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Κυπριακή Πολιτική και Oικονομική Eφημερίδα

Χαλαρώσεις με το σταγονόμετρο από 4 Μαΐου
Η «Κ» παρουσιάζει το έγγραφο με τις προτάσεις των επιδημιολόγων για τη σταδιακή άρση των μέτρων που έχει επιβάλει η κυβέρνηση στους πολίτες
Σε τροχιά λήψης σημαντικών αποφάσεων για την καθημερινότητα
των πολιτών, αλλά και της οικονομίας
του τόπου, η «Κ» παρουσιάζει το
Στρατηγικό πλαίσιο άρσης των περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις και τη δραστηριότητα υπηρεσιών και επιχειρήσεων. Το έγγραφο

ετοιμάστηκε από τη Συμβουλευτική
Επιστημονική Επιτροπή και θα αποτελέσει το εργαλείο επί του οποίου
η κυβέρνηση θα κληθεί να λάβει
τις τελικές αποφάσεις στα μέσα της
ερχόμενης εβδομάδας. Με βάση τις
εισηγήσεις που περιέχονται στο έγγραφο, ως πρώτη ημερομηνία ε-

φαρμογής των μέτρων εμφανίζεται
η 4η Μαΐου. Όσον αφορά τις μετακινήσεις, η Συμβουλευτική Επιτροπή
εισηγείται τον διπλασιασμό των
μετακινήσεων των πολιτών και χαλάρωση των περιορισμών για σκοπούς άθλησης. Την ίδια ώρα, διατηρεί τους περιορισμούς στις ευ-

παθείς ομάδες άνω των 65 ετών.
Στην οικονομική δραστηριότητα
αίρονται οι περιορισμοί στα εργοτάξια και συναφή επαγγέλματα,
στις λαϊκές αγορές και μικρές επιχειρήσεις. Στην πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γίνεται
εισήγηση για επιστροφή τελειόφοι-

των μαθητών και φοιτητών για σκοπούς προετοιμασίας τους για τις τελικές εξετάσεις και προτείνεται η
χρήση του χώρου της κρατικής έκθεσης, για τη διεξαγωγή των τελικών
εξετάσεων. Για τους ποδοσφαιρικούς
αγώνες, προτείνεται, σε μεταγενέστερο στάδιο, να διεξαχθούν, χωρίς

Περιδιάβαση στην κυπριακή τέχνη

ΠΑΙΔΕΙΑ

Σε ειδικό καθεστώς
η εκπαίδευση
λόγω Covid-19

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλλάζουν άρδην
πολιτική ατζέντα
και αφήγημα

Κάθε άλλο από εύκολο θεωρείται το
τεστ που θα δώσει η Παιδεία εξαιτίας
των προεκτάσεων που προκαλεί η
πανδημία. Το Υπουργείο Παιδείας
κάνει σχεδιασμούς για τη διεξαγωγή
εξετάσεων μόνο για τους τελειόφοιτους σε ρυθμούς ταχύτατους, ενώ αποτελεί ακόμα γρίφο αν θα επιστρέψουν κάποιες τάξεις μαθητών στα
θρανία. Ήδη ανοίγει και το κεφάλαιο
των μεταγραφών Κύπριων φοιτητών
από ξένα πανεπιστήμια με Υπουργείο και πανεπιστήμια να μετρούν
πόσες θέσεις μπορούν να δοθούν
και σε ποιους. Σελ. 6

Η πανδημία δεν αλλάζει μόνο την καθημερινότητά μας, αλλά έχει προεκτάσεις και
στο πολιτικό σκηνικό. Ένα χρόνο πριν από
τις βουλευτικές εκλογές, η πολιτική ατζέντα
διαφοροποιείται, τα κόμματα ψάχνουν το
αφήγημα με το οποίο θα πορευθούν στις
εκλογές, ενώ ζήτημα αποτελεί η επαφή των
πολιτικών προσώπων με τους πολίτες, με
τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης να έχουν
πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο. Σελ. 4

ΤΟΥΡΚΙΑ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Πιστή στη «Γαλάζια
πατρίδα» η Αγκυρα

Στα πλάνα των tour
οperators η Κύπρος
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι επαφές μεγάλων tour operators με Κύπριους ξενοδόχους για πώληση τουριστικών πακέτων για το 2021 και το 2022. Το ενδιαφέρον των διοργανωτών ταξιδίων
στρέφεται προς την Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα, χώρες που παρουσιάζουν θετικές επιδόσεις στην αναχαίτιση της πανδημίας. Οικονομική, σελ.4

Η Τουρκία, παρά την ασύμμετρη απειλή από
τον κορωνοϊό και τα οικονομικά αδιέξοδά
της, παραμένει αμετακίνητη στις ιταμές πολιτικές της, προσηλωμένη στο δόγμα «Γαλάζια
Πατρίδα», αμφισβητώντας τα δικαιώματα
της Δημοκρατίας, αλλά και της Ελλάδας επί
των θαλασσίων ζωνών τους. Σελ. 8

ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ

Το στοίχημα της Ε.Ε.
στην πανδημία
Ο αναπληρωτής καθηγητής του τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου
Κύπρου Νικήτας Χατζημιχαήλ αναλύει στην «Κ» πώς διαμορφώνεται το
πολιτικό σκηνικό εξαιτίας και της
πανδημίας. Αναλύει αν η επιστημοσύνη θα υποκαταστήσει την πολιτική,
αν ο Τραμπ κι ο Τζόνσον απέτυχαν,
αλλά και τον ρόλο της Ε.Ε. Σελ. 9

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Με το εμβληματικό έργο «Ο Κόσμος της Κύπρου» (1967-1972), του πρωτοπόρου Κύπριου δημιουργού Αδαμάντιου Διαμαντή, εγκαινιάζει την επόμενη εβδομάδα η «Καθημερινή» Κύ-

πρου τη συνεργασία της με τη Λεβέντειο Πινακοθήκη υπό τον τίτλο «Μένω Σπίτι Γνωρίζω τους Κύπριους Δημιουργούς της Πρώτης Γενιάς». Η εφημερίδα μας και φυσικά η Λεβέντειος
Πινακοθήκη θεωρούν την Τέχνη ως όχημα ελπίδας και πνευματικής ανάτασης και επιθυμούν να εγκαινιάσουν νέα κανάλια επικοινωνίας με το κοινό. Κάθε εβδομάδα, λοιπόν, μαζί με
την εφημερίδα θα προσφέρεται δωρεάν αντίγραφο σε μορφή αφίσας ενός έργου Κύπριου ζωγράφου της λεγόμενης Πρώτης Γενιάς. Η συνεργασία της Λεβεντείου Πινακοθήκης με
την εφημερίδα «Καθημερινή» εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της διαδικτυακής δράσης της Πινακοθήκης «I Stay Home - I Stay with Art» (Μένω Σπίτι – μένω με Τέχνη).

