύμα» που
διέπρεψε τόσο στον χώρο της χημείας
όσο και στον χώρο της φιλοσοφίας.
Στο βιβλίο του «Η Λογική της ελευθερίας» (1951), έργο που επηρέασε
βαθιά τη συγκρότηση της μεταπολεμικής διανόησης, ο Polanyi στρέφεται κατά της ιδέας του «κεντρικού
σχεδιασμού». Η κύρια ιδέα που αναπτύσσει είναι ότι οι πολυκεντρικές
τάξεις μπορούν να επεξεργαστούν
και να αξιοποιήσουν απείρως μεγαλύτερο όγκο πληροφοριών από οποιαδήποτε μονοκεντρική τάξη, όσο
συγκροτημένη κι αν είναι. Επιπλέον,
στον βαθμό που ενσωματώνουν στη
διαδικασία λήψης απόφασης και δράσης τη λανθάνουσα γνώση και πληροφόρηση των πολλαπλών κέντρων
τους, τα πολυκεντρικά συστήματα
διαθέτουν πληροφορίες που καμία
κεντρικά σχεδιασμένη τάξη δεν δύναται να αποκτήσει. Όσο πιο πολύ-








Είτε για την Ευρώπη είτε
για την παγκόσμια κοινωνία, η συνολική απόδοση
του συστήματος βελτιώνεται όσο αυξάνει ο επικοινωνιακός πολιτισμός των
διαφορετικών κέντρων.
πλοκο είναι ένα πρόβλημα, τόσο μεγαλύτερο είναι το πλεονέκτημα των
πολυκεντρικών συστημάτων. Στις
υπερπολύπλοκες παγκοσμιοποιημένες κοινωνίες μας, μια κεντρική εξουσία θα έμοιαζε με έναν μονόχειρα
μηχανοδηγό αμαξοστοιχίας που για
τη λειτουργία της απαιτεί ταυτόχρονη
χρήση εκατοντάδων μοχλών. Όσο
ισχυρή ή νομικά κατοχυρωμένη κι
αν είναι, μια τέτοια εξουσία είναι
πρακτικά άχρηστη.
Πώς λειτουργεί όμως ένα πολυκεντρικό σύστημα; Θα ήταν απλουστευτικό να ταυτίσουμε τη λειτουργία
του με το «αόρατο χέρι» του laissez-

faire. Για τον Polanyi, δεν αρκεί να
ικανοποιεί κανείς τις ανάγκες του
για να είναι ολοκληρωμένος. Το υποκείμενο που προσπαθεί εγωιστικά
να μεγιστοποιήσει τα οφέλη του μετέχοντας στο «σύστημα των αναγκών» βιώνει μια βαθιά απογοήτευση,
επειδή δεν έχει κοινωνικό νόημα,
αποστολή και αίσθηση των καθηκόντων του. Τα κοινωνικά όντα έχουν
ανάγκη να κατανοούν τον κόσμο
στον οποίο ζουν και δραστηριοποιούνται, έχουν ανάγκη από έναν πνευματικό προσανατολισμό.
Την ίδια χρονιά με το βιβλίο του
Polanyi, o Alfred Schütz (1899-1959)
δημοσιεύει ένα από τα πιο σχολιασμένα άρθρα στις κοινωνικές επιστήμες, Κάνοντας μαζί μουσική
(1951). Πως είναι δυνατός ο συντονισμός ενός συνόλου μουσικών και
οργάνων χωρίς μαέστρο και παρτιτούρα, όπου κανείς δεν γνωρίζει ούτε
το μουσικό κομμάτι που θα παιχθεί
ούτε τη θέση του μέσα στην ορχήστρα; Είτε πρόκειται για κουαρτέτο
εγχόρδων είτε για σύνολο τζαζ, η
αρχή είναι η ίδια, λέει ο Schütz. Η
μουσική σύνθεση είναι αποτέλεσμα
συγχρονισμού στη βάση ενσωματωμένων μοτίβων και συστατικών στοιχείων της μουσικής όπως οι συγχορδίες, η μελωδία, ο ρυθμός.
Στην ελεύθερη τζαζ το μεγάλο
πρόβλημα είναι η αλληλουχία των
ρόλων. Κυρίαρχο στοιχείο της είναι
οι αυτοσχεδιασμοί, ατομικοί ή ομαδικοί, πάνω σε ένα κυρίως μουσικό
θέμα. Κάποιοι συνοδεύουν και κάποιος αυτοσχεδιάζει. Διαδοχικά, ο
τελευταίος δίνει τη σκυτάλη στον
επόμενο, κάνοντας κάποιο σήμα, αλλάζοντας την ένταση ή και τον ρυθμό.
Σταδιακά και μέσα από την ιστορική
διαδρομή του συγκροτήματος εγκαθίσταται ένας κοινός κώδικας και
μια κουλτούρα επικοινωνίας τόσο
ανάμεσα στους μουσικούς που το
αποτελούν, όσο και ανάμεσα στο
συγκρότημα και στο κοινό του. Με
αυτό τον τρόπο διαμορφώνονται μου-

σικές φόρμες και ρεπερτόρια στον
κόσμο της τζαζ που διευκολύνουν
την αλληλεπίδραση και εκλεπτύνουν
το αισθητικό κριτήριο.
Η ίδια πολυκεντρική αρχή διέπει
την παγκόσμια κοινωνία. Τα έθνηκράτη και οι υπερδυνάμεις, οι διεθνείς
ομοσπονδίες, συμμαχίες και οργανισμοί, οι πολυεθνικές εταιρίες και
οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί,
τα πανεπιστήμια και οι ερευνητικές
μονάδες αποτελούν κέντρα του σύγχρονου πολυκεντρικού συστήματος
και συμπεριφέρονται σαν τα μέλη
μιας παγκόσμιας ορχήστρας ελεύθερης τζαζ. Συγχρονίζονται γύρω από
επείγοντα θέματα όπως η υγεία, η
οικονομία, το περιβάλλον, στη βάση
μιας κοινής παρακαταθήκης φτιαγμένης από την ιστορική εμπειρία και
τον επιστημονικό λόγο. Η ιδέα μιας
ηγεμονικής δύναμης που θα συντόνιζε την αντιμετώπιση της πανδημίας
ή της οικονομικής κρίσης είναι εξίσου
ανεπαρκής όσο και η ιδέα μιας παγκόσμιας κυβέρνησης που θα σχεδίαζε
το μέλλον της ανθρωπότητας.
Ό,τι ισχύει για το παγκόσμιο σύστημα ισχύει και για την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Φοβάμαι ότι όποιος περιμένει
να δει μια ευρωπαϊκή συμφωνική ορχήστρα με μαέστρο το Βερολίνο, το
Παρίσι ή ακόμη και τις Βρυξέλες θα
απογοητευθεί και θα ασκήσει κριτική
που δεν θα του επιτρέψει να παρατηρήσει το στήσιμο της ευρωπαϊκής
τζαζ μπάντας. Είτε για την Ευρώπη
είτε για την παγκόσμια κοινωνία, η
συνολική απόδοση του συστήματος
βελτιώνεται όσο αυξάνει ο επικοινωνιακός πολιτισμός των διαφορετικών κέντρων, όσο δηλαδή αυτά
μοιράζονται την εμπειρία διαχείρισης
κρίσεων και μαθαίνουν να παίζουν
μαζί μουσική χωρίς μαέστρο και χωρίς
παρτιτούρα.

Ο κ. Παναγιώτης Χριστιάς είναι αν. καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου και εταίρος
ερευνητικών κέντρων των Πανεπιστημίων
Λωρραίνης και Στρασβούργου.
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Πολιτισμός:
Η παράπλευρη
απώλεια της κρίσης

Η

Του ΓΙΩΡΓΟΥ Τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

παιδεία και ο πολιτισμός ανέκαθεν υπήρξαν έννοιες
υψηλών προσδοκιών και οραμάτων. Διαχρονικά η
παιδεία και ο πολιτισμός υπήρξαν δείκτες ευημερίας
για τους λαούς όλου του κόσμου. Η πανδημία του κορωνοϊού
επαναφέρει ξανά στο προσκήνιο την απαίτηση, ειδικά η
τέχνη και ο πολιτισμός, να μην γίνουν η παράπλευρη
απώλεια αυτής της κρίσης. Όχι πως προηγουμένως η θέση
τους βρισκόταν σε κάποια περίοπτη θέση. Αντίθετα, οι
δαπάνες για τον πολιτισμό ήταν στην άκρη του τραπεζιού.
Οι σημερινοί κυβερνώντες ένα από τα πολλά «κατορθώματά»
τους ήταν να φέρουν τις δαπάνες για τον πολιτισμό στον
πάτο! Οι καλλιτέχνες, οι δημιουργοί, οι άνθρωποι γενικώς
της τέχνης και του πολιτισμού βλέπουν καθημερινά τα
όνειρά τους να συνθλίβονται από ένα κράτος ανήμπορο,
που αδυνατεί να καταλάβει ότι σ’ αυτούς τους ανθρώπους
χρωστούμε πολλά, πάρα πολλά για να είμαστε ζωντανοί !
Χρωστούμε για να είμαστε πνευματικά και πολιτιστικά
υγιείς, χρωστούμε, γιατί πέρα από την καθημερινή διατροφή
μας, χωρίς την καλλιτεχνική δημιουργία είμαστε πνευματικά
νεκροί. Γιατί τόση απαξίωση, γιατί τόση υποτίμηση στον
κόσμο της δημιουργίας; Ναι, στους μουσικούς, στους οργανοπαίχτες, στους τραγουδιστές, στους συνθέτες, στους
ζωγράφους, στους λογοτέχνες και στους συγγραφείς, στους
ηθοποιούς και στους σκηνοθέτες και τόσους άλλους δημιουργούς οφείλουμε τη ζωή μας, την ύπαρξή μας. Η τέχνη
και ο πολιτισμός χρειάζεται να καταλάβει επιτέλους η άρχουσα τάξη ότι δεν αποτιμάται με κερδοζημιές. Αποτελεί
μακροπρόθεσμη επένδυση ζωής. Στην ιστορική διαδρομή
μας επιβιώσαμε γιατί η τέχνη και ο πολιτισμός αποτελούσαν
το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Ήταν το σωσίβιο επιβίωσής
μας. Ας αποδείξουν οι κυβερνώντες έστω και την υστάτη
ότι διαθέτουν αποθέματα ευαισθησίας και ανθρωπιάς.
Σ’ αυτές τις κρίσιμες στιγμές η κρατική αλληλεγγύη
πρέπει και επιβάλλεται να αποδεικνύεται με πράξεις και
όχι με λόγια του αέρα. Σε καλές εποχές κορδώνεστε να
κόβετε κορδέλες σε εγκαίνια και να στριμώχνεστε για να
απολαύσετε μια έκθεση, μια μουσική ή θεατρική παράσταση.
Ο πολιτισμός είναι αξία. Τώρα είναι η ώρα να αποδείξει η
κυβέρνηση ότι κατανέμει δίκαια και ισορροπημένα τους
πόρους με έμπρακτη στήριξη των δημιουργών. Διαφορετικά
για ακόμη μία φορά θα είναι ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη
και ασφαλώς ούτε εύσημα θα δικαιούνται, ούτε εκτίμηση
και αναγνώριση.
Ο κ. Γιώργος Τ. Γεωργίου είναι βουλευτής και επαρχιακός γραμματέας
ΑΚΕΛ Λεμεσού.
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Της δρος ΘΕΑΝΩΣ ΚΑΛΑΒΑΝΑ

ύο παράμετροι θα πρέπει να εξετασθούν ως προς
τον αντίκτυπο που θα έχουν στον ψυχισμό των
ανθρώπων. Η μία αφορά τον ιό και η άλλη την καραντίνα στην οποία υποχρεώθηκε ο κάθε πολίτης να
ζήσει για αόριστο χρονικό διάστημα, στερώντας του
έτσι πολύτιμες ελευθερίες και τα αγαπημένα του πρόσωπα.
Όσον αφορά τον ιό, η επόμενη μέρα θα μας βρει δύσπιστους και φοβισμένους. Θα κοιτάμε τους ανθρώπους,
θα μπαίνουμε σε καταστήματα ή στους χώρους εργασίας
μας και θα σκεφτόμαστε άραγε μήπως αυτός ο άνθρωπος
έχει τον ιό, μήπως εδώ μέσα θα κολλήσω τον ιό. Οπότε,
θα κουβαλάμε έναν φόβο και αμφιβολία, χωρίς να μπορούμε πραγματικά να χαλαρώσουμε. Ο ιός μάς υποχρέωσε
να διατηρούμε κοινωνική απόσταση, κάτι που ως λαός
είναι πολύ δύσκολο για εμάς, γιατί στις πλείστες συναναστροφές της μέρας μας συνηθίσαμε να κάνουμε χειραψία και με τους πιο οικείους μας να αγκαλιαζόμαστε
ή και να φιλιόμαστε στα μάγουλα. Αυτό θα μας πάρει
πάρα πολύ καιρό για να το πράξουμε ξανά. Έρευνες
αναφέρουν ότι μετά τον ίο SARS πολλά άτομα απόφευγαν
τους δημόσιους χώρους και χώρους με κόσμο για μεγάλο
χρονικό διάστημα. Επίσης, συνέχιζαν να πλένουν συστηματικά τα χέρια τους και να αποφεύγουν τους ανθρώπους που φταρνίζονταν και έβηχαν. Μάλιστα, το
κοινωνικό στίγμα στους ανθρώπους που νόσησαν τους
στοίχισε ακόμη και την απόλυσή τους από τον χώρο εργασίας τους. Συνεπώς, θα μας πάρει καιρό να αισθανθούμε
ασφαλείς και να επανέλθουμε στην κανονικότητα.
Από την άλλη, η καραντίνα ως όρος χρησιμοποιείται
στην ψυχολογία ως η απομάκρυνση και ο περιορισμός
των ατόμων που πιθανόν να έχουν μολυνθεί από τον ιό
με σκοπό να μη μολύνουν την υπόλοιπη κοινωνία.
Επίσης, θεωρείται ότι όσο πιο παρατεταμένη και αβέβαιη
είναι η περίοδος της καραντίνας τόσο μεγαλύτερο αντίκτυπο θα έχει στον ψυχισμό των ατόμων. Μάλιστα,
μια βιβλιογραφική ανασκόπηση για τον ψυχολογικό αντίκτυπο της καραντίνας και η οποία δημοσιεύτηκε στο
Lancet (Lancet, vol. 395, March 14 2020) αναφέρει ότι
τα συμπτώματα που πιθανόν να βιώσουν τα άτομα είναι
συναισθηματική διαταραχή, κατάθλιψη, άγχος, μειωμένη
διάθεση, ευερεθιστότητα-θυμό, αϋπνία, μετα-τραυματικό
στρες. Τέτοια συμπτώματα φαίνεται να παρουσιάζονται
συχνότερα σε επαγγελματίες υγείας και σε άτομα που
απομονώθηκαν επειδή ήρθαν σε επαφή με άτομο που
νόσησε. Μάλιστα, μερικές από αυτές τις έρευνες αναφέρουν ότι κάποια από αυτά τα συμπτώματα μπορούν
να παρουσιαστούν ακόμα και τρία χρόνια μετά την καραντίνα. Επιπρόσθετα, η απώλεια αγαπημένων ανθρώπων
σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν σου επιτρέπεται
να τα φροντίσεις, όταν είναι άρρωστα, αλλά ούτε να παραστείς στην κηδεία τους δημιουργεί τεράστια θλίψη
μαζί και το αίσθημα της ανημποριάς που θα το κουβαλήσει
κανείς μέσα του για πολλά χρόνια.
Είμαστε ένας λαός που πέρασε διάφορες μεγάλες ταλαιπωρίες και απώλειες, όπως ο πόλεμος του 1974, ο
οποίος ακόμα και σήμερα άφησε πολλά κατάλοιπα θυμού,
μίσους και κατάθλιψης στους ανθρώπους. Ολόκληρη η
παιδεία μας και η κοινωνία μας γαλουχήθηκε με εικόνες
εχθρών και με συνθήματα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα
που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε στη μετά κορωνοϊό
εποχή ως χώρα θα είναι οι κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες και η ανεργία. Στα θετικά της μετά κορωνοϊό
εποχής είναι το γεγονός ότι όλη η ανθρωπότητα έχει
πλέον ένα κοινό εχθρό, ούτε νότιους ούτε βόρειους,
ούτε κόκκινους ούτε μπλε, έναν εχθρό τον οποίο μόνο
οι επιστήμονες μπορούν να τον νικήσουν γι’ αυτό και ο
κόσμος θα πείθεται πλέον ακούγοντας μόνο τους ειδικούς.
Δεν ξέρω τι ακριβώς θα μας αφήσει αυτή η κρίση, το σίγουρο είναι ότι κανένας μας δεν θα είναι ο ίδιος μετά
από αυτό. Εύχομαι ότι ο καθένας από εμάς θα αναθεωρήσει
ποιος είναι και ποιες είναι οι αξίες με τις οποίες θέλει να
πορευτεί στη μετά κορωνοϊό εποχή.
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Οι διεθνείς σχέσεις μετά τον εστεμμένο ιό
Του ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗ

Α

ποτελεί επωδό πολλών σχολιαστών ότι μετά την παρέλευση
της πανδημίας ο κόσμος θα είναι
πολύ διαφορετικός από ό,τι τον ξέραμε
μέχρι σήμερα. Λίγοι, όμως, αποτόλμησαν την περιγραφή αυτού του διαφορετικού κόσμου. Τα λίγα άρθρα
που διάβασα επί του θέματος αυτού,
έχουν ιδεολογική ταυτότητα αναλόγως
με ποιος τα γράφει. Δίνουν την εντύπωση ότι ο καθένας προσπαθεί μια
ρεβανσιστική αλλαγή του κόσμου.
Κατά τη γνώμη μου μια τέτοια προσέγγιση θα αποτύχει.
Εγώ δηλώνω από τώρα ότι δεν είμαι
σε θέση να περιγράψω αυτόν τον διαφορετικό κόσμο γιατί η αλλαγή θα
είναι σταδιακή, πολυθεματική και πολυεπίπεδη. Σίγουρα θα επισπεύσει
πολλά προβλεπτά πριν από την πανδημία. Θα περιοριστώ μόνο σε κάποιες
απόψεις για τις διεθνείς σχέσεις και
τον ρόλο της Ε.Ε. Διάβασα προχθές
ένα μελετημένο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια ομοιόμορφη
και συγχρονισμένη επάνοδο στην
ομαλότητα για όλα τα κράτη μέλη.
Εδώ δεν υπάρχει η δικαιολογία ότι τα
θέματα υγείας ανήκουν στη δικαιοδοσία των κρατών μελών. Το μεγάλο
γιατί, που είναι και η μεγάλη μου απογοήτευση, το γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν επεδίωξε αυτή την ομοιομορφία και αυτόν τον συγχρονισμό
και συντονισμό για την καταπολέμηση
της πανδημίας. Ο ένας εξακολουθούσε
ακόμα να πιστεύει στη θεωρία της
«αγέλης», ο άλλος ξεκίνησε έγκαιρα
την επιβολή της πολιτικής της απο-








Η μαζική μετανάστευση, η
τρομοκρατία, επίσης, μόνο
με συλλογική απάντηση
μπορούν να αντιμετωπισθούν. Υπάρχει και κάτι άλλο που δεν γνωρίζει σύνορα
αν και ανήκει στην σφαίρα
της ψυχολογίας. Ο φόβος
δεν γνωρίζει σύνορα.
κοινωνικοποίησης, ο άλλος αργότερα
και καθυστερημένα, ενώ εν τω μεταξύ
η επιδημία ξαπλώθηκε βαθιά σε όλα
τα κράτη της Ευρώπης χωρίς διάκριση,
αν ξεκίνησαν έγκαιρα ή αργότερα. Ο
λόγος είναι φανερός, η πανδημία δεν
γνωρίζει σύνορα. Το ένα κράτος μέλος
και όχι μόνο μετέδιδε την επιδημία
στα υπόλοιπα. Στην Κύπρο η κύρια
πηγή της εισαγωγής της προερχόταν
από τη Βρετανία είτε από επισκέπτες
είτε από Κυπρίους που την επισκέφτηκαν και πρόλαβαν να γυρίσουν
πίσω.
Μήπως η Ε.Ε. και τα κράτη μέλη
κατελήφθησαν εξαπίνης; Δύο μήνες
πριν η επιδημία θέριζε στην Κίνα και
άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής
Ασίας. Η έγκαιρη προειδοποίηση υπήρχε. Το διδάσκει εξάλλου και η ιστορία.
Τέσσερις αιώνες προηγουμένως η πανώλη που ερχόταν και πάλι από την
Κίνα, ήλθε στην Ευρώπη με μόνο τον
δρόμο του μεταξιού, όταν τότε δεν

υπήρχαν οι σύγχρονες συγκοινωνίες.
Η πανδημία δεν γνωρίζει σύνορα.
Όπως ούτε το περιβάλλον γνωρίζει
σύνορα. Την κλιματική αλλαγή δεν
μπορούν να την αντιμετωπίσει το
κάθε κράτος ξεχωριστά, αλλά χρειάζεται μια παγκόσμια αντιμετώπιση.
Η μαζική μετανάστευση, η τρομοκρατία, επίσης, μόνο με συλλογική απάντηση μπορούν να αντιμετωπισθούν.
Υπάρχει, όμως, και κάτι άλλο που δεν
γνωρίζει σύνορα αν και ανήκει στην
σφαίρα της ψυχολογίας. Ο φόβος δεν
γνωρίζει σύνορα.
Ο φόβος για τις τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις, όπως τις βιώνουμε
σήμερα, συγκράτησε πολλούς να διστάζουν να πάρουν έγκαιρα μέτρα
κοινωνικής αποστασιοποίησης. Τα
βλέπαμε να έρχονται και χώναμε το
κεφάλι μας στην άμμο. Το αναπόφευκτο φυγείν αδύνατο. Αυτόν τον φόβο
διαδέχτηκε φυσικά ο φόβος για την
υγεία των πολιτών που κυριεύει σήμερα τις κοινωνίες μας. Αυτή τη φορά
η οικονομική κρίση σαν απόρροια
της πανδημίας δεν οφείλεται σε κάποιους «τεμπέληδες» Μεσογειακούς
ή τις κυβερνήσεις τους, που έκαναν
μια αλόγιστη διαχείριση των οικονομιών τους. Σήμερα η οικονομική κρίση
προέρχεται από όλους για όλους.
Αν κάτι πρέπει πρώτα και κύρια
να αλλάξει στην Ευρώπη και στον κόσμο το διαφορετικό είναι το καμπανάκι
που έχει κτυπήσει. Η Ε.Ε. θα αποδείξει
τη χρησιμότητά της, το πόσο σχετική
είναι για τα κράτη μέλη και για την
παγκόσμια κοινότητα πρέπει να αλ-

Η δρ Θεανώ Καλαβανά είναι ακαδημαϊκός, Ψυχολογία της Υγείας
(Professional Certified Coach).

λάξει προσέγγιση και να αντιμετωπίσει
συλλογικά και τα δικά της προβλήματα
που δεν γνωρίζουν σύνορα, (την πανδημία και τις επιπτώσεις της, την οικονομία της που οφείλεται σε αυτή,
την κλιματική αλλαγή, τη μετανάστευση και την τρομοκρατία) , αλλά
και τον πρωταγωνιστικό ρόλο της
στον κόσμο. Στον κόσμο υπάρχουν
δυστυχώς πολλά εμπόδια. Το φαινόμενο Τραμπ και των άλλων ξερόλων
που τον μιμούνται, όπως ο Ερντογάν
στην Τουρκία ή ο Μπολσονάρο στη
Βραζιλία. Το μήνυμά τους, δυστυχώς,
άκουσαν εκείνοι που τους εξέλεξαν
σαν απόρροια ενός κόσμου που δεν
ξύπνησε όταν έπρεπε, και σαγηνεύτηκαν με τα συνθήματα του προστατευτισμού και της απομόνωσης. Το
σύνθημα «πρώτα η Αμερική» δεν
ισχύει σήμερα για μια Αμερική που
αποτραβιέται και αποσύρεται από τον
υπόλοιπο κόσμο. Ίσχυε επί όλων των
προκατόχων του Τραμπ, όταν ο υπόλοιπος κόσμος δεχόταν και αναγνώριζε
τον ηγετικό της ρόλο. Κατά την προηγούμενη παγκόσμια οικονομική κρίση που δεν ξεκίνησε από την Κίνα
αλλά από τις ΗΠΑ, όλοι οι ισχυροί της
γης προχώρησαν στην ομάδα των
G20, που τη διαχειρίστηκε. Κάτι παρόμοιο πρέπει να επαναληφθεί με
πρωτοβουλία της Ε.Ε., η οποία, όμως,
πρέπει πρώτα να διορθώσει τα οίκου
της και να ενεργήσει διά του παραδείγματος.

Ο κ. Ιωάννης Κασουλίδης είναι τέως υπ. Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.
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Ιησούς Χριστός: καταζητείται

Κ

αταζητείται: Ιησούς Χριστός,
άλλως Σωτήρας. Καταζητείται
για τα πιο κάτω εγκλήματα:
Αποκαλύπτει έναν Θεό που απελευθερώνει τους ανθρώπους τόσο
από κάθε θεό-αφέντη που αρέσκεται να ταλαιπωρεί και να βασανίζει
τα παιδιά του, όσο και από κάθε
αδιάφορο θεό που αναπαύεται μόνος του στην αυτάρκεια και τη μακαριότητά του. Φανερώνει τον Θεό
Αγάπη, την Αγάπη Θεό, ευαγγελίζεται την αρμονική κοινωνία του
ανθρώπου μαζί του και, κατ’ επέκταση, με τον εαυτό του, τον συνάνθρωπό του και τη φύση.
Έτσι, τα ψευτοδιλήμματα καταργούνται: και Θεός και άνθρωπος,
και υλικό και πνευματικό, και ελευθερία και δικαιοσύνη, και τοπικό
και παγκόσμιο, και διαφορά και
ενότητα. Ενσαρκώνει τη θυσιαστική αυτοπροσφορά, η οποία προτείνει στον άνθρωπο το μέγιστο
δώρο: την ελευθερία που αγαπά
και την αγάπη που ελευθερώνει.
Γι’ αυτό, μαθαίνει στους ανθρώπους
τη ζωή του θαύματος και το θαύμα
της ζωής: τους κάνει να ευφραί-

Του ΣΤΑΥΡΟΥ Σ. ΦΩΤΙΟΥ

νονται την παιδική αθωότητα, την
ώριμη δημιουργικότητα, τη γεροντική σοφία. Τους ασκεί στην εσωτερική ησυχία, τη δημιουργική μαθητεία, τη χαρίτωση της ζωής. Τους
δείχνει εμπειρικά ότι βρίσκουν τον
εαυτό τους μόνο όταν τον δωρίζουν
στους άλλους. Καλεί τους πάντες
σε αυτοκριτική, διδάσκει την τέχνη
της αυτογνωσίας. Ζητάει την κάθαρση του ένδοθεν κόσμου, απορρίπτει την αυτοδικαίωση και τον
ωφελιμισμό, τη σμίκρυνση της συνείδησης και τη συσπείρωση στο
εγώ, τονίζει την ενέκπτωτη ευθύνη
για ολόκληρο τον κόσμο.
Στηλιτεύει τη στείρα και άγονη
προσκόλληση στο γράμμα και στον
νόμο, ξεσκεπάζει τα ψεύτικα προσωπεία, καταγγέλλει την υποκρισία
και τη διπλή ηθική, αφυπνίζει από
τον λήθαργο και τη λησμονιά. Κηρύττει ότι άνθρωπος δίχως συνάνθρωπο είναι άταφος νεκρός, ότι η
παρουσία του άλλου είναι η αρχή
και το τέλος της ζωής. Αποκηρύττει
κάθε διάκριση σε εχθρούς και φίλους, συντρώγει με τελώνες και
πόρνες, μολονότι δάσκαλος πλένει








Υπερασπίζεται τον αδύνατο, τον περιθωριακό,
τον ξένο και τον δεδιωγμένο, προσφέρεται σε
όλους, ανεξαρτήτως χρώματος, γλώσσας, έθνους,
φύλου, φυλής, θρησκείας,
χαρακτηριστικών.
τα πόδια των μαθητών του. Υπερασπίζεται τον αδύνατο και τον
περιθωριακό, τον ξένο και τον δεδιωγμένο, προσφέρεται σε όλους,
ανεξαρτήτως χρώματος, γλώσσας,
έθνους, φύλου, φυλής, θρησκείας,
χαρακτηριστικών. Βεβαιώνει ότι
όσο περισσότερο δίνεις τόσο περισσότερο πλουτίζεις, ότι όσο λιγότερα έχεις τόσο περισσότερο είσαι, ότι κάθε κτήση και κατάκτηση
–υλική και πνευματική– καθηλώνει
και δεσμεύει την ελευθερία. Απομυθοποιεί την προέλευση και την
ισχύ της εξουσίας, καυτηριάζει

κάθε ηγεσία η οποία υποβιβάζει
τον άνθρωπο σε εργαλειακή μονάδα, υποδουλώνοντάς τον στις
δικές της άνομες επιδιώξεις. Αλήθεια δεν είναι η εξουσία· εξουσία
είναι η αλήθεια.
Κατά συνέπεια η αλήθεια δεν
εκφέρεται άνωθεν και έξωθεν, αλλά
βιώνεται από τους καθαρούς στην
καρδιά και τους πεινώντες τη δικαιοσύνη, τους κεκρυμμένους δίκαιους, τους πενθούντες για την
αλλοτρίωση και την αποξένωση αυτού του κόσμου. Σχετικοποιεί κάθε
νόμο και θεσμό, κομίζει το μήνυμα
ότι πριν και πάνω απ’ όλα βρίσκεται
ο συγκεκριμένος άνθρωπος, εδώ
και τώρα, πάντα και παντού. Η αφηρημένη ανθρωπότητα και η αφηρημένη ζωή αντικαθίστανται από
τους υπαρκτούς ανθρώπους, τη ζώσα ζωή. Ο έρωτας και η φιλία, η τρυφερότητα και η στοργή πρέπει να
έχουν βιωματικό αντίκρισμα, πρέπει
να ενσαρκώνονται στη ζωή. Ανατρέπει κάθε συμβατική ιεράρχηση
αξιών. Άνθρωποι που δεν γίνονταν
δεκτοί στα δικαστήρια διαλέγει να
είναι οι μάρτυρες των πιο σημαν-

τικών γεγονότων της ζωής του: φτωχοί βοσκοί της γέννησής του, περιφρονημένες γυναίκες της ανάστασής του.
Μιλά για τα πλέον πνευματικά
θέματα με μια γυναίκα ύποπτης
ηθικής και τα ανυπεράσπιστα παιδιά διαλέγει ως σύμβολο όσων θα
μπουν στη βασιλεία του. Επιπλέον,
σκανδαλίζει τους πάντες: εκείνους,
που όπως οι Φαρισαίοι, τον θέλουν
υπήκοο της καθιερωμένης τάξης
πραγμάτων, λάτρη και τηρητή του
γράμματος και του νόμου. Εκείνους,
που, όπως οι θρησκόληπτοι, τον
θέλουν στα μέτρα τους, κλεισμένο
σε μια ομάδα «καθαρών» και «σεσωσμένων», έτοιμο να αφανίσει
όλους τους άλλους. Εκείνους, που,
όπως οι Ρωμαίοι, τον θέλουν κήρυκα του κατεστημένου, αδιαφορώντας για την κοινωνική αλλοτρίωση. Εκείνους, που όπως οι Ιουδαίοι, τον θέλουν πολιτικό λάβαρο
και ιδεολογική σημαία, για να εναποθέσουν τις ευθύνες τους, για να
επενδύσουν τις ελπίδες τους, για
να φορτώσουν τις όποιες ενοχές
τους. Θεραπεύει τις υπαρξιακές

ανισότητες, που καμιά ανθρωπομονιστική θεώρηση της ζωής δεν
μπορεί να εξαλείψει: Αυτές της
ομορφιάς, της ευφυΐας, του χώρου
και του χρόνου της ζωής. Αυτός
δημιουργεί μια νέα κοινωνία, την
Εκκλησία, όπου, επειδή μοιράζονται, η χαρά αυξάνεται, η δε λύπη
μειούται.
Όπως έκανε το νερό κρασί για
να μην στερέψει η ανθρώπινη χαρά
έτσι μεταβάλλει και την επιβίωση
σε ζωή, απέναντι δε σε κάθε μορφή
θανάτου ευαγγελίζεται την Ανάσταση, ειδοποιός διαφορά του από
κάθε άλλο σωτήρα. Άγιος Ισχυρός
θραύει τα κλείθρα του σκότους και
του Άδη και η ζωή η πέρας ουκ
έχουσα, η ζωοποιός μέθεξη με τον
Θεό, πλημμυρίζει τον κόσμο. Σε
αυτή δε την ευφρόσυνη γιορτή
προσκαλεί τους πάντες. Προειδοποίηση: είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνος. Κρίνει τους πάντες.

Ο κ. Σταύρος Φωτίου είναι καθηγητής στο
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου και Ιδρυτικό Μέλος
της Κυπριακής Ακαδημίας.
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Μαζί με τα «ναι» θα πούμε και πολλά «όχι»
Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας μιλάει για την επόμενη ημέρα της κρίσης του κορωνοϊού στην υγεία και στην οικονομία
Συνέντευξη στον ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Θα έχουμε μεγάλη ύφεση και θα πρέπει όλοι να
αναλάβουμε το βάρος
με δίκαιο τρόπο. Αλλά
η ανάκαμψη το 2021
θα είναι μεγαλύτερη
για την ελλάδα απ’ ό,τι
η ύφεση του 2020.
ÖÕÏÓËÖÕÒÆÓËÍ¦ÒÎÖÃËÙÎÂÚÇÔ
ËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÑØÃÙÏÓËÝÏÄÚÏÊËÔËÃÞÇÓËÖÒÂØÎËÏÑÄÔÇÚÎÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÂÝÁÑÚÇÙÎÝÚÕßÖØÕÈÒÂÓÇÚÕÝ
ÑÇÏßÖÂØÞËÇÔÎÙßÞÃÇ! ÇÏÇÔÊËÔ
ÇÔÚÁÐÕßÓË"®2ÏÇÔÇÖÄÑ¦ÖÕßÖËØ¦ÙÕßÔ"® ÏÇÔÙÖ¦ÙËÏÕÌØ¦ÞÚÎÝ
ÚÏÛÇÍÃÔËÏ"®ßÚßÞ×ÝÊØ¦ÙÇÓËÍØÂÍÕØÇÑÇÏÇÖÕÚØÁÉÇÓËÇßÚÄÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÚÙÏÇÖÄÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕß
ßÖÂØÐËÎÊÏÑÂÓÇÝÑÇÏÓËÚ¦ÑÇÏÎ
ËßØÜÖÇáÑÂÑÏÔÎÚÕÖÕÃÎÙÎÔÕÓÃàÜ
ÓÁÙÇÙÚÏÝÖØ×ÚËÝÓÁØËÝÂÚÇÔ
ÑÇÛÇØÄÙÚÕÓßÇÒÄÓÕßÄÚÏËÃÞÇÓË
ÚÏÝÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÚÏÝÊßÔ¦ÓËÏÝÚÎÔ
ËÖÏÞËÏØÎÙÏÇÑÂËÖ¦ØÑËÏÇÔÇÑØÇÚÂÙÕßÓËÚÇÙÆÔÕØÇ¦ÙÑÎÙÎÂÚÇÔ
ÖÏÕÊÆÙÑÕÒÎÑÇÏÖÏÕÙÆÔÛËÚÎÙÚÎ
Û¦ÒÇÙÙÇÒÒ¦ÑÏËÑËÃÇÖÕÊËÃÐÇÓË
ÄÚÏÓÖÕØÕÆÓËÔÇÌßÒ¦ÓËÚÇÙÆÔÕØ¦ÓÇÝÓËÇÖÄÒßÚÕÙËÈÇÙÓÄÙÚÎÔ
ÇÔÛØ×ÖÏÔÎàÜÂßÚÄÚÕÓÂÔßÓÇ
ÁÞËÏÖÏÇÍÃÔËÏÇÔÚÏÒÎÖÚÄÇÖÄÄÒÕßÝ
ÑÇÏÑßØÃÜÝÇÖÄÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÒÒ¦
ÑÇÏÇÖÄÚÕßÝÃÊÏÕßÝÚÕßÝÖØÄÙÌßÍËÝÑÇÏÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝÖÕßàßÍÃàÕßÔ
ÖÒÁÕÔÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÇÔÇÐÃàËÏÚÕÔ
ÑÄÖÕÔÇÓÖÕßÔÙËÓÏÇÈ¦ØÑÇÑÇÏ
ÔÇËÖÏÞËÏØÂÙÕßÔÔÇÖËØ¦ÙÕßÔÙË
ÁÔÇÔÎÙÃÚÕßÏÍÇÃÕß
– Ως προς τα ζητήματα του κορωνοϊού;
¶ßÓ¦ÓÇÏÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦Ñ¦ÖÕÏËÝÇÖÄÚÏÝÖØ×ÚËÝÙßÙÑÁÉËÏÝ
ÖÕßÑ¦ÔÇÓËÄÚÇÔÖÇÃØÔÇÓËÚÇÓÁÚØÇÍÏÇÚÎÔÇÖÇÍÄØËßÙÎÚÜÔÑÇØÔÇÈÇÒÏÑ×ÔËÑÊÎÒ×ÙËÜÔÙÚÎÔ¦ÚØÇÞÜØÃÝÕÆÚËÁÔÇÑØÕÆÙÓÇÇÑÄÓÇ
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ±ÖÂØÞËÑÇÏÖ¦ÒÏÚÕ
ËØ×ÚÎÓÇÓÂÖÜÝÈÏÇàÄÓÇÙÚËÓÂÖÜÝ
Ñ¦ÔÕßÓËÑ¦ÚÏËÙÖËßÙÓÁÔÇÖËÏÊÂ
ÄÓÜÝËÃÞÇÌØÕÔÚÃÙËÏÕÃÊÏÕÝÔÇÊÏÇÈ¦ÙÜÖÕÒÆÇÖÄÚÄÚËÑÇÏÔÇËÔÎÓËØ×ÔÕÓÇÏÍÏÇÚÕÔÚØÄÖÕÓËÚÕÔÕÖÕÃÕ
¦ÒÒËÝÞ×ØËÝÊÏÇÞËÏØÃÙÚÎÑÇÔÇÔ¦ÒÕÍÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÑÇÏÔÇÈØÃÙÑÜ
ÏÙÚÕØÏÑÁÝÇÔÇÒÕÍÃËÝÂÓÕßÔÇØÑËÚ¦
ÙÃÍÕßØÕÝÄÚÏÑ¦ÔÇÓËÚÕÙÜÙÚÄ ÇÏ
ÛßÓ¦ÓÇÏÓÏÇÙÆÙÑËÉÎÚÕ¦ÈÈÇÚÕ
ÙÚÏÝ¡ÇØÚÃÕßÓÏÇÓËÍ¦ÒÎÙÆÙÑËÉÎÖÕßÙÚÎÔÕßÙÃÇËÃÞÇÓËÄÒÕÚÕ
ßÖÕßØÍÏÑÄÙßÓÈÕÆÒÏÕËÃÔÇÏÎÙÆÙÑËÉÎÙÚÎÔÕÖÕÃÇÇÔÇÌÁØËÚÇÏÑÇÏ
ÕÊÜÔÏÝÙÚÎÔÕÖÕÃÇÎÇÔÚÃÊØÇÙÎ
ÚÕßÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆËÖÏÚËÒËÃÕßÂÚÇÔ!
ÇÔÇÍÃÇÓÕßÔÑÒËÃÙÕßÓËÛÇ
ÑÇÚÇÙÚØÇÌÕÆÓËÓÎÔÚÕÑ¦ÔËÏÝ®

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ

Μπορώ να πω ότι
απέκτησα μεγαλύτερη
εμπιστοσύνη –και το
λέω ανοιχτά– στο ΕΣΥ.

«Εχω Ð{ÑÉ{Ù{~ÊÉ×Ñ¨ÐoÊ³ÈÜo{³ÊÐÈÈÉiÐÉ¨É³Ñ{¦_>²x_o{Ñ³i¨ÉËÑ³~¨ÈÐÒ³~Ñ{ÌÜÈØ
³ÈØKÑ{~ÖØÙÉË~³ÉØo{Ñ³i¨ÉËÑ³iØÉ{ÙiÐËÑØåÜÜÒ³ÓÙÉÂÓ¨É{ØÖÚÑÈ~ÒÉ{³ÉÌÐÉ¨ÌKÜiÐÑu
ÇÏÊÆÕÓÁØËÝÓËÚ¦ÖÂØÇÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎÔÇÑÒËÃÙÜÙÞÕÒËÃÇ ÇÏÓËÚ¦
ÔÇÑÒËÃÙÕßÓËÑÇÏÚÇÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇ
ËÏÝÓËÁÔÇÓÄÔÏÓÕ¦ÍÞÕÝÔÇËÔÎÓËØ×ÔËÙÇÏÍÏÇÚÇÑØÕÆÙÓÇÚÇÊÆÕ
ÑÇÏÚØËÏÝÌÕØÁÝÚÎÔÎÓÁØÇÞÜÓÏÇ
ËÏÊÏÑÂËÌÇØÓÕÍÂÙÚÕÔßÖÕÒÕÍÏÙÚÂ
ÓÕßÖÕßËÔÎÓËØ×ÔËÚÇÏYLHS[PTL
ÍÏÇÚÎÔÖÕØËÃÇÚÜÔÑØÕßÙÓ¦ÚÜÔ
ÑÇÏÄÒÕßÝÚÕßÝÈÇÙÏÑÕÆÝÊËÃÑÚËÝ
ÍÏÇÚÎÔÖÕØËÃÇÚÎÝËÖÏÊÎÓÃÇÝÒÒ¦
ÖÕÚÁÊËÔÐÁØËÏÝÖÕÆÛÇÙÕßÙÑ¦ÙËÏ
ÚÕËÖÄÓËÔÕÖØÄÈÒÎÓÇØÕÁÑßÉË
Ú×ØÇÙÚÕßÝÑÇÚÇßÒÏÙÓÕÆÝÚÜÔªÕÓ¦ÖØÕÁÑßÉËÙËÊÆÕÍÎØÕÑÕÓËÃÇ
¦ÔÚÇÁÞÕßÓËÓÏÇÁÔÔÕÏÇÍÏÇÚÏÝ
Ëß¦ÒÜÚËÝÕÓ¦ÊËÝÒÒ¦ÄÙÕÑÇÏÇÔ
ÖØÕÙÖÇÛËÃÝÔÇÖØÕÈÒÁÉËÏÝÚÏÝËÐËÒÃÐËÏÝÖ¦ÔÚÇÛÇÈØÃÙÑËÙÇÏÇÔÚÏÓÁÚÜÖÕÝÓËÍËÍÕÔÄÚÇÑÇÏÌÜÚÏÁÝÚÏÝ
ÕÖÕÃËÝÖØÁÖËÏÔÇÙÈÂÔËÏÝ
– Ενα όνομα που έχει παίξει πολύ
αυτές τις ημέρες κι έχει κερδίσει
την εμπιστοσύνη του κόσμου, είναι του Σωτήρη Τσιόδρα. Αναρωτιέμαι πώς εμπιστευθήκατε αυτόν
τον άνθρωπο. Υπήρξε κάποια στιγμή που δημιουργήθηκε μια σχέση
εμπιστοσύνης μεταξύ σας, υπήρξε κάτι άλλο;
¶¬ÕÔÜÚÂØÎÓÕÆÚÕÔÖØÄÚËÏÔË

ÕÇÙÃÒÎÝ ÏÑÃÒÏÇÝÒÁÍÕÔÚ¦ÝÓÕß
ÄÚÏËÃÔÇÏÕÑÇÒÆÚËØÕÝÍÏ»ÇßÚÂÚÎ
ÊÕßÒËÏ¦¡ÃÒÎÙÇÇÖÕÑÚÂÙÇÓËÖÕÒÆ
ÍØÂÍÕØÇÓÏÇÖÕÒÆÑÇÒÂÖØÕÙÜÖÏÑÂ
ËÖÇÌÂÐËØÇÌßÙÏÑ¦ÑÇÏÚÕÈÏÕÍØÇÌÏÑÄÚÕßÃÔÇÏÁÔÇÝ¦ÔÛØÜÖÕÝ
ÕÕÖÕÃÕÝÊËÔËÃÔÇÏÇÖÒ×ÝËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÑÇÚÇØÚÏÙÓÁÔÕÝËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑ¦
ÇÒÒ¦ÑÇÏÑ¦ÖÕÏÕÝÓËÖÕÒÆÓËÍ¦ÒËÝ
ÖØÕÙÜÖÏÑÁÝÑÇÏÇÔÛØ×ÖÏÔËÝËßÇÏÙÛÎÙÃËÝÔÇÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÝÍÏÇÚØÄÝ§ÕÏ¦àËÚÇÏÍÏÇÚÎÔßÍËÃÇÚÜÔ
ÇÙÛËÔ×ÔÚÕßßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂÈÁÈÇÏÇÇÙÛËÔËÃÝÚÕßÙÞÂÓÇÒÄÍÕßËÃÓÇÙÚËÄÒÕÏÓÇÝÕÒÄÑÒÎØÎÎÞ×ØÇ
©ÜÚÂØÎÝ¬ÙÏÄÊØÇÝÄÓÜÝÁÊËÏÐË
ÑÇÏÓÏÇÓËÍ¦ÒÎÏÑÇÔÄÚÎÚÇÔÇÓËÚÇÌÁØËÏÚÇÓÎÔÆÓÇÚÇÓËÁÔÇÚØÄÖÕ
ÇÖÒÄÇÒÒ¦ÚÇßÚÄÞØÕÔÇÑÇÏÁÔÚÕÔÇÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÄ§ÕÓÃàÜÚÕß
ÕÌËÃÒÕßÓËÖ¦ØÇÖÕÒÒ¦ÙÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏ¦ÓÇÝÔÇÖËÃÙÕßÓËÄÚÏÇßÚÄ
ÚÕÕÖÕÃÕÑ¦ÔÕßÓËËÃÔÇÏÍÏÇÚÕÑÇÒÄ
ÓÇÝ¬ÕÒÓ×ÔÇÖÜÄÚÏÁÞÕßÓËÍÃÔËÏ
ÌÃÒÕÏ¡ÁÙÇÇÖÄÇßÚÂÚÎÊÕÑÏÓÇÙÃÇÇÔÚÇÒÒ¦ÙÙÕßÓËÖÕÒÒ¦ÓÎÔÆÓÇÚÇÑÇÛÎÓËØÏÔ¦ÚÕßÙÚÁÒÔÜÖ¦ØÇ
ÖÕÒÆßÒÏÑÄÇÖÄÇßÚ¦ÚÇÕÖÕÃÇÑÏ
ËÍ×ÊÏÇÈ¦àÜÖØÕÙÖÇÛ×ÑÏËÍ×ÔÇ
ËÔÎÓËØ×ÔÕÓÇÏÄÙÕÚÕÊßÔÇÚÄÔÓË
ÓËÍÇÒÆÚËØÎÒËÖÚÕÓÁØËÏÇÙËÛÁÓÇ-
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Εννέα μήνες ÙÚÎÔÑÇØÁÑÒÇÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆËÃÔÇÏÏÑÇÔÄÝÞØÄÔÕÝÍÏÇ
ÔÇÓ¦ÛËÏÑÇÔËÃÝÖÕÒÒ¦ÔÔÁÇÓÂÔËÝ
ÓËÊÆÕÖØÜÚÄÍÔÜØËÝÑØÃÙËÏÝÚÎÔ
ËØÍÇÒËÏÕÖÕÃÎÙÎÚÕßÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÕÆÖØÕÙÌßÍÏÑÕÆÑÇÏÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄËÃÔÇÏÖ¦ÒÏÓÏÇÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂ
ËÓÖËÏØÃÇßÚÂÔËÃÞÇÓËÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÔÇÙßàÎÚÂÙÕßÓËÓËÚÕÔÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎàÜÔÚÇÔ¦®ÑÇÏÞÜØÃÝÇÚàÁÔÚÇÙÚÕ¡ÁÍÇØÕ¡ÇÐÃÓÕßÑÕÖÄÝ
ÓÇÝÂÚÇÔÓÏÇÙßàÂÚÎÙÎÖÕßÔÇÓÎÔ
ËÐÇÔÚÒËÃÚÇÏÓÄÔÕÙÚÇÌÒÁÍÕÔÚÇÊÎÓÕÙÏÕÍØÇÌÏÑ¦àÎÚÂÓÇÚÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÙÚÕÚÏ¦ÒÒÇÐÇÔÙÚÕÔÃÊÏÕÑÇÏÙÚÕÔ
ÚØÄÖÕÖÕßÙÑÁÖÚËÚÇÏÇßÚÕÃÕÏÓÂÔËÝÙÚÎÔËÐÕßÙÃÇ
©Ñ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÓÏÒ¦ËÏÍÏÇ
ÚÕÖ×ÝËÖÁÒËÐËÑÇÏÚÎÙÞÁÙÎÖÕß
ÁÞÚÏÙËÓËÚÕÖØÄÙÜÖÕÚÜÔÎÓËØ×ÔÚÕÔÜÚÂØÎ¬ÙÏÄÊØÇÓËÚÕÔ
ÕÖÕÃÕ¶ÄÖÜÝÒÁËÏ¶ÁÞÕßÔÍÃÔËÏÌÃÒÕÏËÔ×ËÐÎÍËÃÖ×ÝÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏ
Ú×ØÇÚÕÛÔÏÑÄÆÙÚÎÓÇ±ÍËÃÇÝ
ÙËÙÞÁÙÎÓËÚÕÖÇØËÒÛÄÔËÃÞÔËÏ
ÔÇÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÖÒÂØÜÝÚÎÊßÙÑÕÒÃÇÚÎÝËÖÄÓËÔÎÝÓÁØÇÝÚÕÔÃàÕÔÚÇÝÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÔÇßÖ¦ØÐËÏ
ÑÕÏÔÜÔÏÑÂÊÏÑÇÏÕÙÆÔÎÁØËÏÄÚÏÎ
ÖÃËÙÎÍÏÇÍËÔÏÑËßÓÁÔÇËÖÏÊÄÓÇÚÇ
ÑÇÏËÖÏÞÕØÎÍÂÙËÏÝÛÇËÃÔÇÏÚËØ¦ÙÚÏÇÇÒÒ¦ÄÖÜÝÚÕÔÃàËÏËÍ×ÛÇ
ÖÜ¸ÄÞÏ¹ÄÖÕßÖØÁÖËÏ®¬ÁÒÕÝÇÖÕÑÒËÃËÏËÔÚËÒ×ÝÚÏÝÖØÄÜØËÝËÑÒÕÍÁÝßÖÕÍØÇÓÓÃàÕÔÚÇÝÄÚÏÊËÔÇÏÙÛ¦ÔÕÓÇÏÄÚÏÓÕßÒËÃÖËÏÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÔÕÓÏÓÕÖÕÃÎÙÎ®
– Εκλεγήκατε πρωθυπουργός προετοιμασμένος για κάποιες εξελίξεις, όμως βρεθήκατε αντιμέτωπος με άλλα. Σας έτυχαν δύο
κρίσεις που προφανώς δεν τις περιμένατε. Τι μάθατε από αυτές
τις κρίσεις;
¶ÇÒÂÛËÏÇËÃÔÇÏÄÚÏÄÚÇÔËÑÒÁÞÛÎÑÇÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚ¦ÓÕßÂÚÇÔÎÇÔ¦ÚÇÐÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÑÇÏÎËÖÏÙÚØÕÌÂÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÙËÍØÂÍÕØÕßÝØßÛÓÕÆÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ
ÃÍÕßØÇÚÕÖØÕÙÌßÍÏÑÄÂÚÇÔÙÚÕ
ÓßÇÒÄÓÕßËÔÖËØÃÓËÔÇÄÓÜÝ
ÄÚÏÛÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÇÓËÓÏÇÑØÃÙÎ
ÇßÚÂÝÚÎÝÁÔÚÇÙÎÝ©ßÊËÃÝËÖÃÙÎÝ
ÌÇÔÚÇàÄÚÇÔÄÚÏÛÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÇÓË
ÓÏÇÖÇÔÊÎÓÃÇÄÖÜÝÇßÚÂÖÕßÈÏ×ÔÕßÓËÙÂÓËØÇ§ÕÓÃàÜÄÚÏÇÙÑÂÛÎÑÇÙËÖÕÒÒ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇ!ÚÕÖÄÙÕ
ÍØÂÍÕØÇÖØÁÖËÏÔÇÖÇÃØÔËÏÑÇÔËÃÝ
ÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÞÜØÃÝÔÇÁÞËÏÖÒÂØÎ
ÖÒÎØÕÌÄØÎÙÎÚÕÄÚÏÖØÁÖËÏÔÇ
ËÓÖÏÙÚËÆËÚÇÏÚÕßÝËÏÊÏÑÕÆÝÇÒÒ¦
ÙÚÎÔÑØÃÙÏÓÎÙÚÏÍÓÂÔÇÈ¦àËÏÑÇÏ
ÚÕÊÏÑÄÚÕßÖØÕÙÜÖÏÑÄÇÖÕÚÆÖÜÓÇ ÇÏÈÁÈÇÏÇÙÚÕÔÇÈØÃÙÑËÚÇÏÙË
ÊÏÇØÑÂËÚÕÏÓÄÚÎÚÇÍÏÇÚÃÙßÞÔ¦ÚÇ
ÖØ¦ÍÓÇÚÇÑÏÔÕÆÔÚÇÏÓËÚÇÞÆÚÎÚËÝ
ÖÕßÃÙÜÝÊËÔÌÇÔÚÇàÄÚÇÔ§ÕÓÃàÜ
ÄÚÏÓ¦ÛÇÓËÄÒÕÏÑÇÏÚÎÙÎÓÇÙÃÇÚÕß
ËÖÏÚËÒÏÑÕÆÑÁÔÚØÕßÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎ
ÚÕßÙßÔÚÕÔÏÙÓÕÆÑËÔÚØÏÑ¦ÇÖÄÚÕ
¡ÁÍÇØÕ¡ÇÐÃÓÕßÓËÖÕÒÆÓËÍ¦ÒÎ
ÖËÏÛÇØÞÃÇßÚÄÚÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÊÏÇÖÃÙÚÜÙÇÄÓÜÝÑÇÏÖÄÙÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄ
ËÃÔÇÏÔÇÙÚÁÒÔËÏÑÇÔËÃÝÖÕÒÆÐËÑ¦ÛÇØÇÓÎÔÆÓÇÚÇÙÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇ¬Ç
ÕÖÕÃÇÊËÔÛÇÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÙÆÍÞßÙÎÑÇÏÛÇÊÏÇÚßÖ×ÔÕßÔ¦ÔÛØÜÖÕÏ
ÓËÓËÍ¦ÒÎÖØÕÙÜÖÏÑÂÇÐÏÕÖÏÙÚÃÇ
– Υπήρξαν μια-δυο στιγμές μέχρι
τώρα, είτε στο προσφυγικό είτε
στο θέμα του κορωνοϊού που ξεχωρίζουν στο μυαλό σας, οι οποίες ήταν δύσκολες;
¶§ÕÓÃàÜÕÏÖØ×ÚËÝÙßÙÑÁÉËÏÝ
ÍÏÇÚÕÖØÕÙÌßÍÏÑÄÄÚÇÔÌÇÏÔÄÚÇÔ
ÄÚÏÛÇÈØÏÙÑÄÓÇÙÚÇÔÇÔÚÏÓÁÚÜ-
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ÚÇÚÇÕÖÕÃÇÐËÌËÆÍÕßÔÑÇÚ¦ÖÕÒÆ
ÚÎÝÊÏÑÏ¦ÝÓÕßËÐËÏÊÃÑËßÙÎÝ ÇÏÕÏ
ÊÆÕËÃÓÇÙÚË¦ÔÛØÜÖÕÏÖÕßÓÇÝÇØÁÙËÏÔÇÇÔÇÒÆÕßÓËÚÇÊËÊÕÓÁÔÇÔÇ
ËÓÖÏÙÚËßÄÓÇÙÚËÚÇÊËÊÕÓÁÔÇÑÇÏÔÇ
ÖÇÃØÔÕßÓËÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÓËÈ¦ÙÎÚÇ
ÊËÊÕÓÁÔÇÞÜÈØËÏÁÔÇÔ¦ÔÛØÜÖÕ
ÖÕßÙÑÁÌÚËÚÇÏÄÖÜÝËÍ×ÑÇÏÔÕÓÃàÜÇßÚÄÈÕÎÛ¦ËÏÑÇÏÚÕßÝÊßÕÓÇÝ
– Μια περίοδος τέτοια, σαν κι αυτή
που περνάμε τώρα, δίνει και μια
ευκαιρία αναστοχασμού κι αυτοκριτικής, να το πω έτσι. Εχετε ξανασκεφθεί αυτά που λέγατε παλαιότερα για το κράτος, την ανάγκη
μείωσής του; Εχετε αλλάξει άποψη
πάνω σε αυτό το θέμα;
¶ÇÁÒËÍÇÑÇÏÔÇÏÑÇÏÄÞÏ¦ÔÚÇ
ÖÃÙÚËßÇÙËÁÔÇÏÙÞßØÄÑØ¦ÚÕÝ ÇÏ
ÚÕÏÙÞßØÄÑØ¦ÚÕÝÖØÁÖËÏÖ¦ÔÚÇÔÇ
ÁÞËÏÁÔÇÇÖÕÚÆÖÜÓÇ ÇÏÖ¦ÔÚÇÁÒËÍÇÄÚÏÕÖØ×ÚÕÝØÄÒÕÝÚÕßÑØ¦ÚÕßÝ
ËÃÔÇÏÎÖØÕÙÚÇÙÃÇÚÎÝÇÙÌ¦ÒËÏÇÝ
ÚÜÔÖÕÒÏÚ×ÔÖÒ×ÝÄÚÇÔÓÏÒÕÆÙÇÍÏÇÇÙÌ¦ÒËÏÇËÃÞÇßÖÄÉÎÓÕß
ÓÏÇ¦ÒÒÎÊÏ¦ÙÚÇÙÎÚÎÝÇÙÌ¦ÒËÏÇÝ
ËÔÌÇÔÚÇàÄÓÕßÔÚÎÔßÍËÏÕÔÕÓÏÑÂ
ÇÙÌ¦ÒËÏÇÎÕÖÕÃÇÖØÕÌÇÔ×ÝÛÇ
ÖØÁÖËÏÔÇÛËÜØËÃÚÇÏÇßÚÕÔÄÎÚÎ
ÖÇØÄÚÏÊËÔËÃÔÇÏÖ¦ÔÚÇÊËÊÕÓÁÔÎ
¡ÖÕØ×ÔÇÖÜÄÓÜÝÄÚÏÇÖÁÑÚÎÙÇ
ÓÏÇÓËÍÇÒÆÚËØÎËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎ¶ÑÇÏ
ÚÕÒÁÜÇÔÕÏÞÚ¦¶ÙÚÕÛÔÏÑÄÆÙÚÎÓÇ±ÍËÃÇÝ ÇÏÔÕÓÃàÜÄÚÏÇÔÇÊËÃÞÛÎÑÇÔÓÁÙÇÙËÇßÚÂÚÎÔÑØÃÙÎ
ÑÇÏÕÏÊßÔÇÚÄÚÎÚÁÝÚÕßÇÒÒ¦ÑÇÏÕÏ
ÇÊßÔÇÓÃËÝÚÕßÞÜÈ¦ÒËÏÒÕÏÖÄÔ
ÁÔÇÙÚÕÃÞÎÓÇÓËÚÕÔËÇßÚÄÓÕßÄÞÏ
ÓÄÔÕÚ×ØÇÇÒÒ¦ÑÇÏÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÇ!ÔÇÇÖÕÑÚÂÙÕßÓËÁÔÇÛÔÏÑÄ
ÆÙÚÎÓÇ±ÍËÃÇÝÚÕÕÖÕÃÕÛÇËÃÔÇÏ
ÙÎÓËÃÕÇÔÇÌÕØ¦ÝÄÞÏÓÄÔÕÔÍÏÇ
ÚÎÞ×ØÇÇÒÒ¦ÑÇÏÖÇÔËßØÜÖÇáÑ¦
§ÕÓÃàÜÚÕÇÐÃàÕßÓËÚÕÇÐÃàÕßÔÕÏ
ÍÏÇÚØÕÃÓÇÝÚÕÇÐÃàÕßÔÕÏÔÕÙÎÒËßÚÁÝÓÇÝÚÕÇÐÃàÕßÔÖ¦ÔÜÇÖ»ÄÒÇ
ÕÏÒÒÎÔËÝÖÕÒÃÚËÝÕÏÕÖÕÃÕÏÊÏÑÇÏÕÆÔÚÇÏÔÇÁÞÕßÔÊÜØË¦ÔÖØÄÙÈÇÙÎ
ÙËÁÔÇÖÕÏÕÚÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇßÍËÃÇÝ
ÇÏÖÏÙÚËÆÜÄÚÏÓÁÙÇÙËÇßÚÂÚÎ
ÊÕÑÏÓÇÙÃÇÊËÃÐÇÓËÄÚÏÎÑÕÏÔÜÔÃÇ
ÓÇÝÊËÔÁÞËÏÚÄÙËÝÊÏÇÑØÃÙËÏÝÄÙÕ
ËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝ¦ÒÒËÝÑÕÏÔÜÔÃËÝÙÚÕ
ËÐÜÚËØÏÑÄ
ÝÖÕÆÓËÙÚÎÔÓËØÏÑÂÖÒÂÚÚÕÔÚÇÏÓËÍ¦ÒÇÖÕÙÕÙÚ¦ÚÜÔÖÏÕÌÚÜÞ×ÔÓËØÏÑÇÔ×ÔÌØÕÇÓËØÏÑÇÔ×Ô

ÖÕÒÏÚ×ÔÕÏÕÖÕÃÕÏÂÚÇÔÖ¦ÔÚÇÙÚÕ
ÖËØÏÛ×ØÏÕÊ×ÊËÔÁÞÕßÓËËßÚßÞ×Ý
ÚÁÚÕÏÇÖËØÏÙÚÇÚÏÑ¦ßÚÄÊËÔÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÊËÔÓÖÕØËÃÚÕÛÔÏÑÄÆÙÚÎÓÇ±ÍËÃÇÝÔÇÙßÔËØÍ¦àËÚÇÏÍÄÔÏÓÇ
ÓËÚÕÔÏÊÏÜÚÏÑÄÚÕÓÁÇÑÇÏÔÇÇÖÕØØÕÌ¦ÚËÞÔÕÍÔÜÙÃÇÄÖÕßÇßÚÂËÃÔÇÏ
ÇÖÇØÇÃÚÎÚÎÖÄÚÎÔÖØ×ÚÎÙÚÏÍÓÂ
ÖÕßÁÙÑÇÙËÇßÚÂÎÑØÃÙÎ¦ÒÒÜÙÚË
ÛÁÙÇÓËÄÒÕÚÕÔÏÊÏÜÚÏÑÄÚÕÓÁÇßÖÄ
ÚÎÙßÔÕÒÏÑÂËÖÕÖÚËÃÇÚÕßßÖÕßØÍËÃÕß±ÍËÃÇÝÖÒ×ÝÊËÔÞØËÏ¦ÙÚÎÑËËßÚßÞ×ÝÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙÕßÓË
ÚÁÚÕÏËÝÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÚÕßÏÊÏÜÚÏÑÕÆ
ÚÕÓÁÇÊÏÄÚÏÑÇÏÙÚÏÝÖÏÕÊÆÙÑÕÒËÝ
ÎÓÁØËÝÇÖËÃÞÇÓËÇØÑËÚ¦ÇÖÄÚÕÔÇ
ÍËÓÃÙÕßÔÕÏËÔÚÇÚÏÑÁÝÓÇÝ ÇÏÇßÚÂ
ÚËÒÏÑ¦ÂÚÇÔÑÇÏÎÓËÍ¦ÒÎËÖÏÚßÞÃÇ
ÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÓÇÝ¡¦ÒÏÙÚÇÚ×ØÇ
ÚÇÖËØÏÙÚÇÚÏÑ¦ÇØÞÃàÕßÔÑÇÏÓËÏ×ÔÕÔÚÇÏÑÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇÕÏËÔÚÇÚÏÑÁÝ
ÇØÞÃàÕßÔÑÇÏÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÏßÚÄÓÇÝ
ÊÃÔËÏÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÙÑËÌÚÄÓÇÙÚËÓËÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÓ¦ÚÏÚÎÔËÖÄÓËÔÎÓÁØÇÑÇÏÚÕÖ×ÝÙÏÍ¦ÙÏÍ¦ÑÇÏ
ÙÚÇÊÏÇÑ¦ÛÇÞÇÒÇØ×ÙÕßÓËÚÇÓÁÚØÇ
– Οι Ελληνες επιχειρηματίες έχουν
βάλει αρκετά βαθιά το χέρι στην
τσέπη σε αυτή τη δύσκολη στιγμή;
¶ËÔÐÁØÜÖÕÏÕÝÖØÁÖËÏÔÇËÃÔÇÏÕÊËÃÑÚÎÝÓËÚÕÔÕÖÕÃÕÛÇÑØÃÔÕßÓËÙßÔÕÒÏÑ¦ÚÎÙßÓÓËÚÕÞÂÚÜÔ
ËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏ×ÔØÁÖËÏÔÇÖÜÄÚÏ
ÓÖÕØËÃÑÇÔËÃÝÔÇÚÕÊËÏÇÖÄÊÆÕ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÖÒËßØÁÝ!ÓÃÇÖÒËßØ¦ËÃÔÇÏÕÏÊÜØËÁÝÕÏÕÖÕÃËÝÂÚÇÔ
ÖØ¦ÍÓÇÚÏÖÕÒÒÁÝÇÓÖÕØÕÆÙÇÔ
ÖØÕÌÇÔ×ÝÔÇÂÚÇÔÖËØÏÙÙÄÚËØËÝ
ÄÓÜÝÁÍÏÔÇÔÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝÑÏÔÂÙËÏÝ
ÇÖÄËÖÏÌÇÔËÃÝÒÒÎÔËÝËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃËÝÑÇÏÏÊØÆÓÇÚÇ¬ÕÊËÆÚËØÕÚÕ
ÕÖÕÃÕÁÞËÏÓËÍ¦ÒÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔËÃÔÇÏ
ÚÕÔÕÏ¦ÐÏÓÕÚÕßËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃÇÍÏÇ
ÚÎÔËÖÏÞËÃØÎÙÂÚÕßÍÏÇÚÏÝÛÁÙËÏÝ
ËØÍÇÙÃÇÝÍÏÇÚÎÔÖÒÎØÜÓÂÚÜÔ
ßÖÕÞØË×ÙË×ÔÚÕßÙÚÕÑØ¦ÚÕÝ Ï
ÇßÚÂËÃÔÇÏÓÏÇÙÎÓÇÔÚÏÑÂÙßÓÓËÚÕÞÂÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÂÝ
Ú¦ÐÎÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇËÃÔÇÏÄÚÏ
ÓÁÞØÏÙÚÏÍÓÂÝÓ¦ÒÒÕÔÁÞÕßÓËËÑÖÒÇÍËÃÙÞËÚÏÑ¦ËßÞ¦ØÏÙÚÇÇÖÄÚÎ
ÙßÔÁÖËÏÇËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏ×ÔÜÝÖØÕÝ
ÚÏÝÌÕØÕÒÕÍÏÑÁÝÑÇÏÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑÁÝ
ÚÕßÝßÖÕÞØË×ÙËÏÝ ÇÏÈÁÈÇÏÇÇÖÄ
ÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÛÁÙÇÓËÑÇÏÚÕÖÒÇÃÙÏÕÍÏÇÚÎÔÖØÕÙÚÇÙÃÇÚÎÝËØÍÇÙÃÇÝ
¶ÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÍÏÇÇÖÇÍÄØËßÙÎÚÜÔ
ÇÖÕÒÆÙËÜÔ¶ÇÔÑ¦ÖÕÏÇËÖÏÞËÃØÎÙÎ
ÛÁÒËÏÔÇËÔÚÇÞÛËÃÙÚÇËßÔÕáÑ¦ÓÁÚØÇÖÕßÁÞÕßÓËËÐÇÍÍËÃÒËÏËÃÊÇÓË
ÑÇÏÁÔÇÖ¦ÍÜÓÇ®ÇßÚÂÝÚÎÝÇÔÎÙßÞÎÚÏÑÂÝÚ¦ÙÎÝÖÕßÈÒÁÖÇÓËÙÚÎÔ
ÇØÞÂÚÎÝÑØÃÙÎÝÓËÚÎÍØÂÍÕØÎÇÆÐÎÙÎÚÕßÇØÏÛÓÕÆÚÜÔÇÖÕÒÆÙËÜÔ
ØÇÚÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÇßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂÑÇÏÑÇÛ×ÝÛÇÖËØÔ¦ÓËÙÏÍ¦ÙÏÍ¦
ÙÚÎÔËÖÄÓËÔÎÌ¦ÙÎÖÕßÛÇÖØÁÖËÏÔÇÍÏÇÚØÁÉÕßÓËÚÏÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝ
ÖÒÎÍÁÝÚÏÝÕÖÕÃËÝ¦ÔÕÏÐËÎÖÇÔÊÎÓÃÇËÃÔÇÏÖ×ÝÚÕÄÖÕÏÕÈ¦ØÕÝÛÇËÖÏÓËØÏÙÚËÃÊÃÑÇÏÇÏÇÚÎÔËÖÏÞËÃØÎÙÎ
ÇßÚÄÙÎÓÇÃÔËÏÕËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃÇÝÔÇ
È¦ÒËÏÚÕÞÁØÏÙÚÎÔÚÙÁÖÎÖËØÏÙÙÄÚËØÕÍÏÇÔÇÙÚÎØÃÐËÏÚÎÔËÖÏÞËÃØÎÙÂÚÕßØÁÖËÏÔÇÑ¦ÔËÏÇßÐÂÙËÏÝ
ÑËÌÇÒÇÃÕß¶ÔÇÌ¦ËÏÑ¦ÖÕÏÇÇÖÄÚÇ
ÁÚÕÏÓÇ®ÖÕßÁÞËÏÙÚÎÔ¦ÑØÎËÔ
ÓÖÕØËÃÚÕÑØ¦ÚÕÝÔÇÇÔÇÒ¦ÈËÏËÐ
ÕÒÕÑÒÂØÕßÇßÚÂÚÎÔËßÛÆÔÎÇ
ÚÎÓÕÏØÇÙÚÕÆÓË¬ÕÑØ¦ÚÕÝÇÖÄ
ÚÎÔ¦ÒÒÎÖÒËßØ¦ÛÇÑ¦ÔËÏÇßÚÄ
ÖÕßÖØÁÖËÏÑÇÏÖÏÙÚËÆÜÄÚÏÚÕÁÞËÏ
Ñ¦ÔËÏÂÊÎÙËÖÕÒÒ¦ÒÒ¦ÖØÏÔÇÖÄ
ÄÒÇÖØÁÖËÏÕÑ¦ÛËËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃÇÝ
ÔÇÙÚÎØÃÐËÏÚÎÔËÚÇÏØËÃÇÚÕß ÇÏ
ËÃÓÇÏÙÃÍÕßØÕÝÄÚÏÙÚÎÓËÍ¦ÒÎÚÕßÝ
ÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇÛÇÚÕÑ¦ÔÕßÔÕÏÒÒÎÔËÝËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃËÝ

Το φθινόπωρο θα έχουμε περισσότερες ΜΕΘ και μεγαλύτερες δυνατότητες
– Για να κλείσω το θέμα του κορωνοϊού και της κρίσης. Πότε θα
έχετε μια ασφαλή εικόνα; Πότε θα
έχουμε περάσει τον κάβο;
¶ßÚÄÊËÔÓÖÕØËÃÑÇÏÊËÔÖØÁÖËÏÔÇÍÃÔËÏÏÙÚËÆÜÄÚÏÙÚÇÚÁÒÎ
ÚÕßÓÂÔÇÛÇÁÞÕßÓËÓÏÇÖÕÒÆÑÇÒÆÚËØÎËÏÑÄÔÇ×ÙÚËÚÕÔ¡¦ÏÕÔÇÇØÞÃÙÕßÓËÙÚÇÊÏÇÑ¦ÇÔÊËÔßÖ¦ØÐËÏ
Ñ¦ÖÕÏÇÊØÇÓÇÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂÔÇÞÇÒÇØ×ÔÕßÓËÚÇÓÁÚØÇÒÒ¦ÎÞÇÒ¦ØÜÙÎÇßÚÂÛÇÍÃÔËÚÇÏÈÂÓÇÈÂÓÇ ÇÏ
ÈÁÈÇÏÇÊËÔÛÇÇÌÕØ¦ÚÏÝÓËÍ¦ÒËÝ
ÎÒÏÑÃËÝÑÇÏÄÙÕßÝÁÞÕßÔßÖÕÑËÃÓËÔÇÔÕÙÂÓÇÚÇ

– Θα υπάρχουν, δηλαδή, ειδικοί
όροι γι’ αυτούς τους ανθρώπους;
¶ËÈÇÃÜÝ ÇÏÓÖÕØËÃÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ¶Ñ¦ÚÏÚÕÕÖÕÃÕËÖËÐËØÍÇàÄÓÇÙÚËÊËÔËÃÔÇÏÇÑÄÓÇÊËÊÕÓÁÔÕ¶
ÇßÚÄÖÕßÒÁÍÇÓËÁÜÝÚ×ØÇÓÎÔÖÇÝ
ÙÚÕÞÜØÏÄ®ÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÔÇÇÔÚÏÙÚØÇÌËÃÍÏÇÚÕßÝÓËÍÇÒÆÚËØÕßÝ!ÔÇ
ÖØÁÖËÏÊÎÒÇÊÂÕÏÖÏÕÎÒÏÑÏÜÓÁÔÕÏ
ÔÇÌÆÍÕßÔÇÖÄÚÏÝÖÄÒËÏÝÑÇÏÔÇ
Ö¦ÔËÙÚÕÞÜØÏÄÂÙÚÕËÐÕÞÏÑÄÚÕßÝ
ÇÔÁÞÕßÔ§ÇÓËÃÔÕßÔÓÇÑØÏ¦ÇÖÄ
ÚÇÖÇÏÊÏ¦ÑÇÏÇÖÄÚÏÝÖÇØÇÍÜÍÏÑÁÝ
ÎÒÏÑÃËÝÃÔÇÏÑ¦ÚÏÖÕßÚÕÑ¦ÔËÏÎ
§ÕØÈÎÍÃÇÎÕÖÕÃÇÙÑÁÌÚËÚÇÏÚ×ØÇ

Ö×ÝÛÇÐÇÔÇÔÕÃÐËÏÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÚÎÝÑÇÏÁÞËÏÇÔ¦ÒÕÍÇÖËØÏÙÚÇÚÏÑ¦
ÓËËÓ¦ÝÁÈÇÏÇÎËÖÏÙÚØÕÌÂÙÚÎÔ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÛÇÍÃÔËÏ
ÓË¦ÒÒÕßÝÄØÕßÝ¡ËÄØÕßÝÓÄÔÏÓÎÝ
ÖØÕÙÜÖÏÑÂÝßÍÏËÏÔÂÝÄÖÕßÖÏÙÚËÆÜ
ÄÚÏÄÒÕÏÛÇÖØÕÙÇØÓÕÙÚÕÆÔÒÒ¦
ÑÇÏÙË¦ÒÒËÝËÑÊÎÒ×ÙËÏÝÔÇÝ
ÖÕÆÓËÇÔÕÃÐÕßÔÚÇËÙÚÏÇÚÄØÏÇËÃÓÇÏÙÃÍÕßØÕÝÄÚÏÛÇÚÎØÕÆÓËÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÏÝÇÖÕÙÚ¦ÙËÏÝÇÖ»ÄÙÕÚÏÝ
ÚÎØÕÆÙÇÓËÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔ±Ö¦ØÞËÏ
ÖÒÁÕÔÓÏÇÓËÍÇÒÆÚËØÎÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÃÎÙÎÚÕßÖØÕÈÒÂÓÇÚÕÝÑÇÏÓÃÇ
ÇÖÕÒÆÚÜÝÇÔÇÓËÔÄÓËÔÎÊÏ¦ÛËÙÎ

ÇßÚÕÖØÕÙÚÇÙÃÇÝØÇÛÇËÖÏÙÚØÁÌÕßÓËÙÚÇÊÏÇÑ¦ÙÚÎÔÑÇÔÕÔÏÑÄÚÎÚÇ ÇÏÖÏÙÚËÆÜÄÚÏÙÚÇÚÁÒÎÖØÏÒÃÕßÇØÞÁÝ¡ÇãÕßÛÇÁÞÕßÓËÖÏÇ
ÇØÑËÚ¦ÊËÊÕÓÁÔÇÍÏÇÔÇÓÖÕØÕÆÓË
ÔÇÑ¦ÔÕßÓËÑ¦ÖÕÏËÝÖÏÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔËÝÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÝ
– Eχετε τον εφιάλτη ενός «δεύτερου γύρου» το φθινόπωρο;
¶§ÇÏÈÁÈÇÏÇ§ÕÓÃàÜÄÚÏËÃÔÇÏ
ÖËØÃÖÕßÙÃÍÕßØÕÖÜÝÛÇßÖ¦ØÐËÏÓÃÇ
ËÖ¦ÔÕÊÕÝÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÚÕÌÛÏÔÄÖÜØÕÑÇÏÇßÚÄÖ¦ÔÚÇÓËÚÎÈ¦ÙÏÓÎ
ÖØÕâÖÄÛËÙÎÄÚÏÛÇÊÕÆÓËÓÏÇÑ¦ÓÉÎÒÄÍÜÚÎÝÇÆÐÎÙÎÝÚÎÝÛËØÓÕ-

ÑØÇÙÃÇÝÃÓÇÙÚËÓÏÇÖÕÒÆàËÙÚÂ
Þ×ØÇÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÑÇÏËÃÔÇÏÖÕÒÆ
ÖÏÛÇÔÄÇßÚÄÔÇÓÇÝËßÔÕÂÙËÏ¬ÕÔ
©ÑÚ×ÈØÏÕÂÚÕÔ§ÕÁÓÈØÏÕÄÓÜÝÛÇ
ËÃÔÇÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÒÒ¦ÑÇÏËÓËÃÝÛÇÁÞÕßÓËÚÄÚËÖÕÒÆ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÇÑØËÈ¦ÚÏÇËÔÚÇÚÏÑ×Ô
ÑÇÏÓËÍÇÒÆÚËØËÝÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÍÏÇ
[LZ[PUNÇÁÞËÏÊÏËßØßÔÛËÃÎÖÇÒÁÚÇÚÜÔÚËÙÚÑÇÏËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÔÇ
ÁÞÕßÓËÑÇÏÚËÙÚÖÕßÛÇÓÖÕØËÃÔÇ
ÍÃÔÕÔÚÇÏÙÚÕÙÖÃÚÏ ÇÏÌßÙÏÑ¦ÛÇ
ÁÞÕßÓËÑÇÏÖÕÒÆÑÇÒÆÚËØÎËÏÑÄÔÇ
ÍÏÇÚÕÖÕÏÕÌ¦ØÓÇÑÕÊÕßÒËÆËÏËÔ
ÛÇÁÞÕßÓËÇÑÄÓÇËÓÈÄÒÏÕÚÕÔ§ÕÁÓ-

ÈØÏÕÇÒÒ¦ÖÏÙÚËÆÜÄÚÏÚÕÕÖÒÕÙÚ¦ÙÏÕÚÜÔÌÇØÓ¦ÑÜÔÖÕßÛÇÁÞÕßÓË
ÙÚÎÊÏ¦ÛËÙÂÓÇÝÑßØÃÜÝÍÏÇÚÇÈÇØÏ¦ÖËØÏÙÚÇÚÏÑ¦ÛÇËÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÊÏËßØßÓÁÔÕ ÇÏÚÁÒÕÝÇÝÓÎÔ
ÐËÞÔ¦ÓËÄÚÏÁÔÇÓËÍ¦ÒÕÓÁØÕÝÚÕß
ÖÒÎÛßÙÓÕÆÖËØÔ¦ËÏÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄ
ÓËËÒ¦ÞÏÙÚÇÂÞÜØÃÝÑÇÛÄÒÕßÙßÓÖÚ×ÓÇÚÇ¡ÇÝËÔÊÏÇÌÁØËÏÖ¦ÔÚÇ
ÎÖØÕÙÚÇÙÃÇÚÜÔÖÏÕËß¦ÒÜÚÜÔ
©ÖÜÝÑÇÏÇßÚ×ÔÖÕßÞÜØÃÝÔÇËÃÔÇÏËß¦ÒÜÚÕÏ¶ÑÇÒÂ×ØÇËÙËÃÝÚÕ
ÐÁØËÚËÑÇÒ¦¶ÓÖÕØËÃÔÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙÕßÔÁÔÇÈÇØÆÖËØÏÙÚÇÚÏÑÄÑÇÏÔÇ
ÞØËÏÇÙÚÕÆÔÔÕÙÎÒËÃÇ
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Ο κόσμος μας στη δίνη απρόβλεπτων
Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΚαθώςÕÏÑßÈËØÔÂÙËÏÝÇØÞÃàÕßÔÔÇ
ÙÞËÊÏ¦àÕßÔÚÎÙÚÇÊÏÇÑÂÞÇÒ¦ØÜÙÎ
ÚÜÔÖËØÏÕØÏÙÚÏÑ×ÔÓÁÚØÜÔÕÏÖ¦ÔÚËÝÑÇÚÇÔÕÕÆÔÄÚÏÕÑÄÙÓÕÝÙÚÕÔ
ÕÖÕÃÕÛÇËÖÏÙÚØÁÉÕßÓËÊÏÇÍØ¦ÌËÚÇÏÖÕÒÆÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÝÇÖÄËÑËÃÔÕÔ
ÖÕßÇÌÂÙÇÓË¥ÙÚÄÙÕÖÕÒÏÚÏÑÕÃ
ÑÇÏÇÔÇÒßÚÁÝÊÏÞ¦àÕÔÚÇÏÜÝÖØÕÝ
ÚÎÔÁÑÚÇÙÎÚÕÈ¦ÛÕÝÑÇÏÚÕÔÞÇØÇÑÚÂØÇÚÜÔÇÔÇÚØÕÖ×ÔÖÕßÂÊÎ
ÇÒÒ¦àÕßÔÚÎÔÇÔÛØ×ÖÏÔÎÙßÔÛÂÑÎ
ÙËÖÒÇÔÎÚÏÑÂÑÒÃÓÇÑÇ
±ÙÚËØÇÇÖÄÑ¦ÛËÓËÍ¦ÒÕÙÕÑ
ÖØÕÙÊÕÑÃËÝÔÇÍÁÔÔÎÙÎÝÑÇÏÖØÕÌÎÚËÃËÝÖÕÑ¦ÒßÉÎÝÈØÃÙÑÕßÔ
ÍÄÔÏÓÕÁÊÇÌÕÝßÚÄÙßÔÁÈÎÚÎÔ
ÚËÒËßÚÇÃÇËÏÑÕÙÇËÚÃÇÓËÚÎÔÎ
ËÖÚËÓÈØÃÕßÄÖÜÝÑÇÏÓËÚÎÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂÑÇÚ¦ØØËßÙÎÚÕß
  ÇÏÙÚÏÝÊÆÕÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝ
ÕÖÒÇÔÂÚÎÝÁàÎÙËÓËÍ¦ÒËÝÇÔÇÙÚÇÚ×ÙËÏÝÇÒÒ¦ÊËÔßÖÂØÐËÇÒÒÇÍÂßÖÕÊËÃÍÓÇÚÕÝÙÚÕØÃÇÊËÔ
¦ÒÒÇÐËÚØÕÞÏ¦
ßÚÂÚÎÌÕØ¦ÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇ
ÓÖÕØËÃÔÇËÐËÒÏÞÛÕÆÔÖÕÒÆÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÑÇÛ×ÝÈÏ×ÔÕßÓËÓÏÇÕÏÑÕßÓËÔÏÑÂÇÙÚØÇÖÏÇÃÇÑÇÏËÐÇÏØËÚÏÑ¦
ÈÃÇÏÎÑØÃÙÎÞÜØÃÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕ
ÙÚÎÙÆÍÞØÕÔÎÏÙÚÕØÃÇ©ÞÏÚÄÙÕ
ÙÚÎÔßÍËÏÕÔÕÓÏÑÂÚÎÝÊÏ¦ÙÚÇÙÎ
ÎÏÙÖÇÔÏÑÂÍØÃÖÎÚÕß ÇÌ¦ÔÏÙËËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÇÔÛØ×ÖÕßÝ
ÖËØÃÖÕßÚÕ ÚÕßÚÄÚËÖÇÍÑÄÙÓÏÕßÖÒÎÛßÙÓÕÆÄÙÕÙÚÕÖËÊÃÕ
ÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÚÎÔÓËØÏÑÂ
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ¦ÔÛØÜÖÕÏÁÞÇÙÇÔÚÎ
ÊÕßÒËÏ¦ÚÕßÝÓÁÙÇÙËÚØËÏÝÓÄÔÕ
ËÈÊÕÓ¦ÊËÝÑÇÏÙÚÕÙÆÔÕÒÕÚÜÔ
ÇÔÇÖÚßÍÓÁÔÜÔÞÜØ×ÔÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÛÇÙßØØÏÑÔÜÛËÃÌÁÚÕÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕÑÏÇÖÄÚÎ¡ËÍ¦ÒÎ±ÌËÙÎ
ÚÕß ËÑÚÏÓ¦ÚÕ§¬
ÔÇÝÚÄÙÕÁÔÚÕÔÕÝÏÙÚÕØÏÑ×Ô
ÊÏÇÙÚ¦ÙËÜÔÑÒÕÔÏÙÓÄÝÊËÔÓÖÕØËÃÖÇØ¦ÔÇÌÁØËÏËÐÃÙÕßÏÙÚÕØÏÑÁÝ
ÇÒÒÇÍÁÝÙÚÎÊÏËÛÔÂÚ¦ÐÎÖØÇÍÓ¦ÚÜÔÑÇÏÙÚÎàÜÂÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔ
ÙÑÁÌÚÕÔÚÇÏÖÕÒÒÕÃÒÒÕÏÊËÔËÃÔÇÏÚÄÙÕÙÃÍÕßØÕÏ!©*6=0+ 
ÊËÔÛÇÇÒÒ¦ÐËÏÚÄÙÕÖÕÒÆÚÎÈÇÙÏÑÂÑÇÚËÆÛßÔÙÎÚÎÝÙÚÕØÃÇÝ
ÇÒÒ¦ÛÇÚÎÔËÖÏÚÇÞÆÔËÏ©ÑÄÙÓÕÝ
ÖÕßÛÇÇÔÇÊßÛËÃÇÖÄÚÎÔÑØÃÙÎ
ÛÇËÃÔÇÏÇÔÇÍÔÜØÃÙÏÓÕÝ!ËÐÇÙÛÁÔÎÙÎÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÎÍËÓÕÔÃÇÝÇÖÕØØÆÛÓÏÙÎÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝ
ÙßÔËØÍÇÙÃÇÝËÔÚËÏÔÄÓËÔÎÊÏÇÓ¦ÞÎÓËÍ¦ÒÜÔÊßÔ¦ÓËÜÔ®ËÑÚÏÓ¦
ÕªÃÚÙÇØÔÚ²¦ÇÝÖØÄËÊØÕÝÚÕß
ßÓÈÕßÒÃÕßÐÜÚËØÏÑ×Ô±ÖÕÛÁÙËÜÔËÔÄÝÇÖÄÚÇÙÕÈÇØÄÚËØÇ
[OPUR[HURZÚÜÔ¬ÕÙÚÕÃÞÎÓÇÍÏÇÚÎÔÑÇÚËÆÛßÔÙÎÖÕßÛÇ
Ö¦ØËÏÕÑÄÙÓÕÝËÃÔÇÏÇÔÕÏÞÚÄÑÇÛ×ÝÎÓËÍ¦ÒÎÊÕÑÏÓÇÙÃÇÈÍ¦àËÏ
ÙÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇÚÇÑÇÒÆÚËØÇÑÇÏ
ÚÇÞËÏØÄÚËØÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÕßÑÇÛÁÔÇ
ÓÇÝÑÇÏÚÜÔÑÕÏÔÜÔÏ×ÔÓÇÝßÖÕÙÚÂØÏÐËÙÚÕÖÇÙÞÇÒÏÔÄÓÂÔßÓ¦
ÚÕßÕËØÓÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝ¢ØÇÔÑ
¦ÒÚËØÚ¦ÏÔÓÇáËØÖËÏÙÓÁÔÕÝÄÚÏ
ÇßÚÕÃÖÕßÛÇÑØÃÔÕßÔÚËÒÏÑ¦ÖÕÆ
ÛÇÍËÃØËÏÎÖÒ¦ÙÚÏÍÍÇÊËÔÛÇËÃÔÇÏ
ÓÄÔÕÕÏÖÕÒÏÚÏÑÕÃÑÇÏÕÏËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÇÒÒ¦ÕÏÃÊÏÕÏÕÏÒÇÕÃ

Το κράτος ενισχύεται,
αλλά ποιο κράτος;
Η ιδέα ÄÚÏÄÒÇÚÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÖØÕÁØÞÕÔÚÇÏÇÖÄÚÕÑØ¦ÚÕÝÑÇÏÄÒËÝ
ÕÏÒÆÙËÏÝÇÖÄÚÎÔÇÍÕØ¦ÂÚÇÔÇÖÄ
ÚÇÖØ×ÚÇÛÆÓÇÚÇÚÕß*6=0+ 
ÔÇÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÚÜÔ¬ÄØÏÝ
Õ¡ÖÄØÏÝ¬àÄÔÙÕÔËÛÔÏÑÕÖÕÃÎÙË
ÚÕßÝÙÏÊÎØÕÊØÄÓÕßÝÖÕßËÃÞÇÔÏÊÏÜÚÏÑÕÖÕÏÂÙËÏ¦ÚÙËØÑÇÏ¡ÁÏÚàÕØ
©¬ØÇÓÖÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÔÇËÖÏÚ¦ÐËÏ
ÚÕÓËÍÇÛÂØÏÕ.LULYHS4V[VYZÍÏÇ
ÚÎÔÑÇÚÇÙÑËßÂÊËÑ¦ÊÜÔÞÏÒÏ¦ÊÜÔ
ÇÔÇÖÔËßÙÚÂØÜÔËßØ×ÖÎÑÇÏÇÖÜÔÃÇÕÏÑßÈËØÔÂÙËÏÝ
ßÏÕÛËÚÕÆÔÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÙÚÂØÏÐÎÝÖÕßÌÚ¦ÔÕßÔÚÕ
 ÂÑÇÏÚÕ ÚÕßÑÇÏ
ÖÕÒÒ¦ÑØ¦ÚÎÓËÚÇÚØÁÖÕÔÚÇÏÙÚÕÔ
ËØÍÕÊÄÚÎÚËÒËßÚÇÃÇÝÑÇÚÇÌßÍÂÝ
ÑÇÒÆÖÚÕÔÚÇÝÚÕ ÂÑÇÏÚÕ  
ÚÜÔÓÏÙÛ×ÔËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÚÕßÏÊÏÜÚÏÑÕÆÚÕÓÁÇ
©ÙÕÏÄÓÜÝÕØÇÓÇÚÃàÕÔÚÇÏÓÏÇ
ÇÔÇÈÃÜÙÎÚÕßÏÙÞßØ¦ÖÇØËÓÈÇÚÏÑÕÆÙÕÙÏÇÒÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÆÑØ¦ÚÕßÝÖØÄÔÕÏÇÝÖÏÛÇÔÄÚÇÚÇÛÇ

ÇÖÕÍÕÎÚËßÚÕÆÔ¬ÇÁÑÚÇÑÚÇÓÁÚØÇËÃÔÇÏÖØÕÙÜØÏÔ¦ÑÇÏÕÒÕÍÇØÏÇÙÓÄÝÊËÔÛÇÇØÍÂÙËÏÔÇÁØÛËÏ
¶ÄÖÜÝÁÍÏÔËÑÇÏÙÚÎÔÑØÃÙÎÚÕß
ÄÖÕßËÌÇØÓÄÙÚÎÑËÎÙßÔÚÇÍÂÙÕÙÏÇÒÏÙÓÄÝÍÏÇÚÏÝÚØ¦ÖËàËÝÔËÕÌÏÒËÒËßÛËØÏÙÓÄÝÍÏÇÚÕßÝ
ÖÕÒÒÕÆÝ®©ÏÔÚØÏÇÔÕÆÒÔÚØÏÚà
ÑÇÏ¡¦ÏÑÒ¡ÃÑÒËÚÍÕßËáÚÍØ¦ÌÕßÔ
ÙÚÕÖØÇÑÚÕØËÃÕ)SVVTILYNÄÚÏÕÏ
ÑßÈËØÔÂÙËÏÝÛÇÙßÓÖÏÁàÕÔÚÇÏÇÖÄ
ÊÆÕÇÔÚÃØØÕÖËÝÚ¦ÙËÏÝÖØ×ÚÎ
ËÃÔÇÏÔÇÇÔÇÖÚÆÐÕßÔÚÕÑÕÏÔÜÔÏÑÄÑØ¦ÚÕÝÏÊÏÇÃÚËØÇÙÚÕÙÆÙÚÎÓÇ
ßÍËÃÇÝÑÇÏÚÎÔÑÕÏÔÜÔÏÑÂÇÙÌ¦ÒÏÙÎ×ÙÚËÔÇÓÖÕØÕÆÔÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÔÇÔ¦ÒÕÍËÝÑØÃÙËÏÝÙÚÕ
ÓÁÒÒÕÔ¦ÒÒÎËÃÔÇÏÔÇÏÙÕØØÕÖÂÙÕßÔÚÕßÝÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÝÚÕßÝ
ÑÇÛ×ÝÚÕÊÎÓÄÙÏÕÞØÁÕÝËÑÚÕÐËÆËÚÇÏÙËÇÖÇØ¦ÊËÑÚÇËÖÃÖËÊÇ®
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÕÏÊÆÕÇÔÇÒßÚÁÝ
ÇÔÎÙßÞÕÆÔÍÏÇÚÕÔÑÃÔÊßÔÕÔÇ
ÇÔÇÊßÛËÃÓÁÙÇÇÖÄÇßÚÂÚÎÔÑØÃÙÎÁÔÇÇßÚÇØÞÏÑÄÑØ¦ÚÕÝËÈÏ¦ÛÇÔÙÚÕÖØÄÚßÖÕÖÕßÓÇÝ¦ÌÎÙË
ÕÍÍÒÕÝÌÏÒÄÙÕÌÕÝ¬ÄÓÇÝ²ÕÓÖÝ
ËÄÒÕÚÕÔÑÄÙÓÕÕÌÄÈÕÝËÖËÒÇÆÔËÏÑÇÏÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÖØÕÙÚÇÚËßÚÕÆÓËÇÖÄÚÕÔÚØÕÓËØÄÏÄ
ÖÇØÇÏÚÕÆÓÇÙÚËËÛËÒÕßÙÃÜÝÇÖÄ
ÈÇÙÏÑ¦ÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÙÚÕÔËÈÏ¦ÛÇÔÚÕßÑØ¦ÚÕßÝ®ßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔ
ÊÎÇßÚÇØÞÏÑÕÃÎÍÁÚËÝÄÖÜÝÕ
ÃÑÚÕØ©ØÓÖÇÔÙÚÎÔ©ßÍÍÇØÃÇ
ËÑÓËÚÇÒÒËÆÕÔÚÇÏÚÎÔÑØÃÙÎÍÏÇ
ÔÇÑßÈËØÔÕÆÔÓËÊÏÇÚ¦ÍÓÇÚÇËÖ»
ÇÄØÏÙÚÕÔÇÒÒ¦ÎÑÇÓÖ¦ÔÇÞÚßÖ¦ËÏÍÏÇÄÒÕßÝÓËÚ¦ÚÎÔÎ
ËÖÚËÓÈØÃÕßÓËØÏÑÂÓ¦ÝÊÃÊÇÐË
ÄÚÏÇÊÏÇÔÄÎÚÇÓÁÞØÏÞÛËÝÓÁÚØÇ
ÚÆÖÕßÔÄÓÕß7H[YPV[ÖÕßÛËÙÖÃàÕÔÚÇÏÜÝÖØÕÙÜØÏÔ¦ÙËÓÏÇÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎËÐÇÃØËÙÎÝÓÖÕØËÃÔÇ
ËÖÏÈÏ×ÙÕßÔÑÇÏÓËÚ¦ÚÎÒÂÐÎÚÕß
ÙßÔÇÍËØÓÕÆ

Η παγκοσμιοποίηση
σε υποχώρηση
Ο Ρόμπερτ ΝίμπλετÇÖÄÚÕÇÙÏÒÏÑÄÔÙÚÏÚÕÆÚÕÏËÛÔ×Ô¡ËÒËÚ×Ô
*OH[OHT/V\ZLÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝ
ÈÒÁÖËÏÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇÙÇÔÙÚÇÍÄÔÇÖÕßÐËÞËÏÒÃàËÏÚÕÖÕÚÂØÏÚÎÝÖÇÍÑÕÙÓÏÕÖÕÃÎÙÎÝ®ÚÕÃÊÏÕÓÂÑÕÝ
ÑÆÓÇÚÕÝÕÊÏËÛÔÕÆÝÌÂÓÎÝ¦ÒÒÕÝÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝ§ÚÇÔÏÁÒ ÕÁÔ
ËÑÚÏÓ¦ÄÚÏÈÒÁÖÕßÓËÚÕÚÁÒÕÝÂ
ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÚÎÔÇØÞÂÚÕßÚÁÒÕßÝ
ÚÕßÖÇÍÑÕÙÓÏÕÖÕÏÎÓÁÔÕßÑÇÖÏÚÇÒÏÙÓÕÆÄÖÜÝÚÕÔÍÔÜØÃÙÇÓËÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÙÇØ¦ÔÚÇÞØÄÔÏÇ®
¬ÕÌÇÏÔÄÓËÔÕËÃÞËÇØÞÃÙËÏÖÕÒÆÔÜØÃÚËØÇÓËÚÕßÝ
ËÓÖÕØÏÑÕÆÝÖÕÒÁÓÕßÝÑÇÏ
ÚÎÔÃÑÎÚÕß¬ØÇÓÖÔÇÇÖÕÚËÒÕÆÔ ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦
ÙßÓÖÚ×ÓÇÚÇÚÎÔÖÇØÕÆÙÇÊÕÑÏÓÇÙÃÇÎÊßÔÇÓÏÑÂ
ËÖÏÚÇÞÆÔËÚÇÏËÇÔÚÃÛËÙÎÓËÚÕÄÖÕßÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÙËËÖÃÖËÊÕ.
ÈÕÂÛÎÙË ÙÚÎ ÍØÂÍÕØÎßÖÁØÈÇÙÎÚÎÝÆÌËÙÎÝÇßÚÂÚÎÌÕØ¦ÑßØÏ¦ØÞÎÙËÚÕÖÔËÆÓÇÕ
Ù×àÜÔËÇßÚÄÔÙÜÛÂÚÜ®
ÏËÛÔËÃÝÖÇØÇÍÜÍÏÑÁÝÇÒßÙÃÊËÝÙÖ¦ÔËÑÇÏÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝ

ËÖÇÔÇÖÇÚØÃàÕÔÚÇÏÑÇÛ×ÝÏÙÞßØ¦
ÑØ¦ÚÎÄÖÜÝÎÓËØÏÑÂÑÇÏÎÇÒÒÃÇÊÏÇÖÏÙÚ×ÔÕßÔÄÚÏÚÕÓÕÔÚÁÒÕ
ÚÎÝËÔÚÇÚÏÑÂÝËÐÇÍÜÍÂÝÑËÌÇÒÇÃÜÔÙÚÏÝÞ×ØËÝÞÇÓÎÒÕÆËØÍÇÚÏÑÕÆ
ÑÄÙÚÕßÝÚÏÝÓËÚÁÚØËÉËÙËÕÓÂØÕßÝ
ÚÎÝ ÃÔÇÝÇÑÄÓÎÑÇÏÍÏÇÓ¦ÙÑËÝ
ÚÜÔÙËÔÚÝ
¡ÁÔËÏÔÇÇÖÕÊËÏÞÛËÃÄÓÜÝÇÔ
ÛÇÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÇÔÇÖØÕÙÇØÓÕÍÂ
ÂÍÏÇÖÒÂØÎÑÇÚ¦ØØËßÙÎÚÎÝÊÏËÛÔÕÆÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÚ¦ÐÎÝÇÒÒÎÒËÐ¦ØÚÎÙÎÚÜÔËÛÔÏÑ×ÔÕÏÑÕÔÕÓÏ×ÔÏÊÃÜÝÓËÚÇÐÆ ÃÔÇÝ
ËÃÔÇÏÚÄÙÕÈÇÛÏ¦ÖÕßÚÕÑÄÙÚÕÝ
ÚÎÝØÂÐÎÝÑÇÏÚÜÔÇÔÕÏÞÚ×ÔËÓÖÕØÏÑ×ÔÖÕÒÁÓÜÔÛÇÂÚÇÔÚËØ¦ÙÚÏÕ
ÍÏÇÄÒÕßÝÄÖÜÝÁÊËÏÐËÑÇÏÎÖØÄÙÌÇÚÎÙßÔËÔÔÄÎÙÎªÜÙÃÇÝ
ÇÕßÊÏÑÂÝØÇÈÃÇÝÍÏÇÚÕÔÚËØÓÇÚÏÙÓÄÚÕßÖÕÒÁÓÕßÚÜÔÚÏÓ×Ô
ÖËÚØËÒÇÃÕß
ÖÏÖÒÁÕÔÊËÔËÃÔÇÏÑÇÛÄÒÕß
ÇßÚÕÔÄÎÚÕÄÚÏÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝÖÇÍÑÕÙÓÏÕÖÕÃÎÙÎÝÛÇËßÔÕÕÆÙËÖØÕÕÊËßÚÏÑÁÝÒÆÙËÏÝËÖÁÔÑÇÏÇÒÈÃÔÏ
ËÓÌÇÔÃàÕßÔËÇßÚÕÆÝÊÏÑÇÏÜÓÁÔÕßÝËÔ×ÙÚÏÝÖßÑÔ×ÔÕßÔ
ÚÇÑØÕÆÙÓÇÚÇØÇÚÙÏÙÚÏÑ×ÔËÖÏÛÁÙËÜÔËÔÇÔÚÃÕÔÑÏÔËàÏÑÂÝÑÇÚÇÍÜÍÂÝÓËØÏÑÇÔ×ÔÑÇÏÙÚÕÇØÃÙÏÇÙÏÇÚÏÑÂÝÖØÕÁÒËßÙÎÝÖÕÒÃÚËÝ
ÌÕØÕÆÔ;ZOPY[ÖÕßÍØ¦ÌÕßÔÊËÔ
ËÃÓÇÏÏÄÝ®ÚÕÓËÚÇÐÆÕ¬ØÇÓÖÑÄÈËÏÚÎÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÙÚÕÔÇÍÑÄÙÓÏÕ©ØÍÇÔÏÙÓÄ±ÍËÃÇÝÍÏÇÔÇ
ÑÇÒÆÉËÏÚÇÊÏÑ¦ÚÕßËÍÑÒÎÓÇÚÏÑ¦
Ò¦ÛÎÚÎÔ×ØÇÖÕßÎÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÞØËÏ¦àËÚÇÏÄÙÕÖÕÚÁÚÎÊÏËÛÔÂ
ÙßÔËØÍÇÙÃÇÍÏÇÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎ
ÚÎÝÓ¦ÙÚÏÍÇÝ

Εξασθένηση
της αμερικανικής ηγεμονίας
«Πολύ προτού V*6=0+ ÇÌÇÔÃÙËÏÚÕÔÖÒÇÔÂÚÎÚÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄ
ÓÕÔÚÁÒÕÈØÏÙÑÄÚÇÔÙËÇÖÄÚÕÓÎ
ÖÚ×ÙÎ®ÊÏÇÖÏÙÚ×ÔËÏÕ²¦ÇÝ¬Õ
ÙÞÁÊÏÕÚÜÔÔËÕÙßÔÚÎØÎÚÏÑ×ÔËÖÃ
ÖØÕËÊØÃÇÝßÏÕÆ¡ÖÕßÝÍÏÇÁÔÇÔ
§ÁÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÇÏ×ÔÇ®ÓÁÙÜ
ÚÕßÒËÍÄÓËÔÕßÖÕÒÁÓÕßÑÇÚ¦ÚÎÝ
ÚØÕÓÕÑØÇÚÃÇÝÒËÏÚÕÆØÍÎÙËÙÇÔ
ÓÖÕÆÓËØÇÔÍÑÇÔÇÊËÏÑÔÆÕÔÚÇÝÚÇ
ÄØÏÇÚÎÝÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÝÏÙÞÆÕÝ
ÖÇØÕÆÙÇÑØÃÙÎÇÖÕÑ¦ÒßÉË
ÚÎÔËÐÇÙÛÁÔÎÙÎÚÎÝÂÖÏÇÝÏÙÞÆÕÝÚÎÝßÖËØÊÆÔÇÓÎÝ ÇÏÖ¦ÒÏÕ
²¦ÇÝ!¬ÕËÙÜÚËØÏÑÄÖÕÒÏÚÏÑÄÇÊÏÁÐÕÊÕÎÕÖÒÕÑÇÚÕÞÂÎÑÇÑÂÊÏÇÞËÃØÏÙÎÖÕßÕÊÂÍÎÙËÙÚÎÞØÎ-
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Η πανδημία αλλάζει θεαματικά τις σύγχρονες κοινωνίες, για το καλύτερο ή το χειρότερο

Oι μεγάλες i×{Ñ~ÓØÜÑ³×Ì¨ÐÉØÉ×ÉÜÖ³Ñ{³ÑÐÓo{³ÑÑÌ³ÑÉ¨{¨{³{~ÒÐÓ³¨Ñ Ý>ÅÑÑ~ËÉ¨ÜÊÉ{Ø¸¬lÆÆÆÈÑÜÜÊÜ
ÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂÑØÃÙÎÚÕßÎ
ËÖÏÊÎÓÃÇÚÜÔÕÖÏÕËÏÊ×ÔÑÇÏ¦ÒÒÇ
ÖÕÒÒ¦ÁÑÇÔÇÔÚÎÔÓËØÏÑÂÕÒÕÁÔÇÑÇÏÒÏÍÄÚËØÕËÒÑßÙÚÏÑÂÇØÍÂÇÙßÔ¦ØÚÎÚÎÑÇÏÑÇÚ¦ÑÇÔÄÔÇ
ÇÔÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÂÇÖ¦ÔÚÎÙÎÚÎÝ
ÕÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÙÚÎÔ
ÖÇÔÊÎÓÃÇÛÇËÔÏÙÞÆÙËÏÚÎÊÏ¦ÞßÚÎ
ËÔÚÆÖÜÙÎÄÚÏÕÏÁÞÕßÔÞ¦ÙËÏ
ÚÕÔÊØÄÓÕÚÕßÝ®ÒÒÕÏÇÔÇÒßÚÁÝ
ÈÏ¦ÙÚÎÑÇÔÔÇÇÔÇÑÎØÆÐÕßÔÚÎÔ
ÖÇÔÊÎÓÃÇÜÝÚÎÙÚÏÍÓÂÕßÁà®
ÚÎÝÓËØÏÑÂÝÑÇÚ»ÇÔÇÒÕÍÃÇÓË
ÚÎÍËÜÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÙÆÍÑØÕßÙÎÚÕß
 ÖÕßÇÖÕÚÁÒËÙËÚÎÞÇØÏÙÚÏÑÂÈÕÒÂÍÏÇÚÎÈØËÚÇÔÏÑÂÇßÚÕÑØÇÚÕØÃÇ
ÞÕÔÚÇÝ ÚØÇßÓÇÚÏÙÚËÃ ÇÖÄ
ÚÎÔÇÖÕÚßÞÃÇÚÎÝÔÇËÒÁÍÐËÏÚÎÔ
ËÖÏÊÎÓÃÇÙÚÇÇØÞÏÑ¦ÚÎÝÙÚ¦ÊÏÇ
ÖØÕÚÕÆÐËÌÆÍËÏÇÖÄÚÎÕßÞ¦Ô
ÑÇÏÊÏÇÊÕÛËÃÙËÄÒÕÚÕÔÑÄÙÓÕ
Î ÃÔÇËÖÁÔÊßÙËÙÚÎÔÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÂÇÖ¦ÔÚÎÙÂÚÎÝÙËÊËÆÚËØÕÞØÄÔÕÑÇÏÙÚÎÊÏÖÒÜÓÇÚÃÇ
ÚÎÝÓ¦ÙÑÇÝÚÜÔÍÏÇÚØ×ÔÑÇÏÚÜÔ
ÇÔÇÖÔËßÙÚÂØÜÔÊÏËÑÊÏÑ×ÔÚÇÝ
ÔÇÑÇÒÆÉËÏÚÕÑËÔÄÖÕß¦ÌÎÙËÎ
ÓËØÏÑÂ¥ÙÚÄÙÕÕÚËÒÏÑÄÝÇÖÕÒÕÍÏÙÓÄÝÊËÔÁÞËÏÍØÇÌÚËÃÇÑÄÓÎÑÇÛ×ÝÁÔÇÊËÆÚËØÕÑÆÓÇÚÎÝ
ÖÇÔÊÎÓÃÇÝÇÖËÏÒËÃÚÎÔ ÃÔÇÑÇÏ

ÄÒÎÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂÙÃÇËÑ¦ÛË
ÖËØÃÖÚÜÙÎÕÓËÚÇÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÝ
ÑÄÙÓÕÝÊÏÇÍØ¦ÌËÚÇÏÄÞÏÑÏÔËàÏÑÄÝ
ÇÒÒ¦ÞÇÕÚÏÑ¦ÇÙÚÇÛÂÝ

Υπαρξιακά διλήμματα
για την Ε.Ε.
«Σήμερα ÎÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÓÏÇ
ÏÙÚÕØÏÑÂÖØÄÑÒÎÙÎÇÖÄÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÛÇÑØÏÛËÃÚÕÓÁÒÒÕÔÚÎÝÑÇÏËÑËÃÔÕÕÒÄÑÒÎØÕßÚÕßÑÄÙÓÕß®ÚÄÔÏÙËÙÚÕÖÇÙÞÇÒÏÔÄÚÕßÓÂÔßÓÇÕ
¦ÖÇÝ¢ØÇÍÑÃÙÑÕÝÑÇÒ×ÔÚÇÝÚÎÔ
ÔÜÙÎÔÇßÏÕÛËÚÂÙËÏÑÇÏÔÕÚÄÓËÝ
ÒÆÙËÏÝ®ÁÑÌØÇÙÎÖÕßÙÚÎÙÑÒÎØ¦ÊÕÑÏÓÇàÄÓËÔÎÚÇÒÃÇÁÞËÏÍÃÔËÏ
ÙßÔ×ÔßÓÕÚÜÔÖÕÛÎÚ×ÔËßØÜÕÓÕÒÄÍÜÔ¥ÙÚÄÙÕÎ¦ØÔÎÙÎÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝÑÇÏ¦ÒÒÜÔÈÕØËÃÜÔÞÜØ×Ô
ÔÇÖØÕÞÜØÂÙÕßÔÙËØÏàÕÙÖÇÙÚÏÑ¦
ÓÁÚØÇËÔËØÍÎÚÏÑÂÝÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÝ
ÁÞËÏÌÁØËÏÚÎÔÙÚÇÖØÄÛßØÇ
ßÖÇØÐÏÇÑÂÝÑØÃÙÎÝÖÏÕËÖÏÑÃÔÊßÔÎÝÇÖÄÚÎÔÑØÃÙÎÞØÁÕßÝÚÕß
ÚÎÔÖØÄÑÒÎÙÎÚÕßÖØÕÙÌßÍÏÑÕÆÚÕ
ÑÇÏÚÎÊÕÑÏÓÇÙÃÇÚÕß)YL_P[
ËÚÏÞØËÏ¦àËÚÇÏÒÕÏÖÄÔÎ
ÇÔÊËÔÇÖÕÊËÃÐËÏÙÚÎÔËÖÕÞÂÚÕß
ÑÕØÜÔÕáÕÆÄÚÏÕÏßØÜÖÇÃÕÏÓ¦ÞÕÔÚÇÏÇÖÄÑÕÏÔÕÆÍÏÇÁÔÇÑÕÏÔÄ

ÓÁÒÒÕÔ"®ÇÔÇØÜÚÏÁÚÇÏÕÏÕÆØÍÑËÔ
²¦ÓÖËØÓÇÝ©ËØÓÇÔÄÝÌÏÒÄÙÕÌÕÝ
ÑÇÚÎÍÕØËÃÑÇÏÚÇÊÆÕÑÄÓÓÇÚÇÚÕß
ÑßÈËØÔ×ÔÚÕÝÙßÔÇÙÖÏÙÓÕÆÙÚÎ
Þ×ØÇÚÕßÍÏÇËÍÜÑËÔÚØÏÙÓÄÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄËÛÔÏÑÏÙÓÄÑÇÏÇßÚÕÊÏÑÇÃÜÙÎ®ÙÎÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝ!ÑÄÓÎÑÇÏ
ÙÂÓËØÇ¡ÁØÑËÒÑÇÏÕÒÚÝÓÁÔÕßÔ
ÖËÏÙÓÇÚÏÑ¦ÇÍÑßØÕÈÕÒÎÓÁÔÕÏÙÚÎÔ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÖÕßÇÑÕÒÕÆÛÎÙÇÔÙÚÎÔ
ÑØÃÙÎÚÎÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÖÇØ¦ÚÏÝÊÏÇÓÇØÚßØÃËÝÚÜÔÞÜØ×ÔÚÕß§ÄÚÕßÖØÕÝÓËÍ¦ÒÕÄÌËÒÕÝÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝÑÇÏÚÜÔÞÜØ×Ô
ÚÕßÕØØ¦®
ÃÔÇÏÇÒÂÛËÏÇÄÚÏÓËÚ¦ÚÎÔÇÖÕÑÇØÊÏÜÚÏÑ¦ÇÔÇÏÓÏÑÂÇÖ¦ÔÚÎÙÂ
ÚÕßÝÙÚÇÇØÞÏÑ¦ÙÚ¦ÊÏÇÚÎÝÑØÃÙÎÝÕÏËßØÜÖÇáÑÕÃÛËÙÓÕÃÇÔÁÒÇÈÇÔÖÏÕÕßÙÏÇÙÚÏÑÁÝÖØÜÚÕÈÕßÒÃËÝ
ÄÖÜÝÎÓËÍ¦ÒÎÁÔËÙÎØËßÙÚÄÚÎÚÇÝÆÉÕßÝÊÏÙÓËÇÍÕØ¦ÕÓÕÒÄÍÜÔÇÖÄÚÎÔ ¬ÑÇÏÎÖØÄÙÌÇÚÎÇÖÄÌÇÙÎÚÕß,\YVNYV\WÍÏÇ
ÖÇÑÁÚÕÙÚÂØÏÐÎÝÆÉÕßÝÊÏÙ
ÑßØÃÜÝÓËÊ¦ÔËÏÇÑÇÏËÍÍßÂÙËÏÝ
ÓÁÙÜÚÕß,:4ÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝ
¬Ø¦ÖËàÇÝÖËÔÊÆÙËÜÔÑÇÏÚÕßÓÎÞÇÔÏÙÓÕÆ:<9,¥ÙÚÄÙÕÎËÖÏÑØÇÚÕÆÙÇÇÔÚÃÒÎÉÎËÃÔÇÏÄÚÏÎ
ËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇÚØÁÞËÏÖÃÙÜÇÖÄ
ÚÇÍËÍÕÔÄÚÇÑÇÚ¦ÚÕ[VVSP[[SL
[VVSH[L®
¬ÕÑßØÏÄÚËØÕÈÁÈÇÏÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÎÝÚØÁÞÕßÙÇÝÑØÃÙÎÝÛÇËÃÔÇÏ
ÎÍÏÍ¦ÔÚÜÙÎÚÜÔÂÊÎËÑØÎÑÚÏÑ×Ô
ÇÔÚÏÛÁÙËÜÔÓËÚÇÐÆÕØØ¦§ÄÚÕß
ÏÊÏÑ¦ÎÚÇÒÃÇÛÇÊËÏÚÕÂÊÎÖÕÒÆ
ÓËÍ¦ÒÕÞØÁÕÝÚÎÝÔÇËÑÚÕÐËÆËÚÇÏÙË
ÇÙÚØÕÔÕÓÏÑ¦ÆÉÎËØÓÇÔÃÇÑÇÏ
ÕÏÙÆÓÓÇÞÕÃÚÎÝÛÇÈØËÛÕÆÔÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÕÙÑÒÎØÄÊÃÒÎÓÓÇËÃÚËÔÇ
ÇÖÕÊËÞÛÕÆÔÚÕÇÊÏÇÔÄÎÚÕÊÎÒÇÊÂ
ÓÏÇÔÜÙÎÓËÚÇÌÕØ¦ÝÖÄØÜÔËÃÚË
ÔÇÊÏÇÑÏÔÊßÔÁÉÕßÔÚÎÊÏ¦ØØÎÐÎÚÎÝ
ßØÜà×ÔÎÝÇÖÄÚÎÔÕÖÕÃÇÇÔÚÒÕÆÔ
ÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÓÁØÕÝÚÜÔÖÒËÕÔÇÙÓ¦ÚÜÔÚÕßÝ©Ï¦ÒÒÕÏÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÏÕØ¦ÔÝÏÇÒÄÔÑÇÏ¡ÖÇÚÃÙÚ
¡ÖØÏÔÚÕÔÄÖØÕÚËÃÔÕßÔÓËØÏÑÂÊÏÇÍØÇÌÂÚÜÔÑØÇÚÏÑ×ÔÞØË×ÔÇÖÄ
ÚÎÔ ¬ÓËØÂÚØÇÎÕÖÕÃÇÛÇÊËÙÓËÆËÏÚÇËßÔÕÕÆÓËÔÇÑØ¦ÚÎÓËËÔÃ-
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αλλαγών μεγάλης κλίμακας
ÙÞßÙÎÚÎÝÈÏ×ÙÏÓÎÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÑÇÏ
ÚÎÝÖËØÏÈÇÒÒÕÔÚÏÑÂÝÖØÕÙÚÇÙÃÇÝ

ΠρόσφαταÎÙßÔÚÇÑÚÏÑÂËÖÏÚØÕÖÂ
ÚÜÔ-PUHUJPHS;PTLZÖØÄÚËÏÔËÚÎÔ
ÑÇÛÏÁØÜÙÎÕÏÑÕßÓËÔÏÑÕÆÈÇÙÏÑÕÆ
ËÏÙÕÊÂÓÇÚÕÝ<)0ÍÏÇÄÒÕßÝÚÕßÝ
ÖÕÒÃÚËÝÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕËÔÄÝÔÁÕß
ÑÕÏÔÜÔÏÑÕÆÙßÓÈÕÒÇÃÕß®ÍÏÇÚÎÔ
ÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÎÝËÖÇÖËÏÒÕÆÓËÔÎÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÝÑÇÏÚÎÝ
ÓÇàÏÑÂÝÇÔËØÍÃÇÝ
ÏÊÁÇÚÕß<)0ÑÁØÊÏàËÁÊÇÌÕÝ
ÇØÑËÚ¦ÞØÄÔÏÇÚ×ØÇÒÄÍÜÚÜÔ
ÌÄÈÜÔÍÏÇÚÏÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÚÎÝÚÁÚÇØÚÎÝÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÝËÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÝ¶ÑßØÃÜÝÚÎÝØÕÓÖÕÚÏÑÂÝÑÇÏ
ÚÎÝÚËÞÔÎÚÂÝÔÕÎÓÕÙÆÔÎÝ¶ÙÚÎÔ
ÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎ©ÏßÖÕÙÚÎØÏÑÚÁÝÚÕß
ÇÖÒ×ÔÕÔÚÇÏÙËÁÔÇËßØÆÌ¦ÙÓÇ
ÇÖÄÚÕßÝÓËÍÇÒÕËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃËÝ
ÒÕÔ¡ÇÙÑÚÎÝ;LZSHÑÇÏ¡ÇØÑ
ÕÆÑËØÓÖËØÍÑÚÎÝ-HJLIVVRÓÁÞØÏÙÚÕÞÇÙÚÁÝÚÎÝËÒËßÛËØÏÇÑÂÝ
ØÏÙÚËØ¦ÝÄÖÜÝÕ¬ÄÔÏ§ÁÍÑØÏË
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝÊËÑÇËÚÃËÝËÃÞËÈØËÏ
ßÖÕÙÚÂØÏÐÎÇÖÄÊÏ¦ÙÎÓÕßÝÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕßÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑ×ÔÙÞÕÒ×Ô
ÙÑÁÉÎÝÄÖÜÝÕÑËáÔÙÏÇÔÄÝ¬àÕÔ
ÁÔËÛÑ¦ÒÓÖØËáÛÑÇÏÕÏÊØßÚÂÝ
ÖÇÚÁØÇÝÚÕßÔËÕÌÏÒËÒËßÛËØÏÙÓÕÆ
¡ÃÒÚÕÔ¢ØÃÔÚÓÇÔ
©ØÏÙÓÁÔËÝËßØÜÖÇáÑÁÝÞ×ØËÝ
ÖËÏØÇÓÇÚÃÙÚÎÑÇÔÓËÚÕËÔÒÄÍÜ
ÓÁÚØÕÞÜØÃÝÏÊÏÇÃÚËØÇËÔÛÇØØßÔÚÏÑ¦ÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÑËÔÚØÕÊËÐÏ¦ÑßÈÁØÔÎÙÎÚÎÝ¢ÏÔÒÇÔÊÃÇÝÚÕ
ËÌ¦ØÓÕÙËÙËÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÎÑÒÃÓÇÑÇÍÏÇÊÆÕÞØÄÔÏÇÇÒÒ¦ÚÕËÍÑÇÚÁÒËÏÉËÙÚÇÚÁÒÎÚÕßÁØÇ
ÇÖÄÚÎÔËÖÏÈ¦ØßÔÙÎÙÚÇÊÎÓÄÙÏÇ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÕÏÊÆÙÖÏÙÚÕÏÛËÜØÕÆÔ
ÄÚÏÏÙÕÊßÔÇÓËÃÓËÖÇØÇÃÚÎÙÎÚÕß
ÑØ¦ÚÕßÝÙÚÎÔÖØÕÕÖÚÏÑÂÚÎÝÓÇàÏÑÂÝÇÔËØÍÃÇÝÑÇÏÇÖÒ×ÝËÐÇÙÌÇÒÃàËÏÙÚÕÏÞËÏ×ÊÎËÖÏÈÃÜÙÎÙÚÕÑÇÚ×ÚÇÚÕËÖÃÖËÊÕÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔ
ÖÕßÖËÚÏÕÆÔÚÇÏËÑÚÄÝÖÇØÇÍÜÍÏ-

SHUTTERSTOCK

Προς το οικουμενικό
βασικό εισόδημα;

Το ηλεκτρονικόT¨ÊÐÑ~Ñ{{Ù{ÑÙ{~³ÈÑ~ÓØÈÑÜÜÑoÓØÉ~³ÂÉÖ³Ñ{
ÑÂÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÝ©ÃÊÏÕÝÕ¬àÕÔ
¡ÁÏÔÇØÔÚ ÁÏÔÝÂÚÇÔÙÚÎÔËÖÕÞÂ
ÚÕßÇÔÚÃÛËÚÕÝÓËÇßÚÄÚÕÓÁÚØÕ
ËÖÏÙÎÓÇÃÔÕÔÚÇÝÚÎÔÉßÞÕÒÕÍÏÑÂ
ÌÛÕØ¦ÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÖÕßÓÁÔÕßÔ
ÓÇÑØÕÞØÄÔÏÇËÑÚÄÝËØÍÇÙÃÇÝÔÇ
ËÖÃÊÕÓÇÇÔËØÍÃÇÝÊËÔÓÖÕØËÃÔÇ
ËÃÔÇÏÎÇÖ¦ÔÚÎÙÎÙÚÕÔÓÇØÇÙÓÄ
ÕÒÄÑÒÎØÜÔÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑ×ÔÇÍØÕÚÏÑ×ÔÑÇÏÇÒÏËßÚÏÑ×ÔÑÕÏÔÕÚÂÚÜÔ
ÖÕßÇÌÇÔÃàÕÔÚÇÏÇÖÄÚÎÔÑØÃÙÎ

Ηλεκτρονικό χρήμα
ή το τέλος των μετρητών
Τα capital controlsÚÕÊØÇÓÇÚÏÑÄÑÇÒÕÑÇÃØÏÚÕßÕÊÂÍÎÙÇÔÓËÍ¦ÒÇÙÚØ×ÓÇÚÇÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆÖÒÎÛßÙÓÕÆÖÕßÊËÔÂÚÇÔÓÁÞØÏÚÄÚË
ËÐÕÏÑËÏÜÓÁÔÇÓËÚÕÖÒÇÙÚÏÑÄÞØÂÓÇ®ÙÚÏÝÞØËÜÙÚÏÑÁÝÑÇÏÖÏÙÚÜÚÏÑÁÝÑ¦ØÚËÝ ¦ÚÏÇÔ¦ÒÕÍÕÙßÓÈÇÃÔËÏÙÂÓËØÇÙËÖÇÍÑÄÙÓÏÇÑÒÃÓÇÑÇ
ÓËÚÕÎÒËÑÚØÕÔÏÑÄÞØÂÓÇÑÇÛ×Ý
ÕÏÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÁÝÙßÔÇÒÒÇÍÁÝËÑÚÕÐËÆÕÔÚÇÏËÔ×ÚÕØËßÙÚÄÙÚÎÓËÚÇÒÒÏÑÂÂÙÚÎÞ¦ØÚÏÔÎÓÕØÌÂÚÕß
ÍÃÔËÚÇÏÇÔËÖÏÛÆÓÎÚÕÜÝÊßÔÎÚÏÑÄÝ
ÖÇØ¦ÍÜÔÓÄÒßÔÙÎÝ

ÙßàÂÚÎÙÎÍÏÇÚÕËÖÏÑËÃÓËÔÕ
ÚÁÒÕÝÚÜÔÓËÚØÎÚ×Ô®ÈØÏÙÑÄÚÇÔ
ÙÚÎÔÇÚàÁÔÚÇÂÊÎÖØÕÑÕØÜÔÕáÕÆ
¬ËÞÔÕÒÕÍÏÑ¦ÇÔÇÖÚßÍÓÁÔËÝÞ×ØËÝ
ÄÖÜÝÎ¢ÏÔÒÇÔÊÃÇÑÇÏÎ§ÄÚÏÇ ÕØÁÇÖØÕÙÇÔÇÚÕÒÃàÕÔÚÇÔÖØÕÝÚÎÔ
ÖÒÂØÎÑÇÚ¦ØÍÎÙÎÚÜÔÙßÔÇÒÒÇÍ×Ô
ÓËØËßÙÚÄËÓÌ¦ÔÏÙÎÚÜÔÑØßÖÚÕÔÕÓÏÙÓ¦ÚÜÔÚÆÖÕßIP[JVPUÁÊÜÙË
×ÛÎÙÎÙËÇßÚÂÚÎÔÚ¦ÙÎËÔ×ÚÕ
-HJLIVVRÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÚÕÊÏÑÄÚÕß
ÑØßÖÚÕÔÄÓÏÙÓÇÚÕSPIYHÇÔÑÇÏÚËÒËßÚÇÃÇÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÑ¦ÔËÏÖÃÙÜ
ÚÏÝÇØÞÁÝ¢ËÈØÕßÇØÃÕßÖØÕÚÕÆ
ËÔÙÑÂÉËÏÍÏÇÚÇÑÇÒ¦ÎÑØÃÙÎÚÕß
*6=0+ ÙÚÎÆÙÎÁÐÏÑËÔÚØÏÑÁÝ
ÚØ¦ÖËàËÝÍÍÒÃÇÝÇÖÜÔÃÇÝ ÇÔÇÊ¦ÒÈËÚÃÇÝÕßÎÊÃÇÝÑÇÏÎ ¬
ÙËÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÎÔ¬Ø¦ÖËàÇÏËÛÔ×ÔÏÇÑÇÔÕÔÏÙÓ×Ô)0:ÊÎÓÏÕÆØÍÎÙÇÔÕÓ¦ÊÇËØÍÇÙÃÇÝÎÕÖÕÃÇ
ÇÔÁÒÇÈËÔÇÓËÒËÚÂÙËÏÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÉÎÌÏÇÑ×ÔÔÕÓÏÙÓ¦ÚÜÔ
©ÇÔÚÃÒÕÍÕÝÙÚÕÉÎÌÏÇÑÄÞØÂÓÇ
ÊËÔÒËÃÖËÏ¬ÕIP[JVPUÁÞËÏËÖÏÑØÏÛËÃÜÝÙÞÂÓÇÚÆÖÕßÖßØÇÓÃÊÇ®Â
ÇËØÕÖÒÇÔ¦ÑÏ®Ëß¦ÒÜÚÕÙËÇÖØÄÈÒËÖÚËÝÊÏÇÑßÓ¦ÔÙËÏÝÚÎÝÇÍÕØ¦Ý
ÑÇÏÓÁÙÕÍÏÇÐÁÖÒßÓÇÈØ×ÓÏÑÕß
ÞØÂÓÇÚÕÝÇÖÄÓÇÌÃËÝÑÇÏÚØÕÓÕÑØ¦ÚËÝÖÒÂØÎÝÑÇÚ¦ØÍÎÙÎÚÜÔ
ÓËÚØÎÚ×ÔÛËÜØËÃÚÇÏÇÊÆÔÇÚÎÍÏÇ
ÖÕÒÒÁÝÞ×ØËÝÏÊÏÇÃÚËØÇÚÎÝÖËØÏÌÁØËÏÇÝËÔ×ÚÕÉÎÌÏÇÑÄÞØÂÓÇÛÇ
ÑÇÚÇØÍÂÙËÏÑ¦ÛËÏÊÏÜÚÏÑÄÚÎÚÇÚÜÔ
ÙßÔÇÒÒÇÍ×ÔÊÃÔÕÔÚÇÝÙÚÏÝÚØ¦ÖËàËÝÊËÊÕÓÁÔÇÇÑÄÓÎÑÇÏÍÏÇÚÏÝ
ÖÏÕÖØÕÙÜÖÏÑÁÝÙßÔÇÒÒÇÍÁÝÓÇÝ

Επέλαση του ψηφιακού
καπιταλισμού
Ενώ βιομηχανικές ÑÇÏËÓÖÕØÏÑÁÝ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÇÌÇÔÃàÕÔÚÇÏÂÑÏÔ-

ÊßÔËÆÕßÔÔÇÇÌÇÔÏÙÚÕÆÔÇÖÄÚÕ
ÚÙÕßÔ¦ÓÏÚÎÝÆÌËÙÎÝÕÏÓËÍ¦ÒËÝ
ÉÎÌÏÇÑÁÝÖÒÇÚÌÄØÓËÝËÖÜÌËÒÕÆÔÚÇÏÚÇÓÁÍÏÙÚÇÇÖÄÚÇÖËØÏÕØÏÙÚÏÑ¦ÓÁÚØÇ©ÄÓÏÒÕÝ(SWOHIL[
ÚÎÝ.VVNSLËÃÊËÚÇÑÁØÊÎÚÕßÔÇ
ËÑÚÕÐËÆÕÔÚÇÏÑÇÏÎÑÃÔÎÙÎÙÚÕ
-HJLIVVRÇßÐÂÛÎÑËÑÇÚ¦ ÙÚÏÝ
ÇÔÇÖÚßÍÓÁÔËÝÞ×ØËÝ(THaVU
ÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÖØÕÙÒÂÉËÏÝ
ßÖÇÒÒÂÒÜÔÑßØÃÜÝÕÊÎÍ×ÔÑÇÏ
ÞËÏØÏÙÚ×ÔÙÚÏÝÇÖÕÛÂÑËÝÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÝÚÕËØÍÇÚÏÑÄÚÎÝÊßÔÇÓÏÑÄ
ÑÇÚ¦ ÓÁÙÇÙËÊÆÕËÈÊÕÓ¦ÊËÝ
¡ÏÑØÄÚËØÕÏÖÇÃÑÚËÝÇÔÇÖÚÆÙÙÕÔÚÇÏÓËËÑÛËÚÏÑÕÆÝØßÛÓÕÆÝÄÖÜÝ
ÎÖÒÇÚÌÄØÓÇÚÎÒËÊÏÇÙÑÁÉËÜÔ
AVVTÖÕßÁÞËÏÓÖËÏÖÏÇÙËÙÞÕÒËÃÇËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÑÇÏÔÕÏÑÕÑßØÏ¦
ÑÇÛ×ÝÎÚÎÒËØÍÇÙÃÇÑÇÏÎÚÎÒËÑÖÇÃÊËßÙÎÍËÔÏÑËÆÕÔÚÇÏ
ÖÇÔÊÎÓÃÇÒËÏÚÕßØÍËÃÙÇÔÑÇÚÇÒÆÚÎÝÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÊßÙÎËÔÄÝ
ÔÁÕßÉÎÌÏÇÑÕÆÑÇÖÏÚÇÒÏÙÓÕÆ®
ËÑÚÏÓ¦Õ§ÚÇÔÏÁÒ ÕÁÔÑ¦ÔÕÔÚÇÝ
ÒÄÍÕÍÏÇÇÑØÇÃÇÇØÏÛÓÕÖÕÃÎÙÎ®
ÊÎÒÇÊÂÍÏÇÓËÚÇÚØÕÖÂÚÜÔÖ¦ÔÚÜÔÙËÇÒÒÎÒÕßÞÃËÝÇØÏÛÓ×Ô©
¦ÒÒÕÝÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝÑÇÏÙßÍÍØÇÌÁÇÝÊËÔÑØÆÈËÏÚÎÔÇÔÎÙßÞÃÇ
ÚÕßÍÏÇÚÏÝÇØÔÎÚÏÑÁÝÖÒËßØÁÝÇßÚÂÝÚÎÝÚ¦ÙÎÝ!ÄÚÇÔÎÚÎÒËØÍÇÙÃÇ
ÇÔÚÏÑÇÛÏÙÚ¦ÚÎÊÕßÒËÏ¦ÙÚÕÔÑÕÏÔÄËØÍÇÙÏÇÑÄÞ×ØÕÎÚÎÒËáÇÚØÏÑÂ
ÚÎÔ¦ÓËÙÎËÖÇÌÂÓËÚÕÔÍÏÇÚØÄÎ
ÑÇÚ»ÕÃÑÕÔÉßÞÇÍÜÍÃÇÓÁÙÜ5L[MSP_
ÚÕÔÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏ
ÛÇàÕßÔÖÕÒÆÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÄÚÏ
ÞÛËÝÙËÁÔÇÔËÏÑÕÔÏÑÄÑÄÙÓÕÓË
ÖÏÕÇÚØÕÌÏÑÁÝÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝ
ÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÕßÕÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÎÝ3L4VUKL+PWSVTH[PX\L
ËØàÒÏÓÃËÌÏÙÚ¦ÚÎÔÖØÕÙÕÞÂ
ÙÚÎÍËÔÃÑËßÙÎÚÜÔÖØÇÑÚÏÑ×ÔÎÒËÑÚØÕÔÏÑÂÝÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎÝÚÜÔ
ÖÕÒÏÚ×ÔÚÕÇØÃÙÏKYVULZÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÖ¦ØÑÇÑÇÏ¦ÒÒÕßÝ
ÊÎÓÄÙÏÕßÝÞ×ØÕßÝÓËÚ¦ÚÎÔÇÖÇÍÄØËßÙÎÚÎÝÑßÑÒÕÌÕØÃÇÝÙÚÎ§ÄÚÏÇ ÕØÁÇÑÇÏÙÚÎÔ¬ÇáÈ¦ÔÄÖÕÏÕÝ
ÊËÔÁÞËÏÚÕÑÏÔÎÚÄÚÕßÙËÒËÏÚÕßØÍÃÇÍÏÇÑ¦ÓÖÕÙÇÒËÖÚ¦ÓÖÕØËÃÔÇ
ÊËÞÛËÃÁÌÕÊÕÚÎÝÇÙÚßÔÕÓÃÇÝÖÕß
ËÒÁÍÞËÏÚÎÔËÌÇØÓÕÍÂÚÜÔÖËØÏÕØÏÙÚÏÑ×ÔÓÁÚØÜÔÙÚÎÔ ÃÔÇÕÏ
ÖÕÒÃÚËÝÞÜØÃàÕÔÚÇÏÙËÚØËÏÝÞØÜÓÇÚÏÑÁÝÑÇÚÎÍÕØÃËÝÇÔ¦ÒÕÍÇÓË
ÚÎÔËÖÏÑÏÔÊßÔÄÚÎÚ¦ÚÕßÝÜÝÖØÕÝ
ÚÕÔÏÄËÁÑÚÇÑÚËÝÙßÔÛÂÑËÝÙÇÔ
ÚÎÙÎÓËØÏÔÂÖÇØÄÓÕÏÇÓÁÚØÇÍÃÔÕÔÚÇÏËßØÁÜÝÇÖÕÊËÑÚ¦ÇÒÒ¦ÕÑÃÔÊßÔÕÝÔÇÓÇÑØÕÎÓËØËÆÙÕßÔÌÇÃÔËÚÇÏ

ßÖÇØÑÚÄÝÊÎÖØÕÑÕØÜÔÕáÕÆ
ÎÑÇÛÎÍÂÚØÏÇÚÕß²¦ØÈÇØÔÚÕÙ¦ÔÇÕÆÓÖÕÌÖØÕËÏÊÕÖÕÏÕÆÙË
ÙÚÕÈÏÈÒÃÕÚÎÝ ÇÚÇÙÑÕÖËßÚÏÑÄÝ
ÑÇÖÏÚÇÒÏÙÓÄÝ®ÖÕßÁÍÏÔËÊÏËÛÔÁÝ
ÓÖËÙÚÙÁÒËØÍÏÇÚÏÝÚËØ¦ÙÚÏËÝÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÑÒÕÖÂÝÑÇÏËÑÓËÚ¦ÒÒËßÙÎÝÚÜÔÖØÕÙÜÖÏÑ×ÔÊËÊÕÓÁÔÜÔ
ÖÕÒÏÚ×ÔÄÞÏÚÄÙÕÇÖÄÑØÇÚÏÑÁÝ
ßÖÎØËÙÃËÝÄÙÕÇÖÄÚÕßÝÍÃÍÇÔÚËÝ
ÚÎÝÉÎÌÏÇÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ

Εύθραυστα κράτη
στην περιφέρεια
Για λόγους ÖÕßÊËÔËÃÔÇÏÇÖÕÒÆÚÜÝ
ÑÇÚÇÔÕÎÚÕÃÚÇÑØ¦ÚÎÚÎÝÖËØÏÌÁØËÏÇÝÊËÔÁÞÕßÔÍÔÜØÃÙËÏÓÁÞØÏÚ×ØÇÚÏÝÙÌÕÊØÁÝËÑÊÎÒ×ÙËÏÝ
ÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÖÕßÈÏ×ÔÕßÔÕÏÖÏÕ
ÇÔÇÖÚßÍÓÁÔËÝÞ×ØËÝÚÎÝßØ×ÖÎÝ
ÑÇÏÚÎÝÓËØÏÑÂÝÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÎ
ÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÙËÇØÑËÚÁÝÞ×ØËÝÚÎÝ
ÌØÏÑÂÝÚÎÝÙÃÇÝÃÙÜÝÑÇÏÚÎÝ
ÇÚÏÔÏÑÂÝÓËØÏÑÂÝÔÇßÖÕËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÒÄÍÜËÒÒÏÖÕÆÝÑÇÚÇÍØÇÌÂÝ
ÑØÕßÙÓ¦ÚÜÔÑÇÏÛÇÔ¦ÚÜÔ
ËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕÒÒÕÃÌÕÈÕÆÔÚÇÏÄÚÏÓÏÇËÌÏÇÒÚÏÑ×ÔÊÏÇÙÚ¦ÙËÜÔßÍËÏÕÔÕÓÏÑÂÑØÃÙÎÙË
ÇßÚÁÝÚÏÝÖÕÒßÖÒÎÛËÃÝÖËØÏÕÞÁÝ
ÚÕßÖÒÇÔÂÚÎÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÇÖÕÑÒËÏÙÚËÃÙÚÕÖØÕÙËÞÁÝÓÁÒÒÕÔ©
ÊÏ¦ÙÎÓÕÝ¦ÒÒÕÝÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝ
¬ÕÓ¦ÏÑËÚÃÖØÕËÏÊÕÖÕÏËÃÄÚÏÚÇ
ÙßÙÚÂÓÇÚÇßÍËÃÇÝÇßÚ×ÔÚÜÔÞÜØ×ÔËÃÔÇÏÖÕÒÆÇÊÆÔÇÓÇÍÏÇÔÇ
ÇÔÚÁÐÕßÔÙËÓËÍ¦ÒÜÔÊÏÇÙÚ¦ÙËÜÔÑØÃÙÎÑÇÏËÌÏÙÚ¦ÚÎÔÖØÕÙÕÞÂÙÚÎÔÖØ×ÚÎËÐÁÍËØÙÎËÙÜÚËØÏÑ×ÔÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔÙÚÎÔÔÊÃÇÕÏ
ÕÖÕÃÕÏÁÞÕßÔÓËÃÔËÏÞÜØÃÝÊÕßÒËÏ¦
ÑÇÏËÓÖÕÊÃàÕÔÚÇÏÔÇÍßØÃÙÕßÔÙÚÇ
ÞÜØÏ¦ÚÕßÝ©ÇÑØÇÃÕÝÙßÔÜÙÚÏÙÓÄÝÙÚÏÝÖÇØÇÍÑÕßÖÄÒËÏÝÑÇÛÏÙÚ¦ÖØÇÑÚÏÑ¦ÇÊÆÔÇÚÕÔÇËÌÇØÓÕÙÚËÃÚÕZVJPHSKPZ[HUJPUNËÔ×
ÚËØ¦ÙÚÏÇÖÒÂÛÎÖÕßËÖÏÈÏ×ÔÕßÔ
ÙÚÎÔ¦ÚßÖÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÇÔÎÙßÞÕÆÔ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÍÏÇÚÎÔÖËÃÔÇÑÇÏÒÏÍÄÚËØÕÍÏÇÚÎÔÇØØ×ÙÚÏÇ
ÚÕÓËÚÇÐÆÎÁÑØÎÐÎÚÕßÞØÁÕßÝÇÖËÏÒËÃÔÇÇÖÕÙÚÇÛËØÕÖÕÏÂÙËÏÖÒÂØÜÝÖÕÒÒ¦ËÆÛØÇßÙÚÇ
ÑØ¦ÚÎÚÎÝÖËØÏÌÁØËÏÇÝÑ¦ÚÏÖÕß
ÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÖØÕÑÇÒÁÙËÏÓËÍ¦ÒÎÝÑÒÃÓÇÑÇÝÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑ¦
ÑÆÓÇÚÇÖØÕÝÚÕÔÕØØ¦¬ÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎ ßØÏÇÑÂÚÕ.¦ØÞÏÙË
ÔÇÖØÕÙÇÔÇÚÕÒÃàËÚÇÏÙËÓÕØÇÚÄØÏÕßÓÇÖÕÖÒÎØÜÓÂÝÚÕßÞØÁÕßÝ
ÚÜÔÌÚÜÞÄÚËØÜÔÞÜØ×ÔÇÒÒ¦
ËÃÔÇÏÖÕÒÆÇÓÌÃÈÕÒÕÄÚÏÇßÚÄÚÕ

ËÔÖÕÒÒÕÃÝÇÔÇÍÑÇÙÚÏÑÄÓÁÚØÕ
ÛÇÑÇÚÇÌÁØËÏÔÇÇÔÇÑÄÉËÏÚÎÔ
ÖÕØËÃÇÖØÕÝÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑÇÏ
ÑÕÏÔÜÔÏÑÂÇÖÕÊÏ¦ØÛØÜÙÎ

Η κλιματική αλλαγή
στο ψυγείο;
Μια από ÚÏÝÛËÚÏÑÁÝÙßÔÁÖËÏËÝÚÎÝ
ÑÇÚ¦ÚÇ¦ÒÒÇÊØÇÓÇÚÏÑÂÝÖËØÏÖÁÚËÏÇÝÖÕßàÕÆÓËÂÚÇÔÎÙÕÈÇØÂÓËÃÜÙÎÚÜÔØÆÖÜÔÖÕßËÖÏÈÇØÆÔÕßÔÚÎÔÑÒÏÓÇÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂÙË
ÖÇÍÑÄÙÓÏÇÑÒÃÓÇÑÇÄÖÜÝÑÇÏÎ
ÍËÔÏÑÄÚËØÎÖËØÏÙÚÕÒÂËÖÏÈÒÇÈ×Ô
ÍÏÇÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÊØÇÙÚÎØÏÕÚÂÚÜÔ¥ÙÚÄÙÕÑÇÏÙÚÎÔÑØÃÙÎÚÕß
ËÃÞËÙßÓÈËÃÑ¦ÚÏÖÇØÄÓÕÏÕ
ÍÏÇÔÇÇÖÕÊËÏÞÛËÃÓÄÔÕÈØÇÞÆÈÏÇ
ÖÇØÁÔÛËÙÎÖÇÔÊÎÓÃÇÂÚÇÔÓÏÇ
ÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÖÕßÑÒÏÓÇÑ×ÛÎÑËÓË
ÇÙÚØÇÖÏÇÃÇÚÇÞÆÚÎÚÇËÔ×ÎÑÒÏÓÇÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂËÐËÒÃÙÙËÚÇÏÙËÖÏÕÇØÍÕÆÝØßÛÓÕÆÝÑ¦ÚÏÖÕßËÖÏÚØÁÖËÏ
ÙÚÏÝÑßÈËØÔÂÙËÏÝÔÇÈÇßÑÇÒÃàÕÔÚÇÏ
ÄÚÏÁÞÕßÔËßØÆÞØÕÔÏÑÄÖËØÏÛ×ØÏÕ
ÍÏÇÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÂÚÎÝ
ÊÎÎØËÚÇÔÃÇÇÔÇÑÕÃÔÜÙË
ÚÎÔÇÔÇÈÕÒÂÚÎÝÏËÛÔÕÆÝÏ¦ÙÑËÉÎÝÚÕß©ÍÏÇÚÎÔ ÒÏÓÇÚÏÑÂÒÒÇÍÂ*67ÖÕßËÖØÄÑËÏÚÕÔÇÌÏÒÕÐËÔÂÙËÏÚÕÔ§ÕÁÓÈØÏÕ
ÑÇÛ×ÝÎÖÇÔÊÎÓÃÇÊËÔ¦ÌÎÔËÚÕÔ
ÇÖÇØÇÃÚÎÚÕÞØÄÔÕÍÏÇÚÏÝÑÕÖÏ×ÊËÏÝÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÁÝÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃËÝ
ÖÕßÇÖÇÏÚÕÆÔÚÇÔÖØÕÝÇÔÇàÂÚÎÙÎ
ÙßÓÌÜÔÃÇÝ¬ÇÞËÏØÄÚËØÇÖÏÛÇÔÄÚÇÚÇÁÖÕÔÚÇÏÔÚÏÓÁÚÜÖËÝÓËÚÎÔ
ÇÙÌßÑÚÏÑÂÖÃËÙÎÍÏÇËÖÇÔËÑÑÃÔÎÙÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÕÏÑßÈËØÔÂÙËÏÝ
ËÃÔÇÏÖÕÒÆÖÏÛÇÔÄÔÇ¦ØÕßÔÖËØÏÈÇÒÒÕÔÚÏÑÕÆÝÖËØÏÕØÏÙÓÕÆÝÖÕß
ÂÊÎËÃÞÇÔËÖÏÈ¦ÒËÏ©ÞÏÇÖØÕÙÊÄÑÎÚÇÖØ×ÚÎ¦ÔÕÏÐËÚÕÔÞÕØÄÎ
ÑßÈÁØÔÎÙÎ¬ØÇÓÖÊÃÔÕÔÚÇÝÚÎÔ
¦ÊËÏÇÙËËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÔÇÖÇØÇÈÏ¦àÕßÔÚÇÖËØÏÈÇÒÒÕÔÚÏÑ¦ÄØÏÇ
ËÌÄÙÕÔÇÖÕÊËÊËÏÍÓÁÔÇßÖÁÙÚÎÙÇÔÙÕÈÇØÂàÎÓÃÇÇÖÄÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇÑÇÏÚÇÖËØÏÕØÏÙÚÏÑ¦ÓÁÚØÇ
ÙÌÇÒ×ÝÕÏÑÕÒÕÍÏÑÁÝÕØÍÇÔ×ÙËÏÝÑÇÏÑÏÔÂÓÇÚÇÛÇÙßÍÑØÕßÙÚÕÆÔ ÓË ÖÇØÄÓÕÏËÝ ËÖÏÒÕÍÁÝ
ÚÕÔÃàÕÔÚÇÝÄÚÏÃÙÇÃÙÇÎÖËØÏÈÇÒÒÕÔÚÏÑÂÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÎÇÖÕÉÃÒÜÙÎ
ÚÜÔÊÇÙ×ÔÎÖßØËÚÏÑÂÇÙÚÏÑÕÖÕÃÎÙÎÑÇÏÎÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÈÏÕÚÄÖÜÔ
ËßÔÕÕÆÔÚÎÓËÚ¦ÊÕÙÎÌÕÔÏÑ×ÔÏ×Ô
ÙÚÕÔ¦ÔÛØÜÖÕÑÇÏÚÎÍØÂÍÕØÎËÐ¦ÖÒÜÙÎÚÜÔËÖÏÊÎÓÏ×Ô¥ÙÚÄÙÕÕ
ÇÍ×ÔÇÝÚÕßÝÛÇÊÕÛËÃÙËÖÏÕÊßÙÓËÔÁÝÇÔÎÌÕØÏÑÄÁÊÇÌÕÝ

Κοινωνικές εντάσεις
σε ημερήσια διάταξη
Η περασμένη ÞØÕÔÏ¦ÙÎÓÇÊËÆÚÎÑË
ÇÖÄÁÔÇÖÒÇÔÎÚÏÑÄÑÆÓÇÓËÍ¦ÒÜÔ
ÒÇáÑ×ÔËÐËÍÁØÙËÜÔÊÏÇØÑËÃÇÝÇÖÄ
ÚÕ²ÕÔÍÑ ÕÔÍÑÓÁÞØÏÚÎ²ÏÒÂÑÇÏ
ÇÖÄÚÇ ÃÚØÏÔÇÏÒÁÑÇ®ÚÎÝÇÒÒÃÇÝÓÁÞØÏÚÕÔÃÈÇÔÕÑÇÏÚÕØ¦Ñ
©ÑÕØÜÔÕáÄÝÁÈÇÒËÌØÁÔÕÙËÇßÚÄÚÕÌÇÏÔÄÓËÔÕÇÒÒ¦ÓÄÔÕÍÏÇ
ÔÇÚÕÓËÚÇÌÁØËÏÖØÕÙÜØÏÔ¦ÙÚÕ
ÏÇÊÃÑÚßÕ
©ÏÄÝÐßÖÔ¦ÚÎÔÖ¦ÒÎÚÜÔÚ¦ÐËÜÔ®ÁÍØÇÌÇÔÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎ
¬ØÃÚÎÕÏ;PTLZÚÕßÕÔÊÃÔÕßÑÇÏ
ËÖËÐÎÍÕÆÙÇÔ!¢ÚÜÞÕÃÑÇÏÖÒÕÆÙÏÕÏÈÏ×ÔÕßÔÚÎÔÑØÃÙÎÓËÊÏÇÌÕØËÚÏÑÕÆÝÚØÄÖÕßÝÑ¦ÚÏÖÕßÊÎÓÏÕßØÍËÃ
ÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝÇÔÚÏÛÁÙËÏÝÕÏÕÖÕÃËÝ
ËÃÔÇÏÖÏÛÇÔÄÔÇËÖÏÈÏ×ÙÕßÔÍÏÇÓËÍ¦ÒÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÇÌÄÚÕßÎÓ¦ÙÚÏÍÇ
ÛÇÁÞËÏÌÆÍËÏ©ÏÓÎÖØÕÔÕÓÏÕÆÞÕÏÑÇÏÕÏËÛÔÏÑÁÝÓËÏÕÔÄÚÎÚËÝÑ¦ÔÕßÔÚÏÝÖÏÕËÖÏÑÃÔÊßÔËÝÊÕßÒËÏÁÝ
ÇØØÜÙÚÇÃÔÕßÔÑÇÏÖËÛÇÃÔÕßÔÖÏÕ
ÍØÂÍÕØÇÇÖÄÚÕßÝÖÒÕÆÙÏÕßÝÚÕßÝ
ÒËßÑÕÆÝÑÇÏÚÕßÝÖØÕÔÕÓÏÕÆÞÕßÝ®
ÚÕ ÃÊÏÕ ÓÂÑÕÝ ÑÆÓÇÚÕÝ Õ
ÇÔÇÒßÚÂÝÚÕß)SVVTILYNÔÚØÁÇÝ ÒÕßÔÚËÑÚÏÓ¦ÄÚÏÎÖÇÔÊÎÓÃÇËÔÏÙÞÆËÏÚÏÝÖØÕâÖ¦ØÞÕßÙËÝ
ÙßÔÛÂÑËÝÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÇÔÏÙÄÚÎÚÇÝ
ÇÖ»ÄÖÕßÖËØÔ¦ËÏÆÔÚÕÓÇÇßÚÄ
ÛÇÖØÕÑÇÒÁÙËÏÑÕÏÔÜÔÏÑÂÇÔÇÚÇØÇÞÂÇÑÄÓÎÑÇÏËÐËÍÁØÙËÏÝÂ
ËÖÇÔÇÙÚ¦ÙËÏÝ®© ÒÕßÔÚËÑÚÏÓ¦
ÄÚÏÎÇÖ×ÒËÏÇËÏÙÕÊÎÓ¦ÚÜÔÑÇÏ
ÑßØÃÜÝÎÓÇàÏÑÂÇÔËØÍÃÇÛÇËÔÏÙÞÆÙÕßÔÔÁÇÒÇáÑÏÙÚÏÑ¦ÂÑÇÏØÏàÕÙÖÇÙÚÏÑ¦ÑÏÔÂÓÇÚÇ®ÚÇÕÖÕÃÇ
ÇÖËÆÞËÚÇÏÓËÔÇÒÒ¦ÛËÜØËÃÖÕÒÆ
ÖÏÛÇÔÄÔÇÖØÕÑÆÉÕßÔÚÕßÝËÖÄÓËÔÕßÝÓÂÔËÝ
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Σε έξι μή
ήν
νες
θα γνωρίζζουμε
ποια φάρμακα
«δουλεύουν»
Η συμμετοχή της Ελλάδος στις έρευν
νες
Τη
ης ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟ
ΟΥΛΟΥΤΖΑ
Υ

Την εκτίμηση ÄÚÏÛÇÇÖÇÏÚÎÛÕÆÔÁÐÏ
ÓÂÔËÝÍÏÇÔÇßÖ¦ØÐËÏÓÃÇÇÖÕÊËÊËÏÍÓÁÔÎÌÇØÓÇÑËßÚÏÑÂÛËØÇÖËÃÇ
ÚÎÝÒÕÃÓÜÐÎÝ*6=0+ ËÑÌØ¦àÕßÔ
ÙÚÎÔ ®ÑÇÛ»ÆÒ
ÒÎ
ÎÔËÏÊÏÑÕÃÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÁÝÕÓ¦ÊËÝÇÖÄÄÒÕÚÕÔ
ÑÄÙÓÕËÖÏÊÃÊÕÔÚÇÏÙËÇÍ×ÔÇÚÇÞÆÚÎÚÇÝÍÏÇÔÇÊÕÛËÃÌÇØÓÇÑËßÚÏÑÂÇÖ¦ÔÚÎÙÎÙÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄ ÁÜÝ
ÄÚÕßÇÔÇÖÚßÞÛËÃËÓÈÄÒÏÕ ÛÁÚÕÔÚÇÝÙËÊÕÑÏÓÂËØËßÔÎÚÏÑ¦ÇÒ
ÒÒ
Ò¦
ÑÇÏÂÊÎÍ
ÍÔ
ÔÜÙÚ¦Ì¦ØÓÇÑÇÍÏÇÚÇ
ÕÖÕÃÇßÖ¦ØÞÕßÔÑ¦ÖÕÏËÝËÔÊËÃÐËÏÝ
ÄÚÏËÃÔÇÏÊØÇÙÚÏÑ¦ÁÔÇÔÚÏÚÕßÏÕÆ 
ËÇßÚÂÚÎÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÙßÓÓËÚÁÞËÏÑÇÏÎÞ×ØÇÓÇÝÓËÚÕßÒ¦
¦Þ
ÞÏÙÚÕÔÖÁÔÚËÑ
ÑÒ
ÒÏÔÏÑÁÝÓËÒÁÚËÝ
©ÖÜÝÚÕÔÃàËÏÙÚÎÔ ® ÕÖÇÛÕÒÄÍÕÝÒÕ ÓÜÐ ÕÒÄÍÕÝ ÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ
Ò
ÒÒ
ÒÎÔ ÑÂÝÚÇ ØË ÇÝÕ Ó×ÐËÜÔÑÇ 
ËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝÕÓ¦ÊÇÝÒÕÏÓÜÐÏÕÒÄÍÜÔÖÕßÙßÔÁÚÇÐÇÔÚÕÔÇÒÍÄØÏÛÓÕÛËØÇÖËÃÇÝÚÕß*6=0+ ÍÏÇÚÎ
Þ×ØÇÓÇÝ ÇÔÇÍÏ×ÚÎÝÇØÍÇÒÏ¦ÔÕÝ ÇÑÕÒÆØÎÝ  ÙÚÎÔ ÖÇØÕÆÙÇ
Ì¦ÙÎ  ÙÚÎÔ Ò
ÒÒ
Ò¦ÊÇ ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÓËÌ¦ØÓÇÑÇÍÏÇÚÇÕÖÕÃÇÁÞÕßÓËËÔÊËÃÐËÏÝÄÚÏËÃÔÇÏÊØÇÙÚÏÑ¦ÍÏÇ
ÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÕß*6=0+ 
ßÍÑËÑØÏÓÁÔÇ ÓËÈ¦ÙÎÚÕÔÇÒÍÄØÏÛÓÕÛËØÇÖËÃÇÝ ßÖ¦ØÞËÏÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÞÕØÂÍÎÙÎÝ ßÖÄÚÎÔÇßÙÚÎØÂ
ËÖÃÈÒËÉÎÍÏÇÚØÕÆ ÚÜÔÌÇØÓ¦ÑÜÔ
ÇàÏÛØÕÓßÑÃÔÎ ÇÔÚÏÈÏÕÚÏÑÄ ÓÇàÃÓË
ÞÒÜØÕÑÃÔÎËÍÑËÑØÏÓÁÔÕÌ¦ØÓÇÑÕ
ÍÏÇÚÎÔËÒÕÔÕÙÃÇÑÇÏÑ¦ÖÕÏËÝÇßÚÕ¦ÔÕÙËÝÇÙÛÁÔËÏËÝ ÂßÊØÕÐßÞÒÜØÕÑÃÔÎÑÇÏÙËÕØÏÙÓÁÔËÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝ
ÚÎÝÑÕÒÞÏÑÃÔÎÝ ËÖØÕÞÜØÎÓÁÔÇ
ÙÚ¦ÊÏÇÖÁØÇÔÚÜÔÂÊÎÇÔÇÌËØÛÁÔÚÜÔÓÖÕØËÃÔÇÞÕØÎÍÎÛËÃ ÁÖËÏÚÇ ÇÖÄ ÁÍÑØÏÙÎ ÚÕß ËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÕÆÙßÓÈÕßÒÃÕßÚÕßÔÕÙÕÑÕÓËÃÕß 
ÑÇÏÇÔÕÙÕÚØÕÖÕÖÕÏÎÚÏÑÄÌ¦ØÓÇÑÕ
ÄÖÜÝÎÚÕÙÏÒÏàÕßÓ¦ÓÖÎ® 
ÖÏÖÒÁÕÔ  ÙÆÓÌÜÔÇ ÓË ÚÕÔ Ñ 
ÇØÍÇÒÏ¦ÔÕ ÙÚÎÞ×ØÇÓÇÝÊÏËÔËØÍÕÆÔÚÇ ÛËØÇÖËßÚ ÑÁÝÖÇØËÓÈ¦ÙË Ý
ÓÁÙÜÑÒÏÔÏÑ×ÔÓËÒËÚ×ÔÖÕßÇÌÕØÕÆÔÚÇÌ¦ØÓÇ
ÇÑ
ÑÇÞ
ÞÒ
ÒÜØÕÑ Ô
ÔÎ
Î ÑÇ ÚÇ
ÇÔÚÏÏÏÑ¦2HSL[YHÑÇÏØËÓÔÚËÙÏÈÃØÎ 
ØÄÙÌÇÚÇËÍÑØÃÛÎÑËÇÖÄÚÎÔÖÏÚØÕÖÂÓÖËÏØÕÍ
ÍÔ
ÔÜÓÄÔÜÔÑÇÏÖØÕÞÜØËÃÍÏÇÁÍÑØÏÙÎÇÖÄÚÕÔ©¢ÓËÒÁÚÎÓËÞÕØÂÍÎÙÎÖÒ¦ÙÓÇÚÕÝÇÖÄ
ÇÔÇØØ×ÙÇÔÚËÝÇÙÛËÔËÃÝ ßÔËÞÃàË-

ÚÇÏËÖÃÙÎÝÎËÑÚÄÝÑÒÏÔÏÑÂÝÓËÒÁÚÎÝÞÕØÂÍÎÙÎÚÎÝØËÓÔÚËÙÏÈÃØÎÝ
ÓÁÙÜÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝËÑÚËÚÇÓÁÔÎÝ
ÖØÄÙÈÇÙÎÝÂÖÇØÎÍÕØÎÚÏÑÂÝÞÕØÂÍÎÙÎÝÙËÔÕÙÕÑÕÓËÏÇÑÕÆÝÇÙÛËÔËÃÝÖÕßÊËÔÁÞÕßÔËÔÚÇÞÛËÃÙÚÎÔ
ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎÑÒÏÔÏÑÂÓËÒÁÚÎÃÔÇÏ
ÇßÚÕÔÄÎÚÕÄÚÏÇÖÄÊËÏÐÎÍÏÇÚÎÊØÇÙÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÚÎÔÇÙÌ¦ÒËÏÇËÔÄÝ
ÌÇØÓÇÑËßÚÏÑÕÆÖØÕáÄÔÚÕÝÖØÁÖËÏ
ÔÇ ÖØÕÑÆÖÚËÏ ÇÖÄ ÙßÙÚÎÓÇÚÏÑÁÝ
ÑÒÏÔÏÑÁÝÊÕÑÏÓÁÝÈ¦ÙËÏÚÕßßÖ¦ØÞÕÔÚÕÝËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÕÆÖØÜÚÕÑÄÒÒÕß® ÙÎÓËÏ×ÔËÏÕÑ ÇØÍÇÒÏ¦ÔÕÝ 
ÖÕß ÖØÕÙÛÁÚËÏ ÄÚÏ ßÖÄ ÇßÚÂ ÚÎÔ
ÁÔÔÕÏÇ ÖØÕÝÚÕÖÇØÄÔÊËÔßÖ¦ØÞËÏ ÇÖÕÊËÊËÏÍÓÁÔÎ ÛËØÇÖËÃÇ ÍÏÇ
ÚÎÒÕÃÓÜÐÎÇÖÄÚÕÔÔÁÕÑÕØÜÔÕáÄ 
¡ËÍÇ
ÇÒ
ÒÆÚËØÎÍ
ÍÔ
Ô×ÙÎÍ ÇÚÎÛËØÇÖË Ç
ÚÕß*6=
=00+ ËÑÚ Ó×ÄÚ ÛÇÁÞÕßÓË
ÙËÖËØ ÖÕßÚÁÙÙËØ ÝÓÂÔËÝ ÖÄÊË ÐÎÙËÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÁÔÇËÐ¦ÓÎÔÕ® 
ÇÏÖØÕÙÛÁÚËÏ ÖÇØ ÄÒÇÇßÚ¦ 
ÙËÄÒÕÚÕÔÑÄÙÓÕ ÒÄÍÜÚÕßÑÇÚËÖËÃÍÕÔÚÕÝÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝ ÇÌËÔÄÝ
ÕÏ ËÍÑØÃÙËÏÝ ÍÏÇ ÞÕØÂÍÎÙÎ ÔÁÜÔ
ÌÇØÓ¦ÑÜÔËÖÏÙÖËÆÊÕÔÚÇÏ ÇÌËÚÁØÕßËÃÔÇÏÊßÔÇÚÂÎÞÕØÂÍÎÙÎËÏÑÇàÄÓËÔÜÔÊØÇÙÚÏÑ×ÔÌÇØÓ¦ÑÜÔ
ÓËÕØÍÇÔÜÓÁÔÎÄÓÜÝÓÁÛÕÊÕÑÇÚÇÍØÇÌÂÝÚÜÔÇÖÕÚËÒËÙÓ¦ÚÜÔÙËÓËÍ¦ÒÎÕÓ¦ÊÇÇÙÛËÔ×Ô ÚÕÖÒÇÃÙÏÕ
ÇßÚÄ ÙÚÎÔÒ
ÒÒ
Ò¦ÊÇÊÎÓ ÕßØÍÂÛÎÑË
¡ÎÚØ×ÕÙÛËÔ×Ô*6=0+ ÙÚÕ
ÕÖÕÃÕ ÑÇÚÇÍØ¦ÌËÚÇÏ Î ÛËØÇÖËÃÇ
ÖÕßÞÕØÎÍËÃÚÇÏÙËÑ¦ÛËÇÙÛËÔÂ® 

Παγκόσμια κινητοποίηση
 ÖÇÔÊÎÓÃÇ ÁÞËÏ ÙÎÓ¦ÔËÏ ÖÇÍÑÄÙÓÏÇ ËØËßÔÎÚÏÑÂ ÑÏÔÎÚÕÖÕÃÎÙÎ ©ÖÜÝÇÔÇÌÁØË ÙÚÎÔ ® ÎÖØÄËÊØÕÝÚÎÝÖÏÚØÕÖÂÝÐÏÕÒÄÍÎÙÎÝ
ÑÇÏ ÖÕàÎÓÃÜÙÎÝ ¢ÇØÓ¦ÑÜÔ ÔÛØ×ÖÏÔÎÝ²ØÂÙÎÝ ¬ ÚÕß©¢ 
ËÖÃÑÕßØÎ ÑÇÛÎÍÂÚØÏÇ ÇÏÊÏÇÚØÏÑÂÝÑÇÏÌÎÈÏÑÂÝÇÚØÏÑÂÝ  
Ñ ¢Ò×ØÇ¡ÖÇÑÕÖÕÆÒÕß ÓËÈ¦ÙÎ
ÚÕ/VYPaVU:JHUUPUN9LWVY[®ÍÏÇ
ÚÕÔ*6=
=00+ ÖÕßËÐÁÊÜÙËÚÕßÙÚØ ÇÑÄÔÙÚ ÚÕÆÚÕÐ ÕÒÄÍÎÙÎÝ¬ËÞÔÕÒÕÍÏ×Ô±ÍËÃÇÝ ÙËËÐÁÒÏÐÎËÃÔÇÏ
ÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝÑÒÏÔÏÑÁÝ
ÊÕÑÏÓÁÝÌÇØÓ¦ÑÜÔ ÚÇÕÖÕÃÇÇÔÂÑÕßÔÙÚ ÝÑÇÚÎÍÕØ ËÝÚÜÔÇÔÚ ÑÜÔ 
ÇÔÛËÒÕÔÕÙ ÇÑ×Ô ÇÔÕÙÕÚØÕÖÕÖÕ ÎÚ Ñ×Ô ÑßÚÚÇØ Ñ×ÔÛËØÇÖË ×ÔÖÒ¦ÙÓÇÚÕÝÑÇ ¦Ò
ÒÒ
ÒÜÔ ÖÄÚÇÇÔÚ Ñ¦ 
Õ ÖËØ ÙÙÄÚËØËÝÓËÒÁÚËÝËÙÚ ¦àÕßÔ

Στη χώρ
ρα μας γίίνονται
μεελ
λέτες για την κολ
λχιικίν
νη , τη φωσφορική
νη , την πρ
ροσω
ω-χλωροκίν
ποποιημένη ανοσοθερα
απεία , την πρώιμη
ρ
χορ
ρή
ήγηση anakinra
και τη ρεμντεσιβίρη .
ÙÚÇÌ¦ØÓÇÑÇØËÓÔÚËÙ È ØÎ ÒÕÖ ÔÇÈ ØÎØ ÚÕÔÇÈ ØÎÑÇ ÌÇÈ Ö ØÇÈ ØÎ 
Ë ÇßÚ¦ ÚÇ Ì¦ØÓÇÑÇ   ÓËÒÁÚËÝ
ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏ ÔÇ ÁÞÕßÔ ÕÒÕÑ
ÑÒ
ÒÎØÜÛËÃÁÜÝÚÕÔÕÆÒÏÕ ©ÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÇ
ÇÔÛËÒÕÔÕÙÏÇÑ¦ ÓËÒÁÚËÝËÙÚÏ¦àÕßÔÙÚÎÞÒÜØÕÑÃÔÎÑÇÏÚÎÔßÊØÕÐßÞÒÜØÕÑÃÔÎ 
ÖÄ ÚÇ ÇÔÕÙÕÚØÕÖÕÖÕÏÎÚÏÑ¦
Ì¦ØÓÇÑÇ  ÓËÒÁÚËÝÛÁÚÕßÔÙËÊÕÑÏÓÂÚÇÓÕÔÕÑÒÜÔÏÑ¦ÇÔÚÏÙ×ÓÇÚÇ
ÚÕÙ Ò àÕßÓ¦ÓÖÎÑÇ ÙÇØ ÒÕßÓ¦ÓÖÎ 
ÑÇ ÖÁÔÚËÇÔÇÓÁÔËÚÇ ÔÇÕÒÕÑ
ÑÒ
ÒÎØÜÛÕÆÔÁÜÝÚÕÔÕÆÒ Õ ØÑËÚÁÝÓËÒÁÚËÝÇÌÕØÕÆÔÙËÇÔÕÙÕÙÌÇÏØÃÔËÝ 
ÔÚËØÌËØÄÔËÝÑÇ ÍÒßÑÕÑÕØÚ ÑÕË ÊÂ 
ÐËÚ¦àÕÔÚÇÏËÖÃÙÎÝÙËÓËÒÁÚËÝ
ÚÇÓËÙËÍÞßÓÇÚ Ñ¦ÈÒÇÙÚ Ñ¦ÑÆÚÚÇØÇ ËÔ×ËÔ
ÔÔ
ÔÁÇÓËÒÁÚËÝÊÏËØËßÔÕÆÔ
ÚÎÞÕØÂÍÎÙÎÖÒ¦ÙÓÇÚÕÝÇÖÄÇÙÛËÔËÃÝÖÕßÁÞÕßÔÇÔÇØØ×ÙËÏ
ÚÕÔ ËØËßÔÎÚÏÑÄ ÇÍ×ÔÇ ÚÇÞÆÚÎÚÇÝ ÙßÓÓËÚÁÞËÏ ÑÇÏ Î ÒÒ¦ÊÇ 
ÆÓÌÜÔÇ ÓË ÚÎÔ Ñ  ¡ÖÇÑÕÖÕÆÒÕß ÁÞÕßÔËÍÑØÏÛËÃÇÖÄÚÕÔ©¢ 
ÑÇÏËÃÔÇÏÂÊÎÙËËÐÁÒÏÐÎÇÖÄÚÇÚÁÒÎ¡ÇØÚÃÕßÇØÞÁÝÖØÏÒÃÕßÖÁÔÚË
ÑÒ Ô ÑÁÝÓËÒÁÚËÝÙËËÔÂ
ÂÒ
Ò ÑËÝÙËÔÕÙÕÑÕÓËÃÇ ÇÔÇÌÕØ¦Ý   ËÒ
ÒÒ
ÒÎÔÏÑÂ
ÓËÒÁÚÎ .9,**6   ÈÇÙÃàËÚÇÏ ÙË

ÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝ ÊÎÓÕÙÏËÆÙËÏÝ ÒÒÂÔÜÔËØËßÔÎÚ×ÔÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎÔ
ÞÏÑÃÔÎÑÇÏÁÞËÏÜÝÙÑÕÖÄÔÇÊÏÑÕÒ
ÒÞ
ËØËßÔÂÙËÏÚÕÑÇÚ¦ÖÄÙÕÔÎÕßÙÃÇ
ÓÖÕØËÃ ÔÇ ÖËØÏÕØÃÙËÏ ÚÎ ÓßÕÑÇØÊÏÇÑÂÔÁÑØÜÙÎÑÇÏÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎ
ÖÔ
Ö
ÔËßÓÕÔÃÇÝÖÕßÖØÕÑÇÒËÃÎÔÄÙÕÝ 
ÓËÒÁÚÎ<5020565/67,
ÊÏËØËßÔ¦ÚÕÔØÄÒÕÚÎÝÌÜÙÌÕØÏÑÂÝÞ
ÞÒ
ÒÜØÕÑÃÔÎÝËÒ
ÒÒ
ÒÎÔÏÑÄÖØÕáÄÔ
ÙÚÎÔÖØÄÒÎÉÎÚÎÝÖÔËßÓÕÔÃÇÝÙË
ËÐÜÔÕÙÕÑÕÓËÏÇÑÕÆÝÇÙÛËÔËÃÝ ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÈËÒÚÃÜÙÎÚÜÔÙßÓÖÚÜÓ¦ÚÜÔÚÎÝÖÔËßÓÕÔÃÇÝÙËËÔÊÕÔÕÙÕÑÕÓËÏÇÑÕÆÝÇÙÛËÔËÃÝ ÓËÒÁÚÎ
,:*(7,ÇÌÕØ¦ÖØÕÙÜÖÕÖÕÏÎÓÁÔÎ
ÇÔÕÙÕÛËØÇÖËÃÇÍÏÇÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎ ÚÎÝ ÕØÍÇÔÏÑÂÝ ÊßÙÖØÇÍÃÇÝ
ÇÖÄÚÎÒÕÃÓÜÐÎ 
ÚÎÓËÒÁÚÎ:(=,ÛÇÊÏËØËßÔÎÛË ÑÇÚ¦ÖÄÙÕÔÎÖØ× ÓÎÞÕØÂÍÎÙÎ
HUHRPUYH ÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÂÚÕßßÖÕÊÕÞÁÇ ÚÎÝ ÇÔÛØ×ÖÏÔÎÝ ÏÔÚËØÒËßÑÃÔÎÝ ÙË ËÖÏÒËÍÓÁÔÕßÝ ÇÙÛËÔËÃÝ
ÓËÖÔËßÓÕÔ ÇÇÖÄ*6=0+ ÓÖÕØË 
ÔÇÖØÕÌßÒ¦ÐËÏÇÖÄÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎ
ÙÕÈÇØÂÝÇÔÇÖÔËßÙÚÏÑÂÝÇÔËÖ¦ØÑËÏÇÝ Ò
ÒÒ
Ò¦ÊÇÙßÓÓËÚÁÞËÏÙËÖÕÒßÑËÔÚØÏÑÂÓËÒÁÚÎÓËÙßÔÚÕÔÏÙÚÂ
ÚÕÇÔËÖ ÙÚÂÓ ÕÚÎÝ¡ ÔËÙÄÚÇ Í Ç
ÚÎÔÇÙÌ¦ÒËÏÇÑÇÏÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÚÎÝØËÓÔÚËÙÏÈÃØÎÝÙËÔÕÙÎÒËßÄÓËÔÕßÝÇÙÛËÔËÃÝ
©ÑÇÚ¦ÒÕÍÕÝ¸ËÓÖÒÕßÚÃàËÚÇÏ¹
ÙßÔËÞ×Ý ÑÇÛ×ÝÖØÕÙÚÃÛËÔÚÇÏÔÁËÝ
ÑÒÏÔÏÑÁÝÓËÒÁÚËÝ ÃÓÇÏÇÏÙÏÄÊÕÐÎ
ÄÚÏ Ñ¦ÖÕÏÇ ÇÖÄ ÇßÚÁÝ ÛÇ ÇÖÕÊ×ÙËÏÑÇØÖÕÆÝ ¬ÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄËÃÔÇÏ
ÓÁÞØÏ ÚÄÚË ÔÇ ÑËØÊÃÙÕßÓË ÞØÄÔÕ
ÓËÚÎÔÚÂØÎÙÎ ÚÜÔ ÓÁÚØÜÔ ÖØÕÙÜÖÏÑÂÝ ßÍÏËÏÔÂÝ ÑÇÏ ÙÜÓÇÚÏÑÂÝ
ÇÖÕÙÚÇÙÏÕÖÕÃÎÙÎÝ®  ÚÕÔÃàËÏ Î Ñ 
¡ÖÇÑÕÖÕÆÒÕß
{
Ð
ÐÐ
Ð
ÐÓÖÉÔÓÖØ¤Þ×ÉÐ 