Αναβαπτίζεται
το brand «Ελλάδα»

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ

Η νέα θετική εικόνα της χώρας

Στην τρίτη θέση
στα τεστ η Κύπρος

Η Ελλάδα μέσα στη δίνη της πανδημίας
κατάφερε να δημιουργήσει ένα νέο άυλο
κεφάλαιο. Η αποτελεσματικότητα και
η ευελιξία της ελληνικής διοίκησης ανέδειξαν μια νέα εικόνα αξιοπιστίας για
τη χώρα, συμβάλλοντας στο χτίσιμο
σχέσεων εμπιστοσύνης εντός και εκτός
συνόρων. Παράλληλα, επαυξάνουν την
αξία του brand «Ελλάδα» ως ενός ασφαλούς τουριστικού προορισμού. Σελ. 18

Πτωτική πορεία της επιδημικής καμπύλης, μετά την 1η Απριλίου, ενώ οι
θάνατοι κατανέμονται σποραδικά και
δεν προκαλούν ανησυχία. Στην τρίτη
θέση πανευρωπαϊκά στη διενέργεια
εξετάσεων για κορωνοϊό βρίσκεται η
Κύπρος. Σελ. 10

την παρουσία θεατών. Ταυτόχρονα,
η Επιτροπή εισηγείται τη συνέχιση
των απαγορεύσεων στις δημόσιες
και μαζικές συγκεντρώσεις, όπως
κινηματογράφοι, συναυλίες, θέατρα.
Από την επιτυχία της 1ης φάσης
θα εξαρτηθεί η 2η που προσδιορίζεται για τις 25 Μαΐου. Σελ. 7

Προχωρούν σε προβλέψεις
για να θωρακιστούν οι τράπεζες
Σημαντικός ο ρόλος του νομοσχεδίου για κρατικές εγγυήσεις
Στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές επιπτώσεις από
την κρίση του κορωνοϊού οι κυπριακές
τράπεζες αναμένεται να προχωρήσουν
με προβλέψεις. Η αύξηση προβλέψεων,
η οποία ισοδυναμεί με καταγραφή ζημιών, θα τους επιτρέψει να παραμείνουν
θωρακισμένες και να μειώσουν το ρίσκο
στον ισολογισμό τους. Το ποσό των

προβλέψεων θα κρίνει η απόφαση του
κράτους για τα μέσα με τα οποία θα
στηρίξει την οικονομία και πώς θα χρησιμοποιήσει τις τράπεζες για να το επιτύχει. Σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει το νομοσχέδιο των κρατικών εγγυήσεων, το γνωστό σχέδιο με την αύξηση της ρευστότητας 2 δισ. ευρώ σε
επιχειρήσεις. Οικονομική, σελ. 5

Διεθνής κούρσα
η εύρεση εμβολίου
Ποια τα όπλα των επιστημόνων
Η διεθνής κούρσα για την παρασκευή
εμβολίου ξεκίνησε στις 10 Ιανουαρίου,
όταν η Κίνα μοιράστηκε με όλη την ανθρωπότητα το γονιδίωμα του νέου ιού,
ένα μήνα μετά την εμφάνιση των πρώτων κρουσμάτων. Την περασμένη Πέμπτη, Βρετανία και Γερμανία ξεκίνησαν
κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους. Ως αγώνα γοήτρου με την Κίνα βλέπει το
εμβόλιο η κυβέρνηση Τραμπ. Σελ. 23

Ευκαιρία
Είναι διαχρονικό αξίωμα ότι η κρίση χρειάζεται ψυχραιμία και συλλογική σοφία.
Στην προκειμένη περίπτωση, της κρίσης
του κορωνοϊού στην Κύπρο, οι πολιτικοί
υπάκουσαν στους επιστήμονες και έλαβαν
αποφάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων,
μέχρι στιγμής, αποδεικνύεται να είναι
πολύ ικανοποιητικά. Φαίνεται, λοιπόν,
ότι η χώρα έχει τη δυνατότητα να κάνει
την κρίση ευκαιρία, ενδείκνυται να προχωρήσουμε μέχρι τέλους, οχυρώνοντας
την υγεία και το ΓεΣΥ έτσι ώστε να καταστεί το ισχυρότερο όπλο προστασίας
του πολίτη, αυτού δηλαδή που αποτελεί
το πολυτιμότερο κεφάλαιο για τον τόπο.
Στο πλαίσιο της ίδιας λογικής, πρέπει να
προχωρήσει άμεσα η πλήρης τεχνολογική
και άλλη μεταρρύθμιση του δημόσιου
τομέα, όπως και της παιδείας. Μάλιστα,
είναι ίσως η ώρα να εφαρμοστεί και νέα
ώρα έναρξης εργασίας στη δημόσια υπηρεσία και των μαθημάτων στα σχολεία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ»
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Οι Τρίο Τεκκέ μιλάνε στην «Κ» για τον νέο τους δίσκο
Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου τους δίσκου με τίτλο «Strovilos» οι Τρίο Τεκκέ μιλάνε στην «Κ»
για τη μουσική τους, τα νέα μονοπάτια που ακολουθούν, αλλά και τι θέλουν να επιτύχουν στη μετά
κορονωϊό εποχή. Ο δίσκος, όπως λένε στην «Κ» οι μουσικοί της μπάντας, είναι αποτέλεσμα μιας
στροβιλώδους διαδικασίας, εξ ου και το όνομα. Ζωή, σελ. 1

ΜΟΥΣΙΚΗ

Δέκα μουσικοί καταθέτουν τη δική τους οπτική για τον ιό
Σε καμία περίπτωση δεν άφησαν τάστα και μικρόφωνα στην άκρη, δημιουργούν και περιμένουν να
ξαναζήσουν ανεπανάληπτες μουσικές εμπειρίες οι δέκα μουσικοί που μίλησαν στην «Κ» για τα νέα
ψηφιακά συναυλιακά ήθη, που απ’ ό,τι λένε είναι βέβαιοι δεν θα κρατήσουν τον κόσμο μακριά από
τη ζωντανή μουσική. Ζωή, σελ. 4