Σε εξέλιιξη 79 μελέτες
για το εμβόλιο
ι
Με μεγ
γά
άλη ÚÇÞÆÚÎÚÇÙßÔËÞÃàÕÔÚÇÏ
ÕÏÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÚÜÔËÖÏÙÚÎÓÄÔÜÔ
ÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎËÓÈÕÒÃÕßÑÇÚ¦
ÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆ ÖÕßÛÇÙÎÓ¦ÔËÏ
ÚÎÒÂÐÎÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÑÇÏÏÙÚÕØÏÑÂÔÃÑÎÚÎÝÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÝ ßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂËÃÔÇÏÙËËÐÁÒÏÐÎ 
ÓËÒÁÚËÝÇÖÄËØËßÔÎÚÏÑ¦ÑÁÔÚØÇ
ÑÇÏËÚÇÏØËÃËÝ ÕÏÖËØÏÙÙÄÚËØËÝËÑ
ÚÜÔÕÖÕÃÜÔÙËÖØÕÑ
ÑÒ
ÒÏÔÏÑÄÙÚ¦-

Για δύο εμβό
όλια
ι
η έρευνα βρίίσκεται
σε πιο προ
ρ χωρημένο
στάδιο – σε κλ
λιν
νική
μεελ
λέτη φάσης 1 και
φάσης 2 αντίίστοιχα .
ÊÏÕ ÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßÕÖÕÃÕß
ËÐËÚ¦àËÚÇÏ ÙÚÕ ËØÍÇÙÚÂØÏÕ ¶PU
]P[YV¶ÙËÖËÏØÇÓÇÚÄàÜÇÎÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ ÎÚÕÐÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏ
ÎÌÇØÓÇÑÕÑ ÔÎÚ ÑÂÚÕßËÓÈÕÒ Õß 
ÏÇÊÆÕËÓÈÄÒÏÇÎÁØËßÔÇÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÖÏÕÖØÕÞÜØÎÓÁÔÕÙÚ¦ÊÏÕ ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÇËÓÈÄÒÏÇÚÎÝ
4VKLYUH;OLYHWL\[PJZ5H[PVUH 
0UZ[ [\[LVM( LYN`ÚÜÔ ÖÕß
ËÃÔÇÏÙËÑÒÏÔÏÑÂÓËÒÁÚÎÌ¦ÙÎÝ 
ÑÇÚ¦ ÚÎÔ ÕÖÕÃÇ ÚÕ ËÓÈÄÒÏÕ ÞÕØÎÍËÃÚÇÏ ÙË ÓÏÑØÄ ÇØÏÛÓÄ ¶ÁÜÝ
¶ ßÍÏ×Ô ËÛËÒÕÔÚ×Ô  ÑÇÏ ÚÎÝ
*HU:PUV )PVSVNPJHS 0UJ  ÙË Ùß-

ÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÕÔÙÚÏÚÕÆÚÕÏÕÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÚÕßËÑÃÔÕß ÎÕÖÕÃÇ
ÐËÑÏÔ¦ËÏ ÑÒÏÔÏÑÂ ÓËÒÁÚÎ Ì¦ÙÎÝ
ÙÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÄÚÏÇÖÇÏÚÕÆÔÚÇÏ
ÚØËÏÝ Ì¦ÙËÏÝ ÑÒÏÔÏÑ×Ô ÓËÒËÚ×Ô
ÖØ ÔÇÖÄÚÎÓÇà ÑÂÖÇØÇÍÜÍÂËÓÈÕÒÃÕß ØÏÔÇÖÄÊÆÕËÈÊÕÓ¦ÊËÝ
ÐËÑÃÔÎÙËÑÒÏÔÏÑÂÓËÒÁÚÎÌ¦ÙÎÝ
ÑÇÏËÓÈÕÒÃÕßÖÕßÇÔÇÖÚÆÙÙËÏ
Î0UV]PV7OHYTHJL\[PJHSZ
ÆÓÌÜÔÇ ÓË ÚÕßÝ ËÏÊÏÑÕÆÝ 
ÍÏÇ ÚÎÔ ÇÔ¦ÖÚßÐÎ ËÔÄÝ ËÓÈÕÒÃÕßÇÖÇÏÚÕÆÔÚÇÏÁÜÝÓÂÔËÝ 
ØÄÙÌÇÚÇ ÚÕÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÚÎÝ
©ÐÌÄØÊÎÝ ÁÑÇÔË ÓÃÇ ÇÏÙÏÄÊÕÐÎ
ËÑÚÃÓÎÙÎ ÇÔÇÑÕÏÔ×ÔÕÔÚÇÝ ÄÚÏ
ÚÕËÓÈÄÒÏÕÖÕßÇÔÇÖÚÆÙÙËÏ ÛÇ
ËÏÙÁÒÛËÏ ÙË ÑÒÏÔÏÑÂ ÓËÒÁÚÎ Ì¦ÙÎÝËÔÚÄÝÊÆÕËÈÊÕÓ¦ÊÜÔ ÑÇÏ
ÄÚÏ ÓÖÕØËÃ ÔÇ ËÃÔÇÏ ÁÚÕÏÓÕ ÚÕÔ
ËÖÚÁÓÈØÏÕÚÕß 
ÔÇ ËÖÏÚÇÑÚÏÑÄ ËØ×ÚÎÓÇ ËÃÔÇÏ Ö×Ý ÛÇ ÖÇØÇÞÛËÃ ËÖÇØÑÂÝ
Ö Õ Ù Ä Ú Î Ú Ç  Ë Ó È Õ Ò Ã Ü Ô  ©  Ñ Ç Û ÎÍÎÚÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÚÎÝ±ÍËÃÇÝÙÚÕ
3VUKVU :JOVVS VM ,JVUVTPJZ 
ÒÃÇÝ¡ÄÙÏÇ
ÇÒ
ÒÕÝ ÜÝÙÆÓÈÕßÒÕÝ
ÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÍÏÇÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇ ÁÞËÏÖØÕÚËÃÔËÏÚÎÔÇÖÄÑÚÎÙÎ ÊÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔ ÖÔËßÓÇÚÏÑÂÝ
Ï Ê Ï Õ Ñ Ú Î Ù Ã Ç Ý  Ç Ö Ä  Ú Ï Ý  Ë Ú Ç Ï Ø Ë Ã Ë Ý
ÖÕßÛÇÇÔÇÖÚÆÐÕßÔÓËËÖÏÚßÞÃÇ
ËÓÈÄÒÏÕ ÁÚÙÏ×ÙÚËÇßÚ¦ÔÇÖÇØÇÞÛÕÆÔÙËÓËÍ¦
¦Ò
ÒÎÑÒÃÓÇÑÇ 
ÖØÄÚÇÙÎÁÞËÏÒ¦ÈËÏÚÎÙÚÂØÏÐÎ
ÚÕß ÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆ ßØÏ¦ÑÕß
¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎ

KAPP

Το σχέδ ο ÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÍÏÇËÖÏÙÚØÕÌÂÙËÓ ÇÔÁÇÑÇÔÕÔ ÑÄÚÎÚÇ®
ËÐÇØÚ¦ÚÇÏÇÖÄÑ¦ÛËÌ¦ÙÎÚÕß[Y`
HUKLYYVY® ÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÊÕÑÏÓÂÝÑÇÏ
ÙÌ¦ÒÓÇÚÕÝ ÊÎ
ÎÒ
ÒÇÊÂÄÚÏÚÕÙÜÙÚÄ
ÂÚÕÒ¦ÛÕÝÓÏÇÝÇÖÄÌÇÙÎÝÍÏÇÚÎÔ
ËÖ ÙÚØÕÌÂÙÚÇÑËÑÚÎÓÁÔÇ®ÓÇÝÛÇ
ÑØÃÔËÚÇÏÇÖÄÊÏÇØÑÁÝ[LZ[PUN ËÐËÚ¦ÙËÏÝ ×ÙÚË ÔÇ ÇÖÕÓÕÔ×ÔÕÔÚÇÏ
ÕÏÌÕØËÃÝÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÇÖÄÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÑÇÏ
ÚÎÝÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝàÜÂÝ ÖÕßÛÇËÖÇÔËÑÑÏÔÕÆÔ 
 ÑßÈÁØÔÎÙÎ ÁÞËÏ ßÖÕÒÕÍÃÙËÏ
ÄÚÏÜÝÖØ×ÚÕÈÂÓÇ ÍÏÇÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÙÚÎÞÇÒ¦ØÜÙÎÚÎÝÑÇØÇÔÚÃÔÇÝ ÛÇÇÖÇ ÚÎÛÕÆÔÖ¦ÔÜÑ¦ÚÜÁÔÇ
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÕ ÚËÙÚ  ¬Õ ÖØÄÈÒÎÓÇ
ËÃÔÇÏÖÄÚËÑÇÏË¦ÔÚÇÈØËÏ
ÜÝÚÎÔ×ØÇÖÕßÍØ¦ÌÕÔÚÇÔÕÏ
ÍØÇÓÓÁÝ ÇßÚÁÝ  ÚÕ ËÒ
ÒÒ
ÒÎÔÏÑÄ ÑØ¦ÚÕÝ ÁÞËÏ ËÑÚÏÓÂÙËÏ ÙË Ñ¦ÚÜ ÇÖÄ
  ÚÇ ÚËÙÚ® ÖÕß ÁÞÕßÔ ÍÃÔËÏ
ËÃÚË ÇÖÄ ÊÎÓÄÙÏÕßÝ ËÃÚË ÇÖÄ ÏÊÏÜÚÏÑÕÆÝ ÌÕØËÃÝ  ÃÔÇÏ ÚÇ ÙßÔÎÛÏÙÓÁÔÇÓÕØÏÇÑ¦ÚËÙÚ 
ÚÎÔ ÇØÞÂ ÚÎÝ ÖÇÔÊÎÓÃÇÝ  Î
ÍÇÒÒÏÑÂ ËÚÇÏØËÃÇ *`[V[LR ÑÇÏ Î
ËÒÈËÚÏÑÂ 9VJOL ÁÈÍÇÒÇÔ ÓÕØÏÇÑ¦
ÊÏÇÍÔÜÙÚÏÑ¦ÚËÙÚÄÖÕßÚÕÊËÃÍÓÇ
ÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏ ËÃÚË ÇÖÄ ÚÎ ÓÆÚÎ ÚÕß
ÇÙÛËÔÕÆÝËÃÚËÑÇÏÇÖÄÚÕÔÌ¦ØßÍÍÇ  ÖÄ ÚÕ ÊËÃÍÓÇ ÓÖÕØËÃ ÔÇ ÇÔÏ-

ÞÔËßÛËÃ Î ÆÖÇØÐÎ ÚÕß ÏÕÆ ÙË ÓÏÇ
ÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ ÖÕß ÊÏÇØÑËÃ ÇÖÄ  
ÁÜÝ×ØËÝ ØÍÄÚËØÇ Ó ÇËÚÇ ØË Ç
ÚÎÝ ÇÒÏÌÄØÔÏÇÝ Î*LWOLPK ÖÂØË
¦ÊËÏÇÇÖÄÚÕÔÖÇÔÃÙÞßØÕÑØÇÚÏÑÄ
ÕØÍÇÔÏÙÓÄ ËÖÕÖÚËÃÇÝ ÌÇØÓ¦ÑÜÔ
ÑÇÏ ÚØÕÌÃÓÜÔ ÚÜÔ  -+( ÓË
ÓÏÇ ÁÑÚÇÑÚÎ ÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ ÖÕß ÇÖÕÑÇÒËÃÚÇÏ,TLYNLUJ`(WWYV]H ©Ï
 ËÃÞÇÔ ÖÏÇÙÚËÃ ÙÚÕÔ ÆÖÔÕ®
ÑÇÛ×ÝÚÇÚËÙÚÖÕßËÃÞÇÔÖØÏÔÇÖÄ
ÇßÚÂÔ ÚÎÔ ÁÍÑØÏÙÎ ËÃÞÇÔ ÇÖÕÊËÏÞÛËÃËÔÓÁØËÏÇÑÇÚ¦Ò
ÒÒ
ÒÎÒÇ
ÚÕÚÁÒÕÝ¡ÇØÚÃÕßÎÃÊÏÇØÞÂ
ÁÊÜÙËÚÕÖØ¦Ù ÔÕÌÜÝÙÚÎÔ(IIV[ 
ÚÎÔ ËÚÇÏØËÃÇ ÖÕß ËÃÞË ÑÇÚÇÙÑËß¦ Ù Ë Ï  Ú Õ  Ç Ô Ú Ã Ù Ú Õ Ï Þ Õ  Ú Ë Ù Ú  Í Ï Ç  Ú Õ Ô
ÏÄ /0=  ÔÇ ÖØÕÞÜØÂÙËÏ ÙÚÎÔ ÑÇÚÇÙÑËßÂ ÍØÂÍÕØÜÔ ÚËÙÚ ÚÇ ÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚ¦ ÚÕßÝ ÈÍÇÃÔÕßÔ ÙË 
ÒËÖÚ¦ ÓË ÙÚÄÞÕ ÚÎÔ ÚÇÞËÃÇ ÇÔÃÞÔËßÙÎÚÕßÏÕÆ 
ÆÓÌÜÔÇ ÓË ÖÒÎØÕÌÕØÃËÝ ÚÎÝ
 ® ÎËÒ
ÒÒ
ÒÎÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎËÖÏÊÏ×ÑËÏÔÇÈØËÏÑÇÏÔÇÇÍÕØ¦ÙËÏÁÔÇ
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÕÚÁÚÕÏÇÚËÙÚÇÖÄÚÎÔ
ÇÓËØ ÑÇÔ ÑÂËÚÇ ØË Ç ÖÕßÛÇÓÖÕØËÃÔÇÚÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙËÏÙÚÏÝÖÆÒËÝËÏÙÄÊÕßÚÎÝÞ×ØÇÝ ÙÚÏÝÊÎÓÄÙ ËÝßÖÎØËÙ ËÝÑÇ ÙÚÇÔÕÙÕÑÕÓË Ç 
ÞØÂÙÎÚÕßÝËÃÔÇÏÈÇÙÏÑÂÖØÕâÖÄÛËÙÎÍ ÇÚÎÔËÖÄÓËÔÎÓÁØÇ® ©
ßÖÕßØÍÄÝ±ÍË ÇÝÇÙ ÒÎÝ Ñ Ò ÇÝ
ËÃÔÇÏ ÖØÕÙÇÔÇÚÕÒÏÙÓÁÔÕÝ ÙË ÓÏÇ
ÊÏÇÑØÇÚÏÑÂ ÊÏÇÑßÈËØÔÎÚÏÑÂ ÙßÓ-

M HA

Το
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Η κυβέρ
ρνηση ανναζη
ηττεί ένα εκα
ατομμύριο αξιόπιστα τεστ

Τα μαζ κά³É³³ÜiÚÈÐÌÚÉ¨Ö³Ñ ÑÑ¨Ñ ³i³Ñ¨~É ÐÓÈiÒ¨i³É¨ ¨ ³ ~ÐÓ³¨Ño É ÐÉTÉ³ ~ÊÑ×ÒÜÉ Ñ
ÌÜÔÃÇÍÏÇÔÇÇÖÕÌÆÍËÏÁÔÇÔÞØÕÔÕÈÄØÕÊ ÇÍÜÔ ÙÓÄ ÚØ ÇÓÁÒÎÚÎÝ
ËÖ ÚØÕÖÂÝ¬Ù ÄÊØÇË ÖÇÔÙÚÎÔ ®
ÄÚÏÚÇÚËÙÚÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏÞÛËÝ®
Ò
ÒÒ
Ò¦ÎÒÒ¦ÊÇÊËÔËÃÔÇÏÓÄÔÎ
ÚÎÝ ÙÚÕ ÑßÔÂÍÏ ÚÜÔ ÚËÙÚ   ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂËÚÇÏØËÃÇÌÇÃÔËÚÇÏ ÖÇØ¦
ÚÎÔ ÖÇØÇÍÜÍÂ   ÙÚËÒËÞ×Ô
ÚÎÔÎÓÁØÇ ÄÚÏÊËÔÛÇËÃÔÇÏÙËÛÁÙÎ ÔÇ ÑÇÒÆÉËÏ ¦ÒÒÎ ÇÍÕØ¦ ÖÒÎÔ
ÚÎÝÇÓËØ ÑÇÔ ÑÂÝ ÇÌÕÆÎÖÇØÇÍÜÍÂÇßÚÂÊËÔÌÚ¦ÔËÏÔÇÑÇÒÆÉËÏÚÏÝ
ÇÔ¦ÍÑËÝÚÜÔÔÜÓÁÔÜÔÕÒ ÚË ×Ô
ÙÚÎÊ ¦ØÑË ÇÚÎÝÖÇÔÊÎÓ ÇÝ /ÖÕ-

Ò Ú ÑÂÖØÕÙÚÇÙ ÇÚÜÔ -,4( 
ÑÇÚÁÈÇ
ÇÒ
ÒË ËÑÇÚÕÓÓÆØ ÇÊÕÒ¦Ø Ç
ÙÚÎ§ÄÚ Ç ÕØÁÇÍ ÇÚÎÔË ÙÇÍÜÍÂ
ÚËÙÚ ÖÕßÓ¦ÒÏÙÚÇÖÂØÇÔÁÍÑØÏÙÎ
ÇÖÄÚÕÔ-+( ;VÚËÙÚÚÎÝÓÏÇÝÑÕØËÇÚÏÑÂÝ ËÚÇÏØËÃÇÝ  ÙÆÓÌÜÔÇ ÓË
ÚÕÔÑÇÚÇÙÑËßÇÙÚÂ ÈÍÇÃÔËÏÙË
ÒËÖÚ¦ )PVZLUZVYÖÕÆÒÎÙËÙÚÏÝ
   ÓÕØÏÇÑ¦ ÚËÙÚ ÇÔÃÞÔËßÙÎÝ ÚÕß ÏÕÆ ÙÚÇ ÓÁÙÇ ÖØÏÒÃÕß ÁÔÇÚËÙÚÖÕßÎËÚÇÏØËÃÇËÃÞË
ÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÚÕß 
ÁÔÇ ÓÂÔÇ ÖØÏÔ 
Ò
Ò Ò Ç  Ú Ä Ù Ç  Ú Ë Ù Ú
ÖÕÆÒÎÙËÎÁÚËØÎÑÕØËÇÚÏÑÂËÚÇÏ-

ØËÃÇ 6ZHUN ÙÚÕ ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄ ÊÎÓÄÙ Õ ©ßÖÕßØÍÄÝ±ÍË ÇÝÇÙ ÒÎÝ
ÏÑÃÒÏÇÝ ÙÚØ¦ÌÎÑË ÙÚÎÔ ÕÓ¦ÊÇ
ÚÜÔËÖÏÙÚÎÓÄÔÜÔÚÕßÛÔÏÑÕÆ
ßÓÈÕßÒÃÕß ÚÕß ©±  ÇÖÄ ÚÕßÝ
ÕÖÕ ÕßÝàÂÚÎÙËÔÇÖØÕÙÊ ÕØ ÙÕßÔ
ÚÇÑØÏÚÂØÏÇÓËÚÇÕÖÕÃÇÛÇÚËÛÕÆÔ
ÕÏÖØÕÊÏÇÍØÇÌÁÝÚÜÔÚËÙÚÍÏÇÚÎÔ
ÇÖÄÑÚÎÙÂÚÕßÝÓÁÙÇÇÖÄÊ ÇÑØÇÚ ÑÂÙßÓÌÜÔÃÇ ¬ÇÑØÏÚÂØÏÇÚÎÝËÏÊÏÑÄÚÎÚÇÝ®Ö Þ ÔÇÓÎÔÇÔÏÞÔËÆËÏ
¦ÒÒÕßÝÑÕØÜÔÕáÕÆÝÇÔÚÃÚÕß:HYZ
*6= ÑÇÏ ÚÎÝ ÇÑØÃÈËÏÇÝ ÔÇ ÓÎ
ÈÍ¦àËÏ ÚÕ ÛËÚÏÑÄ ÇØÔÎÚÏÑÄ ÑßØÃÜÝ  ÇÒÒ¦ ÑÇÏ ÚÕ ÇÔÚÃÙÚØÕÌÕ ÊËßÚËØËßÄÔÚÜÝ ÑÇÚ¦  ÚÁÛÎÑÇÔ
ÜÝÖØÕÊÏÇÍØÇÌÁÝ

Τα τεστ αντισωμάτων
¬Ç Ê ÇÑØ ÚÂØ ÇÇÌÕØÕÆÔÄÒËÝ
Ú ÝÞ×ØËÝÚÕßÑÄÙÓÕßÑÇ ÚÇÖËØ ÌÎÓÇÚËÙÚÇÔÚ ÙÜÓ¦ÚÜÔ ¬ÇÇÔÚ Ù×ÓÇÚÇ ÖÕß ÊË ÞÔÕßÔ ÇÔ Ñ¦ÖÕ ÕÝ
ÔÄÙÎÙË ÑÇÏ ÁÞËÏ ÇÔÇÖÚÆÐËÏ ÇÔÚÏ Ù×ÓÇÚÇ Ê ÇÑØ ÔÕÔÚÇ  ÙÚÇ 0N. ÑÇ 
ÙÚÇ0N4 ;VÙ×ÓÇÖÇØ¦ÍË ÇÔÚ Ù×ÞßÓÇÚÇ0N4ÙÚÕÖÒÇ Ù ÕÓ ÇÝÈØÇ
ÇÞ
ÖØÄÛËÙÓÎÝ ÇÔÚ ÊØÇÙÎÝ ÚÕß ÕØÍÇÔ ÙÓÕÆ ÙÚÎ ÌÒËÍÓÕÔÂ  ßÚ¦ Ë ÔÇ 
ÇÔÚ Ù×ÓÇÚÇÖÕßÛÇßÖ¦ØÞÕßÔÑÇ 
ÓËÚ¦ ÚÎÔ ÇÙÎ ÚÕß ÔÕÙÕÆÔÚÕÝ ÑÇ 
ÚÕß ËÐÇÙÌÇÒÃàÕßÔ ÍÏÇ ÇßÚÄ ÕÏ ËÏÊ ÑÕ ÊËÔË ÔÇ ÙÆÓÌÜÔÕ ÚÎÔÇÔÕÙ Ç ÆÓÌÜÔÇÓËÑ ÔËà ÑÁÝÓËÒÁÚËÝ
ÖÕßÇÐ ÕÒÕÍË ÎËÖ ÚØÕÖÂ¬Ù ÄÊØÇ 

ÚÕ  ÚÜÔÇÙßÓÖÚÜÓÇÚ Ñ×Ô
ÇÙÛËÔ×ÔÊËÔÁÞË ÇÔÕÙ Ç
¡ÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÇ ÕÕØÍÇÔ ÙÓÄÝ
ÖÇØ¦ÍËÏ ÚÇ ÇÔÚÏÙ×ÓÇÚÇ N.  ¡ËÍ¦
¦Ò
ÒËÝÕØÍÇÔ×ÙË Ý ÄÖÜÝÚÕËÛÔ ÑÄ
ÙÆÙÚÎÓÇßÍË ÇÝÚÎÝ¡ËÍ¦ÒÎÝØËÚÇÔ ÇÝÑÇ ÕÇÓËØ ÑÇÔ ÑÄÝÕØÍÇÔ ÙÓÄÝ*+* ÛËÜØÕÆÔÄÚ ÇßÚÕÆÚÕß
Ë ÊÕßÝÚÇÚËÙÚÒÁÍÕÔÚÇ ÕØÕÒÕÍ Ñ¦
ÑÇ Í ÔÕÔÚÇ ÓËÇ ÓÕÒÎÉ Ç ÑÇ ÊËÔ
ÙßÔ ÙÚ×ÔÚÇ ÙÚÎÌ¦ÙÎËÖ ÙÚØÕÌÂÝ
ÙÚÎÔÑÇÔÕÔ ÑÄÚÎÚÇ 
Ç ÇßÚÄ Ê ÄÚ ËÓÌÇÔ àÕßÔ®ÚÎ
ÔÄÙÕÁÜÝÎÓÁØËÝÇÖÄÚÎÔÖØÕÙÈÕÒÂ ÚÕß ÕØÍÇÔ ÙÓÕÆ  ËÔ× ÇßÚÄ
ÖÕß ÞØËÏÇàÄÓÇÙÚË Ú×ØÇ ËÃÔÇÏ ÊÏÇÍÔÜÙÚ Ñ¦ ÚËÙÚ ÖÕß ÍØÂÍÕØÇ ÑÇ 
ÓËÇÑØ ÈË ÇÛÇÊË ÞÔÕßÔÖÕ ÕÝÁÞË 
ÖØÕÙÈÒÎÛË ÇÖÄÚÕÔ Ä Ë ÖËÙÚÎÔ
 ®ÓÁÒÕÝÚÎÝËÖ ÚØÕÖÂÝÚÜÔ®
ÖÕßÁÞË ÕØ ÙË ÎÑßÈÁØÔÎÙÎÍ ÇÚÎ
ÈÂÓÇÈÂÓÇËÖÇÔÇÌÕØ¦ÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÙÚÎ ÔÁÇ ÑÇÔÕÔ ÑÄÚÎÚÇ
 ß Ú Ä  Ê Ë Ô  Ù Î Ó Ç Ã Ô Ë Ï  Ä Ú Ï  Ê Ë Ô  Û Ç
ÈÕÎÛÂÙÕßÔ ÙÚÎÔ ÇÖÕÚÆÖÜÙÎ ÚÎÝ
ËÖ ÊÎÓ ÕÒÕÍ ÑÂÝË ÑÄÔÇÝÚÜÔÒÒÂÔÜÔÙÞËÚ Ñ¦ÓËÚÕÔ Ä ÆÓÌÜÔÇÓË
ÖÒÎØÕÌÕØ ËÝÚÎÝ ® ÚÁÚÕ ËÝÁØËßÔ Ë Ý  Ó Ë  Ú Î  Þ Ø Â Ù Î  Í Ø Â Í Õ Ø Ü Ô  Ú Ë Ù Ú
ÇÔÚ ÙÜÓ¦ÚÜÔËÐËÒ ÙÙÕÔÚÇ ÇÖÄÚÕÔ
ÑÇÛÎÍÎÚÂÍÍËÒÕ²ÇÚà¦ÑÎÙËÊÆÕ
ÔÕÙÕÑÕÓËÃÇ ÚÎÝ ÛÂÔÇÝ  ÇÏ ÍÏÇ
ÇßÚ¦ ÚÇ ÚËÙÚ ÏÙÞÆÕßÔ ÖØÜÚÃÙÚÜÝ
Õ ÖØÕÊ ÇÍØÇÌÁÝÚÎÝË Ê ÑÄÚÎÚÇÝ®
ÑÇ ÚÎÝÇÑØ ÈË ÇÝ
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Πο
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νες, κοιινή λογ
γική
Η ανταγωνιστική σχέση κυβε
β ρνώντων - ερευνητών που ενίοτε καταλ
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ή ει σε δράματα
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«Σήμερα ÄÒÕÏÕÏÖÕÒÃÚËÝÓÇÛÇÃÔÕßÔ
ÖÜÝÕÏÑßÈËØÔÂÙËÏÝÑÇÒÕÆÔÚÇÏÔÇ
Ö¦ØÕßÔÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÁÞÕÔÚÇÝÖÒ
ÒÂ
ÂØÎ
ÙßÔËÃÊÎÙÎÚÜÔÕØÃÜÔÚÎÝÍÔ×ÙÎÝ
ÚÜÔ ÏÕÒÄÍÜÔ  ÖÕß ÚÕßÝ ÙßÓÈÕßÒËÆÕßÔ®  ¦ÖÜÝÁÚÙÏÖËØÏÁÍØÇÉË
ÚÎÔ ÚØÁÞÕßÙÇ ÙÞÁÙÎ ÖÕÒÏÚÏÑ×Ô
ÑÇÏ ËÖÏÙÚÎÓÄÔÜÔ ÙÚÎ ÙßÍÑßØÃÇ
ÖÕßÊÏÇÔÆÕßÓËÕËØÓÇÔÄÝÌÏÒÄÙÕÌÕÝÏÕÆØÍÑËÔ²¦ÓÖËØÓÇÝ ÙË
ÖØÄÙÌÇÚÎ ÙßÔÁÔÚËßÐÂ ÚÕß ÙÚÕÔ
¡ÕÔÚ® ßÖÕÍØÇÓÓÃàÕÔÚÇÝÄÚÏÇßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂÎÓÄÔÎÈËÈÇÏÄÚÎÚÇ
ËÃÔÇÏÎ¦ÍÔÕÏ¦ÓÇÝ® ©ÏÑßÈËØÔÂÙËÏÝ ÍÔÜØÃàÕßÔ ÄÚÏ ÇÑÄÓÎ ÑÇÏ ÕÏ
ËÖÏÊÎÓÏÕÒÄÍÕÏËÃÔÇÏÙÚÕÙÑÕÚ¦ÊÏ 
ÕÌËÃÒÕßÔÄÓÜÝÔÇÚÕßÝËÓÖÏÙÚËßÚÕÆÔÚßÌÒ¦ÙÚÎÞ¦ØÇÐÎÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÚÕßÝÄÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝ ÚÎÔËÖÏÈÕÒÂ
ÖËØÏÕØÏÙÚÏÑ×ÔÓÁÚØÜÔÑÇÏÚÎÔ¦ØÙÎÚÕßÝ ÏÇÑ¦ÖÕÏÕßÝÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝ
ÜÙÚÄÙÕ ÊËÔ ËÃÔÇÏ ËÆÑÕÒÕ ÔÇ ÖÇØÇÞÜØÂÙÕßÔÚÎÔÖØÜÚÕÑÇÛËÊØÃÇ
ÙÚÕßÝËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝ 
6 ÓËØÏÑÇÔÄÝ ÖØÄËÊØÕÝ §ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖËÃÔÇÏÚÕÖÏÕÇÑØÇÃÕ
ÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ ÙË ÇßÚÂÔ ÚÎÔ ÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÂ ÙÞÁÙÎ ÖÕÒÏÚÏÑÂÝ ÑÇÏ
ËÖÏÙÚÂÓÎÝ ÖÕß ÁÞËÏ ÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÎÑØÃÙÎ /ÑÄÔÚØÇÚÕßÓËÚÕÔ
ÇÍÑÄÙÓÏÕ©ØÍÇÔÏÙÓÄ±ÍËÃÇÝÑÇÏ
ÎÇÔÇÙÚÕÒÂÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÂÝÚÕß
ÇÖÄ ÚÎÔ ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔ ÞÇØÇÑÚÎØÃÙÚÎÑËÇÖÄÚÕßÝËÓÖËÏØÕÍ
ÍÔ
Ô×ÓÕÔËÝ
ÁÍÑÒÎÓÇ ÑÇÚ¦ ÚÎÝ ÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÝ® ÇÔÇÖÇØÇÍÜÍÂËÔÄÝ[^LL[
ÖÕß ËÃÞË OHZO[HN ÇÖÄÒßÙË ÚÕÔ

¢¦ÕßÚÙÏ®ËÔÃÙÞßÙËÚÎÙËÔÇØÏÕÒÕÍÃÇÄÚÏÎÊÆÙÑÕÒÎÙßÓÈÃÜÙÂÚÕß
ÓËÚÕÔËÖÏÑËÌÇÒÂÝËÖÏÊÎÓÏÕÒÄÍÕ
ÚÜÔ ÔÚÕÔÏ¢¦ÕßÚÙÏ ÛÇÒÂÐË ÓËÚÎÔÇÖÕÖÕÓÖÂÚÕßÎ
ÎÒ
Ò Ñ ÜÓÁÔÕßËÖÏÙÚÂÓÕÔÇ ÕÕÖÕÃÕÝÑÇÒËÃÚÇÏ
ÑÇÛÎÓËØÏÔ¦ ÔÇ ÇÔÇÙÑËß¦ÙËÏ ÚÏÝ
ÇÔÇÑØÏÈËÃÝÊÎÒ×ÙËÏÝÚÕß¬ØÇÓÖ 
©  Ú Á Ü Ý  Ö Ø Ä Ë Ê Ø Õ Ý  ¡ Ö Ç Ø ¦ Ñ
©ÓÖ¦ÓÇÙÚÕÈÃÔÚËÕßÖÕÙÚÂØÏÐÂÝ
ÚÕß ÖØÕÝ ÚÕÔ ÇÔÚÏÖØÄËÊØÄ ÚÕß 
¬àÕ ¡Ö¦ÏÔÚËÔ  ÊËÔ ÑÇÚÕÔÄÓÇÙË
ÕÆÚË ÓÃÇ ÌÕØ¦ ÚÕÔ ¬ØÇÓÖ  ÃÖË

Το φαινόμενο δεν
είίναι κάτι καινού
ύρ
ργιο
ούτε αφορά μόνο
τη διαχείριση της
τρέχ
ρ ουσας πανδημίας.
ÄÓÜÝÓËÚÇÐÆ¦Ò
ÒÒ
ÒÜÔÖÜÝÕ¡Ö¦ÏÔÚËÔÛÇÖÒÇ Ù ÜÛË ÇÖÄÑÇ
ÇÒ
ÒÕÆÝÇÔÛØ×ÖÕßÝ  ËÏÊÏÑÕÆÝ  ËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝ 
ÙÚØÇÚ ÜÚ ÑÕÆÝÇÐ ÜÓÇÚÕÆÞÕßÝÖÕß
ÍÔÜØÃàÕßÔ Ö×Ý ÔÇ ÑßÈËØÔÂÙÕßÔ
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Tα ρομπότ στον καιρό της πανδημίας
Στη Μαλαισία ÚÕ4LKPIV[ÁÔÇÓÏÑØÄØÕÓÖÄÚÖÕßÑÇÚÇÙÑËß¦ÙÚÎÑË
ÙÚÕÏËÛÔÁÝÙÒÇÓÏÑÄÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÛÇÒ¦ÈËÏÙÚÕ¦ÓËÙÕÓÁÒÒÕÔ
ÚÎÛÁÙÎÚÕßÙÚÕßÝÛÇÒ¦ÓÕßÝÔÕÙÎÒËÃÇÝÇÙÛËÔ×ÔÓË*6=0+ 
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ÊËÔÙßÓÓÕØÌ×ÔËÚÇÏÓËÚÇÖËØÏÕØÏÙÚÏÑ¦ÓÁÚØÇ
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A.P. / LUCA BRUNO

Ενας ισχυρός σύμμαχος, που μέχρι πρόσφατα εθεωρείτο εν δυνάμει εχθρός, στον αγώνα εναντίον της COVID-19

Ενας Ù{Ñ×¨É³{~ÌØiÜÉÈ³ÊØ³ÜÉÈ¨ÌÑÚÉÖØÐÉ~¨ÍÌÉ~ÐÉË³iØ{³ÑÜ{~ÊØÌÜiØÑ¨ÓÇÉ

Μπορούν να
προσφέρουν πολύτιμη
βοήθεια σε ιατρικό,
νοσηλευτικό προσωπικό,
καθώς και σε ασθενείς.
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©ØÍÇÔÏÙÓÕÆ±ÍËÃÇÝÊØ¬ÁÔÚØÕÝ
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ÄÚÏÕÏÇÙßÓÖÚÜÓÇÚÏÑÕÃÇÙÛËÔËÃÝ

ÇÖÕÚËÒÕÆÔÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÓÃÇßÍËÏÕÔÕÓÏÑÂÈÄÓÈÇØÕÌÇÔ×ÝËÃÔÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇÙÎÓÇÔÚÏÑÄ
ÄÚÏÚÇØÕÓÖÄÚÊËÔÇØØÜÙÚÇÃÔÕßÔ
ÑÇÏÊËÔÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏÐËÑÕÆØÇÙÎ
ÖÇØËÑÚÄÝÑÇÏÇÔÎÓÖÇÚÇØÃÇÚÕßÝ
ÇÖÕÌÕØÚÏÙÚËÃ

Στις ΜΕΘ
ÔÇÝ¦ÒÒÕÝËÏÊÏÑÄÝÕª¦ÙËÒ
¬ÁÏÒÕØÚÕßÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕß¬àÕÔ
²ÄÖÑÏÔÝÚÜÔÕÕÖÕÃÕÝÙßÔÁÈÇÒËÙÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇØÕÓÖÄÚÞËÏØÕßØÍ×ÔÚÕÔÃàËÏÄÚÏÕØÄÒÕÝÚÜÔ
ËÐËÒÏÍÓÁÔÜÔÇßÚ×ÔÓÎÞÇÔ×ÔËÃÔÇÏ
ÑÕÓÈÏÑÂÝÙÎÓÇÙÃÇÝÙÚÏÝÓÕÔ¦ÊËÝ
ËÔÚÇÚÏÑÂÝÛËØÇÖËÃÇÝÄÖÕßÕÑÃÔÊßÔÕÝÓÄÒßÔÙÎÝÇÖÕÚËÒËÃÓËÃàÕÔ
ÖØÄÈÒÎÓÇÏÇÚÎÔÕÙÎÒËÃÇÇÙÛË-

Ô×ÔÓËÓÖÕÒÇÚÕÏÇÚØÏÑÄÑÇÏÔÕÙÎÒËßÚÏÑÄÖØÕÙÜÖÏÑÄÕÌËÃÒËÏÔÇ
ÌÕØÁÙËÏÈÇØÆËÐÕÖÒÏÙÓÄÖØÕÚÕÆ
ÓÖËÏÙÚÕÔÛ¦ÒÇÓÕÑÇÏÔÇÚÕÔÈÍ¦ÒËÏÑÇÏÇÖÕÒßÓ¦ÔËÏÈÍÇÃÔÕÔÚÇÝ
ÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝÞØÕÔÕÈÄØËÝÑÕßØÇÙÚÏÑÁÝÑÇÏÊßÔÎÚÏÑ¦ËÖÏÑÃÔÊßÔËÝ
©ÑÃÔÊßÔÕÝÄÓÜÝÓÖÕØËÃÔÇËÑÓÎÊËÔÏÙÚËÃÓËÚÎÞØÂÙÎËÔÄÝÚÎÒËÞËÏØÏàÄÓËÔÕßØÕÓÖÄÚÖÕßÑÇÏ
¦ÚØÜÚÕËÃÔÇÏÙÚÕßÝÖÇÛÕÍÄÔÕßÝ
ÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÑÇÏÓÖÕØËÃÔÇÇÖÕÒßÓÇÔÛËÃÙÞËÚÏÑ¦ËÆÑÕÒÇ
¢ßÙÏÑ¦ÖÇØ¦ÚÕßÝÑÏÔÊÆÔÕßÝ
ÖÕÒÒÕÃÏÇÚØÕÃÑÇÏÔÕÙÎÒËßÚÁÝÊËÔ
ÛÁÒÕßÔÔÇÞ¦ÙÕßÔÚÎÔËÖÇÌÂÓË
ÚÕßÝÇØØ×ÙÚÕßÝÚÕßÝÚÙÏÕÏÓÎÞÇÔÁÝÓÖÕØËÃÔÇÖËØÏÕØÏÙÚÕÆÔÙË
Ñ¦ÖÕÏËÝÊËßÚËØËßÕÆÙÎÝÙÎÓÇÙÃÇÝËØÍÇÙÃËÝÖËØÏÕØÃàÕÔÚÇÝÚÕÔ
ÞØÄÔÕÖÕßÚÕÏÇÚØÕÔÕÙÎÒËßÚÏÑÄ
ÖØÕÙÜÖÏÑÄÖÇØÇÓÁÔËÏÙËÞ×ØÕßÝ
ßÉÎÒÕÆÑÏÔÊÆÔÕß¬ÎÒËÞËÏØÏàÄÓËÔÇKYVULZÛÇÓÖÕØÕÆÔÔÇÓËÚÇÌÁØÕßÔÚÇÇÔÇÍÑÇÃÇÌ¦ØÓÇÑÇÙÚÕßÝ
ÇØØ×ÙÚÕßÝØÕÓÖÄÚÔÇÚÕßÝÖÎÍÇÃÔÕßÔÚÕÌÇÍÎÚÄÑÇÏÌßÙÏÑ¦ÔÇ
ÇÖÕÒßÓÇÃÔÕßÔÚÕßÝÞ×ØÕßÝÔÕÙÎÒËÃÇÝÊÏÇØÑ×Ý
©ÓÜÝÚÇÙÆÍÞØÕÔÇØÕÓÖÄÚ
ÓÖÕØÕÆÔÔÇÖÇØ¦ÙÞÕßÔÙÎÓÇÔÚÏÑÂÈÕÂÛËÏÇÙËÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕß
ÒÄÍÜÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÇÔÇÍÑ¦àÕÔÚÇÏÔÇÓËÃÔÕßÔÙÚÕÙÖÃÚÏßÖÕÌÁØÕÔÚÇÝÇÖÄ¦ÍÞÕÝ¬ÕØÕÓÖÄÚ
4VVK)VVZ[LYÖÕßËÖÏÔÄÎÙÇÔËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÚÕßÚÓÂÓÇÚÕÝØÕÓÖÕÚÏÑÂÝÙÚÕËÛÔÏÑÄÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕ
ÚÎÝ¬ÇáÖÁÏÓÖÕØËÃÔÇÒËÏÚÕßØÍÂÙËÏÙÇÔÙÆÔÚØÕÌÕÝ®ÏÇÑØÃÔËÏ
ÚÇÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚÇÚÕßÞØÂÙÚÎÓË
ÚÎÈÕÂÛËÏÇÕÖÚÏÑ×ÔÑÇÏÎÞÎÚÏÑ×ÔÇÔÏÞÔËßÚ×ÔËÔËØÍÕÖÕÏËÃÒËÏÚÕßØÍÃËÝÄÖÜÝÚÎÔÇÔÇÖÇØÇÍÜÍÂ
ÞÇÒÇØÜÚÏÑÂÝÓÕßÙÏÑÂÝÂ¦ÒÒÜÔ
ËßÞ¦ØÏÙÚÜÔÂÞÜÔ¬ÇßÚÄÞØÕÔÇ
ÓÖÕØËÃÔÇËÑÖÁÓÉËÏÚÏÝÑÇÚ¦ÒÒÎÒËÝÓßØÜÊÏÁÝ×ÙÚËÔÇÈÕÎÛÂÙËÏ
ÚÕÔÞØÂÙÚÎÔÇÎØËÓÂÙËÏ

Ανθ’ ημών...
Πέραν ³ÒÜÜÉ×Ñ¨Ðo³ÈØV³Ñ¨ÐÌ³Ð¨ÖÉËiØÑÐÑØtÉ~¨ÊÈuVÌÉËÑ{
ÙÈÑ³ÌV³iÉ¨ËÙ³iØ
~Ñ¨Ñ³ËÑØ.³iÑËÑV
¨ÐÌ³V³ÑËÑ³iÜÉ~Ñ³iÖÚÈÑ{×{³i³ÓØÑÌ
³Ë³{V³ÈØÑ³{~Ñ³Ó³iÑ³i³ÉÜÉ³ÊÑ×Ë³iÊ³ÈØÑÌ³º©x_©©
¦_>}²v¦ºnv2x¿_¦©x²Ã
³È0Ì~{0Ñ¨ÐÌ³Ù{ÓÚÉ³Ñ³iÐÉË³È¨È³ÑÐÜÓ³ÉØVÈ
¨ÌKÑÜÜÑ³¨Ì~ÒÚÉ×{³i³ÊV~Ñ{×¨ÖÑ
³iKÓÈØ0ÑÉ{³ÊÐ{VÐÒÜ{³ÑVÉÜËÇÉ{Ì³{~Ñ{
ÒÜÜÑÉ~Ñ{ÙÉÈ³{~Ò{Ù¨ÖÐÑ³ÑÚÑÑ~ÜÈÚÊÈ³
Ñ¨ÒÙÉ{oÐÒ³È${É{Ù{~Ë
É~³{ÐÖÌ³{{È³ÒÉ{Ø
o{Ñ~{{~ÊÑ³Ñ{ËiiVÈÐÒÜÜÚÑÉÂÑ~ÜÈÚÊÈÑ{TÖÈ
o{ÑÜÖT¨ÌVÚÑ~ÒÈ
ÜÜÖØÉÑooÉÜÐÑ³{~ÖØ
³ÐÉËØÑÈ{ÚÉ³ÊÈ³i
T¨Êi¨ÐÌ³VÉÜÑT{³{³ÑØ³{ØÑÚ¨{ÉØÉÑ×ÓØ$ØÉ{iÐÑËÉ{,Ë³Ñ¨³(Ñ~V~ÑÚioi³ÊØ³È
(ÑÉ{³iÐËÈÜÓÐV
ÈÐÉÜÉ³Ò³ÈØÈTÜo{~ÖØÑ¨Òo³ÉØoÖ¨ÑÌ
³iÑÈ³ÐÑ³ËiiVt¨{
ÑÌ³iÑÙiÐËÑV~ÌÐØ
Ë³ÉÈÉÌ³{iÈo~É~¨{ÐÓi³ÉTÜoËÑÉÂÉÜ{Ì³ÑÈÉ¨KÜ{~Òo¨Êo¨Ñ 
ÑÙiÐËÑV³ÌVÚÑÑÙÉËÂÉ{Ì³{ÓTÈÐÉÉ{³Ñ~³{~Ê
ÑÒo~iÑ~ÌÐiÉ¨{Ì³É¨iØÑÈ³ÐÑ³ËiiØu

Α.P., REUTERS

Του ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗ

Η αναζήτηση ÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑ×ÔÛËØÇÖËÏ×ÔÍÏÇÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÎÝ
*6=0+ ÓÁÞØÏÝÄÚÕßÈØËÛËÃÑÇÏ
ÍÃÔËÏËßØÁÜÝÊÏÇÛÁÙÏÓÕÚÕÖÕÛÎÚÄ
ËÓÈÄÒÏÕÇÖÇÙÞÕÒËÃÑÇÛÎÓËØÏÔ¦ÚÇ
ÊÏËÛÔÂÓÁÙÇËÔÎÓÁØÜÙÎÝÕÒÒ¦
ÍØ¦ÌÕÔÚÇÏÑÇÏÇÑÕÆÍÕÔÚÇÏÍÏÇËÒÖÏÊÕÌÄØËÝÇÔÇÑÇÒÆÉËÏÝÑÇÏÖËÏØÇÓÇÚÏÑÁÝÛËØÇÖËÃËÝÜÙÚÄÙÕÚÇ
ÓÎÔÆÓÇÚÇËÃÔÇÏÙßÞÔ¦ÇÔÚÏÌÇÚÏÑ¦¶ÄÞÏÓÄÔÕÇÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÜÔ
ÓÁÙÜÔËÔÎÓÁØÜÙÎÝÇÒÒ¦ÑÇÏÇÖÄ
ÚÎÔÑÕÏÔÄÚÎÚÇÚÜÔËÏÊÏÑËßÓÁÔÜÔ
ËÖÏÙÚÎÓÄÔÜÔÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏ¦
ÓÇÝÔÇÐËÞÜØÃÙÕßÓËÚÎÓßÛÕÒÕÍÃÇÑÇÏÚÏÝËÏÑÇÙÃËÝÇÖÄÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÇÔÇÚØÁÐÇÓËÙÚÎÔÇÚØÏÑÂÞÕÒÂÚÕßÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕß
²¦ØÈÇØÔÚÎÕÖÕÃÇÊÃÔËÏÚÏÝÊÏÑÁÝ
ÚÎÝÇÖÇÔÚÂÙËÏÝÙËÕØÏÙÓÁÔÇÇÖÄ
ÚÇÖÏÕÑÇÃØÏÇËØÜÚÂÓÇÚÇ

1. Τί είναι το πλάσμα αίματος
από ασθενείς που έχουν αναρρώσει από την ασθένεια και πώς
θα μπορούσε να βοηθήσει όσους
νοσούν;
©ÚÇÔÇÔÇØØ×ÙËÏÑ¦ÖÕÏÕÝÇÖÄ
ÚÕÔ*6=0+ ÚÕÇÃÓÇÚÕßÖËØÏÁÞËÏÇÔÚÏÙ×ÓÇÚÇÖÕßÖÇØÂÍÇÍË
ÚÕÙ×ÓÇÚÕßÍÏÇÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÚÎÔÇÙÛÁÔËÏÇ¬ÕÖÒ¦ÙÓÇÇÃÓÇÚÕÝÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚÇÏÖ¦ÔÜÇÖÄ
ÞØÄÔÏÇÍÏÇÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎ
ÇÙÛËÔËÏ×Ô¶ÇÖÄÚÎÔÖÕÒÏÕÓßËÒÃÚÏÊÇÓÁÞØÏÚÎÔÇÔËÓÕÈÒÕÍÏ¦ÑÇÏ
ÚÕÔ:(9:ÚÎÔÖÇØÕÆÙÇÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÖÒ¦ÙÓÇÇÃÓÇÚÕÝÖÕßÖËØÏÁÞËÏÇÔÚÏÙ×ÓÇÚÇÊÃÔËÚÇÏÓÁÙÜ
ÓËÚ¦ÍÍÏÙÎÝÙËÇÙÛËÔÂÊÏÄÚÏÚÇ
ÇÔÚÏÙ×ÓÇÚÇÚÕÔÈÕÎÛÕÆÔÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÚÎÔÇÙÛÁÔËÏÇÊßÔÎÚÏÑ¦ÖËØÏÕØÃàÕÔÚÇÝÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÑÇÏ
ÚÎÊØÏÓÆÚÎÚ¦ÚÎÝØÕÝÚÕÖÇØÄÔ
ÊËÔËÃÔÇÏÍÔÜÙÚÄÖÄÙÕÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÂËÃÔÇÏÇßÚÂÎÛËÜØÕÆÓËÔÎ
ÖËÏØÇÓÇÚÏÑÂÛËØÇÖËÃÇ±Ö¦ØÞÕßÔ
ÇÔÇÌÕØÁÝÍÏÇËÖÏÚßÞÂÞØÂÙÎÚÎÝ
ÙÚÎÔ ÃÔÇÇÒÒ¦ÊËÔÁÞÕßÔÍÃÔËÏ
ËÒËÍÞÄÓËÔËÝÚßÞÇÃÕßÞÇØÇÑÚÂØÇÑÒÏÔÏÑÁÝÊÕÑÏÓÁÝÖÃÙÎÝÊËÔ
ÍÔÜØÃàÕßÓËÖÕÏÇËÃÔÇÏÎÑÇÒÆÚËØÎ
ÙÚÏÍÓÂÙÚÎÔÖÕØËÃÇÚÎÝÇÙÛÁÔËÏÇÝÍÏÇÚÎÞÕØÂÍÎÙÎÖÒ¦ÙÓÇÚÕÝ

2. Υπάρχει αντιιική θεραπεία για
την ασθένεια COVID-19;
ØÕÝÚÕÖÇØÄÔÊËÔßÖ¦ØÞËÏ
Ñ¦ÖÕÏÇÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÛËØÇÖËÃÇ
ÜÙÚÄÙÕÊÕÑÏÓ¦àÕÔÚÇÏÌ¦ØÓÇÑÇ
ÖÕßËÃÞÇÔÇÔÇÖÚßÞÛËÃÍÏÇÚÎÛËØÇÖËÃÇ¦ÒÒÜÔÏÕÍËÔ×ÔÒÕÏÓ×ÐËÜÔ
×ÙÚËÔÇÊÏÇÖÏÙÚÜÛËÃÖÄÙÕÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑ¦ËÃÔÇÏ

3. Γιατί είναι τόσο δύσκολο να
αναπτυχθούν θεραπείες για ιογενείς λοιμώξεις;
ÔÇÇÔÚÏÏÏÑÄÌ¦ØÓÇÑÕÙÚÕÞËÆËÏÓÏÇÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÌ¦ÙÎÙÚÕÔ
ÑÆÑÒÕàÜÂÝÚÕßÏÕÆÎÕÖÕÃÇËÃÔÇÏ
ÇÖÇØÇÃÚÎÚÎÍÏÇÚÎÔÇÔÇÖÇØÇÍÜÍÂ
ÚÕßÖÏÖÒÁÕÔÁÔÇÇÔÚÏÏÏÑÄÌ¦ØÓÇÑÕÖØÁÖËÏÔÇÙÑÕÚ×ÔËÏÚÕÔÏÄÞÜØÃÝ
ÔÇÙÑÕÚ×ÔËÏÑÇÏÚÕÇÔÛØ×ÖÏÔÕÑÆÚÚÇØÕÙÚÕÕÖÕÃÕÈØÃÙÑËÚÇÏÖÃÙÎÝ
ÕÏÏÕÃËÃÔÇÏËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÖØÕÙÇØÓÕÙÚÏÑÕÃÑÇÏËÖËÏÊÂÇÔÇÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÏ
ÚÄÙÕÍØÂÍÕØÇÖÕÒÒÇÖÒÇÙÏ¦àÕÔÚÇÏ
ÕÏÖÏÛÇÔÄÚÎÚËÝÓËÚ¦ÒÒÇÐÂÝÚÕßÝ
ÑÇÏÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÔÇÇÔÇÖÚÆÐÕßÔ
ÇÔÚÃÙÚÇÙÎÙÚÇÌ¦ØÓÇÑÇÂÙÚÇËÓÈÄÒÏÇÖÕßÌÚÏ¦ÞÔÕßÓË

4. Ποιες είναι οι διαθέσιμες θεραπείες;
ØÕÝÚÕÖÇØÄÔÊËÔßÖ¦ØÞËÏÑ¦ÖÕÏÇÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÜÙÚÄÙÕßÖ¦ØÞÕßÔÓÁÚØÇÖÕßÈÕÎÛÕÆÔÄÖÜÝ
ÙßÓÈÇÃÔËÏÑÇÏÓËÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚË¦ÒÒÎ
ÏÕÍËÔÂÒÕÃÓÜÐÎËÔËÃÔÇÏÇÔ¦ÍÑÎ
ÔÇÖÇØÇÓÁÔËÏÑÇÔËÃÝÙÚÕÑØËÈ¦ÚÏ
ÜÙÚÄÙÕÈÕÎÛ¦ËÏÎÐËÑÕÆØÇÙÎØÁÖËÏÔÇÖÇØÇÓÁÔËÏÑÇÔËÃÝÑÇÒ¦ËÔßÊÇÚÜÓÁÔÕÝÏÇÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎ
ÚÕßÖßØËÚÕÆÑÇÏÚÎÔÇÔÇÑÕÆÌÏÙÎ
ÇÖÄÚÕßÝÖÄÔÕßÝÖ¦ØÚËÇÑËÚÇÓÏÔÕÌÇÃÔÎÖÇØÇÑËÚÇÓÄÒÎÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÏÝÕÊÎÍÃËÝÚÕßÍÏÇÚØÕÆÙßÔÕÒÏÑÂÎÓËØÂÙÏÇÊÕÙÕÒÕÍÃÇÊËÔÖØÁÖËÏ
ÔÇßÖËØÈÇÃÔËÏÚÏÝTPSSPNYHT

5. Είναι ασφαλής η λήψη ιμπουπροφένης (ibuprofen);
©ØÏÙÓÁÔÕÏ¦ÒÒÕÏÍÏÇÚØÕÃÙßÙÚÂÔÕßÔÔÇÓÎÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚÇÏ
ÏÓÖÕßÖØÕÌÁÔÎÍÏÇÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÙßÓÖÚÜÓ¦ÚÜÔÚÎÝÔÄÙÕßÓËÈ¦ÙÎÇÔÇÌÕØÁÝÄÚÏÑÇÚ¦ÚÇ¦ÒÒÇßÍÏËÃÝ¦ÔÛØÜÖÕÏÖÕßËÃÞÇÔ*6=0+ 
ÑÇÏÒ¦ÓÈÇÔÇÔÚÎÔÕßÙÃÇËÓÌ¦ÔÏ-

REUTERS / DADO RUVIC

Τα νεότερα από τον αγώνα δρόμου για εύρεση θεραπείας

Χιλιάδες É{³ÊÐÉØÑÒ³~ÌÐÓTÈ¨{T³ÉË³iÐÒTio{Ñ³iÉÖ¨Éi
Ñ³ÉÜÉÐÑ³{~ÊØÚÉ¨ÑÉËÑØ~Ñ{ÉÐKÜËÈ~Ñ³Ò³iØ!7w
ÙÇÔÕÐËÃÇÙßÓÖÚ×ÓÇÚÇËÏÊÏÑÄÚËØÇÖÔËßÓÕÔÃÇ¥ÙÚÄÙÕÖØÄÑËÏÚÇÏ
ÇÖÒ×ÝÖËØÃÖÇØÇÚÎØÂÙËÜÔÖÕß
ÊËÔÈÇÙÃàÕÔÚÇÏÙËÑÒÏÔÏÑÁÝÓËÒÁÚËÝ
ØÞÏÑ¦Õ©±ÙÆÙÚÎÔËÚÎÞØÂÙÎ
ÇÑËÚÇÓÏÔÕÌÇÃÔÎÝÇÔÚÃÏÓÖÕßÖØÕÌÁÔÎÝÇÒÒ¦Ú×ØÇÙßÙÚÂÔËÏÚÎÞØÂÙÎ
ËÃÚËÚÕßËÔÄÝËÃÚËÚÕß¦ÒÒÕßËÊÕÓÁÔÎÝÚÎÝÙßÔËÞÏàÄÓËÔÎÝÇÔÎÙßÞÃÇÝÕØÏÙÓÁÔÜÔÍÏÇÚØ×ÔÌÇÔÚ¦àËÏ
ÙßÔËÚÄÔÇËÖÏÒÁÐËÏÑÇÔËÃÝÖØ×ÚÇ
ÚÎÔÇÑËÚÇÓÏÔÕÌÇÃÔÎÇÔÄÓÜÝÁÞËÏ
ËÐÇÔÚÒÂÙËÏÑÇÔËÃÝÚÎÔÎÓËØÂÙÏÇ
ÊÄÙÎÑÇÏËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇßÖ¦ØÞËÏ
ÇÔ¦ÍÑÎÎÒÂÉÎÏÓÖÕßÖØÕÌÁÔÎÝ
ÊËÔÛÇÁÖØËÖËÔÇÇÖÕÌËÆÍËÚÇÏ

6. Είναι η χλωροκίνη και η υδροχλωροκίνη αποτελεσματικές για
την αντιμετώπιση του COVID-19;
ÙÞ¦ÚÜÝßÖ¦ØÞËÏÓËÍ¦ÒÎÙß-

àÂÚÎÙÎÍÏÇÚÕÑÇÚ¦ÖÄÙÕÔÏÙÞÆËÏ
Ñ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕ¬ÇÌ¦ØÓÇÑÇÇßÚ¦ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÍÏÇÚÎÛËØÇÖËÃÇÚÎÝ
ËÒÕÔÕÙÃÇÝÑÇÏ¦ÒÒÜÔÌÒËÍÓÕÔÜÊ×Ô
ÇÙÛËÔËÏ×Ô ÇÔÁÔÇÌ¦ØÓÇÑÕÊËÔ
ËÃÔÇÏÇÖÕÒÆÚÜÝÇÙÌÇÒÁÝÇÒÒ¦ÚÇ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÌ¦ØÓÇÑÇËÃÔÇÏÇØÑËÚ¦ÇÙÌÇÒÂÄÚÇÔÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÓÄÔÕÍÏÇÓËØÏÑÁÝÎÓÁØËÝÖÕß
ÇÖÇÏÚÕÆÔÚÇÏÍÏÇÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎ
ÚÕß*6=0+ ÃÔÇÏËÖÃÙÎÝÌÛÎÔ¦Ì¦ØÓÇÑÇÖÕßßÖ¦ØÞÕßÔÙÚÇ
ÌÇØÓÇÑËÃÇÑÇÏÊËÔÁÞÕßÔÙÞËÚÏÑ¦
ÖÇØËÔÁØÍËÏËÝ±Ö¦ØÞÕßÔÏÙÞßØÁÝ
ËÔÊËÃÐËÏÝÄÚÏÑÇÏÚÇÊÆÕÌ¦ØÓÇÑÇ
ÙÑÕÚ×ÔÕßÔÚÕÔËÖÃÓÇÞÕÏÄÙËËØÍÇÙÚÎØÏÇÑÁÝÙßÔÛÂÑËÝ¬ÇÌ¦ØÓÇÑÇ
ÇßÚ¦ÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏÒËÏÚÕßØÍÕÆÔÓÁÙÜÊÆÕÓÎÞÇÔÏÙÓ×ÔØ×ÚÕÔÊßÙÑÕÒËÆÕßÔÚÎÔÖØÕÙÑÄÒÒÎÙÎÚÕß
ÏÕÆÙÚÕÇÔÛØ×ÖÏÔÕÑÆÚÚÇØÕËÓÖÕ-

ÊÃàÕÔÚÇÝÚÎÔËÃÙÕÊÄÚÕßÙËÇßÚÄ
ÑÇÏÚÕÔÖÕÒÒÇÖÒÇÙÏÇÙÓÄÚÕßËÆÚËØÕÔÇÔÑÇÚÇÌÁØËÏÕÏÄÝÔÇËÏÙÁÒÛËÏÙÚÕÑÆÚÚÇØÕÚÇÌ¦ØÓÇÑÇÇßÚ¦
ÚÕÔÙÑÕÚ×ÔÕßÔÖØÕÚÕÆÖÕÒÒÇÖÒÇÙÏÇÙÚËÃ¥ÙÚÄÙÕÚÕËØ×ÚÎÓÇËÃÔÇÏ
ÇÔÒËÏÚÕßØÍÕÆÔÇßÚ¦ÚÇÌ¦ØÓÇÑÇ
ÙËÇÙÛËÔËÃÝÓË*6=0+ ÏËÐ¦ÍÕÔÚÇÏÖÕÒÒÁÝÓËÒÁÚËÝ×ÙÚËÔÇÇÖÇÔÚÎÛËÃÇßÚÄÚÕËØ×ÚÎÓÇ¡ÁÞØÏÚÏÝ
¡ÇØÚÃÕßÊÏÇÛÁÚÇÓËÖØÕÑÇÚÇØÑÚÏÑ¦ÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÇÖÄÊÆÕÓÄÔÕ
ÓËÒÁÚËÝÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÖØ×ÚÎ
ÖÕßËÃÞËÊÎÓÕÙÏËßÛËÃÚÕÔ¢ËÈØÕß¦ØÏÕÎÞÒÜØÕÑÃÔÎÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÛÎÑËÙÚÎÔ ÃÔÇÙËÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝ
ÇÖÄÇÙÛËÔËÃÝ©ÏËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝ
ÊÎÒ×ÔÕßÔÄÚÏÎÞÒÜØÕÑÃÔÎËÃÔÇÏ
ÇÔ×ÚËØÎÇÖÄ¦ÒÒËÝÛËØÇÖËÃËÝÖÕß
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÛÎÑÇÔÑÇÛ×ÝËÓÖÕÊÃàËÏÚÎÔËÖÏÊËÃÔÜÙÎÚÎÝÖÔËßÓÕÔÃÇÝËÐÇÒËÃÌËÏÚÕÔÏÄÇÖÄÚÕÙ×ÓÇ
ÑÇÏÖËØÏÕØÃàËÏÚÎÞØÕÔÏÑÂÊÏ¦ØÑËÏÇ
ÚÎÝÇÙÛÁÔËÏÇÝ¥ÙÚÄÙÕÚÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÇßÚ¦ÊËÔßÖÕÙÚÎØÃàÕÔÚÇÏ
ÇÖÄÙÚÕÏÞËÃÇØ×ÚÕÔÎÓËÒÁÚÎ
ÊËÔÁÍÏÔËÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÈÁÒÚÏÙÚÎ
ÖØÇÑÚÏÑÂËÆÚËØÕÔÊËÔßÖÂØÞÇÔ
ÙÚÕÏÞËÃÇÍÏÇÚÕÖÄÙÕÙÕÈÇØÂÂÚÇÔ
ÎÖÔËßÓÕÔÃÇÑÇÏÑÇÚ¦ÖÄÙÕÔÈËÒÚÏ×ÛÎÑÇÔÚÇËßØÂÓÇÚÇÙËÇÑÚÏÔÕÍØÇÌÃËÝÂÇÐÕÔÏÑÁÝÚÕÓÕÍØÇÌÃËÝ
¬ØÃÚÕÔÇÔÑÇÏßÖ¦ØÞËÏÕÏÙÞßØÏÙÓÄÝÖÜÝËÐÇÌÇÔÃÙÚÎÑËÕÏÄÝÊËÔ
ÇÔÇÌÁØÕÔÚÇÏÚÇËÖÃÖËÊÇÚÕßÏÕÆ
ÖØÏÔÑÇÏÓËÚ¦ÚÎÛËØÇÖËÃÇ ÕÔÚÕÒÕÍÃÝÊËÔßÖÂØÞÇÔÖÕÒÒ¦ÙÚÕÏÞËÃÇ
¡ÃÇÇÑÄÓÎÓÏÑØÂÓËÒÁÚÎÊÏËÐÂÞÛÎÇÖÄÍÏÇÚØÕÆÝÙÚÎÇÒÒÃÇ
ÎÕÖÕÃÇËÖÃÙÎÝÊËÔÂÚÇÔÚßÞÇÃÇ
ÊÕÑÏÓÂÔÚÏÛÁÚÜÝÕÏËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝ
ÙßÔÁÑØÏÔÇÔÇÙÛËÔËÃÝÖÕßËÃÞÇÔ
Ò¦ÈËÏßÊØÕÞÒÜØÕÑÃÔÎÓËÖÕßÊËÔ
ËÃÞÇÔÒ¦ÈËÏ!ÁÖËÏÚÇÇÖÄÁÐÏÎÓÁØËÝ
ÕÏÄÝËÃÞËËÐÇÌÇÔÏÙÚËÃÇÖÄÚÕÙ×ÓÇ
ÚÕß ÚÜÔÇÙÛËÔ×ÔÖÕßËÃÞÇÔ
Ò¦ÈËÏßÊØÕÞÒÜØÕÑÃÔÎÙËÙÆÍÑØÏÙÎ
ÓËÓÄÒÏÝ ÍÏÇÄÙÕßÝÊËÔÚÎÔ
ËÃÞÇÔÒ¦ÈËÏ¬ÕÌ¦ØÓÇÑÕÌÇÃÔËÚÇÏ
ÔÇÂÚÇÔËÐÃÙÕßÊØÇÙÚÏÑÄÙËÇÙÛËÔËÃÝÓËÂÖÏÇÑÇÏÕÐËÃÇÙßÓÖÚ×ÓÇÚÇ
ÇÒÒ¦ÚÕÊËÃÍÓÇÚÎÝÓËÒÁÚÎÝÂÚÇÔ
ßÖËØÈÕÒÏÑ¦ÓÏÑØÄ

7. Είναι αποτελεσματικό το αντιιικό φάρμακο remdesivir;

¬ÕÌ¦ØÓÇÑÕÌÇÃÔËÚÇÏÔÇËÃÔÇÏ
ÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÙËËØÍÇÙÚÎØÏÇÑÁÝÊÕÑÏÓÁÝÖØÕÙÚÇÚËÆÕÔÚÇÝÚÇ
ÑÆÚÚÇØÇÇÖÄÚÕÔÇÓÕÒßÔÛÕÆÔÓË
ÚÕÔÏÄÖÕßÖØÕÑÇÒËÃÕ*6=0+ 
ÄÖÜÝÁÑÇÔËÑÇÏÍÏÇÚÕßÝÙßÍÍËÔÏÑÕÆÝÑÕØÜÔÕáÕÆÝÖÕßÖØÕÑÇÒÕÆÔ
:(9:ÑÇÏ4,9:ÏËÐ¦ÍÕÔÚÇÏÊÆÕ
ÓËÍ¦ÒËÝÑÒÏÔÏÑÁÝÓËÒÁÚËÝÙÚÎÔ ÃÔÇÓËÚÎÙßÓÓËÚÕÞÂÖËØÏÙÙÄÚËØÜÔ
ÇÖÄÇÙÛËÔ×ÔÑÇÏËÃÔÇÏÖÏÛÇÔÄ
ÄÚÏÛÇÇÖÇÔÚÂÙÕßÔÕØÏÙÚÏÑ¦ÑÇÚ¦ÖÄÙÕÔËÃÔÇÏÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄ
ÚÕYLTKLZP]PY¬ÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇ
ÚÜÔÓËÒËÚ×ÔÇÔÇÓÁÔÕÔÚÇÏËÔÚÄÝ
ÚÕßÖØÏÒÃÕßÂÚÕÔ¡¦ÏÕ

8. Είναι αποτελεσματική η λήψη
μεγάλης δόσης βιταμίνης C;
ËÔßÖ¦ØÞÕßÔÙÇÌËÃÝÂÖËÏÙÚÏÑÁÝËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÁÝËÔÊËÃÐËÏÝÄÚÏ
ÏÙÞÆËÏÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕÕÆÚËÍÏÇÛËØÇÖËÃÇÕÆÚËÍÏÇÖØÄÒÎÉÎ

9. Τι είναι οι σερολογικοί (αντισωμάτων) διαγνωστικοί έλεγχοι
για COVID-19 και σε τι μπορεί να
είναι χρήσιμοι;
¡ËÚÕÙËØÕÒÕÍÏÑÄÚËÙÚËÒÁÍÞËÚÇÏÚÕÇÃÓÇËÏÊÏÑ¦ÍÏÇÚÎÔÆÖÇØÐÎÇÔÚÏÙÜÓ¦ÚÜÔÍÏÇÚÎÔÇÙÛÁÔËÏÇ
*6=0+ ÖËÏÊÂÚÕÙ×ÓÇÞØËÏ¦àËÚÇÏÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÖÁÔÚËÓËÊÁÑÇ
ÎÓÁØËÝÇÖÄÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÁÍÏÔËÎ
ÓÄÒßÔÙÎÓÁÞØÏÔÇÇÔÇÖÚÆÐËÏÇÔÚÏÙ×ÓÇÚÇÍÏÇÚÕÔÏÄÚÇÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÊÏÇÍÔÜÙÚÏÑ¦ÚËÙÚÊËÔËÃÔÇÏÑÇÚ¦ÒÒÎÒÇÍÏÇÚÎÊÏ¦ÍÔÜÙÎËÔËØÍÂÝ
ÓÄÒßÔÙÎÝ¥ÙÚÄÙÕÈÕÎÛÕÆÔÙÚÕÔ
ËÔÚÕÖÏÙÓÄÄÙÜÔÁÞÕßÔÖËØ¦ÙËÏÂÊÎ
ÚÎÔÇÙÛÁÔËÏÇÑÇÏÖØÕÙÌÁØÕßÔÇÑØÏÈÁÙÚËØÎËÏÑÄÔÇÚÕßÖÄÙÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÁÞÕßÔÓÕÒßÔÛËÃÑÇÏÇÔÇØØ×ÙËÏ
ÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇ¬ÇÙËØÕÒÕÍÏÑ¦ÚËÙÚ
ÊËÃÞÔÕßÔÑÇÚ¦ÖÄÙÕÔÁÞÕßÔÇÔÇÖÚÆÐËÏÇÔÕÙÃÇÄÙÕÏÁÞÕßÔÔÕÙÂÙËÏ
ÑÇÏÇÔÔÇÏÖÄÙÕÊÏÇØÑËÃÇßÚÂ¡Ë
ÚÎÔÖ¦ØÕÊÕÚÕßÞØÄÔÕßÇßÚ¦ÚÇ
ÚËÙÚËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÎÛÕÆÔ×ÙÚËÔÇÑÇÛÕØÏÙÚËÃÖÕÏÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÓÖÕØÕÆÔÔÇËÖÏÙÚØÁÉÕßÔ
ÓËÇÙÌ¦ÒËÏÇÙÚÎÔËØÍÇÙÃÇÚÕßÝ¬Ç
ÙËØÕÒÕÍÏÑ¦ÚËÙÚÇØÞÃàÕßÔÔÇÊÏÇÚÃÛËÔÚÇÏÜÙÚÄÙÕÖØÁÖËÏÔÇËÒËÍÞÛËÃ
ÎÇÑØÃÈËÏ¦ÚÕßÝÖØÕÚÕÆßÖ¦ØÐËÏ
ËßØËÃÇÞØÂÙÎÙÚÏÝ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Μ . Σ Α Β Β ΑΤ Ο 1 8 - Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Π Α Σ Χ Α 1 9 Α Π Ρ Ι Λ Ι ΟΥ 2 0 2 0

Η Μεγάλη
Εβδομάδα
του ευρωπαϊκού
ποδοσφαίρου

ΑΠΟΨΕΙΣ

Καλό Πάσχα ή
καλό ξεμπέρδεμα;

Αναμένονται αποφάσεις και το πλάνο
για ολοκλήρωση της σεζόν 2019-2020
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΤΤΙΧΗ

Η ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να
ξεκαθαρίσει αρκετά το σκηνικό όσον
αφορά το πότε θα αρχίσει η δράση στα
Ευρωπαϊκά ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα και το πώς θα ολοκληρωθεί η φετινή σεζόν. Αναμένεται επίσης να αποφασιστεί το πότε θα διεξαχθούν οι τελικοί του Τσάμπιονς Λιγκ και του Γιουρόπα Λιγκ καθώς επίσης και πότε
θα ξεκινήσει η νέα σεζόν. Όλα τα μέχρι
στιγμής δεδομένα δείχνουν πως θα
επικρατήσει το σενάριο με φουλ αγωνιστική δράση μέσα στο φετινό καλοκαίρι. Ένα ερώτημα που θα πρέπει να
απαντηθεί το συντομότερο είναι και
για το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβεί ανάμεσα στο φινάλε της φετινής και την έναρξη της επόμενης
αγωνιστικής περιόδου, αν θα συμπέσουν και πόσο χρόνο θα έχουν οι ποδοσφαιριστές στη διάθεσή τους.

Τηλεδιάσκεψη UEFA

Ο πρόεδρος της ΚΟΠ Γιώργος Κούμας, υπό την ιδιότητα του μέλους
της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA, θα συμμετάσχει στην πολύ σημαντική συνεδρία της Επιτροπής
την ερχόμενη Πέμπτη 23 Απριλίου.
Η συνεδρία θα πραγματοποιηθεί με
τηλεδιάσκεψη και σε αυτήν, αναμένεται να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις για τα επόμενα βήματα στο
Ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, υπό το βάρος της πανδημίας του κορωνοϊού.
Θα προηγηθεί την Τρίτη 21 Απριλίου
τηλεδιάσκεψη της UEFA με τις 55
oμοσπονδίες μέλη της, για συζήτηση
και αξιολόγηση της κατάστασης.
Σε αυτή την μεγάλη κρίση είναι
πάρα πολύ σημαντικό να επικρατήσει
η λογική. Πολλές ομάδες θα μπορούν
να στείλουν τους ποδοσφαιριστές τους
διακοπές όταν τελειώσουν τα ματς στο
διάστημα που θα προγραμματιστούν
οι τελικοί των ευρωπαϊκών Κυπέλλων,
αφού ήδη κάποιες έχουν αποκλειστεί
και δεν θα έχουν εξτρά υποχρεώσεις,
ενώ, όσο θα προχωράει το Τσάμπιονς

Λιγκ και το Γιουρόπα Λιγκ, τόσο θα
φτάνουν τα τουρνουά στο σημείο των
τελικών όπου θα υπάρχουν συγκεκριμένοι φιναλίστ. Άρα αυτό θα δώσει
ελεύθερο χρόνο, όσος κι αν είναι αυτός,
στις υπόλοιπες ομάδες.

Στο γήπεδο να κριθούν όλα

Με τα νέα δεδομένα οι ποδοσφαιριστές θα αναγκαστούν να παίζουν
συνεχόμενα, με δύο αγώνες κάθε εβδομάδα για αρκετούς μήνες, αλλά είναι
αδήριτη η ανάγκη στην προσπάθεια
να μην χαθεί η φετινή σεζόν. Είναι πεποίθησή μας ότι δεν υπάρχει καμία
λογική στο σενάριο της διακοπής και
του... μοιράσματος των τίτλων και των








Ολα τα μέχρι στιγμής δεδομένα δείχνουν πως θα επικρατήσει το σενάριο με
φουλ αγωνιστική δράση
μέσα στο φετινό καλοκαίρι.
ευρωπαϊκών εισιτηρίων καθώς και των
αποφάσεων υποβιβασμού και ανόδου.
Στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, την αγγλική Premier League,
κυριαρχεί η αισιόδοξη πρόβλεψη που
λέει ότι εφόσον επαναρχίσει η δράση
μέσα στον Ιούλιο, οι ομάδες θα μπορέσουν να περιορίσουν σημαντικά τη
χασούρα μέχρι τα μισά της επόμενης
περιόδου. Διάθεση για μεγάλες δαπάνες
δεν υπάρχει από τους περισσότερους
συλλόγους. Αντίθετα, όσον αφορά στο
μεταγραφικό παζάρι η λογική λέει ότι
θα κινηθεί με ποσά μέχρι και 50% μειωμένα σε σχέση με τα αντίστοιχα περσινά. Χωρίς υπερβολές και αρκετά πιο
χαμηλά απ’ ό,τι τα προηγούμενα χρόνια,
αναμένεται να κινηθεί και η ποδοσφαιρική αγορά στην Γερμανία. Στην Ιταλία
οι περισσότεροι ιδιοκτήτες προχωρούν
σε σημαντική μείωση των εξόδων.
Ήδη κλεισμένες μεταγραφές ελεύθερων παικτών έχουν ματαιωθεί ή προτείνονται διαφορετικοί όροι.

Τα μεγαλύτερα οικονομικά προβλήματα ως τώρα, φαίνεται πως αντιμετωπίζουν οι

γαλλικές ομάδες. Το καλοκαίρι αναμένεται… ξεπούλημα ακριβών περιουσιακών
στοιχείων, ακόμα και από τους πλούσιους συλλόγους της χώρας.

Το πλάνο της ΚΟΠ για την επανέναρξη
Το πλάνο, προκειμένου να είναι πανέτοιμη σε περίπτωση επανέναρξης του

πρωταθλήματος, άρχισε ήδη να ετοιμάζει η ΚΟΠ. Δεν αποκλείεται ορισμένοι
αγώνες να γίνονται αργά το βράδυ. Υπάρχει πρόθεση ώστε η προγραμματισμένη ώρα έναρξης να είναι στις 21:00, με ένα πιο ακραίο σενάριο να πηγαίνει μέχρι και τις 22:00. O λόγος έχει να κάνει με το ότι η ΚΟΠ θέλει να αποφύγει να συγκρούονται οι ώρες έναρξης των αγώνων (να τελειώνουν αυτοί
που θα ξεκινούν στις 19:00 και μετά να αρχίζουν οι άλλοι). Λήφθηκαν υπόψη οι υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατούν και πιθανόν τα τηλεοπτικά.
H Ομοσπονδία είχε επαφή με την Αστυνομία με σκοπό να ξεκαθαριστεί εάν
θα μπορεί να επιτηρήσει αγώνες που θα γίνονται το βράδυ. Η Αστυνομία, εν
πρώτοις, δεν ήταν αρνητική σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Στην Ισπανία οι αρμόδιοι φορείς
έχουν εισηγηθεί ψαλίδι της τάξης του
50% στα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών με προοπτική να ισχύσει και για
την επόμενη περίοδο. Αυτό δείχνει
και τις προθέσεις αναφορικά με τις κινήσεις στο μεταγραφικό παζάρι κι αντιδρούν οι παίκτες.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα ως τώρα
εντοπίζεται στη Γαλλία όπου οι ομάδες
αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα σε ποσοστό που αγγίζει το 70%.
Το καλοκαίρι αναμένεται… ξεπούλημα
ακριβών περιουσιακών στοιχείων, ακόμα και από τους πλούσιους συλλόγους,
για να ορθοποδήσουν…

Πολλοί δανεισμοί

Όλα τα πιο πάνω δείχνουν ότι
οδεύουμε σε μια μεταγραφική περίοδο
με πολλούς δανεισμούς και λίγες αγορές
παικτών. Θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά
υπόψη μας το νέο κανονισμό της FIFA
που ανακοινώθηκε τον Μάρτη και ξε-

καθαρίζει ότι μία ομάδα δεν μπορεί να
αγοράσει έναν ποδοσφαιριστή και να
τον δώσει δανεικό σε άλλη πριν περάσει
μία τουλάχιστον μεταγραφική περίοδος.
Αν δηλαδή μια ομάδα θέλει να αποκτήσει έναν ταλαντούχο ποδοσφαιριστή, ως επένδυση για το μέλλον, με
σκοπό να τον δώσει σε μια άλλη μικρότερη ως δανεικό, προκειμένου να
«ψηθεί», δεν θα έχει αυτή τη δυνατότητα, πριν περάσει μισή σεζόν. Δηλαδή,
κάποιος που εγγράφεται σε μια ομάδα
καλοκαίρι, δεν μπορεί να πάει δανεικός
πριν από τον επόμενο Ιανουάριο. Έτσι
και οι δικοί μας σύλλογοι, που κρατούσαν κάποιες θέσεις για νεαρούς ποδοσφαιριστές, είναι υποχρεωμένοι να
λάβουν σοβαρά υπόψη κι αυτή τη νέα
συνθήκη.
Θα επανέλθουμε στην επόμενη έκδοση μας με πιο αναλυτικό ρεπορτάζ
όσον αφορά στα νέα οικονομικά και
όχι μόνο δεδομένα στο κυπριακό ποδόσφαιρο.

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
ΚΟΠ - πρόταση

Εδώ είμαστε…

θλημάτων η ΚΟΠ θα πρέπει με τις αποφάσεις της να συμβάλει στην ομαλή
διέξοδο από το αδιέξοδο που έχει
προκύψει, στο θέμα των συμβολαίων
και των (απαιτούμενων) περικοπών
των μισθών των ποδοσφαιριστών. Για
την ΚΟΠ θα έπρεπε τα σωματεία και ο
ΠΑΣΠ να βρίσκονται στην ίδια θέση.
Γιατί η εντύπωση που έχει δημιουργηθεί, με βάση την πρόταση που υποβλήθηκε στον ΠΑΣΠ είναι πως περισσότερο την πλευρά των σωματείων έλαβε
υπόψη της η ΚΟΠ…

έρχεται και η στιγμή των αποφάσεων
για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο που
μοιραία επηρεάζει και το δικό μας. Το
ερώτημα είναι εμείς θα παίξουμε; Η
πλειοψηφία των ομάδων προτιμά αυτό
να μη γίνει αλλά θα παίξει μεγάλο ρόλο το τι θα μας πει η UEFA καθώς η ΚΟΠ
βαδίζει με το δικό της πλάνο.

Ως διοργανώτρια αρχή των πρωτα-

* * * * *

Επιδημιολόγοι της κερκίδας

Στην Κύπρο αφθονούν οι προπονητές

της κερκίδας. Στις μέρες που διανύουμε και στην απουσία αγωνιστικής
δράσης, τους προπονητές της κερκίδας αντικαθιστούν οι επιδημιολόγοι
της κερκίδας. Προβλέπουν, βέβαια,
με βάση το συμφέρον της δικής τους
της ομάδας κατά πόσο θα είναι εφικτό
να διεξαχθούν αγώνες τους επόμενους μήνες και αν πρέπει να συνεχισθεί ή να διακοπεί η αγωνιστική περίοδος.

Αμέσως μετά τις γιορτές του Πάσχα,

* * * * *

Το παλεύει αλλά…

Το πάθος με το οποίο ασκεί τα καθή-

κοντά του ο Σπύρος Νεοφυτίδης υπερασπιζόμενος τα συμφέροντα των μελών του ΠΑΣΠ πρέπει να το επισημάνουμε και να του το πιστώσουμε. Δεν
είναι τυχαίο που τον εμπιστεύτηκαν
και στη FIFpro για μια θέση στο κομμάτι της Ευρώπης. Όποιος δείχνει έργο
κερδίζει και πόντους στο εξωτερικό.
Μόνο που στη δεδομένη χρονική συγκυρία, όσο και να το παλεύει είναι δύσκολο να βρει λύση με τους παράγοντες για τους μισθούς. Από τη στιγμή
που οι περισσότεροι το πήραν απόφαση πως θα προχωρήσουν σε σοβαρές
περικοπές, τότε ούτε η «απειλή» πως
δε θα ξεκινήσει η σεζόν πιάνει ούτε το

ενδεχόμενο μαζικών προσφυγών. Θα
σου πει ο παράγοντας «όποιος δε θέλει να πάει στο καλό» και η συζήτηση
είναι χωρίς νόημα.

* * * * *

Αυξήθηκε το μπάτζετ

Και ενώ οι ομάδες προσπαθούν να

επιβιώσουν προσπαθώντας να βρουν
τρόπο να μειώσουν το μπάτζετ τους,
της Ανόρθωσης αυξήθηκε κατά 1200
ευρώ. Τόση είναι σούμα του προστίμου που επέβαλε η Αστυνομία για παραβίαση του διατάγματος περί μετακίνησης. Να το επωμιστούν οι παίκτες λίγο δύσκολο, εκτός και αν είναι με δική
τους πρωτοβουλία που παραβρέθηκαν
στο προπονητικό κέντρο της ομάδας.

* * * * *

να επισημανθεί, παραχωρώντας τρόφιμα σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες,
διατηρούν σε υψηλό επίπεδο το ανθρωπιστικό μήνυμα περί αλληλεγγύης
μεταξύ του κόσμου τούτες τις δύσκολες ημέρες. Χίλια μπράβο, λοιπόν.

* * * * *

Αδιανόητη πρόταση

Σε θέση μάχης βρίσκονται ΚΟΠ και

ΠΑΣΠ μετά τα τελευταία γεγονότα. Το
τι θα γίνει… το αναμένουμε. Πάντως,
το σχόλιο δεν αποφεύγεται. Η πρόταση της ΚΟΠ προς τους ποδοσφαιριστές είναι αδιανόητη. Μείωση σε όλο
το ποσό του μισθού! Αν είναι δυνατόν.
Άστε που υπάρχουν ομάδες που έχουν
και άλλα οφειλόμενα.

* * * * *

Mπράβο στους Λέοντες

Αυτό και αν είναι «κουφό»

η ΑEΛ στον κόσμο που υποφέρει αυτές
τις ημέρες δεν είναι για να αγνοηθεί,
αντιθέτως πρέπει να προβάλλεται με
κάθε τρόπο μήπως και βρεθούν μιμητές. Ο Ανδρέας Σοφοκλέους και οι συνεργάτες του, μακριά από τα φώτα της
δημοσιότητας και αυτό είναι που αξίζει

ματείων μάθαμε ότι πρόεδρος ομάδας
εισηγήθηκε όπως οι ομάδες που θα πάνε στην Ευρώπη αναδειχθούν με κλήρωση! Αληθινό εκατό τοις εκατό. Δεν
ξέρω αν περίμενε και αντίδραση στην
εισήγησή του. Πάντως, μπράβο στην…
ευρηματικότητα αυτού του κυρίου.

Η ανθρωπιστική βοήθεια που παρέχει

Στην πρόσφατη τηλεδιάσκεψη των σω-

Με βεβαιότητα το Πάσχα διατηρεί στο
έπακρον τη σημασία του ως προς τη θρησκεία και τα πιστεύω του καθενός. Όπως
επίσης και οι συμβολισμοί που πηγάζουν
μέσα από τη μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης. Έχει όμως και το Πάσχα επηρεαστεί απ’ όλη αυτή την κατάσταση
Του
που ζούμε εδώ και ένα πλέον μήνα. Την
ΧΡΙΣΤΟΥ
παρά- νόρμαλ κατάσταση ομολογώ, που
ΖΑΒΟΥ
μεταμόρφωσε ως διά (κακής) μαγείας τα
πάντα. Ακόμη και το Πάσχα. Και δεν αναφέρομαι σώνει
και καλά ότι δεν θα στηθεί το καθιερωμένο γλέντι με τη
σούβλα και τα συναφή, αλλά γενικώς.
Πιο πολλή σημασία έχει τι θα πει ο επιδημιολόγος
παρά ο ιερό- κήρυκας. Πιο ισχυρός είναι ο πόθος για την
επιστροφή στην κανονικότητα, παρά η λύτρωση που
επιφέρει η Ανάσταση απέναντι στο θάνατο. Ποιο σημαντική είναι η αυξομείωση της επιστημονικής καμπύλης
παρά το ανεβοκατέβασμα του Γολγοθά. Η μόνη λέξη που
διατηρεί την έννοιά της απόλυτα είναι τα «πάθη». Και
αυτή όμως μη νομίζεις, έχει αποκτήσει παρατεταμένη
ισχύ. Γιατί άμα σε κανονικές εποχές, ισχύει έως ότου
επέλθει η Ανάσταση, με τον ιό θα έχει συνέχεια…. χωρίς
να γνωρίζει κανείς το τέλος της. Γιατί προς το παρόν,
μπορεί ο περισσότερος κόσμος να επαναπαύτηκε στο
μιντιακό σκηνικό που στήθηκε γύρω από τον κορωνοϊό
και στην «ασφάλεια» της καραντίνας…. όταν όμως φτάσουμε στο χρονικό σημείο καταμέτρησης των ζημιών,
τα δεδομένα θα γίνουν επιεικώς… πιο σκληρά. Τα πάντα
έχουν διαφοροποιηθεί. Ακόμη και το άρθρο που διαβάζεις.
Γιατί άμα ήταν ένα συνηθισμένο κείμενο εν μέσω Πάσχα,
θα σου έγραφα ένα σωρό ευχούλες και συμβολισμούς
μήπως και γαργαληθεί η ψυχή του αναγνώστη.
Έλα όμως που δεν. Πέρασε αθόρυβα όσο ποτέ άλλοτε
το Πάσχα, παραμένουμε στην απομόνωση και όταν με
το καλό μας επιστρέψουν μέρος της κανονικότητάς μας,
θα πεθυμήσουμε την καραντίνα και την αυξομείωση της
καμπύλης. Θα λέμε «Δρ Κωστρίκης» και θα χύνουμε
μαύρο δάκρυ.
Γιατί το επόμενο στάδιο είναι αυτό που λέμε, αποτίμηση
της κατάστασης ή πιο λιανά μέτρηση της ζημιάς. Και
εκεί να δεις πάθη. Δεν χρειάζεται να στα γράψω ένα, ένα
γιατί θα γίνει η ψυχή σου μαύρη. Επιστρέφοντας στην
κανονικότητα, που δεν υπάρχει στην παρούσα φάση, να
σου ευχηθώ «καλό Πάσχα». Εάν όμως παραμείνουμε σ’
αυτή την παρά νορμάλ κατάσταση θα σου ευχηθώ «καλό
ξεμπέρδεμα». Διαλέγεις και παίρνεις…

Αναγκαιότητα
συνύπαρξης...
Μην αποκλείσει κανείς το ενδεχόμενο,
στο σενάριο επανέναρξης του πρωταθλήματος, να… ψάχνουμε ποιοι παίκτες σε
κάθε ομάδα είναι διαθέσιμοι να αγωνιστούν. Ακραίο; Ίσως, αλλά με τα δεδομένα
που επικρατούν σε ό,τι έχει να κάνει με
τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ ΚΟΠΤου
σωματείων και ΠΑΣΠ, τίποτα δεν μπορεί
ΓΙΩΡΓΟΥ
να αποκλειστεί. Το να προκύψει διαφωνία
ΛΟΓΙΔΗ
στις αρχικές θέσεις – αιτήματα των δύο
πλευρών, μάλλον αναμενόμενη σχεδόν απ’ όλους, δεν
είναι το τέλος του κόσμου ή στην προκειμένη περίπτωση
το οριστικό αδιέξοδο στις επαφές των δύο πλευρών, με
ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πιο σημαντικό και κρίσιμο στοιχείο
για την επόμενη μέρα, είναι η επόμενη αντίδραση των
δύο πλευρών.
Ζητείται λογική είχα προσωπικά υποστηρίξει, πριν
από δύο περίπου εβδομάδες, όταν τα πρώτα στοιχεία παρέπεμπαν σε διαφορά, αν όχι χάσμα, ανάμεσα στις δύο
πλευρές. Τολμώ να πω, πως η πρόταση της ΚΟΠ δεν κινήθηκε στο μέγιστο δυνατό βαθμό λογικής, αλλά και ρεαλιστικής προσέγγισης με βάση τα δεδομένα της δύσκολης
αυτής περιόδου για το ποδόσφαιρο και τη χώρα γενικότερα.
Πιο συγκεκριμένα, δικαιολογημένη η αντίδραση για την
πρόθεση υπολογισμού του ποσοστού της αποκοπής στο
συνολικό συμβόλαιο και όχι για την περίοδο της αγωνιστικής απραξίας.
Και πολύ… γενικό το «κούρεμα» του 23% για συμβόλαια
άνω των 2.000 ευρώ, γιατί δεν είναι όλοι στις 100 και
πάνω χιλιάδες ευρώ το χρόνο. Άρα, μία ακόμη κατηγορία
και κλίμακα με ποσοστό αποκοπής, θα ήταν ίσως πιο
σωστή και δίκαιη.
Λογική η αντίδραση των ποδοσφαιριστών και η απαίτηση να συζητηθεί ποσοστό μειώσεων σε μισθούς μόνο
για την περίοδο από τα μέσα Μαρτίου και μετά. Λογική,
ωστόσο, πρέπει να είναι και η αντίδραση του ΠΑΣΠ, ως
προς το ποσοστό που θα αποδεχθεί σε περικοπές γι’
αυτό το διάστημα και μάλλον μια ενδεχόμενη συζήτηση
για την περίοδο Μαρτίου και κάτω δεν θα περιστρέφεται
στο 23%...
Πρώτα και κύρια και οι δύο πλευρές θα πρέπει να αντιληφθούν πως είναι αναγκασμένες να υποχωρήσουν,
πως είναι αναγκασμένες να βρουν λύση, πως είναι αναγκασμένες να αποδεχθούν τη μεταξύ τους συνεργασία
αλλά και να αντιληφθούν πως σε περίπτωση οριστικής
ρήξης και αδιεξόδου, χαμένες θα είναι και οι δύο!
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Μεταβολές εβδομάδας
X.A.K.
1,38%

X.A.
-0,08%

Dow Jones

Nasdaq

Nikkei

Dax

FTSE 100

0,30%

3,74%

-0,45%

2,03%

0,27%

ΓΑΛΛΙΑ
Ζητεί παράταση
διαρκείας στη
δημοσιονομική
χαλάρωση.
Σελ. 10

Πετρέλαιο

€/$

-20,57%

-0,55%

Ζυμώσεις για τις κρατικές εγγυήσεις

ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑΙ
ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΟ

Αναδιαμορφώνεται το νομοσχέδιο βάσει των εισηγήσεων των κομμάτων - Κλειδί το ΔΗΚΟ
Τις αποφάσεις της Βουλής αναφορικά με το νομοσχέδιο για δανειοδότηση των επιχειρήσεων
μέσω κρατικής εγγύησης που θα
καλύπτει το 70% των ζημιών και
το άλλο 30% θα το καλύπτουν
τα τραπεζικά ιδρύματα, αναμένει

ο επιχειρηματικός κόσμος. Η
ρευστότητα των επιχειρήσεων
έχει πέσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
Το Υπουργείο Οικονομικών,
σε μία προσπάθεια να περάσει
το νομοσχέδιο, το αναδιαμορ-

φώνει βάσει των εισηγήσεων των
άλλων κομμάτων. Από τις 7 του
Απρίλη, όλα τα κόμματα απέστειλαν στο ΥΠΟΙΚ τις δικές τους εισηγήσεις για στήριξη της οικονομίας και το πώς πρέπει να αναπροσαρμοστεί το υφιστάμενο

νομοσχέδιο. Κλειδί στην ψήφιση
λοιπόν του –υπό διαμόρφωση–
νομοσχεδίου φαίνεται να είναι
η πρόταση του ΔΗΚΟ για δημιουργία ειδικού ταμείου το οποίο
θα έχει στο δυναμικό του 300
εκατομμύρια ευρώ για παροχή

Το ψηφιακό μέλλον της παγκόσμιας οικονομίας
Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας
ΤΗΛ: 22 056 300. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ρευστότητας μόνο στις μικρές
και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Έτσι, αναμένεται να ικανοποιηθεί
το αίτημα όλων των κομμάτων
–και όχι μόνο του ΔΗΚΟ– για
ισχυρή στήριξη των μικρών επιχειρήσεων. Σελ. 5

Οι τράπεζες
μπορούν και
θα στηρίξουν
τις επιχειρήσεις
Συνέντευξη Μιχάλη Λούη
Τη θέση ότι η κρίση θα είναι βραχυπρόθεσμη και η οικονομία θα
μπορέσει να επιστρέψει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης το 2021
διατυπώνει ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Κύπρου, Μιχάλης Λούης. Τονίζει ότι οι τράπεζες είναι μέρος της λύσης και
όχι του προβλήματος και έχουν
την δυνατότητα να στηρίξουν
τις επιχειρήσεις. Σελ. 4

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΝΕΑ ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΑΓΟΡΩΝ

Στο κόκκινο η ζήτηση
για delivery και picking
Στη μάχη του delivery και του picking έχουν

μπει οι υπεραγορές λόγω της πανδημίας και
των περιοριστικών μέτρων. Προσαρμόστηκαν στις απαιτήσεις και έσπευσαν σε χρόνο
ρεκόρ να προσφέρουν όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση στους καταναλωτές. Η
ζήτηση είναι τεράστια. Σελ.6

Υπολειτουργούν
ζωτικοί τομείς
του δημοσίου

ΕΛΛΑΔΑ

Προβλήματα στην οικονομία

«Φρενάρει» ο ρυθμός
αύξησης τιμών κατοικιών
«Κατεβάζει ταχύτητα» με σταθερό ρυθμό η

αγορά κατοικίας στην Ελλάδα, καθώς παρατηρείται επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης
των τιμών πώλησης για έξι συνεχόμενους
μήνες. Με βάση και τα στοιχεία που προκύπτουν από το πρώτο τρίμηνο του 2020, είναι
ορατά τα σημάδια επιβράδυνσης. Σελ. 12

Απόδοση δεκαετών
ομολόγων
Απόδοση

Εβδομαδιαία
αλλαγή

Κύπρος

1,83%

0,10%

Γερμανία

-0,47%

-0,10%

Γαλλία

0,05%

-0,04%

Ιταλία

1,88%

0,30%

Ισπανία

0,85%

0,08%

Ιρλανδία

0,15%

-0,05%

Ελλάδα

2,00%

0,26%

Ην. Βασίλειο

0,30%

0,00%

Βαθμολογία
από οίκους αξιολόγησης
Οίκος
Αξιολόγησης

Μακροπρόθεσμο
Χρέος

Βραχυπρόθεσμο
Χρέος

DBRS
Fitch
Moody’s
S&P

ΒBB (low)
BΒΒBa2
BBΒ-

R-2 (middle)
F3
NP
Α-3

Οι ηγέτες του κόσμου και οι μεγαλύτεροι διεθνείς οργανισμοί συνεδριάζουν μέσω τηλεδιασκέψεων, οι επιχειρήσεις λειτουργούν με τηλεργασία
και τα παιδιά εκπαιδεύονται με τηλεκπαίδευση μέσω Ιντερνετ. Σύμφωνα με την UNESCO, το 90% των μαθητών ανά τον κόσμο παραμένει σπίτι,
τουλάχιστον 1,5 δισ. παιδιά. Οι εκπαιδευτικοί αναγκάζονται εσπευσμένα να διοργανώσουν online μαθήματα. Εν ολίγοις, η πανδημία του
κορωνοϊού ανάγκασε την παγκόσμια οικονομία να ρίξει εσπευσμένα μια ματιά στο ψηφιακό της μέλλον. Σελ. 11

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σε ζωτικούς τομείς της
κρατικής μηχανής ένεκα της επιδημίας του κορωνοϊού. Ουσιώδεις
υπηρεσίες υπολειτουργούν ή και
έχουν κατεβάσει ρολά, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα σε διάφορους τομείς της
οικονομίας. Σελ. 6

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

Κίνδυνοι και οφέλη της εξόδου από την καραντίνα
Ορισμένες χώρες ενδεχομένως
να έχουν τη δυνατότητα να κινηθούν προς την έξοδο από την
καραντίνα πιο νωρίς από άλλες.
Στη δική μας ανάλυση παρακολουθούμε την ημερήσια αύξηση
των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων
σε αντιπαραβολή με την ένταση
της διεξαγωγής τεστ στον πληθυσμό. Χώρες οι οποίες κατόρθωσαν να συγκρατήσουν την
εξάπλωση της πανδημίας, ενώ
παράλληλα διεξήγαγαν και την
εξέταση για τη μόλυνση, έχουν
πιθανώς καλύτερο έλεγχο της
κατάστασης και διατρέχουν μικρότερο κίνδυνο να υπάρξει αύξηση νέων κρουσμάτων.
Με το κριτήριο αυτό η Νότια
Κορέα, η Ελβετία, η Αυστρία, η
Ιταλία και η Γερμανία θα βρεθούν
στην καλύτερη θέση να προχω-

ρήσουν προσεκτικά στο άμεσο
μέλλον, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και ακόμα περισσότερο η
Βρετανία θα μείνουν πίσω. Φυσικά όλα τα δεδομένα που προαναφέραμε, πρέπει να ερμηνεύονται με επιφύλαξη, διότι οι ειδικές
πολιτικές συγκράτησης του ιού
σε συνδυασμό με τα τεστ και τα
μοντέλα καταγραφής κρουσμάτων διαφέρουν από χώρα σε χώρα
– λόγου χάριν, στη Βρετανία η
καραντίνα είναι λιγότερο σκληρή
από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Το οικονομικό κόστος διαδραματίζει μεγάλο ρόλο αλλά όχι αποφασιστικό σε όλη τη δημόσια συζήτηση που διεξάγεται τώρα σε
μεγάλος μέρος της Γηραιάς Ηπείρου. Πολλές χώρες φαίνεται πως
προτιμούν να κινηθούν με αυτοσυγκράτηση, λαμβάνοντας υπ’








Στη φάση της χαλάρωσης των περιορισμών, τα μαζικά τεστ
στον πληθυσμό
παρέχουν πολύτιμα
στοιχεία.
όψιν τα ιατρικά δεδομένα. Θέλουν
να αποφύγουν τον κίνδυνο να
υπάρξει νέα αύξηση περιστατικών. Το να αναγκαστούν να επιβάλουν, σε μια τέτοια προοπτική,
νέους σοβαρούς περιορισμούς
ίσως αποβεί πολύ πιο καταστροφικό τόσο πολιτικά όσο και οικονομικά, αλλά και δυσκολότερο
στην εφαρμογή του, από το να

παρατείνουν για λίγο ακόμα τα
μέτρα. Ισως χρειαστεί ακόμα να
περάσουν 15 ημέρες προτού γίνει
σαφές, εάν η ασθένεια αρχίζει
και πάλι να εξαπλώνεται γρήγορα,
οπότε η επαναφορά θα γίνει πολύ
σταδιακά. Οι περισσότερες χώρες
μάλλον θα χαλαρώσουν ορισμένους από τους περιορισμούς, έτσι
ώστε να παρακινήσουν τους πολίτες να συμμορφωθούν με τους
εναπομείναντες. Επίσης, στα αρχικά στάδια της επαναφοράς θα
ανοίξουν καταστήματα και εργοστάσια, τα οποία μπορούν να συμμορφωθούν με τους κανόνες κοινωνικής απόστασης. Ενδεχομένως τα βήματα αυτά να συνοδεύονται από την υποχρεωτική
χρήση μάσκας στα δημόσια μέσα
μεταφοράς.
Ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες
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όπως η Αυστρία, η Ισπανία και
η Δανία ήδη λαμβάνουν τα πρώτα
επιφυλακτικά μέτρα να χαλαρώσουν ορισμένες απαγορεύσεις,
που γονατίζουν την οικονομική
δραστηριότητα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ίσως ακολουθήσουν διαφοροποιημένη προσέγγιση. Οι
οικονομικές μας προβλέψεις στηρίζονται στην υπόθεση ότι κάποιοι βλαπτικοί για την οικονομία
περιορισμοί μπορούν μερικώς
να αρθούν το δεύτερο μισό του
Μαΐου. Τέλος, αναφέρουμε ότι
μπορούμε να αφαιρέσουμε τουλάχιστον 2,5% από το ετήσιο
ΑΕΠ του 2020 για κάθε μήνα
ισχύος μιας αυστηρότατης καραντίνας.

* Ο κ. Holger Schmieding είναι οικονομολόγος της Berenberg Βank.
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Πώς ο COVID-19 πλήττει
τις ελληνικές επιχειρήσεις
Με τις εξελίξεις να είναι ραγδαίες σε
καθημερινή βάση από την εξάπλωση
του ιού CΟVID-19 παγκοσμίως, το
πλήγμα στην παγκόσμια οικονομία
αναμένεται να είναι τεράστιο, με τα
Ηνωμένα Εθνη να κάνουν λόγο για
απώλειες ύψους 2 τρισ. δολ. ή και
παραπάνω, καθώς τα αποτελέσματα
αναθεωρούνται συνεχώς. Μεγάλοι
ηττημένοι είναι ήδη κλάδοι όπως ο
τουριστικός, οι αερομεταφορές, η
εστίαση αλλά και το εμπόριο. Η αβεβαιότητα που επικρατεί πυροδοτεί
αλυσιδωτές αντιδράσεις και έχει ήδη
τεράστια επίδραση στο σύνολο της
επιχειρηματικής κοινότητας στην
Ελλάδα, αλλά και στις τράπεζες, παρά
τα πρώτα μέτρα υποστήριξης που
έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση. Τα
μέτρα αυτά, χωρίς να υποτιμώνται,
θα φανούν στο προσεχές μέλλον εάν
λειτούργησαν σαν ασπιρίνη σε έναν
βαριά ασθενή.
Ετσι βρισκόμαστε μπροστά σε
μια συγκυρία κατά την οποία οι επιχειρήσεις καλούνται να αντεπεξέλθουν στην οικονομική κρίση που
μάλλον θα κρατήσει καιρό, ενώ παράλληλα καλούνται να αποδείξουν
και την υπευθυνότητά τους απέναντι
στους εργαζομένους τους, στην κοινωνία και στην ασφάλεια των υπηρεσιών ή/και προϊόντων που προσφέρουν. Ο ιός δοκιμάζει με τον σκληρότερο τρόπο τις επιχειρήσεις ενώ
αυτές καλούνται έμμεσα από τους
καταναλωτές και την κοινωνία να
επιδείξουν πόσο υπεύθυνες και βιώσιμες είναι. Αυτή η κρίση, δε, μπορεί
να αποδειχθεί ίσως για πολλές από
αυτές το «πιο αυστηρό τεστ» για την
επιβίωσή τους, ενώ για κάποιες άλλες
αντίστοιχα και το πιο «αυστηρό τεστ»
για να δείξουν έμπρακτα την Τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήγαγε η
Edelman κατέδειξαν ότι το 78% όσων
απάντησαν περιμένει από τις επιχειρήσεις να δράσουν για την προστασία
των εργαζομένων τους και των τοπικών κοινοτήτων. Το 79% περιμένει
από τις επιχειρήσεις να προσαρμόσουν τις λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας από το σπίτι,
την ακύρωση όλων των εκδηλώσεων
που δεν είναι απαραίτητο να γίνουν
άμεσα, καθώς και των επαγγελματικών ταξιδιών.
Η υιοθέτηση φιλανθρωπικών δράσεων σήμερα διεθνώς θεωρείται μια
άμεση αντίδραση σε φυσικές καταστροφές, όπως ο COVID-19. Εκτός
του ότι θεωρείται καλή πρακτική για
ηθικούς λόγους, υπάρχουν εμπειρικά
εμπεριστατωμένοι συσχετισμοί με-

Tο πλαίσιο στρατηγικής για την επιστροφή

στην κανονικότητα, σύμφωνα με δηλώσεις του
ΥΠΟΙΚ, περιλαμβάνει τρία στάδια που φτάνουν μέχρι το τέλος του 2021 Και σε άλλες χώρες συζητείται η λεγόμενη «στρατηγική μετάβασης στην επόμενη φάση», η πορεία δηλαδή
προς τη σταδιακή άρση με στόχο την οριστική
κατάργηση των περιοριστικών μέτρων. Σύμφωνα με τον κ. Τσιόρδα, η άρση των μέτρων
στην Ελλάδα θα εφαρμόζεται σταδιακά και
μόνον εφόσον αξιολογηθεί η κατάσταση θετικά θα προχωρά στο επόμενο στάδιο. Όλοι
γνωρίζουν, όμως, ότι για να έχει νόημα αυτή η
συζήτηση θα πρέπει να συνεχιστεί η αυστηρή
τήρηση των περιοριστικών μέτρων. Για να πάρουμε ωστόσο μια ιδέα της στρατηγικής αυτής
και τι περίπου περιλαμβάνει, παραθέτουμε το
πλάνο επανεκκίνησης της οικονομίας που
ετοίμασε το γειτονικό μας Ισραήλ. Το πλάνο
αυτό χωρίζεται σε τέσσερις φάσεις και περιλαμβάνει (α) επιστροφή στην εργασία των τεχνολογικών, χρηματοοικονομικών και μέρος
των εμπορικών επιχειρήσεων, (β) επανέναρξη
λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων
λιανικής, (γ) επαναλειτουργία των εστιατορίων και των ξενοδοχείων και τέλος, (δ) επαναφορά των αθλητικών δραστηριοτήτων, των
αεροπορικών ταξιδιών και των κλάδων διασκέδασης.

ταξύ φιλανθρωπικών δράσεων και
μελλοντικών οικονομικών αποτελεσμάτων, βελτιωμένων σχέσεων με
τις κυβερνητικές αρχές και ενίσχυση
της φήμης. Οι εταιρείες που αναγνωρίζουν το στρες που δημιουργείται
στα κοινωνικά συστήματα κατά τη
διάρκεια επειγόντων ιατρικών καταστάσεων είναι πιθανότερο μετά
την κρίση να τα πάνε καλύτερα από
αυτές που δεν θα αντιδράσουν. Η
επιχειρηματική φιλανθρωπία που θα
επιδείξουν στις τοπικές κοινωνίες
έχει ιδιαιτέρως δυνατό και θετικό
αντίκτυπο. Οι εταιρείες πρέπει να
τείνουν χείρα βοηθείας στο εξαιρετικά
αδύναμο, εδώ και αρκετά χρόνια,
εθνικό σύστημα υγείας, σε τοπικές
ΜΚΟ και φορείς που υποστηρίζουν
ευπαθείς ομάδες, καθώς η επιχειρηματική γενναιοδωρία έχει μεγαλύτερο
αντίκτυπο όταν δίνεται απευθείας
στην τοπική κοινωνία.
Πώς όμως θα πρέπει να αντιδράσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και
τι περιμένουν από αυτές οι Ελληνες
καταναλωτές;Οι απαιτήσεις προς το
παρόν από την κοινωνία είναι η παροχή βοήθειας σε ευπαθείς ομάδες
και η συνεισφορά με εξοπλισμό στο
εθνικό σύστημα υγείας, καθώς και
το έμπρακτο ενδιαφέρον για τους
εργαζομένους τους, μαζί με τη διασφάλιση επάρκειας της προμηθευτικής τους αλυσίδας.
Πρακτικές κοινωνικής ευθύνης
είναι, παραδείγματος χάριν, η δημιουργία από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ προγραμμάτων δωρεάν παράδοσης τροφίμων σε ευπαθείς ομάδες,
ενώ ιδιωτικά ιατρικά κέντρα θα μπορούσαν να προσφέρουν μέσω τηλεϊατρικής διάγνωσης από απόσταση.
Είναι εξαιρετικά ευχάριστο ότι ήδη
στη χώρα μας κάποιες εταιρείες και
μεγάλα φιλανθρωπικά ιδρύματα έχουν
ξεκινήσει αντίστοιχες πρωτοβουλίες,
αλλά θα χρειαστούν πολύ περισσότερες εταιρείες να δείξουν την έμπρακτη κοινωνική υπευθυνότητά
τους στη σημαντική αυτή κρίση που
αντιμετωπίζουμε. Πάντως, ακόμα
και μια μικρή στοχευμένη συνεισφορά
προς τα εκεί που υπάρχει η μεγαλύτερη ανάγκη μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά.
Αυτή την ιδιαιτέρως κρίσιμη, δύσκολη και πρωτόγνωρη περίοδο είναι
απαραίτητο να επιδείξουμε ατομική
αλλά και συλλογική ευθύνη.

••••
Μπέρμιγχαμ και Λεμεσός
Είκοσι περιστατικά βανδαλισμών κατά εξοπλι-

σμού κινητής τηλεφωνίας αναφέρθηκαν στην
Αγγλία το προηγούμενο Σαββατοκύριακο
σύμφωνα με το BBC. Για να μην νομίζουμε
δηλαδή ότι μόνο στη χώρα μας συμβαίνουν
αυτά. Μάλιστα, όπως συνέβη στη Λεμεσό
όπου η επίθεση επηρέασε μια περιοχή με
άτομα κατά βάση τρίτης ηλικίας, στην Αγγλία
αναφέρθηκε περιστατικό όπου επηρεάστηκε
η διασύνδεση ενός νοσοκομείου.
Η ουσία, λοιπόν, πέρα από τις θεωρίες συνωμοσίες είναι ότι η καταστροφή τεχνολογικού
εξοπλισμού εν μέσω πανδημίας θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και αυτό θα πρέπει να
γίνει κατανοητό από όλους. Εξάλλου, όσον
αφορά στη χώρα μας, χαρακτηριστική ήταν η
παρέμβαση του ΠτΔ ο οποίος δήλωσε ότι η
τεχνολογία 5G δεν έχει προς τον παρόν αδειοδοτηθεί στην Κύπρο πόσω μάλλον να γίνεται
λόγος για εγκατάσταση ανάλογου εξοπλισμού.

••••
Προβλέψεις ΔΝΤ
Συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 6,5% το 2020 προ-

βλέπει για την Κύπρο το ΔΝΤ. Η πτώση αυτή
αναμένεται να συνοδευτεί και από άνοδο
της ανεργίας στο 8,8% και του ελλείμματος
τρεχουσών συναλλαγών στο 8,3%.
Η επίδοση της Κύπρου αναμένεται να
είναι καλύτερη από το μέσο όρο της ζώνης

* Ο κ. Νίκος Αυλώνας είναι πρόεδρος του
Κέντρου Αειφορίας (CSE)και επισκέπτης
καθηγητήςστο Οικονομικό Πανεπιστήμιο.

Η μαμά πάντα Μενγκ Μενγκ τρώει

μπαμπού στον ζωολογικό κήπο του
Βερολίνου, όπου οι επισκέπτες είναι
πλέον είδος προς εξαφάνιση.
Ζωολογικών Κήπων έχει ζητήσει κρατική οικονομική ενίσχυση 100 εκατ.
ευρώ, τονίζοντας ότι οι ζωολογικοί
κήποι αδυνατούν να περικόψουν τα
λειτουργικά τους έξοδα, όπως άλλες
πληττόμενες επιχειρήσεις. Τα ζώα
πρέπει να τρέφονται καθημερινώς
και να τυγχάνουν κάθε αναγκαίας
φροντίδας, ενώ οι χώροι που φιλοξενούν τροπικά είδη πρέπει να θερμαίνονται σε θερμοκρασία άνω των
20 βαθμών Κελσίου. Ο ζωολογικός
κήπος του Σένμπρουν, ένα από τα
κύρια αξιοθέατα της Βιέννης, δεν
αντιμετωπίζει ακόμα οικονομικό πρόβλημα, αλλά την 1η Απριλίου έθεσε
σε τρίμηνη διαθεσιμότητα το 70%
των 230 υπαλλήλων του. Τέλος, πολλοί
φύλακες ζωολογικών κήπων ισχυρίζονται ότι λείπει στα ζώα η ανθρώπινη
παρουσία. Ιδιαιτέρως οι πίθηκοι, οι
παπαγάλοι και οι φώκιες μοιάζουν
να πλήττουν αφόρητα.

diktis@kathimerini.com.cy

Στρατηγική μετάβασης
στην επόμενη φάση

Ο Γιάννης Καρούσος είναι επιφορτισμένος με την ευθύνη επαναπατρισμού 2.000 συμπατριωτών

μας μέχρι το τέλος του μηνός

του ευρώ που εκτιμάται στο -7,5%. Κρίση χωρίς προηγούμενο χαρακτηρίζει το ΔΝΤ την
παρούσα κατάσταση και θεωρεί ότι ο χειρισμός θα χρειαστεί να περάσει από δυο φά-
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ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Διατραπεζικό Επιτόκιο
Δανεισμού
Διατραπεζικό Επιτόκιο

Δανεισμού καλείται το
επιτόκιο με το οποίο
πραγματοποιείται βραχυπρόθεσμος δανεισμός
μεταξύ των Τραπεζών
(στη διατραπεζική αγορά) σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο,
με σκοπό την όσο το δυνατόν καλύτερη
διαχείριση της ρευστότητάς τους, σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς.
Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών
Cyprus Institute of Marketing, The Cyprus
Business School

σεις. Πρώτα είναι η φάση της συγκράτησης
της εξάπλωσης και μετά έρχεται η φάση της
ανάκαμψης. Το ΔΝΤ θεωρεί ότι τα μέτρα που
λήφθηκαν δίνουν πολύτιμο χρόνο στο σύστημα υγείας να προετοιμαστεί για την αναμενόμενη αύξηση στη ζήτηση ιατρικών υπηρεσιών.

••••
Δίχτυ προστασίας
στους ενοικιαστές

Μεγάλη προσοχή συνέστησε ο ΥΠΕΣ στη συ-

ζήτηση που γίνεται για την προσπάθεια ρύθμισης των ενοικίων, με στόχο την ελάφρυνση
των ενοικιαστών. Ως εφικτό μέτρο παρέμβασης, στη συμφωνία μεταξύ των δυο μερών,
μπορεί να είναι η νομοθετική ρύθμιση για πάγωμα της αύξησης των ενοικίων, δήλωσε ο κ.
Νουρής. Το κράτος, ανέφερε ο ΥΠΕΣ, στα
υποστατικά του που έχει ενοικιαστές έχει
αναστείλει την επιβολή ετήσιας αύξησης των
ενοικίων. Από την πλευρά του το ΔΗΚΟ προχωρά ένα βήμα παραπέρα και εισηγείται την
κρατική ενίσχυση των ενοικιαστών με το 1/3
του ενοικίου, στα πρότυπα του σχεδίου ΕΣΤΙΑ,
το οποίο επίσης δεν επηρεάζει την ιδιωτική
συμφωνία των δυο μερών, ενοικιαστή και σπιτονοικοκύρη.

Νέα επιδρομή ακρίδων στην Αφρική

Σήμα κινδύνου εκπέμπουν
οι ζωολογικοί κήποι
Οι γερμανικοί ζωολογικοί κήποι, που
άλλες χρονιές την περίοδο του Πάσχα
έσφυζαν από επισκέπτες, σήμερα
αναγκάζονται να απευθύνουν αγωνιώδεις εκκλήσεις για δωρεές και
προσανατολίζονται στη λήψη βάναυσων μέτρων προκειμένου να περισώσουν ό,τι μπορεί να περισωθεί.
Η Βερένα Κάσπαρι, διευθύντρια
του ζωολογικού κήπου του Νοϊμίνστερ, στη βόρεια Γερμανία, παραδέχθηκε στην εφημερίδα Die Welt
ότι πιθανώς τα ζώα που φιλοξενούνται
να χρειαστεί να τραφούν με άλλα
ζώα ώστε να επιβιώσουν, επισημαίνοντας ότι έχει ήδη καταρτίσει λίστα
με τα ζώα που θα πρέπει να σφαγιαστούν πρώτα. Ειδικότερα, η Κάσπαρι
εξήγησε ότι η θανάτωση ορισμένων
ζώων, προκειμένου να επιβιώσουν
τα υπόλοιπα, αποτελεί την «ύστατη»
και εξαιρετικά δυσάρεστη λύση, αλλά
ακόμα και αυτό δεν θα επιλύσει τα
οικονομικά προβλήματα του ζωολογικού κήπου. «Οι φώκιες και οι πιγκουίνοι απαιτούν μεγάλη ποσότητα
φρέσκων ψαριών καθημερινώς», εξηγεί. «Προφανώς, αν τα πράγματα επιδεινωθούν, προτιμώ να θανατώσω
ζώα παρά να τα αφήσω να πεθάνουν
από την πείνα. Στη χειρότερη περίπτωση, θα ταΐσουμε κάποια ζώα με
αυτά που θα θανατώσουμε». Οπως
υπολογίζει, η οικονομική ζημία που
υπέστη ο ζωολογικός κήπος, που δεν
καλύπτεται από τις έκτακτες πολιτειακές επιδοτήσεις, ανέρχεται σε
175.000 ευρώ. Η Γερμανική Ενωση
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ΚΑΜΠΑΛΑ. Εβδομάδες πριν ο κορωνοϊός διασπαρεί σε όλο τον πλανήτη, τμήματα της Αφρικής αντιμετώπισαν κύματα ακρίδων, που
κατέστρεψαν σοδειές σε Σομαλία
και Κένυα, με τους επιστήμονες
να εκτιμούν ότι το φαινόμενο ήταν
το εντονότερο των τελευταίων 70
ετών. Σήμερα, δεύτερο κύμα των
αδηφάγων εντόμων, 20 φορές μεγαλύτερο από το πρώτο, καταφθάνει στην περιοχή. Δισεκατομμύρια
νεογέννητες ακρίδες της ερήμου
βγαίνουν από το χώμα στη Σομαλία
και αναζητούν νέα βλάστηση, που
φύτρωσε μετά τις πρόσφατες βροχές. Εκατομμύρια κάτοικοι της
περιοχής θα αναγκασθούν να κινητοποιηθούν για να διώξουν –
συνήθως χωρίς αποτέλεσμα– τις
ακρίδες από τις καλλιέργειες, κινδυνεύοντας να προσβληθούν και
να μεταδώσουν τον κορωνοϊό
εξαιτίας του συγχρωτισμού τους
με άλλους. «Ολοι μιλούν για τις
ακρίδες», λέει ο αγρότης Ιοουέρι
Αμποκέτ στην Ουγκάντα. «Μόλις
προσγειωθούν στον κήπο σου,
καταστρέφουν τα πάντα. Κάποιοι
θα σου πουν ότι θεωρούν τις ακρίδες πιο καταστροφικές από τον
ιό», προσθέτει.
Κάποιοι αγρότες στο χωριό του
Αμποκάτ στα σύνορα με την Κένυα χτυπούν κατσαρόλες ή πετούν
πέτρες στις ακρίδες, σε μία προσπάθεια να τις τρομάξουν, παρότι
οι Αρχές έχουν κηρύξει απαγόρευση κυκλοφορίας λόγω της επι-
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Σμήνος από ακρίδες πάνω από το Κίπσινγκ της Κένυας. Πρόκειται για τη
μεγαλύτερη επέλαση εδώ και 70 χρόνια.
δημίας του κορωνοϊού. Η καταστροφή ενός αγρού κασάβας, η
τοπική βασική τροφή, σημαίνει
λιμό.Την αγωνία αυτή μοιράζονται
εκατομμύρια κάτοικοι της ανατολικής Αφρικής σε χώρες όπως
η Κένυα, η Σομαλία, η Αιθιοπία
και το Νότιο Σουδάν, ενώ σμήνη
ακρίδων έχουν εντοπισθεί ήδη

σε Τζιμπουτί, Ερυθραία, Τανζανία
και Κονγκό. Σε ανακοίνωσή του,
ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO) χαρακτήρισε τις ακρίδες «πρωτοφανή απειλή», επισημαίνοντας ότι η εμφάνισή τους είναι αποτέλεσμα της
κλιματικής αλλαγής και υπολογίζοντας ότι το νέο κύμα είναι 20

φορές μεγαλύτερο από το προηγούμενο.
Οι ευνοϊκές συνθήκες αναπαραγωγής των ακρίδων σημαίνουν
ότι τρίτο κύμα αναμένεται να πλήξει την ανατολική Αφρική μέσα
στον Ιούνιο και στον Ιούλιο, εποχή
που συμπίπτει με τη συγκομιδή.
Ο ΟΗΕ κάλεσε τα κράτη-μέλη του
να συνδράμουν τις χώρες της περιοχής με έκτακτη βοήθεια ύψους
76 εκατ. έως 153 εκατ. δολ., υπογραμμίζοντας την ανάγκη λήψης
άμεσων μέτρων για την ανακούφιση των απειλούμενων πληθυσμών. Μέχρι στιγμής, ο FAO έχει
συγκεντρώσει δεσμεύσεις για μόλις
11 εκατ. δολάρια.
Τα νέα σμήνη περιλαμβάνουν
ακρίδες με ικανότητα κατανάλωσης είκοσι φορές το σωματικό βάρος τους σε μίσχους και άλλα ευαίσθητα μέρη φυτών. Την ίδια στιγμή, οι αυστηροί κανόνες περιορισμού της κυκλοφορίας που ισχύουν
σε Κένυα και Ουγκάντα για αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού
προκαλούν προβλήματα και επικίνδυνες καθυστερήσεις στην προώθηση εντομοκτόνων, μόνη αποτελεσματική μέθοδος αντιμετώπισης των ακρίδων. Η δυσκολία
εύρεσης στόλου αεροσκαφών για
εναέριο ψεκασμό εντομοκτόνων
θα αναγκάσει τις Αρχές να καταφύγουν σε χειροκίνητο ψεκασμό,
ο οποίος δεν είναι εξίσου αποτελεσματικός.
A.P.
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Μέρος της λύσης
οι τράπεζες και όχι
του προβλήματος
Μιχάλης Λούης: H οικονομία θα μπορέσει να επιστρέψει
σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης το 2021
Συνέντευξη στον
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Μήνυμα αισιοδοξίας ότι η παρούσα
κατάσταση θα είναι βραχυπρόθεσμη και η οικονομία θα μπορέσει
να επιστρέψει σε θετικούς ρυθμούς
ανάπτυξης το 2021 στέλνει ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank
Κύπρου, Μιχάλης Λούης, ενώ δηλώνει ότι πλέον το τραπεζικό σύστημα διαθέτει σημαντική πλεονάζουσα ρευστότητα και ικανοποιητική κεφαλαιουχική επάρκεια
που του επιτρέπει να διαδραματίσει
πρωταγωνιστικό ρόλο στην πορεία
ανάκαμψης.
Εκτιμά σε συνέντευξή του στην
«Κ» πως η Κυβέρνηση κινήθηκε
πάρα πολύ γρήγορα για την δημιουργία διάφορων σχεδίων στήριξης
εταιρειών και εργαζομένων, ενώ
παράλληλα κινείται στη σωστή κατεύθυνση ως προς την αξιοποίηση
όλων των διαθέσιμων εργαλείων
που δυνατόν να υπάρχουν.
Την ίδια ώρα, σημειώνει πως οι
κυβερνήσεις και οι τράπεζες είναι
εδώ και θα στηρίξουν τις βιώσιμες
επιχειρήσεις ούτως ώστε να ξεπεραστεί πιο γρήγορα η παγκόσμια
κρίση.
- Θα ήθελα μία σύγκριση της
κρίσης του 2013 με αυτή που
βιώνουμε σήμερα.
-Είναι αλήθεια ότι η κρίση του
2013 έχει και κάποια κοινά χαρακτηριστικά με την σημερινή κρίση
όσον αφορά τα οικονομικά στοιχεία
και συγκεκριμένα το μέγεθος της
ύφεσης, που αναμένεται να φτάσει
το 2020 γύρω στο 7%. Εδώ όμως
τελειώνουν οι ομοιότητες και αρχίζουν κάποιες πολύ βασικές διαφορές. Το 2013, το κράτος ήταν
αποκλεισμένο από τις διεθνείς αγορές και αδυνατούσε να χρηματοδοτήσει τις ανάγκες του τρέχοντας
ταυτόχρονα επαναλαμβανόμενους
ελλειμματικούς προϋπολογισμούς.
Από το 2016, η κυβέρνηση έτρεχε πλεονασματικούς προϋπολογισμούς και έχει κτίσει ένα πολύ σημαντικό αποθεματικό. Με την πρόσφατη επιτυχή έξοδο στις αγορές,
εν μέσω μάλιστα της κλιμάκωσης
της κρίσης σε διεθνές επίπεδο, κατάφερε να αντλήσει ακόμα ένα ποσό 1,75 δισεκατομμυρίου ευρώ, με
το οποίο μπορεί να στηρίξει τις παραγωγικές μονάδες της οικονομίας.
Η σημερινή κρίση όμως αντιμετωπίζεται και από κοινού με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω πολιτικών
που στηρίζουν τις οικονομίες των

κρατών μελών. Η Κύπρος συμμετέχει σε όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα στήριξης περιλαμβανομένων και των προγραμμάτων επαναγοράς ομολόγων της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας, το οποίο βοηθά στο να διατηρείται το κόστος
δανεισμού σε χαμηλά επίπεδα.
Πριν το 2013, το τραπεζικό σύστημα νοσούσε από τις στρεβλώσεις στην οικονομία, ως αποτέλεσμα χρόνιων μη βέλτιστων πρακτικών και από έλλειψη αξιοπιστίας.
Σήμερα, το τραπεζικό σύστημα
διαθέτει σημαντική πλεονάζουσα
ρευστότητα και ικανοποιητική κεφαλαιουχική επάρκεια που του επιτρέπει να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην πορεία ανάκαμψης. Σήμερα, οι τράπεζες είναι
μέρος της λύσης της κρίσης και
όχι μέρος του προβλήματος. Για







Ο COVID 19 ανάγκασε
όλους να σκεφτούμε
ξανά τα επιχειρηματικά
μας μοντέλα, τις διαδικασίες λειτουργίας μας,
τους δείκτες παραγωγικότητάς μας κλπ.
όλους αυτούς τους λόγους αισιοδοξώ πώς η παρούσα κατάσταση
θα είναι βραχυπρόθεσμη και η οικονομία θα μπορέσει να επιστρέψει
σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης
το 2021.
- Μια βαθιά παγκόσμια ύφεση
το 2020 είναι η βασική πρόβλεψη
όλων των οίκων αξιολόγησης
αλλά και του ΔΝΤ. Εσείς πως
εκτιμάτε την κατάσταση;
-Άποψή μας είναι πως απομακρυνόμαστε από την προοπτική
μιας βαθιάς και παρατεταμένης
παγκόσμιας ύφεσης. Οι πρώτες ενδείξεις που έχουμε έρχονται από
την Κίνα, όπου η βιομηχανική δραστηριότητα επιστρέφει σε φυσιολογικά επίπεδα πολύ γρήγορα, κάτι
το οποίο περιορίζει σε μεγάλο βαθμό την επίδραση στο παγκόσμιο
προϊόν. Ταυτόχρονα, οι πολιτικές
που έχουν εφαρμοστεί από τις κεντρικές τράπεζες και τις κυβερνήσεις
στις ανεπτυγμένες οικονομίες αναμένεται να εξισορροπήσουν σε μεγάλο βαθμό τις αρνητικές επιπτώσεις από την κρίση. Σίγουρα κάποιες οικονομίες θα επηρεαστούν

περισσότερο βραχυπρόθεσμα. Οι
τελευταίες ενδείξεις είναι ότι το
παγκόσμιο ακαθάριστο προϊόν θα
καταγράψει πτώση στο σύνολό
του κατά τη τρέχουσα χρονιά αλλά
θα ανακάμψει σημαντικά το 2021.
Στην πιο πρόσφατη επισκόπηση
της οικονομίας μετά το ξέσπασμα
της πανδημίας, το ΔΝΤ εκτιμά ότι
η παγκόσμια οικονομία θα συρρικνωθεί μέχρι και 3% το 2020, ενώ
θα κινηθεί ανοδικά κατά 6% το
2021 καθώς οι οικονομίες των χωρών επιστρέφουν στην ομαλότητα.
- Ποιος πιστεύετε ότι πρέπει να
είναι ο ρόλος των τραπεζών στην
παρούσα κατάσταση;
-Σήμερα το τραπεζικό σύστημα
διαθέτει σημαντική πλεονάζουσα
ρευστότητα, η οποία προέρχεται
από τις καταθέσεις πελατών και
είναι αποτέλεσμα των προηγούμενων χρόνων σημαντικής ανάπτυξης
που διήνυσε η κυπριακή οικονομία.
Οι τράπεζες, ως ο πιο κατάλληλος
μηχανισμός παροχής χρηματοδοτήσεων στην οικονομία, θα είναι
αυτές που θα στηρίξουν τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά αυτή την
εποχή. Τόσο για τη διατήρηση των
υποδομών και μηχανισμών των
επιχειρήσεων, μέσω κεφαλαίου κίνησης, αλλά και χρηματοδοτήσεων
για νέα έργα, οι τράπεζες θα είναι
αυτές που θα χρηματοδοτήσουν
την οικονομία για την επιστροφή
στην ανάπτυξη και απασχόληση
του εργατικού δυναμικού. Πάντα
όμως με σωστή αξιολόγηση του
κινδύνου στη χορήγηση των χρηματοδοτήσεων ούτως ώστε να διαφυλαχθούν σωστά τα συμφέροντα
των καταθετών και των μετόχων
και να αποφύγουμε τη δημιουργία
νέων μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων.

Κλειδί οι κρατικές εγγυήσεις

- Ποια άλλα μέτρα θεωρείτε πως
θα πρέπει να λάβει η κυβέρνηση
για να βοηθήσει την οικονομία;
-Θεωρώ ότι η Κυβέρνηση ορθά
έχει προχωρήσει έγκαιρα στη λήψη
αυστηρών μέτρων περιορισμού,
τα οποία αν τηρήσουμε όλοι ευλαβικά, είμαι σίγουρος ότι θα φέρουν
το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Σε ό,τι αφορά το οικονομικό
σκέλος και πάλι, η Κυβέρνηση κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα για
την δημιουργία διάφορων σχεδίων
στήριξης εταιρειών και εργαζομένων ενώ παράλληλα κινείται στη
σωστή κατεύθυνση ως προς την

Άποψή μας είναι πως απομακρυνόμαστε από την προοπτική μιας βαθιάς και παρατεταμένης παγκόσμιας ύφεσης, δηλώνει στην «Κ» ο CEO της Eurobank Κύπρου.
αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων
εργαλείων που δυνατόν να υπάρχουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό
να βρεθεί τρόπος για ψήφιση ενός
ευέλικτου σχεδίου κρατικών εγγυήσεων, αφού με αυτό το εργαλείο
δίνεται η δυνατότητα παροχής επιπρόσθετης ρευστότητας στην αγορά χωρίς άμεση επιβάρυνση των
δημοσίων οικονομικών. Το όποιο
ποσό εγκριθεί, τίθεται αμέσως ως
επιπρόσθετο εργαλείο παροχής
ρευστότητας στην οικονομία, μέσα
από μηχανισμούς που μπορούν να
διασφαλίσουν στο μέγιστο δυνατό
την αποπληρωμή του. Δεν πιστεύουμε ότι το κράτος μπορεί να
αναλάβει τον ρόλο της τράπεζας,
αφού αυτό το ενδεχόμενο συνεπάγεται παροχές με άμεσο αντίκτυπο στο Δημόσιο Χρέος και στην
πιστοληπτική ικανότητα της χώρας
μας. Επιπρόσθετα το κράτος δεν
έχει ούτε την τεχνογνωσία ούτε
τις υποδομές για να κάνει τον τραπεζίτη.
Επιπλέον, επειδή δεν γνωρίζει
κανένας την διάρκεια αυτής της
κρίσης, είναι σημαντικό η κάθε χορηγία, παροχή ή στήριξη, να γίνεται
με ορθή κοστολόγηση και να έχει
το σωστό προορισμό. Με αυτό τον
τρόπο θα επιτραπεί στα δημοσία

ταμεία να αντέξουν περισσότερο
ώστε να καλυφθούν ακόμα και δυνητικά χειρότερα σενάρια. Θα έλεγα
επίσης ότι το κράτος δεν μπορεί
να είναι αρωγό σε όλους και ότι
ιδιώτες και μέτοχοι εταιρειών θα
πρέπει επίσης να συνεισφέρουν
σε αυτή την προσπάθεια. Ας μην
ξεχνάμε ότι τα τελευταία χρόνια
η οικονομία έχει δημιουργήσει αρκετό πλούτο και αυτός ο πλούτος
τώρα πρέπει να χρησιμοποιηθεί
παράλληλα με τις κρατικές παρεμβάσεις. Θα συνέχιζα επίσης και θα
έλεγα σαν παράδειγμα ότι αυτός
που θα πάρει βοήθεια τώρα μέσω
κρατικών εγγυήσεων θα έπρεπε
να είναι και φορολογικά ενήμερος.
- Εκτιμάτε πως αυτή η κρίση θα
αφήσει ανοιχτές μόνο τις επιχειρήσεις που είναι βιώσιμες
και αυτές που ήταν στον «αναπνευστήρα» θα κλείσουν;
-Αυτή η πανδημία σίγουρα θα
προκαλέσει τεράστιες αλλαγές στον
τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε.
Δεν θα είμασταν ειλικρινείς αν υποστηρίζαμε πως αυτή η κρίση δεν
θα προκαλέσει κλείσιμο επιχειρήσεων ανά το παγκόσμιο καθώς η
μείωση του ΑΕΠ θα οδηγήσει σε
πτώση της ζήτησης, της παραγωγής
και των επενδύσεων. Αυτό δεν ση-

μαίνει κατ’ ανάγκη πως κάποιες
επιχειρήσεις που αντιμετώπιζαν
προβλήματα και πριν την παρούσα
κατάσταση θα κλείσουν. Οι κυβερνήσεις και οι τράπεζες είναι εδώ
και θα στηρίξουν τις βιώσιμες επιχειρήσεις ούτως ώστε να ξεπεραστεί πιο γρήγορα η παγκόσμια κρίση. Οι ίδιες οι επιχειρήσεις όμως,
πρέπει να έχουν την θέληση να
αλλάξουν τα επιχειρηματικά μοντέλα και τον τρόπο εργασίας τους
για να ανταπεξέλθουν στις καινούργιες συνθήκες και δεδομένα
της αγοράς. Ο επανασχεδιασμός
των επιχειρήσεων πρέπει να στοχεύσει στην αναθεώρηση του τρόπου εργασίας και λειτουργίας με
σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση
των πελατών και την μείωση του
λειτουργικού κόστους. Και ας μην
ξεχνάμε πως διαχρονικά πολλές
εταιρείες εκμεταλλεύτηκαν τις οικονομικές και χρηματοοικονομικές
κρίσεις, έκαναν τις επιβεβλημένες
αλλαγές και μεγάλωσαν το μερίδιο
αγοράς τους (π.χ. Amazon, Netflix)
καθώς και διάφορες εταιρείες που
συστάθηκαν σε περιόδους κρίσεων
κατάφεραν και έγιναν οικονομικοί
κολοσσοί (π.χ. Uber και to Airbnb).
Αντίστοιχα, πετυχημένες επιχειρήσεις υπάρχουν και στη Κύπρο.

Η Eurobank Κύπρου μεγαλώνει με προσοχή και σταθερά βήματα
- Η Eurobank Κύπρου ήταν παραδοσιακά μια τράπεζα με ισχυρά κέρδη κάθε τρίμηνο και με
τα λιγότερα προβληματικά δάνεια σε σχέση με άλλες. Η κρίση
του κορωνοϊού μπορεί να αλλάξει κάποιο από τα παραπάνω;
-Από τον πρώτο χρόνο σύστασης
της το 2007, η Eurobank Κύπρου
ακολουθεί μια συντηρητική πολιτική στην ανάπτυξη των εργασιών
της με γνώμονα πάντα την διασφάλιση των κεφαλαίων των καταθετών και των μετόχων της, αλλά
και με πλήρη επίγνωση των υποχρεώσεων της σαν συστημικό τραπεζικό ίδρυμα για στήριξη της εγχώριας οικονομίας.
Η Τράπεζα μεγαλώνει το δανειακό της χαρτοφυλάκιο με ικανοποιητικούς ρυθμούς και με προσοχή, γι’ αυτό παρουσιάζει χαμηλούς
δείχτες μη εξυπηρετούμενων δανείων (3,4%). Ασφαλώς η κρίση του
COVID 19 θα επηρεάσει αρνητικά
την κερδοφορία, καθώς και την
ποιότητα του χαρτοφυλακίου της
τράπεζας. Είμαστε σίγουροι όμως

ότι η Eurobank Κύπρου, με πολύ
ισχυρούς δείκτες κεφαλαιακής
επάρκειας, ρευστότητας και κερδοφορίας, όχι μόνο θα αντιμετωπίσει επιτυχώς την γεμάτη προκλήσεις κατάσταση αλλά θα διαδραματίσει και ηγετικό ρόλο στην
ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας.
- Από όλες τις αρνητικές συνέπειες που έχει επιφέρει ο COVID
19 στην οικονομία και την κοινωνία βλέπετε κάποια θετικά
στοιχεία;
-Πριν σας απαντήσω, είναι σημαντικό για μένα να υπογραμμίσω
ότι πρωταρχικός στόχος όλων μας
αυτή την στιγμή θα πρέπει να είναι
η προστασία της ανθρώπινης ζωής
και η υγεία όλων μας.
Απαντώντας τώρα στην ερώτηση σας, είναι γεγονός ότι μέσα από
τις αρνητικές συνέπειες που έχει
επιφέρει ο COVID 19 μέχρι σήμερα
σε αρκετούς συνανθρώπους μας
αλλά και τις οικονομικές πληγές
που θα αφήσει πίσω του, σίγουρα
μας ανάγκασε όλους να σκεφτούμε

Η Eurobank Κύπρου, με πολύ ισχυρούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, ρευστότητας και κερδοφορίας, θα διαδραματίσει ηγετικό ρόλο
στην ανάκαμψη της οικονομίας.

ξανά τα επιχειρηματικά μας μοντέλα, τις διαδικασίες λειτουργίας
μας, τους δείκτες παραγωγικότητας
μας κλπ.
Βασικό συστατικό για να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση γρηγορότερα και με μεγαλύτερη επιτυχία
θα είναι ο δείκτης ανταγωνιστικότητας μας. Αυτό σημαίνει ότι ο
κάθε ένας από εμάς, από την θέση
που βρίσκεται, είτε αυτός είναι
στον ιδιωτικό τομέα, είτε στη Δημόσια υπηρεσία, είτε στην Εκτελεστική ή Νομοθετική Εξουσία θα
πρέπει να αντιληφθεί ότι οι περιττές
χρονοβόρες και κοστοβόρες διαδικασίες, οι πολύπλοκοι κανονισμοί
και η καθυστέρηση πλήρους εκμετάλλευσης της τεχνολογίας απλά
θα επιμηκύνουν την διάρκεια της
κρίσης με όλα τα επιπρόσθετα αρνητικά μιας τέτοιας καθυστέρησης.
Θα αναφέρω κάποια παραδείγματα που έχουν σχέση με τον τραπεζικό τομέα τα οποία η κρίση του
COVID 19 έφερε στην επιφάνεια
όπως: α) Χρήση ηλεκτρονικών μέσων για όλες τις πληρωμές με πα-

ράλληλη μείωση χρήσης επιταγών
για την διενέργεια εμπορίου. β) Δυνατότητα ανοίγματος λογαριασμών
χωρίς την φυσική παρουσία πελάτη
στην Τράπεζα γ) Ηλεκτρονική υπογραφή είτε για έγγραφα είτε για
διενέργεια συναλλαγών δ) Υπηρεσίες Κτηματολογίου χωρίς την φυσική παρουσία συμβαλλόμενων
μερών για συγκεκριμένες περιπτώσεις όπως εγγραφή υποθήκης (κάτι
που ήδη εφαρμόζεται σε χώρες της
Ευρώπης). Πολλά από αυτά έχουν
εφαρμογές και σε πολλούς άλλους
χώρους που αφορούν την εξυπηρέτηση του πολίτη και των επιχειρήσεων από το Κράτος.
Όλα τα πιο πάνω είναι εφικτά
και κάποια έχουν δρομολογηθεί
και βρίσκονται στο στάδιο νομοθέτησής τους. Η ουσία όμως είναι
να εφαρμοστούν γρήγορα για να
πετύχουμε τουλάχιστο με την έξοδο
μας και από αυτή την κρίση να
έχουμε μια οικονομία που στηρίζεται σε ακόμα πιο γερές βάσεις,
είναι πιο ανταγωνιστική και με καλύτερη διασπορά των κινδύνων

και των πόρων στις οποίες βασίζεται.
Η Τράπεζα μας ήδη επενδύει
σημαντικά στην τεχνολογία και
τον ψηφιακό μετασχηματισμό,
αφού αναγνώρισε έγκαιρα ότι για
να παραμείνει επιτυχής θα πρέπει
να ακολουθήσει γρήγορα τα άλματα
της τεχνολογίας και των νέων νομοθεσιών που έρχονται να καθορίσουν τον τρόπο λειτουργίας μας.
Τελειώνοντας, ελπίζω αυτή η
κρίση να έπεισε και τον τελευταίο
πολίτη της χώρας μας ότι τους καλούς καιρούς θα πρέπει να δημιουργούμε αποθέματα για να είναι
διαθέσιμα σε περιόδους κρίσης. Ο
στόχος να φτάσουμε σε δείχτες
Δημόσιου Χρέους κάτω του 80%
του ΑΕΠ και δεικτών παραγωγικότητας πάνω από τον μέσο όρο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει
πλέον να αποτελέσει Εθνική Στρατηγική. Αν κατανοήσουμε αυτόν
το στόχο και εργαστούμε σκληρά
για να τον πετύχουμε, αυτό ίσως
αποτελέσει το μεγαλύτερο θετικό
αυτής της κρίσης.

Μ. Σάββατο 18 - Κυριακή Πάσχα 19 Απριλίου 2020

ΤΟ ΘΕΜΑ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

l

Αναμένουν δανεισμό
με κρατικές εγγυήσεις
οι επιχειρηματίες
Το ΔΗΚΟ κλειδί για την ψήφιση του αναθεωρημένου
πλέον νομοσχεδίου που θα φτάσει ενώπιον της Βουλής
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Από τις αρχές Μαρτίου που ο κορωνοϊός πλησίαζε την πόρτα της Κύπρου το επιχειρείν πιεζόταν. Μετά
και τα περιοριστικά μέτρα για τηλεργασία και μετακίνηση, οι επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους πιέστηκαν αφόρητα λόγω μηδενικών
εσόδων, με μοναδική διέξοδο τη
βοήθεια του κράτους και τον δανεισμό από τις τράπεζες. Στις 26 Μαρτίου ανακοινώθηκαν δύο νομοσχέδια, τα οποία αποσκοπούσαν στην
στήριξη της οικονομίας, με το ένα
εντέλει να ψηφίζεται σε νόμο. Ο λόγος για την αναστολή δόσεων για
χιλιάδες επιχειρήσεις, νοικοκυριά
και αυτοτελώς εργαζόμενους, με το
νομοσχέδιο για παραχώρηση κρατικών εγγυήσεων μέχρι 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για στήριξη της
ρευστότητας των επιχειρήσεων να
έχει μείνει στο ράφι. Σχεδόν ένα
μήνα αργότερα τα κόμματα δεν
έχουν ψηφίσει το νομοσχέδιο για
δανειοδότηση των επιχειρήσεων
μέσω κρατικής εγγύησης που θα
καλύπτει το 70% των ζημιών και το
άλλο 30% θα το καλύπτουν τα τραπεζικά ιδρύματα. Ως εξασφάλιση,
θα θεωρείται η υποθήκευση ακίνητης ιδιοκτησίας ή άλλων αποδεκτών
περιουσιακών στοιχείων, είναι δε
δυνατόν να γίνεται αποδεκτή και

δεύτερη υποθήκη στην έκταση που
αυτή καλύπτεται από το όριο του
δανείου και νοουμένου ότι η πρώτη
υποθήκη επενεργεί υπέρ του ιδίου
πιστωτικού ιδρύματος. Οι επιχειρήσεις όμως συνεχίζουν να πιέζονται,
παρά την μεγάλη ανάσα που δόθηκε
μέσω του προγράμματος στήριξης
για αντιμετώπιση των επιπτώσεων
του κορωνοϊού που έχει εξαγγελθεί
από το Υπουργείο Εργασίας, αλλά







Τα κόμματα δεν έχουν
ψηφίσει το νομοσχέδιο
για δανειοδότηση των
επιχειρήσεων μέσω
κρατικής εγγύησης.
και από το πάγωμα των δόσεων των
δανείων προς τα τραπεζικά ιδρύματα.
Το Υπουργείο Οικονομικών σε μία
προσπάθεια να περάσει το νομοσχέδιο, το αναδιαμορφώνει βάσει
των εισηγήσεων των άλλων κομμάτων. Από τις 7 του Απρίλη, όλα τα
κόμματα απέστειλαν στο ΥΠΟΙΚ τις
δικές τους εισηγήσεις για στήριξη
της οικονομίας και το πώς πρέπει
να αναπροσαρμοστεί το υφιστάμενο
νομοσχέδιο. Κλειδί στην ψήφιση
λοιπόν του –υπό διαμόρφωση- νο-

μοσχεδίου φαίνεται να είναι η πρόταση του ΔΗΚΟ για δημιουργία ειδικού ταμείου το οποίο θα έχει στο
δυναμικό του 300 εκατομμύρια ευρώ
για παροχή ρευστότητας μόνο στις
μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Έτσι, αναμένεται να ικανοποιηθεί
το αίτημα όλων των κομμάτων –και
όχι μόνο του ΔΗΚΟ- για ισχυρή στήριξη των μικρών επιχειρήσεων. Θέση
όλων των κομμάτων είναι πως οι
μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να
εξασφαλίσουν δανεισμό με χαμηλά
επιτόκια και δίχως ένα τέτοιο σχέδιο,
ενώ οι μικρές επιχειρήσεις δεν έχουν
προσβάσεις σε χαμηλότοκο δανεισμό. Από την πρώτη στιγμή η Κυβέρνηση φάνηκε να δέχεται προτάσεις με αυτό το προφίλ, ωστόσο
δεν φάνηκε θετική ώστε να δώσει
αντί δανεισμού, επιδόματα. Αυτή
ήταν και η «κόκκινη γραμμή» της
Κυβέρνησης απέναντι σε προτάσεις
τέτοιου τύπου, δηλαδή αντί ενός
Σχεδίου δανείων να προχωρούσε
σε μια επιδοματική πολιτική. Ο
Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης σημείωσε εντός της
εβδομάδας πως «τα δημοσιονομικά
περιθώρια του κράτους δεν είναι
απεριόριστα».
Όλα τα κόμματα λίγο πολύ στις
προτάσεις τους ανέφεραν πως το
κράτος θα πρέπει να εξασφαλίσει
δανειοδότηση από όλες τις πιθανές

Με τη σταδιακή άρση των μέτρων το γρανάζι της οικονομίας θα φέρει κάποια επίπεδα ρευστότητας στις επιχειρήσεις,

αλλά όχι σε όλες και όχι στα επιθυμητά επίπεδα, με τη φθηνή δανειοδότηση να είναι μονόδρομος.
πηγές δανεισμού που είναι δυνατό
να λάβει. Και έτσι έγινε. Πρώτα, βγήκε με ομόλογα EMTN στις διεθνείς
αγορές την Τρίτη 7 Απριλίου αντλώντας 1,75 δισ. ευρώ. Την Πέμπτη
9 Απριλίου εγκρίθηκε η πρόταση
του Eurogroup για δανεισμό όλων
των κρατών μέσω συγκεκριμένων
προγραμμάτων, από τα οποία δικαιούται και η Κύπρος να λάβει.
Έκτοτε και συγκεκριμένα την Τετάρτη 16 Απριλίου το κράτος προχώρησε σε εσωτερικό δανεισμό από
τις τράπεζες και άντλησε 1,25 δισ.
ευρώ. Μέχρι και σε μια «fast forward»
διαδικασία κινείται το Υπουργείο
Εσωτερικών για εξέταση των αιτήσεων για τις πολιτογραφήσεις, ώστε
να αποδεσμευθούν τα χρήματα των
αιτητών.

Αναμένει η Επ. Οικονομικών
Η Επιτροπή Οικονομικών μέχρι
και το τέλος των εργάσιμων ημερών
της Μεγάλης Εβδομάδας δεν είχε
λάβει το αναθεωρημένο νομοσχέδιο

από το Υπουργείο Οικονομικών.
Πληροφορίες θέλουν η μεγάλη διαφοροποίηση να είναι αυτή με το
ειδικό ταμείο των 300 εκατ. ευρώ
στοχευμένα για μικρές και μόνο
επιχειρήσεις, αλλά και άλλες δύο
αλλαγές από εισηγήσεις άλλων κομμάτων που έχουν στα χέρια τους
Κυβέρνηση και Υπουργείο Οικονομικών. Από την πρώτη στιγμή
εξάλλου ο Υπουργός είχε παρουσιαστεί θετικός να υιοθετήσει τις
καλές και εφαρμόσιμες προτάσεις
των οικονομικών επιτελείων των
κομμάτων. Οι επιχειρήσεις όπως
πληροφορείται η «Κ» αναμένουν
πως και πως αυτό το νομοσχέδιο,
με τη ρευστότητά τους να είναι
πλέον σε αρκετά χαμηλά επίπεδα.
Τα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται
να παρέχουν δάνεια στους δικαιούχους προς κάλυψη αναγκών ρευστότητας, κεφαλαίου κίνησης και
επενδύσεων. Βάσει του πρώτου νομοσχεδίου, ποσό ύψους μέχρι 1,75
δισ. ευρώ θα καλύψει αποκλειστικά

την έκδοση νέων δανείων προς επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους, ενώ 250 εκατ. θα καλύψει
την επιδότηση μέρους του επιτοκίου
εξυπηρετούμενων δανείων σε φυσικά πρόσωπα, αυτοτελώς εργαζομένους και επιχειρήσεις, βάσει κριτηρίων. Όπως είναι αντιληπτό,
αυτά τα νούμερα θα αναδιαμορφωθούν. Με τη σταδιακή άρση των
μέτρων που αναμένεται να ανακοινωθεί εν ευθέτω χρόνω το γρανάζι
της οικονομίας θα φέρει κάποια
επίπεδα ρευστότητας στις επιχειρήσεις, αλλά όχι σε όλες και όχι
στα επιθυμητά επίπεδα. Τα προγράμματα της Πολιτείας, μαζί με
το φθηνό εγγυημένο δανεισμό,
είναι αυτό που αναζητούν οι επιχειρήσεις, ώστε να γίνει πράξη το
πλάνο που έχει ήδη ανακοινωθεί.
Δηλαδή, να επαναρχίσει η οικονομική δραστηριότητα ισχυρά κατά
το τελευταίο τρίμηνο του 2020 και
η οικονομική ανάκαμψη να γίνει
ακόμα πιο δυνατή αρχές του 2021.
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Στο ρελαντί το δημόσιο σε εποχές κορωνοϊού
Ουσιώδεις υπηρεσίες υπολειτουργούν ή και έχουν κατεβάσει ρολά επηρεάζοντας το προφίλ του φιλικού κέντρου υπηρεσιών
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Επτά χρόνια πριν, με την οικονομική
κρίση και τα μνημόνια να έχουν
γίνει μέρος της καθημερινότητας,
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος
Αναστασιάδης έδινε το στίγμα των
προσπαθειών της κυβέρνησής του,
για προσέλκυση επενδυτών και
έξοδο από την κρίση.
Στην προσπάθεια αυτή, ο Νίκος
Αναστασιάδης δεν δίστασε, τότε,
δημόσια να συγκρουστεί με κατεστημένα εντός της δημόσιας υπηρεσίας. «Μου είναι αδιανόητο να
παρακολουθώ την προσπάθεια ξένων επενδυτών να επενδύσουν
στην πατρίδα μας, να δημιουργήσουν τις συνθήκες επανεκκίνησης
της οικονομίας, να δημιουργηθούν
νέες θέσεις εργασίας, και παρά
ταύτα κάποιοι, με το πρόσχημα
των εξουσιών που ο νόμος τους δίνει, ή που κατά την άποψή τους
τους δίνει, να παρεμβάλλουν σωρεία
εμποδίων.
Αυτό, για πρώτη και τελευταία
φορά θέλω να το τονίσω, ότι δεν
θα γίνει ανεκτό. Αυτή η πατρίδα
θα ζήσει και θα επιβιώσει όχι γιατί
δεν το θέλουν κάποιοι, αλλά γιατί
το θέλουν οι πολλοί και αυτό είναι
ξεκάθαρο και είμαι ξεκάθαρος»,
είχε πει σε αυστηρό ύφος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε εκδήλωση στην Πάφο. Εν καιρώ πανδημίας, οι αυστηρές νουθεσίες του
Νίκου Αναστασιάδη, το 2013, είναι
όσο ποτέ άλλοτε επίκαιρες.
Η εικόνα που παρουσιάζουν σήμερα νευραλγικά τμήματα της δημόσιας υπηρεσίας, σε καμία περίπτωση δεν υποστηρίζουν τη γενική
κατεύθυνση, επιδίωξη και υποστήριξη της διαχρονικής πολιτικής,
προσέλκυσης επενδυτών. Και αν
στην περίπτωση της οικονομικής
κρίσης το θέμα ήταν οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, στην παρούσα φάση το σοβαρό πρόβλημα
είναι η εικόνα που παρουσιάζουν
ουσιώδεις υπηρεσίες της κρατικής
μηχανής, από τις οποίες εξαρτάται

τουργεί. Με εξαίρεση υποθέσεις
που βρίσκονται στο στάδιο της
απόφασης, έκδοσης διαταγμάτων
προσωποκράτησης και άλλες, ο μεγαλύτερος όγκος υποθέσεων έχουν
μπει στον «πάγο» μέχρι νεωτέρας.
Ίδια και πιο έντονη είναι η κατάσταση που επικρατεί και στα Πρωτοκολλητεία των Δικαστηρίων. Η
κατάσταση που έχει δημιουργηθεί,
καθώς και οι φωνές διαμαρτυρίας
το τελευταίο διάστημα, έχουν θορυβήσει το Ανώτατο Δικαστήριο
το οποίο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αναθεώρησης προηγούμενης απόφασής του, για το πρόγραμμα εκδίκασης υποθέσεων. Ανάλογα
με την πορεία της πανδημίας θα
καταρτιστεί πρόγραμμα εκδίκασης
επιπρόσθετων υποθέσεων από το
Ανώτατο Δικαστήριο και τα Πρωτόδικα Δικαστήρια για το μήνα
Μάϊο και θα αξιοποιηθεί ο χρόνος
των δικαστικών διακοπών της καλοκαιρινής περιόδου, ούτως ώστε
να διεκπεραιωθούν οι υποθέσεις
που καθυστέρησαν τους μήνες
Μάρτιο και Απρίλιο.

Στην Ελλάδα
Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σε ζωτικούς τομείς της κρατικής μηχανής ένεκα της επιδημίας του κορωνοϊού. Τμήματα όπως του Εφόρου Εταιρειών, το

Κτηματολόγιο αλλά και η Πολεοδομία εμφανίζονται να υπολειτουργούν με τα όποια προβλήματα προκαλούνται σε τομείς της οικονομίας.
σε μεγάλο βαθμό ο στόχος η Κύπρος
να καταστεί κέντρο υπηρεσιών της
Ανατολικής Μεσογείου.

Σε «καραντίνα»
Από εφαρμογής των διαταγμάτων για περιορισμό της άσκοπης
μετακίνησης πολιτών, νευραλγικές
υπηρεσίες της κρατικής μηχανής
που σχετίζονται άμεσα με το γραφειοκρατικό κομμάτι διεκπεραίωσης υποθέσεων, παροχής υπηρεσιών επενδυτικής φύσεως έχουν
καταστεί μη προσβάσιμες σε πρόσωπα και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο των
υπηρεσιών. Τέτοιες υπηρεσίες είναι:
το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και
Επίσημου Παραλήπτη, το Κτημα-








Σε ρυθμούς κορωνοϊού
κινείται και η Δικαιοσύνη
με το Αν. Δικαστήριο να
έχει περιορίσει σημαντικά το πρόγραμμα εργασίας. Στην Ελλάδα με εγκύκλιο του προέδρου
του Αρείου Πάγου λαμβάνονται μέτρα χωρίς
να επηρεάζεται το έργο
της Δικαιοσύνης.

τολόγιο, η Πολεοδομία αλλά και ο
χώρος των Δικαστηρίων. Ειδικά
για το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών,
όπως αναφέρθηκε στην «Κ» από
επηρεαζόμενους, έχει καταστεί
αδύνατη η επικοινωνία με την υπηρεσία από την επιβολή των διαταγμάτων και τα μέτρα που αποφασίσθηκαν για την εργασία στην
δημόσια υπηρεσία.
Τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με τις συναλλαγές στο
συγκεκριμένο τμήμα, όπως υποστηρίζεται, είναι τεράστια και έχουν
άμεσο αντίκτυπο στο στόχο της
κυβέρνησης να προσελκύσει επενδυτές. Η δυσκολία που παρατηρείται στο κομμάτι επικοινωνίας και
κατ’ επέκταση πρόσβασης, όπως

υποστηρίζεται, έχει ως αποτέλεσμα
τη φυγή επενδυτών προς άλλες χώρες της περιοχής, όπως η Μάλτα.
Ανάλογα προβλήματα έχουν εντοπισθεί και στον άλλο πυλώνα της
δημόσιας διοίκησης αυτόν της Δικαιοσύνης.

«Τυφλή» και κλειστή
Στο χώρο των Δικαστηρίων τα
προβλήματα που έχουν κάνει την
εμφάνισή τους και σχετίζονται με
τα μέτρα που έχουν ληφθεί, αφορούν την διόγκωση του διαχρονικού
προβλήματος με τις καθυστερήσεις
στην εκδίκαση αστικών υποθέσεων, με επενδυτική υφή. Εν αντιθέσει με άλλες ευρωπαϊκές χώρες
στην Κύπρο η Δικαιοσύνη υπολει-

Στην Ελλάδα με την υγειονομική
κρίση σχεδόν στα ίδια επίπεδα με
της Κύπρου, τα Δικαστήρια με εγκύκλιο του προέδρου του Αρείου
Πάγου Ι. Τσαλαγανίδη λειτουργούν
και η περίοδος της κρίσης δεν αποτελεί περίοδο διακοπών των δικαστών ή άλλου είδους άδεια από την
υπηρεσία τους, αλλά και για μερίδα
των δικαστικών υπαλλήλων που
λειτουργούν ως προσωπικό ασφαλείας. Αυτό το οποίο εξάγεται από
την εγκύκλιο του προέδρου του
Αρείου Πάγου είναι πως η Δικαιοσύνη δεν είναι μαγαζάκι που κλείνει
λόγω πανδημίας.
Η προτροπή του ανώτερου Δικαστικού λειτουργού προς τους
συναδέλφους του είναι η αύξηση
δημοσίευσης των αποφάσεων αλλά
και η διεκπεραίωση των αποφάσεων που έχει ο κάθε δικαστής και
εκκρεμούν.

Η «μάχη» του Delivery και pickup των υπεραγορών
Ακόμα και όλες μαζί δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην πρωτοφανή ζήτηση που παρατηρείται εν μέσω καραντίνας
Της ΑΝΤΡΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

Η κρίση του κορωνοϊού και οι συνθήκες όπως έχουν διαμορφωθεί
ανοίγουν νέους ορίζοντες για τις
υπηρεσίες που προσφέρουν οι υπεραγορές, οι οποίες καλούνται ν’
ανταποκριθούν στην τεράστια ζήτηση που επικρατεί στην αγορά.
Παγκόσμιοι κολοσσοί όπως η
Ocado, ένα από τα μεγαλύτερα διαδικτυακά supermarkets, αδυνατούν
να εξυπηρετήσουν το κοινό στο
Ηνωμένο Βασίλειο λόγω της αυξη






Σήμερα, κάθε οργανωμένη αλυσίδα κλήθηκε
να προσαρμοστεί στις
ανάγκες των καταναλωτών που έχουν περιοριστεί στο σπίτι και έχει
δημιουργήσει τη δική
της λύση.
μένης ζήτησης. Οι διαδικτυακές
παραγγελίες αυτή την περίοδο μπορεί να καθυστερήσουν μέχρι και
τρεις εβδομάδες.
Στην Κύπρο, προ κορωνοϊού,
καμία από τις οργανωμένες αλυσίδες υπεραγορών δεν παρείχε διαδικτυακά, υπηρεσίες. Σήμερα όμως
κάθε οργανωμένη αλυσίδα κλήθηκε
να προσαρμοστεί στις ανάγκες των
καταναλωτών που έχουν περιοριστεί στο σπίτι και έχει δημιουργήσει
τη δική της λύση.

Υπεραγορές Αλφαμέγα
Εκτός από τις παραγγελίες που
διεκπεραιώνονται τηλεφωνικά αλλά

και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) , οι Υπεραγορές Αλφαμέγα προσφέρουν πλέον τη δυνατότητα στους πελάτες να παραγγείλουν τα προϊόντα που επιθυμούν μέσω της διαδικτυακής
πλατφόρμας delivery, Foody
(www.foody.com.cy). Με ένα κλικ
επιλέγεις μέσω του application ή
της ιστοσελίδας τα προϊόντα τα
οποία παραδίδονται την ίδια ημέρα
στο σπίτι σου.
Mάλιστα, η πλατφόρμα Foody
προσφέρει τη δυνατότητα παράδοσης χωρίς επαφή (contact-free).
Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι τα
προϊόντα τα οποία έχει επιλέξει ν’
αγοράσει ο πελάτης πληρώνοντας
διαδικτυακά, παραδίδονται έξω
από την πόρτα του χωρίς να έλθει
ο ίδιος σε άμεση επαφή με το άτομο
το οποίο διεκπεραιώνει το delivery
της παραγγελίας.
Όπως ανέφερε στην «Κ» ο Εκτελεστικός Διευθυντής των Υπεραγορών Αλφαμέγα, Γιώργος Θεοδότου, το μέγεθος της αύξησης της
ζήτησης σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες delivery προϊόντων είναι ασύλληπτο. «Κανείς δεν μπορεί να πει
αυτή τη στιγμή ότι καλύπτει 100%
τη ζήτηση η οποία υπάρχει σήμερα.
Με τον περιορισμό στο σπίτι, η ζήτηση είναι πολύ πιο μεγάλη απ’
αυτήν που μπορούμε να ανταποκριθούμε όλες οι υπεραγορές μαζί»,
πρόσθεσε.
Ο ίδιος θεωρεί ότι το online delivery ήρθε για να μείνει. «Ο καταναλωτής που είχαμε γνωρίσει πριν
από τον ιό με αυτόν που θα έχουμε
ν’ αντιμετωπίσουμε μετά τον κορωνοϊό θα είναι διαφορετικός σε
ό,τι αφορά στις ανάγκες του. Το
online delivery ήταν προ των πυλών, απλώς η εμφάνιση του ιού
έχει επιταχύνει την εξέλιξη. Σε κα-

είναι πολύ μεγάλη. Θεωρούμε ότι
όταν οι παραγγελίες είναι ανέφικτο
να παραδοθούν εντός 48 ωρών ειδοποιούμε τον πελάτη και του το
αναφέρουμε. Εάν μπορεί να περιμένει τότε την παραδίδουμε», εξηγεί
ο κ. Παπαντωνίου. Ο ίδιος σημειώνει επίσης ότι στόχος είναι η ικανοποίηση των πελατών. «Διαλέγουμε πάντα και παίρνουμε στον
πελάτη το καλύτερο». Οι Υπεραγορές κατάφεραν μέσα σε σύντομο
χρονικό διάστημα να στήσουν τις
υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση
των πελατών ενώ ψάχνουν συνεχώς
λύσεις για την βελτίωση τους.

Υπεραγορές Σκλαβενίτης

Οι υπεραγορές στην Κύπρο αναδίπλωσαν δυνάμεις, προσαρμόστηκαν στις

τρέχουσες απαιτήσεις και έσπευσαν σε χρόνο ρεκόρ, να προσφέρουν όσο το
δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση στους καταναλωτές.
μία χώρα του κόσμου δεν μπορεί
να αντικαταστήσει το κατάστημα,
ωστόσο σίγουρα αποτελεί ένα σημαντικό ποσοστό των πωλήσεων
των παγκόσμιων αλυσίδων υπεραγορών», τονίζει ο κ. Θεοδότου. Μάλιστα, οι υπεραγορές Αλφαμέγα
βρίσκονται στη διαδικασία της δημιουργίας διαδικτυακού καταστήματος το οποίο θα είναι έτοιμο σε
δύο μήνες.

Υπεραγορές Παπαντωνίου
Σε ό,τι αφορά στις Υπεραγορές
Παπαντωνίου ο πελάτης παραγγέλνει τα ψώνια του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e – mail ) ή
συμπληρώνοντας μία φόρμα, επιλέγοντας το πεδίο στην ιστοσελίδας
των υπεραγορών (https://www.papantoniou.com.cy) με την ονομασία pick-up&delivery.