ΙΔΕΕΣ

Η κλιματική αλλαγή υπάρχει εδώ και 200 χρόνια
Η κλιματική αλλαγή μόνο νέο φρούτο δεν είναι. Ο σπουδαίος Γερμανός εξερευνητής Αλεξάντερ
φον Χούμπολντ (1769-1859) προειδοποιούσε για ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή λόγω της αποψίλωσης των δασών. Από το 1957 η εταιρεία Exxon γνώριζε τη σχέση μεταξύ κατανάλωσης ορυκτών
καυσίμων και συγκεντρώσεων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Ζωή, σελ. 8
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Πώς ψηφίζω

Τα επόμενα βήματα, οι τουρκικές προκλήσεις
και τα οδοφράγματα

Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Η κρίση από μόνη της δεν
είναι δημιουργία. Είναι
όμως η ανάγκη που
σπρώχνει τον άνθρωπο
να βρει λύσεις και να επινοήσει τρόπους να βγει
από δύσκολες καταστάσεις και αδιέξοδα. Αποδεικνύεται ότι από τη μία
στιγμή στην άλλη εμπόδια που θεωρούνταν ανυπέρβλητα, όπως η ηλεκτρονική σχέση του πολίτη με τον δημόσιο τομέα, υπερπηδήθηκαν, απλοποιώντας διαδικασίες που ήταν αιχμάλωτες μιας απεχθούς γραφειοκρατικής νοοτροπίας, διευκολύνοντας έτσι
την καθημερινότητα και τη ζωή όλων
μας. Αποκαλύφθηκε αιφνιδίως ότι η
πολιτική, η οποία στον τόπο μας, αλλά
και διεθνώς, είχε τα τελευταία χρόνια
περιπέσει σε μεγάλη ανυποληψία, διά
τον φόβο του θανατηφόρου κορωνοϊού,
εκχώρησε και καλώς έπραξε -τουλάχιστον στην Κύπρο- τα πρωτεία στην
επιστήμη. Εκεί που οι ηγέτες υπερφίαλοι
και ξεροκέφαλοι θεωρούν εαυτούς ημίθεους, όπως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που ενώ έχει ενώπιόν
του ένα σύστημα υγείας (που βασίζεται
στις ασφαλιστικές εταιρείες) και που
τώρα βρίσκεται σε κατάρρευση με
3.000 νεκρούς ημερησίως, πυροβολεί
αδιακρίτως τους λαμπρούς επιστήμονες
της χώρας του. Μάλιστα, αντικαθιστά
ο ίδιος τους επιστήμονες, δίνοντας
πολύ επικίνδυνες συμβουλές στα εκατομμύρια των Αμερικανών. Τους συμβουλεύει να κάνουν ενέσεις με αντισηπτικά εναντίον του COVID-19, ρίχνοντας τους πολίτες του στα βρόχια
μιας εγκληματικής ανευθυνότητας.
Δυστυχώς για τους Αμερικανούς, άλλο
Πρόεδρο μπορούν να έχουν σε λιγότερο
από έναν χρόνο, ωστόσο, τον Νοέμβριο
θα έχουν την ευκαιρία να ψηφίσουν
τον αντίπαλο του Τραμπ, αν και αμφιβάλλω ότι ο λαϊκισμός της ορντίναντσας,
που επικρατεί σήμερα στις Ηνωμένες
Πολιτείες, θα ηττηθεί εύκολα. Κι εδώ
πια είναι που ξεπροβάλλει ένα από τα
μεγάλα στοιχήματα για τον κάθε πολίτη
της σύγχρονης εποχής. Το πώς ψηφίζει.
Ψηφίζω τον φίλο μου, τον γνωστό μου,
τον πολιτικό που μου κάνει ρουσφέτια;
Ή ψηφίζω αυτόν ή αυτή που μου υποδεικνύει η παράταξη στην οποία ήταν
από χρόνια ταγμένη η γενιά ή η ευρύτερη οικογένεια μου; Εδώ, λοιπόν, ας
επιστρέψουμε για λίγο στον τόπο μας

και να διερωτηθούμε τι έκαναν αυτοί
που ψηφίσαμε στις τελευταίες εκλογές
για να έχουμε για παράδειγμα ένα συγκροτημένο σύστημα υγείας; Είχαμε
γίνει μάρτυρες της σταδιακής εγκατάλειψης των δημόσιων νοσηλευτηρίων
εδώ και μερικά χρόνια, όπως και ενός
υποχθόνιου στην αρχή και ανοιχτού
στη συνέχεια πολέμου κατά του ΓεΣΥ,
το οποίο θα κατέρρεε υπό το βάρος
των εξόδων του. Ήρθε, όμως, ο κορωνοϊός και αποδείχθηκε ότι αν δεν ήταν
τα δημόσια νοσηλευτήρια, έστω και
με τα βαρίδια που κουβαλούσαν, θα
ήμασταν ίσως σε μια κατάσταση μικρογραφία αυτής των ΗΠΑ. Εκείνο,
λοιπόν, που μας κληροδότησε ο κορωνοϊός είναι το πώς ψηφίζω! Ψηφίζω
πρώτα αυτό που αποδείχθηκε απόλυτα
αναγκαίο: ένα σύγχρονο και αξιόπιστο
σύστημα υγείας. Ψηφίζω στη συνέχεια
ένα καθαρό περιβάλλον: ξεκινώντας
από την ενέργεια και φτάνοντας μέχρι
τα φρούτα, τα λαχανικά και τα άλλα
στοιχεία της διατροφικής μας αλυσίδας
που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και
ελέγχου. Ψηφίζω μια σύγχρονη δημόσια
εκπαίδευση και εν γένει μια παιδεία
θεμέλιο μιας κοινωνίας που αναπτύσσεται διαρκώς. Ψηφίζω αξιοποίηση
του πολιτισμικού δυναμικού της χώρας
μου και ευκαιρίες για γνωριμίες και
ανταλλαγές με τις χώρες της περιοχής
πρωτίστως και του παγκόσμιου πολιτιστικού γίγνεσθαι γενικώς. Ψηφίζω
προώθηση της επιστημονικής έρευνας
στη χώρα στη βάση συγκροτημένου
προγράμματος. Ψηφίζω για μια κοινωνία, όπου η διακίνηση ιδεών και η ελευθερία του λόγου θα είναι το ζωοποιό
στοιχείο που θα ανανεώνει διαρκώς
τις δημιουργικές προκλήσεις. Για να
ψηφίσω τα πιο πάνω θα πρέπει να απαιτήσω από τους πολιτικούς σχηματισμούς που θα μετέχουν στην εκλογική
διαδικασία, να είναι τα πιο πάνω κυρίαρχα και συγκεκριμένα στοιχεία του
προγράμματος τους. Σαρώνοντας σήμερα νοερά το πολιτικό τοπίο, δύσκολα
εντοπίζει κανείς πέραν των δέκα προσώπων που να μπορούν να ανταποκριθούν στοιχειωδώς στο πιο πάνω
φάσμα των εν δυνάμει ηγετών που θα
πάνε την κοινωνία στην επόμενη μέρα.
Τρόπος υπάρχει κι αυτός είναι στα
χέρια του πολίτη.

paraschosa@kathimerini.com.cy

Σε νέα φάση μπαίνει όπως μαθαίνω η προ-

σπάθεια της κυβέρνησης και του Νίκαρου
προσωπικά για καταγγελία της Τουρκίας για
τις παράνομες γεωτρήσεις στην κυπριακή
ΑΟΖ. Σύμφωνα με όσα μου ανέφερε πηγή
μου που γνωρίζει πολλά, οι προσπάθειες θα
επεκταθούν σύντομα, εάν δεν έχει ήδη γίνει,
σε τρία μέτωπα:
Την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου έγινε μια «κα-

λή» αρχή με την δημόσια έκφραση αλληλεγγύης από την Σύνοδο Κορυφής και τους αρχηγούς κρατών την περασμένη Πέμπτη, σε επιλεγμένες χώρες όπου γίνονται ήδη διαβήματα και αναμένονται επίσημες αντιδράσεις πέρα από τις ήδη σημαντικές δηλώσεις των πρέσβεων τους στη Λευκωσία αλλά και στα Ηνωμένα Έθνη, όπου αναμένεται ακόμα και επίσημο διάβημα από τον Νίκαρο προς τον Γκουτιέρες. Πάντως, ένα παράπονο και μάλιστα
έντονο, για τη μονομερή κριτική των εδώ εκπροσώπων του Γκουτιέρες έχει ακουστεί από
τον Λόφο και έχει διαβιβαστεί προς κάποιους
αποδέκτες.
Όπως μαθαίνω τα παράπονα είναι συγκεκρι-

μένα και αφορούν την ανακοίνωση που εξέδωσε η Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων
Εθνών στην Κύπρο όταν η κυβέρνηση έκλεισε
αριθμό οδοφραγμάτων όταν άρχισε να λαμβάνει μέτρα για περιορισμό της πανδημίας
από τον κορωνοϊό. «Ενώ ακολούθησαν αρκετές προκλητικές ενέργειες και από την Τουρκία και από το κατοχικό καθεστώς δεν υπήρξε
ανάλογη ευαισθησία από τα Ηνωμένα Έθνη
στην Κύπρο, ούτε εκδόθηκε ανάλογη ανακοίνωση», μου ανέφερε η πηγή μου για να σημειώσει πως «μια ένταση με τα Ηνωμένα
Έθνη αυτή ειδικά ή και οποιαδήποτε άλλη περίοδο μόνο ζημιά μπορεί να προκαλέσει, θα
πρέπει όμως και οι εκπρόσωποι του ΟΗΕ να
εφαρμόζουν στην πράξη όσα διαλαλούν για
ισότιμη αντιμετώπιση των δύο πλευρών».
Πάντως η πηγή μου υποστηρίζει ότι «στο θέμα θα έχουμε και συνέχεια».
Ένα από τα προβλήματα που θα κληθεί να αν-

τιμετωπίσει σύντομα η κυβέρνηση αλλά και η
πολιτική ηγεσία θα είναι και το άνοιγμα ή όχι
των οδοφραγμάτων, με ποιες προϋποθέσεις
και σε ποιες ημερομηνίες. Η επιστημονική
ομάδα φαίνεται αυτή τη φορά να έχει σαφέστατη άποψη ότι δεν πρέπει να υπάρξει άνοιγμα των οδοφραγμάτων ενόσω στην Τουρκία ο
κορωνοϊός εξαπλώνεται ανεξέλεγκτα λόγω

Επιλογή και επιμέλεια:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

Από την άλλη η κυβέρνηση με την επιτυχή,

μέχρι σήμερα, διαχείριση της υγειονομικής
κρίσης και στηριζόμενη «ακόμα και σε αποτελέσματα ερευνών» φαίνεται να αισθάνεται
ισχυρή στην προώθηση της πολιτικής που χάραξε με τις οδηγίες των επιστημόνων, «κόντρα στις όποιες αντιδράσεις».
Όπως ανέφερε πολύ γνωστός πολιτικός «η

επιτυχία της κυβέρνησης έχει κάνει ορισμένους στην αντιπολίτευση να χάσουν τον ύπνο
τους αφού όχι μόνο δεν βρίσκουν υλικό για να
ασκήσουν κριτική αλλά εξαναγκάζονται να
παραδεχθούν και τις επιτυχίες της»...
Ο ίδιος πάντως σημείωσε πως «ένας φόβος
για παρεκτροπή κυβερνητικών στελεχών,
ακόμα και του Νίκαρου, ακόμα και του Φούλη,
υπάρχει. Σε μια τέτοια περίπτωση μπορεί να
γκρεμιστούν όλα όσα χτίστηκαν και να τρέχουν ξανά για απολογίες και επανορθώσεις».
Σε μια κλωστή φαίνεται πως κρέμεται η ειρή-

νη στην εκπαίδευση και απ’ όσα μαθαίνω ο
Νίκαρος με προσωπική του παρέμβαση ζήτησε όπως μελετηθούν σωστά τα βήματα και
υπάρξει η απαραίτητη συνδιαλλαγή με τους

συνδικαλιστές «για να μην τρέχουμε».
- Αληθεύει όμως ότι οι συνδικαλιστές δεν

φαίνεται να πείθονται εύκολα και από τη Δευτέρα αρχίζει η νέα ανηφόρα;
Ένα μεγάλο στοίχημα έχει βάλει ο υφυπουργός Τουρισμού Σάββας Περδίος: την δραστηριοποίηση της τουριστικής βιομηχανίας φέτος
τον Ιούλιο.
Άτομο που γνωρίζει με ενημέρωσε πως ο