Οι Υπεραγορές προσφέρουν κατ’
οίκον παράδοση για παραγγελίες
πέραν των €100 και υπό την προϋπόθεση ότι ο χώρος παράδοσης
δεν απέχει πέραν των 10 χλμ. από
την υπεραγορά. Οι παραδόσεις γίνονται μέσα σε ένα μέγιστο διάστημα διάρκειας 48 ωρών. Η υπηρεσία pickup προσφέρεται για παραγγελίες πέραν των €70. Οι υπηρεσίες είναι χωρίς επιπλέον χρέωση
ενώ η πληρωμή γίνεται με μετρητά
ή με πιστωτική κάρτα ή και ανέπαφα, online.
Όπως σημείωσε στην «Κ» ο Διευθύνων Σύμβουλος των Υπεραγορών Παπαντωνίου, Πάμπος Παπαντωνίου, όλες οι υπεραγορές
προσπαθούν να οργανωθούν δημιουργώντας ένα σύγχρονο σύστημα που ν’ ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πελατών. «Η ζήτηση

Οι Υπεραγορές Σκλαβενίτης προσφέρουν home delivery και picking
σε παγκύπρια βάση καθημερινά
ακόμη και την Κυριακή.
Υπάρχει ένας στόλος από εξειδικευμένους οδηγούς και αυτοκίνητα τηρώντας όλες τις απαιτήσεις
στην Διαχείριση Ποιότητας και
στη διασφάλιση της ασφάλειας
των τροφίμων και με το διεθνές
πρότυπο Iso 9001:2015 και iso
22000:2005. Οι Υπεραγορές είναι
σε θέση να παραδώσουν οποιοδήποτε προϊόν ζητήσει ο πελάτης
ακόμη και φρέσκα προϊόντα. Η
πληρωμή διευθετείται με οποιοδήποτε τρόπο βολεύει τον πελάτη.
Στο μεταξύ, όπως πληροφορείται
η «Κ» έρχεται σύντομα διαδικτυακή
πλατφόρμα πωλήσεων.
Στοιχεία για home delivery:
E-mail: cy.pro.customerservice@sklavenitis.com
Τηλέφωνα: 25316816
80000044 free-phone
80000033 free-phone

Υπεραγορές ΜΕΤRO
Με στόχο να προσφέρουν την

καλύτερη εξυπηρέτηση αυτή την
περίοδο οι Υπεραγορές ΜΕΤRO δημιούργησαν την υπηρεσία METRO
PickUP.
Με αυτή την υπηρεσία, ο καταναλωτής μπορεί να στέλνει μέσω
Viber τη λίστα με τα ψώνια του και
στη συνέχεια αφού ετοιμαστεί, καλείται να την παραλάβει από τον
χώρο στάθμευσης της υπεραγοράς
πληρώνοντας με κάρτα.
Να σημειωθεί ότι η υπηρεσία
είναι μόνο για κατόχους Metrocard,
ενώ δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση.
Η Διευθύντρια Μarketing των
υπεραγορών METRO, Μελίνα Σκορδέλη, δηλώνει στην «Κ» ότι οι καταναλωτές ψάχνουν τις πιο ασφαλείς μεθόδους που είναι όσο πιο
ανέπαφες γίνεται με αποτέλεσμα
η ζήτηση να είναι μεγάλη. Σύμφωνα
με την κ. Σκορδέλη, ετοιμάζεται
ήδη διαδικτυακή πλατφόρμα πωλήσεων.
Μπορείτε να στέλνετε τις παραγγελίες σας μέσω Viber στους
ακόλουθους αριθμούς (σε μορφή
μηνύματος):
*METRO Στρόβολος/ Strovolos:
99951202
*METRO λεωφόρου Αγλαντζιάς/
Aglantzia Ave: 99951203
*METRO Πλατύ Αγλαντζιάς/ Platy Aglantzias: 99951204
*METRO Μουταγιάκα/ Moutayiaka Limassol: 99951205
*ΜΕTRO Παραλίμνι/ Paralimni:
99951206
*METRO Λάρνακα/ Larnaca:
99951207
Όλες οι υπεραγορές τονίζουν
ότι η εξυπηρέτηση των καταναλωτών πραγματοποιείται τηρώντας
όλα τα αυστηρά μέτρα υγιεινής με
στόχο την προστασία και την ασφάλεια όλων.
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ÙËÚØÇÖÁàÏÇÐÇÖÒ×ÙÚØËÝÖØÕÙÊÏÕØÏÙÓÄÝÕØÃÜÔÞÜØÎÚÏÑÄÚÎÚÇÝ
ÙÚÕßÝÞ×ØÕßÝÚÜÔÐËÔÕÊÕÞËÃÜÔ
ÚÎÔ ÃÊÏÇ ÑÇÚÎÍÕØÃÇ ËÓÖÃÖÚÕßÔ
Ñ Ç Ï  Ú Ç  Ú Ë Ù Ú   ¬ Õ  Ã Ê Ï Õ  Ö Ø Á Ö Ë Ï  Ô Ç
Ï Ù Þ Æ Ù Ë Ï  Ù Ú Ï Ý  È Ç Ù Ï Ñ Á Ý  ß Ö Õ Ê Õ Ó Á Ý 
ÄÖÜÝÓÕßÙËÃÇÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÕÃÞ×ØÕÏÇËØÕÊØÄÓÏÇÒÏÓ¦ÔÏÇ
2. Εργασιακά: ÔÇÙÚÕÒÂ ÚÜÔ ËÔÂÓËØÜÔØßÛÓÃÙËÜÔ¢ ÇÖÄÚÕÔ
¡¦ØÚÏÕÚÕßÓÁÞØÏÚÕÔÖØÃ-

Η απώλεια τζίρου
για το 2020 εκτιμάται
στα 4,46 δισ., ενώ για
την επανεκκίνηση του
κλάδου απαιτείται χρηματοδότηση 1,79 δισ.
ÒÏÕ ÚÕß  ÑÇÏ ÓËÚÇÌÕØ¦ ÚÕßÝ
ÙÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝÙßÔÕÒÏÑÂÝÊÏ¦ØÑËÏÇÝ
ÚÎÝØÆÛÓÏÙÎÝÓËÖÇØ¦ÚÇÙÎÞÜØÃÝ
Ö Ø Õ Ù Ç ß Ð Â Ù Ë Ï Ý    Ô Ú Ã Ù Ú Õ Ï Þ Î  Ö Ø ÄÈÒËÉÎÍÏÇÚÕ ÚÜÔÊÄÙËÜÔÚÜÔ
Ø ß Û Ó Ã Ù Ë Ü Ô  Ö Õ ß  Û Ç  Ë Ã Ô Ç Ï  Ù Ë  Ï Ù Þ Æ
ÚÕÏÇÚÇÐËÔÕÊÕÞËÃÇÖÕßÛÇ
ÇÔÕÃÐÕßÔ ËÖÏÊÄÚÎÙÎ ÚÜÔ ËÏÙÌÕØ×ÔÓÁÞØÏÑÇÏÊßÔÇÚÄÚÎÚÇ
ÇßÐÕÓËÃÜÙÎÝÚÕßÞØÄÔÕßÑÇÏÚÎÝ
ÓÕØÌÂÝËØÍÇÙÃÇÝÏÇÚÇÐËÔÕÊÕ-

ÞËÃÇÖÕßÊËÔÛÇÇÔÕÃÐÕßÔÖÇØÕÞÂ
Ë ÖÏÊÄÓÇÚÕÝ ÇÔËØ ÍÃÇÝ ÊÜÊË Ñ¦ÓÎ ÔÎÝÊÏ¦ØÑËÏÇÝÍÏÇÚÕßÝËÖÕÞÏÑÕÆÝ
ÖÕß ÊËÔ ÛÇ ÖØÕÙÒÎÌÛÕÆÔ ÌÁÚÕÝ
ÑÇÏËÖÏÊÄÚÎÙÎÚÜÔËÏÙÌÕØ×ÔÓÁÞØÏÍÏÇÚÏÝÓÄÔÏÓËÝÛÁÙËÏÝ
3. Φορολογικά: ¡ËÃÜÙÎ ÚÕß ¢
ÙÚÕ ÙÚÎÊÏÇÓÕÔÂÑÇÏÙÚÕ 
ÙÚÎÔËÙÚÃÇÙÎÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔËÖÃ
ÞØÄÔÏÇÑÇÚ¦ØÍÎÙÎÙßÓÖÒÎØÜÓÇÚÏÑÕÆ§¢ÇÔÇÙÚÕÒÂÖÒÎØÜÓÂÝ
ËÔÂÓËØÜÔÌÕØÕÒÕÍÏÑ×ÔØßÛÓÃÙËÜÔÙËÏÙÞÆÓÁÞØÏÑÇÏÇÖÕÖÒÎØÜÓÂÚÜÔßÖÕÒËÏÖÄÓËÔÜÔÊÄÙËÜÔÇÖÄÙËÊÄÙËÏÝ
4. Τραπεζ ικές ρυθμίσεις: ²ÕØÂÍÎÙÎ ÑËÌÇÒÇÃÜÔ ÑÃÔÎÙÎÝ ÓË ËÍÍÆÎÙÎ ÎÓÕÙÃÕß ÑÇÏ ÞÇÓÎÒÄ ËÖÏÚ Ä Ñ Ï Õ  Ù Ë  Ë Ú Ç Ï Ø Ë Ã Ë Ý  Ë Ô Â Ó Ë Ø Ë Ý  Ú Î Ô
Î  ÎÓÏÕßØÍÃÇ ÖÒÇÏÙÃÕß
ÍÏÇ ÚÎ ÓÇÑØÕÞØÄÔÏÇ ÇÖÕÖÒÎØÜÓÂÚÜÔßÌÏÙÚ¦ÓËÔÜÔÊÇÔËÃÜÔÑÇÏ

ÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÏÑ×ÔÓÏÙÛ×ÙËÜÔÖÏÊÄÚÎÙÎËÖÏÚÕÑÃÜÔÍÏÇÚÕÙÚÕ
 ÑÇÏÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÖÇØ¦ÚÇÙÎÝ
ÚÕÙÚÕ 
5. Επιμέρους στοχεύσεις: ÇØ¦ÚÇÙÎ ÓË ÔÄÓÕ ÚÜÔ ËÔÕÏÑÏÇÙÚÎØÃÜÔ
ÐËÔÕÊÕÞËÃÜÔÖÕßÒÂÍÕßÔÚÕ
Â ÚÕ  ÍÏÇ  ÞØÄÔÏÇ ÖËØÇÏÚÁØÜÇÔÇÙÚÕÒÂÖÒÎØÜÓ×ÔËÖÏÚÇÍ×Ô
ÇÔ¦ÒÕÍÇÓËÚÎÔËÐÁÒÏÐÎÚÎÝàÂÚÎÙÎÝ ÕØÏàÄÔÚÏÇ ÙßÔÁÞÏÙÎ ÚÎÝ ÓËÃÜ Ù Î Ý  Ú Õ ß  Ë Ô Õ Ï Ñ Ã Õ ß  Ù Ú Õ     Ë Ã Ú Ë
Ç Ô Õ Ã Ð Õ ß Ô  Ë Ã Ú Ë  Ö Ç Ø Ç Ó Ë Ã Ô Õ ß Ô  Ñ Ò Ë ÏÙÚ¦ÑÃÔÎÚØÇÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÇÑÃÔÎÚ Ç  Ö Õ ß  Ê Ø Ç Ù Ú Î Ø Ï Õ Ö Õ Ï Õ Æ Ô Ú Ç Ï  Ù Ú Î
ÈØÇ
ÇÞ
ÞßÞØÄÔÏÇÓÃÙÛÜÙÎÔÇËÖÏÙÚØÁÉÕßÔ ÙÚÎ ÓÇÑØÕÞØÄÔÏÇ ÁÒËÍÞÕÝ
Ú Î Ý  Ö Ç Ø Ç Ð Ë Ô Õ Ê Õ Þ Ã Ç Ý   Ó Ë Ã Ü Ù Î  Ó ÏÙ Û Ü Ó ¦ Ú Ü Ô  Ç Ï Í Ï Ç Ò Õ Æ   Ë Ö Ã Ù Ö Ë ß Ù Î
ÇÊËÏÕÊÕÚÂÙËÜÔ ÙË ËÑÑØËÓÄÚÎÚÇ
ÑÇÏ ÖØÕÙÚÇÙÃÇ ËÖËÔÊÆÙËÜÔ ÖÕß
ÑÏÔÊßÔËÆÕßÔÓËÇÔÇÙÚÕÒÂ
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Εκτιμά το ΚΕΠΕ, λόγω της υψηλότερης ανεργίας που θα πρ
ροκαλέσ
σεει η ύφεση

Tη
ης ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Η ύφεσηÖÕßÖØÕÑÇ
ÇÒ
ÒËÃÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÎÖÇÔÊÎÓÃÇÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÛÇ
ÕÊÎÍÂÙËÏÙÚÎÔÇÆÐÎÙÎÚÜÔÑÄÑÑÏÔÜÔÊÇÔËÃÜÔÓÁÙÜÚÎÝÇÆÐÎÙÎÝÚÎÝ
ÇÔËØÍ
ÍÃÃÇÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÚÕ ÁÔÚØÕ
ØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÓÕÆÑÇÏ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔØËßÔ×Ô ËÔ×Ç
ÇÒ
ÒßÙÏÊÜÚÁÝÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÇÔ¦
¦Ò
ÒßÙÎ
ÚÎÝ4VVK`»ZÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇËÃÔÇÏ
ÑÇÏÕÏËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÙÚÏÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝ
ÚÜÔÚØÇÖËà×ÔÍ
ÍÏÏÇÚÏÝÚÏÚÒÕÖÕÏÏÂ
ÂÙËÏÝ
ÑÇÏÚÎÔÁÔ
ÔÚ
ÚÇÐÎÙÚÕÔÓÎ
ÎÞ
ÞÇÔÏÙÓÄÚÜÔ
ÑØÇÚÏÑ×ÔËÍ
ÍÍ
ÍßÂÙËÜÔØÇÑ
ÑÒ
ÒÂÝ®
ÚÎÔÇÔ¦
¦Ò
ÒßÙÂÚÕß©ÏËÖÏÖÚ×ÙËÏÝ
ÙÚÇÓ
ÓÎ
ÎËÐßÖÎØËÚÕÆÓËÔÇÊ¦ÔËÏÇÚÜÔ
ËÒ
ÒÒ
ÒÎÔÏÑ×ÔÚØÇÖËà×ÔËÐÇÏÚÃÇÝÚÕß
*6=
=00+ ®ÚÕ ËÐÎÍËÃÄÚÏ ÚÕ
ÞÚÆÖÎÓÇÇÖÄÚÎÔÆÌËÙÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÛÇËÃÔÇÏÖÏÕÏÙÞßØÄÙÚÕÔÚÕÓÁÇ
ÚÜÔÙÚËÍÇÙÚÏÑ×ÔÊÇÔËÃÜÔ ÑÇÛ×ÝÎ
ÓËÃÜÙÎÚÕßØßÛÓÕÆÓËÚÇÈÕÒ
ÒÂ
ÂÝÚÕß
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÕÆÑÇÚ¦ ÕÊÎÍËÃ
ÙËÇÆÐÎÙÎÑÇÚ¦ ÚÜÔÑÄÑÑÏÔÜÔ
ÙÚËËÍ
ÍÇÙ
ÙÚÚ Ñ×ÔÊÇÔË ÜÔ ÖÄÚÎÔ¦
¦Ò
ÒÒ
Ò
ÒÎ 
ÎËÖÏÚ¦ÞßÔÙÎÚÕßØßÛÓÕÆÇÆÐÎÙÎÝ
ÚÎÝÇÔËØÍÃÇÝÑÇÚ¦ ÛÇÓÖÕØÕÆÙË
ÔÇÕÊÎÍÂÙËÏÙËÇÔÚÃÙÚÕÏÏÞ
ÞÎËÖÏÚ¦ÞßÔÙÎÚÎÝÇÆÐÎÙÎÝÚÜÔÑÄÑ
ÑÑ
ÑÏÔÜÔ
ÊÇÔËÃÜÔÙËÖÕÙÕÙÚ¦ÖÕßÑßÓÇÃÔÕÔÚÇÏÓËÚÇÐÆ  ÑÇÏ  ÍÏÇÚÇ
ËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑ¦ÑÇÏÑÇÚÇÔÇ
ÇÒ
ÒÜÚÏÑ¦
Ê¦ÔËÏÇ ËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎ ÎÇÆÐÎÙÎÚÎÝÇÔËØÍÃÇÝËÃÔÇÏÎÑÆØÏÇÓËÚÇÈÒ
ÒÎ
ÎÚÂÈ¦ÙËÏÚÎÝÕÖÕÃÇÝÛÇËÖÎØËÇÙÚËÃÎÏÑÇÔÄÚÎÚÇÚÜÔÔÕÏÑÕÑßØÏ×Ô
ÔÇËÐßÖÎØËÚÕÆÔÚÇÊ¦ÔËÏ¦ÚÕßÝÑÇÏ
ÍÏÇÇßÚÄÚÕ ÇÖÕÊÃÊËÏÏÊÏÇÃÚËØÎÙÎÓÇÙÃÇÙÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÇÔ¦ÙÞËÙÎÝÚÎÝËÑÚÃÔÇÐÎÝÚÜÔÑÄÑÑÏÔÜÔ
ÊÇÔË ÜÔ Ù
ÙÚÚÎÔÇÆÐÎÙÎÚÜÔÑØÇÚ Ñ×Ô
ÊÇÖÇÔ×ÔÑÇÏÙÚÎÙÚÂØÏÐÎÚÎÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
ÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÚÎÝÞ×ØÇÝÓÇÝ 
ÄÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÚÕ  ÇßÚÄ
ÓÖÕØË ÔÇÙÎÓÇ ÔË ÓË ÜÙÎÚÜÔÇÖÇ ÚÕÆÓËÔÜÔÖØÜÚÕÍËÔ×ÔÖÒËÕÔÇÙÓ¦ÚÜÔÚÕßÑØÇÚÏÑÕÆÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆ
ÍÏÇÄÙÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÇÖÇÏÚËÃÚÇÏ ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÙÚÎØÏÞÛËÃÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ßÖÄÁÑÚÇÑÚËÝÙßÔÛÂÑËÝÙÞËÊÄÔÓËÚÇÖÕÒËÓÏÑÂÝ®ÇÔÕÏÑÕÊÄÓÎÙÎÝ 
ÙÞËÚÏÑ¦ÓÏÑØÂËÖÃÊØÇÙÎÚÕßÆÉÕßÝ

ÚÕßÊÎÓÕÙÃÕßÞØÁÕßÝÙÚÎÔÇÆÐÎÙÎ
ÚÜÔÓÎËÐßÖÎØËÚÕÆÓËÔÜÔÊÇÔËÃÜÔ
ÇÖÕÚËÒËÃÁÔÇËÔÛÇØØßÔÚÏÑÄÓ
ÓÂ
ÂÔßÓÇ
ÖØÕÝÚÕßÝßÖËÆÛßÔÕßÝÞ¦ØÇÐÎÝÓÏÇÝ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÖÇØËÓÈÇÚÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÙÚÂØÏÐÎÝÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÑÇÏ
ÚÜÔÔÕÏÑÕÑßØÏ×Ô ÙÎÓËÏ×ÔËÏÚÕ  ¡ËÊËÊÕÓÁÔÕ Ö¦Ô
ÔÚÚÜÝ ÄÚÏÎÙ
ÙÚÚÂØÏÐÎÚÕßËÏÙÕÊÂÓÇÚÕÝÑÇÏÚÕß
ÇÖÕÚËÒÕÆÔÚÕÔÑÆØÏÕÖÇØ¦ÍÕÔÚÇ
ËÖÃÊØÇÙÎÝÙÚÇÓ
ÓÎ
ÎËÐßÖÎØËÚÕÆÓËÔÇ
Ê¦ÔËÏÇ ÕØÄÒÕÝÚÕßÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÕÆ
ÏÙÕàßÍÃÕßÑÇÏÚÕßËÒ
ÒÒ
ÒËÃÓÓÇÚÕÝÚÕß
ÑØÇÚÏÑÕÆÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÛÇÖØÁÖËÏÔÇËÑÚÏÓÎÛËÃÙËÙßÔÊßÇÙÓÄÓË
ÚÎÔÖØÕÙÊÕÑ×ÓË
ËÔ
ÔÎÛËÚÏÑÂËÖÃÊØÇÙÎÚÜÔÊÎÓÕÙÃÜÔÊÇÖÇÔ×Ô
ÞØÎÓÇÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂËßØÜÙÚÃÇ
ÚÜÔÚØÇÖËàÏÑ×ÔÏÊØßÓ¦ÚÜÔ ÄÖÜÝ
ÇßÚÂÇÔÚÇÔÇÑ
ÑÒ
Ò¦ÚÇÏÙÚÎÊÏÇÚÂØÎÙÎÏÙÞßØÂÝÑËÌÇ
ÇÒ
ÒÇÏÇÑÂÝËÖ¦ØÑËÏÇÝ
ÚÜÔÚØÇÖËà×Ô ÇÖÕÚËÒËÃ ÙÆÓÌÜÔÇ
ÓËÚÕ  ÚÎÊËÆÚËØÎÙÎÓÇÔÚÏÑÂ
ÍØÇÓÓÂ¦ÓßÔÇÝÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÙÞËÙÎ
ÔÁÜÔÓÎËÐßÖÎØËÚÕÆÓËÔÜÔÊÇÔËÃÜÔ

ÄÒÜÔÚÜÔÑÇÚÎÍÕØÏ×ÔÙÚÕÓÁÒ
ÒÒ
ÒÕÔ 
ÑÇÛ×ÝÙßÓÈ¦Ò
ÒÒ
ÒËÏÙÚÎÊÏÇÌÆÒÇÐÎ
ÚÎÝËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝÙÚÕÚØÇÖËàÏÑÄ
ÙÆÙÚÎÓÇÑÇÏÙÚÎÞØÎÓÇÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÍËÔÏÑÄÚËØÇ ©Ï
ÇÔÇ
ÇÒ
ÒßÚÁÝÚÕß ËÑÚÏÓÕÆÔÄÚÏÎ
ÇØÔÎÚÏÑ
ÑÂ
ÂËÖÃÖÚÜÙÎÖÕßÛÇÁÞÕßÔ
ÖÏÛÇÔÁÝÊßÙÓËÔËÃÝÓËÚÇÈÕÒÁÝÙÚÏÝ
Ú ÓÁÝÚÜÔÇ
ÇÑ
ÑÔ
ÔÂ
ÂÚÜÔÙ
ÙÚÚÇÑÄÑÑ ÔÇÙÚËÍÇÙÚÏÑ¦Ê¦ÔËÏÇËÃÔÇÏÇÔÇÓËÔÄÓËÔÎ 
ÇÒ
ÒÒ
Ò¦ÓÏÑØÂ ËÔ×ÎÇÆÐÎÙÎÚÜÔÖÇØË
ËÞ
ÞÄÓË
ËÔ
ÔÜÔÑÏÔÂÚØÜÔÖØÕÝÚÏÝÚØ¦ÖËàËÝÍÏÇËÔÃÙÞßÙÎÚÎÝÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÝÖØÕÝÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÛÇÁÞÕßÔ
ÈØÇ
ÇÞ
ÞßÖØÄÛËÙÓÇËßËØÍËÚÏÑÂ ÇÔÑÇÏ
ÓÏÑØÂ ËÖÃÊØÇÙÎÙÚÎÓËÃÜÙÎÂÙßÍÑØ¦ÚÎÙÎÚÎÝÇÆÐÎÙÎÝÚÜÔÑÄÑÑÏÔÜÔÊÇÔËÃÜÔ
ßÓÖËØÇ ÔË ËÖÕÓÁÔÜÝÄÚ ÚÕÔÑÆØÏÕÓÕÞ
ÞÒ
ÒÄÙÚÂØÏÐÎÝÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
ÑÇÏÇÔ¦ÙÞËÙÎÝÚÜÔÓÎËÐßÖÎØËÚÕÆÓËÔÜÔÊÇÔË ÜÔÖØÁÖË ÔÇÇÖÕÚËÒÁÙË 
ÎÇÆÐÎÙÎÚÜÔÑØÇÚÏÑ×ÔÊÇÖÇÔ×Ô
ÜÝÈÇÙÏÑÄÝÙÚßÒÕÈ¦ÚÎÝÚÕßËÏÙÕÊÂÓÇÚÕÝÙËÖËØÏÄÊÕßÝÑØÃÙÎÝ ÓËÚÎÔ

ΑΡΘΡΟ

ÖÇØ¦Ò
ÒÒ
ÒÎ
ÎÒ
ÒÎÓÁØÏÓÔÇÍÏÇÊÏÇÚÂØÎÙÎ
ÚÎÝÞØÎÓÇÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝËßØÜÙÚÃÇÝ
ÚÜÔÚØÇÖËà×ÔÜÝÇÔÇÍÑÇÃÇÍÁÌßØÇ
ÍÏÏÇÚÎÔËÖÄÓËÔÎÓÁØÇ®ÚÎÝËÒ
Í
ÒÒ
ÒÎÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ 

Η Moody’s

ÆÓÌÜÔÇÓËÚÎ4VVK` Z VÏËÒ
ÒÒ
ÒÎ
Ò
ÎÔÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÁ
ÔÏ
ÁÞ
ÞÕßÔÚÕÔßÉÎ
ÎÒ
ÒÄÚËØÕÊËÃÃÑ
ÑÚÎÖØÕÈÒ
ÒÎ
ÎÓÇÚÏÑ×ÔÊÇÔËÃÜÔ
ÙÚÎÔßØ×ÖÎ ÇÔÑÇÏÎÓËÃÜÙÂÚÕßÝ
ÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÂÚÇÔÙÎÓÇÔÚ
Ô
ÚÏÑÂ ÊÏÇÑÕÖÂÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝ
ÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝËÃÔÇÏÓÏÇÏÊÏÇÃÚËØÇ
ÊÆÙÑÕÒ
ÒÎ
ÎËÐÁÒÏÐÎÍ
ÍÏÏÇÚÎÔÒ
ÒÒ
Ò¦ÊÇ 
ÄÖÕßÕÏÙßÔÇ
ÇÒ
ÒÒ
Ò
ÒÇÍÁÝÙÚÎÔÇÍÕØ¦
ÚÜÔÓÎËÐßÖÎØËÚÕÆÓËÔÜÔÊÇÔËÃÜÔËÃÞÇÔÇØÞÃÙËÏÔÇËÖÏÚÇ
ÇÞ
ÞÆÔÕßÔ 
ÚÕÔÃàËÏÕÕÃÑÕÝ ËÔ×ÕÏÑÇÛßÙÚËØÂÙËÏÝÒÄÍÜ*6=0+ ÙÚÎÔËÌÇØÓÕÍÂÚÕßÙÞËÊÃÕßØÇÑ
ÑÒ
ÒÂÝ® ÖÕß
ÙÚÄÞËßËÔÇÈÕÎÛÂÙËÏÚÏÝËÒ
ÒÒ
ÒÎÔ
ÔÏÏÑÁÝ
ÚØ¦ÖËàËÝÔÇÓËÏ×ÙÕßÔÚÇÓÎËÐßÖÎØËÚÕÆÓËÔÇÊ¦ÔËÏÇ ËÃÔÇÏÖØÕÌÇÔ×Ý
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ÓÎÖÕÒÏÚÏÑÕÆ®ÖÕÒÏÚÏÑÕÆ ÕÕÖÕÃÕÝÊËÔÙßÍÑËÔÚØ×ÔËÏÚÇÑÒÇÙÏÑ¦
ËÖÏÑÕÏÔÜÔÏÇÑ¦® ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ ¦   ß Ú ¦  Ö Õ ß  ¦ Ò Ò Õ Ú Ë  Â Ú Ç Ô  Ö Ø Õâ Ö Ä Û Ë Ù Î  Í Ï Ç  Ñ Ç Ø Ï Á Ø Ç  Ç Ò Ò ¦  Ú × Ø Ç
ËÃÔÇÏÇÖÒ×ÝÙÎÓ¦ÊÏÇÑÇÑÄÌÎÓÕß
ËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÙÓÕÆ  ËÔ Ò¦ÓÖËÏ® 
ÊËÔËÃÔÇÏÞÇØÏÙÓÇÚÏÑÄÝ ÊËÔÓÏÒ¦ËÏ ÓË ÈÇØÆÍÊÕßÖÇ ÑÒÏÙÁ ÇÒÒ¦ ÓË
ÊËÊÕÓÁÔÇ  ÃÔÇÏ ÔÚØÕÖÇÒÄÝ ÑÇÏ
Ù ß Í Ñ Ø Õ Ú Î Ó Á Ô Õ Ý  Ê Ë Ô  Ë Ó Ö Ô Á Ë Ï  Ó Ë
ÙßÔÛÂÓÇÚÇÇÒÒ¦ÓËÚÎÓËÚØÏÕÖ¦Û Ë Ï ¦  Ú Õ ß  Ç Ò Ò ¦  Í Ï  Ç ß Ú Ä  Ë Ã Ô Ç Ï  Ö Ï Õ
Ç Ð Ï Ä Ö Ï Ù Ú Õ Ý   Ë Ô   Í Õ Î Ú Ë Æ Ë Ï ®  Ú Î Ô
Ñ¦ÓËØÇ Ë ÔÇ ÇÔÛØ×Ö ÔÕÝÑÇ ÇÚËÒÂÝ  ¦ØÇ ÇßÛËÔÚÏÑÄÝ ÑÇÏ ÄÞÏ ËÑÖÇ ÊËßÓÁÔÕÝ®ÇËØÕÒÄÍÕÝ ÑÇ ÁÚÙ 

ËÝÓÕßÚÏÌÕÈ¦ÙÇÏÑÇÏÛÇÙÕß
ÖÜ ÚÏ ÙÕß ÙßÔÁÈÎ ÒÁÔË ÕÏ ÉßÞÃÇÚØÕÏ  ÃÍÇ ÖØ¦ÍÓÇÚÇ ÓÖÕØÕÆÔ
ÔÇ ÖØÕÑÇÒÁÙÕßÔ ÚÁÚÕÏÇÝ ÓÇàÏÑÂÝ
ÁÑÚÇÙÎÝ ÌÄÈÕ ÄÖÜÝ ÓÏÇ ÌÕÔÏÑÂ
ÖÇÔÊÎÓÃÇ ¿ÚÇÔÌÕÈ¦ÙÇÏ ÑÒËÃÔËÙÇÏËÑËÃÖÕßÔÏ×ÛËÏÝÖÏÕÇÙÌÇÒÂÝ 
¿ÚÇÔÎÊÏËÛÔÂÝËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÑÇÚÇØØÁËÏ  Î ËÛÔÏÑÂ ÖËØÏÞÇØ¦ÑÜÙÎ
ËÖ ÚÇÞÆÔËÚÇ ¡ ÇËÐÁÒ ÐÎÖÕß ÊßÙÞËØÇ ÔÕÔÚÇÝÚ ÝÓËÚÇÑ ÔÂÙË Ý Ú Ý
ÙßÔÇÒ
ÒÒ
ÒÇÍÁÝ ÑÇÏ ÚÕ ËÓÖÄØÏÕ  Ö¦ËÏ
ÚÎÔÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÊËÑÇËÚÃËÝÖÃÙÜ 
ßÖÕÔÕÓËÆË ÚÎÔËßÎÓËØ ÇÄÒÜÔÑÇ 
ÚØÁÌË ÚÕÔÑÇÚÇÙÚØÕÌ ÑÄÓÆÛÕÚÎÝ
ÇßÚ¦ØÑËÏÇÝ  ÏÊÏÑ¦ ÍÏÇ ËÓ¦Ý  ÁÔÇ
È¦ÒÚÜÓÇ ÚÎÝ ßØÜÖÇáÑÂÝ ´ÔÜÙÎÝ ÛÇ ËÃÔÇÏ ÏÊÏÇÃÚËØÇ ÇØÔÎÚÏÑÂ
ËÐÁÒÏÐÎ ßØÜÖÇáÑÂ´ÔÜÙÎÊËÔ
Ë Ã Ô Ç Ï  Ç ß Ú Ä  Ö Õ ß  Û Ç  Û Á Ò Ç Ó Ë  Ç Ò Ò ¦
Ä Ú Ï  Û Ç  Û Á Ò Ç Ó Ë  Ö Ë Ø Ô ¦  Ó Á Ù Ç  Ç Ö Ä
ÇßÚÂÔ ´ÔÇÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÁØÍÕ
ÚÕßÙÖÇÔÕÆàÜÍØ¦ÌÕß¢ØÇÔÙ ÙÑÕ
ÑÄÍÏÇÒÁÍËÚÇÏ©ÆÖÔÕÝÚÎÝÒÕÍÏÑÂÝÍËÔÔ¦ËÏÚÁØÇÚÇ® ÖÇÔÊÎÓÃÇ
ËÃÔÇÏÒÃÖÇÙÓÇÍÏÇÑ¦ÛËËÃÊÕßÝÛËÜØÃÇÙßÔÜÓÕÙÃÇÝ ËÚØÕÓÇÑÚÏÑÁÝ
ËÖÕÞÁÝ ÚÕ ÌÕÈÏÙÓÁÔÕ ÓßÇÒÄ ËÖÏÞËÏØËÃÔÇÈ¦ÒËÏÚ¦ÐÎÙÚÕÞ¦ÕÝ §Ç
ÙßÔÊÁÙË ÚËÒË ËÝÑÇ ÔÇËÔÕÖÕ ÂÙË 
ËÔÁØÍËÏËÝßÖÄÓÏÇÒÕÍÏÑÂ®ËØÓÎÔËÃÇ  ÔÇÖÄÌËßÑÚËÝ ÑÇÏ ÇÙÚËÃËÝ
ÙË ÓÏÑØÁÝ ÊÄÙËÏÝ  ÄÚÇÔ ÐËÌÆÍÕßÔ
ÇÖÄÚÕÖËØÏÛ×ØÏÕÑÇÏÍÃÔÕßÔTHPU
Z[YLHT ÕÏÇÖÄÉËÏÝÇßÚÁÝÍÃÔÕÔÚÇÏ
ËÖÏÑÃÔÊßÔËÝ
ÓËÚ¦ÊÕÙÎÚÕß ÕÆÛÇÓË ÜÛË 
ÙË ÇÔÚÃÛËÙÎ ÓË ÚÏÝ ÊËÑ¦ÊËÝ ËÐÜÌØËÔÏÑÁÝÛËÜØÃËÝÖÕßËÐÇÖÒ×ÔÕÔÚÇÏ ÌØÇÑÚÇÒÏÑ¦ ÙË ÇÖËÒÖÏÙÓÁ ÔÕßÝ ÇÔÛØ×ÖÕßÝ ÙÚÇ ÑÕÏÔÜÔÏÑ¦
ÊÃÑÚßÇÑÇÏËÔÃÕÚËÓËÚÇÖÎÊÕÆÔÙË

ÖÕÒ Ú Ñ¦ÙÞÂÓÇÚÇ  ÔÇ ËÖ Ñ ÔÊßÔËÝ ÄÞ Í ÇÚ ÙÚÁÑÕÔÚÇ ÙËÙÕÈÇØÄ
Ê¦
¦Ò
ÒÕÍÕ ÇÒÒ¦Í ÇÚ Õ ÌÕØË ÝÚÕßÝ 
ÄÖÜÝÕÏÇÔÄÎÚÕÏÖÕßÑÇÃÔËÑËØÇÃËÝ ÊËÔÖËÃÛÕÔÚÇÏÓËËÖÏÞËÏØÂÓÇÚÇ ¡ÏÇÑÇÒÂÛËÜØÃÇÙßÔÜÓÕÙÃÇÝ
ÊËÔÓÖÕØËÃÖÇØ¦ÔÇËÖÏÈËÈÇÏ×ÔËÏ
ÑßÑÒÏÑ¦ÚÕÔËÇßÚÄÚÎÝ
³ÌÎÙÇÚËÒËßÚÇÃÕÚÕÞËÏØÄÚËØÕ
ßÖÕÖØÕáÄÔÚÕßÌÄÈÕßÖÕßÌÁØÔËÏ
Î ËÖÏÊÎÓÃÇ  ÚÎÔ ËÑÕÆÙÏÇ ËÑÞ× ØÎÙÎ ÚÜÔ ÇÚÕÓÏÑ×Ô ÓÇÝ ËÒËßÛËØÏ×Ô ÑÇÏ ÚÎÝ ÏÊÏÜÚÏÑÄÚÎÚ¦Ý ÓÇÝ
¬Ç ÓÁÚØÇ ÖËØÏÕØÏÙÓÕÆ ÑÇÏ ËÒÁÍÞÕßÁÞÕßÔÛÁÙÎÜÝËÐÇÏØÁÙËÏÝ ÜÝ
ÚËÒËßÚÇÃÇ ÒÆÙÎ ÙË ÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝ
ËÑÚ¦ÑÚÕß ÇÔ¦ÍÑÎÝ  ÓË ÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÕËÆØÕÝÑÇÏÞØÕÔÏÑÂÏÙÞÆ  Ï
ÄÓÜÝ  Õ ÖËÏØÇÙÓÄÝ ÍÏÇ ÁÔÇ ÓÄÔÏÓÕ ÉÎÌÏÇÑÄÑØ¦ÚÕÝËÖÏÚÂØÎÙÎÝ 
ßÖÄ ÚÕ ÖØÄÙÞÎÓÇ ÓÏÇÝ ÓÄÔÏÓÎÝ
ÑÇÏ ÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÂÝ ÖØÕÙÚÇÙÃÇÝ ËÃÔÇÏ ÓËÍ¦ÒÕÝ  ËÔ ËÃÔÇÏ ÒÃÍÇ
Ú Ç  Ñ Ø ¦ Ú Î  Ö Õ ß  Á Þ Õ ß Ô  à Î Ú Â Ù Ë Ï  Ê ËÊÕÓÁÔÇ ÍËÜËÔÚÕÖÏÙÓÕÆ ÇÖÄ ÚÏÝ
ËÚÇÏØËÃËÝ ÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×Ô ÍÏÇ
ÚÕÔ ÖËØÏÕØÏÙÓÄ ÚÎÝ ËÐ¦ÖÒÜÙÎÝ
ÚÕßÏÕÆ ÔÇßÚ¦ÙßÔÊßÇÙÚÕÆÔÓË
ÚÕ ÉÎÌÏÇÑÄ ÓÇÝ ÇÖÕÚÆÖÜÓÇ ÙÚÇ
ÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ÊÃÑÚßÇ ÚÇTHP ÑÇÏÚÏÝ
ÎÒËÑÚØÕÔ ÑÁÝÓÇÝÙßÔÇÒÒÇÍÁÝ ÚÄÚËÇÖËÓÖÕÒÕÆÓËÁÔÔÕÏËÝÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÕÔÖßØÂÔÇÚÜÔÇÐÏ×Ô
Ó Ç Ý  Ä Ö Ü Ý  Î  Ç Ú Õ Ó Ï Ñ Â  Ë Ò Ë ß Û Ë Ø Ã Ç
ÑÇÏ Ñ¦ÛË ¦ÒÒÎ ÙßàÂÚÎÙÎ ÖËØÏÚÚËÆËÏ  Ô ÑÇÏ ÈÇØÆÍÊÕßÖÕ ÑÒÏÙÁ 
Ë ÔÇ ÚÇ Ø ÇÙÚÂËÊ×ÎÑÒÇÙ ÑÂØÂÙÎÚÕß)LUQHTPU-YHURSPU ËÑËÃÔÕÏÖÕßÖÇØÇÊÃÊÕßÔÛËÓËÒÏ×ÊËÏÝ
Ë Ò Ë ß Û Ë Ø Ã Ë Ý  Í Ï Ç  Ô Ç  Ë Ð Ç Í Õ Ø ¦ Ù Õ ß Ô
Ò Ã Í Î  Ö Ø Õ Ù Ü Ø Ï Ô Â  Ç Ù Ì ¦ Ò Ë Ï Ç  Ê Ë Ô
ÇÐÃàÕßÔÕÆÚËÚÎÔËÒËßÛËØÃÇÕÆÚË
ÚÎÔÇÙÌ¦ÒËÏÇ®

Ο κ Πάνος Τσ ρ δης ε να σύμβουλος
επ κο νων ας

Μ. Σάββατο 18 - Κυριακή Πάσχα 19 Απριλίου 2020

ΕΛΛΑΔΑ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

«Πακέτο» 25 δισ. δο
ολ.
λ για
γ πληρωμή
μισθώ
ών σε αμερικα
ανικές αεροπορικές

Τεσ
ε τ για τους ζάπλ
λουτους
του Φίσερ Αϊλαντ

Κον
ο τά στην αποδοχή των όρων
ν κρ
ρατικής ενίσχυ
χ σης οι αερομεταφορείς

THE NEW YORK TIMES

Οι περισσότερες ÓËÍ¦ÒËÝÇËØÕÖÕØÏÑÁÝ ËÚÇÏØËÃËÝ ÚÜÔ ÔÜÓÁÔÜÔ
ÕÒÏÚËÏ×Ô ÚËÃÔÕßÔ ÔÇ ÇÖÕÊËÞÛÕÆÔ ÚÕßÝ ÄØÕßÝ ÇÖÄ ÚÕ ÖØÄÍØÇÓÓÇ ÑØÇÚÏÑÂÝ ÙÚÂØÏÐÎÝ ÍÏÇ
ÚÎÓÏÙÛÕÊÕÙÃÇÚÕßÝÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÙÞËÚÏÑÄÊÎÓÕÙÃËßÓÇÚÕßËÏÊÎÙËÕÍØÇÌÏÑÕÆÖØÇÑÚÕØËÃÕßªÄÏÚËØÝ
¬Õ ËÔ ÒÄÍÜ ÖØÄÍØÇÓÓÇ ÖØÕ È Ò Á Ö Ë Ï  Ñ Õ Ô Ê Æ Ò Ï Ç  Æ É Õ ß Ý     Ê Ï Ù 
ÊÕÒÖØÕÝÚÕßÝÇËØÕÓËÚÇÌÕØËÃÝ
×ÙÚËÔÇËÃÔÇÏÙËÛÁÙÎÔÇÊÏÇÚÎØÂÙÕßÔÚÕÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÕßÝËÔ×
ÕÏÃÊÏËÝßÖÕÒËÏÚÕßØÍÕÆÔ©ßÖÕßØÍ Ä Ý  © Ï Ñ Õ Ô Õ Ó Ï Ñ × Ô   Ú Ã È Ë Ô  ¡ Ô Õ ÆÚÙÏÔËÃÞËÊÎÒ×ÙËÏÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÎÝ
Ë È Ê Õ Ó ¦ Ê Ç Ý  Ä Ú Ï  Ç Ô Ç Ó Á Ô Ë Ï  Ú Ç Þ Ë Ã Ç
ÒÂÉÎ ÇÖÕÌ¦ÙËÜÔ ÙÚÕ ÖÒÇÃÙÏÕ
Ó Ï Ç Ý  Ö Ø Ü Ú Õ È Õ ß Ò Ã Ç Ý   Î  Õ Ö Õ Ã Ç  Û Ç
Ñ¦ÔËÏ ÚÕ ÊÎÓÄÙÏÕ ÓÁÚÕÞÕ ÙË ÇËØÕÖÕØÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝ
¡ÏÒ×ÔÚÇÝÙÚÕªÄÏÚËØÝÕßÌßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÇØÓÄÊÏÕÝ
ÍÏÇÊÏËÛÔÂÛÁÓÇÚÇ¡ÖØËÔÚ¡ÇÑ¦ÏÔÚÕÝÚÄÔÏÙËÖÜÝÊËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÚÕßÖÕßØÍËÃÕÔÇÚØÕÖÕÖÕÏÂÙËÏÚÕßÝÄØÕßÝÖÕßÊÄÛÎÑÇÔÙÚÎ
ÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎÇØÇÙÑËßÂ
¦ÙËÏÇßÚ×ÔÕÑ¦ÛËÇËØÕÓËÚÇÌÕØÁÇÝÛÇÑÒÎÛËÃÇÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦ ÚÕß ÔÇ ÇÖÕÖÒÎØ×ÙËÏ ÚÕ  
ÚÜÔÑØÇÚÏÑ×ÔÑËÌÇÒÇÃÜÔ¶Ñ¦ÚÏ
ÚÕ ÕÖÕÃÕ ÊßÙÇØÁÙÚÎÙË ÚÏÝ ÇÍÕ Ø Á Ý   Ó Ë  Ç Ö Õ Ú Á Ò Ë Ù Ó Ç  Õ Ï  Ó Ë Ú Õ Þ Á Ý
Ú Ü Ô  Ç Ë Ø Õ Ö Õ Ø Ï Ñ × Ô  Ù Ú Ï Ý      Ô Ç
ÇÖÕÊßÔÇÓÜÛÕÆÔ
ßÔÚÕÏÝ¦Ò
ÒÒ
ÒÕÏÝÜÝÇÔÚ¦ÒÒÇÍÓÇ ÚÕ ÑØ¦ÚÕÝ ÛÇ ÁÞËÏ ÊÏÑÇÃÜÓÇ
ÑÚÂÙÎÝÁÜÝÑÇÏÚÕß ÚÜÔÓËÚÕÞ×ÔÚÎÝËÑ¦ÙÚÕÚËËÚÇÏØËÃÇÝÆÓÌÜÔÇÓËËÑÚÏÓÂÙËÏÝÚÕßªÄÏÚËØÝ
ÚÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÊÎÓÄÙÏÕÛÇËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÁÜÝÑÇÏ

ÆÉÕßÝÊÏÙÊÕÒ¬ÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎ ßØÏÇÑÂ ÓÄÒÏÝ  ÚÇÐÏÊÏ×ÚËÝ ÖÁØÇÙÇÔ ÇÖÄ ÇËØÕÊØÄÓ Ï Ç  Ú Ü Ô   Ô Ü Ó Á Ô Ü Ô   Õ Ò Ï Ú Ë Ï × Ô 
ÄÚÇÔÖØÏÔÇÖÄÁÔÇÞØÄÔÕÁÌÛÇÔ Ç Ô  Ú Ç      Ë Ñ Ç Ú Õ Ó Ó Æ Ø Ï Ç   ¬ Á Ò Õ Ý 
Ä Ö Ü Ý  Ë Ð Â Í Î Ù Ë  Õ  Ñ   ¡ Ç Ñ ¦ Ï Ô Ú Õ Ý 
ÎÑÇÚ¦ØÚÏÙÎÚÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝ
ÈÕÎÛËÃÇÝÙÚÎÓÏÙÛÕÊÕÙÃÇÖØÕÁÑßÉËÁÖËÏÚÇÇÖÄËÔÊËÒËÞÂÇÔ¦ÒßÙÎÎÕÖÕÃÇÁÊËÏÐËÄÚÏÎÊÏ¦ÛËÙÎ
ÚÕßÙÞËÊÄÔ ÚÜÔÑÕÔÊßÒÃÜÔ
ÛÇÁÞËÏ¦ÓËÙÕÛËÚÏÑÄÇÔÚÃÑÚßÖÕ
ÙÚÕßÝÌÕØÕÒÕÍÕÆÓËÔÕßÝÊÏÄÚÏÛÇ
ÇÖÕÌËßÞÛÕÆÔËÖÏÖÒÁÕÔËÖÏÊÄÓÇÚÇÇÔËØÍÃÇÝÑÇÏÛÇÊÏÇÙÌÇÒÏÙÚËÃ
ÎÕÓÇÒÂÖÇØÕÞÂßÖÎØËÙÏ×ÔÇËØÕÓËÚÇÌÕØ¦Ý

Νορβηγία

Σύμφωνα ÐÉÉ~³{ÐÊÉ{Ø³È¨Ñ~³¨ÉËÈ+_º²_¦©V³ÑÐÉ¨{~Ñ{~ÌÙiÐÌ{
ÚÑÉÂÑ×ÑÜËÉ{VÐÉ³ÑÂÖÒÜÜVÓØ~Ñ{³´³ÐÉ³T³iÝ_¦xR>
Ýx¦x_©V³¸V´³i2x²_XÝx¦x_©~Ñ{³³i_²>Ýx¦x_©

Ως αντάλλαγμα,
το κράτος θα μπορεί
να αποκτήσει έως και
το 10% των μετοχών
κάθε αεροπορικής.
ÚÕ   ÙÚÎÔ (TLYPJHU (PYSPULZ
Ú Õ      Ù Ú Î  < U P [ L K  ( P Y S P U L Z
ÑÇÏ ÚÕ   ÙÚÎÔ +LS[H (PYSPULZ 
¬ÕßÖÕßØÍËÃÕ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÚÄÔÏÙË ÄÚÏ ÇÑÕÒÕÆÛÎÙË ÑÕÏÔÂ ÓËÛÕÊÕÒÕÍÃÇÍÏÇÚÏÝÇËØÕÖÕØÏÑÁÝËÚÇÏ-

ØËÃËÝ ÞÜØÃÝ ÙßàÎÚÂÙËÏÝ ÓË ÚÎÔ
ÑÇÛËÓÃÇÐËÞÜØÏÙÚ¦ÏÊÏÑÄÚËØÇ
ÄÖÜÝÇÔÇÌÁØËÏÚÕªÄÏÚËØÝÈ¦ÙËÏ
ÓÏÙÛ×ÔÑÇÏËÖÏÊÕÓ¦ÚÜÔÚÕÈqÑÇÏ
ÍqÚØÃÓÎÔÕÚÕß Î(TLYPJHU
(PYSPULZÑÇÏÎ<UP[LK(PYSPULZÛÇ
Ò¦ÈÕßÔËÑ¦ÙÚÎÙÞËÊÄÔÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÎ+LS[HÙÞËÊÄÔÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÑÇÏÙÞËÊÄÔÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇ
Î :V\[O^LZ[ (PYSPULZ ©Ï ÇÓËØÏÑ Ç Ô Ï Ñ Á Ý  Ç Ë Ø Õ Ö Õ Ø Ï Ñ Á Ý  Ë Ú Ç Ï Ø Ë Ã Ë Ý
Á Þ Õ ß Ô  ß Ö Õ Ù Ú Ë Ã  Ñ Ç Ã Ø Ï Õ  Þ Ú Æ Ö Î Ó Ç
ËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝÓËÏÜÓÁÔÎÝàÂÚÎÙÎÝ
ÑÇÏÓÖÕØÕÆÔÔÇàÎÚÂÙÕßÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÙÚÂØÏÐÎÑÇÏÇÖÄÁÔÇÐËÞÜØÏÙÚÄÑØÇÚÏÑÄÖØÄÍØÇÓÓÇÊÇÔËÃÜÔ

 Ô  Ú Ü  Ó Ë Ú Ç Ð Æ   Ù Ë  Ê Ë Ï Ô Â  Û Á Ù Î
ÈØÃÙÑËÚÇÏÑÇÏÕÔÕØÈÎÍÏÑÄÝÇËØÕÓËÚÇÌÕØÁÇÝÚÎÝ5VY^LNPHU(PYZ
ÕÕÖÕÃÕÝÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇÑÇÚÇØÚÃÙËÏ
ÙÞÁÊÏÕÙÜÚÎØÃÇÝÚÎÝÚËÒËßÚÇÃÇÝ
Ù Ú Ï Í Ó Â Ý  Ó Ë  Ú Õ  Ô Ç  Ó Ë Ú Ç Ú Ø Á É Ë Ï  Ú Õ
ÞØÁÕÝÚÕßÙËÓËÚÕÞÁÝ
ØÄÑËÏÚÇÏ ÍÏÇ ÞØÁÕÝ  ÊÏÙ
Ê Õ Ò    Ú Õ  Õ Ö Õ Ã Õ   Ë ¦ Ô  Ó Ë Ú Ç Ú Ø Ç Ö Ë Ã
ÙË ÓËÚÕÞÁÝ ÛÇ Ê×ÙËÏ ÚÎ ÊßÔÇÚ Ä Ú Î Ú Ç  Ù Ú Õ Ô  Ç Ë Ø Õ Ó Ë Ú Ç Ì Õ Ø Á Ç  Ô Ç
ËÑÖÒÎØ×ÙËÏÚÕßÝÄØÕßÝÚÕßÑØÇÚ Ï Ñ Õ Æ  Ö Ø Õ Í Ø ¦ Ó Ó Ç Ú Õ Ý  Ù Ú Â Ø Ï Ð Î Ý 
¡ÃÇÚÁÚÕÏÇÖØÕÕÖÚÏÑÂÄÓÜÝÛÇ
ÙÂÓÇÏÔËàÎÓÃËÝÍÏÇÚÕßÝÓËÚÄÞÕßÝ
ÚÎÝ5VY^LNPHU(PYÕÏÕÖÕÃÕÏÂÊÎ
Á Þ Õ ß Ô  Ö Ò Î Í Ë Ã  Ë Ð Ç Ï Ú Ã Ç Ý  Ú Î Ý  Ö Ç ÔÊÎÓÃÇÝ ÑÇÏ ÚÎÝ ÇÊßÔÇÓÃÇÝ ÚÎÝ
ÇËØÕÖÕØÏÑÂÝÔÇËÖÇÔÁÒÛËÏÙÚÎÔ
ÑËØÊÕÌÕØÃÇÐÕßÑÇÏÞÛËÝÄÚÇÔ
ÁÍÏÔË ÍÔÜÙÚÂ Î ÖØÄÚÇÙÎ ÍÏÇ ÚÎ
ÓËÚÇÚØÕÖÂÚÕßÞØÁÕßÝÎÚÏÓÂÚÎÝ
ÓËÚÕÞÂÝÚÎÝÓÁÙÇÙËÒÃÍÇÒËÖÚ¦
ÑÇÚØÇÑÆÒÎÙËÑÇÚ¦ 

l

Τη
ης PAT
TRICIA MAZZEI

Τα πράγματαËÃÔÇÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÙÚÕ
¢ÃÙËØáÒÇÔÚÚÕÏÊÏÜÚÏÑÄÔÎÙÃÙÚÇ
ÇÔÕÏÞÚ¦ÚÕß¡Çá¦ÓÏÖÕßÌÏÒÕÐËÔËÃ
ÓËØÏÑÕÆÝÇÖÄÚÕßÝÖÒÕßÙÏÄÚËØÕßÝ
ÓËØÏÑÇÔÕÆÝ©ÏËÖÏÙÑÁÖÚËÝÖØÁÖËÏ
ÔÇÊÏÇÛÁÚÕßÔÖØÄÙÑ
ÑÒ
ÒÎÙÎÎÖØÄÙÈÇÙÎËÃÔÇÏÊßÔÇÚÂÓÄÔÕÓËÙÑ¦ÌÕÝÂ
ÌÁØÏÓÖÕÚÑÇÏÄÙÕÏàÕßÔÂËØÍ¦àÕÔÚÇÏËÑËÃÁÞÕßÔÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇ
ßÖÕÈÒÎÛÕÆÔÙËÚËÙÚÍÏÇÔÇÊÏÇÖÏÙÚ×ÙÕßÔË¦ÔÁÞÕßÔÇÔÇÖÚÆÐËÏÇÔÚÏÙ×ÓÇÚÇÙÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄ
¬ÕÔÎÙÃËÐÇÙÌ¦ÒÏÙËÚÇÖËØÏàÂÚÎÚÇÚËÙÚÓÁÙÜÚÕßÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕß
ÚÕß¡Çá¦ÓÏ¬ÕÇÏÓÇÚÕÒÕÍÏÑÄÚËÙÚ
ÇÔÚÏÙÜÓ¦ÚÜÔÙËÇÔÚÃÛËÙÎÓËÇßÚÄ
ÖÕßÍÃÔËÚÇÏÓÁÙÜÊËÃÍÓÇÚÕÝßÍØÕÆ
ÇÖÄ ÚÎ ØÏÔÏÑÂ ÑÕÏÒÄÚÎÚÇ ÊËÃÞÔ
ÞÔËÏ
ÇÔÑ¦ÖÕÏÕÝÁÞËÏÁØÛËÏÙËËÖÇÌÂÓË
ÇÙÛËÔÂÇÑÄÓÎÑÇÏË¦ÔÊËÔÁÞËÏËÓÌÇÔÃÙËÏÙßÓÖÚ×ÓÇÚÇ
¡ËÚ¦ÚÕÐÁÙÖÇÙÓÇÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÚÕÔÎÙÃÇÖÇÍÄØËßÙËÚÎÔËÃÙÕÊÕ
ÙÚÕßÝËÖÏÙÑÁÖÚËÝËÔ×ÎÙÆÔÊËÙÎ
ÓËÚÕÌÁØÏÙßÔËÞÃÙÚÎÑËÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÍÏÇÚÕßÝÖËØÃÖÕßÓÄÔÏÓÕßÝ
ÑÇÚÕÃÑÕßÝÑÇÏÍÏÇÚÕÔÓÏÑØÄÇØÏÛÓÄ
ËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÓÇØÃÔÇÚÕßÔÎÙÏÕÆ
ÑÇÏÎÚÕÖÏÑÂÒÁÙÞÎÚÏÓÂËÍÍØÇÌÂÝ
ÊÕÒ¦ØÏÇÊÏÁÑÕÉÇÔÚÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÕßÝËÔ×Ñ
ÑÒ
ÒËÏÙÚ¦ËÃÔÇÏËÖÃÙÎÝÚÕÍÂÖËÊÕÍÑÕÒÌÎÖÇØÇÒÃÇÚÇ
ÍÂÖËÊÇÚÁÔÏÝÑÇÏÎÖÏÙÃÔÇ
¬Õ ÇÖÕÑÇÒ× ÒÑÇÚØ¦à ÃÓÇÙÚËÖËØÏÑßÑÒÜÓÁÔÕÏÇÖÄÔËØÄÑÇÏ
ÊËÔÁÞÕßÓËÖÕÆÔÇÖ¦ÓË®ÒÁËÏÍËÒ×ÔÚÇÝ Õ ÞØÕÔÕÝ ÌÜÚÕÍØ¦ÌÕÝ
ÓÄÊÇÝ§ÚÇÔÏÁÒàÕßÒÁÖÕßàËÏÙÚÕ
¢ÃÙËØËÊ×ÑÇÏ ÞØÄÔÏÇ©àÕßÒÁ ßÖÕÈÒÂÛÎÑË ÙÚÕ ÚËÙÚ ÚÎÔ ÖËØÇÙÓÁÔÎ ËÈÊÕÓ¦ÊÇ ÑÇÏ ÖËØÏÓÁÔËÏ
ÔÇÓ¦ÛËÏÇÔÁÞËÏÇÔÕÙÃÇËÔ×ÚËÙÚ
ÁÑÇÔË ÑÇÏ Î ÕÏÑÏÇÑÂ ÈÕÎÛÄÝ ÚÕß
ÖÕßÁØÞËÚÇÏÖÒÁÕÔÊÆÕÌÕØÁÝÚÎÔ
ËÈÊÕÓ¦ÊÇÇÔÚÃÑ¦ÛËÎÓÁØÇÄÖÜÝ
ÖÇ
ÇÒ
ÒÏ¦©ÏÑ¦ÚÕÏÑÕÏÚÕß¢ÃÙËØÖÒÂ-

Το ειδυλ λιακό{Ù{³{~ÌiË³i
'ÜÌ¨{³Ñ¨Ì×É¨É³É³Ñ³{ÐÒ³ÉÌÜÈØ³ÈØ~Ñ³Ë~ÈØ³È
ØÜÙÇÔÍÏÇÚÇÚËÙÚÑÖØÄÙÜÖÕÝÚÎÝ
ÑÕÏÔÄÚÎÚÇÝÇÔÁÌËØËÄÚÏÇßÚÄÂÚÇÔ
ÇÔÇÍÑÇÃÕÑÇÛ×ÝÙÚÎÔÖÒËÏÕÔÄÚÎÚ¦
ÚÕßÝËÃÔÇÏÎ
ÎÒ
ÒÏÑÏÜÓÁÔÕÏ¬ÕÑÄÙÚÕÝ
ÍÏÇÑ¦ÛËÚËÙÚÂÚÇÔÊÕÒ¦ØÏÇËÔ×
ÇÖÄÚÏÝÇØÞÁÝÖØÏÒÃÕßÁÞÕßÔÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÎÛËÃ  ÚËÙÚ ¬ÎÔ ÃÊÏÇ
ÙÚÏÍÓÂËÆÖÕØÕÝÑ¦ÚÕÏÑÕÝÊËÙÓËÆÛÎÑËÔÇÊÜØÃÙËÏÊÕÒ¦ØÏÇÙË
ÌÏÒÇÔÛØÜÖÏÑÂÕØÍ¦ÔÜÙÎÓËÙÚÄÞÕ
ÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙÎÚËÙÚÙËßÖÕÈÇÛÓÏÙÓÁÔËÝÙßÔÕÏÑÃËÝÚÕß¡Çá¦ÓÏ
ÇÖÕÑ¦ÒßÉÎÄÚÏÕÏÑ¦ÚÕÏÑÕÏÚÕß
ÔÎÙÏÕÆ¢ÃÙËØßÖÕÈ¦
¦Ò
Ò
ÒÒ
ÒÕÔÚÇÔÙËÚËÙÚ
ÖØÕÑ¦
¦Ò
ÒËÙËÜÙÚÄÙÕÚÎÔÕØÍÂÕØÏÙÓÁÔÜÔÚÕÖÏÑ×ÔÖÇØÇÍÄÔÚÜÔËÔ
ÓÖÕØ× ÔÇ ÙßÓÈÏÈ¦ÙÜ ÚÎÔ ËÏÑÄÔÇ
ÚÜÔÌÚÜÞ×ÔÖÇÏÊÏ×ÔÞÜØÃÝÓ¦ÙÑËÝ
ÑÇÏ ÇÖÕÒßÓÇÔÚÏÑ¦ ßÍØ¦ ÖÕß ËÐÇÙÌ¦
¦Ò
ÒÏÙÇÔÙÂÓËØÇÙßÙÙÃÚÏÕÓËÚÎÔ
ËÃÊÎÙÎÍÏÇÇÛØÄÇÖØÕÙÌÕØ¦ÚËÙÚ
ÙÚÕ¢ÃÙËØáÒÇÔÚ®ÊÂ
ÂÒ
ÒÜÙËÕÖØÕáÙÚ¦ÓËÔÕÝÊËßÚËØÕÈ¦ÛÓÏÇÝËÑÖÇÃÊËßÙÎÝÚÎÝÑÕÓÎÚËÃÇÝÚÕß¡Çá¦ÓÏ
Ò

ÒÓÖÁØÚÕ ÇØÈ¦ÒÏÕ
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Αναστολή διαρκείας δημοσιονομικών κανόνων
Ο Γάλλος υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Μπρινό Λε Μερ θεωρεί ότι πρέπει να διατηρηθεί η ευελιξία στην Ευρωζώνη
Του ανταποκριτή μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

Τη σημασία ÚÎÝÖÇØ¦ÚÇÙÎÝÚÎÝÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÝËßËÒÏÐÃÇÝÖÕßÁÞËÏ
ÞÕØÎÍÎÛËÃÙÚÇÑØ¦ÚÎÓÁÒÎÚÎÝ
ÍÏÇÇØÑËÚÄÞØÄÔÕ×ÙÚËÔÇÇÔÇÑ¦ÓÉÕßÔÕÏÕÏÑÕÔÕÓÃËÝÚÕßÝÚÕÔÃàËÏÕ
¡ÖØÏÔÄË¡ËØÙËÙßÔÁÔÚËßÐÂ
ÚÕßÙÚÕßÝÇÔÚÇÖÕÑØÏÚÁÝØßÐËÒÒ×ÔÑÕØßÌÇÃÜÔËßØÜÖÇáÑ×ÔËÌÎÓËØÃÊÜÔÓËÚÇÐÆÚÜÔÕÖÕÃÜÔÑÇÏÎ
 ®©¦ÒÒÕÝßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
ÑÇÏ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÇÔÇÊËÏÑÔÆËÏËÖÃÙÎÝÚÎÊÏ¦ÛËÙÎÚÕßÇØÏÙÏÕÆÔÇ
ÇÖÕÊËÞÛËÃÚÎÒÕÍÏÑÂÚÎÝÓËØÏÑÂÝ
ÇÔ¦ÒÎÉÎÝßÖÕÞØË×ÙËÜÔÜÝÚÎÈ¦ÙÎÍÏÇÚÎÔÁÑÊÕÙÎÑÕÏÔÕÆÞØÁÕßÝ
ÖÕßÛÇÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÂÙËÏÚÕÔÁÕ¬ÇÓËÃÕÔ¦ÑÇÓÉÎÝ9LJV]LY`-\UK
ßÖÕÞ×ØÎÙÎÇßÚÂÖÕßÇÖÕÚËÒËÃ
ÁÑÖÚÜÙÎÇÖÄÚÕÔÙÚÄÞÕÚÕßËßØÜÕÓÕÒÄÍÕßÑÇÛÏÙÚ¦ÖÏÕÖÏÛÇÔÂÚÎÔ
ËÖÃÚËßÐÎÙßÓÌÜÔÃÇÝËÖÃÚÕßàÎÚÂÓÇÚÕÝÓËÚÕËØÕÒÃÔÕ
ÞËÚÏÑ¦ÓËÚÕßÝÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÕÆÝÑÇÔÄÔËÝÕÑË¡ËØÊÎÒ×ÔËÏ!ØÁÖËÏÔÇÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏÂÙÕßÓËÄÚÏÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÇÔ¦ÑÇÓÉÎÛÇ
ËÃÔÇÏÓÇÑØ¦ÊÆÙÑÕÒÎÑÇÏßÉÎÒÕÆ
ÑÄÙÚÕßÝËÔÛÇËÃÔÇÏÙÇÔÔÇÇÔÕÃÍÕßÓËÁÔÇÊÏÇÑÄÖÚÎÇÖÄÚÕVMMÙÚÕ
VU¶ÁÔÇàÂÚÎÓÇÎÓËØ×ÔÂËÈÊÕÓ¦ÊÜÔ©ÆÚËÑÇÔÁÔÇàÂÚÎÓÇÓÎÔ×Ô²ØËÏ¦àËÚÇÏÞØÄÔÕÝÍÏÇÔÇÇÔÕÃÐÕßÔÓÇÍÇàÏ¦ÑÇÏËÙÚÏÇÚÄØÏÇÍÏÇ
ÔÇÇÖÕÑÇÚÇÙÚÇÛËÃÎÖÇØÇÍÜÍÏÑÂ
ÏÑÇÔÄÚÎÚÇÚÜÔÈÏÕÓÎÞÇÔÏ×ÔÓÇÝ
ßÚÄÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÖØÁÖËÏÔÇÇÖÕÌÆÍÕßÓËÚÇÒ¦ÛÎÖÕßÑ¦ÔÇÓËÚÕ
 ÄÚÇÔÈÏÇÙÚÂÑÇÓËÖÕÒÆ
ÔÇÖËØÏÕØÃÙÕßÓËÚÎÔËßËÒÏÐÃÇÖÕß
ËÃÞÇÓËÛËÙÓÕÛËÚÂÙËÏËÖÏÒÕÍÂÍÏÇ
ÚÎÔÕÖÕÃÇÖÒÎØ×ÙÇÓËÈÇØÆÚÃÓÎÓÇ
ÃÔÇÏÖËÖÕÃÛÎÙÂÓÕßÄÚÏÖØÁÖËÏÔÇ
ÑÏÔÎÛÕÆÓËÈÂÓÇÈÂÓÇÙÚÎØÃàÕÔÚÇÝ
ÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÇÔ¦ÑÇÓÉÎÍÏÇÄÙÕ
ËÃÔÇÏÇÔÇÍÑÇÃÕÑÇÏÓÎÔËÖÇÔÇÌÁØÕÔÚÇÝÚÕßÝÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÕÆÝÑÇÔÄÔËÝÖÕÒÆÙÆÔÚÕÓÇÍÏÇÚÃÇßÚÄÛÇ
ÁÛËÚËÙËÑÃÔÊßÔÕÚÎÔÇÔ¦ÑÇÓÉÎ®
ÏÇÚÕ¬ÇÓËÃÕÔ¦ÑÇÓÉÎÝ¶ÖØÄÚÇÙÎÚÎÔÕÖÕÃÇÕÃÊÏÕÝÖÇØÕßÙÃÇÙËÖØÏÔÇÖÄÊÆÕËÈÊÕÓ¦ÊËÝ¶ÑÇÏ
ÚÕÔÚØÄÖÕÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÂÝÚÕß
ÕßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÃÇÝÑÇÏ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÚÎÝÇÒÒÃÇÝËÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÄÚÏÎÞ×ØÇÚÕßÖØÕÚÏÓ¦ÚÎÔ
ÑÕÏÔÂÑÇÏËÏÝÕÒÄÑÒÎØÕÔQVPU[HUK
ZL]LYHSËÍÍÆÎÙÎÄÒÜÔÚÜÔÑØÇÚ×ÔÓËÒ×ÔÚÎÝÄÖÕßÑ¦ÛËÞ×ØÇÛÇÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÎÔËßÛÆÔÎÍÏÇ
ÚÕÙÆÔÕÒÕÚÕßÞØÁÕßÝÖÕßÛÇËÑÊ×ÙËÏÚÕÔÁÕÚÇÓËÃÕ¥ÙÚÄÙÕ¶ÙË
ÓÃÇÙÎÓÇÔÚÏÑÂÖÇØÇÞ×ØÎÙÎ¶ÊÎÒ×ÔËÏÇÖÇÔÚ×ÔÚÇÝÙËËØ×ÚÎÙÎ
ÍÏÇÚÕÓÕÔÚÁÒÕ,:4ÄÖÕßÑ¦ÛË

Πρέπει να
συνειδητοποιήσουμε
ότι η οικονομική
ανάκαμψη θα είναι
μακρά, δύσκολη
και υψηλού κόστους.

Προτείνουμε έκδοση
κοινού χρέους μόνο
για το μέλλον, ενώ
τα ευρωομόλογα
αφορούν και τα χρέη
του παρελθόντος.
Þ×ØÇÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏßÖÕÞØË×ÙËÏÝ
ÇÔ¦ÒÕÍÇÓËÚÕÓËØÃÊÏÄÚÎÝÙÚÇÑËÌ¦ÒÇÏÇÚÕßÕØÍÇÔÏÙÓÕÆÄÚÏËÃÓÇÙÚËÇÔÕÏÞÚÕÃÙË¦ÒÒËÝËÖÏÒÕÍÁÝ
ÇÒÒ¦ÁÞÕßÓËÌÚ¦ÙËÏÙÚÎÙÚÏÍÓÂ
ÚÜÔÇÖÕÌ¦ÙËÜÔ ÇÏÍÏÇÔÇÓÖÕØÁÙÕßÓËÔÇÇÖÕÌÇÙÃÙÕßÓËÖØÁÖËÏ
ÔÇÓÖÕØÕÆÓËÔÇÑ¦ÔÕßÓËÙßÓÈÏÈÇÙÓÕÆÝ©ÒÕÏÛÇÖØÁÖËÏÔÇÑ¦ÔÕßÓËÈÂÓÇÚÇÙÚÎÔÑÇÚËÆÛßÔÙÎÚÜÔ
¦ÒÒÜÔÑØÇÚ×ÔÓËÒ×ÔÚÙÏÑÇÚÇÌÁØÇÓËÚÎÔÇÖÕÌÇÙÏÙÚÏÑÂÙßÔÇÃÔËÙÎÍÏÇÚÕÙßÔÕÒÏÑÄÖÇÑÁÚÕÙÚÕ
ÕÖÕÃÕÙßÓÌ×ÔÎÙÇÔÕÏßÖÕßØÍÕÃ
©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô®

Τρεις λόγοι
ÔËÐÇØÚÂÚÜÝÚÎÝÓÕØÌÂÝÚÜÔ
ÑÕÏÔ×ÔËÍÍßÂÙËÜÔÕÑË¡ËØ
ËÐÎÍËÃÚÕßÝÚØÄÖÕßÝÓËÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝÎÍÇÒÒÏÑÂÖØÄÚÇÙÎÊÏÇÌÁØËÏ
ÇÖÄÚÕËßØÜÕÓÄÒÕÍÕÙÚÎÔÇÍÔÂ
ÚÕßËÑÊÕÞÂÚÕÕÖÕÃÕÖØÁÖËÏÔÇ
ËÃÔÇÏÓÏÇÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÙÚÕÓÁÒÒÕÔ®
ÙÎÓËÏ×ÔËÏÑÇÏ¦ØÇÓÖÕØËÃÔÇÍÃÔËÏÇÖÕÊËÑÚÂÙÚÕËÖÃÖËÊÕÚÜÔÇØÞÎÍ×ÔÑØÇÚ×ÔÑÇÏÑßÈËØÔÂÙËÜÔ
ÙÚÎÔÚÎÒËÊÏ¦ÙÑËÉÎÚÎÝÎÝÖØÏÒÃÕß!ØÕÚËÃÔÕßÓËÚÎÔÁÑÊÕÙÎ
ÑÕÏÔÕÆÞØÁÕßÝÓÄÔÕÍÏÇÚÕÓÁÒÒÕÔ
ËÔ×ÚÇËßØÜÕÓÄÒÕÍÇÇÌÕØÕÆÔÑÇÏ
ÚÇÞØÁÎÚÕßÖÇØËÒÛÄÔÚÕÝëÊËÆÚËØÕÔÚÕÑÕÏÔÄÞØÁÕÝÛÇËÑÊÃÊËÚÇÏ

Ο Μπρινό Λε ΜερVÐ{Ü³ÑØ³ituV¨{ÚÉ³ÉË³{ÚÑÌÐÓoÉÚØ³È0ÑÐÉËÈåÒ~ÑÐiØoÖ¨³³¨{ÉÈ¨
ÍÏÇÙÆÔÚÕÓÎÖËÖËØÇÙÓÁÔÎÖËØÃÕÊÕëÚØÃÚÕÔÕÏÖÄØÕÏÛÇÑÇÚËßÛßÔÛÕÆÔÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÙËËÖËÔÊÆÙËÏÝ
Ï»ÇßÚÕÆÝÚÕßÝÚØËÏÝÒÄÍÕßÝÖÏÙÚËÆÜÄÚÏßÖ¦ØÞÕßÔÖËØÏÛ×ØÏÇÍÏÇ
ÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝÖÕßÛÇÕÊÎÍÂÙÕßÔÙÚÎÔÚËÒÏÑÂÙßÓÌÜÔÃÇÁÒÜ
ËÖÃÙÎÝÔÇËÖÏÓËÃÔÜÙËÁÔÇËÖÏÞËÃØÎÓÇÖÕßÛÇÁÖØËÖËÔÇÖËÃÙËÏÚÕßÝ
ËØÓÇÔÕÆÝÑÇÏÚÕßÝ©ÒÒÇÔÊÕÆÝ
ÌÃÒÕßÝÓÇÝ!ÄÚÏÇÖÄÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝ
ÇÖÄÉËÜÝÎÁÑÊÕÙÎÑÕÏÔÕÆÞØÁÕßÝ
ËÃÔÇÏÑÇÒÆÚËØÕËØÍÇÒËÃÕÇÖÄÚÎ
ÞØÂÙÎÚÕßÑÕÏÔÕÚÏÑÕÆÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÖÕÒßËÚÁÝÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÄ
ÖÒÇÃÙÏÕÂÁÑÊÕÙÎÞØÁÕßÝ
ÓËÖÕÒÆÞÇÓÎÒ¦ËÖÏÚÄÑÏÇËÖÏÚØÁÖËÏÚÎÊÏÇÙÖÕØ¦ÚÕßÑÄÙÚÕßÝÚÎÝ
ÇÔ¦ÑÇÓÉÎÝÙËÈ¦ÛÕÝÞØÄÔÕßËÔ×
ÎÞØÂÙÎÖÄØÜÔÚÕßËÖÏÈÇØÆÔËÏ¦ÓËÙÇÚÕßÝÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÝ

ÚÜÔÑØÇÚ×ÔÓËÒ×Ô®
²ÇØÇÑÚÎØÃàËÏÙÇÌ×ÝÄÞÏÑÇÒÂ
ËÖÏÒÕÍÂ®ÓÃÇÁÑÊÕÙÎÑÕÏÔÕÆÞØÁÕßÝÇÖÄÓÏÇÙßÓÓÇÞÃÇÚÜÔÖØÕÛÆÓÜÔÞÜØÃÝÚÎÙßÓÓËÚÕÞÂÄÒÜÔ
ÚÜÔÑØÇÚ×ÔÓËÒ×ÔÚÎÝØÁÖËÏÔÇÊÏÇÚÎØÂÙÕßÓËÚÎÔËÔÄÚÎÚÇ
ÚÎÝÑÇÏÚÎÝßØÜà×ÔÎÝ®ÒÁËÏ
ÙÕÌÃÇÁÍÑËÏÚÇÏÙÚÎÔËÔÄÚÎÚÇ
ØÁÖËÏÔÇËÃÓÇÙÚËËÔÜÓÁÔÕÏÑÇÏ
ÚÕÒÓÎØÕÃÔÕÓÃàÜÄÚÏÓÖÕØÕÆÓË
ÔÇÙßÔÊß¦ÙÕßÓËÚÇÊÆÕ®

Το αναγκαίο μέγεθος
©ÏÖÄØÕÏÖÕßÛÇÇÔÚÒÂÙËÏÚÕ¬ÇÓËÃÕÔ¦ÑÇÓÉÎÝÓÁÙÜËÔÄÝÕÞÂÓÇÚÕÝËÏÊÏÑÕÆÙÑÕÖÕÆÂÓÁÙÜÚÎÝ
ßØÜÖÇáÑÂÝÖÏÚØÕÖÂÝÙÆÓÌÜÔÇ
ÓËÚÕÔÑË¡ËØÛÇÞÕØÎÍÎÛÕÆÔ
ÙÚÇÑØ¦ÚÎÓÁÒÎÜÝÓËÚÇÈÏÈ¦ÙËÏÝ
ÄÞÏÜÝÊ¦ÔËÏÇ®ÓËÑØÏÚÂØÏÕÚÎÔ

Εξαγορά επιχειρήσεων από την τουρκική κυβέρνηση
Το πράσινο φωςÍÏÇËÐÇÍÕØ¦ËÚÇÏØËÏ×ÔÖÕßÖÒÂÚÚÕÔÚÇÏÇÖÄÚÕÔ
ÑÕØÜÔÕáÄÁÊÜÙËÇßÚÂÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇÎÚÕßØÑÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÙÚÕ
ÑØÇÚÏÑÄËÖËÔÊßÚÏÑÄÚÇÓËÃÕÚÎÝÞ×ØÇÝ;=-ÆÓÌÜÔÇÓËÖÎÍÁÝÚÕß
)SVVTILYNÑÇÏÈ¦ÙËÏÚÕßÑßÈËØÔÎÚÏÑÕÆÔÕÓÕÙÞËÊÃÕßÖÕßÑÇÚÇÚÁÛÎÑËÙÚÎÕßÒÂÚÕ;=-ÛÇÓÖÕØËÃ
ÔÇÊÏÕÞËÚËÆÙËÏÞØÂÓÇÚÇÂÔÇËÐÇÍÕØ¦ÙËÏÖÒËÏÕÉÎÌÏÑ¦ÓËØÃÊÏÇÙË
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝÙÎÓÇÙÃÇÝÍÏÇÚÎÔÚÕßØÑÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
¡ËÚÇÐÆÇßÚ×ÔÙßÍÑÇÚÇÒÁÍÕÔÚÇÏ
ÕÏËÚÇÏØËÃËÝÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×ÔÑÇÏ
ÄÙËÝËÑÚËÒÕÆÔÁØÍÇßÖÕÊÕÓ×Ô
¡ÁÙÇÙÚÇËÖÄÓËÔÇÞØÄÔÏÇÁÔÇ
ÓËÍ¦ÒÕÓÁØÕÝÚÕßÏÊÏÜÚÏÑÕÆÚÕÓÁÇËÑÚÄÝÇÖÄÚÏÝËÚÇÏØËÃËÝÚÕß
ÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÕÆÑÒ¦ÊÕßÛÇ
ÈØÃÙÑËÚÇÏßÖÄÚÕÔ¦ÓËÙÕÁÒËÍÞÕÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÄÖÜÝÇÔÁÌËØË¬ÕÆØÑÕÝÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÝÙÚÕ
)SVVTILYNØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÊÏÇÙ×ÙËÏÚÏÝÖÒÎÚÚÄÓËÔËÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÂÔÇÇÔÇÒ¦ÈËÏÚÕÔÁÒËÍÞÄ
ÚÕßÝÎÚÕßØÑÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÖÜÝÛÇËÍÑÇÚÇÒËÃÉËÏÚÏÝ
ÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÁÝÚÇÑÚÏÑÁÝÖÕßÇÑÕÒÕßÛÕÆÙËÚÇÖØÕÎÍÕÆÓËÔÇÞØÄÔÏÇÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÝÚÕÊÎÓÄÙÏÕÞØÁÕÝ
ÔÊËÏÑÚÏÑ¦ßÖÄÚÎÓÇÑØ¦ÖØÕËÊØÃÇÚÕßªËÚàÁÖ¬ÇÍÃÖØÔÚÕÍ¦Ô
ÎÞ×ØÇËÑÞÜØÕÆÙËÚÇÓËØÃÊÏ¦ÚÎÝ
ÙÚÕÔÏÊÏÜÚÏÑÄÚÕÓÁÇÑÇÏÓËÚÇÁÙÕÊÇÓËÃÜÙËÑÇÚ¦ÚÕÂÓÏÙßÚÕÊÎÓÄÙÏÕÞØÁÕÝÔÚÏÛÁÚÜÝÄÖÜÝÙÞÕ-

Στόχος ³iØ~ÈKÓ¨iiØ ¨³oÒViÙ{Òi³iÜÉ{~{{Ñ~~Ñ{~Ñ³Ñ~ÉÈÑ³{~ÐËÜÈÜÊ³³³Ñ{ÑÌ³i~¨Ëi
ÒÃÇÙËÙÚÕ)SVVTILYN¬ÕÆØÑÕÝ
ÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÝßÖÄÚÕÔÄØÕÚÎÝ
ÇÔÜÔßÓÃÇÝÈ¦ÙËÏÚÕßÔÁÕßÔÕÓÕÙÞËÊÃÕßÎÚÕßØÑÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÇÐÏÕÖÕÏÂÙËÏÚÕÔ
ÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÄÚÎÝÞ×ØÕ×ÙÚË
ÔÇÇßÐÂÙËÏÚÕÞØÁÕÝÚÎÝÑÇÏÔÇ
ÇÍÕØ¦ÙËÏÓËØÃÊÏÕÙËÏÊÏÜÚÏÑÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ±ÖÄ¦ÒÒËÝÙßÔÛÂÑËÝ
ÛÇÊßÙÑÕÒËßÄÚÇÔÔÇÇÔÚÒÂÙËÏÚÇ
ÞØÂÓÇÚÇÇÖÄÐÁÔÕßÝÊÇÔËÏÙÚÁÝ
ÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÇÖÄ¦ÒÒËÝÇÔÇÊßÄÓËÔËÝÕÏÑÕÔÕÓÃËÝÙßÓÖÒÂØÜÙËÕÃÊÏÕÝ
©ÏÑÏÔÂÙËÏÝÚÕßÚÇÓËÃÕßÄÙËÝ
ÊÎÒÇÊÂÇÌÕØÕÆÔÚÏÝËÖËÔÊÆÙËÏÝ
ÙËÏÊÏÜÚÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÚÎÝÞ×ØÇÝ

ÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇËÐÇÏØËÛÕÆÔÇÖÄÖÕÒÒÁÝØßÛÓÏÙÚÏÑÁÝËÖÏÚÇÍÁÝÚÕßÏÊÏÜÚÏÑÕÆÊÏÑÇÃÕßÑÇÏÚÜÔÑÇÔÄÔÜÔ
ÚÎÝÑËÌÇÒÇÏÇÍÕØ¦ÝÖÏÖÒÁÕÔÚÕ
;=-ÊËÔÛÇÕÌËÃÒËÏÔÇÇÖÕàÎÓÏ×ÔËÏÚÕßÝÓËÚÄÞÕßÝÚÎÝÓËÏÕÉÎÌÃÇÝÙËÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÞØÕÔÏÑÄ
ÖËØÏÛ×ØÏÕÄÖÜÝÖØÕÈÒËÖÄÚÇÔ
ÓÁÞØÏÙÂÓËØÇËÌÄÙÕÔÇÖÕÊËÃÐËÏ
ÄÚÏÕÏÑÏÔÂÙËÏÝÚÕßÖØÕÙÈÒÁÖÕßÔ
ÙÚÎÈËÒÚÃÜÙÎÚÕßÏÙÕÒÕÍÏÙÓÕÆ
ÚÎÝËÑ¦ÙÚÕÚËËÚÇÏØËÃÇÝÐÃàËÏÔÇ
ÙÎÓËÏÜÛËÃÄÚÏÕÏ¬ÕÆØÑÕÏÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÏÁÞÕßÔËÑÛËÏ¦ÙËÏÚÕÑØÇÚÏÑÄ
ËÖËÔÊßÚÏÑÄÚÇÓËÃÕÇÔÇÌÁØÕÔÚÇÝ
ÄÚÏÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÚÏÝÇÊßÔÇÓÃËÝ
ÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ¬Õ;=-ÚÕÕÖÕÃÕ

ÓÁÞØÏÚÕËÃÞËÇÐÃÇÊÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔËßØ×ÑÇÚÁÞËÏÓËØÃÊÏÇ
ÙÚÏÝÓËÍÇÒÆÚËØËÝËÚÇÏØËÃËÝÚÎÝ
Þ×ØÇÝÓËÚÇÐÆÇßÚ×ÔÕËÛÔÏÑÄÝ
ÇËØÕÓËÚÇÌÕØÁÇÝ;\YRPZO(PYSPULZ
ÑÇÏÎÚØ¦ÖËàÇAPYHH[)HUR
ÑÊÎÒÕÝËÃÔÇÏÕÇÔÚÃÑÚßÖÕÝÚÕß
ÑÕØÜÔÕáÕÆÙÚÎÔÚÕßØÑÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÓÁÙÜÚÜÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÙÚÕÏÞËÃÜÔÚÕß¡ÇØÚÃÕßÑÇÛ×ÝÙÎÓËÏ×ÛÎÑËÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÓÎÔÏÇÃÕ
ÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÄÁÒÒËÏÓÓÇÙËÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÊËÑÇÚÁÙÙËØÇÞØÄÔÏÇ¬Õ
ÁÒÒËÏÓÓÇÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÙÚÇ 
ÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÚÕßØÑÏÑÁÝÒÃØËÝ
ËÔ×ÚÕÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÚÕß¡ÇØÚÃÕß
ÚÕß ÇÔËØÞÄÚÇÔÙËÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÒÃØËÝÖÃÙÎÝÍÏÇ
ÕÒÄÑÒÎØÕÚÕÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÁÚÕÝ
ÚÕÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÄÁÒÒËÏÓÓÇ¦ÍÍÏàËÚÇÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÒÃØËÝ
ÊÏÄÍÑÜÙÎÚÕßËÒÒËÃÓÓÇÚÕÝ
ÕÌËÃÒËÚÇÏÏÊÃÜÝÙÚÇÖËØÏÕØÏÙÚÏÑ¦
ÓÁÚØÇÒÄÍÜÑÕØÜÔÕáÕÆÚÇÕÖÕÃÇ
ËÖÏÈÒÂÛÎÑÇÔÓÁÙÇÙÚÕÔ¡¦ØÚÏÕ
ÑÇÏÁÞÕßÔÖÇØÇÒÆÙËÏÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇ±ÖËÔÛßÓÃàËÚÇÏ
ÖÜÝÎ¬ÕßØÑÃÇÁÞËÏÂÊÎÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÖÇÑÁÚÕÙÚÂØÏÐÎÝÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÚÎÝÆÉÕßÝÊÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔÒÏØ×Ô ÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ
ÊÕÒ¦ØÏÇÚÕÕÖÕÃÕÇÖÕÚËÒËÃÚÇÏ
ÑÇÚ¦ÑÆØÏÕÒÄÍÕÇÖÄÇÔÇÈÕÒÁÝ
ÖÒÎØÜÓ×ÔÌÄØÜÔÖØÕÑËÏÓÁÔÕß
ÔÇÓÖÕØÁÙÕßÔÕÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÔÇ
ÇÔÚËÖËÐÁÒÛÕßÔÙÚÎÔÑØÃÙÎÚÕß
ÑÕØÜÔÕáÕÆ

ËÖÃÊØÇÙÎÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÕßÝ¬ÎÔÇÑØÏÈÂÓËÛÕÊÕÒÕÍÃÇÖØÕÚËÃÔËÏÔÇÚÎÔÑÇÚÇØÚÃÙËÏ
ÎßØÜÖÇáÑÂÖÏÚØÕÖÂ©ÏËÖËÔÊÆÙËÏÝÖØÁÖËÏÔÇËÃÔÇÏÊÏ¦ØÑËÏÇÝ
ËÚ×Ô®ÒÁËÏËÐßÖÎØÁÚÎÙÎÚÜÔ
ÔÁÜÔÞØË×ÔÛÇÍÃÔËÏÈ¦ÙËÏÚÕß
ÚÕßÑ¦ÛËÑØ¦ÚÕßÝÓÁÒÕßÝ®ÙË
È¦ÛÕÝÁÜÝËÚ×Ô®ÎÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝÄÚÏÎÙßÔÚÕÔÏÙÓÁÔÎÇÔ¦ÑÇÓÉÎÛÇÑÕÙÚÃÙËÏÖÕÒÆ®ÚÕÖÕÛËÚËÃ
ÚÕÖÏÛÇÔÄÓÁÍËÛÕÝÚÕßÚÇÓËÃÕßÍÆØÜÙÚÕÚØÏÙËßØ×
¬ÕÔÃàËÏÊËÚÕßÝÒÄÍÕßÝÍÏÇÚÕßÝ
ÕÖÕÃÕßÝÎÙÆÙÚÇÙÎÚÕßÔÁÕßÚÇÓËÃÕßËÃÔÇÏÑØÃÙÏÓÎÝÙÎÓÇÙÃÇÝÍÏÇ
ÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÎÝÓËÍÇÒÆÚËØÎÝÑØÃÙÎÝÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÎÝ®
ÄÖÜÝÞÇØÇÑÚÎØÃàËÏÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇ!
ÇÞØËÏÇÙÚÕÆÔÚËØ¦ÙÚÏËÝÊÇÖ¦ÔËÝ
ÍÏÇÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÓËÚÏÝËÖËÔÊßÚÏÑÁÝÇÔ¦ÍÑËÝÚÎÝËÖÄÓËÔÎÝÓÁØÇÝ®ÒÁËÏÔÛÁÒÕßÓËÔÇÑÏÔÎÛÕÆÓËÙÚÕßÝÃÊÏÕßÝØßÛÓÕÆÝßÖ¦ØÞËÏ
ÇÔ¦ÍÑÎÍÏÇÑÕÏÔÂÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎ
ÚÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔÇßÚ×ÔÏÇÌÕØËÚÏÑ¦Þ×ØËÝÖÕßÁÞÕßÔÚÎÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÛÇÇÔÇÑ¦ÓÉÕßÔ
ÚÇÞÁÜÝËÔ×¦ÒÒËÝÛÇÓËÃÔÕßÔÖÃÙÜ
ÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÝÚÏÝÇÖÕÑÒÃÙËÏÝÓËÚÇÐÆ
ÚÜÔÑØÇÚ×ÔÓËÒ×ÔÓËÚØÄÖÕÖÕßÛÇ
ÙÎÓ¦ÔËÏÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝßØÜà×ÔÎÝ®
ÖÏÖÒÁÕÔÇÔÇØÍÂÙËÏÎÇÔ¦ÑÇÓÉÎÑÏÔÊßÔËÆÕßÓËÔÇÚËÛÕÆÓËËÑÚÄÝÇÍ×ÔÇÙÚÎÔÑÕÆØÙÇÚÕß
ÕßÇÏ×ÔÇ®ÚÕÔÃàËÏÓÁÔÕÔÚÇÝÖÃÙÜÙËÚËÞÔÕÒÕÍÃËÝÄÖÜÝÚÕ.ÑÇÏ
ÎÚËÞÔÎÚÂÔÕÎÓÕÙÆÔÎËÒÃÍÇ
ÞØÄÔÏÇÊËÔÛÇÓÖÕØÕÆÓËÖÒÁÕÔÔÇ
ÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÕÆÓËÚÏÝÑÇÏÚÎÔ
ÃÔÇ®©¦ÒÒÕÝßÖÕßØÍÄÝÊÎÒ×ÔËÏÖÕÒÆÏÑÇÔÕÖÕÏÎÓÁÔÕÝ®ÓËÚÕ
ÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÖÕÒÒÕÃÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÏ
ÑÇÏÖÕÒÏÚÏÑÕÃÎÍÁÚËÝÙÚÎËØÓÇÔÃÇ
ÇÒÒ¦àÕßÔÍÔ×ÓÎÑÇÏÙÚÎØÃàÕßÔÚÎÔ
ÖØÄÚÇÙÂÓÇÝ®

Η ερμηνεία της συμφωνίας
©ÑË¡ËØÞÇØÇÑÚÎØÃàËÏÙÜÙÚÁÝ®ÚÏÝÖØ×ÚËÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÖÕßËÒÂÌÛÎÙÇÔ
ÙËËÖÃÖËÊÕÑØÇÚ×ÔÓËÒ×ÔÇÒÒ¦
ÑÇÏÇÖÄÚÎÔ ÕÓÏÙÏÄÔÇÔÇÙÚÕÒÂ
ßÓÌ×ÔÕßÚÇÛËØÄÚÎÚÇÝÑÇÏÔ¦ÖÚßÐÎÝÞÇÒ¦ØÜÙÎÑÇÔÄÔÜÔÖËØÃÑØÇÚÏÑ×ÔËÔÏÙÞÆÙËÜÔÑÇÏÚÎÔ
 ¬ÏÇÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÖÇÑÁÚÕÚÜÔ
ÊÏÙËßØ×ÖÕßÙßÓÌÜÔÂÛÎÑË
ÆÙÚËØÇÇÖÄÓÇÑØÁÝÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝ®ÙÚÕ,\YVNYV\WÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎÁÓÖÚÎÒÁËÏÖÜÝÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÑÇÒÄÑÇÏÏÙÞßØÄ®ÙÞÁÊÏÕ
ÚÕÔÃàÕÔÚÇÝÄÚÏÚÕ¬ÇÓËÃÕÔ¦ÑÇÓÉÎÝÇÖÕÚËÒËÃÑÕÓÈÏÑÄÓÁØÕÝ®ÚÕß
ÑÇÏÄÚÏÎÇÒÒÃÇÊËÔÛÇÇÖÕÊËÞÛËÃ
ÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚËÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÔÇÖÇØÇÖËÓÌÛËÃÙÚÏÝËÒÒÎÔÏÑÁÝÑÇÒÁÔÊËÝ

ØÜÚÎÛËÃÝÍÏÇÚÎÙÚ¦ÙÎÚÎÝ©ÒÒÇÔÊÃÇÝÙÚÏÝÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝÇßÚÁÝÙÎÓËÏ×ÔËÏÄÚÏÂÚÇÔÙÑÒÎØÂ
ÑÇÛ»ÄÒÎÚÎÊÏ¦ØÑËÏ¦ÚÕßÝÇÒÒ¦
ÊËÔÂÚÇÔÇØÔÎÚÏÑÂ®©ÒËÝÕÏÑßÈËØÔÂÙËÏÝÖØÁÖËÏÔÇÊÏÇÞËÏØÏÙÚÕÆÔ
ÚÎÔÑÕÏÔÂÍÔ×ÓÎÙÚÎÞ×ØÇÚÕßÝ
ÖÇØÇÚÎØËÃÇÔÇÌÁØÕÔÚÇÝÄÚÏÙÚÎÔ
ÚËÒÏÑÂËßÛËÃÇÚÜÔÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÜÔÚÕß,\YVNYV\WÙßÔËØÍ¦ÙÚÎÑÇÙÚËÔ¦ÓËÚÕÔ©ÒÒÇÔÊÄÕÓÄÒÕÍÄ
ÓÕßÄÖÑË²ÕÆÑÙÚØÇÑÇÏÇÔÕÃÐÇÓË
ÚÕÔÊØÄÓÕÍÏÇÁÔÇÙßÓÈÏÈÇÙÓÄ®
¡ÔÎÓÕÔËÆËÏËÖÃÙÎÝÚÕÔØÄÒÕÚÕß
ÖØÕÁÊØÕß¡ÇÑØÄÔÑÇÏÚÕßÚÎÒËÌÜÔÂÓÇÚÄÝÚÕßÙÚÕÔ¡ÇØÑªÕÆÚË
ÚÕÖØÜÃÚÎÝÖËØÇÙÓÁÔÎÝÁÓÖÚÎÝ
ÙÚÎÔßÖÁØÈÇÙÎÚÕßÇÊÏËÐÄÊÕß
ÃÔÇÏÙÇÌÁÝÜÙÚÄÙÕÄÚÏÎ²¦ÍÎÑÇÏÚÕÇØÃÙÏÁÞÕßÔËØÓÎÔËÆÙËÏ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÚÎÙßÓÌÜÔÃÇÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÙÚÕÑÕÏÔÄÇÔÇÑÕÏÔÜÛÁÔ
ÇÔÇÌÁØËÚÇÏÄÚÏÞ×ØËÝÖÕßÛÇÖØÕÙÌÆÍÕßÔÙÚÎÔÖØÕÒÎÖÚÏÑÂÖÏÙÚÜÚÏÑÂÍØÇÓÓÂ,**3ÚÕß,:4ÛÇ
ÓÖÕØÕÆÔÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙÕßÔÚÕßÝ
ÖÄØÕßÝÍÏÇÔÇÑÇÒÆÉÕßÔÁÓÓËÙÇ
ÑÇÏ¦ÓËÙÇÑÄÙÚÎßÍËÃÇÝÛËØÇÖËÃÇÝÑÇÏÖØÄÒÎÉÎÝ®ÖÕßÛÇÖØÕÑÆÉÕßÔÇÖÄÚÎÔÑØÃÙÎÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÚÎÙßÔÁÔÚËßÐÎ¬ÆÖÕßÖÕß
ÖÇØÇÞ×ØÎÙËÓËÚ¦ÚÕ,\YVNYV\W
ÕÑ²ÕÆÑÙÚØÇÇÖÁÑÒËÏÙËÑ¦ÛËËÔÊËÞÄÓËÔÕÞØÂÙÎÝÚÜÔÖÄØÜÔÚÎÝ
ÖÏÙÚÜÚÏÑÂÝÍØÇÓÓÂÝÚÕß,:4ÍÏÇ
ÚÄÔÜÙÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
ÁØÜÄÚÏÑ¦ÖÕÏÇÑØ¦ÚÎÓÁÒÎ
ÚÕÇÓÌÏÙÈÎÚÕÆÔÇÒÒ¦ËÃÔÇÏÍØÇÓÓÁÔÕÐËÑ¦ÛÇØÇ®ÒÁËÏÕÑË¡ËØ
ÖØÕÒÎÖÚÏÑÂÍØÇÓÓÂÇÌÕØ¦ÑÇÏ
ÚÕÑÄÙÚÕÝÖØÄÒÎÉÎÝ¶ÑÇÏÚÇÓÁÚØÇÑÇØÇÔÚÃÔÇÝËÃÔÇÏÙÇÌ×ÝÓÁØÕÝÚÎÝÖØÄÒÎÉÎÝØÇÕÏÙßÔÁÖËÏËÝÚÎÝÑÇØÇÔÚÃÔÇÝÛÇÁÖØËÖË
ÔÇßÖ¦ÍÕÔÚÇÏÙÚÎÔËÓÈÁÒËÏÇÚÜÔ
ÖØÕÍØÇÓÓ¦ÚÜÔÚÕß,:4®ÎÒ×ÔËÏ
Ö¦ÔÚÜÝÇÖÕÒÆÚÜÝÖËÖËÏÙÓÁÔÕÝ®
ÄÚÏÊËÔÛÇÖØÕÑÆÉÕßÔÊÏÇÌÜÔÃËÝÙÚÎÔÖØ¦ÐÎÙÚÕàÂÚÎÓÇÇßÚÄ
ØÜÚÎÛËÃÝÍÏÇÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕ
ÓÏÇÝÑØÃÙÎÝÞØÁÕßÝÙÚÎÔÚÇÒÃÇË¦Ô
ÊËÔÙßÓÌÜÔÂÙÕßÔÚÇÑØ¦ÚÎÓÁÒÎ
ÙÚÎÔÁÑÊÕÙÎÑÕÏÔÕÆÞØÁÕßÝÕ¦ÒÒÕÝßÖÕßØÍÄÝËÖÇÏÔËÃËÓÓÁÙÜÝÚÎÔ
ÖØÕÑ¦ÚÕÞÄÚÕßÙÚÕ)LYJ` ØÏÙÚÃÔ
ÇÍÑ¦ØÔÚ!©ÖÜÝÐÁØËÚËÎ ¬
ÖÇÃàËÏÚÕÔØÄÒÕÚÎÝÇÑØÏÈ×ÝÄÖÜÝ
ÖØÁÖËÏÑÇÏÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÖÏÙÚËÆÜÄÚÏ
ÇÖÕÚËÒËÃÚÎÔÑÇÒÆÚËØÎÖØÕÙÚÇÙÃÇ
ÑÇÚ¦ÕÖÕÏÇÙÊÂÖÕÚËßÖÕÉÃÇÝÑØÃÙÎÝ
ÞØÁÕßÝ®¬ÁÒÕÝÊËÔÇÖÕÑÒËÃËÏÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÔÇÖØÕÙÌÆÍËÏÑÇÏÎÇÒÒÃÇ
ÙÚÎÔÖØÕÒÎÖÚÏÑÂÖÏÙÚÜÚÏÑÂÍØÇÓÓÂ
ÚÕß,:4!ËÔÓÖÕØ×ÔÇÙÇÝÖÜ
ÍÏÇÚÃÊËÔÐÁØÜÖÕÏËÝÛÇËÃÔÇÏÕÏÇÔ¦ÍÑËÝÚÕßÍÇÒÒÏÑÕÆÑØ¦ÚÕßÝÙËÊÆÕ
ÚØËÏÝÂÚÁÙÙËØÏÝÓÂÔËÝ®