Περδίος δουλεύει εντατικά με όπλο την καλή
εικόνα της Κύπρου στην αντιμετώπιση της
πανδημίας και το σενάριο να υποδεχθούμε
τον Ιούλιο τους πρώτους τουρίστες δεν φαίνεται καθόλου απίθανο. Όπως μου είπε, τα
μηνύματα που φτάνουν από τους διοργανωτές ταξιδίων που διψούν να δραστηριοποιηθούν ξανά, είναι αισιόδοξα. « Όλοι εκθειάζουν τον τρόπο που χειριστήκαμε την κατάσταση και τοποθετούν ήδη την Κύπρο στη μικρή λίστα των πρώτων χωρών που θεωρούν
έτοιμες να δεχθούν ξανά τουρίστες». Και
όπως σημείωσε: «Εάν φυσικά εξελιχθούν όλα
κατ’ ευχήν και δεν έχουμε δυσάρεστες εκπλήξεις μετά την χαλάρωση των μέτρων»...
ΚΟΥΙΖ: Αληθεύει πως υψηλόβαθμό κυβερνη-

τικό στέλεχος φαίνεται να μην αποδίδει τα
αναμενόμενα, κάτι που «έχουν σημειώσει και
ο Νίκαρος και κάποιοι υπουργοί του»;

Με άριστα
το 10

80 χρόνια πρίν στην «Κ»
26.IV.1940

EΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: Πρέπει να καθορισθή σαφώς ότι η
ελληνική οικονομία διέρχεται περίοδον εξαιρετικώς κρίσιμον,
κατά την οποία, όσον ασυμπαθές, και ίσως διά την μεταπολεμικήν περίοδον ασύμφορον, και αν είναι επιβάλλεται
να ακολουθήση πολιτικήν αυταρκείας. Είναι συνεπώς πλέον
ή επιβεβλημένον να στραφή η εσωτερική κατανάλωσις
προς τα εγχώρια προϊόντα. Φαινόμενα ως αυτά τα οποία
παρουσιάζει η αθηναϊκή αγορά, να εμφανίζωνται, δηλαδή,
εις τας προθήκας των καταστημάτων βούτυρα ξενικής προελεύσεως, πρέπει να λείψουν. Εκ παραλλήλου, πρέπει να
καταβληθή η μεγαλυτέρα δυνατή προσπάθεια διά να
καταστή σαφώς γνωστόν εις τους Ελληνας ότι το συμφέρον
του τόπου επιβάλλει να παύσουν καταναλίσκοντες είδη
αλλοδαπής προελεύσεως. [...] Αλλ’ ουδείς δεν ημπορεί να
κατηγορήση τον Ελληνα καταναλωτήν διότι θα προτιμήση
τα προϊόντα του τόπου του αντί των ξένων.

των κινδύνων που εγκυμονούνται. Κάτι το
οποίο φαίνεται να μετέφερε ο Νίκαρος και
στους αρχηγούς των κομμάτων. Φαίνεται όμως
πως κάποιοι δεν συμφωνούν πλήρως με τη
θέση αυτή και... επιφυλάσσονται.

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

Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

ΧΑΪΝΚΕΛ: Το ημιεπίσημον Γερμανικόν Πρακτορείον μεταδίδει ότι τα νέα γερμανικά καταδιωκτικά αεροπλάνα
τύπου
Χάινκελ
[φωτ.], τα οποία ετέθησαν εις δράσιν
υπό της γερμανικής
αεροπορίας εις το
Δυτικόν Μέτωπον,
απεδείχθησαν ως
άρισται μονάδες της
αεροπορίας, αποτελούν δε αύξησιν της
αεροπορικής δυνάμεως της Γερμανίας και ενισχύουν την άμυναν αυτής.
Δύναται να λεχθή ότι το νέον αυτό γερμανικόν αεροπλάνον
υπερτερεί των καταδιωκτικών τύπου Μέσσερσμιτ.

-Πες, πες θα με πείσετε και εμένα ότι είμαι ο ηγέτης των κρίσεων!

1

νομιακή πληροφόρηση. Εύγε.

7

Στη σεμνότητα. Προς αποφυγή πα-

και το γράφω με το λίγο μου μυαλό
και χωρίς να είμαι ειδικός, να κάνουν οι
ειδήμονες και η κυβέρνηση μια προεργασία στον κόσμο πως θα πρέπει να ζήσουμε με το ζήτημα του ιού και τις προφυλάξεις του, για το επόμενο διάστημα. Σίγουρα δεν θα νικήσουμε τον ιό
στην Κύπρο. Η ζωή θα πρέπει να συνεχιστεί σε κάποια φάση.

ρεξηγήσεων αντιγράφω όπως γράφτηκε η δήλωση του δρος Λεόντιου
Κωστρίκη στους New York Times: «Ο
κόσμος φοβήθηκε και ένιωσε πολύ πιο
άνετα που την κατάσταση την χειρίστηκαν επιστήμονες και όχι πολιτικοί».
Ουπς.

2

Στην επιτυχία. Τελικά η επιτυχία

8

διαχείρισης της κρίσης θα έχει
όπως πάντα πολλούς πατεράδες. Η ενδεχόμενη αποτυχία διαχείρισης της οικονομικής κρίσης που ήρθε θα είναι
ορφανή προβλέπω.

3

4

Στους χαμένους. Μέσα από τις αλ-

λαγές που φέρνει ο ιός είναι η κατάργηση της παραδοσιακής «ττόκας».
Πολιτευτές, πολιτικοί και λοιποί λάτρεις
της σωματικής επαφής και διαδραστικότητας με του πολίτες, χάνουν το υπερόπλο της επικοινωνίας τους. Χαρά
στους Αβέρωφ, Νικόλα, Άντρο.

Στη λύση. Βέβαια, υπάρχει πάντα η

λύση που πρότεινε εσχάτως ο δρ
Τραμπ, να κάνουμε ενέσιμα τα dettol και
να καθαρίζουμε έτσι το αίμα μας. Ναι μη
γελάτε, το εννοεί. Και για να σας προλάβω προβλέπω πως θα επανεκλεγεί.

Στο αστείο. Εντάξει, Νικόλα, Αβέ-

ρωφ, Άντρο, παίξατε; Το ευχαριστηθήκατε; Άντε τώρα να ψηφίσετε το
νομοσχέδιο στήριξης των επιχειρήσεων γιατί αν πάει αυτό το θέατρο ακόμη
μια βδομάδα από κωμωδία θα γίνει
τραγωδία.

Στο σίγουρο. Πάντως, καλά θα ήταν,

9
«Και τώρα τι θα γένουμε χωρίς βαρβάρους; Οι άνθρωποι αυτοί ήσαν μια κάποια

λύσις». Κ.Π. Καβάφης

5

Στην διασκέδαση. Η έκφραση

«πάω σουπερμάρκετ» έχει εξελιχθεί από επιφώνημα αγγαρείας όπως
ήταν παλιά, σε πρόσκληση σε ραντεβού για ποτό. Σε λίγο θα λέμε πάμε
σουπερμάρκετ να πιούμε ένα κοκτέιλ
Πάμε σουπερμάρκετ να χορέψουμε;

6

Στις προβλέψεις. Όντως κάποιος

από τους Κύπριους «σοφούς» είχε
πει πως θα βρεθεί εμβόλιο εντός Μαΐου; Είναι ο ίδιος που προεξοφλεί πως
το εμβόλιο θα το βρουν οι Αμερικάνοι;
Είτε το έχει χάσει πάντως είτε μιλά με
τον Τραμπ και τη Μελάνια, και έχει προ-

Στο αέριο. Και τώρα τι θα κάνουμε

χωρίς βαρβάρους, που έλεγε και ο
Καβάφης. Τι θα κάνουμε χωρίς πλατφόρμες, πετρέλαια, τριμερείς, τετραμερείς, πολυμερείς, αγωγούς και υγροποιήσεις; Χωρίς «Γιαβούζ»; Ιός ο λυτρωτής.

10

Στην τέχνη. Όσοι θέλαμε να

σταματήσει η χώρα να επιβεβαιώνει τη ρήση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ως «πόρνη της μεσογείου»,
δυστυχώς εχάσαμεν. Διαβατήρια και
πάλιν διαβατήρια. Παλιά μου τέχνη κόσκινο.

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
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κυριακή 26 Απριλίου 2020

Η πανδημία
διαμορφώνει
νέο πολιτικό
σύστημα
Η προεκλογική εκστρατεία του 2021
θα γίνει με διαφορετική πολιτική ατζέντα
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Μέχρι και τον περασμένο Δεκέμβριο
η κυβέρνηση βρισκόταν στη γωνιά,
καθώς στην πολιτική ατζέντα, εκτός
από τη διαφθορά, επικρατούσε το
μεγάλο κεφάλαιο των κυπριακών
διαβατηρίων με την έκδοσή τους
σε δικτάτορες της Καμπότζης και
σε καταζητούμενους κροίσους.
Τρεις μήνες αργότερα και μεσούσης
μιας πανδημίας, οι πολιτογραφήσεις, όχι μόνο μπαίνουν σε δεύτερο
πλάνο, αλλά παρουσιάζονται και
από πολιτικούς και δημοσιογραφικούς κύκλους –που άλλοτε τις
κατακεραύνωναν– ως το χάπι στην
κρίση που έρχεται.
Ο Νίκος Αναστασιάδης, μέχρι
πρόσφατα, δεν βρισκόταν στην
καλύτερη πολιτική του στιγμή, καθώς ελεγχόταν για τα παραπάνω,
τους κυβερνητικούς χειρισμούς γενικότερα, το Κυπριακό και τα όσα
τεκταίνονται στην κυπριακή ΑΟΖ,
με πολλούς τόσο εντός κυβέρνησης
όσο και εκτός να διερωτούνται πώς
θα βγει η πενταετία. Σήμερα δεν
απολαμβάνει της στήριξης της πλειοψηφίας, αλλά της ανοχής δεδομένης της έκτακτης ανάγκης. Αυτή
η ανοχή τον έβαλε σε άλλο ρόλο,
καθώς διαβάζει ως άλλος «πατερούλης» παραμύθια στα παιδιά,
λανσάρει τον ρόλο του παππού
που άλλοτε θα του προκαλούσε δυσφορία και καλεί μέσω διαγγελμάτων τον κόσμο να τον εμπιστευτεί
για ακόμη μία φορά, τηρώντας για
λίγο ακόμα τα μέτρα.
Ο κόσμος αλλάζει, αυτό είναι
σίγουρο και μαζί του ερώτημα είναι
αν αλλάζει άρδην το πολιτικό σκηνικό. Αυτό αναμένεται να διαφανεί
πρώτα και κύρια στον προεκλογικό
των βουλευτικών εκλογών, καθώς
το πολιτικό αφήγημα διαφοροποιείται, η ατζέντα ανατρέπεται και
η επαφή πολιτικών με τους πολίτες
μεταλλάσσεται.

Τα νέα πρόσωπα
Υπάρχουν νικητές και ηττημένοι
από την κρίση του κορωνοϊού; Αυτό
είναι ένα ερώτημα που εγείρεται
και μένει επί του παρόντος αναπάντητο. Υπήρξαν ατυχείς κυβερνητικοί χειρισμοί από υπουργούς,
όπως ο Νίκος Νουρής και ο Γιάννης
Καρούσος, όμως το πολιτικό παιχνίδι δεν έχει τελειώσει ακόμα γι’
αυτούς. Επί του παρόντος η κοινωνία βλέπει με ανοχή την κυβέρνηση και αυτό βοηθά τον Νίκο Αναστασιάδη να μη βγαίνει επί του
παρόντος χαμένος από την κατάσταση. Ανοχή, δείχνει και η αντι-