Συμφωνία για στήριξη
αεροπορικών στις ΗΠΑ
Σε κατ’ αρχήνÙßÓÌÜÔÃÇÑÇÚÁÒÎÐËÎ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÓËÚÏÝËÍÞ×ØÏËÝÓËÍ¦ÒËÝÇËØÕÖÕØÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝ
ÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÏÝÖØÕâÖÕÛÁÙËÏÝÚÕßÓËÍ¦ÒÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÙÚÂØÏÐÎÝÍÏÇÚÎ
ÊÏÇÚÂØÎÙÎÚÕßÖØÕÙÜÖÏÑÕÆÚÕßÝ¬Õ
ÖØÄÍØÇÓÓÇÊÏÇÛÁÚËÏÑÕÔÊÆÒÏÇÆÉÕßÝ
ÊÏÙÊÕÒÑÇÏÙËÇßÚÄÁÞÕßÔÖØÕÙÚØÁÐËÏÓÁÞØÏÙÚÏÍÓÂÝÕÏËÐÂÝÇËØÕÓËÚÇÌÕØËÃÝ!(SHZRH(PYSPULZ(SSLNPHU[
(PY(TLYPJHU(PYSPULZ+LS[H(PY3PULZ
-YVU[PLY(PYSPULZ/H^HPPHU(PYSPULZ
1L[)S\L(PY^H`Z<UP[LK(PYSPULZ
:R`>LZ[ (PYSPULZ ÑÇÏ :V\[O^LZ[
(PYSPULZÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÇØÜÍÂÍÏÇÚÎ
ÓÏÙÛÕÊÕÙÃÇÚÕßÑÒ¦ÊÕßÇÖÕÚËÒËÃÓÁØÕÝÚÕßÙßÔÕÒÏÑÕÆÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝ
ÙÚÂØÏÐÎÝÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÖÕßËÔÁÑØÏÔËÚÕ ÕÍÑØÁÙÕÚÕÔ
¡¦ØÚÏÕ¬ÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÎÓÁØËÝËÃÞË
ÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃÁÔÚÇÙÎËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝ
ËÖÏÓÕÔÂÝÚÕßßÖÕßØÍËÃÕß©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÕÏÓËÍÇÒÆÚËØÕÏÇËØÕÓËÚÇÌÕØËÃÝ
ÔÇÇÖÕÖÒÎØ×ÙÕßÔÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÓÁØÕÝÚÎÝÑØÇÚÏÑÂÝÈÕÂÛËÏÇÝÑÇÏËÔÚÁÒËÏÕÏÊÆÕÖÒËßØÁÝÙßÓÌ×ÔÎÙÇÔÄÚÏ
ÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂËÔÃÙÞßÙÎÛÇÙßÔÃÙÚÇÚÇÏËÔÓÁØËÏÙËÊ¦ÔËÏÇÑÇÏËÔÓÁØËÏÙË
ÊÜØËÁÝ¬ÕÊËßÖÕßØÍËÃÕ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô
ÛÇÁÞËÏÚÕÊÏÑÇÃÜÓÇÇÖÄÑÚÎÙÎÝÓËÚÕÞ×ÔÙËËÖÏÓÁØÕßÝÇËØÕÖÕØÏÑÁÝÄÖÜÝ
ÇÔÇÌÁØÕßÔÙËÙÞËÚÏÑÄÊÎÓÕÙÃËßÓÇ
ÕÏ5L^@VYR;PTLZ©ÏÜÌËÒÕÆÓËÔËÝ
ËÚÇÏØËÃËÝÊËÔÛÇÖØÁÖËÏÓÁÞØÏÑÇÏÚÕÔ
ËÖÚÁÓÈØÏÕÔÇÑ¦ÔÕßÔÖËØÏÑÕÖÁÝÓÏ-

ÙÛ×ÔÂÓËÍ¦ÒÕÇØÏÛÓÄÇÖÕÒÆÙËÜÔ
ÇÒÒ¦ÕÆÚËÑÇÏÔÇËÖÇÔÇÍÕØ¦ÙÕßÔÓËÚÕÞÁÝÚÕßÝÂÔÇÊÏÇÛÁÙÕßÔÓÁØÏÙÓÇ
ÁÜÝÚÕßÞØÄÔÕßÚÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕ ÇÚ¦ÚÕÔßÖÕßØÍÄ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÚÃÈËÔ
¡ÔÕÆÚÙÏÔÎÖØÕÇÔÇÌËØÛËÃÙÇÙßÓÌÜÔÃÇÇÌËÔÄÝÊÏÇÙÌÇÒÃàËÏÚÎÔËÖÏÈÃÜÙÎ
ËÔÄÝÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝÙÎÓÇÙÃÇÝÑÒ¦ÊÕß
ÇÌËÚÁØÕßÁÞËÏËßËØÍËÚÂÓÇÚÇÍÏÇÚÕßÝ
ÌÕØÕÒÕÍÕßÓÁÔÕßÝ
ÐÃàËÏÔÇÇÔÇÌËØÛËÃÖÜÝÚÕßÖÕßØÍËÃÕÇÙÑÕÆÙËÖÏÁÙËÏÝÙÚÕßÝÇËØÕÓËÚÇÌÕØËÃÝÔÇÇÖÕÖÒÎØ×ÙÕßÔÙËÈ¦ÛÕÝÖËÔÚÇËÚÃÇÝÚÕ ÚÎÝÑØÇÚÏÑÂÝ
ÈÕÂÛËÏÇÝËÔ×ÚÇÙÚËÒÁÞÎÚÕßÝÑÇÏÕÏ
ÙßÔÊÏÑÇÒÏÙÚÏÑÕÃÎÍÁÚËÝÊÏÇÓÇØÚÆØÕÔÚÇÔÊÏÄÚÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎÚÕßÓËØÏÑÇÔÕÆÖØÕÁÊØÕß§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖ
ÓËÚÁÚØËÉËÚÏÝÊÜØËÁÝÖÕßËÃÞËÙßÓÌÜÔÂÙËÏÚÕ ÕÍÑØÁÙÕÙËÊ¦ÔËÏÇ
ÔÇÌÁØËÚÇÏÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÖÜÝÎ
(TLYPJHU(PYSPULZÛÇÒ¦ÈËÏÈÕÂÛËÏÇ
ÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÑÇÏÎ+LS[HÊÏÙ
ÊÕÒ¦ØÏÇ¬ÕßÖÕßØÍËÃÕ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô
ÊÏËßÑØÃÔÏÙËÄÚÏÄÙËÝËÚÇÏØËÃËÝÒ¦ÈÕßÔ
ÈÕÂÛËÏÇÁÜÝËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÊÕÒ¦ØÏÇÊËÔßÖÕÞØËÕÆÔÚÇÏÙËÇÖÕàÎÓÃÜÙÎÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ¬ÁÒÕÝÚÕÖÕÏÇ
ËÃÔÇÏÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÙÚÕÔÑÒ¦ÊÕÌÇÃÔËÚÇÏÇÖÄÚÕÄÚÏÚÎÔÎ¡ÇØÚÃÕßÕÏ
ÇØÓÄÊÏËÝßÖÎØËÙÃËÝÁÒËÍÐÇÔËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇËÖÏÈ¦ÚËÝËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÑÇÏ
ÏÖÚÇÓÁÔÕßÝÙÚÇÇËØÕÊØÄÓÏÇÚÜÔ
ÑÇÏÙÚÏÝ¡ÇØÚÃÕßÇßÚÕÃÁÌÛÇÔÇÔ
ÓÄÒÏÝÚÏÝ
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Η παγκόσμια οικονομία
και το ψηφιακό της μέλλον
Ο ιός αλλάζει βίαια τα επιχειρηματικά και εργασιακά μοντέλα
Οι ηγέτες ÚÕßÑÄÙÓÕßÑÇÏÕÏÓËÍÇÒÆÚËØÕÏÊÏËÛÔËÃÝÕØÍÇÔÏÙÓÕÃÙßÔËÊØÏ¦àÕßÔÓÁÙÜÚÎÒËÊÏÇÙÑÁÉËÜÔÕÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÒËÏÚÕßØÍÕÆÔ
ÓËÚÎÒËØÍÇÙÃÇÑÇÏÚÇÖÇÏÊÏ¦ËÑÖÇÏÊËÆÕÔÚÇÏÓËÚÎÒËÑÖÇÃÊËßÙÎ
ÓÁÙÜÔÚËØÔËÚÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔ
<5,:*6ÚÕ  ÚÜÔÓÇÛÎÚ×Ô
ÇÔ¦ÚÕÔÑÄÙÓÕÖÇØÇÓÁÔËÏÙÖÃÚÏÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÊÏÙÖÇÏÊÏ¦
©ÏËÑÖÇÏÊËßÚÏÑÕÃÇÔÇÍÑ¦àÕÔÚÇÏ

Τηλεδιάσκεψη,
τηλεργασία,
τηλεκπαίδευση...
Μέσα σε λίγες
ημέρες, ο κόσμος
αλλάζει συνήθειες
και πρακτικές
δεκαετιών.
ËÙÖËßÙÓÁÔÇÑÇÏÞÜØÃÝÚÎÔÇÖÇÏÚÕÆÓËÔÎÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃÇÔÇÊÏÕØÍÇÔ×ÙÕßÔVUSPULÓÇÛÂÓÇÚÇ
ËÚÂÙÏÇÖÇØ¦ÒÒÎÒÎÙÆÔÕÊÕÝÚÕß
§¬ÑÇÏÚÎÝÇÍÑÄÙÓÏÇÝ¬Ø¦ÖËàÇÝÊÏÕØÍÇÔ×ÔËÚÇÏVUSPULÇßÚÂÔÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇËÔ×ÕÏÇÑØÕ¦ÙËÏÝÙÚÕÔ×ÚÇÚÕÏÑÇÙÚÂØÏÕ
ÚÜÔÛÇÍÃÔÕßÔÍÏÇÖØ×ÚÎ
ÌÕØ¦ÓËÚÎÞØÂÙÎÚÜÔÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×Ô
ÔÕÒÃÍÕÏÝÎÖÇÔÊÎÓÃÇÚÕß
ÑÕØÜÔÕáÕÆÇÔ¦ÍÑÇÙËÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÕÏÑÕÔÕÓÃÇÔÇØÃÐËÏËÙÖËßÙÓÁÔÇÓÏÇÓÇÚÏ¦ÙÚÕÉÎÌÏÇÑÄ
ÚÎÝÓÁÒÒÕÔÚÎÔÖØ¦ÐÎÕÑÄÙÓÕÝÑ¦ÔËÏÓÏÇÍËÔÏÑÂÊÕÑÏÓÂ

ËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑ×ÔÑÇÏËØÍÇÙÏÇÑ×Ô
ÖØÇÑÚÏÑ×ÔÖÕßËÊ×ÑÇÏÑÇÏØÄ
ÌÇÃÔÕÔÚÇÏØËÇÒÏÙÚÏÑÁÝÑÇÏËÌÇØÓÄÙÏÓËÝÚÕÓËÚÇÐÆÄÓÜÝËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ¦ÔÛØÜÖÕÏÁÞÕßÔÞ¦ÙËÏ
ÚÎÊÕßÒËÏ¦ÚÕßÝÇÖÄÁÔÇËßØÆÚÇÚÕÌ¦ÙÓÇÚÕÓÁÜÔ!ÙËØÈÏÚÄØÕÏ ÇËØÕÙßÔÕÊÕÃ ÍßÓÔÇÙÚÁÝ
ÑÇÏÑ¦ÛËËÃÊÕßÝËÖ¦ÍÍËÒÓÇÚÕß
ËßØÆÚËØÕßÚÕÓÁÇÚÜÔßÖÎØËÙÏ×ÔÊËÔÒËÏÚÕßØÍËÃ©ÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÙÞËÚÏÑÄØËÖÕØÚ¦àÚÕß
)SVVTILYNÇßÚÄÑÇÛÏÙÚ¦ËÖÏÚÇÑÚÏÑÂÄÙÕÖÕÚÁÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÔÇ
ÊÏÇÙÌÇÒÏÙÛËÃÎËÖÏÈÃÜÙÎÚÜÔÚÕÓÁÜÔÖÕßÓÖÕØÕÆÔÔÇÒËÏÚÕßØÍÂÙÕßÔVUSPULÑÇÛ×ÝÎÖÇÍÑÄÙÓÏÇÕÏÑÕÔÕÓÃÇÊÏÁØÞËÚÇÏÚÏÝÖÏÕ
ÙÑÕÚËÏÔÁÝÎÓÁØËÝÚÎÝÓËÚ¦ÚÎ
¡ËÍ¦ÒÎ±ÌËÙÎ
¬ÕÓÁÍËÛÕÝÚÎÝÉÎÌÏÇÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÊËÔËÃÔÇÏËÆÑÕÒÕÔÇ
ßÖÕÒÕÍÏÙÚËÃßÖÎØËÙÃÇÚÜÔ
ÔÜÓÁÔÜÔÛÔ×ÔÍÏÇÚÕÓÖÄØÏÕÑÇÏÚÎÔÔ¦ÖÚßÐÎ<5*;(+
ËÖÏÞËÏØËÃÓÏÇÍËÔÏÑÂËÑÚÃÓÎÙÎ
ÚÕßÓËÍÁÛÕßÝÚÎÝÙËÁÔÇÌ¦ÙÓÇ
ÇÖÄ ÁÜÝ ÚÕßÖÇÍÑÄÙÓÏÕß
±Ö¦ØÞÕßÔÌßÙÏÑ¦ÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝÇÖÕÑÒÃÙËÏÝÇÖÄÞ×ØÇÙËÞ×ØÇÃÔÇÏÜÙÚÄÙÕÙÇÌÁÝÖÜÝ
ÄÙËÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÂÞ×ØËÝÁÞÕßÔ
ÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÓËÚÇÌÁØÕßÔ
VUSPULÚÏÝËÓÖÕØÏÑÁÝÙßÔÇÒÒÇÍÁÝ
ÂÑÇÏÚÎÔÖÇØÕÞÂßÖÎØËÙÏ×ÔÛÇ
ÚÕÑ¦ÔÕßÔÍÏÇÔÇÖËØÏÕØÃÙÕßÔ
ÄÙÕÓÖÕØÕÆÔÚÏÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÚÎÝ
ÖÇÔÊÎÓÃÇÝ
ÚÏÝ ÖØÏÒÃÕßÎ4PJYVZVM[
ÇÔÁÌËØËÖÜÝÓËÚ¦ÚÎÎ¡ÇØÚÃÕßËÑÚÏÔ¦ÞÛÎÑËÑÇÚ¦ Î
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Διαχειρίσιμες
οι επιπτώσεις της κρίσης
στην αγορά γραφείων
Λιγότεροι σύγχρονοι χώροι, μεγαλύτερη η ζήτηση
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

«Θωρακισμένη» εμφανίζεται η ελληνική αγορά γραφείων απέναντι
στην επικείμενη ύφεση, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα σύγχρονα
κτίρια γραφείων, για τα οποία η
ζήτηση εκτιμάται ότι θα παραμείνει
υψηλή, ακριβώς λόγω της έλλειψής
τους. Ακόμα δηλαδή κι αν η ύφεση
των επόμενων μηνών πλήξει προσωρινά την αγορά, η επίδραση στα
κτίρια γραφείων σύγχρονων προδιαγραφών θα είναι περιορισμένη,
ως αποτέλεσμα της υποεπένδυσης
στον συγκεκριμένο τομέα τα τελευταία 10 χρόνια, που έχει αφήσει
τον κλάδο με ιδιαίτερα περιορισμένο απόθεμα, συγκριτικά με τη
ζήτηση.
Ταυτόχρονα, όπως σημειώνουν
στελέχη της αγοράς ακινήτων, είναι
πιθανό τα μέτρα στήριξης της οικονομίας όχι μόνο να αναχαιτίσουν
το πλήγμα στις επιχειρήσεις (τουλάχιστον εκείνες που αναζητούν
γραφεία σύγχρονων προδιαγρα-

φών), αλλά και να θέσουν τις βάσεις
για την ταχύτερη ανάπτυξή τους
στο μέλλον, ιδίως αν συνοδευτούν
και από μια γενναία ένεση ρευστότητας και κίνητρα για επιτάχυνση
της οικονομικής ανάπτυξης, μόλις
η χώρα ξεκινήσει τη σταδιακή επιστροφή της στην ομαλή λειτουργία.Στο μεσοδιάστημα πάντως, μια
πιθανή «παρενέργεια» θα είναι ενδεχομένως η απόπειρα αρκετών
εταιρειών να επαναδιαπραγματευτούν τα υφιστάμενα μισθώματα
προς τα κάτω, έστω για ένα διάστημα. Εναλλακτικά, είναι πιθανή
η μείωση των χώρων που μισθώνουν, λόγω, π.χ., περιορισμού του
αριθμού των εργαζομένων. Αυτό
ίσως αυξήσει το ποσοστό διαθεσιμότητας γραφείων και τους κενούς
χώρους, ιδίως σε ακίνητα χαμηλότερων προδιαγραφών.
Σήμερα, σύμφωνα με στοιχεία
της Proprius, το ποσοστό διαθεσιμότητας γραφείων στην αγορά της
Αττικής διαμορφώνεται σε 8,6%,
με πτωτική τάση. Συνολικά, υπο-

λογίζεται ότι προς μίσθωση είναι
γραφεία 437.000 τ.μ. επί συνόλου
5 εκατ. τ.μ.Την άποψη αυτή συμμερίζεται και η BNP Paribas Real
Estate, η οποία στην ελληνική αγορά έχει συνάψει στρατηγική συνεργασία με τη «Δανός και Συνεργάτες». Σε σχετική έκθεσή της σημειώνει ότι μία από τις συνέπειες
στην αγορά ακινήτων από την πανδημία και την οικονομική ύφεση
που θα προκαλέσει, θα είναι και η
αύξηση των κενών χώρων γραφείων, με τη σχετική άνοδο να κρίνεται
ελεγχόμενη.Πάντως, η νέα κρίση
έρχεται σε μια περίοδο που η αγορά
γραφείων είχε ανακάμψει πλήρως,
με τις τιμές των ενοικίων για σύγχρονους χώρους, αλλά και τις αξίες,
να διαμορφώνονται στο υψηλότερο
επίπεδο της τελευταίας 10ετίας.
Σύμφωνα με έκθεση της Proprius
για το τέταρτο τρίμηνο του 2019,
οι τιμές ενοικίασης στο κέντρο της
Αθήνας προσέγγισαν ή και ξεπέρασαν τα 20 ευρώ/τ.μ. μηνιαίως,
ενώ η τάση ήταν ανοδική και για

τους επόμενους μήνες.
Συνολικά, υπολογίζεται ότι απορροφήθηκαν 74.000 τ.μ. γραφείων
μέσω νέων μισθώσεων, με την πλειονότητα εξ αυτών να αφορά ακίνητα στο κέντρο της Αθήνας
(25.000 τ.μ.) και στα βορειοανατολικά σημεία της πόλης (π.χ. Λ. Κηφισίας, Λ. Μεσογείων, Αττική Οδός),
όπου μισθώθηκαν 20.000 τ.μ. γραφείων. Εν τω μεταξύ, όπως αναφέρει σε έκθεσή της αυτή την εβδομάδα η Cushman & Wakefield, η

οποία συνεργάζεται στην Ελλάδα
με την Proprius, «κλειδί» για την
ταχύτερη επιστροφή της αγοράς
γραφείων και γενικότερα των ακινήτων εισοδήματος στην «ομαλότητα» θα διαδραματίσει το μέγεθος
της οικονομικής στήριξης και των
χρημάτων που θα διοχετευθούν
στην πραγματική οικονομία.
Οπως σημειώνουν οι αναλυτές,
«πολλές επιχειρήσεις ανά τον κόσμο
θα λάβουν κάποια οικονομική βοήθεια. Αυτή θα συνεισφέρει στην

αναχαίτιση του αριθμού των απολύσεων και θα περιορίσει την επίδραση που θα είχε, υπό άλλες συνθήκες, η αύξηση των κενών χώρων
γραφείων στις τιμές ενοικίασης.
Παράλληλα, οι ενέργειες οικονομικής στήριξης των επιχειρήσεων,
με την ενίσχυση της ρευστότητάς
τους (π.χ. μέσω προνομιακού δανεισμού και συναφών εργαλείων
χρηματοδότησης), θα αποτρέψουν
χρεοκοπίες και θα επιτρέψουν την
ταχύτερη έξοδο από την κρίση».

Επιβραδύνεται ο ρυθμός αύξησης των τιμών πώλησης κατοικιών
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

«Κατεβάζει ταχύτητα» με σταθερό
ρυθμό η αγορά κατοικίας, καθώς
παρατηρείται επιβράδυνση του
ρυθμού αύξησης των τιμών πώλησης για έξι συνεχόμενους μήνες.
Με βάση και τα στοιχεία που προκύπτουν από το πρώτο τρίμηνο
του 2020, είναι ορατά τα σημάδια
επιβράδυνσης, καθώς στην πλειονότητα των περιοχών καταγράφεται χαμηλότερος ρυθμός ενίσχυσης των αξιών, σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2019.Συγκεκριμένα, σε πανελλαδικό επίπεδο οι
τιμές αυξήθηκαν με ετήσιο ρυθμό
της τάξεως του 6% κατά το πρώτο
τρίμηνο του 2020, έναντι 6,5% κατά
το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο.
Ανάλογη ήταν και η εικόνα που
προέκυπτε κατά τη σύγκριση του
τέταρτου τριμήνου προς το τρίτο
τρίμηνο του 2019, όταν οι τιμές εί-

χαν αυξηθεί με ετήσιο ρυθμό της
τάξεως του 7,4%. Τα παραπάνω
συμπεράσματα προκύπτουν με βάση τα τελευταία στοιχεία του δείκτη
τιμών κατοικιών Spitogatos Property Index (SPI), ο οποίος διαμορφώνεται από την ανάλυση των
στοιχείων των χιλιάδων αγγελιών
ακινήτων του εν λόγω ηλεκτρονικού δικτύου.
Χαρακτηριστικότερο είναι το
παράδειγμα του κέντρου της Αθήνας, όπου σημειώθηκε ένα λίαν
σημαντικό «ράλι» τιμών κατά τη
διάρκεια της προηγούμενης διετίας,
με τις τιμές να ενισχύονται κατά
30% ή και περισσότερο, λόγω της
μεγάλης απήχησης των βραχυχρόνιων μισθώσεων και της προτίμησης πολλών επενδυτών του προγράμματος «χρυσή βίζα» να αποκτήσουν ακίνητο σε κάποια από
τις συνοικίες υψηλής τουριστικής
κίνησης. Μέχρι και το τέταρτο τρί-

μηνο του 2019, ο ρυθμός αύξησης
των τιμών στο κέντρο της Αθήνας
διαμορφωνόταν σε 10,7% σε ετήσια
βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία του
δείκτη τιμών κατοικιών Spitogatos
Property Index (SPI). Ωστόσο, κατά
τους πρώτους τρεις μήνες του 2020,

ΑΡΘΡΟ

ο ρυθμός ανόδου των τιμών στο
κέντρο υποχώρησε σε 4,8%. Στην
αντίστοιχη ετήσια σύγκριση των
τιμών κατά το τρίτο τρίμηνο του
2019, η άνοδος των τιμών διαμορφωνόταν σε 25,3% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2018, δείγ-

μα της αποκλιμάκωσης που καταγράφει πλέον το «ράλι» των τιμών
και της προσαρμογής της αγοράς
σε πιο φυσιολογικό επίπεδο. Πρόκειται για μια σαφή ένδειξη του τι
μέλλει γενέσθαι, καθώς, παρότι
τουλάχιστον κατά τους πρώτους
δύο μήνες του 2020, η αγορά κατοικίας λειτούργησε χωρίς ιδιαίτερα
προβλήματα, εντούτοις κατέστη
σαφές ότι υπήρχε κι ένα «ταβάνι»
στις αξίες που ήταν διατεθειμένοι
να πληρώσουν τόσο οι εγχώριοι
αγοραστές, όσο και – κυρίως– οι
ξένοι επενδυτές ακινήτων. Με δεδομένο ότι πλέον το αγοραστικό
ενδιαφέρον από το εξωτερικό έχει
υποχωρήσει σημαντικά, ως αποτέλεσμα της πανδημίας του κορωνοϊού, είναι αναμενόμενο να υπάρξει μια αρνητική επίδραση και στην
πορεία των τιμών των κατοικιών,
ιδίως στις περιοχές που επωφελήθηκαν από την αυξημένη ζήτηση

από ξένους επενδυτές τα προηγούμενα χρόνια.

ρες), χελιδόνια κλπ, συνυπάρχουν,
τηρώντας τις αναλογίες του κύκλου
ζωής που συναντάμε σε πιο «άγρια»
περιβάλλοντα.
Όταν στείλετε μήνυμα στο 8998
για να ασκηθείτε εκτός σπιτιού,
το περπάτημα δεν είναι το ίδιο
όπως άλλες φορές. Αποφορτισμένο
το μυαλό από σκοτούρες και προβλήματα της πεζής καθημερινότητας, είστε σε θέση να δίνετε σημασία και στην παραμικρή λεπτομέρεια στη διαδρομή σας. Με την
απουσία της βαβούρας των οχημάτων και των λοιπών ανθρωποκινούμενων θορύβων, είστε κοινωνός της αναγέννησης της φύσης.
Αν περνάτε από κάποιο ξεροπόταμο, θα ακούσετε τα βατράχια να
τραγουδούν ερωτοτροπώντας μεταξύ τους. Θα ακούσετε το θρόισμα
των φύλλων και των σταχιών από
το σιτάρι. Θα δείτε πως άλλοι συνάνθρωποι σας επιμελούνται το
δικό τους μικρό οικοσύστημα. Θα
δώσετε περισσότερη σημασία στην
αρχιτεκτονική των σπιτιών που
τόσο καιρό φάνταζαν απλοί τρισδιάστατοι όγκοι, που ξεπρόβαλλαν

δεξιά και αριστερά της διαδρομής
σας. Θα είστε σε θέση να εκτιμήσετε καλύτερα το τι εσείς πετύχατε
και ίσως δεν απολαμβάνατε όσο
θα μπορούσατε.
Το κυριότερο όμως είναι πως θα
αντιληφθείτε και θα κατανοήσετε
πως τον μόνο χρόνο που παγώσαμε
είναι αυτόν της πεζής μας ζωής.
Όλα τα πιο πάνω υποδηλώνουν
πως ο πραγματικός χρόνος δεν πάγωσε και πως η ζωή για όλα τα άλλα
συνεχίζει όχι μόνο κανονικά, αλλά
και καλύτερα αφού παίρνει ανάσες
από τις δικές μας επιβουλές. Είναι
ένα κάλεσμα της φύσης να δούμε
πως πρέπει να αποτελούμε τμήμα
της και όχι εχθρό της. Ίσως είναι
η ευκαιρία να δούμε πως κανονικά
έπρεπε να είμαστε ένα όμορφο περιουσιακό στοιχείο της φύσης και
όχι η φύση ένα περιουσιακό στοιχείο δικό μας στο οποίο επιβαλλόμαστε κατά το δοκούν.
Χριστός Ανέστη!

Τα ενοίκια
Στον αντίποδα, τα ενοίκια εξακολουθούν να κινούνται ανοδικά
με αμείωτη ένταση σε πανελλαδικό
επίπεδο. Η αύξηση κατά το φετινό
πρώτο τρίμηνο διαμορφώθηκε σε
9,5%, ή 7,37 ευρώ/τ.μ., ενώ κατά
το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο,
η άνοδος είχε αγγίξει το 9%, με το
μέσο μηνιαίο ενοίκιο να αγγίζει τα
6,73 ευρώ/τ.μ. Εξαίρεση αποτελεί
το κέντρο της Αθήνας, όπου σημειώνεται πτώση της τάξεως του
4,7%, σε 9,44 ευρώ/τ.μ., συγκριτικά
με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Υπενθυμίζεται ότι μείωση κατά
6,2% είχε σημειωθεί και κατά το
τέταρτο τρίμηνο του 2019, δείγμα
ότι πλέον οι ενοικιαστές δεν είναι
διατεθειμένοι να αποδεχθούν τις
τιμές που ζητούν οι ιδιοκτήτες.

/ Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ

Beautiful Property
Μέσα από τις συνθήκες που όλοι
ζούμε αυτή την περίοδο έρχονται
ξανά στην επιφάνεια πράγματα τα
οποία σπρώξαμε για χρόνια τώρα
βαθιά στο υποσυνείδητό μας. Πέραν
του ουσιαστικού πως όλες οι οικογένειες ζούνε και περνάνε τον χρόνο
τους ξανά μαζί και όχι μόνο ανάμεσα
στην τομή του χρόνου τους, όπως
επέβαλε το πολυάσχολο πρόγραμμα
του καθενός, εξίσου ουσιαστική είναι η περισυλλογή που έχουμε την
ευκαιρία να κάνουμε, να ανασυντάξουμε τις προτεραιότητες μας,
αλλά και να αναδείξουμε πτυχές
του εαυτού μας που ίσως να θέσαμε
σε δεύτερη μοίρα.
Δεν είναι λίγοι αυτοί που εκμεταλλεύονται τον περιορισμό στο
σπίτι για να ασχοληθούν με εργασίες που είτε χρονοτριβούσαν επειδή δεν υπήρχε χρόνος ή που παραμελούνταν επειδή κάποιος μάστορας δεν έβρισκε χρόνο για εμάς.
Μικρές ενασχολήσεις όπως, μπογιάντισμα επιφανειών της κατοικίας
μας, αλλαγής καμένων λαμπτήρων,
βερνίκωμα της πέργολας, κλάδεμα
φρακτών, μάζεμα ξερών φύλλων,








Με την απουσία της
βαβούρας των οχημάτων και των λοιπών
ανθρωποκινούμενων
θορύβων, είστε κοινωνός της αναγέννησης
της φύσης.
περιποίηση κήπου και γλαστρών,
περιποίηση επίπλων κήπου, έλεγχος
συστήματος άρδευσης, καθάρισμα
υδρορροών, συγύρισμα αποθηκών,
δίνουν και παίρνουν αυτό το διάστημα. Και είναι διασκεδαστικό,
όσο είναι και ψυχοτονικό, να βλέπεις
πως τελικά μπορούσες όλα αυτά
να τα κάνεις και εσύ χωρίς να βασίζεσαι σε άλλους. Αν πέτυχες και
τη συμμετοχή της υπόλοιπης οικογένειας, τότε ίσως πετύχατε και
το καλύτερο bonding- time.
Ένα από τα πράγματα που ενδόμυχα συμβαίνουν, όταν ασχολείστε με δραστηριότητες κήπου,

Μικρές ενασχολήσεις όπως, μπογιάντισμα, βερνίκωμα της πέργολας, κλάδε-

μα φρακτών, μάζεμα ξερών φύλλων, περιποίηση κήπου και γλαστρών, συγύρισμα αποθηκών, δίνουν και παίρνουν αυτό το διάστημα
είναι η χαμένη επικοινωνία που
ανακτάτε με τη φύση. Είναι και η
εποχή της άνοιξης τέτοια όπου όλα
αρχίζουν να μπαίνουν σε κατάσταση ανάπτυξης και άνθισης με αποτέλεσμα οι αισθήσεις σας να ξυπνάνε. Ξαφνικά δίνετε σημασία
στο τιτίβισμα των πουλιών που γυροφέρνουν το σπίτι σας. Ανακαλύπτετε πως τα σπουργίτια δεν πετάνε
απλά τυχαία γύρω σας ψάχνοντας

λίγους σπόρους και κανένα σκουληκάκι για να φάνε, αλλά έφτιαξαν
και αυτά μια φωλιά σε μια κουφάλα
δέντρου σας και ταΐζουν τα μικρά
τους, επεκτείνοντας έτσι την οικογένειας σας! Αν δε είστε από τους
τυχερούς που αναπτύξατε ένα μικρό
οικοσύστημα, θα δείτε πως διάφορα
είδη του ζωικού βασιλείου όπως
γάτες, σκαντζόχοιροι, σπουργίτια,
φάσσες, φιλικουτούνια (δεκαοχτού-

Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS, είναι
CEO της APS Andreou Property Strategy
- Chartered Surveyors.
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Αύτη ημέρα ην εποίησεν ο Κύριος αγαλλιασώμεθα
Πέντε έργα υψηλής χριστιανικής τέχνης από το Βυζαντινό Μουσείο Λευκωσίας του Ιδρύματος Μακαρίου Γ΄
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
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«Αύτη η ÑÒÎÚÂÑÇÏÇÍÃÇÎÓÁØÇÎ
ÓÃÇÚÜÔÇÈÈ¦ÚÜÔÎÈÇÙÏÒÃÝÑÇÏ
ÑßØÃÇËÕØÚÂËÕØÚ×ÔÑÇÏÖÇÔÂÍßØÏÝËÙÚÃÖÇÔÎÍÆØËÜÔ¯®É¦ÒÒËÏ
ÕßÓÔÜÊÄÝÙÚÕÔÄØÛØÕÚÕß¦ÙÞÇ
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ÚÎÔÉÇÒÚÏÑÂÚÎÔßÓÔÕÍØÇÌÃÇÑÇÏ
ÌßÙÏÑ¦ÚÎÔÇÍÏÕÍØÇÌÃÇÔ¦ÙÚÇÙÎÚÕßÎÙÕÆ²ØÏÙÚÕÆÇÖÕÚËÒËÃÚÕ
ÑËÔÚØÏÑÄÑÇÏÛËÓËÒÏ×ÊËÝÍËÍÕÔÄÝ
ÚÎÝÞØÏÙÚÏÇÔÏÑÂÝÖÃÙÚÎÝàÜÂÝÑÇÏ
ÛËÕÒÕÍÃÇÝ¬Õ¦ÙÞÇÎËÕØÚÂÚÜÔ
ËÕØÚ×ÔÇÖÕÚËÒËÃËÒÖÃÊÇÑÇÏÌÜÝ
ÍÏÇËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÑÇÚÕÃÑÕßÝÚÕß
ÖÒÇÔÂÚÎÑÇÏÇÔ¦ÚÕÔÑÄÙÓÕËÕØÚ¦àËÚÇÏÇÖÄÚÕßÝÞØÏÙÚÏÇÔÕÆÝÓË
ÚÕÔÃÊÏÕÖÄÛÕÞÇØ¦ÑÇÏÒÇÓÖØÄÚÎÚÇËÏÑÇÙÚÏÑÂÇÖËÏÑÄÔÏÙÎÚÕß
ËÔÒÄÍÜÍËÍÕÔÄÚÕÝÑÇÚÁÞËÏÏÊÏÇÃÚËØÇÙÎÓÇÔÚÏÑÂÛÁÙÎÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇ
ÚÎÝÞØÏÙÚÏÇÔÏÑÂÝËÏÑÕÔÕÍØÇÌÏÑÂÝ
ÚÁÞÔÎÝ ®ÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÖÁÔÚË
ÁØÍÇÚÁÞÔÎÝÚÎÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÝÚÜÔ
ÇÛ×ÔÖÕßËÑÚÃÛËÔÚÇÏÙÚÕßàÇÔÚÏÔÄ¡ÕßÙËÃÕÚÕßÕÒÏÚÏÙÚÏÑÕÆ
ÁÔÚØÕßÚÕßÊØÆÓÇÚÕÝØÞÏËÖÏÙÑÄÖÕß¡ÇÑÇØÃÕßq
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Επιτάφιος του Õß¶ÕßÇÏ×ÔÇÇÖÄÚÕÔ³ÍÏÕ ÇÙÙÏÇÔÄ
ÚÎÝËßÑÜÙÃÇÝßÍÕÚÁÓÖËØÇ
ÙËÙÇÔÃÊÏ¦ÍÔÜÙÚÕßÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎ
ÇÖËÏÑÕÔÃàËÏÚÕÔ²ØÏÙÚÄÍßÓÔÄÓË
ÖËØÃàÜÓÇÔËÑØÄÑÇÏÓÄÔÕËÖ¦ÔÜ
ÙÚÕÇÖÒÜÓÁÔÕÙ¦ÈÇÔÕ¬ÕÑËÌ¦ÒÏ
ÚÕßÇÑÕßÓÖ¦ÙËÑÄÑÑÏÔÕÓÇÐÏÒ¦ØÏ¬Õ
ÞØßÙÄÈ¦ÛÕÝÚÎÝËÏÑÄÔÇÝÑÕÙÓËÃÚÇÏ
ÓËËÍÞ¦ØÇÑÚÇÊÏÇÑÕÙÓÎÚÏÑ¦ÓÕÚÃÈÇ
ÇÖÄÖÕÒÆÚÏÓÇÈËÔËÚÙÏ¦ÔÏÑÇßÌ¦ÙÓÇÚÇÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÚÕßÖÏÚÇÌÃÕß
ÄÖÜÝÑÇÏÙËËÑËÃÔÎÚÎÝ³ÑØÇÝ¬ÇÖËÃÔÜÙÎÝÕ²ØÏÙÚÄÝÊÏÇÚÎØËÃÚÎÙÚÇßØÏÑÂÙÚ¦ÙÎ¬ÕßÓËÚÎÔËÒÇÌØ¦ÑÒÃÙÎ
ÚÕßÑËÌÇÒÏÕÆÑÇÏÚÇÖÄÊÏÇËÒÇÌØ¦
ÒßÍÏÙÓÁÔÇÑÇÏÊËÓÁÔÇËÔ×ÚÕÓÄÔÕ
ÙÚÕÏÞËÃÕÖÕßÊÏÇÌÕØÕÖÕÏËÃÚÎÙÚ¦ÙÎ
ÚÕßËÃÔÇÏÚÇÞÁØÏÇ¬ÕßÖÕßÍÁØÔÕßÔ
Ö¦ÔÜÙÚÇÖÄÊÏÇ¬Õß©²ØÏÙÚÄÝÇÔ
ÑÇÏÔËÑØÄÝÙßÔËÞÃàËÏÔÇÇÏÓÕØØÇÍËÃ
ÇÖÄÚÎÒÕÍÞÏÙÓÁÔÎÖÒËßØ¦¬ÕßÄÖÜÝ
ÙÚÎÔËÏÑÕÔÕÍØÇÌÃÇÚÕßÙÚÇßØÜÓÁÔÕßÇÖÕßÙÃÇÓÕØÌ×ÔÙÚÕÔÖÏÚ¦ÌÏÕÇßÚÄËÃÔÇÏÁÔÊËÏÐÎÄÚÏÎËÏÑÄÔÇ
ÇßÚÂËÃÔÇÏÊßÔÇÚÄÔÇÚÕÖÕÛËÚËÃÚÕÑÇÏ
Ñ¦ÛËÚÇÓÁÙÇÙÚÕËØÄÂÓÇßÞÔ¦ÕÏ
ËÏÑÄÔËÝÚÕßÖÏÚÇÌÃÕßÙÚÎÔ ÆÖØÕ
ËÑÚÃÛËÔÚÇÏÑÇÏÖ¦ÔÜÙÚÎÔÇÍÃÇ¬Ø¦ÖËàÇÚÎÔ ÆÖØÕÎÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÇßÚÂ
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚÕÑÇÚ¦ÚÎÔÑÕÒÕßÛÃÇ
ÚÎÝ¡ËÍ¦ÒÎÝÇØÇÙÑËßÂÝÇÔÚÃßÌÇÙÓ¦ÚÏÔÕßÖÏÚÇÌÃÕß©ÖÏÚ¦ÌÏÕÝ
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αμφιπρόσωπη εικόνα ÚÕßÕß
ÇÏ×ÔÇÏÙÚÕØËÃÇÖÚÎÓÃÇÖÒËßØ¦ÚÎÚÇÆØÜÙÎÑÇÏÇÖÄÚÎÔ
¦ÒÒÎÚÎÔÇÔÇÍÃÇ©ÊÎÍÂÚØÏÇÑÇÏ
ÖØÕÁØÞËÚÇÏÇÖÄÚÕÔÔÇÄÚÕßÍÃÕß
ÕßÑ¦ÚÎÝËßÑÜÙÃÇÝ¢ÁØËÏÖËØÃÚËÞÔÕÇÔ¦ÍÒßÌÕÊÏ¦ÑÕÙÓÕÑÇÏÙÚÏÝ
ÊÆÕÖÒËßØÁÝ²¦ØÎÙÚÕÔÇÔ¦ÍÒßÌÕ
ÊÏ¦ÑÕÙÓÕÕÙÚÇßØÄÝÚÕßÙÚÇßØÜÓÁÔÕßÓËÚÇÚØÁÖËÚÇÏÏÊËÇÚ¦ÙÚÕ
ÁÔÚØÕÚÎÝÜÂÝÖÇØ¦ÚÇÐÎÚÜÔ
ÓÕØÌ×ÔÑÇÏÎÙÏÍÓÕËÏÊÂÝÇÖËÏÑÄÔÏÙÎÚÕßÙÚÇßØÜÓÁÔÕßÈØÃÙÑËÏÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÙÚÎÔÏÚÇÒÏÑÂËÏÑÄÔÇÚÕß
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ÙÚ¦ÙÎÚÎÝÓßØÕÌÄØÇÝÙÚÇÇØÏÙÚËØ¦ÇÔÇÍÃÇ©ÊÎÍÂÚØÏÇÙÚÎÔÖÃÙÜÄÉÎÌÁØËÏËÑÚËÚÇÓÁÔËÝÌÛÕØÁÝ
ÚÎÝàÜÍØÇÌÏÑÂÝËÖÏÌ¦ÔËÏÇÝ

Τ

ο κυπροαναγεννησιακό ÇßÚÄ
ÁØÍÕÚÕßÙÚÇßØÜÓÁÔÕßÚÎÝ
ÕÑÑÏÔÕÚØÏÓÏÛÏ¦ÝÁÍÏÔËÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔËÖÏÍØÇÌÂÙÚÎÓÔÂÓÎ
ÚÕßÇÑ×ÈÕßØÕÆÔÚÕßÖÕßÇÖËÈÃÜÙËÙÚÏÝÖØÏÒÃÕßÚÕÔÓËÍ¦ÒÕÙÚÇßØÄËÃÔÇÏàÜÍØÇÌÏÙÓÁÔÕÝ
ÁÔÇÝÐÆÒÏÔÕÝÙÚÇßØÄÝËÖ¦ÔÜÙÚÕÔ
ÕÖÕÃÕËÏÑÕÔÃàËÚÇÏÕ²ØÏÙÚÄÝÔËÑØÄÝ
ÚÎÔÖÒÇÚËÏ¦ËÖÏÌ¦ÔËÏÇÚÎÝÑ¦ÛËÚÎÝÑËØÇÃÇÝÚÕßÙÚÇßØÕÆËÏÑÕÔÃàËÚÇÏÕ²ØÏÙÚÄÝÓËÚÕÑËÌ¦ÒÏÍËØÓÁÔÕ
ÙÚÕÔÇØÏÙÚËØÄ¬Õß×ÓÕÓËÚÇÞÁØÏÇ
¬ÕßÑÇØÌÜÓÁÔÇÙÚÎÔÕØÏàÄÔÚÏÇÑËØÇÃÇÃÔÇÏÍßÓÔÄÝÑÇÏÑÇÒÆÖÚËÚÇÏ
ÓËØÏÑ×ÝÓËßÖÄÒËßÑÕÖËØÃàÜÓÇÖÕß
ÊÁÔËÏËÓÖØÕÙÛÁÔ¬ÕßÚÏÝÚØÃÒÕÈËÝ
ÇÖÕÒÂÐËÏÝÚÜÔÑËØÇÏ×ÔÚÕßÚÇßØÕÆ
ÇÖËÏÑÕÔÃàÕÔÚÇÏÚÇÖÚËØÜÚ¦ÙÆÓÈÕÒÇÚÜÔÚËÙÙ¦ØÜÔËßÇÍÍËÒÏÙÚ×ÔËàËÑÏÂÒ!ÔÇÑØÇÚÕÆÔÑÒËÏÙÚÄ
ßÇÍÍÁÒÏÕ!ËÖ¦ÔÜÕÇËÚÄÝÜ¦ÔÔÎÝ
ÕËÕÒÄÍÕÝÊËÐÏ¦ÕÒÁÜÔ¡¦ØÑÕÝ
ÇØÏÙÚËØ¦Õ¦ÍÍËÒÕÝ¡ÇÚÛÇÃÕÝÑÇÏ
Ñ¦ÚÜÕÈÕßÝÕßÑ¦Ý
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εικόνα της ÚÇÆØÜÙÎÝÚÕßÕß
ÇÏ×ÔÇÇÖÄÚÕÔÔÇÄÚÎÝÇÔÇÍÃÇÝ¢ÇÔËØÜÓÁÔÎÝÙÚÎËßÑÜÙÃÇËÃÔÇÏÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÎÙÚÇÑÆØÏÇ
ÖØÄÙÜÖÇÚÕßÛËÃÕßÊØ¦ÓÇÚÕÝÙË
ÁÔÇÔÇÖÁØÇÔÚÕÞØßÙÄÑ¦ÓÖÕÇÖÕÖÔÁËÏËßÍÁÔËÏÇÑÇÏÙßÍÑØÇÚÎÓÁÔÎ
ÛÒÃÉÎ©ÙÚÇßØÜÓÁÔÕÝÇÖËÏÑÕÔÃàËÚÇÏÞÇÓÎÒ¦ÙÞËÊÄÔÙÚÕÁÊÇÌÕÝ
ÒÄÍÜÚÕßÓÏÑØÕÆÓËÍÁÛÕßÝÚÕßÁØÍÕßÚÕÕÖÕÃÕÖØÁÖËÏÔÇÂÚÇÔËÏÑÄÔÇÏÊÏÜÚÏÑÂÝËßÙÁÈËÏÇÝÚÎÓÕØÌÂ
ÚÕßÜ¦ÔÔÎËÐÇÃØËÚÇÏÕÄÍÑÕÝÚÕß
Ù×ÓÇÚÕÝÚÎÔÖÏÕÑÇÒÕÊÏÇÚÎØÎÓÁÔÎÓÕØÌÂÚÎÝËÕÚÄÑÕßÊÏÇÑØÃÔËÚÇÏ
ÚÕÖÒ¦ÙÏÓÕÚÎÝÓÕØÌÂÝÓËÑÇÙÚÇÔÕÖØ¦ÙÏÔÕÖØÕÖÒÇÙÓÄÕÕÖÕÃÕÝ
ÌÜÚÃàËÚÇÏÓËÇÔÕÏÑÚÄÞØÜÓÎ×ÞØÇ
ÑÇÏÒËßÑ¦Ì×ÚÇ
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εικόνα της ÏÝ³ÊÕß ÇÛÄÊÕß®
ÚÕßÖØÕÁØÞËÚÇÏÇÖÄÚÕÔ
ÔÇÄÚÎÝÇÔÇÍÃÇÝ²ØßÙÇÒÏÔÏ×ÚÏÙÙÇÝÙÚÎËßÑÜÙÃÇÚÎÔËÏÑÄÔÇÇßÚÂÙßÔÊß¦àËÚÇÏÎÈßàÇÔÚÏÔÂ
Ô¦ÙÚÇÙÎÓËÚÎÊßÚÏÑÂÚÆÖÕßÔ¦ÙÚÇÙÎÄÖÕßÕ²ØÏÙÚÄÝÈÍÇÃÔËÏÇÖÄ
ÚÕÔÚ¦ÌÕÑØÇÚ×ÔÚÇÝÒ¦ÈÇØÕÚÎÔ
ËÏÑÄÔÇÚÕßßàÇÔÚÏÔÕÆ¡ÕßÙËÃÕß
ÁÔÇÝ¦ÍÍËÒÕÝÇÖËÏÑÕÔÃàËÚÇÏÔÇÈÇÙÚ¦àËÏÚÕÒ¦ÈÇØÕÚÎÝÔ¦ÙÚÇÙÎÝ
ÚÇÖÄÊÏÇÚÕß²ØÏÙÚÕÆËÏÑÕÔÃàËÚÇÏ
ÍÕÔßÖËÚÂÝÕÔËÑØÄÝ¡ÁÔÕÏÑÕÝËÒËÑ¦ÔÕÝÖÕßÖØÕÙÊÕÑËÃÚÎÔÁÍËØÙÂ
ÚÕßËÑÚÕßÚ¦ÌÕß©ÏÖÒÎØÕÌÕØÃËÝ

Βυζαντινό Μουσείο
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³°o{(ÒTÑU
t'{ÜÌ³{ÐØoÑ¨
ÛÉÌ³iØVÙÓTÉ³Ñ{
³ÓTÑ³~ÑÚÒÉ¨~Ñ{³¨³eÉ{ÓÜÚÉ³ÉÒ³ÉØÉ{Ø³iTÑ¨Ò
³ÈÈ¨ËÈiÐu

Στις αίθουσες ³ÈÈÇÑ³{Ö
ÈÉËÈÉ~³ËÚÉ³Ñ{iÜÈ{Ì³É¨i~Ñ{Ñ³{¨ÉÈ³{~Ì³É¨iÈÜÜoÊÓ¨oKÈÇÑ³{ÊØ³ÓTiØVÈÓTÈ³i
¨ÓÜÉÈÊ³ÈØÑÌÜÌ~Üi¨i³iÖ¨(Ñ¨È{ÒÇ³Ñ{
É¨ËÈ¸´ÆÉ{~ÌÉØÑÌ³
ÐÓT¨{³Ñ{ÑVÑ³{T{ÐÓÉØ³{To¨Ñ×ËÉØÑÌ³
ÆÑ{ÑV~ÑÚØÉËiØ~Ñ{
Ñ³{¨ÉÈ³{~ÒÙÉËoÐÑ³Ñ
³iØKÈÇÑ³{ÊØÐ{~¨³ÉTËÑØ
³iØÖ¨ÈVÌØ{É¨Ò~É{ÐÊÜ{ÑV~ÉÖi~Ñ{ÒÐ×{ÑVÈÉ~³ËÚÉ³Ñ{É³¨É{ØÐÉoÒÜÉØÑËÚÈÉØ.³ÐÈÉËÉ~³ËÚÉ³Ñ{
ÉËiØ~Ñ{É{~ÌÉØV~ÑÚØ~Ñ{
Ñ¨ÒoÐÑ³ÑÑÌÑo{o¨Ñ×ËÉØ
ÈÉÑÑÑ³¨Ë³i~ÑÑÌ³
ÉÂ³É¨{~ÌVÌÈÉ³Ë³i~Ñ
Ø¨ÍÌ³ÑÑ¨TÑ{~ÑiÜËÑØ
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ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

EΞΙ ΒΙΒΛΙΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΕΞΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

Μια «συνάντηση»
αλλόκοτη
και προφητική

Φ

Επιμέλεια: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ

Η «Κ» ÙÇÝÖØÕÚËÃÔËÏÇÑÄÓÎÁÐÏÈÏÈÒÃÇ
ÆÖØÏÜÔÙßÍÍØÇÌÁÜÔÇÔÚÃÍÏÇÁÐÏËÑÊÎÒ×ÙËÏÝÑÇÏËÒÖÃàÕßÓËÔÇÙÇÝÇÔÕÃÍÕßÓËÔÁÇÒÕÍÕÚËÞÔÏÑ¦ÖÇØ¦ÛßØÇ
ßÚÁÝÚÏÝÓÁØËÝÚÎÝÇÔÇÍÑÇÙÚÏÑÂÝ
ÇÖÄÙßØÙÎÝÇÖÄÚÇÑÕÏÔ¦ÙÑËÌÚËÃÚË
ÖÕÆÓÖÕØËÃÚËÔÇÚÇÐÏÊÁÉËÚËÖÇØÁÇÓË
ÚÕßÝÂØÜËÝËÔÄÝÈÏÈÒÃÕß ÇÒÄ¦ÙÞÇ

Κώστας Λυμπουρής
ΒΟΤΣΑΛΩΤΗ
É~Ù,ÙÑ~{Ì¸Æ
Πέντε χρόνια ÓËÚ¦ÚÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎ
ÙßÒÒÕÍÂÚÕß¬ÜÔÎÓËÚÁØÜÔ¦ÒÒÜÔ®
ÖÕßÚÏÓÂÛÎÑËÓËÚÕ ØÇÚÏÑÄØÇÈËÃÕ
ÕÍÕÚËÞÔÃÇÝÚÎÝ ßÖØÏÇÑÂÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÕ ×ÙÚÇÝßÓÖÕßØÂÝËÖÇÔÁØÞËÚÇÏÓËÔÁÇÙßÒÒÕÍÂÊÏÎÍÎÓ¦ÚÜÔÓË
ÚÃÚÒÕÕÚÙÇÒÜÚÂ®ÚÎÔÁÑÊÕÙÎÇßÚÂÙßÍÑËÔÚØ×ÔÕÔÚÇÏÊÏÎÍÂÓÇÚ¦ÚÕß
ÚÇÕÖÕÃÇÌÏÒÕÐËÔÂÛÎÑÇÔÙËÊÏ¦ÌÕØÇ
ÒÕÍÕÚËÞÔÏÑ¦ÖËØÏÕÊÏÑ¦ÙËÇÌÏËØÜÓÇÚÏÑÁÝËÑÊÄÙËÏÝÍÏÇÚÎÔÑßÖØÏÇÑÂ
ÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÑÇÛ×ÝÑÇÏÙËÊÏ¦ÌÕØËÝ
ÏÙÚÕÙËÒÃÊËÝØÕÙÚÃÛËÔÚÇÏÄÓÜÝÑÇÏ
ÇØÑËÚ¦¦ÒÒÇÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÔÁÜÔÊÏÎÍÎÓÇÚÏÑ×ÔÖØÕÙËÍÍÃÙËÜÔÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÙÚÕÕÖÏÙÛÄÌßÒÒÕÚÕßÈÏÈÒÃÕß!¬Õ
ËÖÃÛËÚÕÈÕÚÙÇÒÜÚÂ®ÖÇØÇÖÁÓÖËÏÑßØÃÜÝÙËÇÑÚÂËÓ¦ÚÎÈÄÚÙÇÒÇÊÏÇÌÄØÜÔ
ÓËÍËÛ×ÔÑÇÏÞØÜÓ¦ÚÜÔ´ÚÙÏÓÕÏ¦àËÏ
ÑÇÏÎÙßÒÒÕÍÂÇßÚÂÇÖÄÓÏÑØÁÝÓËÍ¦ÒËÝÑÇÏÕÖÜÙÊÂÖÕÚËÖÕÏÑÃÒËÝÊÏÎÍÎÓÇÚÏÑÁÝËÑÊÕÞÁÝ!ÊÏÎÍÂÓÇÚÇÓÖÕÔà¦ÏÁÔÇ
ÌËáÙÓÖÕßÑÏÑÄÁÔÇÌÜÚÕÊÏÂÍÎÓÇÁÔÇ
ÖÇØÇÓÆÛÏÊÏÂÍÎÓÇÊÆÕÞØÕÔÕÍØÇÌÏÑ¦
ÁÔÇÚÇÐÏÊÏÜÚÏÑÄÁÔÇÊÏÂÍÎÓÇÓËÚÎÓÕØÌÂËÖÏÙÚÕÒÂÝÑÇÏ¦ÒÒÇÓËÚÎÔÚßÖÏÑÂ
ÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÙÚÕËÃÊÕÝ®

Ιωάννης Κασουλίδης
30 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΩΝ.
ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΑΣ
É~ÙÑÚiÐÉ¨{Ê¸Æd
Ο Ιωάννης ÇÙÕßÒÃÊÎÝÓËÓÇÑØ¦ÛÎÚËÃÇÙÚÇÖÕÒÏÚÏÑ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇÚÕßÚÄÖÕßËÖÏÛßÓËÃÔÇÑ¦ÔËÏÑÕÏÔÜÔÕÆÝ
ÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÚÕßÙÚÇÊÏÕÊØÕÓÃÇÝÑÇÏ
ÄÙÕßÝËÑÚÜÔÖÕÒÏÚ×ÔÊËÔÚÎÍÔÜØÃàÕßÔÓËÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÚÕßÈÏÈÒÃÕ©

Ü¦ÔÔÎÝ ÇÙÕßÒÃÊÎÝÌÆÙËÏÑÇÏÛÁÙËÏÖÕÒÏÚÏÑÄÕÔÁÞËÏÇÙ¦ÒËßÚÎÖÕØËÃÇÙÚÇÑÕÏÔ¦ÇßÚÕÆÚÕßÚÄÖÕß©
ÙßÍÍØÇÌÁÇÝÑÇÚÇÛÁÚËÏÚÎÔ¦ÖÕÉÂÚÕß
ÍÏÇÊÏ¦ÌÕØÇÌÒÁÍÕÔÚÇÛÁÓÇÚÇÚÎÝÑßÖØÏÇÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÙÑÎÔÂÝÑÇÏÄÖÜÝ
ÕÃÊÏÕÝÙÎÓËÏ×ÔËÏÙÚÕÔÖØÄÒÕÍÄÚÕß!
ÖÕÚËÒËÃÑÇÛÂÑÕÔÓÕßÔÇÙßÓÈ¦ÒÜ
ÙÚÎÔËÙÜÚËØÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÙßàÂÚÎÙÎ
B¯DËÔÓÏÒ×ÇÖÄÑÇÛÁÊØÇÝB¯D®¬Õ
ÈÏÈÒÃÕÚÕßÖØ×ÎÔßÖÕßØÍÕÆÐÜÚËØÏÑ×Ô×ÇÔÔÎ ÇÙÕßÒÃÊÎÇÖËßÛÆÔËÚÇÏ
ÙÚÕÔÑ¦ÛË ÆÖØÏÕÑÇÏÙÚÎÔÑ¦ÛË ÆÖØÏÇ©ÏÖØ¦ÐËÏÝËÔÄÝÁÓÌØÕÔÇÖÕÒÏÚÏÑÕÆÖÕßÊÃÔÕÔÚÇÏÜÝÚØÕÌÂÙÑÁÉÎÝ
ÍÏÇÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇ

Χριστιάνα Αβρααμίδου
ΕΣΕΝΑ ΣΕ ΕΧΩ ΞΑΝΑΓΑΠΗΣΕΙ
É~Ù$¨ÓÙ{¸Æm
Η πέμπτη ÖÕÏÎÚÏÑÂÙßÒÒÕÍÂÚÎÝ²ØÏÙÚÏ¦ÔÇÝÈØÇÇÓÃÊÕßÇÖÕÚËÒËÃÚÇÏÇÖÄ
ÖÕÏÂÓÇÚÇ²ØÏÙÚÏ¦ÔÇÈØÇÇÓÃÊÕßËÃÖËÙÚÎÔ ®ÍÏÇÚÎÔÖÕÃÎÙÎ
ÑÇÏÇÔÇßÚÂÛÁÚËÏËØÜÚÂÓÇÚÇÂÊÃÔËÏ
ÇÖÇÔÚÂÙËÏÝ!ÚÁÞÔÎØÜÚ¦ËÏÎÚÁÞÔÎÇÖÇÔÚ¦ËÏÎÚÁÞÔÎÊÏËØÜÚ¦ÚÇÏÑÇÏ
ÇÖÕØËÃÑ¦ÖÕÚËÍËÒ¦ÙßÞÔÄÚËØÇÛßÓ×ÔËÏÎÖÕÃÎÙÎËÏÊÏÑ¦ØÃÞÔËÏÑËØÇßÔÕÆÝÑÇÏÑÒÇÃËÏÌÕßÍÑØ¦àËÚÇÏÚÕÔ
ÕÏÑÕßÓËÔÏÑÄÖÄÔÕÖÕßËÔÙÜÓÇÚ×ÔËÚÇÏ
ÜÝÖØÕÙÜÖÏÑÄÝÞÜØÃÝÑÇÔÙßÔËÏÊÎÚÂ
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÎÚÁÞÔÎÚÕÒÓ¦ËÏÇÒÒ¦
¦ÒÒÕÚËÙÏÜÖ¦ËÏÚÎÔÇÔÇÍÑ¦àÕßÔÚÇ
ÃÊÏÇÚÇÍËÍÕÔÄÚÇ¡ÏÒ¦ÄÒËÝÚÏÝÍÒ×ÙÙËÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÑÇÏÒÇáÑÁÝÉßÞÏÑÁÝÑÇÏ
ÙÜÓÇÚÏÑÁÝÛËÕÒÕÍÏÑÁÝÑÇÏËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÁÝÚÁÞÔÎÖÕÔ¦ËÏÖ¦ÔÚÇÖÕÔ¦ËÏ
ÍÇÔÇÑÚËÃÑØÆÈËÚÇÏÑÇÏËÖÇÔÇÙÚÇÚËÃ
ÚÎÔÑÇÚ¦ÒÒÎÒÎ×ØÇ®¬ÕÁÒÇÈË

ÚÕÑØÇÚÏÑÄÈØÇÈËÃÕ§ÁÕßÕÍÕÚÁÞÔÎ
ÍÏÇÚÎÙßÒÒÕÍÂÚÎÝ´ÔÇÝÒÄÍÕÝÍÏÇ
ÔÇÇÍÇÖÂÙËÏÝÚÎÔÆÞÚÇ®ÇÖÄÚÕ±ÖÕßØÍËÃÕÇÏÊËÃÇÝÑÇÏÕÒÏÚÏÙÓÕÆ

Χρήστος Αργυρού
ΑΙΡΟΤΕΣ ΕΡΕΤΙΚΟΙ
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
~Ù~KÌ³iV¸Æ
Δεκατέσσερις και ÖÁÔÚËÏÙÚÕØÃËÝ©ÏÊËÑÇÚÁÙÙËØÏÝÙÚØÕÈÏÒÃàÕÔÚÇÏÍÆØÜÇÖÄ
ÚÕÔÁØÜÚÇ´ØÜÚËÝÇÔÚÏÙßÓÈÇÚÏÑÕÃ
ÍÒßÑÄÐÏÔÕÏÑÏÇÔÇÚØËÖÚÏÑÕÃÎÊÕÔÏÑÂÑÇÏÓßÙÚÎØÏ×ÊÎÝÓÕØÌÂÚÎÝÚÕ
ÑÕØÃÚÙÏÓËÚÇÑËØÇÙÁÔÏÇÞËÃÒÏÇÖÕß
ÑÕÒ¦àËÏÚÕßÝÖ¦ÔÚËÝÙÚÎÔÑßØÏÇÑ¦ÚÏÑÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÎÔÇàÏ¦ØÇÁÑÒÇÓËÚÇ
ÑÇÓ×ÓÇÚ¦ÚÎÝÑÏÎ¦ÖÏÙÚÎÑÇÏÑßÑÒÕÛßÓÏÑÂÔÛÕÆÙÇ´ØÜÚËÝÖÕßÖËØÔÕÆÔ
ÇÖÄÚÕÙÚÕÓ¦ÞÏ!ÓÏÇÖÏÇÚÁÒÇÓËÊÏ¦ÌÕØÇÙÞ¦ØÇÝÑÇÏÓÏÇÛÇÒÇÙÙÏÔÂÓÇÑÇØÕÔ¦ÊÇ´ØÜÚËÝÙßÔ¦ÓÇÚØÇÍÏÑÕÃ
ÓËÚÇÌßÙÏÑÕÃÑÏÇÊÏÁÐÕÊÕÏ¡ÏÇÍßÔÇÃÑÇ
ÖÕßÙÓÃÍËÏÓËÚÕÔÇÍÔÕÕÆÓËÔÕ¦ÔÚØÇ
ÚÎÝÎËÖÏÙÚØÕÌÂËÔÄÝàËßÍÇØÏÕÆÙÚÕ
ÞÜØÏÄÚÕßÁÔÇÇÖÇÍÕØËßÓÁÔÕÌÏÒÃÕ
ÔËÇØÄÝÏàßÎÔÄÝÖÕßÌÒÁÍËÚÇÏÙÚÇ
ÙÚËÔÕØÆÓÏÇÚÎÝËßÑÜÙÃÇÝÕÁØÜÚÇÝ
ÚÕßÛÇÔ¦ÚÕßÍßÔÇÃÑËÝÁÍÑÒËÏÙÚËÝÑÇÏ
ÓÕÔÇÞÏÑÁÝÖÕßÔÕÙÚÇÒÍÕÆÔÚÎÔÛ¦ÑÎ
ÚÕßÝÓÏÇÖÕÛÎÚÂÍßÔÇÃÑÇÖÕßÙÑÕÚ×ÔÕÔÚÇÏÄÒÕÏÍÏÇÚÎÔÇÌËÔÚÏ¦ÚÎÝ

Χρίστος Ρ. Τσιαήλης
ΨΩΜΙ. ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
É~ÙÌÉ{Ø~KÌ³iV¸Æ¬
Δεκατέσσερις διαφορετικοί ÑÄÙÓÕÏËÔ×ÛÎÑÇÔÙËÁÔÇßÖËØÌßÙÏÑÄÌÇÔÚÇÙÏ-

ÇÑÄËÖÃÖËÊÕËÑËÃÖÕßÎÙÆÍÑØÕßÙÎ
ÚÕßÆÍÞØÕÔÕßÔÛØ×ÖÕßÓËÚÕÆÙÚÎÓÇËÃÔÇÏÚÄÙÕËÖÃÑÇÏØÎÄÙÕÖÕÚÁ¦ÒÒÕÚËÑÇÏÕÏÍÁÌßØËÝÌÛËÃØÕÔÚÇÏ
ÇÖÄÚÎÔÚØÏÈÂÓËÚÕÔÙÚßÍÔÄØËÇÒÏÙÓÄ³ÒÒËÝÏÙÚÕØÃËÝÖÇÍÏÊËÆÕßÔÚÕßÝ
ÂØÜÁÝÚÕßÝÙËÑÄÙÓÕßÝÓÏÔÏÇÚÕÆØËÝ
ËÔ×¦ÒÒËÝËÑØÂÍÔßÔÚÇÏÓËÓÏÇÕÒÏÙÚÏÑÂÍËÆÙÎÇÖÄÖÇÍÑÕÙÓÏÕÖÕÃÎÙÎÔ
ÑÇÏËÚËØÄÑÒÎÚËÝÕÏÇÌÎÍÂÙËÏÝÇßÚÕÆ
ÚÕßÈÏÈÒÃÕßÁÞÕßÔÑ¦ÚÏÑÕÏÔÄ!ÈÇÙÃàÕÔÚÇÏÒÏÍÄÚËØÕÙËÄÙÇËÔÚßÖ×ÔÕßÔÑÇÏ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÙËÄÙÇÓÇÝÇÌÂÔÕßÔÔÇ
ÌÇÔÚÇÙÚÕÆÓË©ÏÖØÕËÑÚ¦ÙËÏÝÚÕßÝ
ËÌÏÇÒÚÏÑÁÝÑÇÏÕÔËÏØ×ÊËÏÝÓÕÏ¦àÕßÔ
ÓËÚÕßÖÁØÕÞÇÁÔÚØÕÓÕÊÁØÓÇËÔÄÝ
ÓÜØÕÆÑÇÛ×ÝÇÍÍÃàËÏÚÇÖØ×ÚÇÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇÚÎÝàÜÂÝÚÕßËÔ×ÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝÚÕßÝÊØÕÓÁÇÝÙÚÎÙßÔÕØÏÇÑÂ
ÍØÇÓÓÂÖÕßËÔ×ÔËÏÚÎÔÖËàÕÍØÇÌÃÇ
ÓËÚÎÔÖÕÃÎÙÎ®ÄÖÜÝÙÎÓËÏ×ÔËÏÙÚÕ
ÕÖÏÙÛÄÌßÒÒÕÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝÎÓÂÚØÎÝ¬ÇÔÕÆÊÎÝ

Νάτια Αναξαγόρου Λευτέρης Παπαλεοντίου
ΜΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΕΜΟΥΣ
ΤΟΥΣ ΚΡΥΦΟΥΣ.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ:
ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ»
É~ÙÛ $.  .$4¸Æd
Μία πρώτη ÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÍÏÇÚÎÔÖÇØ¦ÒÒÎÒÎÙÆÓÖÒËßÙÎÚÕßÇÙÃÒÎ¡ÏÞÇÎÒÃÊÎÑÇÏÔËÄÚËØÜÔÊÎÓÏÕßØÍ×ÔÁÍÏÔËÓË
ÚÎÔÁÑÛËÙÎ¡ËÝÙÚÕßÝÇÔÁÓÕßÝÚÕßÝ
ÑØßÌÕÆÝÇÙÃÒÎÝ¡ÏÞÇÎÒÃÊÎÝ!ÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÎÝÁÑÛËÙÎÝÙÚÎÎÓÕÚÏÑÂ
ÏÔÇÑÕÛÂÑÎËÓËÙÕÆËÃÔÇÏÎÁÑÊÕÙÎ
ÚÕßÂÓÕßËÓËÙÕÆÖÕßßÖÕÍØ¦ÌÕßÔ
ÎÊØ§¦ÚÏÇÔÇÐÇÍÄØÕßÖØÕáÙÚ¦ÓËÔÎ
ÕÒÏÚÏÙÚÏÑ×Ô±ÖÎØËÙÏ×ÔÚÕßÂÓÕß
ËÓËÙÕÆÑÇÏËÖÏÓËÒÂÚØÏÇÚÎÝÁÑÛËÙÎÝÑÇÏÕËßÚÁØÎÝÇÖÇÒËÕÔÚÃÕß
ÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÏÇÑÄÝÑÇÏËØËßÔÎÚÂÝÚÎÝ
ÑßÖØÏÇÑÂÝÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝÚÕÖØ×ÚÕ
ÓÁØÕÝÚÕßÈÏÈÒÃÕßÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÏÚÇ
ËÐÂÔÚÇàÜÍØÇÌÏÑ¦ÑÇÏËÏÑÇÙÚÏÑ¦ÁØÍÇ
ÚÎÝÁÑÛËÙÎÝÇÖÄÚÕßÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝ
ÖÕßÁÒÇÈÇÔÓÁØÕÝÙËÇßÚÂ¬ÕÊËÆÚËØÕ
ÓÁØÕÝÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÇÔÛÕÒÄÍÏÕÖËÔÂÔÚÇËÖÚ¦ÖÕÏÎÓ¦ÚÜÔÖÕßÍØ¦ÌÚÎÑÇÔ
ÇÖÄÖËÔÂÔÚÇ ßÖØÃÕßÝÒÕÍÕÚÁÞÔËÝ
ÚÄÙÕÙÚÎÔÑÕÏÔÂÔËÕËÒÒÎÔÏÑÂÄÙÕÑÇÏ
ÙÚÎÔÑßÖØÏÇÑÂÊÏ¦ÒËÑÚÕ
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Ε
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ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕßÍßØÃÙÓÇÚÕÝÚÜÔÚÇÏÔÏ×ÔÓËÚÕÔ
ÚØÄÖÕÖÕßÍÃÔÕÔÚÇÔÁÜÝÙÂÓËØÇ"ËÖÄÓËÔÎÞØÕÔÏ¦ÛÇÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÖÕÒßÖØÄÙÜÖÇ
ÊØ¦ÓÇÚÇÈÏÕÍØÇÌÃËÝÄÖÜÝÎßÚßÞÃÇ®"
ÚÇÏÔÃÇÚÕßÍÍËÒÕß¢ØÇÔÚàÂÍÏÇÚÎàÜÂÑÇÏ
ÚÕÁØÍÕÚÎÝßÚßÞÃÇÝÇÖÇÍÏÇÔÔÕÖÕÆÒÕß
ÑÁØÊÏÙËÙßÔÕÒÏÑ¦ÈØÇÈËÃÇÇÔ¦ÓËÙ¦ÚÕßÝ
ÇßÚÄÚÎÝÑÇÒÆÚËØÎÝÚÇÏÔÃÇÝ§ÚÕÑÏÓÇÔÚÁØ
ÓËÚÎÙßÓÓËÚÕÞÂÑÇÚÕÃÑÜÔÓÏÇÝÕÒÄÑÒÎØÎÝÖËØÏÕÞÂÝÄÖÜÝÚÕÈØÇÈËßÓÁÔÕ©ÚÇÔ
Õ¦ÍÑÔËØÙßÔ¦ÔÚÎÙËÚÏÝÔÚÕÓ¦ÚËÝ®ÚÎÝ
¡ÇØÏ¦ÔÔÇÝ©ÏÑÕÔÄÓÕß"¡ÂÖÜÝÎÇÖÕÓÄÔÜÙÎÚÕßÃàÕÚËÑ®ÚÕßÇØÊÂ¡ÇØÏÔ¦ÑÎ
ÎËÍÑÇÚ¦ÒËÏÉÎËÔÄÝ ÞØÕÔÕßÇÍÕØÏÕÆÑÇÏ
ÎÙÞÁÙÎÖÕßÇÔÇÖÚÆÙÙËÏÓËÁÔÇÔÓÕÔÇÞÏÑÄÑÇÏÏÊÏÄÚØÕÖÕÓËÙÂÒÏÑÇÂÎËØÎÓÏÑÂÖÇØÇÒÃÇÚÎÝ>PUVUH®ÚÕßÒÁÐÇÔÊØÕßÕÆÒÍÇØÎÄÖÕßÖËØÔÕÆÔÓÏÇÑÇÒÕÑÇÏØÏÔÂÓÁØÇ
ÚÁÙÙËØÇÑÕØÃÚÙÏÇÑÇÏÚÕÑÇÒ¦ÑØßÓÓÁÔÕ
ÓßÙÚÏÑÄ®ÚÕßÝÛÇÇÖÕÚËÒÁÙÕßÔÓÕÔÚÁÒÕ®ÍÏÇÚÕÓÁÒÒÕÔ"¡ÇàÃÑÇÏÎËÙÜÙÚØËÌÂÝ
ÑÇÏÇÖÕÑÕÓÓÁÔÎÇÖÄÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÎØÜÃÊÇ
ÚÕß*VZTPJ*HUK`®ÚÎÝªÎÔÏ×ÝØÇÍÇÙ¦ÑÎ"
¬ÕËÒÒÎÔÏÑÄÙÏÔËÓ¦ÓÁØÕÝÚÕßÍËÔÏÑÄÚËØÕß
ÊÏËÛÔÕÆÝÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÕÆÊÏÒÂÓÓÇÚÕÝ
ÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÕÆÖÕßÛÇÖØÕÑÆÉËÏÓËÚ¦ÚÎÔ
ÖÇÔÊÎÓÃÇÖØÇÑÚÏÑ¦ÇÏÙÛÎÚÏÑ¦ÙËÔÇØÏÇÑ¦
ÖØÕÝÚÇÖÕÆÛÇÙÚØÇÌËÃ"ÇÔÇÑÕÏÚ¦àÕÔÚÇÝ
ÚÎÌËÚÏÔÂÖÇØÇÍÜÍÂÄÖÜÝËÑÖØÕÙÜÖÂÛÎÑËÙÚÇÈØÇÈËÃÇØÏÝÊÏÇÖÏÙÚ×ÔÜÓÏÇÖÕÏÑÏÒÕÓÕØÌÃÇÙÞËÊÄÔÖØÕÌÎÚÏÑÂ®©Ï×ØÍÕÝ
ËÜØÍÄÖÕßÒÕÝÓ¦ÒÏÙÚÇÙÚÕËÛÁÒÜÔÇ
ÍÃÔÜÊßÙ¦ØËÙÚÕÝÇÒÒ¦ÖØÁÖËÏÔÇÓÏÒÂÙÕßÓËÍÏÇÑ¦ÚÏÖÕÒÆÙÕÈÇØÄ®ÁÞËÏÜÝÑËÔÚØÏÑÄ
ÂØÜÇÁÔÇÔÔÁÕ¦ÔÚØÇÌÕØÁÇËÔÄÝÔÁÕßÑÇÏ
ËÐÇÏØËÚÏÑ¦ËÖÏÑÃÔÊßÔÕßÏÕÆÖÕßÕÏÍÏÇÚØÕÃ
ÇÑÄÓÎÊËÔÓÖÕØÕÆÔÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÔ
ÎÇßÚÂÉÎÌÏÇÑÂÚËÒËÚÂÚÜÔÈØÇÈËÃÜÔØÏÝËÃÞËÑ¦ÚÏÙßÍÑÏÔÎÚÏÑ¦ÇÏÙÏÄÊÕÐÕ
ÔÁÊËÏÐËÁÔÇÙÏÔËÓ¦ÙÚØÇÓÓÁÔÕÙÚÎÔÖØÄÑÒÎÙÎÚÎÝËÖÕÞÂÝËÖÏÔÕÎÚÏÑÄÑÇÏËßÁÒÏÑÚÕ
¡ËÃÔÇÓËÓËÚÎÔËÖÃÍËßÙÎÓÏÇÝËÒÖÃÊÇÝ!ÚÕ
ËÒÒÎÔÏÑÄÙÏÔËÓ¦ÛÇÈØËÏÚÕÔÈÎÓÇÚÏÙÓÄ
ÚÕßÙËÇßÚÕÆÝÚÕßÝÇÖØÄÈÒËÖÚÕßÝÑÇÏØÕÆÝ
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ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Το χρώμα μέσα στο γκρίζο της πόλης
Ο Paparazzi, ένας γνήσιος καλλιτέχνης του δρόμου, μίλησε στην «Κ» για την τέχνη που εκπροσωπεί και για τις συνεργασίες του
Συνέντευξη στη ΛΟΥΪΖΑ ΛΟΥΗ

Ο Paparazzi ÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝÖÏÕÍÔÜÙÚÕÆÝZ[YLL[HY[PZ[ZÚÎÝ ÆÖØÕßÓË
ÚÇËÑÛÁÓÇÚ¦ÚÕßÔÇÙÚÕÒÃàÕßÔÊÏ¦ÌÕØËÝÖËØÏÕÞÁÝÚÕßÔÎÙÏÕÆÓÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏËßØÜÖÇáÑÁÝÖÄÒËÏÝ¡ËÇÌÕØÓÂÚÎÔÁÇÚÕßÇÚÕÓÏÑÂÁÑÛËÙÎÙË
ÑÒËÏÙÚÄÞ×ØÕÙÚÕ*HWP[HS*S\IÙÚÕ
§ÚÕßÓÖ¦ÏÇÒÒ¦ÑÇÏËÖÃÙÎÝÚÎÔËÖËØÞÄÓËÔÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÚÕßÓËÚÕÔØßÛØÄÚÇßØÄÑÇÏÓËÚÎËÈÁÔÚËÏÕÏÔÇÑÕÛÂÑÎÓÃÒÎÙËÙÚÎÔ ®

Πάνω, t-²>Ã_u¸Æ¸ÆVÒ³ÉoØ³ÐÊÈÐÑ³È
&>>¦>ÅÅxo{Ñ³iÑo~ÌÐ{ÑÑÙiÐËÑÈK{É{{
ÑÚ¨Ì³i³Ñ

–Πώς προέκυψε η συνεργασία
σου με το Capital Club στο Ντουμπάι; Πες μου λίγα λόγια για αυτή
την ατομική έκθεση που έκανες
και τι έργα παρουσίασες;

Αριστερά, «³ÑÈoÌuV¸Æ¸ÆVÉKÓ³É{Ø({Ñ~ÚÊ~it$ÚÉÑ³ÊØÐ¨ÉËÑ{É{Ì³{ÉËÑ{³iËÙ{Ñ¨Ñ
ÓÂ³ÈØÙ¨ÌÐÈØÑÜÜÒ~Ñ{Ñ¨ÒÜÜiÜÑÉËÑ{ÓÑ
Ó¨oÈÐ¨ÉËØÑ³ÙÉ{ØÉÓÑt~ÜÑ{~ÌuÉ~ÚÉ{Ñ~ÌT¨u

«Ο δρόμος είναι αγάπη,
είναι σεβασμός. Και προσπαθείς να αφήσεις το
δικό σου στίγμα μέσα στο
γκρίζο μιας πόλης», λέει
ο Paparazzi στην «Κ».

«Πάντα Ì³Ñ~ÒÐ{ÑÓ~ÚÉi~Ò~Ñ{Ð{Ñ³{To¨Ñ×ËÑÌØÓ~ÑÑ~Ñ{³
³ÈÐÒ{o{ÑÑ×Ó¨³Ù¨ÌÐÐÓÑ³io~ÑÜÉ¨ËuÜÓÉ{&>>¦>ÅÅx

¶´ÔÇÝÇÖÄÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕß
ÙßÔËØÍ¦àÕÓÇÏÑÇÏËÑÚÏÓ×Ö¦ØÇÖÕÒÆËÃÔÇÏÕ§ÏÑÄÒÇÝ²ØßÙÕÙÚÄÓÕß
ÑÇÏÑ¦ÔÕßÓËÊÏ¦ÌÕØÇÖØÄÚàËÑÚ
ÓÇàÃÓËÁÌËØËÙËËÖÇÌÂÓËÚÕßÝ
ÇÔÛØ×ÖÕßÝÚÕß*HWP[HS*S\IÙÚÕ
§ÚÕßÓÖ¦ÏÄÖÕßÂÚÇÔÑÇÏÕËÖÏÓËÒÎÚÂÝÚÎÝÁÑÛËÙÎÝÁÑÛËÙÎÂÚÇÔÙË
ÁÔÇÖÕÒÆÄÓÕØÌÕÄØÕÌÕÞ×ØÕÑÇÏ
ËÃÞÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÛØßÒÏÑÁÝÓÕØÌÁÝ
ÓËÚÇÐÆÖÕÒÒ×Ô¦ÒÒÜÔÚÕÔ¡ÕÞ¦ÓËÔÚÒÃÑÇÏÚÎÔ(\KYL`/LWI\YU
ÇÊÏÇØÑÁÙËÏÇÑÄÓÎÚØËÏÝÓÂÔËÝ
–Γιατί επέλεξες να ασχοληθείς
με το street art και πώς μπήκε
στη ζωή σου;

¶§ÇÐËÑÏÔÂÙÜÑÇÏÔÇÖÜÄÚÏËÃÓÇÏÇÖÄÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÕÏÑÕÍÁÔËÏÇ
ÇÖÄÚÕÔÖÇÖÖÕÆÓÕßÑÇÏÚÕÔÖÇÚÁØÇÓÕß¦ØÇËÃÞÇÁÔÇÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÄÏÙÚÕØÏÑÄ ¦ÖÕßÙÚÎÔÇØÞÂÚÎÝ
ËÌÎÈËÃÇÝÂØÛËÙÚÎàÜÂÓÕßÎOPW
OVWÓÕßÙÏÑÂÑÇÏÚÕÍÑØ¦ÌÏÚÏ©ÊØÄÓÕÝÍÏÇËÓÁÔÇÂÚÇÔÙÇÔÓÏÇÇÔÕÏÞÚÂÍÑÇÒËØÃÖÕßÓÖÕØËÃÝÑ¦ÔËÏÝ
ÄÚÏÛÁÒËÏÝËÙÆÑÇÏÔÇÚÕÊÁÔËÏÝÓË
ÚÎÔÖÄÒÎÄÖÕßÍÃÔËÚÇÏÑÕÓÓ¦ÚÏÓÏÇÝ
ÑÕßÒÚÕÆØÇÝÏÄÚÏÕÊØÄÓÕÝËÃÔÇÏ
ÇÍ¦ÖÎËÃÔÇÏÙËÈÇÙÓÄÝ ÇÏÖØÕÙÖÇÛËÃÝÔÇÇÌÂÙËÏÝÚÕÊÏÑÄÙÕß
ÙÚÃÍÓÇÓÁÙÇÙÚÕÍÑØÃàÕÓÏÇÝÖÄÒÎÝ
–Εκτός από την ατομική έκθεση

στο Ντουμπάι, θα λάβεις μέρος
και στην ομαδική/φιλανθρωπική έκθεση με τον Ερυθρό Σταυρό στη Λεβέντειο Πινακοθήκη.
Μίλησε μου λίγο για αυτό;
¶ÜÙËÓÏÇÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÍËÏÚÕÔÏ¦ÖÕßÁÞÕßÓËÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÙÚÎ
¦ØÔÇÑÇÑÇÏÓÇàÃÓËÚÕÔË×ØÍÏÕ
ËÜØÍÏ¦ÊÎÕÕÖÕÃÕÝÓËÁÈÇÒËÙË
ÇßÚÄÚÕÖØÄÚàËÑÚ´ÚÙÏÖÂØÇÚÕ
ÇÈÍÄÖÕßÂÚÇÔÖ¦ØÇÖÕÒÆÓÏÑØÄ
ÑÇÏÁÖØËÖËÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙÜÑ¦ÚÏËÖ¦ÔÜÏÇËÓÁÔÇÛÇÂÚÇÔÖ¦ØÇ
ÖÕÒÆÊÆÙÑÕÒÕÔÇËÑÌØÇÙÚ×Ö¦ÔÜÙÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÑÁÌÚÎÑÇ
ÓÏÒ×ÔÚÇÝÓËÚÕßÝÊÏÕØÍÇÔÜÚÁÝÔÇ

Ñ¦ÔÜÑ¦ÚÏÖ¦ÒÏÙÇÔÛÁÓÇÚÕÇÈÍÄ
ÇÒÒ¦ÊÕÙÓÁÔÕÑ¦ÖÜÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦
´ÚÙÏÈØÂÑÇÓÏÇÖÇÒÏ¦ÑÕØÔÃàÇÖÕß
ÓÕÏ¦àËÏÇØÑËÚ¦ÓËÚÎÔÑÇÏÔÕÆØÍÏÇ
ÓÕßÊÕßÒËÏ¦´ÑÇÔÇÁÔÇÚÎÍÇÔÎÚÄ
ÇÈÍÄÓËÁÔÇÔÖÕÒÆËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇ
ÚØÄÖÕÊÏÄÚÏÙßÔÊÆÇÙÇÓÏÇÑÒÇÙÏÑÂÑÕØÔÃàÇÓËÚÎÔÚËÞÔÕÚØÕÖÃÇ
ÚÕßZ[YLL[HY[©ÛËÇÚÂÝÓÖÕØËÃÔÇ
ÔÏ×ÙËÏÄÚÏËÃÔÇÏÚÎÔÃÊÏÇ×ØÇÁÐÜ
ÙÚÕßÝÊØÄÓÕßÝÇÒÒ¦ÑÇÏÖÇØ¦ÒÒÎÒÇËÃÔÇÏÁÔÇÁØÍÕÖÕßÓÖÕØËÃÝ
ÔÇÚÕÊËÏÝÙËÁÔÇÑÒÇÙÏÑÄ®ËÑÛËÙÏÇÑÄÞ×ØÕ
–Θεωρείς ότι ένας «καλλιτέχνης
του δρόμου» μπορεί να εκθέτει
σε «κλειστούς χώρους» όπως μουσεία και γκαλερί χωρίς να έρχεται
σε αντιπαράθεση με τη «φιλοσοφία» του street artist;
¶¡ÖÕØËÃÔÇÁÑÇÔÇÁÑÛËÙÎÙÚÕß
§ÚÕßÓÖ¦ÏÑÇÏÓËÚ¦ÔÇÈÍÂÑÇÁÐÜ

ÙÚÕßÝÊØÄÓÕßÝÑÇÏÊËÔÛÇÙÚÇÓÇÚÂÙÜÖÕÚÁÔÇËÃÓÇÏÙÚÕßÝÊØÄÓÕßÝÃÔÇÏÑÕÓÓ¦ÚÏÚÕßËÇßÚÕÆ
ÓÕßÊÕßÒËÏ¦ÁÐÜÙÚÕÔÊØÄÓÕ
ÖÏÙÚËÆÜÄÚÏÊËÔÁÞËÏÑÇÓÃÇÙÞÁÙÎÓËÑ¦ÚÏÖÏÕËÏÑÇÙÚÏÑÄ¦ÔÁÐÜ
ÙÚÕÔÊØÄÓÕÖÇÃàËÏÝÓËÚÎÔÖÄÒÎ
ËÃÔÇÏÕÑÇÓÈ¦ÝÙÕßÎÖÄÒÎÎÍÑÇÒËØÃËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÖÏÕÒËßÑÄÑ¦ÚÏÖÏÕ
ÑÇÛÇØÄÑÇÏÓÖÕØËÃÑ¦ÖÕÏÕÝÔÇ
ËÙÚÏ¦ÙËÏÖÏÕËÆÑÕÒÇÙËÁÔÇÁØÍÕ
ÚÁÞÔÎÝ¦ÔÚÇÄÚÇÔÑ¦ÔÜÓÏÇÁÑÛËÙÎÑ¦ÔÜÑÇÏÓÏÇÚÕÏÞÕÍØÇÌÃÇ
ÄÖÜÝÁÑÇÔÇÑÇÏÙÚÕ§ÚÕßÓÖ¦ÏÍÏÇ
ÔÇÌÁØÔÜÚÕÔÊØÄÓÕÓÁÙÇÙÚÎÔ
ÍÑÇÒËØÃÖËÏÊÂËÃÔÇÏÙÆÍÞØÕÔÎ
ÚÁÞÔÎÇßÚÄÖÕßÑ¦ÔÜËÃÔÇÏÚÏÓÂ
ÓÕßÔÇËÑÛÁÚÜÙËÓÕßÙËÃÇÂÙË
ÍÑÇÒËØÃ ÇÏÈÕÎÛ¦ÖÕÒÆÚÎÔÚÁÞÔÎÍÏÇÔÇÓÖÕØÁÙËÏÝÔÇÙßÔËÞÃÙËÏÝÚÕÚÇÐÃÊÏÙÕß
–Πολλοί καλλιτέχνες πλέον βιώ-

νοντας αυτή την πανδημία, με τα
μουσεία και τις γκαλερί κλειστά,
χρησιμοποιούν τους τοίχους του
δρόμου σαν καμβά σαν ένα μέσο
να στείλουν τα δικά τους μηνύματα γι’ αυτό που ζει η ανθρωπότητα τώρα. Πώς το βλέπεις αυτό;
Το δικό σου μήνυμα ποιο είναι;
¶ØÕÙÖÇÛ×ÔÇÓÎÊÃÔÜÇØÔÎÚÏÑ¦ÓÎÔÆÓÇÚÇÓÁÙÇÙËÇßÚÄÖÕß
àÕÆÓËÃÍÕßØÇÕÏÑÇÏØÕÃËÃÔÇÏÊÆÙÑÕÒÕÏÑÇÏàÜÍØ¦ÌÏÙÇÚÕÊÏÑÄÓÕß
ÓÂÔßÓÇÁÔÇÔ¦ÙÚËÍÕÑÇÏÁÍØÇÉÇ
ÓËÚÇÍÑ:[H`/VTL®ÇÒÒ¦ÁÔÇÝ
¦ÙÚËÍÕÝÊËÔÁÞËÏÙÖÃÚÏÕÖÄÚËÚÕ
ÓÂÔßÓ¦ÓÕßËÃÔÇÏÄÚÏÖØÁÖËÏÔÇ
ËÃÓÇÙÚËËßÍÔ×ÓÕÔËÝÍÏ»ÇßÚÄÖÕß
ÁÞÕßÓËÄÚÏÁÞÕßÓËÁÔÇÞ×ØÕÔÇ
ÓËÃÔÕßÓËÄÚÏÁÞÕßÓËÑ¦ÚÏÔÇÌ¦ÓËÑÇÏÔÇËÃÓÇÙÚËÍËÔÏÑ¦ÒÃÍÕÖÏÕ
ËßÇÃÙÛÎÚÕÏÙËÇßÚÁÝÚÏÝÊÆÙÑÕÒËÝ
ÓÁØËÝÖØÕÝÚÕÔÙßÔ¦ÔÛØÜÖÄÓÇÝ

kathimerini.com.cy

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.