πολίτευση, βάζοντας στο περιθώριο
ζητήματα που άλλοτε αποτελούσαν
casus belli. Δεν είναι τυχαίο ότι η
τελευταία γεώτρηση του «Γιαβούζ»
στο οικόπεδο 6, πέρασε εν πολλοίς
στα ψιλά, με το θέμα να μην αποτελεί ούτε σημείο μικρής αναφοράς
στο πρόσφατο εθνικό συμβούλιο.
Το κατά πόσο ο πρόεδρος κερδίζει
πολιτικούς πόντους από τη διαχείριση του ζητήματος θα φανεί στην
πορεία.
Το σίγουρο είναι πως η κυβέρνηση προσανατολίζει το αφήγημά
της στο ότι είναι έτοιμη να διαχειριστεί κρίσεις. Αυτό το αφήγημα
βοηθά σίγουρα και το γεγονός ότι
η Κύπρος έλαβε εγκαίρως σκληρά
μέτρα –μετά και τις πιέσεις της αντιπολίτευσης και της κυπριακής
κοινωνίας– τη στιγμή που άλλες
χώρες, έχουν χάσει πλήρως τον
έλεγχο με την πανδημία. Η κρίση
βεβαίως δεν ωφέλησε και κάποιον
από τους πολιτικούς αρχηγούς. Για
κάποιους η στάση της αντιπολίτευσης θεωρείται αμήχανη, για άλλους στάση ανοχής και συναίνεσης
λόγω των συνθηκών Ενδεικτικό
ότι στο συμβούλιο αρχηγών της
Πέμπτης, ο γ.γ. του ΑΚΕΛ ανέφερε
πως τα μέτρα κινούνται προς τη
σωστή κατεύθυνση.
Και ο Νικόλας Παπαδόπουλος
όμως, προσπαθεί να βρει τους βηματισμούς του, αποφεύγοντας έντονη κριτική. Ενώ το κόμμα του
Κέντρου θα έμπαινε σε μία δυναμική καμπάνια τον Μάρτιο για τους
κακούς χειρισμούς της κυβέρνησης
Αναστασιάδη την τελευταία διετία,
αυτή πήρε αναβολή λόγω των εξελίξεων. Πλέον είναι στο δίλημμα
να στηρίξει νομοσχέδια, που σε
κάποιους κύκλους του προσδίδουν
πόντους σοβαρότητας, σε άλλους
δίδει την αίσθηση πως βάζει πλάτη
στην κυβέρνηση και στα μεγάλα
συμφέροντα.
Επικοινωνιακά –βάσει ερευνών–
δεν τον βοηθά και η όποια ταύτιση
επιχειρείται με τον συναγερμικό
πρόεδρο. Αυτό ακριβώς εντείνει
την αμηχανία στη λήψη μέτρων
και αποφάσεων. Βέβαια, και ο Αβέρωφ Νεοφύτου, επί του παρόντος,
δεν φαίνεται να επωφελείται προσωπικά από την κρίση. Τον πήρε
βήματα πίσω η κίνηση να επισκεφθεί τα νοσοκομεία μέσω lockdown
και θα διαφανεί αν θα καταφέρει
να κάνει την ανάκαμψή του με τις
παρασκηνιακές διαβουλεύσεις του
για επανεκκίνηση της οικονομίας.
Λίγο πολύ επιδιώκει ένα déjà vu
των όσων διαδραματίσθηκαν το
2014, με τα μνημονιακά νομοσχέδια

Ο Νίκος Αναστασιάδης βρισκόταν σε στενωπό μέχρι τον Δεκέμβριο λόγω των κυβερνητικών χειρισμών, σήμερα θα επιχειρήσει να κάνει επάνοδο, οικειοποιούμενος τη διαχείριση της πανδημίας.
και τις διαβουλεύσεις του εντός
και εκτός βουλής, που τότε του
προσέδωσαν και πολιτικούς και
αρχηγικούς πόντους.
Το σίγουρο είναι πως νέα πρόσωπα δίνουν δυναμικά το «παρών»
τους και επιχειρούν να κερδίσουν
την εμπιστοσύνη του κόσμου. Στην
Ελλάδα είναι ο επιστήμονας Σωτήρης Τσιόδρας, στις ΗΠΑ ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Άντριου
Κουόμο, στην περίπτωση της Κύπρου, την προσοχή δεν κέρδισαν
ακόμη επιστήμονες, αλλά κερδίζουν
πολιτικά πρόσωπα που ήταν άλλοτε
στο παρασκήνιο. Ενδεικτική η περίπτωση του υπουργού Υγείας Κωνσταντίνου Ιωάννου. Έχει κερδίσει
την στήριξη μιας μεγάλης μερίδας
της κοινωνίας και γι’ αυτό έχει δη-

μιουργηθεί ήδη μία ασπίδα προστασίας του, με στελέχη της κυβέρνησης και του ΔΗΣΥ να προσπαθούν να επωφεληθούν από τη
δημοτικότητά του και να κατακεραυνώνουν όποιον τολμήσει να







Η πολιτική της χειραψίας, των μνημοσύνων
και των συνάξεων σε
συλλόγους δοκιμάζεται
εν καιρώ πανδημίας,
με τον προεκλογικό
να πραγματοποιείται
με άλλα δεδομένα.

Η νέα πολιτική νοοτροπία
Όμως, η πολιτική ατζέντα είναι

το ένα ζήτημα που έχει να χειριστεί το πολιτικό σύστημα, το δεύτερο είναι η επαφή με τους πολίτες. Από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο προεκλογικός λάμβανε χώρα στα μνημόσυνα, τις κηδείες, τους γάμους. Η
επαφή επιχειρείτο με την ανταλλαγή χειραψιών, τις συνελεύσεις
στους συλλόγους και σήμερα με
προεκλογικά πάρτι υποψηφίων.
Όλα αυτά αναβάλλονται αυτό το
καλοκαίρι, ενώ το ενδεχόμενο
δεύτερου κύματος το φθινόπωρο
αναγκάζει τους υποψηφίους και
τα κόμματα να ακολουθήσουν τις
νέες εξελίξεις. Έμφαση αναμένεται να δοθεί στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, στα ηλεκτρονικά
μέσα για την προσέλκυση νεότερων ψηφοφόρων και στα τηλέφωνα ή στην τηλεόραση για την
προσέλκυση των μεγαλύτερων
ηλικιακά ψηφοφόρων. Το κατά
πόσο αυτό μπορεί να έχει την
επίδραση που έχει η προσωπική
επαφή θα διαφανεί στην πορεία,
ενώ θα δοκιμαστούν και οι υποψήφιοι που είναι έτοιμοι να αλ-

λάξουν τον παραδοσιακό τρόπο
αλίευσης ψήφων ανακαλύπτοντας νέους τρόπους επαφής με
τους ψηφοφόρους. Ο ΔΗΣΥ έχει
ήδη επιχειρήσει μέσω βίντεο την
επαφή με τους πολίτες, ενώ και
το ΔΗΚΟ επιχειρεί να δώσει έμφαση στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Το ερώτημα είναι πώς
θα κινηθεί το ΑΚΕΛ, το οποίο είναι το κόμμα που καλλιέργησε με
επιτυχία τον προεκλογικό «από
πόρτα σε πόρτα» και το κόμμα
που βλέπει ως μέσο παραγοντισμού τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Επί του παρόντος αντιλαμβάνεται πως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι η μόνη λύση. Το
πρόσφατο live streaming του
κόμματος για την παιδεία, δείχνει
πως και το ΑΚΕΛ είναι έτοιμο να
αλλάξει θέσεις που είχε στο παρελθόν. Το μεγάλο ερώτημα
εκτός από την επαφή, είναι κατά
πόσο η πανδημία και ο νέος κόσμος που θα προκληθεί θα οδηγήσουν στην αλλαγή του πολιτικού λόγου όπως τον ξέραμε μέχρι τώρα, στην εμφάνιση νέων
ιδεών και ίσως νέων προσώπων.