3

l

Μ. Σάββατο 18 - Κυριακή Πάσχα 19 Απριλίου 2020

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

ΧΟΡΟΣ

Χορεύοντας με τις λέξεις και τις ιδέες
Δέκα χορευτές / περφόρμερ και χορογράφοι από την Κύπρο αφήνουν ελεύθερη τη σκέψη τους στην «Κ»
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

ÊÎÓÃÇßÚÂÎÑØÏÚÏÑÂÙÑÁÉÎËÃÔÇÏÎ
È¦ÙÎÍÏÇÊÎÓÏÕßØÍÃÇ

Η έννοια ÚÕßÞ×ØÕßÑÇÏÎÇÖÕÓÄÔÜÙÎ
ÎÇÔ¦ÍÑÎËÐÜÚËØÃÑËßÙÎÝÚÜÔËÔÊÄÚËØÜÔÙßÔÇÏÙÛÎÓ¦ÚÜÔÚÕßÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎ
ÎÁÒÒËÏÉÎÑÕÏÔÕÆ¦ØÇÍËÙÎÓÇÃÔËÏÁÔÊËÏÇ®"ªÜÚÂÙÇÓËÊÁÑÇÞÕØËßÚÁÝÖËØÌÄØÓËØÑÇÏÞÕØÕÍØ¦ÌÕßÝÔÇÓÇÝÇÖÇÔÚÂÙÕßÔÙËÓÃÇÇÖÒÂËØ×ÚÎÙÎÖÕß
ÄÓÜÝÖÇÃØÔËÏ©ÏÇÔÇÍÏ×ÚÎÝ¬ÕÌÂ
´ÒËÔÇ²ØÏÙÚÕÊÕßÒÃÊÕß¢×ÚÎÝ§ÏÑÕÒ¦ÕßÔÊØÕÓ¦ÞÎÎÓÎÚØÏ¦ÊÕß3PUKHOS
ÒÁÐÎÝÇÙÏÒËÃÕßÃÇ²ÇØ¦ÑÎ²ÒÄÎ
¡ËÒÃÊÕß´ÒËÔÇÔÚÜÔÃÕßÆÎÎÓÎÚØÃÕßÑÇÏØÏ¦ÔÔÇ©ÏÑÕÔÄÓÕßÊÏ¦
ÚÜÔÒÄÍÜÔÚÕßÝÑÏÔÕÆÔÚÎÙÑÁÉÎÓÇÝ

• ΠροτεινόμενοÓ¨oU¿xX_X>R_t(ÑÜÜÒØuV ÖiÛiÐi³¨ËÈVÉÈÉ¨oÑËÑ
ÐÉ³i.ÈÇÒÑ'{ÑÜÒ~Ñ{³{¨o.ËÑÐVÉÈ~ËÑ¸ÆÆlÈÚÈÐËÇÉ{
Ó³Ñ³iÑËÚii³ÈÉo~ÜÉ{ÐÖ~Ñ{
×ÌKÈ

ΕΛΕΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Όλες αυτές ÚÏÝ ÓÁØËÝ ÔÏ×ÛÜ ÙÇÔ ÔÇ
ÈØÃÙÑÕÓÇÏ ÙÚÎ ÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ ÓÏÇÝ
WLYMVYTHUJLÓÇÑØ¦ÝÊÏ¦ØÑËÏÇÝ±ÖËØÈÇÃÔÜÑÇÛÎÓËØÏÔ¦ÚÇÖØÕÙÜÖÏÑ¦ÓÕß
ÄØÏÇÔÕÎÚÏÑ¦ÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑ¦ÑÇÏÙÜÓÇÚÏÑ¦´ÞÜÖËØ¦ÙËÏÖÕÒÒÁÝ×ØËÝÇÑÏÔÎÙÃÇÝÑÇÏÙÏÜÖÂÝÑÇÏËÃÔÇÏÖÕÒÆÚÏÓÇ
ËØÍÇÒËÃÇÍÏÇÓÁÔÇßÚÄÊËÔÙÎÓÇÃÔËÏ
ÖÜÝÊËÔËÃÔÇÏËÖÃÖÕÔÕ ¦ÛËÓÁØÇËÃÔÇÏÓÏÇÔÁÇÊÕÑÏÓÂ¬ÕÖÏÕÊÆÙÑÕÒÕÔÇ
ËÒÁÍÐËÏÝËÃÔÇÏÚÕÓßÇÒÄÑÇÏÕÖÄÔÕÝÙÚÕ
ÓßÇÒÄËÃÔÇÏÕÖÏÕÈÇÛÆÝÏÇÚÕÔÑÇÛÁÔÇÎÓÕÔÇÐÏ¦ÙÜÓÇÚÕÖÕÏËÃÚÇÏÇÒÒÏ×Ý
ËÓÁÔÇÙßÓÈÇÃÔËÏÙÚÎÔÇÔÇÖÔÕÂ¡Õß
ÒËÃÖËÏÓÏÇÇÔ¦ÙÇÑÇÏËÆÞÕÓÇÏÑÇÛÎÓËØÏÔ¦ÍÏ»ÇßÚÂ ÇÓÃÇÖÇÔÊÎÓÃÇÊËÔ
ÓÖÕØËÃÔÇËÖÎØË¦ÙËÏÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇ
ÍÏÇÚÃÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇËÃÔÇÏÈÇÛÏ¦ÇÔ¦ÍÑÎ
ÖÎØË¦àËÏÄÓÜÝÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕß
ÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÑÇÏËÔÔÕ×ÖØÇÑÚÏÑ¦ËÔ
ÓÖÕØ×ÔÇàÂÙÜÞÜØÃÝÚÎÔÚÁÞÔÎÓÕß
ÍÏÇÚÃËÃÔÇÏÇßÚÄÖÕßÑ¦ÔÜÃÔÇÏÎËØÍÇÙÃÇÓÕß ÇÏÖØÁÖËÏÔÇËÖÏàÂÙËÏÑÇÏ
±¬ÑÇÏËÍ×

• Ερώτημα: «Τι σημαίνει για τον χορευτή να περιορίζεται στον προσωπικό του χώρο; Η πανδημία μπορεί
να επηρεάσει δημιουργικά την τέχνη
του χορού;», αυτό είναι το ερώτημα
που θέσαμε.

ΑΛΕΞΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Καθώς περνούν ÕÏÓÁØËÝÇÔÇÒÕÍÃàÕÓÇÏ
ÄÚÏÇßÚÄÖÕßÈÏ×ÔÕßÓËÂØÛËÇÑØÏÈ×Ý
ÍÏÇÔÇÐËÙÑËÖ¦ÙËÏ¶ÃÙÜÝÓËÈÃÇÏÕÚØÄÖÕ¶ÚÕÔÖßØÂÔÇÓÏÇÝÙÇÛØÂÝÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÕÓÂÝ½ØÛËÇÖØÄÙÓËÔÇÍÏÇÔÇÓÇÝ
ßÖËÔÛßÓÃÙËÏÚÎÔËßÛØÇßÙÚÄÚÎÚÇÚÕß
ÙÆÍÞØÕÔÕßÇÔÛØ×ÖÕßÚÎÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚÎÚÇÖÕßÁÞËÏÎËÑÑÜÌÇÔÚÏÑÂÙÏÜÖÂ
ÚÇÙÜÚÂØÏÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÖÕßÌÁØÕßÔ
ÕÏÓËÍ¦ÒËÝÙËÊÏ¦ØÑËÏÇÚÄÙÕÙÜÓÇÚÏÑÁÝÄÙÕÑÇÏÖÔËßÓÇÚÏÑÁÝÖÇÆÙËÏÝ ÇÏ
ÍÏÇÔÇÓÇÝÖØÕÙÌÁØËÏÚÕÔÖÕÒßÖÄÛÎÚÕ
ÞØÄÔÕ¶ÖÕßÖ¦ÔÚÕÚËàÎÚÕÆÙÇÓË¶ÍÏÇ
ÓÏÇÙÕÈÇØÂÑÇÏÒËÖÚÕÓËØÂËÔÊÕÙÑÄÖÎÙÎÇÛÏ¦ÓÁÙÇÓÕßÊÏÇÚÎØ×ÚÎÔ
ËÒÖÃÊÇÄÚÏÇßÚÂÎÖØÜÚÄÍÔÜØÎÇÖÕÊÄÓÎÙÎÛÇÓÇÝÕÊÎÍÂÙËÏÄÒÕßÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÑÇÏÓÎÙÚÎÔÇÔÇàÂÚÎÙÎÓÏÇÝ
ÕßÙÏÇÙÚÏÑÄÚËØÎÝÇÔÚÇÒÒÇÍÂÝÏÊË×Ô
ÖÕßÊËÔÛÇÙÚÎØÃàËÚÇÏÖÏÇÙÚÏÝÂÊÎ
ßÖ¦ØÞÕßÙËÝÖØÇÑÚÏÑÁÝÑÇÏÓËÛÄÊÕßÝ
ÖÕßÁÞÕßÔÌÛÇØËÃÇÖÄÚÕÔÞØÄÔÕÑÇÏ
ÇÔÂÑÕßÔÙËÑ¦ÚÏÖÇÒÏÄ®¾ÙÜÝÇÔÇÌËÛÕÆÓËÕÒÕÑÒÎØÜÚÏÑ¦ÕÑÇÛÁÔÇÝÇÖÄ
ÚÕÔØÄÒÕÖÕßËÖÁÒËÐËÙÚÎÔÁÇÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÙËÇßÚÂÚÎÔÁÇËÖÕÞÂÖÕß
ÐËÑÃÔÎÙËÔÇÈØÕÆÓËÑÇÏÔÁÕßÝÚØÄÖÕßÝ
ÍÏÇÔÇßÖ¦ØÞÕßÓËÕÁÔÇÝÓËÚÕÔ¦ÒÒÕ
ÑÇÏÍÏÇÔÇÑ¦ÔÕßÓËÚÁÞÔÎ

• ΠροτεινόμενοÓ¨oUt/v_Ý¦²x©²x©
&¦_©_²u¸ÆÆ³iØ>¦x>ÝH¦>¿xR

ΕΛΕΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ
Όσο και ÇÔÑÏÔÂÛÎÑÇÇßÚÂÚÎÞØÕÔÏÑÂ
ÖËØÃÕÊÕÔÕÏ×ÛÜÇÑÃÔÎÚÎ ÕÏÚ×ÑÇÛÎÓËØÏÔ¦ÚÕßÝ¦ÊËÏÕßÝÞ×ØÕßÝÚÕßÍÑÜÓÃÕß®ÑÇÏÎÇÒÂÛËÏÇËÃÔÇÏÖÜÝÔÕÏ×ÛÜ
ÁÔÇÚËØ¦ÙÚÏÕÑÄÓÖÕÙÚÕÔÒÇÏÓÄÚØÁÌÜÚÕÈÒÁÓÓÇÓÕßÙÚÎÔËÃÙÕÊÕÑÇÏÖËØÏÓÁÔÜÔÇÊÜÁÔÇÔ¦ÔÛØÜÖÕ ÇÔÁÔÇ
ÖÇÏÊÃÑÇÔÁÔÇÝÞÕØËßÚÂÝÞÕØËÆÚØÏÇ
ÎÛÕÖÕÏÄÝÌÃÒÕÏÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝ³ÊËÏÕÝ
ÕÞ×ØÕÝÑÇÏÊËÔÇÑÕÆÍËÚÇÏÕÆÚËÁÔÇÝ
ÛÄØßÈÕÝÇÖÄÚÇÙßÔËØÍËÃÇÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝ¬ÇÖ¦ÔÚÇÇÑÃÔÎÚÇËØÏÓÁÔÜ
ÙÚÕÔÃÊÏÕÚÄÖÕÖÕßÖÏÇÓÕÏ¦àËÏÔÁÕÝ
ÖËØÏÓÁÔÜÄÚÏÑÇÏÇÔÙÎÓÇÃÔËÏÇßÚÄÔÇ
ÔÏ×ÙÜÐÇÔ¦ÚÎÔÇÍ¦ÖÎÓÁÙÇÇÖÄÚÎÔ
ËÔÁØÍËÏÇÖÕßÇÔÚÇÒÒ¦àÕßÓËÄÚÇÔÙßÔÇÔÚÏÄÓÇÙÚËÖØÏÔÇÖÄÑ¦ÛËÖØÄÈÇ
ÖØÏÔÇÖÄÑ¦ÛËÓ¦ÛÎÓÇÕÆÓËÇÒÒ¦àÕßÓËÑÏÔÕÆÓÇÙÚËÑÇÏÛÇËÑÌØÇàÄÓÇÙÚËÑÕßÈÇÒ×ÔÚÇÝÙÚÎÓÔÂÓÎÑÇÏÙÚÕ
Ù×ÓÇÇßÚÂÚÎÊÆÙÑÕÒÎÖËØÃÕÊÕÚÁÞÔÎÑÕßÈÇÒ¦ÚÇÙßÓÈ¦ÔÚÇÍÏ»ÇßÚÄÑÇÏ
ÕÑÄÙÓÕÝÍßØÔ¦Ö¦ÔÚÇÙÚÎÔÚÁÞÔÎÍÏÇ
ÔÇÇÔÚÁÞËÏÔÇÛßÓ¦ÚÇÏÔÇÇÒÒ¦àËÏ

• ΠροτεινόμενοÓ¨oUt²v_©²>²__²u
¸Æ®V³iØ¦Ã©²>&x²_

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΟΦΗ
Το γεγονός ÄÚÏÕÏÞÕØËßÚÁÝÁÞÕßÓËÖËØÏÕØÏÙÚËÃÙÚÕÔÖØÕÙÜÖÏÑÄÓÇÝÞ×ØÕ
ÇÖÕÚËÒËÃÁÔÇÙÕÈÇØÄÖÒÂÍÓÇÓÇÝÁÞËÏ
ÑØÇÚÂÙËÏÓÇÑØÏ¦ÇÖÄÖØÄÈËÝÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝËØÍÇÙÚÂØÏÇÑÇÏÊÏÊÇÙÑÇÒÃËÝ
ØÏÙÑÄÓÇÙÚËÖÏÇÙËÕÏÑÏÇÑÕÆÝÞ×ØÕßÝ
ÖÕßÇÖÕÚËÒÕÆÔÚÇÓÏÑØ¦ÖØÕÙÜÖÏÑ¦
ÓÇÝÙÚÕÆÔÚÏÕÃÔÇÏÄÓÜÝÖÇØ¦ÒÒÎÒÇ

/v_X¦>>R¿º

4

Το έργο t/v¦ºnv_V/ gu³È(ÑÑo{³i0×ÊÈÑ¨È{Ò³i~É³iit(ÜÑ³×Ì¨ÐÑ¨o¨Ñ×ËÑØÖ¨È
ÓÏÇÏÊÏÇÃÚËØÎÖØÄÑÒÎÙÎÎÕÖÕÃÇÁÞËÏ
ÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÂÑÇÒÆÚËØÇÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÍÏÇÖËØÇÏÚÁØÜÖËÏØÇÓÇÚÏÙÓÄÑÇÏÔÕÆØÍÏÕßÝÊÎÓÏÕßØÍÏÑÕÆÝ
ÊÏÇÒÄÍÕßÝÑÇÏÇÔÇÖÄÌËßÑÚÇÚÎÞØÂÙÎ
ÖÕÒßÓÁÙÜÔÃÔÇÏÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÇÐÏÕÙÎÓËÃÜÚÎÎÖÇÍÑÄÙÓÏÇÑÏÔÎÚÕÖÕÃÎÙÎ
ÇÖÄÞÕØÕÍØ¦ÌÕßÝÑÇÏÕÓ¦ÊËÝÞÕØÕÆ
ÍÏÇÊÏÊÇÙÑÇÒÃËÝÑÇÏËØÍÇÙÚÂØÏÇÓÁÙÜ
ÊÏÇÊÏÑÚÆÕßÄÖÜÝÑÇÏÎÇÒÒÎÒÕÙÚÂØÏÐÎ
ÓËÚÇÐÆÑÇÒÒÏÚËÞÔ×ÔÚÄÙÕÚÕÖÏÑ¦ÄÙÕ
ÑÇÏÖÇÍÑÄÙÓÏÇÍÏÇÒÆÙËÏÝÜÝÖØÕÝÚÎ
ÊÎÓÏÕßØÍÃÇÑÇÏÕßÙÏÇÙÚÏÑÁÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÊÏËÑÊÏÑÂÙËÏÝÖÇÔÊÎÓÃÇËÖÎØË¦àËÏÊÎÓÏÕßØÍÏÑ¦ÚÎÔÚÁÞÔÎÓÇÝËÃÔÇÏ
ÍËÍÕÔÄÝÖÕßÇÖÕÚËÒËÃÂÊÎÓÁØÕÝÚÎÝ
ØÏÙÑÄÓÇÙÚËÙËÁÔÇÙÚ¦ÊÏÕÄÖÕßÂÊÎ
ÇÌÕßÍÑØÇàÄÓÇÙÚËÚÕÙ×ÓÇÑÇÏÖÇØÇÚÎØÕÆÓËÚÏÝÙÑÁÉËÏÝÓÇÝÓËÓÏÇÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂËÏÒÏÑØÃÔËÏÇÓËÓÃÇÊÏÇÑØÏÚÏÑÂ
ËÙÜÚËØÏÑÄÚÎÚÇÃÙÜÝÁÒÜÔÇÖÏÙÚËÆÜ
ÖÜÝÄÚÏÁÞÕßÓËÔÇËÑÌØ¦ÙÕßÓËÑÇÏÔÇ
ÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÓËÓËÚ¦ÇÖÄÇßÚÄÛÇ
ËÃÔÇÏÓÁØÕÝÓÏÇÝÇÑÄÓÎÖÏÕÊßÔÇÚÂÝ
ÖØÕÙÜÖÏÑÂÝÇÔ¦ÍÑÎÝÑÇÏÓÏÇÝÑÇÛÇØÄÚËØÎÝÇÒÂÛËÏÇÝ

• ΠροτεινόμενοÓ¨oUt/¦>¿_nº_g
/À_²Ã²_xnv²u´ ËÑ{³¨³
Ó¨oÈT¨o¨Ò×iÉiÉ¨ÐÑËÙÑT¨o¨Ò×Ø->©v>8>²ÅÐÉ³iÐÒÙÑ³iØ
ÑT¨ÉÈ³{~Ì³ÑÂËÙ{É³É¨{~T¨V
ÐÉÑÑ×¨ÓØ³~{ÌT¨i³V³iÑÜÌ³i³Ñ~Ñ{³ÑÐ{~¨Ò¨ÒoÐÑ³Ñ³iØ~ÑÚiÐÉ¨{ÊØÇÊØ

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ LINDAHL
Μικρή χόρευα ÚÇÈØ¦ÊÏÇÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÎÔ
ÚàÇÓÇØÃÇÚÕßÙÇÒÕÔÏÕÆÓÇÝÂÁÑÇÔÇ
ÚÕÓ¦ÛÎÓÇÓÖÇÒÁÚÕßÑØÇÚ×ÔÚÇÝÚÕÔ
ÓÖÕßÌÁÍÏÇÓÖ¦ØÇ²ÄØËßÇÙÚÕÊÜÓ¦ÚÏÄÓÕßÇßÚÕÙÞËÊÃÇàÇÓËÚÇÁÖÏÖÒÇ
ÑÇÏÚÎÙÑÏ¦ÓÕßÙÚÕÔÚÕÃÞÕÑÏÕÔËÏØËßÄÓÕßÔ§ÕÓÃàÜÄÚÏÚÄÚËÊÎÓÏÕßØÍÕÆÙÇ
ÂÇÌÕßÍÑØÇàÄÓÕßÔÓÁÙÇÓÕßÇßÚÄ
ÖÕßÁÓËÒÒËÔÇÍÃÔÜ ¦ÖÜÝÁÚÙÏÍËÔÔÏÕÆÔÚÇÏÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÓÁÙÇÙ»ÁÔÇÔ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÂÙßÓÈÕÒÏÑÄÖØÕÙÜÖÏÑÄ
Þ×ØÕ®ËÑËÃÄÖÕßÓÖÕØËÃÑÇÔËÃÝËÒËÆÛËØÇÔÇËÃÔÇÏÕËÇßÚÄÝÚÕßÖ»ÚÎÔ
¦ÒÒÎÎÚÁÞÔÎÓÇÝÇÍÇÖ¦ÚÕßÝÓËÍ¦ÒÕßÝÞ×ØÕßÝÚÇÐÆÒÏÔÇÖÇÚ×ÓÇÚÇÚÎ
ÙßÔÚØÕÌÏ¦ÚÜÔ¦ÒÒÜÔÚÎÓÇÍËÃÇÚÕß
ÙßÔÚÕÔÏÙÓÕÆÚÎÝÕÓ¦ÊÇÝÙ»ÁÔÇÑÕÏÔÄ
ØßÛÓÄÚÎÔÇÔÚÇÒÒÇÍÂÚÎàËÙÚÇÙÏ¦ÚÜÔ
ÑÕØÓÏ×ÔÚÎÞÇØ¦ÚÎÝËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÂÓËØÇÚÇÓÁÙÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝ
ÊÃÔÕßÔÓÏÇÇÔÇÑÕÆÌÏÙÎÙÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎ

ÓÇÝÍÏÇËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÑÇÏÙÃÍÕßØÇÔÁÕÏ
ÊÎÓÏÕßØÍÏÑÕÃÊØÄÓÕÏÛÇÐËÚßÒÏÞÚÕÆÔ
ÄÓÜÝÕÞÕØÄÝÊËÔËÃÔÇÏÓÄÔÕËÏÑÄÔÇËÃÔÇÏÈÃÜÓÇÙ×ÓÇÑÇÏÇÃÓÇÙßÔÕÓÏÒÃÇ
ÓËÚÕÔ¦ÒÒÕÔÑÇÏÚÕÇÄØÇÚÕàÜÔÚÇÔÂ
ÖÇØÕßÙÃÇ

• ΠροτεινόμενοÓ¨oUt_©>u¸ÆÆmV
ÑÌ³iÐÒÙÑ&__xn/jÑ³¨ÉËÑ

ΧΛΟΗ
ΜΕΛΙΔΟΥ
Αν βλέπαμε ÇßÚÂÚÎÌØ¦ÙÎ¬ÏÙÎÓÇÃÔËÏ
ÍÏÇÚÕÔÞÕØËßÚÂÔÇÖËØÏÕØÃàËÚÇÏÙÚÕÔ
ÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÕßÞ×ØÕ"®ÙßÓÈÕÒÏÑ¦ÛÇ
ÖØÕÁÑßÖÚËÓÏÇÖÕÒÆÜØÇÃÇÊÎÓÏÕßØÍÏÑÂ
ÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÓËÊÎÒÇÊÂ
ÁÔÇÑÏÔÎÙÏÕÒÕÍÏÑÄÁØÍÕÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÕÏ
ÙÚÕÔÖØÕÙÜÖÏÑÄ®ÓÇÝÞ×ØÕÇßÙÚÎØ¦ËÔÚÄÝÚÎÝÊÏÑÂÝÓÇÝÑÏÔÄÙÌÇÏØÇÝ
´ÚÙÏÛÇ¦ÑÕßÍÇÇßÚÂÚÎÔËØ×ÚÎÙÎ
ÖØÏÔÇÖÄÊÆÕÓÂÔËÝ¯ÃÓÇÏÙÃÍÕßØÎ
ÖÜÝÕÑ¦ÛËÞÕØÕÍØ¦ÌÕÝÁÞËÏÖËØ¦ÙËÏ
ÇÖÄÇßÚÂÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÁÙÚÜÑÇÏÜÝ
ÖËÃØÇÓÇÂÓËØÇÄÓÜÝÊËÔËÃÔÇÏÇßÚÄ
ÚÕÛÁÓÇÓÇÝÇÒÒ¦ÎÇÖÕÓÄÔÜÙÎËÔ
ËÃÔÇÏÊÎÒÇÊÂÕÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÕÝÞ×ØÕÝÚÕ
ÖØÄÈÒÎÓÇÇÒÒ¦ÚÕÄÚÏÊËÔÓÖÕØÕÆÓË
ÔÇÓÕÏØÇÙÚÕÆÓËÚÕÔÞ×ØÕÇÖÕßÙÃÇ
ÚÕß¦ÒÒÕßÙ×ÓÇÚÕÝÊÃÖÒÇÖÃÙÜÇÖÁÔÇÔÚÏ¯¬Õ¦ÒÒÕ®àÜÔÚÇÔÄÙ×ÓÇËÃÔÇÏ
ÇßÚÄÖÕßÊÎÓÏÕßØÍËÃÚÎÙßÔÛÂÑÎÚÎÝ
ËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÑÇÏÚÎÝÊÏ¦ÊØÇÙÎÝÇÖÇØÇÃÚÎÚÎÙßÔÛÂÑÎÍÏÇÔÇßÖ¦ØÐËÏÎÚÁÞÔÎÍËÔÏÑ¦¿ÖÜÝÍÏÇÑ¦ÛË¦ÔÛØÜÖÕ
ÇßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂÁÚÙÏÑÇÏÍÏÇÚÕÔÞÕØËßÚÂÊËÔËÃÔÇÏÕÞ×ØÕÝÖÕßÁÞËÏÇÒÒ¦ÐËÏ
ÇÒÒ¦ÎÙßÔÛÂÑÎ§ÇÏÓËÔÁÞËÏÖËØÏÕØÏÙÚËÃÕÞ×ØÕÝÇÒÒ¦ÁÞËÏÓËÍÇÒ×ÙËÏ®V
ÞØÄÔÕÝ¾ÙÜÝÚ×ØÇÔÇËÃÓÇÙÚËÙËÛÁÙÎ
ÔÇËÔËØÍÕÖÕÏÂÙÕßÓËÚÕÙ×ÓÇÓÇÝÓË
¦ÒÒÕßÝÄØÕßÝÔÇÚÕÐÇÔÇÍÔÜØÃÙÕßÓË
ÞÜØÃÝËÏÑÄÔÇËÒÒËÃÉËÏÛËÇÚ×ÔÔÇÐÇÔÇÙßÙÚÎÛÕÆÓËÓËÚÕÔÂÞÕÚÎÝÌÜÔÂÝ
ÓÇÝ¾ÙÜÝÇßÚÄÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÓËÔÇÑËØÊÃÙÕßÓËÇÖÄÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇ

• ΠροτεινόμενοÓ¨oUt>_²>²xu³iØ
>¦²v>¦>v> ÓÑ4Ì¨~iV´Æ


ΑΡΙΑΝΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Μια ερώτηση ÓËÞÃÒÏËÝÇÖÇÔÚÂÙËÏÝËÌÄÙÕÔËÐÇØÚ¦ÚÇÏÇÖÄÚÎÔÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇ
ÚÕßÑÇÛËÔÄÝ¦ÔËÔÔÕËÃÚËÍÏÇÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÓËÚÕÔÖËØÏÕØÏÙÓÄÕÞÕØËß-

ÚÂÝÈØÃÙÑËÚÇÏÙÂÓËØÇÜÝÊÎÓÏÕßØÍÄÝ
ÙËÇÖÕÓÄÔÜÙÎÑÇÏÎÑÃÔÎÙÂÚÕßÚ×ØÇÖËØÏÕØÃàËÚÇÏÙËÖÏÕÓÏÑØÄËÓÈÇÊÄ
ËÃÚËÙÚÕÔÑÂÖÕËÃÚËÙËÓÏÇÚÇØ¦ÚÙÇ
ÓÏÇÝÖÕÒßÑÇÚÕÏÑÃÇÝÖÏÙÚËÆÜÊËÔËÃÔÇÏ
ÓÄÔÕÕÞ×ØÕÝÚÕÛÁÓÇÎÇÖÕßÙÃÇÚÎÝ
ÓËÍ¦ÒÎÝÙÑÎÔÂÝÚÕßÓËÍ¦ÒÕßÞ×ØÕß
ÍÏÇÖØÄÈËÝÕÆÚËÚÇÚËÚØÇÍÜÔÏÑ¦ÃÔÇÏ
ÑÇÏÎÇÖÕßÙÃÇÚÕßÑÕÏÔÕÆÚÎÙÑÁÉÎ
Ö×ÝÛÇÖØÕÞÜØÂÙÕßÓËÓËÄÒÇÇßÚ¦ÚÇ
ÓÁÚØÇÖÕßÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÑÇÏÊËÔÁÞÕßÔ
ÞØÕÔÏÑÄÖÒÇÃÙÏÕÇÑÄÓÇÍÏÇÖÄÙÕÎÒÇÊÂÜØÇÃÇÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝÊÏÇÊÏÑÚßÇÑ¦
¿ÓÜÝÚÏÙÎÓÇÃÔËÏÞÕØÄÝÞÜØÃÝÛËÇÚÂ"
ÏÇËÓÁÔÇÖØÕÙÜÖÏÑ¦ÜÝÖËØÌÄØÓËØ
ÞÕØÕÍØ¦ÌÕÇßÚÂÎÖØÄÑÒÎÙÎÚÎÝÇÖÕÓÄÔÜÙÎÝÓÕßÛßÓÃàËÏÑÇÏÚÎÙÎÓÇÙÃÇ
ÔÇØÏÞÚ×ÙÚÇÖÏÕËÙ×ÚËØÇÊÜÓ¦ÚÏÇÚÕß
ËÇßÚÕÆÊ×ÜÝÊÎÓÏÕßØÍÕÃÑÇÒÕÆÓÇÙÚËÇÖÄÚÇÊÜÓ¦ÚÏ¦ÓÇÝÔÇÙÑËÌÚÕÆÓË
ÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÓÂÔßÓÇÖÕßÓÇÝÊÃÔËÏ
ËÔÖÕÒÒÕÃÝÇßÚÂÑØÃÙÎÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÔ
ÇÒÒÎÍÕØÃÇÚÎÝ

• ΠροτεινόμενοÓ¨oUtxnv²-²>Xu³
ËÑ ÓÜ~Ñ{.³iK(ÒÂ³¸ÆÆ®
Ñ³ÈÓ³ÐÓÑÑÌÐ{ÑÑ¨³{³Ö¨Ñ
ÑÈ³TÉÙ{ÑÐÖÐÉÐÌÑÙÉÙÐÓÑ³
~i{~ÌÉ¨{KÒÜÜ~Ñ{³ÊTVÉi
~Ëii¯T¨ÌØÉËÑ{iÑ{~³ÊÙ{ÒÙ¨Ñi
ÐÉ³ÑÂÖÑÈ³~Ñ{³T¨ÉÈ³

ΕΥΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Για εμένα ÙÎÓÇÃÔËÏÙßÍÑÁÔÚØÜÙÎËÔÁØÍËÏÇÝÑÇÏÙÑÁÉÎÝÑÇÏÔÁÕßÝÑ×ÊÏÑËÝ
ËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÓËÇßÚÕÆÝÖÕßÙßÓÈÏ×ÔËÏÝÍÏÇÔÇÈØÃÙÑËÏÝÚÕÔÞ×ØÕÑÇÏ
ÞØÄÔÕÔÇÈÏ×ÙËÏÝÄÚÏÙßÓÈÇÃÔËÏÑÇÏÔÇ
ËÑÌØÇÙÚËÃÝÊÎÓÏÕßØÍÏÑ¦¡ÁÙÇÙÚÕÔ
ÖËØÏÕØÏÙÓÄÙßÔËÞÃàÜÚÄÙÕÚÎÔËÐ¦ÙÑÎÙÂÓÕßÄÙÕÑÇÏÚÎÔÞÕØÕÍØÇÌÏÑÂ
ÓÕßÁØËßÔÇ¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÎÖÇÔÊÎÓÃÇÑÇÏÕËÍÑÒËÏÙÓÄÝÓÇÝÌÕÈÃàËÏÓÇÝ
ÖØÕÑÇÒËÃÇÔÎÙßÞÃÇÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄÔÇ
ÈØÃÙÑÕßÓËÚÕÔÞØÄÔÕÍÏÇÔÇÈÏ×ÙÕßÓËÇßÚ¦ÚÇÇÏÙÛÂÓÇÚÇÔÇÈÏ×ÙÕßÓË
ÚÎÔÛÒÃÉÎÚÕÔÌÄÈÕ¿ÒÇÇßÚ¦ÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏÔÇËÑÌØÇÙÚÕÆÔÑÇÏÇßÚÄËÃÔÇÏ
ÖÎÍÂÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝ
ÇØ¦ÒÒÎÒÇßÖ¦ØÞËÏÑÇÏÎÑØÏÚÏÑÂ
ÙÑÁÉÎÍÏ»ÇßÚÄÖÕßÙßÓÈÇÃÔËÏÏ×ÔÕßÓËÚÎÞØÂÙÎÇßÚÇØÞÏÑÕÆÒÄÍÕßÇÖÄÚÎÔ
ÕÒÏÚËÃÇÖØÕÝÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇÃÓÇÙÚË
ÖÇØÇÚÎØÎÚÁÝÙ»ÁÔÇßÖÕÈÇÛÓÏÙÓÁÔÕ
ÙÆÙÚÎÓÇßÍËÃÇÝÕÆÓËÙ»ÁÔÇÙÆÙÚÎÓÇÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÇÔÏÙÄÚÎÚÇÝÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÞØËÏ¦àËÚÇÏÔÇËÃÔÇÏÁÚÕÏÓÎÍÏÇ
ÇÒÒÇÍÂÄÚÇÔÖÒÁÕÔÚËÒËÏ×ÙËÏÎÖÇÔ-

• ΠροτεινόμενοÓ¨oUt-À8>}uV
+©>©wÝ_/_¦_©>___¦©>_}_¦
ÓÜo{¸Æ® ÑÈÐÐÉ³T{~Ì¨Ì³ÇÉ~³o{Ñ³ØÈÉ{Ùi³ÒÐÉ{ÈÐÉ
³ÑTÖ³i³Ñ³ÐÈÑÜÌ~Ñ{³ÐÑ

ΛΙΑ
ΧΑΡΑΚΗ
Ο χρόνος ÚÕßÖËØÏÕØÏÙÓÕÆÍÏÇÓÇÝÖÕß
ÊËÔÁÞÕßÓËÇØØÜÙÚÂÙËÏÇÑÄÓÎ¯ÓÖÕØËÃÔÇËÃÔÇÏÌÕÈËØ¦ÊÎÓÏÕßØÍÏÑÄÝÓÁÞØÏ
ËÖÏÑÃÔÊßÔÇÈÕÒÏÑÄÝ¥ÝÊÎÓÏÕßØÍÄÝÓË
ÑËÔÚØÏÑÄÓÁÙÕÔÚÕÙ×ÓÇÈØÃÙÑÜÚÕÔ
ËÇßÚÄÓÕßÔÇËÑÖÒÎØ×ÔÜËÖÏÛßÓÃËÝ
ÄÖÜÝÔÇÓÇÛÇÃÔÜÓÕßÙÏÑÂÔÇÊÏÇÈ¦àÜÄÒÇÖÕßÊËÔËÃÞÇÚÕÔÞØÄÔÕÓÁÞØÏ
Ú×ØÇÔÇÖËØÏÖÕÏÕÆÓÇÏÇÍÇÖÎÓÁÔÕßÝ
ÑÇÏÔÇËÃÓÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÛËÇÚÂÝÖÇØ¦
ÊÎÓÏÕßØÍÄÝÙÚÕßÒÏÑÄÖÕßÖÇØ¦ÍÕßÔ
ÑÇÏÓÕÏØ¦àÕÔÚÇÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÇÖÄÚÕÙÖÃÚÏ
ÚÕßÝ¬ËÒÏÑ¦ËÖÏÈËÈÇÏ×ÔËÚÇÏÇßÚÄÖÕß
ÖÃÙÚËßÇÖ¦ÔÚÇÄÚÏÄÒÕÏÓÖÕØÕÆÔÔÇËÃÔÇÏÊÎÓÏÕßØÍÕÃÑ¦ÖÕÏÇÝÖØÇÑÚÏÑÂÝÇÔ
ÚÕßÝÊÏÔÄÚÇÔÕÞ×ØÕÝÑÇÏÕÞØÄÔÕÝ
ÚÁÞÔÎÖÇÃàËÏÑÇÏÛÇÖÇÃÐËÏÖÕÒÆÕßÙÏÇÙÚÏÑÄØÄÒÕÙÚÎÙÆÔÊËÙÎÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÎÔËÖÇÔÇÙÆÔÊËÙÂÚÕßÝÓËÚ¦ÖÕßÛÇÖËØ¦ÙËÏÄÒÕÇßÚÄ


• ΠροτεινόμενοÓ¨oUt&>_¦
&>_¦u³iØ&x>>º©Rvd


ΦΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ÏÇÞØÄÔÏÇÖÇÒËÆÕßÓËÔÇÍßÓÔ¦ÙÕßÓËÚÕÙ×ÓÇÓÇÝÔÇÙßÔÇÔÚÂÙÕßÓËÚÕ
Ñ¦ÒÒÕÝÚÎÊËÐÏÕÚËÞÔÃÇÔÇÇÖËÒËßÛËØÜÛÕÆÓËÑÇÏÔÇßÖËØÈÕÆÓËÚÇÄØÏÇÖÕßÚÕ
ÑÇÛÕØÃàÕßÔÙÚÕÞËÆÕÔÚÇÝÖ¦ÔÚÇÙËÓÃÇ
ÖÏÕÙÆÍÞØÕÔÎÙÜÓÇÚÏÑÂÍÒ×ÙÙÇ´ÚÙÏ
ÚÇÙ×ÓÇÚ¦ÓÇÝÈØÃÙÑÕÔÚÇÔÖ¦ÔÚÇÙË
ÓÃÇÓËÚ¦ÈÇÙÎÙËÓÃÇÙßÔËÞÂÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÔÇÖ¦ÔËÑ¦ÖÕßÇÌÔÏÑ¦ÁÖØËÖËÔÇ
Ñ¦ÔÕßÓËÓÃÇÖÇÆÙÎ¾ÙÜÝÇßÚÄÇÑØÏÈ×ÝÞØËÏÇàÄÓÇÙÚÇÔËÓÃÇËÖÕÞÂÄÖÕß
ÕÔÇØÑÏÙÙÏÙÓÄÝÑÇÏÎËÍÑËÌÇÒÏÑÄÚÎÚÇ
ÑßØÏÇØÞËÃÚÕÙ×ÓÇÑÇÏÑßØÃÜÝÚÕÖÔËÆÓÇÁÖØËÖËËÖËÏÍÄÔÚÜÝÔÇÇÔÇÙßÍÑØÕÚÎÛËÃ¬×ØÇËÃÔÇÏÎÙÚÏÍÓÂÚÇÙ×ÓÇÚ¦
ÓÇÝÔÇÇÔÇàÎÚÂÙÕßÔÚÎÔÕßÙÏÇÙÚÏÑÂ
ÚÕßÝÍÒ×ÙÙÇÞÜØÃÝÑÇÔÁÔÇÙÆÍÞØÕÔÕ
ØËÆÓÇÔÇÚÇÑÇÛÕØÃàËÏÑÇÏÔÇÈØÕßÔ
ÚÎÔÇÒÂÛËÏÇÚÕßÝ¬ÕÙ×ÓÇÖÁØÇÇÖÄ
ÏÑÇÔÄÚÎÚËÝÁÞËÏÑÇÏÇÏÙÛÂÙËÏÝÓÔÂÓÎ
ÑÇÏËÖÏÛßÓÃËÝÝÚÏÝÇÑÕßÓÖÂÙÕßÓË

• ΠροτεινόμενοÓ¨oUt ©>>X_u¬l
³È&>º/>Ã¦VÌÈÑ¨Ñ³i¨ÖÐÉÓÑ
¨oÑÐÌ~ËiiØ~Ñ{ÉÈ×¨ËÑØÐÉ³Ñ
ÐÑ³ÑÑ~{Ö³Ñ{ÑÓÑÑÐÉÐËÑÐÑÙ{~ÊÑËÚiiÉÜÉÈÚÉ¨ËÑØ
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ΒΙΒΛΙΟ

Η πανούκλα
στο μεσαιωνικό
Μπέργκαμο
Ενα ρηξικέλευθο διήγημα με «σκηνικό»
το επίκεντρο της σημερινής πανδημίας
JENS PETER JACOBSEN
Πανούκλα στο Μπέργκαμο –
Εδώ θα ’πρεπε να ’ταν ρόδα
μτφρ. - σχόλια: Ηρκος Ρ. Αποστολίδης
εκδ. Ροές, 2020
σελ. 112
Της ΕΥΗΣ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ

Ο Δανός ÓßÛÏÙÚÕØÏÕÍØ¦ÌÕÝËÔÝÁÚËØÏ¦ÑÕÓÖÙËÔ ßÖÂØÐË
ÓÏÇÏÊÏÄÓÕØÌÎÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇÁÔÇ
ÓËÃÍÓÇÌßÙÏÕÊÃÌÎÊÏÇÔÕÎÚÂÑÇÏÓßÛÕÖÒ¦ÙÚÎÚÎÔÇÔ¦ÞËÃØÇÝÁÑÊÕÙÎ
ÙÎÓËÏ×ÔÕÔÚÇÏÚÇËÐÂÝ!4ËÚÇÐÆ
ÑÇÏÕÏ¦ÑÕÓÖÙËÔÓËÚÇÌØ¦àËÏ
ÚÇÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÁØÍÇÚÕßÇØÈÃÔÕß
ÑÇÚÇÍÜÍÂÚÜÔËÏÊ×Ô®;OL6YPNPUVM
[OL:WLJPLZÑÇÏÑÇÚÇÍÜÍÂÚÕß
ÇÔÛØ×ÖÕß®;OL+LZJLU[VM4HU
ÜÝËÏÙÎÍÎÚÂÝÚÕßÊÇØÈÏÔÏÙÓÕÆÙÚÎ
ÇÔÃÇÖÕßÊ¦àÕÔÚÇÝÕÚÇÔÕÒÕÍÃÇ
ÙÚÕÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÚÎÝ ÕÖËÍÞ¦ÍÎÝ
ÍØ¦ÌËÏÓÏÇÈØÇÈËßÓÁÔÎÊÏÇÚØÏÈÂ
Ö¦ÔÜÙÚÇÌÆÑÏÇËÔ×ÑÇÚ¦
ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÑ¦ÖÕÏÜÔËÖÏÚÄÖÏÜÔÖÇØÇÚÎØÂÙËÜÔÍÏÇÚÎÈÒ¦ÙÚÎÙÎÚÜÔ
ÈÇÒÚÄÚÕÖÜÔÖØÕÙÈ¦ÒÒËÚÇÏÇÖÄÌßÓÇÚÃÜÙÎÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÕÔÚÇÒÇÏÖÜØÎÓÁÔÕÑÇÏÙÆÔÚÕÓÕÈÃÕÚÕß
ÚÕÚÇÐÃÊÏÚÕßÇÖÄÚÕÔËßØÜÖÇáÑÄÕØØ¦ÖØÕÝÚÕÔ§ÄÚÕÕÏ¦ÑÕÓÖÙËÔÇÔÚÒËÃÁÓÖÔËßÙÎÇÖÄÚÎÔ

1

Το διήγημα³ÈÉØ(Ó³É¨{Ò~w
ÐÉÐ{ÒÇÉ{ÐÉÉ{~Ñ³{~ÓØÈÚÓw
É{ØÈÌÐ¨×ÊÜÌoÈ

ÏÚÇÒÏÑÂÚÁÞÔÎÑÇÏÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂ
¬ÇÊÆÕÊÏÎÍÂÓÇÚ¦ÚÕßÓËÌÄÔÚÕÚÕ
¡ÖÁØÍÑÇÓÕÇÔÕÆÑÒÇ®ÑÇÏÚÎª×ÓÎÊ×ÛÇ»ÖØËÖËÔÇ»ÚÇÔØÄÊÇ®
ÓÕÏ¦àÕßÔÓËËÏÑÇÙÚÏÑÁÝÙßÔÛÁÙËÏÝ
ßÖÄÓÕØÌÂÔÒÄÍÕßÔÜØÃàËÏÚÕÔ
ÉËÔÙÚÕÔÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÄÑÇÔÊÏÔÇÈÏÑÄ ÆÑÒÕÚÎÝª×ÓÎÝÑÇÏÇÖÕÙÖ¦
ÚÎÛËÚÏÑÂÑØÏÚÏÑÂÚÕßÍÏÇÚÕÓßÛÏÙÚÄØÎÓ¦ÚÕß§ÏÒÝÆÔËÎÏÙÚÕØÃÇ
ÓÏÇÝÔÏÄÚÎÝ®¡ËÁÔÚÕÔÇÇßÚÕÈÏÕÍØÇÌÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÕ§ÏÒÝÆÔË®
ÞÇØÇÑÚÎØÃÙÚÎÑËÙÚÎÔËÖÕÞÂÚÕßÜÝ
ÎÈÃÈÒÕÝÚÕßÇÛËáÙÓÕÆ®
ÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÍØ¦ÓÓÇÚÇÕÏ¦ÑÕÓÖÙËÔÍÃÔËÚÇÏËßØÁÜÝÍÔÜÙÚÄÝÇÖÄ
ÚÎÓËÚ¦ÌØÇÙÎÚÕßØÇÑÒÂ§ÖÕÙÚÕÒÃÊÎÚÎÔÕÖÕÃÇËÖÏÓËÒÂÛÎÑËÕ
ÍÏÕÝÚÕßªÁÔÕÝÓÁÙÇÙÚÎÔÑØÏÚÏÑÂ
ÇÔÛÕÒÕÍÃÇ¬Ç§ÁÇÒÒÎÔÏÑ¦®ÚÕ
 ÂÓËØÇÕØÑÕÝªÖÕÙÚÕÒÃÊÎÝÙßÙÚÂÔËÏËÑÔÁÕßÚÕÔÏ¦ÑÕÓÖÙËÔÙÚÕËÒÒÎÔÏÑÄÇÔÇÍÔÜÙÚÏÑÄ
ÑÕÏÔÄÓÁÙÇÇÖÄÚÎÓËÚ¦ÌØÇÙÎÚÜÔ
ÊÆÕÊÏÎÍÎÓ¦ÚÜÔÚÕßÍÏÇÚÕ¡ÖÁØÍÑÇÓÕÑÇÏÚÎª×ÓÎÇÖÕÊÃÊÕÔÚÇÝ
ÓËÇÏÙÛÎÚÏÑÂÖÏÙÚÄÚÎÚÇÚÕÔÇÖËÏÑÕÔÏÙÚÏÑÄÂÇÒÒÏ×ÝÕÖÚÏÑÄ®ÚØÄÖÕÍØÇÌÂÝÚÕßÇÔÕÆÙßÍÍØÇÌÁÇ
ÚÕØÎÐÏÑÁÒËßÛÕÊÏÂÍÎÓÇÇÔÕÆÑÒÇÙÚÕ¡ÖÁØÍÑÇÓÕ®ÕÏÑ¦ÚÕÏÑÕÏÚÎÝÓËÙÇÏÜÔÏÑÂÝÖÄÒÎÝËÔ
ÓÁÙÜÓÏÇÝÙÌÕÊØÂÝËÖÃÛËÙÎÝÇÖÄ

ο ΜΟΥΣΙΚΟ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

14.4%

«Οι μαστιγούμενοι», Ó¨o³È$ÜÜÑÙÖÇo¨Ò×È~Ñ{³Èo¨Ò×È(Ë³É¨×ÑÒÉ¨lw®m0´Ñ{Ñ
ÙiÐ{È¨oÊÚi~ÉiÚ¨i~ÉÈ³{~ÊÑË¨ÉiÐÉ³iÐÑËÑtÐÑ³{oÖÐÉ{uÊtÑÈ³ÐÑ³{oÖÐÉ{uÉ³Ñ¨ÑÐ{~¨Ì
tÑÐÒ¨³iÐÑu¨ÓKÑ{ÑÉÑÈ³ÐÑ³ËoiV¨ØÐËÐii³iØÐÑ³ËoiØ³È¨{³Ö¨{³i³ÑÖ¨Ê0È

«Κανένας μεσίτης
δεν υπάρχει ανάμεσα
στον Θεό και μας! Κανένας Χριστός δεν πέθανε για μας στον Σταυρό!»
φωνάζει ο καλόγερος.
ÚÎÔËÖÏÊÎÓÃÇÚÎÝÖÇÔÕÆÑÒÇÝÛÇ
ÈØËÛÕÆÔÓÖØÕÙÚ¦ÙËÁÔÇÔÁÔÚÕÔÕ
ßÖÇØÐÏÇÑÄÊÏÞÇÙÓÄÖÕßÑÒÕÔÃàËÏÚÇ
ÛØÎÙÑËßÚÏÑ¦ÖÕÒÏÚËÏÇÑ¦ÑÇÏÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ÙÚËÍÇÔ¦ÚÕßÑÄÙÓÕßÚÕßÝ
©Ï¦ÑÕÓÖÙËÔÚÕÖÕÛËÚËÃÚÎÊØ¦ÙÎ
ÓÁÙÇÙÚÇÚËÃÞÎÚÎÝÖÇÒÇÏ¦ÝÑÇÙÚØÕÖÕÒÏÚËÃÇÝÄÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÎÁÊØÇ
ÚÎÝÊÎÓÕÚÏÑÂÝÇØÞÂÝÑÇÞßÖÕÉÃÇ
ÍÏÇÚÎÔÖËØÏÕÞÂÚÕßÑÇÏÔÕÆØÍÏÕß

1

ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

18.8%

ÕÏÑÏÙÓÕÆÙÚÏÝÖÇØßÌÁÝÚÕßÈÕßÔÕÆ
ËÃÔÇÏÊÏ¦ÞßÚÎËÌÄÙÕÔËÑËÃÖØÜÚÕËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÎÖÇÔÕÆÑÒÇ©¡ÇÆØÕÝ
¦ÔÇÚÕÝÞÚßÖ¦ËÏÍÕØÍ¦ÑÇÏÇÔËÒÁÎÚÇ¬ÕÖÇÒÇÏÄ¡ÖÁØÍÑÇÓÕÑÇÃËÏÚÕÔ
ØÎÓÇÍÓÁÔÕÇÖÄÚÎÔÖÇÔÕÆÑÒÇÔÁÕ
ÕÏÑÏÙÓÄÓÂÖÜÝÑÇÛÇØÃÙËÏÕÇÁØÇÝ
ÑÇÏÙÚÇÓÇÚÂÙËÏÎËÖÏÊÎÓÃÇËÚØÕÈÕÒÕÆÔÚÇÏÂÊÁØÔÕÔÚÇÏÇÒÆÖÎÚÇÕÏ
ÌßÍ¦ÊËÝÐÁÔÕÏÖØÕÝÚÎÔ¦ÔÜÖÄÒÎÊÏÄÚÏÛËÜØÕÆÔÚÇÏßÖÇÃÚÏÕÏÑÇÏ
ÁÔÕÞÕÏÌÕØËÃÝÚÎÝÇØØ×ÙÚÏÇÝ©Ï
ËÑÇÚÄÓÈËÝÚÜÔÔËÑØ×ÔÊËÔÙÚÇÓÇÚÕÆÔßÍÞØÄÔÜÝÖÒÎÛÇÃÔÕßÔÕÏÒÏÚÇÔËÃËÝÕÏÔÎÙÚËÃËÝÚÇÚ¦ÓÇÚÇÕÏ
ÇÊÏ¦ÑÕÖËÝÊËÂÙËÏÝÙÚÕÔËÄÇÖÄ
ÓÕÔÇÞÕÆÝÑÇÏÖÏÙÚÕÆÝÓÁÙÇÙÚÏÝ
ËÑÑÒÎÙÃËÝÕÏÌÜÚÏÁÝÙÚÏÝÖÒÇÚËÃËÝ
ÑÇÏÙÚÏÝÇÍÕØÁÝÑÇÛ×ÝÑÇÏÕÏÛËØÇÖËÃËÝÇÏÛÁØÏÜÔËÒÇÃÜÔ
¡¦ÚÇÏÇÄÒÇ ¦ÖÕÏÕÏÙÇÖÃàÕßÔ

1

ÙÚÇÙÖÃÚÏÇÚÕßÝËÔ×ÑËÃÚÕÔÚÇÏÊÏ¦ÙÖÇØÚÕÏÖÇÔÚÕÆÕÏÓÏÙÕÛÇÓÓÁÔÕÏ
ÊÏÕÃÑÎÙÎÚÎÝÖÄÒÎÝÑÇÚÇØØÁËÏ
ÕÏÖÕÒÃÚËÝËÍÑÇÚÇÒËÃÖÕßÔÉßÞÂÑÇÏ
Ù×ÓÇÙÚÏÝÑØÇÏÖ¦ÒËÝÚÕßÌÇÍÕÖÕÚÏÕÆÙÑÇØ×ÔÕÔÚÇÝÚØÇÍÕÆÊÏÇËÏØÜÔÏÑ¦ÑÇÏÈÒ¦ÙÌÎÓÇ ÇÛËÃÝàËÏ
ÖÒÁÕÔÍÏÇÚÕÚÕÓ¦ØÏÚÕßÊËÔßÖ¦ØÞËÏÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÕÆÚËÙßÓÖÄÔÏÇÍÏÇ
ÚÕßÝÖ¦ÙÞÕÔÚËÝÖÕßÖÇØÇÒÎØÕÆÔ
ÇÖÄÚÕÔÖßØËÚÄÔÊËÔßÖ¦ØÞËÏÈÕÂÛËÏÇÇÖÄÚÕÔ©ßØÇÔÄÌÇÃÔËÚÇÏÔÇ
ßÖ¦ØÞËÏÇÖÄÚÎÔ ÄÒÇÙÎ

Οι μαύροι σταυροί
¡ÏÇÖÕÓÖÂÇßÚÕÓÇÙÚÏÍÕÆÓËÔÜÔ
ÑÇÒÄÍËØÜÔÇÏÓÄÌßØÚÜÔÑÇÏÑÕßØËÒÂÊÜÔÇÔËÈÇÃÔËÏÇÖÄÚÎÔÑÇÓÁÔÎ
ÖËÊÏ¦ÊÇÖØÕÝÚÕÑÁÔÚØÕÚÎÝÖÇÒÇÏ¦ÝÖÄÒÎÝÑÕßÈÇÒ×ÔÚÇÝÐÆÒÏÔÕßÝ
ÓÇÆØÕßÝÙÚÇßØÕÆÝ©ÏÖÇØÇÊÕÓÁÔÕÏ

ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
ΣΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ 35-44

21.8%

Ú×ØÇÙÚÇËÖÃÍËÏÇÖ¦ÛÎÖÕÒÃÚËÝÚÕß
ÖÇÒÇÏÕÆ¡ÖÁØÍÑÇÓÕÊÏÇÙÚÇßØ×ÔÕÔÚÇÏÐÇÌÔÏÑ¦ÓËÚÕßÝÇßÚÕÈÇÙÇÔÏàÄÓËÔÕßÝÙÑÒ¦ÈÕßÝÏËØÕßØÍÕÆÝ
ÇßÚÂÝÚÎÝÓÇØÚßØÏÑÂÝÛØÎÙÑËßÚÏÑÂÝÒÇÚØËÃÇÝÖÕÓÖÂÖÇØÇÙÆØËÏ
ÚÕÓËÛßÙÓÁÔÕÓÖÕßÒÕÆÑÏËÔÄÝÑÇÖÎÒËÏÕÆÑÇÏÄÒÕÏÓÇàÃÇÔËÈÇÃÔÕßÔÚÇ
ÞÕØÚÇØÏÇÙÓÁÔÇÙÑÇÒÕÖ¦ÚÏÇÚÕßÐËÞÇÙÓÁÔÕßÇÒËÏÚÕÆØÍÎÚÕßËÖÃÁÔÚËÑÇËÈÊÕÓ¦ÊËÝÑÇÛËÊØÏÑÕÆÔÇÕÆ
©ÇØÞÏÑÇÒÄÍËØÕÝÇÌÎÍËÃÚÇÏÙË
ÁÑÙÚÇÙÎÚÕÇÏØËÚÏÑÄÄØÇÓÇËÔÄÝ
ËÙÚÇßØÜÓÁÔÕß²ØÏÙÚÕÆÖÕßÊËÔ
¦ÔÚËÐËÚÎÞÒËÆÎÑÇÏÚÏÝÑÇÚ¦ØËÝ
ÖÁÊØÇÙËÇÌÂÔÕÔÚÇÝÚÕÔÚÇßØÄ
ÚÕßÑËÔÄÑÇÏÙÇÔÈÇÙÏÒÏ¦ÝÕØÍÏÙÓÁÔÕÝÇÔÁÈÎÑËÙÚÕßÝÕßØÇÔÕÆÝÞÜØÃÝ
ÔÇËÑÖÒÎØ×ÙËÏÚÕÒßÚØÜÚÏÑÄÁØÍÕ
ÚÕß ÇÔÁÔÇÝÓËÙÃÚÎÝÊËÔßÖ¦ØÞËÏÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕÔËÄÑÇÏÓÇÝ ÇÔÁÔÇÝ²ØÏÙÚÄÝÊËÔÖÁÛÇÔËÍÏÇÓÇÝ
ÙÚÕÔÚÇßØÄ®ÌÜÔ¦àËÏÕÑÇÒÄÍËØÕÝËÔÚËÃÔÕÔÚÇÝÚÎÔÇÍÜÔÃÇÑÇÏÚÕÔ
ÑÒÇßÛÓÄ¬ÕÖÒÂÛÕÝÚÕÔÖØÕÚØÁÖËÏ!
ÚÇÆØÜÙÁÚÕÔ®ÖØÕÑÇÒ×ÔÚÇÝÚÕÔ
ÔÇÊ×ÙËÏÊÏÁÐÕÊÕÙËÁÔÇÔÓÆÞÏÕËÖÇÔÇÙÚÇÚÏÑÄÖÄÛÕ¡ÁÙÇÇÖÄÚÏÝÖËØÏÍØÇÌÁÝÚÜÔÌÜÚÕÙÑÏ¦ÙËÜÔÚÎÝ
ÖÕÓÖÂÝÖÕßÐËÓÇÑØÇÃÔËÏÁØÞÕÔÚÇÏ
ÙÚÕÔÕßËÏÑÄÔËÝÇÖÄÚÕÙÑÎÔÕÛËÚÏÑÄ
ËÖÃÚËßÍÓÇÚÕßÔÍÑÓÇØ¡ÖÁØÍÑÓÇÔ
ÁÈÊÕÓÎÙÌØÇÍÃÊÇ®

1

ο ΜΟΥΣΙΚΟ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

ΣΤΟ ΜΕΡΙΔΙΟ
ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΜΕ 6.5% ΚΑΙ 90 ΛΕΠΤΑ
ΣΥΝΕΧΟΥΣ
ΑΚΡΟΑΣΗΣ

5

6

l
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ΒΙΒΛΙΟ

500ΛΕΞΕΙΣ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ
Της ΜΑΡΩΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

Ενας Σουηδός περιηγητής κάνει Πάσχα στα Ιεροσόλυμα

Τ

ο ταξίδι ÚÕÆÑÄÙÚÏÙËÙÃÍÕßØÇ
ÓÏÇÖËØÏÕßÙÃÇÇÒÒ¦ÕÕÝÇÏ×ÔÇÝ¶ÑÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇÚÕÊËÆÚËØÕÓÏÙÄÚÕß¶ÁÊÜÙËÌÚËØ¦ÙÚÕßÝ
ÚÇÐÏÊÏ×ÚËÝÖÕßÑÏÔÕÆÔÚÇÔÖØÕÝ
ÚÎÔÇÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕÚÇÔÎ
ËÖÕÞÂÑÇÚ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÕÏÊË×ÊÎÝÚÆÖÕÝÚÕßßØÜÖÇÃÕßÖËØÏÎÍÎÚÂÁÔÇÝÓÕØÌÜÓÁÔÕÝÕÐßÊËØÑÂÝÇÔÏÊÏÕÚËÒÂÝÑÇÏ
ÍËÔÔÇÃÕÝ¦ÔÊØÇÝÖÕßËÖÏÛßÓÕÆÙËÔÇÊÏËßØÆÔËÏÚÇÄØÏÇÚÎÝÍÔ×ÙÎÝÑÇÏÔÇÑÇÚÇØØÃÉËÏÖØÕÑÇÚÇÒÂÉËÏÝ ¦ÖÜÝÁÚÙÏÂÚÇÔÓ¦ÒÒÕÔÑÇÏ
ÕÕßÎÊÄÝ¢ØÁÔÚØÏÑ²¦ÙËÒÑÈÏÙÚ
-YLKYPR/HZZLSX\PZ[!ÓÇÛÎÚÂÝÚÕß
ÖËØÃÌÎÓÕßÈÕÚÇÔÕÒÄÍÕßÏÔÇÃÕß
*HYS3PUUHL\ZÙÚÎÔ©ßÉ¦ÒÇÌßÙÏÕÊÃÌÎÝÕÃÊÏÕÝÑÇÏÈÕÚÇÔÕÒÄÍÕÝ
ÐËÑÃÔÎÙËÇÖÄÚÎÞ×ØÇÚÕßÚÕ 
ÍÏÇÔÇÙßÍÑËÔÚØ×ÙËÏÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎÌßÙÏÑÂÏÙÚÕØÃÇ
ÚÎÔÏÇÚØÏÑÂÑÇÏÚÕËÓÖÄØÏÕ¡Ë
ÚÇÙÆÍÞØÕÔÇÊËÊÕÓÁÔÇÇßÚÄÝÕ
ËÖÏÙÚÂÓÕÔÇÝÖËØÏÎÍÎÚÂÝÖÒÂØÜÙËÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÍÔÜØÃÙËÏÚÕÔ
ÑÄÙÓÕÚÎÝÔÇÚÕÒÂÝ¶ÁÔÇÖÕÒßËÚÁÝÑÇÏØÏÉÕÑÃÔÊßÔÕÚÇÐÃÊÏ¶ÄÙÇ
ÖËØÃÖÕßÛÇÁÊÏÔËÍÏÇÔÇÑ¦ÔËÏÚÕÔ
ÍÆØÕÚÕßÑÄÙÓÕß
ÇÏÙÇÔÄÒÕÇßÚÄÔÇÙßÔÁÈÎ
ÄÔÚÜÝÚ×ØÇÚÎÔËÖÕÞÂÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÚÕÚÇÐÃÊÏÑÄÙÚÏÙËÙÚÕÔ²¦ÙËÒÑÈÏÙÚÚÎàÜÂÚÕßÞÕÔÚÇÝÂÊÎ
ËÔÊÏÇÌËØÛËÃÍÏÇÚÎÌßÙÏÑÂÏÙÚÕØÃÇ
ÚÎÝÇÒÇÏÙÚÃÔÎÝÑÇÏÓÎÈØÃÙÑÕÔÚÇÝÇØÑËÚÁÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÍÏÇÚÏÝ
ÓËÒÁÚËÝÚÕßÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÄÚÏÛÇÌÚ¦ÙËÏÓÁÞØÏËÑËÃÖËØÔ×ÔÚÇÝÔÜØÃÚËØÇ
ÇÖÄÚÎÔÃÍßÖÚÕÚÎÔ ÆÖØÕÑ¦ÖÕÏÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÔÎÙÏ¦ÑÇÏÚÎ¡ÏÑØ¦
ÙÃÇ©ÓÜÝÊËÔÁÌÚÇÙËÖÕÚÁÙÚÕÔ
ÚËÒÏÑÄÖØÕÕØÏÙÓÄÚÕßØØ×ÙÚÎÙË
ÑÇÏÖÁÛÇÔËÙÚÎÓÆØÔÎÙÚÇ
ÃÙÜÝÇÖÄÚÎÔÖÇÔÕÆÑÒÇÖÕßÛÁØÏàËÙÚÇÓÁÙÇËÑËÃÔÕßÚÕßÇÏ×ÔÇ¬Ç
ÎÓËØÕÒÄÍÏ¦ÚÕßËÖËÐËØÍ¦ÙÚÎÑËÕ
ÏÔÇÃÕÝÑÇÏËÑËÃÔÕÝÌØÄÔÚÏÙË×ÙÚË
ÔÇËÑÊÕÛÕÆÔ
©ÖÒÕÆÚÕÝÚÜÔÖËØÏÎÍÎÚÏÑ×Ô
ÑËÏÓÁÔÜÔËÃÔÇÏÇÙÚËÃØËßÚÕÝÑÇÏ
ÕÏÇÔÇÍÔ×ÙÚËÝÞØÜÙÚ¦ÓËÖÕÒÒ¦
ÙÚÕÚËÚØ¦ÚÕÓÕÁØÍÕÚÕÆÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕßÑÇÏÏÙÚÕØÏÕÊÃÌÎ ßØÏ¦ÑÕßÏÓÄÖÕßÒÕßÍÏÇÚÕßÝÁÔÕßÝ
ÖËØÏÎÍÎÚÁÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ®ËÑÊ
ÏØÄÍÇÁØÇÇÖÄÚÎÙßÓÈÕÒÂ
ÚÕßÙÚÎÔËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÓËÒÁÚÎÕ
ÏÓÄÖÕßÒÕÝÓ¦ÝÖØÕÚËÃÔËÏÓËÚÇ
ÈÏÈÒÃÇÚÕßÁÔÇÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÖËØÏÖËÚËÏ×ÊËÝÇÔ¦ÍÔÜÙÓÇÑÇÏÓÇÝÐÇÔÇÈÍ¦àËÏÙÚÕÔÊØÄÓÕÙËÓÏÇËÖÕÞÂ
ÑÇÚÇÔÇÍÑÇÙÚÏÑÕÆËÍÑÒËÏÙÓÕÆßÚÄÒÕÏÖÄÔÚÕÖÇØ¦ÐËÔÕ¦ÙÞÇÚÕß

ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΜΕΚ ΓΙΟΒΑΝΗ
Ο Τόμεκ Γιοβάνης γεννήθηκε στην
Πολωνία. Είναι εικονογράφος και
κομίστας, δημιουργός του fanzine
«ΗΕΗΕ!», του κόμικ άλμπουμ «Ωχ
Θεέ Μου!!!» και της σειράς κόμικς
«Κουλούρι» (JemmaPress). Εχει
εικονογραφήσει, μεταξύ άλλων,
τα βραβευμένα «Και τον έπλασε
σύμφωνα με τη δική του εικόνα» της Μυρτώς Γεωργίου-Νίλσεν (SYNERGIE) και «Ο γάμος του
Κοντοπίθαρου» της Σοφίας Νέμα
(Πατάκης). Εργα του έχουν διακριθεί στα Ελληνικά Βραβεία Γραφιστικής και Εικονογράφησης, στα
Comicdom Awards και σε διεθνείς
διαγωνισμούς.
Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό
πλάι στο κρεβάτι σας;

0Ñt ÐÉ¨ÜÌo{Ñ³iØ ³Ó¨u~Ñ{
t/v_Ý¦>Hk²v_º²º¦_mu³È,{Ò³.Ñ³Ö×~Ñ{t!¦Xx>¦Ã7xR²¦x_©U
8v>²x©&¦_Rxº©u³ÈÑÖÑ¨ÉÓgÌÜÑ~ÌÐ{~Ø
Ποιος ήρωας/ηρωίδα λογοτεχνίας
θα θέλατε να είστε και γιατί;

Χάρτης ³iØÉ¨{TÊØ³iËÑÚÓÜiÉÑÉÂÉ¨ÉÈÊÉ{'¨Ó³¨{~ÒÉÜ~K{³:É~ËiÉÑÌ³iT¨Ñ³È³
¬mVÑÜÜÒÙÉÜ~ÜÊ¨É³Ó³i¨ÒÚÉ{ÑV~ÑÚØÒ×iÉ³i³ÉÜÉÈ³ÑËÑ³ÈÊ³i.ÐÖ¨i³¬l¸

«Οι δρόμοι ήταν
πλημμυρισμένοι
από Ελληνες που έκαναν χίλιες τρέλες και
συναγωνίζονταν ποιος
θα ξεπεράσει τον άλλο
στο φαΐ και το πιοτό».
ÇÑÕÒÕßÛÕÆÓËÚÕÔÕßÎÊÄ
ËÖÏÙÚÂÓÕÔÇÓÁÞØÏÚÇËØÕÙÄÒßÓÇ
ÚÇÔ¡ËÍ¦ÒÎÈÊÕÓ¦ÊÇÚÕß
ÄÚÇÔÁÌÚÇÙËÙÚÎÔËØÂÄÒÎÚÜÔ
ÞØÏÙÚÏÇÔ×ÔÚÜÔÈØÇÃÜÔÑÇÏÚÜÔ
ÓÕßÙÕßÒÓ¦ÔÜÔ¶ÓÏÇÖÄÒÎÖÕßËÏÊÏÑ¦ÑÇÚ¦ÚÏÝÓËÍ¦ÒËÝÍÏÕØÚÁÝÙßÔÁØØËÇÔÖÒÂÛÎ¶ÑÇÏÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙË
ÚÕßÝÞØÏÙÚÏÇÔÏÑÕÆÝËÕØÚÇÙÓÕÆÝ©Ï
ÖÇØÇÚÎØÂÙËÏÝÚÕßÁÚÙÏÄÖÜÝÓËÚÇÌÁØÕÔÚÇÏÇÖÄÚÕÔ ÏÓÄÖÕßÒÕÔ¦ÙÚÇÙÎÙÚÇËØÕÙÄÒßÓÇ®
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ÓËÒÕÊØÇÓÇÚÏÑÂ
ËÔÖËÏØ¦àËÏÜÙÚÄÙÕÇØÄÓÕÏÇ
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{¨¨ËÑÑÒÐÉÑ³~ÉËÐÉ
~Ñ{³iÉ{~ÌÑ${É{~ÌÉØÑÜÉ{³È¨oÖÑÌ³ÉØÈÐÑËÈ
³Ñ³ÒiÐÉËÑ³ÉÑ³i¨ËÇÈ³~ÉËÐÉ~Ñ{ÑÙËÈ¨ÈÚÐÌ³K{KÜË ÑÐiÉËÑ{ÑÜÒ
Ù{Ñ~Ði³{~Ò³{TÉËÑVÑÜÜÒÑÜÉ{³È¨oÖÙ{ÑÙ¨Ñ³{~Ò
Ποιο γνωστό εικονογραφημένο
βιβλίο θα θέλατε να είχατε εσείς
εικονογραφήσει;

ÛÉÉËTÉÉ¨ÒÉ{ÑÌ³ÐÈÑÜÌÐÈ
Ð{Ñ³Ó³{Ñ~ÓiØVÙ{ÑKÒÇ³ÑØÑÈ³Ê³iÉ¨ËÙ³t/v_
Ý¦>Hk²v_º²º¦_uVÑÊÚÉÜÑÑ
TÉÙ{Ò~Ò³{Ñ³Ë³{T
Στον καιρό της πανδημίας, έχετε τώρα περισσότερο χρόνο για:
διάβασμα, δημιουργία, ενδοσκόπηση, τηλεόραση, πλήξη ή τίποτε
από όλα αυτά;

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

Ìo³iØ~Ñ³Ò³ÑiØÓTÈÐÉÐÉËÉ{ÐÉ³iÑ¨ËÑT¨ËØKÊÚÉ{ÑV
ÓÑØ¨ÓÉ{ÑÉËÑ{ÐÉ³iÐ{~¨Ê
~Ì¨iÐÑØ¸Ði~Ñ{ÒÜÜØ
Ñ~ÒÉ{³ÑÈÌÜ{Ñ{ÑVÐÑoÉË¨ÉÐÑ(Ñ¨ÒÜÜiÜÑÙÈÜÉÖÈÐÉ
³Ë³{ÌÐ¨ÖÐÉ~Ñ{³
ÉÜÒT{³T¨ÌÈÐÓÉ{VÑÜØÑÈÐ{ÉÇÌÐÑ³É0Ñ
~ÑÜÒÉËÑ{Ì³{
ÉÉÂÉ¨oÒÇÐÑ{
~ÑÜÖ³É¨Ñ~Ò{ÉØÐÉÜÜ³{~ÓØ{ÙÓÉØ~Ñ{Ì³{
tÇÖÐÉu³i~Ì¨i
ÐÑØ³×ÈÜ

0ÈØ$Üo~Ñ0~Ò¨³È~V.ÜÑKÌÐ{¨
¨ÌÇÉ~V,ÌÐÉ¨³¨ÑÐVÒ{~Ü
(ÒÜ{VÒÑ³Ç{ÙÒ~{g~Ñ{'ËÜ{ÑÙiÜÑ¨Òo{ÑÈ³Ê¨{Âi
É{ÙÊÚÑ³¨ÑKÊÂÉ{o{Ñ¨ÉØVÚÑ
×¨Ì³{ÇÑÑÓTÉ{~Ñ{~ÑÜÌ¨{Ì
Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που μάθατε πρόσφατα χάρη στην ανάγνωση ενός βιβλίου;

$³{³ÑÜÜÒ~Ñ{³É¨Ò³{ÑÚÑÈÐÑ³{~ÒÈKÒÇÈÐÉVÙÉ×ÉÖoÈ
ÐÉ³ÂËÙ{UÑÌ³{ØtåËÚÑÉØ(É¨{Ó³É{ÉØ³È.{×~Ñ{³È.Ñ×u³È
0ÒÈ=Ñ×É{¨{ÒÙi_>
&¦_©©
Ποιο κλασικό βιβλίο
διαβάσατε πρόσφατα για πρώτη φορά;

0t:Óu³ÈåÜÐÓ¨ÑÐÖ
Το βιβλίο που έχετε
διαβάσει τις περισσότερες φορές;

0ÑÜ{~Ò~ÌÐ{~Øt/Ã²º©V+_}
xÝ¤/_}u³È

ΕΚΤΑΚΤΩΣ

Τι οδηγεί τον μακρινό άλλο στα χωράφια μας;
MAHI BINEBINE
Χαρράγκα, αυτοί που καίνε
τα χαρτιά τους
μτφρ. Ελγκα Καββαδία,
εκδ. Αγρα
σελ. 179
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Ποια είναι τα συστατικά ενός καλού εικονογραφημένου βιβλίου;
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Ð{ÉÜÓ×~{~Ñ{tÝ²¦_©}>
&¦k_©¦}>_¦À©}>u³È0
Ñ¨ÑÌ×~{.ÉÑÈ³ÒÉËÑ{ÈÐÈ~ÐÓiÌÜiiÑ{Ù{~ÊÐÈ
iÜ{~ËÑ~Ñ{ÐÉÓTÈiÐÑÙÓÉ{Ø
É{~o¨Ò×VÙiÐ{È¨oÌ~ÌÐ{~Ø~Ñ{
ÒÚ¨

ËÐÇÃÙÏÇËßÇÏÙÛÎÙÃÇÄÚÇÔÚÇØËÆÓÇÚÇÐËÔÕÌÕÈÃÇÝÑÇÏØÇÚÙÏÙÓÕÆ
ÌÕßÔÚ×ÔÕßÔÙËÄÒÎÚÎÔßØ×ÖÎ
ÇØÇÊËÃÍÓÇÚÇÚÕ ÇÚÇÌÆÍÏÕ®
ÚÎÝØÇÔÂÝ+PUH5H`LYP
ÏÙÚÕØÃÇÚÕßÕØÌÇÔÕÆ®ÚÕß
ØËÚÇÔÕÆ+H]PK*VUZ[HU[PUL¬Õ
ÖÁØÇÙÓÇ® ÚÕß¢ÏÔÒÇÔÊÕÑÕÙÕÈ¦ØÕß7HQ[PT:[H[V]JP ÇÏÇÑÄÓÇÚÇÑÇÚÇÌÁØÔËÏÎÖÕÒÆÖÒÕÆÙÏÇ
ËÒÒÎÔÏÑÂÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÂÖËàÕÍØÇÌÃÇ!ÚÕ§»ÇÑÕÆÜÑÇÒ¦Ú»ÄÔÕÓ¦
ÙÕß® ÚÕßÜÚÂØÎÎÓÎÚØÃÕß¬ÕÚËÒËßÚÇÃÕÑÇÔÇØÃÔÏ® 
ÎØÕÞÂÙÚÕÓÔÂÓÇ®ÑÇÏÎ
ÏÔÏÑÂÓËÒ¦ÔÎ®ÚÕßÕØËÏÕÎÖËÏØ×ÚÎ¬ÎÒÁÓÇÞÕß ×ÚÙÏÇ
ÇØØ×ÙÚÏÇÖÕßÛßÓ¦ÚÇÏÚÇÖÇÒÏ¦®
ÚÕß¬¦ÙÕß ÇÒÕÆÚÙÇÞÕÔÚØÂÓ¦ÍÏÙÙÇÒÃÙÏÇ®ÑÇÏÑÄØÎ
ÚÎÝÖÕßÂÚÇÔÐÜÚÏÑÄ®ÚÕß
ËÑÕßÒÍÇØÃÇÝÖÇÒÏÔÔÕÙÚÂÙÇÔÚÕÝ
²ØÂÙÚÕß²ÇØÚÕÓÇÚÙÃÊÎÚÕÁÚØÇÉÇÒÃÊÏÞÇØÚÃ®ÑÇÏÚÕ
Ì¦ÒÓÇÙßÙÚÂÓÇÚÕÝ® ÚÕß
§ÃÑÕß¡¦ÔÚÎÎ±ÖÄÙÞËÙÎÍ¦ÓÕß®ÚÕßÏ×ØÍÕßßÓÖ¦ØÊÎÚÕÕØÏÔÄÖÇØ¦ÛßØÕ®
ÚÕßÇÙÃÒÎ¬ÙÏÇÓÖÕÆÙÎ¬ÕÖÁØÇÙÓÇ®ÚÕß ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕß
¬àÇÓÏ×ÚÎÚÇÖÇÙÓÁÔÇËÒÒÎÔÏÑ¦®ÚÕßÇÔ¦ÙÎ²ËÏÓÜÔ¦
Î¢ÜÚËÏÔÂÓÇÍÏÑÂ®ÑÇÏÚÕ
§ÇßÇÍÃÜÔÖÒ¦ÙÓÇÚÇ® ÚÕß
ÎÓÂÚØÎ§ÄÒÒÇ

Το μυστήριο της νόσου
που σκότωσε τον Ταντέους

H. P. LOVECRAFT
Το χρώμα από
το διάστημα - Ντάγκον - Η μετάβαση
του Χουάν Ρομέρο
μτφρ. È¨{Ò~Ø
ÑÜ~ÌÈÜØ
εκδ. $ÂÖV¸Æ¸Æ
σελ. ¸

Απόσπασμα από ÚÎÔÕßÈÁÒÇ¬ÕÞØ×ÓÇ
ÇÖÄÚÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇ®!
ÚÏÝ ©ÑÚÜÈØÃÕßÕ§ÇÕÆÓËÓÌÇÔÃÙÚÎÑËÙÚÕÙÖÃÚÏÚÕßÓÏÌÕÈËØ¦ÚÇØÇÍÓÁÔÕÝÌÁØÔÕÔÚÇÝÌØÏÑÚ¦ÔÁÇ
©Û¦ÔÇÚÕÝËÃÞËÈØËÏÚÕÔ¬ÇÔÚÁÕßÝ
ÙÚÕÊÜÓ¦ÚÏÄÚÕßÙÚÎÙÕÌÃÚÇÚÕÚÁÒÕÝ
ÚÕßÓ¦ÒÏÙÚÇÂÚÇÔÚÄÙÕ¦ÙÞÎÓÕÖÕßÊËÔ
ÍÏÔÄÚÇÔÔÇÇÔÇÌËØÛËÃÓËÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝ
©§ÇÕÆÓÁÙÑÇÉËÁÔÇÔÚ¦ÌÕÙÚÕ
ÖËØÏÌØÇÍÓÁÔÕÞÜØ¦ÌÏÖÃÙÜÇÖÄÚÕ
ÇÍØÄÑÚÎÓÇÍÏÇÔÇÛ¦ÉËÏËÑËÃÚÕÔÔËÑØÄÍÏÕÚÕß
ÚÇÔÇÊÆÔÇÚÕÔÕÌÕØÁÇÝÚÎÝÓÕÒßÙÓÇÚÏÑÂÝÔÄÙÕßÔÇÈØÂÑËÖØÄÙÈÇÙÎÙÚÕÊÜÓ¦ÚÏÕÇÖ»ÁÐÜÍÏÇÚÃÚÄÙÕÚÕ
ÓÏÑØÄÑÇÍÑËÒÄÌØÇÞÚÕÖÇØ¦ÛßØÕÄÙÕ
ÑÇÏÎÑÒËÏÊÜÓÁÔÎÖÄØÚÇÖÇØÁÓËÔÇÔ
ÇÖÇØÇÈÃÇÙÚÇÄÓÜÝÑÇÏÙ»ÇßÚÂÚÎÔ
ÖËØÃÖÚÜÙÎÙßÔÁÈÎÄÚÏÑÇÏÓËÚÇÖÒ¦ÙÓÇÚÇÙÚÕÔÇÞßØ×ÔÇ
ÇØÄÒÕÖÕßÕÓÏÑÇÏÎÍßÔÇÃÑÇÚÕß
ÁÑÇÔÇÔÄÚÏÓÖÕØÕÆÙÇÔÍÏÇÔÇÖÇØÎÍÕØÂÙÕßÔÚÕÔÙßÔÚËÚØÏÓÓÁÔÕÌÃÒÕÚÕßÝ
ÊËÔÓÖÄØËÙÇÔÔÇÓÎÔÏ×ÙÕßÔÙÆÍÑØßÕ
ÙÚÎÙÑÁÉÎÖÜÝÑÇÛËÚÃÖÕßËÃÞËÙÞÁÙÎ
ÓËÚÕßÝÑ¦ØÔÚÔËØÑÕßÈÇÒÕÆÙËÓÏÇÌØÃÑÎÑÇÏÎÖÇØÕßÙÃÇÑÇÏÓÄÔÕÑ¦ÖÕÏÕß
ÇÖÄÑËÃÔÕÚÕÙÖÃÚÏÁÓÕÏÇàËÔÇÌÁØÔËÏ
ÓÇàÃÚÎÝÓÏÇÖÇÍËØÂÖÔÕÂÇÖÄÖËØÏÕÞÁÝÇÑÇÚÕÔÄÓÇÙÚËÝÑÇÏÇÊÏÇÔÄÎÚËÝ¯
©ÓÏÙßÔÄÊËßÙËÚÕÔ§ÇÕÆÓÖÃÙÜ
ÙÚÕÑÚÂÓÇÚÕßÑÏÁÑÇÔËÄÚÏÓÖÕØÕÆÙËÍÏÇÔÇÎØËÓÂÙËÏÚÕÔÓÏÑØÄ¡ÁØÈÏÔ
ÖÕßÁÑÒÇÏÍËÇÙÚÇÓ¦ÚÎÚÇ
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ΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Γκέρχαρντ Ρίχτερ
Στις 4 ΜαρτίουËÃÞËËÍÑÇÏÔÏÇÙÚËÃ
ÙÚÕ4L[)YL\LYÚÎÝ§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝ
ÎÓËÍ¦ÒÎÇÔÇÊØÕÓÏÑÂÓËÖ¦ÔÜÇÖÄ
ÁØÍÇÚÕßËØÓÇÔÕÆÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎ
ÑÁØÞÇØÔÚªÃÞÚËØÜÝÓÃÇÁÑÛËÙÎ
ÇÔÇÑËÌÇÒÇÃÜÙÎÝÓÏÇÝÓÇÑØ¦ÝÖÕØËÃÇÝÙÚÎÔÚÁÞÔÎÙÜÝÔÇÂÚÇÔÑÇÏ
ÎÚËÒËßÚÇÃÇÚÕßÙËÚÄÙÕÓËÍ¦ÒÎ
ÑÒÃÓÇÑÇ¬ÇÓÕßÙËÃÇÖØÕÙÌÁØÕßÔ
Ú×ØÇÚÏÝËÑÛÁÙËÏÝÉÎÌÏÇÑ¦ÑÇÏÚÕ
¡ÎÚØÕÖÕÒÏÚÏÑÄÇÔÁÈÇÙËÚÎÔÁÑÛËÙÎÚÕßªÃÞÚËØÓÇàÃÓËÙßÔÕÊËßÚÏÑÄßÒÏÑÄ

ΗΠΑ

Το νέο βιβλίο της Αν Τάιλερ
Με νέο ÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÇßÚÂÔÚÎÔ¦ÔÕÏÐÎÎÔ¬¦ÏÒËØÁØÞËÚÇÏÔÇÙßÔÇÔÚÂÙËÏÚÕÓËÍ¦ÒÕÑÕÏÔÄÚÎÝÑÇÛ×ÝËÃÔÇÏÓÏÇÇÍÇÖÎÓÁÔÎÙßÍÍØÇÌÁÇÝÚÕß
ÓÁÙÕßÓËØÏÑÇÔÕÆÇÔÇÍÔ×ÙÚÎ¬Ç
ÓßÛÏÙÚÕØÂÓÇÚ¦ÚÎÝËÃÔÇÏÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝÇÑÚÏÔÕÍØÇÌÃËÝÚÎÝÓËÙÕÇÙÚÏÑÂÝ
àÜÂÝÓËÞÇØÇÑÚÂØËÝÞÜØÃÝÎØÜÏÑ¦
ÙÚÕÏÞËÃÇ¬ÕÔÁÕÚÎÝÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇ
ÁÞËÏÚÃÚÒÕ9LKOLHKI`[OL:PKLVM
[OL9VHK®ÓËÂØÜÇÁÔÇÔÓËÙÂÒÏÑÇ
¦ÔÊØÇÖÕßËÃÔÇÏÕÇÖÄÒßÚÕÝÓÁÙÕÝ
ÄØÕÝÁÜÝÄÚÕß¯

ΣΙΔΝΕΪ

Ντέιβιντ Χάλμπεργκ
Σύμφωνα ÓË ÚÕÖÒ¦ÔÕÕÓËØÏÑÇÔÄÝÇÙÚÁØÇÝÚÕßÓÖÇÒÁÚÕß§ÚÁÏÈÏÔÚ
²¦ÒÓÖËØÍÑÛÇÇÔÇÒ¦ÈËÏÇÖÄÚÕÔ
ÖØÕÙËÞÂÇÔÕß¦ØÏÕÚÕ¡ÖÇÒÁÚÕÚÎÝ
ßÙÚØÇÒÃÇÝÓËÚÕÕÖÕÃÕÁÞËÏÙßÔËØÍÇÙÚËÃÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔÒÖÃàÕÔÚÇÝ
ÔÇÑÇÒÒÏËØÍÂÙËÏÖËØÇÏÚÁØÜÚÎÙÞÁÙÎÚÜÔßÙÚØÇÒ×ÔÓËÚÕÔÞÕØÄÕ
ÞØÕÔÕÝÞÕØËßÚÂÝÖËØÔ¦ËÏÙËÓÏÇ
ÛÁÙÎËßÛÆÔÎÝÑÇÏÙÞËÊÏÇÙÓÕÆÖÕß
ÚÕßÊÃÔËÏÔÁËÝÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÙÆÔÛËÙÎÝÑÇÏÁÓÖÔËßÙÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÛÇ
ØßÛÓÃÙËÏÚÕßÝÞØÄÔÕßÝ

ΛΟΝΔΙΝΟ

Εγκυκλοπαίδεια Μπριτάνικα
Η πιο πρόσφατη ÁÔÚßÖÎÁÑÊÕÙÎÚÎÝ
ËÍÑßÑÒÕÖÇÃÊËÏÇÝ¡ÖØÏÚ¦ÔÏÑÇÂÚÇÔÚÕ
ÑÇÏËÃÞËÖ¦ÔÜÇÖÄÙËÒÃÊËÝØÜÚÕËÑÊÄÛÎÑËÙËÚØËÏÝÚÄÓÕßÝ
ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕÑÇÏÚÕÙÚÕ
ÊÏÓÈÕÆØÍÕÑÇÏÁÑÚÕÚËÁÞËÏÍÃÔËÏÙÆÓÈÕÒÕËÍÑßØÄÚÎÚÇÝÓËÞÏÒÏ¦ÊËÝÒÎÓÓÇÚÕÍØ¦ÌÕßÝßÚÁÝÚÏÝÓÁØËÝÑ¦ÔËÏ
ÖØÕÙÌÕØ¦ÙÚÎÔËÚÂÙÏÇVUSPULÙßÔÊØÕÓÂÚÎÝÍÏÇ¦ØÛØÇÑÇÏÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÖÕßÊËÔÈÍ¦àËÏÚÕ.VVNSLÑÇÏàÎÚËÃÙßÔËØÍ¦ÚËÝÍÏÇÔÇËÖÇÒÎÛËÆÕßÔ
ÚÎÔËÍÑßØÄÚÎÚÇÚÜÔÖÒÎØÕÌÕØÏ×Ô

ΛΟΝΔΙΝΟ

Ο Πολ Σμιθ ως συλλέκτης
Στις ημέρες ÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÎÊÏÕÞÁÚËßÙÎßÒÏÑÕÆÙÚÏÝÕÛÄÔËÝÓÇÝÇÖÕÑÇÒÆÖÚËÏÖÕÒÒÁÝÏÙÚÕØÃËÝÄÖÜÝÚÏÝ
ÙßÒÒÕÍÁÝÁØÍÜÔÚÁÞÔÎÝÚÕßÙÞËÊÏÇÙÚÂÕÒÓÏÛ©ÕÃÑÕÝ:V[OLI`»Z
ÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÁÔÇËÖÚ¦ÒËÖÚÕÈÃÔÚËÕ
ÇÖÄÚÕÍØÇÌËÃÕÚÕßÕÒÓÏÛÙÚÕ
ÄÈËÔÚÑ¦ØÔÚËÔÍËÓ¦ÚÕÖÃÔÇÑËÝ
ÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÖÕÊÂÒÇÚÇÑÇÏÊÏ¦ÌÕØÇËÌÂÓËØÇ¡ËÚÎÓÕÔÇÊÏÑÂÚÕß
ÇÌÂÍÎÙÎÑÇÏÓËÓËÍ¦ÒÎÇÖÒÄÚÎÚÇÓÇÝÒÁËÏÖ×ÝÙßÍÑØÄÚÎÙËÚÎ
ÙßÒÒÕÍÂÚÕß
Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

${ÒÙÉ{ÉØÌÜÉ{Ø³iØ È¨iØ
Ποτέ ÊËÔ ÛÇËÃÞÇÓËÌÇÔÚÇÙÚËÃÄÚÏ
ÛÇÈÏ×ÔÇÓËÚÎÔËÓÖËÏØÃÇÚÜÔÑËÔ×ÔÖÄÒËÜÔßÚÂÎÖØÜÚÄÍÔÜØÎ
ÇÃÙÛÎÙÎÖÕßÑÒÕÔÃàËÏÚÎÔÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÄÒÎÝÚÎÝßÌÎÒÃÕßÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÚÎÔÇÔÚÃÒÎÉÎÖÕßÁÞÕßÓËÍÏÇÚÎÔ
ÇÙÚÏÑÂàÜÂÍËÓÃàËÏÚÇÓÁÙÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝÑÇÏÚÏÝËÌÎÓËØÃÊËÝ
ÑÇÏÚÇÖËØÏÕÊÏÑ¦ÓËËÏÑÄÔËÝÇÖÄÚÏÝ
ÑËÔÁÝÖÄÒËÏÝÚÎÝËÖÕÞÂÝÓÇÝÃÔÇÏ
ÓÏÇËÓÖËÏØÃÇÖÕßÍËÔÔ¦ÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÓÏÇÝÓÕÔÇÊÏÑÂÝËßÑÇÏØÃÇÝ
ÛÁÇÙÎÇßÚ×ÔÚÜÔÍÔ×ØÏÓÜÔÙÎÓËÃÜÔÙÚÏÝÓËÍÇÒÕßÖÄÒËÏÝÚÕßÑÄÙÓÕß

ÖÕßÚÇÁÞÕßÓËàÂÙËÏÂÚÇÁÞÕßÓË
ÊËÏÖÕÒßÙÆÞÔÇÙÚÇÑÇÏÛÕØßÈ×ÊÎ
ËÓÌÇÔÃàÕÔÚÇÏÚ×ØÇÎÙßÞÇÙÓÁÔÇÓË
ÓÎÊËÔÏÑÂÙÞËÊÄÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÑÇÏÑÕÏÔÜÔÏÑÂàÜÂßÚÄ
ÊÃÔËÏÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÙËÓÕÔÇÊÏÑÕÆ
ÙßÓÈÕÒÏÙÓÕÆÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÄÖÜÝ
ÇßÚÂÖÕßÊÎÓÕÙÏËÆÕßÓËÃÔÇÏÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÚÕßÚÇÒÕÆÙßÍÍØÇÌÁÇÑÇÏ
ÌÃÒÕßÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝ¡ÇÚÁÕ§ÕÆÚÙÏ
ÖÕßÌÜÚÕÍØ¦ÌÏÙËÚÎÔ¦ÊËÏÇª×ÓÎ
ÇÖÕÙÖ×ÔÚÇÝÓÕÔÇÊÏÑÁÝÑÇÏÙÖ¦ÔÏËÝËÏÑÄÔËÝÃÔÇÏÎÏ¦ÚÙÇÔÚËÒ
ÄÖÕÒÕÚØÇÈÎÍÓÁÔÎÇÖÄÚÕÔÒÄÌÕ

ÚÕß7PUJPVÓËÚÎÔÕÔÕÓÇÙÚÂÛÁÇ¬Õ
ÃÊÏÕÙßÓÈÇÃÔËÏÖÇÔÚÕÆÙÚÕÔÑÄÙÓÕ
ÛÂÔÇÑÁØÊÏÙËÓËØÏÑÁÝÇÑÄÓÎËÐÇÏØËÚÏÑÂÝÁÔÚÇÙÎÝÑÇÏÊÆÔÇÓÎÝÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÓËÚÕßÝ¦ÊËÏÕßÝÇÖÄÑÃÔÎÙÎ
ÑÇÏÑÄÙÓÕÊØÄÓÕßÝÚÎÝÑÇÏÇÛØÕÃàÕÔÚÇÏÑÇÏÇßÚÁÝÙÚÎÔÖÒÕÆÙÏÇÌÜÚÕÍØÇÌÏÑÂÏÙÚÕØÃÇÚÎÝÎØËÓÃÇÚÜÔ
ËÏÑÄÔÜÔÇßÚ×ÔÇÔÑÇÏÍËÔÔÂÛÎÑÇÔ
ÇÖÄÑ¦ÚÏÈÃÇÏÕÇØÔÎÚÏÑÄÑÇÏÇÔËÖÏÛÆÓÎÚÕÕØÃàÕßÔÜÙÚÄÙÕÁÔÇÚØÄÖÕ
ËÖÇÔÇÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÝÚÕßÇÙÚÏÑÕÆÇÖÕÚßÖ×ÓÇÚÕÝÕÚÁÖØÏÔÊËÔËÃÞÇÓËÚÎÔ
ËßÑÇÏØÃÇÔÇÙÚÇÛÓÃÙÕßÓËÚÎÔÑÒÃÓÇÑÇ

ÚÜÔÓÔÎÓËÃÜÔÑÇÏÚÜÔÑÚÏØÃÜÔÓÁÙÇ
ÙÚÕÇÙÚÏÑÄÙÆÔÕÒÕÑÇÏËÃÔÇÏÖÏÛÇÔÄÔÓÏÇÚÁÚÕÏÇÖÒÕÆÙÏÇÌÜÚÕÍØÇÌÏÑÂÖÇØÇÑÇÚÇÛÂÑÎÔÇÍËÔÔÂÙËÏÙÚÕ
ËÍÍÆÝÓÁÒÒÕÔËÑÛÁÙËÏÝÎÓËØÃÊËÝÑÇÏ
ÔÁÇÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑ¦ÖØÄÚàËÑÚ ÇÚÇÒÇÈÇÃÔËÏÑÇÔËÃÝÚÏÝÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÁÝÙßÔÛÁÙËÏÝÚÜÔÏÙÚÕØÏÑ×ÔÖÒÇÚËÏ×ÔÚÎÝ
ßØ×ÖÎÝÚÎÙÞÁÙÎÚÜÔÄÍÑÜÔÑÇÏ
ÚÎÙßÔÕÓÏÒÃÇÌÆÙÎÝÑÇÏÑÚÏØÃÜÔ©ÒÇ
ÇßÚ¦ËÔ×ÙÚÎ¡ËÙÄÍËÏÕÁÞËÏÇØÞÃÙËÏ
Î¦ÔÕÏÐÎÑÇÏÕÇÁØÇÝËÃÔÇÏÓßØÜÓÁÔÕÝÑÇÏÚÕÖØÜÃÕÏÂÞÕÏÖØÕÁØÞÕÔÚÇÏ
ÇÖÄÚÇÑËÒÇÎÊÃÙÓÇÚÇÚÜÔÖÕßÒÏ×Ô

ÁÔÚÕÔÎÇÔÚÏÊÏÇÙÚÕÒÂÚÕßÖØÏÔÑÇÏ
ÚÕßÚ×ØÇÍËÔÔ¦ÕÐÆÓÜØÇÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚÇ©ÏËÏÑÄÔËÝÚÜÔ¦ÊËÏÜÔÖÄÒËÜÔ
ËÍÍØ¦ÌÕÔÚÇÏÂÊÎÙÚÎÔÑÕÏÔÂÓÔÂÓÎ
ÜÝÁÔÇÝÖÇÍÜÓÁÔÕÝÞØÄÔÕÝÑÇÏÜÝÓÃÇ
ÏÙÚÕØÏÑÂÙÚÏÍÓÂÖÕßÄÒÕÏÛÁÒÕßÓË
ÔÇÇÌÂÙÕßÓËÖÃÙÜ¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂ
ÑØÇÚ¦ÓËÚÎÔÕÓÕØÌÏ¦ÑÇÏÚÎÍÇÒÂÔÎ
ÇÔÇÖÄÌËßÑÚÇÇÌÂÔÕßÓËÚÕÈÒÁÓÓÇ
ÔÇÖËØÏÎÍÎÛËÃÙËÇßÚÁÝÚÏÝÙÖ¦ÔÏËÝ
ÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝËÒÖÃàÕÔÚÇÝÄÚÏÛÇÖËØ¦ÙÕßÔÑÇÏÇßÚÁÝÊÏ¦ÖÇÔÚÄÝÙÚÎÔ
ÙÚÕØÃÇ ØÇÚ¦ÓËÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÚÎÔ
ÕÓÕØÌÏ¦ÑÇÏËÒÖÃàÕßÓËÍÏÇÚÕÇÆØÏÕ

ËÃÔÇÏÇÌÄØÎÚÕÝ©Þ×ØÕÝÍÃÔËÚÇÏ
ÙÚËÔÄÝÕÞØÄÔÕÝÇÚËÒËÃÜÚÕÝ©Ï
ËÙÜÚËØÏÑÕÃÓÕÔÄÒÕÍÕÏÓËÖØÄÙÜÖÇÌÇÔÚ¦ÙÓÇÚÇÊËÔÖÇÆÕßÔÖÕÚÁ
¦ÚÏÚÁÚÕÏËÝÔÆÞÚËÝÚÎÝËÛÙÎÓÇÔÂÝ®ÁÞËÏÖÕÒÒÁÝÎàÜÂÚÕß
ÑÇÛËÔÄÝÄÚÇÔÕÆÖÔÕÝÊËÔËÃÔÇÏ
ÇÖÇØÇÃÚÎÚÇÑÇÚÇÌÆÍÏÕ!ÐÁØÕßÓË
ËÑÚÜÔÖØÕÚÁØÜÔÄÚÏÛÇËÃÔÇÏÍËÓ¦ÚÕÝÙÑÏÁÝÑÇÏÚØÄÓÕßÝ¬ÕÄÚÏÊËÔ
ÓÖÕØÕÆÔÔÇÙßÍÑØÏÛÕÆÔÕÆÚËÙÚÕ
ËÒ¦ÞÏÙÚÕÓËÚÎÔÇÍÜÔÃÇÚÕßÎÙÕÆ
ÓÏÑØÂÙÎÓÇÙÃÇÁÞËÏ!ÎÔÆÞÚÇÊÃÔËÏ
ÄÍÑÕÇÔÆÖÇØÑÚÕÙËÖÕÒÒÁÝËÔÕÞÁÝ
ÂÇÍÜÔÃËÝÍÏÇÚÎÔÇÆØÏÕÑÇÏÇßÚÄ
ÇÑØÏÈ×ÝÚÕÈÏ×ÔÕßÓËÙÇÔÔÇÈÒÁÖÕßÓËÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÌ¦ÔÚÇÙÓÇÓÖØÕÙÚ¦ÓÇÝ©ÑÇÛËÃÝÑÇÏÚÇÄÖÒÇÚÕß
ÕÑÇÛËÃÝÑÇÏÕÙÚÇßØÄÝÚÕß
¬ÕÔÇÌÕØÏÙÓÄÚÕßÇÙÑ¦ÒÁÑÇÔËÈÏÈÒÃÕÛØßÒÏÑÄÕª×ÙÕÝßÖÇØÐÏÙÚÂÝÁÜÔËÙÚÄÌ!©ÎÙÕÆÝ
ÛÇÇÍÜÔÏ¦ÃÙÇÓËÚÕÚÁÒÕÝÚÕßÑÄÙÓÕß!ÊËÔÖØÁÖËÏÔÇÑÕÏÓÎÛÕÆÓË

ÄÒÕÇßÚÄÚÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇ®ÔÆÞÚÇ
ÚÎÝËÛÙÎÓÇÔÂÝ®ÓÚÌØØÎÝÏÑÚÇÃÕÝËÑÊÜÊ×ÔÎ ©
ÇÙÑ¦ÒÛÁÒËÏÔÇ¸ÙÑÕÚ×ÙËÏ¹ÚÕÔ
ÆÖÔÕÙÇÔÚÕÔ¡¦ÑÈËÛ®ÍØ¦ÌËÏÕ
ËÙÚÄÌ ¦ÚÏÖÏÕÖÕÒÆÓ¦ÒÏÙÚÇ!
ÌÇÃÔËÚÇÏÙÇÔ»ÇÖÇÏÚËÃÇÖÄÚÕßÝ
ÇÔÛØ×ÖÕßÝÔÇËÔÜÛÕÆÔËÙ»ÇßÚÂ
ÚÎÌØÏÑÚÂÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇ®
ËÛÙÎÓÇÔÂÄÓÜÝÑßÕÌÕØËÃ
ÚÕÔÕÒÍÕÛ¦ÇÒÒ¦Ö¦ÔÜÇÖ»ÄÒÇ
ÚÎÔÔ¦ÙÚÇÙÎ©ÖÜÝÙËÄÒÕßÝÓÇÝ
ÁÞÕßÔÞØËÜÛËÃÑ¦ÓÖÕÙËÝÔÆÞÚËÝ
ÚÎÝËÛÙÎÓÇÔÂÝÁÚÙÏÙËÄÒÕßÝÓÇÝ
ÇÐÃàÕßÔÑ¦ÓÖÕÙÇÌÜÚËÏÔ¦ÖØÜÏÔ¦
ÇÈÈ¦ÚÕß!ÎÖÁÚØÇÁÞËÏÑßÒÂÙËÏÇÖ»
ÚÕÙÚÂÛÕÝÑÇÏÎÇÔ¦ÙÇÈÍÇÃÔËÏÚ×ØÇÖÒÁØÏÇàÜÂËÃÔÇÏÖÏÕÊßÔÇÚÂ
ÇÖ»ÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕ

°ÅÖÍ×Ñ¿ÒÓ×ØÌÒ¤ËÒÚ×ØÀÑÓÝ
ÐÏÌ×ØÌÏÅÍ×ØÌÑÌØ¿ÖÅØÌÛ°¤ÖÌ
ËÍÅØÓÒÅËÕÒÅÞÚÀÛÔÓÝÈÁÒÓÝÒ´
ÏÅÍÔÓÝÙÅØÓÒÏÉÖÈÁ×ÓÝÒ

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ
Γράφει ο ΗΛΙΑΣ

ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Νύχτες της Γεθσημανής
«Περίλυπός ËÙÚÏÔÎÉßÞÂÓÕßÁÜÝ
ÛÇÔ¦ÚÕß®ËØÃÌÎÓÎÎÌØ¦ÙÎÚÕß
ÎÙÕÆÑÇÚ¦ÚÎÔÇÍÜÔÏ×ÊÎÔÆÞÚÇ
ÚÕßÙÚÕ©ØÕÝÚÜÔÒÇÏ×ÔÄÖÜÝ
ÓÇÝÚÎÔÖÇØÇÊÃÊËÏÕ¡ÇÚÛÇÃÕÝÙÚÕ
ËßÇÍÍÁÒÏÄÚÕß
ÃÔÇÏÖÕÒÒÁÝÕÏÓÔÎÓËÏ×ÊËÏÝ
ÌØ¦ÙËÏÝÙËËÑËÃÔÎÚÎÊØÇÓÇÚÏÑÂ
ÇÌÂÍÎÙÎ!ÇÖÄÚÕÖÕÚÂØÏÕÔÚÕÆÚÕ®ÑÇÏÚÕÓËÔÖÔËÆÓÇÖØÄÛßÓÕÔ®ÁÜÝÚÕÓ¦ÞÇÏØÇÔÁÊÜÑËÝ®
ÑÇÚ¦ÚÎÊØÇÓÇÚÏÑÂÙÚÏÍÓÂÚÎÝÙÆÒÒÎÉÎÝÒÒ¦ÇßÚÄÚÕËØÃÒßÖÄÝ
ËÙÚÏÔÎÉßÞÂÓÕßÁÜÝÛÇÔ¦ÚÕß®
ÖÕßÉËÒÒÃàËÏÓÁÙÇÙËÚßØÇÔÔÏÑÂ
ÇÍÜÔÃÇÕÒÕÓÄÔÇÞÕÝÕÎÙÕÆÝÁÞËÏ
ÇÌÂÙËÏÒÃÍÕÖÏÕÖÃÙÜÚÕÔÁÚØÕÑÇÏ
ÚÇÊÆÕÇÊÁÒÌÏÇÚÕÔÜ¦ÔÔÎÑÇÏÚÕÔ
¦ÑÜÈÕÚÕßÝÍÏÕßÝÚÕßËÈËÊÇÃÕß
ÕÏÕÖÕÃÕÏÊËÔÇÔÚÁÞÕßÔÔÇÑØÇÚÂÙÕßÔÚÇÓ¦ÚÏÇÚÕßÝÇÔÕÏÞÚ¦ÓÕÏ¦àËÏÔÇËÃÔÇÏÑÚÂÓÇÄÒÜÔÓÇÝÁÔÛËÜÔÑÇÏ¦ÛËÜÔ¬ÕÖÏÑØÄÇÖÄÙÚÇÍÓÇ
ÚÎÝÇÔÛØ×ÖÏÔÎÝÙßÔËÃÊÎÙÎÝ

«Ο Ιησούς θα αγωνιά
ίσαμε το τέλος
του κόσμου: δεν πρέπει
να κοιμηθούμε
όλο αυτό το διάστημα».
ÄÙËÝÔÆÞÚËÝÁÞÕßÓËÄÒÕÏÖÁÙËÏ
ÔÇÑÕÏÓÎÛÕÆÓËÈÇÙÇÔÏàÄÓËÔÕÏÇÖÄ
ÚÎÔÇÍÜÔÃÇÚÎÝËÖÄÓËÔÎÝÎÓÁØÇÝ
ÂÇÖÄÚÎÓÔÂÓÎÖØ¦ÐËÜÔÞÛËÙÏÔ×ÔÖØÕÞÛËÙÏÔ×Ô©ÙÆÔÚØÕÌÕÝ
ÙÚÕÖÒ¦ÏÓÖÕØËÃÔÇÓÎÔÇÔÚÁÞËÏÔÇ
ÑØÇÚÂÙËÏÚÇÓ¦ÚÏÇÚÕßÇÔÕÏÞÚ¦ÑÏ
ËÓËÃÝÕÒÕÓÄÔÇÞÕÏßÖÕÓÁÔÕßÓËÚÎ
ÔÆÞÚÇÓËÚÇÙÑÕÚ¦ÊÏÇÚÎÝ!Ñ¦ÖÜÝ
ÁÍÏÔËÑÇÏÌÁØÇÓËÚÎàÜÂÓÇÝ×ÝËÊ×
ÓËÄÒÇÚÇÑÇÒ¦ÑÇÏÚÇÑÇÑ¦ÚÏÝÖÇØÕßÙÃËÝÑÇÏÚÏÝÇÖÕßÙÃËÝÚÇÑÁØÊÎ
ÑÇÏÚÎÝÇÖ×ÒËÏËÝÑÇÏÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏËÝ
ÔÆÞÚËÝËÃÔÇÏÙÇÔÔÇÐÇÖÒ×ÔÕßÓË
ÓËÄÒÇÇßÚ¦ÓÇàÃ©ÛÄØßÈÕÝÚÄÚË

Αντρέα Μαντένια m´wlÆ®Vt ÑoËÑ³ÈiÖ³iÉÚiÐÑÊuV
Ó¨oÈÐÉoÒÜØ³ÑÜÌØÐÒ³¨ÑØ³iØåÑoÓiiØ×{Ü³ÓTiÉÐÉ³Ñw
ÂÖmldwm®Æ
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ «Κ»

Οι εμφανείς
και οι αόρατες
συνέπειες
της πανδημίας
Μιλούν τέσσερις κορυφαίοι συγγραφείς
Tης ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ

Tέσσερις ÇÖÄ ÚÕßÝÖÏÕÍÔÜÙÚÕÆÝ
ÑÇÏËßÖ×ÒÎÚÕßÝßØÜÖÇÃÕßÝÙßÍÍØÇÌËÃÝ!ÕÊÏ¦ÙÎÓÕÝ¦ÒÒÕÝÌÏÒÄÙÕÌÕÝÑÇÏÓßÛÏÙÚÕØÏÕÍØ¦ÌÕÝ
ÇÙÑ¦Ò¡ÖØÏÑÔÁØÎÈØÇÈËßÓÁÔÎØËÚÇÔÃÊÇ ÒËØ¡¦ÑÏÔÚÕÝÕ
ËØÓÇÔÄÝÓËÚØÚÕßÉßÞÕÒÕÍÏÑÕÆ
ÛØÃÒËØËÓÖ¦ÙÚÏÇÔ¢ÃÚÙËÑÑÇÏÕ
ÙÖÇÔÄÝ¦ÓÖÒÕÑÕßÚÏÁØËÛÇÖÄ
ÚÏÝÖÏÕËÔÊÏÇÌÁØÕßÙËÝÔÁËÝÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÁÝÌÜÔÁÝ®
ÞÕßÔÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÊÏÇÊØÕÓÁÝ
ÑÇÏËÖÏØØÕÁÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÙÚßÒ
ÍØÇÌÂÝÇÑÄÓÇÑÇÏÑÕÙÓÕÛËÜØÃËÝ
ÄÓÜÝÔÇÖÕßÙÚÏÝÓÁØËÝÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÙßÔÇÔÚ×ÔÚÇÏ®ÙÚÏÝÙËÒÃÊËÝÚÎÝ ®ÑÇÏÓÕÏØ¦àÕÔÚÇÏÚÕÔ
ÃÊÏÕÌÄÈÕÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄÑÇÛ×ÝÑÇÏÚÎÔÃÊÏÇÇÍÜÔÃÇ

ÍÏÇÚÕÖ×ÝÛÇÙßÔËÞÃÙËÏÔÇËÖÎØË¦àËÏÚÎàÜÂÓÇÝÇÑÄÓÇÑÏÄÚÇÔ
ÎÛÆËÒÒÇÛÇÁÞËÏÖÒÁÕÔÑÕÖ¦ÙËÏ
¬ÕßÝØÜÚÂÙÇÓËÖÕÏÕÝËÃÔÇÏÕ
ØÄÒÕÝÚÜÔÊÏÇÔÕÕßÓÁÔÜÔÙËÓÏÇ
ÚÄÙÕÑØÃÙÏÓÎÙßÍÑßØÃÇêÇÔÛÇ
ÓÇÝÇÒÒ¦ÐËÏÇßÚÂÎÖËØÏÖÁÚËÏÇ
ÑÇÏÖÕÏÕÔËÇßÚÄÓÇÝÛÇÇÖÕÑÇÒÆÉËÏÚÕÔÑÇÒÄÂÚÕÔÑÇÑÄÚÎÝ
ËÔÙßÔÇÃÙÛÎÙÎÝÂÚÕßËÍÜÏÙÓÕÆê
ÇÔÕÏÎÍËÙÃËÝÑÇÏÕÏÏÊËÕÒÕÍÃËÝÛÇ
ÇÔÚÁÐÕßÔÚÕßÝÑØÇÊÇÙÓÕÆÝÚÎÝ
ÖÇÔÊÎÓÃÇÝÑÇÏÓËÖÕÏÕÔÚØÄÖÕê
ÖÕÏÇËÃÔÇÏÎÔÁÇÚÕßÝÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÚÎÝÑÇØÇÔÚÃÔÇÝÑÇÏÚÏÚÕßÝ
ÁÞËÏÒËÃÉËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
¬Ï ÛÇ Ñ¦ÔÕßÔ ÊÎÒÇÊÂ ÚÎÔ
ÖØ×ÚÎÎÓÁØÇÚÎÝËÒËßÛËØÃÇÝ®
ÚÕßÝÓÄÒÏÝÚÇÇßÙÚÎØ¦ÖËØÏÕØÏÙÚÏÑ¦ÓÁÚØÇÇØÛÕÆÔÊÕÆÚÏÓÇÝ
ÇÖ¦ÔÚÎÙÇÔ

«Εναστρη Νύχτα»:ÉÜÑ{o¨Ñ×ËÑ³ÈËÉ³KÑ~o~VÈÑÉ{~ËÇÉ{³iÚÓÑÑÌ³Ñ¨ÒÚÈ¨³ÈÙÐÑ³ËÈ³È³ÒÈÜ.É,ÉÐË³É(¨KÒØdd

Κλερ Μάκιντος, Βρετανία

Σεμπάστιαν Φίτσεκ, Γερμανία

Σαν σε δυστοπικό μυθιστόρημα

Ενα στρες τεστ για όλη την κοινωνία

Σκέφτομαι ÙßÔËÞ×Ý ÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝ
ËÈÊÕÓ¦ÊËÝÄÚÏÎÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ
ÖÕßÈÏ×ÔÕßÓËÐËÖËØÔ¦ËÏÑÇÏÚÎÔ
ÖÏÕÇÞÇÒÃÔÜÚÎÌÇÔÚÇÙÃÇ ¦ÛËÑÇÏÔÕÆØÍÏÇÓÁØÇÖÕßÐÎÓËØ×ÔËÏËÃÔÇÏ
ÕÒÕÁÔÇÑÇÏÖÏÕÙÕßØËÇÒÏÙÚÏÑÂÒËÝ
ÑÇÏàÕÆÓËÓÁÙÇÙËÊßÙÚÕÖÏÑÄÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇ§ÇÏÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÃÙÜÝ
ÔÇÁÞÜÍØ¦ÉËÏÁÔÇÈÏÈÒÃÕÓËÇßÚÄÚÕ
ÛÁÓÇÇÒÒ¦ËÃÓÇÏÙÃÍÕßØÎÄÚÏÕËÑÊÄÚÎÝÓÕßÛÇÚÕËÃÞËÇÖÕØØÃÉËÏÓË
ÚÕÙÑËÖÚÏÑÄÄÚÏÛÇÂÚÇÔÖÇØÇÚØÇÈÎÍÓÁÔÕÑÇÏËÔÚËÒ×ÝÓÎÖËÏÙÚÏÑÄ
©ÏÞ×ØËÝÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏÏÙÞßØÁÝ
ÎÍËÙÃËÝÙËÚÁÚÕÏËÝÊÆÙÑÕÒËÝÙßÍÑßØÃËÝÄÚÇÔÄÒÕÏÇÖÕàÎÚÕÆÓËÑÇÛÕÊÂÍÎÙÎÍÏÇÔÇÔÏ×ÙÕßÓËÇÙÌ¦ÒËÏÇ ÇÏÊËÔÇÔÇÌÁØÕÓÇÏÓÄÔÕÙÚÕ
ÖÕÒÏÚÏÑÄËÖÃÖËÊÕÍÁÚËÝËßÚßÞ×Ý
ËÓÌÇÔÃàÕÔÚÇÏÖÏÇÑÇÏÙËÚÕÖÏÑÄ
ËÖÃÖËÊÕÙÚÏÝÖÄÒËÏÝÑÇÏÙÚÏÝÍËÏÚÕÔÏÁÝ!ÕÏËØÍÇàÄÓËÔÕÏÙÚÇÔÕÙÕÑÕÓËÃÇÍÏÇÚØÕÃÑÇÏÔÕÙÎÒËßÚÁÝÕÏ
Ê¦ÙÑÇÒÕÏÕÏÇÙÚßÔÕÓÏÑÕÃÕÏËÛËÒÕÔÚÁÝËÃÔÇÏÄÒÕÏÎÍÁÚËÝÑÇÚ¦Ñ¦ÖÕÏÕÔÚØÄÖÕÓÏÇÑÇÏÇÖÄÚÎÊÏÑÂ
ÚÕßÝÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÛÇÊÏÇÙÌÇÒÏÙÚËÃÇÔÎÑÕÏÔÜÔÃÇÓÇÝÛÇ
ÙßÔËÞÃÙËÏÔÇÒËÏÚÕßØÍËÃ®ÂÄÞÏ
ËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÎÔÖÇÚØÃÊÇÓÕß
ÑÇÒÄÛÇÂÚÇÔÕÏÑÕÓÓÇÚÏÑÕÃÚÇÍÕÃ
ÔÇÇÌÂÙÕßÔÖØÕÝÚÕÖÇØÄÔÙÚÎÔ
¦ÑØÎÚÏÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÊÏÇÌÕØÁÝÚÕßÝ
ÑÇÏÔÇÛÁÙÕßÔÚÎÔßÍËÃÇÑÇÏÚÎÔ
ËßÎÓËØÃÇÚÜÔÖÕÒÏÚ×ÔÙÚÕËÖÃÑËÔÚØÕÚÜÔÇÖÕÌ¦ÙË×ÔÚÕßÝ
©ØÄÒÕÝÚÜÔÊÏÇÔÕÕßÓÁÔÜÔ"¦ÔÚÇÚÕßÝÞØËÏÇàÄÓÇÙÚËÄÖÜÝÑÇÏ
Ñ¦ÛËÊÎÓÏÕßØÍÏÑÄ¦ÔÛØÜÖÕ

Ποτέ ÓÁÞØÏÙÂÓËØÇÊËÔÁÞÕßÓË
ÁØÛËÏÇÔÚÏÓÁÚÜÖÕÏÓËÓÏÇÖÇÍÑÄÙÓÏÇÑØÃÙÎÇßÚÂÝÚÎÝÓÕØÌÂÝÃÔÇÏÖØ¦ÍÓÇÚÏÁÔÇÙÚØËÝÚËÙÚÍÏÇ
ÕÒÄÑÒÎØÎÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇ©ÒÇÚÇ
ÑØ¦ÚÎÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÎÔÃÊÏÇÈ¦ØÑÇÚÎÔÕÖÕÃÇÊßÙÑÕÒËÆÕÔÚÇÏÔÇ
ÑÕßÓÇÔÚ¦ØÕßÔ ÇÏÄÖÜÝÙßÓÈÇÃÔËÏÑÇÏÙÚÕÔÖÄÒËÓÕÇßÚÂÎÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÛÇÈÍ¦ÒËÏÄÚÏÑÇÒÆÚËØÕ
ÇÒÒ¦ÊßÙÚßÞ×ÝÑÇÏÄÚÏÞËÏØÄÚËØÕ
ÑØÆÈÕßÓËÓÁÙÇÓÇÝÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏ
©ÓÜÝÖØÕÙÖÇÛ×ÔÇÛßÓ¦ÓÇÏÑ¦ÚÏÖÕßÙßÔÂÛÏàËÔÇÒÁËÏÎÓÎÚÁØÇ
ÓÕß!©ÚÇÔÙßÓÈÇÃÔËÏÑ¦ÚÏÑÇÑÄ
ÔÇÙÚØÁÌËÏÝÚÕÈÒÁÓÓÇÙÕßÙÚÕßÝ
ÑÇÒÕÆÝÇÓÇØËÃÚËÝêÚÕßÝÖßØÕÙÈÁÙÚËÝÚÏÝÔÕÙÕÑÄÓËÝÚÕßÝÍÏÇÚØÕÆÝ
ÚÕßÝËÛËÒÕÔÚÁÝÇÊÏÇÖÏÙÚ×ÙËÏÝ
ÖÜÝËÃÔÇÏÖ¦ÔÚÇÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÇÖÄ
ËÑËÃÔÕßÝÖÕßÖØÕÐÁÔÎÙÇÔÚÕÔÄÒËÛØÕÂÖÕßÚÕÔÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÖØÕÝ
ÄÌËÒÄÝÚÕßÝ®

Η βοήθεια της τέχνης
ÚÁÞÔÎÓ¦ÝÈÕÎÛ¦ÔÇÑÇÚÇÔÕÕÆÓËÚÕÔÑÄÙÓÕÍÆØÜÓÇÝËÃÚË
ËÃÓÇÙÚËÖÕÓÖÕÃÊÎÒÇÊÂÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝËÃÚËÊÁÑÚËÝÊÎÒÇÊÂÑÕÏÔÄÏ»
ÇßÚÄÑÇÏËÃÔÇÏÇÖÇØÇÃÚÎÚÕÙËÇßÚÂÚÎÔÑØÃÙÏÓÎÙßÍÑßØÃÇÔÇËÑÚÏÓÎÛÕÆÔÑÇÏÔÇÙÚÎØÏÞÛÕÆÔÄÒËÝ
ÕÏÊÎÓÏÕßØÍÏÑÁÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝ®¶
ÄÒËÝÕÏÓÕØÌÁÝÚÁÞÔÎÝÏÇÔÇËÃÓÇÏÇÖÕÒÆÚÜÝËÏÒÏÑØÏÔÂÝÖ¦ÔÚÜÝ
ËÍ×ÑÇÚÇÈ¦ÒÒÜËÔÇÍ×ÔÏËÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÓÂÖÜÝÓÖÕØÁÙÜÑÇÏÙßÍÑËÔÚØÜÛ×ÙÚÕÍØ¦ÉÏÓÕÚÕÓßÇÒÄ
ÓÕßËÖÏÑØÇÚËÃÞ¦ÕÝÇÑØÏÈ×ÝÄÖÜÝ
ÑÇÏÙÚÕÔÑÄÙÓÕÍÆØÜÓÕßÑÇÏÊËÔ
ËÃÔÇÏÑÇÛÄÒÕßËÆÑÕÒÕÒÖÃàÜÔÇ
ÇÔÇÑÚÂÙÜÙÚÇÊÏÇÑ¦ÚÕÔÇßÚÕÁÒËÍÞÄÓÕß
ÔÑÇÚÇÌÁØÕßÓËÔÇÖËØ¦ÙÕßÓËÇßÚÂÚÎÔÖËØÏÖÁÚËÏÇÞÜØÃÝÔÇ
ÑÇÚÇØØËÆÙËÏÎÖÇÍÑÄÙÓÏÇÕÏÑÕÔÕÓÃÇËÃÓÇÏÙÃÍÕßØÎÄÚÏÛÇÊÕÆÓË
ÑÇÒ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇÔÇÙßÓÈÇÃÔÕßÔ©Ï

CHARLIE HOPKINSON

Αν περάσουμε³iÉ¨{Ó³É{ÑT¨ËØÑ~Ñ³Ñ¨¨ÉÖÉ{iÑo~ÌÐ{Ñ{~ÐËÑVtÚÑÙÖÐÉ~ÑÜÒ¨ÒoÐÑ³Ñ
ÑÈÐKÑËÈuV{³ÉÖÉ{iÜÉ¨
Ò~{³Ø

Αν είχα γράψει
ένα βιβλίο με αυτό
το θέμα, είμαι σίγουρη
ότι ο εκδότης μου
θα το είχε απορρίψει,
με το σκεπτικό ότι
θα ήταν παρατραβηγμένο και εντελώς
μη πειστικό...

ÊËÙÓÕÃÙÚÏÝÑÕÏÔÄÚÎÚËÝËÃÔÇÏÖÏÕ
ÏÙÞßØÕÃÇÖÄÖÕÚÁêÕÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
ÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏÕÆÔÄÚÏÎÚÎÒËØÍÇÙÃÇ
ËÃÔÇÏËÐÃÙÕßÇÖÕÊÕÚÏÑÂêÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÁÞËÏÂÊÎÜÌËÒÎÛËÃÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÓÏÇÑÇÏÎÇÚÓÕÙÌÇÏØÏÑÂ
ØÆÖÇÔÙÎÁÞËÏÓËÏÜÛËÃÙÎÓÇÔÚÏÑ¦
ËÔÐÁØÜÈÁÈÇÏÇÇÔÕÑÇÒÄÝÂ
ÕÑÇÑÄÝÓÇÝËÇßÚÄÝÛÇÇÖÕÊËÏÞÛËÃ
ÏÙÞßØÄÚËØÕÝÙÚÎÓËÚ¦ÑÕØÜÔÕáÄ
ËÖÕÞÂ¡ËÚØÕÓ¦àËÏÔÇÈÒÁÖÜËÑËÃÔÕßÝÖÕßÇÊËÏ¦àÕßÔÚÇØ¦ÌÏÇÚÜÔ
ÙÕÆÖËØÓ¦ØÑËÚÇÊÏÇÌÕØ×ÔÚÇÝÍÏÇ
ÚÕßÝßÖÄÒÕÏÖÕßÝÙßÓÖÕÒÃÚËÝÚÕßÝ
ÂÖÕßÊËÔËÌÇØÓÄàÕßÔÚÇÓÁÚØÇ
ÖØÕÌÆÒÇÐÎÝÛÁÚÕÔÚÇÝÙËÑÃÔÊßÔÕ
ÄÞÏÓÄÔÕÚÕÔËÇßÚÄÚÕßÝÇÒÒ¦ÑÇÏ
¦ÒÒÕßÝÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÈÒÁÖÜÖÕÒÒÕÆÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÔÇÙßÓÖÇØÇÙÚÁÑÕÔÚÇÏÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦¶ÙÚÕßÝÌÃÒÕßÝ
ÙÚÕßÝÙßÔÇÊÁÒÌÕßÝÙÚÕßÝÍËÃÚÕÔÁÝ
ÚÕßÝ¶ÑÇÏÛÁÒÜÔÇÖÏÙÚËÆÜÄÚÏÎËÔÙßÔÇÃÙÛÎÙÎÛÇÔÏÑÂÙËÏÙÚÕÚÁÒÕÝ
àÜÂÓÕßÜÝÙßÍÍØÇÌÁÇÇÔÁÑÇÛËÔÂÚÇÔÓÕÔÇÞÏÑÂÕÖÄÚËÎÑÇØÇÔÚÃÔÇÊËÔÓËÊßÙÑÕÒËÆËÏ¡Õß
ÒËÃÖÕßÔÚÇÚÇÐÃÊÏÇÓÇÑ¦ØÏÔÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÇÐÇÔÇÙßÔÇÔÚÂÙÜÚÕßÝ
ÇÔÇÍÔ×ÙÚËÝÓÕßÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄ
ÇÒÒ¦ÎÚËÞÔÕÒÕÍÃÇËßÚßÞ×ÝÖÇØÁÞËÏÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÖÕßÇÔÇÐÏÕÖÕÏÎÛÕÆÔÓËÏ×ÔÕßÔÚÏÝÇÖÕÙÚ¦ÙËÏÝ
ÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎËÖËÏÊÂÚÇÙÞÕÒËÃÇ
ÖÇØÇÓÁÔÕßÔÑÒËÏÙÚ¦ÑÇÏÚÇÖÇÏÊÏ¦ÓÕßËÃÔÇÏÙÚÕÙÖÃÚÏÖØÕÙÖÇÛ×ÔÇÙßÔÊß¦ÙÜÚÏÝßÖÕÞØË×ÙËÏÝ
ÚÎÝÊÕßÒËÏ¦ÝÓÕßÓËÚÇÑÇÛÂÑÕÔÚÇ
ÚÎÝÓÇÓ¦Ý
ËÔÛÇÙÇÝÑØÆÉÜÄÚÏÔÏ×ÛÜÌÄÈÕ©ÞÏÍÏÇÓÁÔÇÍÏÇÚÕßÝ¦ÒÒÕßÝ
©ÞÏÓÄÔÕÍÏÇÚÕßÝÊÏÑÕÆÝÓÕßÇÔÛØ×ÖÕßÝÑÇÏÄÞÏÓÄÔÕÚÎÔÇÙÛÁÔËÏÇ¢ÕÈ¦ÓÇÏÍÏÇÚÕÏÇÚØÕÔÕÙÎÒËßÚÏÑÄÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÕßÕÖÕÃÕßÕÏ
ÇÔÚÕÞÁÝÊÕÑÏÓ¦àÕÔÚÇÏÍÏÇÚÕßÝ
ÏÊÏÕÑÚÂÚËÝÓÏÑØ×ÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ
ÖÕßÃÙÜÝÑÒËÃÙÕßÔÍÏÇÚÕßÝËÒËÆÛËØÕßÝËÖÇÍÍËÒÓÇÚÃËÝÖÕßÁÞÕßÔ
ÓËÃÔËÏÓËÚÁÜØÕÏÍÏÇÚÏÝÕÏÑÕÍÁÔËÏËÝÖÕßÊËÔÁÞÕßÔÖÏÇÁÙÕÊÇÃÔÇÏ
ÚØÕÓÇÑÚÏÑÕÃÇßÚÕÃÕÏÑÇÏØÕÃ
ËÔÙÚÇÓÇÚ×ÄÓÜÝÔÇÙÑÁÌÚÕÓÇÏÚÕÓËÚ¦¬ÏÛÇÑ¦ÔÜÚÎÔÖØ×ÚÎ
ÓÁØÇËÒËßÛËØÃÇÝ®"ÇÍËßÓÇÚÃÙÜ
ÙÚÕÇÍÇÖÎÓÁÔÕÓÕßËÙÚÏÇÚÄØÏÕ
¡ÄÔÎÇÚØËÆÜÚÎÔÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦
ÓÕßÇÒÒ¦ÁÞÜÂÊÎÇØÞÃÙËÏÔÇ
ËÑÒÏÖÇØ×ÍÏÇÒÃÍÎÓÕÔÇÐÏ¦

Τα μυθιστορήματα της Κλερ
Μάκιντος «Σε είδα» και «Ξέχασέ
με» κυκλοφορούν στην Ελλάδα από το
Μεταίχμιο. Υπό έκδοση είναι ένα ακόμη
βιβλίο της, το «Μετά το τέλος».

Παιδεία και επιστήμη
ÑØÃÙÎÖÕßÈÏ×ÔÕßÓËÊËÔÓÖÕØËÃÔÇËÖÏÒßÛËÃÓËÇßÛÇÃØËÚËÝËÏÑÇÙÃËÝËÓÖØÎÙÚÏÑÄÒÄÍÕÑÇÏÖØÕÖÇÍ¦ÔÊÇÖÇØ¦ÓÄÔÕÔÇÇÔÇÒßÛËÃ
ÓËÈ¦ÙÎÚÇËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑ¦ÊËÊÕÓÁÔÇÑÇÏÔÇÚËÛËÃßÖÄÁÒËÍÞÕÓËÙÇÌËÃÝÕÊÎÍÃËÝÑÇÛ×ÝÑÇÏÚËÞÔÕÒÕÍÏÑ¦ÑÇÏÏÇÚØÕÌÇØÓÇÑËßÚÏÑ¦ÓÁÙÇ
¡ÇÝÇÖÕÊËÏÑÔÆËÏÚÎàÜÚÏÑÂÙÎÓÇÙÃÇÖÕßÁÞÕßÔÎÖÇÏÊËÃÇÑÇÏÎ
ËÖÏÙÚÂÓÎÍÏÇÚÕÑÕÏÔÄÑÇÒÄËÔ
ÖÏÙÚËÆÜÖ¦ÔÚÜÝÄÚÏÛÇÁÞËÏÙÕÈÇØÁÝÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓËÝÙßÔÁÖËÏËÝÕÆÚËÇØÔÎÚÏÑÁÝÕÆÚËÛËÚÏÑÁÝ
ßÙÚßÞ×ÝÕ¦ÔÛØÜÖÕÝÐËÞÔ¦ËÏ
ÖÕÒÆÍØÂÍÕØÇÓÄÒÏÝÎàÜÂËÖÇÔÁØÞËÚÇÏÙÚÕßÝÑÇÔÕÔÏÑÕÆÝØßÛÓÕÆÝÚÎÝ ÇÏÇÖÜÛËÃÚÏÝÊßÙ¦ØËÙÚËÝÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÇÖÄÚÕÓßÇÒÄ
ÚÕßÄÖÜÝÙßÔÁÈÎÌËØ»ËÏÖËÃÔ
ÓËÚ¦ÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑØÃÙÎÆÞÕÓÇÏÓÕÔ¦ÞÇÔÇÇÔÇÖÚÆÐÕßÓË
ÁÔÇÖÇÍÑÄÙÓÏÕÙÞÁÊÏÕÍÏÇÚÎÔ
ÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÜÔÖÇÔÊÎÓÏ×Ô
×ÙÚËÔÇÓÎÔÓÇÝÐÇÔÇÈØËÃÇÖØÕËÚÕÃÓÇÙÚÕßÝÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕ
Ë ÖØÕÙÜÖÏÑÄ ËÖÃÖËÊÕ Ú×ØÇËßÚßÞ×ÝÜÝÙßÍÍØÇÌÁÇÝËÃÓÇÏÓÇÛÎÓÁÔÕÝÔÇËØÍ¦àÕÓÇÏÙÚÕ
ÙÖÃÚÏ¡ÄÔÕÖÕßÇßÚÄÔÚÕÔÑÇÏØÄÁÞÜÖ¦ÛËÏËÛÏÙÓÄÓËÚÎÔËÔÎÓÁØÜÙÎËØÔ¦ÜÖËØÃÖÕßÕÑÚ×
×ØËÝÑ¦ÛËÓÁØÇÙÚÕÏÇÊÃÑÚßÕ
¡ËÚ¦ÈÃÇÝÑØÇÚÏÁÓÇÏÔÇÓÎÊÏÇÈ¦àÜÙßÔËÞ×ÝËÏÊÂÙËÏÝ ÏÇßÚÄÝ
ËÃÔÇÏÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝÒÄÍÕßÝÖÕß
ÐËÑÃÔÎÙÇÙÚÕ0UZ[HNYHTÚÎÔËÑÙÚØÇÚËÃÇ ^PYZJOYLPILUa\OH\ZL
 ÍØ¦ÌÕßÓËÙÚÕÙÖÃÚÏÄÖÕßÓÇ-
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Φυσικά και φοβάμαι.
Οι συγγραφείς θρίλερ
πρέπει να μπορούν να
νιώσουν φόβο ακόμα
και σε ακίνδυνες καταστάσεις αλλιώς πώς
θα γράφαμε γι’ αυτόν;
àÃÓËÚÕßÝÇÑÕÒÕÆÛÕßÝÓÕßÍØ¦ÌÕßÓËÓÏÇÙßÒÒÕÍÂÊÏÎÍÎÓ¦ÚÜÔ
ÎÕÖÕÃÇÛÇÑßÑÒÕÌÕØÂÙËÏÓËÚ¦ÚÕ
ÚÁÒÕÝÚÎÝÑØÃÙÎÝÑÇÏÚÇÁÙÕÊ¦ÚÎÝ
ÛÇÊÏÇÚËÛÕÆÔÍÏÇÚÎÙÚÂØÏÐÎÚÜÔ
ÖÒÎÍÁÔÚÜÔÈÏÈÒÏÕÖÜÒ×Ô©ÒÕÏÕÏ
ÙßÍÍØÇÌËÃÝÄÖÜÝÑÇÏÕËÑÊÕÚÏÑÄÝ
ÕÃÑÕÝÁÞÕßÔÖÇØÇÏÚÎÛËÃÇÖÄÚÇÊÏÑ¦ÚÕßÝÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇ
¢ßÙÏÑ¦ÑÇÏÌÕÈ¦ÓÇÏ©ÏÙßÍÍØÇÌËÃÝÛØÃÒËØÖØÁÖËÏÔÇÓÖÕØÕÆÔ
ÔÇÔÏ×ÙÕßÔÌÄÈÕÇÑÄÓÇÑÇÏÙË
ÇÑÃÔÊßÔËÝÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÇÒÒÏ×Ý
Ö×ÝÛÇÍØ¦ÌÇÓËÍÏ»ÇßÚÄÔ" ÇÏ
ÄÖÜÝËÃÔÇÏÒÕÍÏÑÄÙËÚÁÚÕÏËÝËÖÕÞÁÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÂÝÑØÃÙÎÝÄÚÇÔÕ
ÇÔÛØ×ÖÏÔÕÝÖÄÔÕÝÖÕÒÒÇÖÒÇÙÏ¦-

àËÚÇÏÕÏ¦ÍØßÖÔËÝÔÆÞÚËÝËÃÔÇÏ
ËÐÇÙÌÇÒÏÙÓÁÔËÝ
ÁØËÚËÁÞÜÂÊÎÍØ¦ÉËÏÁÔÇÈÏÈÒÃÕÓËÛÁÓÇÁÔÇÔÏÄÖÕßËÐÇÖÒ×ÔËÚÇÏÚÕ5VHO®ÒÒ¦ÛÇËßÞÄÓÕßÔÔÇËÃÞÇÔÖÇØÇÓËÃÔËÏÄÒÇÇßÚ¦
ÙÚÎÙÌÇÃØÇÚÎÝÓßÛÕÖÒÇÙÃÇÝÂÓËØÇÊËÔÛÇËÖÁÒËÍÇÖÒÁÕÔÇßÚÂ
ÚÎÛËÓÇÚÏÑÂÊÏÄÚÏÛËÜØ×ÖÜÝÎ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÊËÔËÔÊËÃÑÔßÚÇÏ
ÍÏÇÉßÞÇÍÜÍÏÑÕÆÝÙÑÕÖÕÆÝØÕÚÏÓ×ÔÇÖØÕÑÇÒ×ÇÔÇÚØÏÞÃÒÇÙÚÕßÝ
ÇÔÇÍÔ×ÙÚËÝÓÕßÓËÚÎÌÇÔÚÇÙÃÇ
ÓÕßÖÇØ¦ÔÇËÑÓËÚÇÒÒËÆÕÓÇÏÚÕÔ
ÇÒÎÛÏÔÄÇÔÛØ×ÖÏÔÕÖÄÔÕ
¬ÕÖØ×ÚÕÖØ¦ÍÓÇÖÕßÛÇÑ¦ÔÜ
ÓÄÒÏÝÇØÛÕÆÔÚÇÇßÙÚÎØ¦ÖËØÏÕØÏÙÚÏÑ¦ÓÁÚØÇÛÇËÃÔÇÏÔÇÖ¦ÜÙË
ÓÏÇÑÇÌËÚÁØÏÇÔÇÇÖÕÒÇÆÙÜÚÕÔ
ÑÇÌÁÓÕßÑÇÏÇÓÁÙÜÝÓËÚ¦ÙËÁÔÇ
ÚÇÐÏÊÏÜÚÏÑÄÖØÇÑÚÕØËÃÕÍÏÇÔÇ
ÑÇÔÕÔÃÙÜÊÏÇÑÕÖÁÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ

Τα βιβλία του Σεμπάστιαν Φίτσεκ
κυκλοφορούν στη χώρα μας από
τις εκδόσεις Διόπτρα, σε μετάφραση
Δέσποινας Κανελλοπούλου, η οποία μας
βοήθησε να αποδώσουμε στα ελληνικά
αυτό το κείμενο. Την ευχαριστούμε.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ «Κ»
Πάμπλο Γκουτιέρεθ, Ισπανία

Ισως να μην είμαστε
ξανά τρυφεροί όσο πριν

Νέα Ορλεάνη, ÐËÑÑÌ³{ØÒÙÉ{ÉØVtKÈKÓØuÌÜÉ{ØÈ×{Ü³ÓTiÉåÐÉ¨{~ÑÌØÇo¨Ò×Ø ³ÈÑ¨³ÌÉ¨lÆ

Πασκάλ Μπρικνέρ, Γαλλία

Θα ζούμε με φόβο, θα συμβιώνουμε από απόσταση
Aυτή ÚÎ ÙÚÏÍÓÂÕÏÛ¦ÔÇÚÕÏÙÚÎ
ÇÒÒÃÇÁÞÕßÔÐËÖËØ¦ÙËÏÚÏÝ 
ÁÈÇÏÇÊËÔËÃÔÇÏÎÖÏÕÊÆÙÑÕÒÎ
ÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ ÖÕß ÁÞÕßÓË àÂÙËÏ
ÚÕÔÆÍÕßÙÚÕÚÕßÙÞËÊÄÔ
¦ÔÛØÜÖÕÏÖÁÛÇÔÇÔÇÖÄÚÕÔ
ÑÇÆÙÜÔÇ¦ÔÚÜÝÄÖÜÝÑÇÏÙÚÎ
ØËÚÇÔÃÇÁÍÏÔÇÔÖÕÒÒ¦Ò¦ÛÎËÔ
ÖÂØÇÓËÓÁÚØÇÄÚÇÔÁÖØËÖËÚÇ
ÔÕÙÕÑÕÓËÃÇÓÇÝÊËÔßÖ¦ØÞÕßÔ
ÇØÑËÚÁÝÓ¦ÙÑËÝÕÆÚËÇÔÇÖÔËßÙÚÂØËÝØÁÖËÏÔÇËÑÒÏÖÇØÕÆÓË
ÇÖÄÚÎÓÏÇÚÕßÝ ÏÔÁàÕßÝÔÇÓÇÝ
ÙÚËÃÒÕßÔËÐÕÖÒÏÙÓÄÑÏÇÖÄÚÎÔ
¦ÒÒÎÚÕßÝËØÓÇÔÕÆÝÔÇÖ¦ØÕßÔ
¦ÒÒÕßÝÇÙÛËÔËÃÝÙÚÏÝÊÏÑÁÝÚÕßÝ
ÓÕÔ¦ÊËÝËÔÚÇÚÏÑÂÝÛËØÇÖËÃÇÝ
ÏÇÚÕÔÓÇÔÕßÁÒ¡ÇÑØÄÔÕ
ÞËÏØÏÙÓÄÝÚÎÝÑØÃÙÎÝËÃÔÇÏÁÔÇ
ÑØÇÝÚËÙÚÔÑÇÚÇÌÁØËÏÔÇÇÔÚËÖËÐÁÒÛËÏÛÇËÖÇÔËÑÒËÍËÃÙÃÍÕßØÇÒÁÖËÚËÊËÔÁÞËÏÑÇÏÑÇÔÁÔÇÔÇÔÚÃÖÇÒÕÚÎÝÖØÕÑÕÖÂÝ ÇÏ
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Πιστεύω ότι η πανδημία
ήταν λάθος των Κινέζων.
Υποτίμησαν τον κίνδυνο,
πολύ πριν η είδηση για
τον κορωνοϊό μαθευτεί
στη Δύση. Σίγουρα
θα εκπλαγείτε με αυτό,
αλλά συμφωνώ
με τον Ντόναλντ Τραμπ:
είναι κινεζικός ο ιός.
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Τα βιβλία του Πασκάλ
Μπρικνέρ «Ενας καλός γιος»,
«Τα μαύρα φεγγάρια του έρωτα», «Ο
γάμος από έρωτα έχει αποτύχει;», «Το
παράδοξο του έρωτα» και «Η σοφία
του χρήματος» κυκλοφορούν από τις
εκδόσεις Πατάκη.
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ÚÇÞÆÚÎÚÇ ÇÏÄÖÜÝÏÙÞÆËÏÑÇÏ
ÍÏÇÚÎÔÑÕÏÔÂÍÔ×ÓÎÕÏÊÏÇÔÕÕÆÓËÔÕÏÔÏ×ÛÕßÔÇÔÎÙßÞÃÇÑÇÏ
ÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇ
ÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÇÔÑ¦ÚÏÓÇÝÊÏÊ¦ÙÑËÏÇßÚÄÝÕÏÄÝËÃÔÇÏÄÚÏÕÆÚË
ÎËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÇÒÂÛËÏÇßÖ¦ØÞËÏ½ÁÙÚÜÄÚÏÎËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÇÒÂÛËÏÇÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÙßÒÒ¦ÈËÏÚÇÖ¦ÔÚÇÊËÔÓÖÕØËÃÔÇ
ÌÜÚÃÙËÏÚÇÖ¦ÔÚÇÔÇÝÏÄÝËÃÔÇÏ
ÁÔÇÝÖÕÒÆÇÖÒÄÝÕØÍÇÔÏÙÓÄÝ
ÁÔÇÙÚÕÏÞËÏ×ÊËÝÌÕØÚÃÕÍËÔËÚÏÑÕÆßÒÏÑÕÆÖÕßÊËÔÓÖÕØËÃÑÇÔ
ÔÇÇÔÇÖÇØÇÞÛËÃÇÌ»ËÇßÚÕÆÚÕß
ÑÇÏÖÇØ¦ÚÎÌÇÏÔÕÓËÔÏÑ¦ÕØÍÇÔÏÑÂÇÖÒÄÚÎÚ¦ÚÕßÖËØÏÙÚÕÏÞÃàËÚÇÏÇÖÄÖÕÒÒ¦ÇÏÔÃÍÓÇÚÇÊËÔ
ÐÁØÕßÓËÓËÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÇÖÄÖÕÆ
ÖØÕÂÒÛËÍÏÇÖÕÏÕÒÄÍÕÊËÔÖØÕÙÈ¦ÒÒËÏÚÇÖÇÏÊÏ¦ÍÏÇÚÃÚËÒÏÑ¦
ÇÖÕÊËÏÑÔÆËÚÇÏÚÄÙÕËÖÏÛËÚÏÑÄÝ
ËÔ×ÛÇÁÖØËÖËÔÇÙßÓÖËØÏÌÁØËÚÇÏ®ÙÇÔÓÏÇÇÖÒÂÍØÃÖÎÍÏÇÚÃ
ÊËÔËÃÔÇÏÚÕÃÊÏÕÊØÏÓÆÝÙËÇÔÇÖÚßÙÙÄÓËÔËÝÞ×ØËÝ
ÆÕÖØ¦ÍÓÇÚÇÓËÖØÕÈÒÎÓÇÚÃàÕßÔÙÞËÚÏÑ¦ÓËÇßÚÄ!ÌËÔÄÝ
ÎßÖÇÑÕÂÓËÚÎÔÕÖÕÃÇÊËÞÚÂÑÇÓËÑ¦ÖÕÏÇÇÑØÇÃÇÖËØÏÕØÏÙÚÏÑ¦ÓÁÚØÇÑÇÏÚÎÔÇÖ×ÒËÏÇÚÜÔ
ÌßÙÏÑ×ÔÓÇÝÊÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔÇÌËÚÁØÕßÕÏÖÕÒÏÚÏÙÓÏÑÁÝÇÒÒÇÍÁÝ
ÖÕßÓÖÕØËÃÔÇËÖÏÌÁØËÏÇßÚÄ
ÙÚÏÝÙÞÁÙËÏÝÓÇÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÂÊÎÓÇÝËÃÞËÇÖÕÓÇÑØÆÔËÏ
ÇÖÄÚÎÙÜÓÇÚÏÑÂËÖÇÌÂËÃÔÇÏ
ËÔÚßÖÜÙÏÇÑÁÝÕÏÓËÒÁÚËÝÍÏÇÚÏÝ
ËÒ¦ÞÏÙÚËÝÖØÕÙÜÖÏÑÁÝÑÇÏËØÜÚÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝÚÜÔÔÁÜÔÕÏÕÖÕÃÕÏÂÊÎÍËÔÔÂÛÎÑÇÔÙÚÕÔÑÄÙÓÕ
ÚÜÔÑÕÏÔÜÔÏÑ×ÔÊÏÑÚÆÜÔÑÇÏ
ËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇÓÎÔËÃÓÇÙÚËÖÕÚÁ
ÐÇÔ¦ÚÄÙÕÇÔÕÏÞÚÕÃÚÄÙÕËÐÜÙÚØËÌËÃÝÑÇÏÚÄÙÕÚØßÌËØÕÃÄÙÕ
ÂÓÇÙÚÇÔËÏÊÏÑ¦ÙËÓÏÇÞ×ØÇ
ÄÖÜÝÎÊÏÑÂÓÕß
ËÔÐÁØÜÇÔÎÖÇÔÊÎÓÃÇÓ¦Ý
Ñ¦ÔËÏÔÇÈÍ¦àÕßÓËÖØÕÝÚÇÁÐÜ

«Η αυξανόμενηÑËÚiiÑÑ×ÒÜÉ{ÑØÐÑØÙioÉËÑÑÑ¨iÚÖÐÉ
³{Ø¨{~ÓØÉÜÉÈÚÉ¨ËÉØuVÜÓÉ{
ÐÉÑiÈTËÑ(ÒÐÜ~È³{Ó¨ÉÚ

Μεταξύ της ενσυναίσθησης και του εγωισμού, νομίζω ότι
η κρίση μάς αποκάλυψε άλλο ένα πρόσωπο
των κοινωνιών μας: την
υποταγή, την υπακοή.
ÚÕÔÑÇÒÄÂÚÕÔÑÇÑÄËÇßÚÄÓÇÝ
¡¦ÒÒÕÔÑÇÏÚÇÊÆÕ±Ö¦ØÞËÏÁÔÇ
ÑÁÒßÌÕÝÌÇÏÔÕÓËÔÏÑÂÝÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÝÑÇÏËÛÔÏÑÂÝÕÓÕÉßÞÃÇÝ
ßÖÕÙÚÂØÏÐÎÝÖØÕÝÚÕßÝßÍËÏÕÔÕÓÏÑÕÆÝÑÇÏÚÎÔÇÙÚßÔÕÓÃÇÇÒÒ¦
ÖÏÙÚËÆÜËÃÔÇÏËÆÛØÇßÙÚÕÖÃÙÎÝÁÞÕßÔÊÏÇÖÏÙÚÜÛËÃÌÇÏÔÄÓËÔÇËÍÜÏÙÓÕÆÑÇÏÇÖÒÎÙÚÃÇÝÕÏ
ÕßØÁÝÙÚÇÙÕÆÖËØÓ¦ØÑËÚßÖÕÑÏÔÎÓÁÔËÝÇÖÄÚÕÔÌÄÈÕ¡ËÚÇÐÆÚÎÝËÔÙßÔÇÃÙÛÎÙÎÝÑÇÏÚÕß
ËÍÜÏÙÓÕÆÔÕÓÃàÜÄÚÏÎÑØÃÙÎ
Ó¦ÝÇÖÕÑ¦ÒßÉË¦ÒÒÕÁÔÇÖØÄÙÜÖÕÚÜÔÑÕÏÔÜÔÏ×ÔÓÇÝ!ÚÎÔ
ßÖÕÚÇÍÂÚÎÔßÖÇÑÕÂ

Ο εγκλεισμός
ÚÎÞ×ØÇÓÕßÚÇÓÁÚØÇËÃÔÇÏÖÕÒÆÇÑØÇÃÇÞÜÊÆÕÓÏÑØ¦ÖÇÏÊÏ¦ÑÇÏÎÇÃÙÛÎÙÎÚÕß
ËÍÑÒËÏÙÓÕÆÑÇÏÚÎÝÓÎÑÇÔÕÔÏÑÄÚÎÚÇÝËÃÔÇÏÇÖÕÖÔÏÑÚÏÑÂÏÇ
ÚÎÔ×ØÇÚÇÁÞÕßÓËÑÇÚÇÌÁØËÏ
ÓËÙÞËÚÏÑÂÎØËÓÃÇ§ÇÏÌÕÈ¦ÓÇÏ©ÞÏÓÄÔÕÚÕÔÏÄÇÒÒ¦ÚÎ
È¦ÔÇßÙÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑØÃÙÎÖÕß
ÓÇÝÖËØÏÓÁÔËÏÇÑÄÓÎÑÇÏÇÔÎ
ÇÔ¦ÑÇÓÉÎËÃÔÇÏÚÄÙÕØÇÍÊÇÃÇ
ÄÙÕÑÇÏÎÖÚ×ÙÎÖÕÒÒÕÃÊËÔ
ÛÇÑÇÚÇÌÁØÕßÔÔÇËÖÇÔÁÒÛÕßÔ
ÖÃÙÎÝÚÎÔÇßÚÇØÞÏÑÄÚÎÚÇÖÕß
ÁÞÕßÔËÖÏÊËÃÐËÏÕÏÑßÈËØÔÂÙËÏÝ
ÊÎÓÏÕßØÍ×ÔÚÇÝÓÏÇÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ÇÙÚßÔÕÓÕÑØÇÚÃÇÝÑÇÏËÐÇÃØËÙÎÝ
¶ÕÆÚËÓÃÇÑØÏÚÏÑÂÕÆÚËÓÃÇÇÔÚÃÛËÚÎ¦ÖÕÉÎ¬ÕÖØ×ÚÕÖØ¦ÍÓÇ
ÖÕßÛÇÑ¦ÔÜÓËÚ¦ÚÎÔÖËØÏÖÁÚËÏÇ"ÇÖ¦ÜÙÚÎÔÖÇØÇÒÃÇÓË
ÚÇÖÇÏÊÏ¦ÓÕßÇÑÕÒßÓÖÂÙÜ
ÓÇàÃÚÕßÝÙÚÎÛ¦ÒÇÙÙÇÖÃÙÎÝ
ÛÇÖ¦ÜÔÇÊÜÚÎÓÎÚÁØÇÓÕßÎ
ÕÖÕÃÇËÃÔÇÏÎÒÏÑÏÜÓÁÔÎÑÇÏàËÏ
ÓÄÔÎÇßÚÂÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÓË
ÓËÍ¦ÒÎÇÍÜÔÃÇ

Από τις εκδόσεις Καστανιώτη
κυκλοφορεί το μυθιστόρημα
του Πάμπλο Γκουτιέρεθ «Τα
ανατρεπτικά βιβλία», ενώ
ετοιμάζεται και το νέο του βιβλίο
με τίτλο «Κομμένα κεφάλια» σε
μετάφραση της Ιφιγένειας Ντούμη,
την οποία ευχαριστούμε θερμά για
την αρωγή της στην απόδοση
της συνέντευξης.
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Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Θ Ε Α Μ ΑΤΑ

Διδασκαλία
σε «αρένα»
και ειδύλλιο
σε... σφαγείο

Προτάσεις από πλατφόρμες streaming
Μαθητική ζωή

ÙÑÇÒÕÏÖÕßÌÇÏÔÕÓËÔÏÑ¦ÖØÁÖËÏ
ÔÇËÖÏÈÏ×ÙÕßÔÙËÓÏÇÑÇÛÎÓËØÏÔÂÇØÁÔÇ®ÇÒÒ¦ÑÇÏÓÇÛÎÚÁÝÓË
ËÒ¦ÞÏÙÚËÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÁÝËßÑÇÏØÃËÝ
ÇÖÕÚËÒÕÆÔÄÒÕÏÓÁÒÎËÔÄÝÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÖÕßÖÇÙÞÃàËÏÔÇÒËÏÚÕßØÍÂÙËÏÍÏÇÓÏÇÑÇÒÆÚËØÎÓÁØÇ

ΔΡΑΜΑ (2020)
Σκηνοθεσία: É³Ë³Ë¨V~¨Ñ³

¨ØÑÜÑ³Ó

Ερμηνείες: ={³ÒÑ¨ÌVËÑÐ({¨ÌV

.È×{Ò~É¨ÒÐ
Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Από τις ÐËÔÄÍÒÜÙÙËÝÚÇÏÔÃËÝÚÕß
5L[MSP_ÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÃÙÜÝËÔÊÏÇÌÁØÕÔÁÞÕßÔÕÏÍÇÒÒÄÌÜÔËÝ
ÕÏÕÖÕÃËÝÙßÞÔ¦ÊÏÇÑØÃÔÕÔÚÇÏÑÇÏ
ÍÏÇÚÕÑÕÏÔÜÔÏÑÄÚÕßÝÖËØÏËÞÄÓËÔÕ¡ÏÇÚÁÚÕÏÇËÃÔÇÏÑÇÏÎ¡ÇÛÎÚÏÑÂàÜÂ®ÚÎÝÕÖÕÃÇÝÎÊØ¦ÙÎ
ËÑÚßÒÃÙÙËÚÇÏÙËÁÔÇÙÞÕÒËÃÕÚÕß
ÖØÕÇÙÚÃÕßËÔÚ§ÚËÔÃÚÕßÇØÏÙÏÕÆÑËÃÙËÓÏÇÖËØÏÕÞÂÄÖÕß
ÑßØÏÇØÞÕÆÔÕÏÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝÖØ×ÚÎÝÊËÆÚËØÎÝÑÇÏÚØÃÚÎÝÍËÔÏ¦Ý
ÎÇÓÏ¦ÌÚ¦ÔËÏÍÏÇÔÇËØÍÇÙÚËÃÜÝ
ËÖÏÑËÌÇÒÂÝÙÞÕÒÏÑÂÙÆÓÈÕßÒÕÝ
ÆÔÚÕÓÇÛÇÑÇÚÇÒ¦ÈËÏÖÜÝÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÍßÓÔ¦ÙÏÕÑÇÏÒÆÑËÏÕ
ËÃÔÇÏÒÃÍÕÖÏÕ¦ÍØÏÕÇÖÄÄÙÇÁÞËÏ
ÙßÔÎÛÃÙËÏ¬ÕÍÇÒÒÏÑÄÌÏÒÓÐËÑÏÔ¦ÇÖÄÚÏÝÇÃÛÕßÙËÝÊÏÊÇÙÑÇÒÃÇÝ
ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÖËØÏÍØ¦ÉËÏÓÏÇ
ÑÕÏÔÜÔÃÇÇßÚÂÚÜÔÖÇØÏÙÏÔ×Ô
ÖØÕÇÙÚÃÜÔÎÕÖÕÃÇàËÏÓËÚÕßÝÊÏÑÕÆÝÚÎÝÏÊÏÇÃÚËØÕßÝØßÛÓÕÆÝÑÇÏ
ÑÇÔÄÔËÝÖÃÑËÔÚØÕËÃÔÇÏÚÕÚÓÂÓÇ
ÄÖÕßÁÞÕßÔÓÇàËßÚËÃÕÏÖÏÕÇÊÆÔÇÓÕÏÓÇÛÎÚÁÝ©ÖÜÝÊÏÇÖÏÙÚ×ÔËÏ
ÜÙÚÄÙÕÎÇÓÏ¦ÑÏËÑËÃßÖ¦ØÞÕßÔ
ÖÇÏÊÏ¦ÓËÖÕÒÒÁÝÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝ
ÑÇÚÇÊÏÑÇÙÓÁÔÇÄÓÜÝÙËÓÏÇàÜÂ
ÌÚ×ÞËÏÇÝÑÇÏÓÇÛÎÓÇÚÏÑ¦ÈÁÈÇÏÎÝËÍÑÒÎÓÇÚÏÑÂÝÙßÓÖËØÏÌÕØ¦Ý
ËÔÏÑ×ÝÚÕÛËÚÏÑÄÚÎÝÚÇÏÔÃÇÝËÃÔÇÏÎÇÖÕßÙÃÇ¦ÙÖØÕßÓÇÆØÕßëÊ¦-

ΡΙΚ1

0U¸¸d®¸ÆÆÆ

ΡΙΚ2

Η ψυχή και το σώμα

ΡΟΜΑΝΤΙΚΟ ΔΡΑΜΑ (2017)
Σκηνοθεσία: Ü³{o~ {Ó³{
Ερμηνείες: åÜÉÂÒ³¨Ñ¨ÐÓÜ{V

Η Σαμιά ×³ÒÉ{³.É³ ³ÉËo{ÑÑÉ¨oÑ³ÉËØTÜ{~ÊÖÐKÈÜØ ~ÉËÓ¨TÉ³Ñ{Ñ³{ÐÓ³iÐÉ³¨Ñ³{ÐÌ~Ñ{³~{{~ÌÑ~ÜÉ{ÐÌ

0ÇÓÇÑ¨~Ò{
Από τα ÑÇÏÔÕÆØÍÏÇÚÎÝÖÒÇÚÌÄØÓÇÝ
ÚÕß*PUVIVÇÔÇÓÌÏÙÈÂÚÎÚÇÐËÞÜØÃàËÏÚÕØÕÓÇÔÚÏÑÄÇØÏÙÚÕÆØÍÎÓÇ
ÚÎÝ©ßÍÍÇØÁàÇÝÒÔÚÏÍÑÕÔÏÁÔÚÏ
ÚÕÕÖÕÃÕÈØÇÈËÆÛÎÑËÑÇÏÓËÚÎ
²ØßÙÂØÑÚÕ©ÔÚØÁÑÇÏÎ¡ÇØÃÇËÃÔÇÏÊÆÕ¦ÔÛØÜÖÕÏËÙÜÙÚØËÌËÃÝÑÇÏÇÖÕÓÕÔÜÓÁÔÕÏ¶ËÑËÃÔÕÝ
ÒÄÍÜËÓÖËÏØÏ×ÔËÑËÃÔÎËÑÌÆÙËÜÝÇÍÔÜØÏÙÚÕÆÔÙÚÕÙÌÇÍËÃÕ
ÈÕÕËÏÊ×ÔÄÖÕßËØÍ¦àÕÔÚÇÏÑÇÏÛÇ
ÊËÃÐÕßÔÑ¦ÖÕÏÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÕÁÔÇÝ
ÍÏÇÚÕÔ¦ÒÒÕÔ¬ÕÇÖÒÄËÔÊÏÇÌÁØÕÔÄÓÜÝÍÃÔËÚÇÏÚËØ¦ÙÚÏÇÁÑÖÒÎÐÎÑÇÏÖËØÏÁØÍËÏÇÄÚÇÔÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏÕÆÔÖÜÝÑ¦ÛËÈØ¦Êß
ÓÕÏØ¦àÕÔÚÇÏÚÕÃÊÏÕÄÔËÏØÕÙÚÕ
ÕÖÕÃÕàÕßÔÓÇàÃÜÝàËßÍ¦ØÏËÒÇÌÏ×ÔÙÚÕÞÏÕÔÏÙÓÁÔÕÊ¦ÙÕÝ
ÔÏÁÔÚÏÇÌÎÍËÃÚÇÏÓÏÇÇÖÒÂÇÒÒ¦
ÍËÓ¦ÚÎËÙÜÚËØÏÑÂÊÆÔÇÓÎÏÙÚÕØÃÇÍÏÇÚÕÔÇÔÛØ×ÖÏÔÕÊËÙÓÄÖÕß
ÓÖÕØËÃÔÇÇÔÛÂÙËÏÇÑÄÓÎÑÇÏÙÚÕ
ÖÏÕÇÖØÕÙÊÄÑÎÚÕÙÎÓËÃÕ¬ÕÌÏÒÓ
ÊÏÇÛÁÚËÏÞÏÕÆÓÕØÑÇÏÙßÔËÚÂÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÇÖÕÌËÆÍÕÔÚÇÝÚÕßÝÓËÒÕÊØÇÓÇÚÏÙÓÕÆÝ

0U¸¸d®¸ÆÆÆ

ΟMEGA

HOME CINEMA

Μια τριγωνική σχέση με ελληνικό «άρωμα»
Trigonometry

ΚΟΜΕΝΤΙ (2020)
Σκηνοθεσία: åÚiÒw,ÑTÊÜ0ÑooÒ¨i
Ερμηνείες: å¨{ÒÑÐÓ³V

0ÑÜËÑ0ÉÂÓ{¨ÑV~Ò¨{Ñ¨

H Αριάν Λαμπέντ ¨³Ño{w
³ÉË³iÐË{É{¨Ò³iØåÚiÒØw
,ÑTÊÜ0ÑooÒ¨i

0U¸¸m¬¬¬¬¬

ANT1

0U¸¸¸ÆÆ¸ÆÆ

Μια τολμηρή ÏÊÁÇßÒÕÖÕÏËÃÚÇÏÙËÇÖÕÒÇßÙÚÏÑÂÓÃÔÏÙËÏØ¦ÚÕß)*ÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÊÏÇÛÁÙÏÓÎVUKLTHUKÓÁÙÜ*VZTV[L;=7S\ZÊÏ¦ÞËÏØÄÝ
ÚÎÝÊÏÑÂÝ®ÓÇÝÛÎÔ¦ÝªÇÞÂÒ
¬ÙÇÍÍ¦ØÎÒÒÎÔÃÊÇÙÑÎÔÕÛÁÚÏÝÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÔÇËÔÕØÞÎÙÚØ×ÙËÏÁÔÇÙËÔ¦ØÏÕÚÕß§Ú¦ÔÑÇÔ¡ÇÑ
¡ÃÒÇÔ;OL*YV^U®ÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÕÕÖÕÃÕÚØËÏÝÔÁÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÙßÔÇÔÚÏÕÆÔÚÇÏÙËÑ¦ÖÕÏÕÖØÕ¦ÙÚÏÕ
ÚÕßÙÆÍÞØÕÔÕßÕÔÊÃÔÕßÖØ×ÎÔÖØÜÚÇÛÒÂÚØÏÇÙßÍÞØÕÔÏÙÓÁÔÎÝ
ÑÕÒÆÓÈÎÙÎÝªÁÏÔÕÏÑÏ¦àËÏÁÔÇÊÜÓ¦ÚÏÕÙÚÕÙÖÃÚÏÚÕß ÃØÇÔÑÇÏÚÎÝ

ΣΙΓΜΑ

0U¸¸ldÆÆÆ

¬àÁÓÇÕÏÕÖÕÃÕÏÊßÙÑÕÒËÆÕÔÚÇÏÔÇ
ÚÇÈÍ¦ÒÕßÔÖÁØÇÓËÚÎÔÖÇÔ¦ÑØÏÈÎ
àÜÂÚÂÝÈØËÚÇÔÏÑÂÝÖØÜÚËÆÕßÙÇÝ
ÆÔÚÕÓÇÕÏÊßÕÚÕßÝÛÇÇÔÇÖÚÆÐÕßÔÓÏÇÑÕÏÔÂÁÒÐÎÍÏÇÚÎÞÇØÏÙÓÇÚÏÑÂÑÕÖÁÒÇËÔ×ËÑËÃÔÎÈØÃÙÑËÏÑÕÔÚ¦ÚÕßÝÇÔÇÑÕÆÌÏÙÎÇÖÄ
ÚÇÉßÞÏÑ¦ÚÎÝÈ¦ØÎÑÇÏÇÖÄÓÏÇ
ÔËÄÚÎÚÇËÖÃÚÎÝÕßÙÃÇÝÞÇÓÁÔÎ
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ΙΔΕΕΣ

Στην εποχή
των αννέπαφων
επαφώ
ών
Είναι ËÔÚßÖÜÙÏÇÑÄ ÖÄÙÕÇÖØÄÙÑÕÖÚÇÎàÜÂÙÚÏÝÕÏÑÕÔÕÓÃËÝÚÎÝÍ
ÍÔ
Ô×ÙÎÝ ÓËÚÇÑÄÓÏÙË ÙÚÕ ÏÇÊÃÑÚßÕ
ØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝÖÕßÇßÚÕÔÄÎÚÇ
ÛËÜØÕÆÙÇÓË ÄÚÏ ÇÖÇÏÚÕÆÔ ÌßÙÏÑÂÖØÄÙÜÖÕÓËÖØÄÙÜÖÕËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÙÚÎÔËÖÕÞÂÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝ
ÊÏËÑÖËØÇÏ×ÔÕÔÚÇÏËÐÇÖÕÙÚ¦ÙËÜÝ
ÃÔÇÏÙÇÔÔÇÓËÚÇÓÕØÌÜÛÂÑÇÓË
ÇÖÄÙÜÓÇÚÏÑÁÝÙË¦ßÒËÝßÖ¦ØÐËÏÝ 
¬ÇÓÇÛÂÓÇÚ¦ÓÕßÚÇÑ¦ÔÜÖÒÁÕÔËÐÇÖÕÙÚ¦ÙËÜÝ ©ÏÑÄØËÝÓÕß 
ÚÕÃÊÏÕ ÄÞÏÓÄÔÕÎÊÏÊÇÙÑÇÒÃÇÚÕßÝ
ËÃÔÇÏÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÂ Ç
ÇÒ
ÒÒ
Ò
Ò¦ÑÇÚËÐÕÞÂÔ
ÙÜÓÇÚÏÑÁÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝ ÄÖÜÝ
ÓÇÛÂÓÇÚÇÓÖÇÒÁÚÕßÑÇÏÖÏ¦ÔÕß 
ÍÃÔÕÔÚÇÏÓÁÙÜÚÎÒËÊÏÇÙÑÁÉËÜÔ 
ØÕÙÜÖÏÑ¦ ÊËÔ ÁÞÜ ÌÚ¦ÙËÏ ÓÁÞØÏÝËÑËÃ ÇÒÒ¦ÐÁØÜÇÔÛØ×ÖÕßÝ
ÖÕßÑ¦ÔÕßÔÍÏÄÍÑÇ ÍßÓÔ¦àÕÔÚÇÏ 
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ÊÎ
ÎÒ
Ò ÕÇØÛËÔ×ÔÇÝËÑÌØ¦àËÚÇÏÓÁÙÇÇÖÄÚÎÔÇÏÙÛÎÚÏÑÂÑÇÚÎÍÕØÃÇ
ÚÕß¥ØÇÃÕß ËÔ×ÎÍÏÇÕÌÏ¦ËÑÌØ¦àËÚÇÏÓÁÙÇÇÖÄÚÎÔÇÏÙÛÎÚÏÑÂ
ÑÇÚÎÍÕØÃÇÚÕß±ÉÎÒÕÆ ÁÓÇÚÇÚËØ¦ÙÚÏÇÇßÚ¦¯ ßÔÏÙÚÕÆÔÓÇàÃ ÚÇ
ÊÆÕÙÑÁÒÎ Ê Ç
ÇÒ
ÒËÑÚ ÑÂÊÎ
ÎÒ
Ò ÛÁÙÎÑÇ 
ÇÔÚÃÛËÙÎ ÙÚÎÙÆÔÛËÙÎËÔÄÝ¦
¦Ò
ÒÒ
Ò
ÒÕß
ÄÙÓÕß ßÚÕÆÊÎÒ ÖÕßÙßÍÑØÕÚËÃ
Ä ÚÏ ÜÝÌÇÏÔÄÓËÔÕÙÚÎÔÇÔÛØ×ÖÏÔÎ
ÏÙÚÕØÃÇÌßÙÏÑ¦ÕÔÕÓ¦àËÚÇÏÒ
ÒÒ
ÒÎ
Ò
ÎÔÏÑÄÝ¬ØÄÖÕÝ¬ØÄÖÕÝÚÜÔÚËÙÙ¦ØÜÔ
ÖÕÒÏÚÏÙÓ×Ô¯

*1. Συγκ νητ κό, ÙÉÜÓ åÜÜÒÙÉ
Ð¨ÖÉ ØåÐÉ¨ ~Ñ ÙÑÑÉ ³iÐ Ñ~ÌØÈÉ Ñ ÑÇi³ÊÉ ÑÌ
³i³È¨~ ~Êå¨TÊÑ³ ØÉ ³¨ÓÉ 
ÑÒÉ É~É ÐÉÐ ÑKÈÇÑ³ ÊT¨Ù Ñ o ÑÑÙ Ñ ³É ÇÑ~Ñ ÌT 
ÉÑÑÑ¨ÑooÊ ³iÑ³iTi³ ~Ê³iØ
åo Ñw.× ÒØ åÈ³Ì ÜÓÉo ÚÑÊ³Ñ
ÈÐKÜÊ³iØ³Ü ³ ÐÌ  %ÜÑ³Ñ
ÒÜÜÑÉ Ñ ÜÌo Ñ Ñ³ÑÑ~ÖÉ ~ÒÉ Ø
~Ñ Ñ× Ü×É e
Ο κ Χάρης Φερα ος ε να δ δάκτωρ
Αρχ τεκτον κής Μορφολογ ας κα
Ρυθμολογ ας του ΕΜΠ

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ

1821

ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΝΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ
Η «Καθημερινή» σάς προσφέρει κάθε μήνα ένα βιβλίο
με κείμενα γραμμένα από καπεταναίους, Φαναριώτες,
κληρικούς, προκρίτους, στρατιωτικούς και φιλέλληνες.
Προλογίζουν και σχολιάζουν έγκριτοι πανεπιστημιακοί.
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