αμφισβητήσει χειρισμούς του. Στο
προσκήνιο βγήκε και ο υπουργός
Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης. Το γεγονός ότι ο κ. Πετρίδης
προχώρησε στην εξαγγελία μέτρων
στήριξης της οικονομίας και των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενισχύοντάς τα κατά πολύ με τις προτάσεις που του παρέθεσαν ΑΚΕΛΔΗΚΟ, βοήθησε ούτως ώστε να μη
βρίσκεται σε καθεστώς έντονης
αντιπαράθεσης με την αντιπολίτευση, θέση στην οποία βρισκόταν
ο προκάτοχός του. Το αν θα συνεχίσει να επικρατεί αυτή η συναίνεση θα εξαρτηθεί από την πορεία
της οικονομίας και δεν πρέπει να
αγνοείται πως το ΑΚΕΛ ήδη επικρίνει χειρισμούς γύρω από την
οικονομία.

Αλλάζουν αφηγήματα
Όμως η πανδημία και οι προεκτάσεις που τη συνοδεύουν ανατρέπουν την προεκλογική ατζέντα
για τις βουλευτικές εκλογές του
2021. Νοουμένου ότι όλα πάνε
καλά, ο ΔΗΣΥ θα επιχειρήσει να
δρέψει τις δάφνες της διαχείρισης
της πανδημίας με το επιχείρημα
ότι είναι η παράταξη η οποία χρειάζεται να ηγείται σε περιόδους κρίσης. Ένα αφήγημα που χρησιμοποιεί από το 2013 και εντεύθεν σε
κάθε προεκλογική μάχη. Αυτή τη
φορά βεβαίως θα επικαιροποιηθεί
και με την διαχείριση της πανδημίας.
Ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ έχει ήδη
μέσω συνέντευξής του στην «Κ»
στείλει το μήνυμα επανεκκίνησης
της οικονομίας το 2021 ούτως ώστε
να δώσει προοπτική σε ένα καθαρά
προεκλογικό έτος. Το κακό σενάριο
για τον ΔΗΣΥ είναι τυχόν ανατροπή
των οικονομικών προβλέψεων. Μεσούσης της καμπάνιας, θα πρέπει
να απαντήσει για τα μειωμένα έσοδα από τον ανύπαρκτο τουρισμό
του φετινού καλοκαιριού, την ενδεχόμενη αύξηση της ανεργίας και
τη μείωση μισθών. Στις δυσκολίες
που θα έχει να διαχειριστεί ο ΔΗΣΥ
είναι και το γεγονός ότι «δώρα»
που είθισται να δίδονται προεκλο-

γικά από την κυβέρνηση, αυτή τη
φορά θα είναι μειωμένα ίσως ανύπαρκτα εξαιτίας και των γενναιόδωρων πακέτων που έδωσε για
την πανδημία.
Αυτό το κλίμα αναμένεται να
αξιοποιήσει προεκλογικά το ΑΚΕΛ,
αναδεικνύοντας θέματα κοινωνικής
πολιτικής και επιχειρώντας να περάσει το μήνυμα πως σε συγκεκριμένους τομείς, όπως είναι η υγεία
και η παιδεία, η Αριστερά μπορεί
να δώσει καλύτερες εναλλακτικές.
Δεν πρέπει να αγνοείται πως διεθνώς φαίνεται πως ο κόσμος επανακτά την εμπιστοσύνη του στον
δημόσιο τομέα και δη στη δημόσια
υγεία. Δεν αποκλείεται, λοιπόν, το
ΑΚΕΛ να οικειοποιηθεί εν μέρει το
ΓεΣΥ, αλλά και να υπογραμμίσει
τη στήριξη στους επαγγελματίες
υγείας. Πεδίο που θα φέρει σε δύσκολη θέση τον συναγερμικό πρόεδρο δεδομένης της παλιάς διαμάχης, αλλά και της τωρινής αντίδρασής του με τους δημοσίους
υπαλλήλους.
Ενδεικτική η δυσφορία που εξέφρασε στη σύσκεψη αρχηγών, για
τους δημοσίους υπαλλήλους, που
όπως είπε παίρνουν τους ίδιους μισθούς και κάνουν διακοπές εν καιρώ πανδημίας. Το σίγουρο είναι
πως στο οικονομικό σκέλος το οποίο
αναπόφευκτα θα αποτελεί προτεραιότητα, δεν έχουν βρει ακόμη
ούτε τον βηματισμό τους, αλλά
ούτε αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση ακόμα. Ερώτημα είναι και το
πώς θα κινηθεί το ΔΗΚΟ. Το κόμμα
του Κέντρου είχε οικειοποιηθεί
βελτιώσεις των μνημονιακών νομοσχεδίων στις βουλευτικές εκλογές του 2016, σήμερα, φαίνεται να
επικρατεί σχετική αμηχανία για
την όποια σύνδεσή του με την κυβέρνηση καθώς στόχος είναι να
έρθει κοντά στο ΑΚΕΛ για το 2023.
Ένα ενδεχόμενο οικονομικής κατάρρευσης, δεν αποκλείεται να
αναβιώσει το αφήγημα στο ΔΗΚΟ,
πως τόσο ο ΔΗΣΥ όσο και το ΑΚΕΛ
δοκίμασαν στις κρίσεις και πως είναι ίσως καιρός να αναλάβει ηγετικό
ρόλο το Κέντρο.
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Λίγα λόγια για τον Αλέκο Μαρκίδη

Η

23η Απριλίου 2020 έμελλε να
καταστήσει την Κύπρο και
τον νομικό της κόσμο «φτωχότερο» λόγω του θανάτου του Αλέκου Μαρκίδη. Τον Αλέκο Μαρκίδη
τον γνώρισα πριν από σαράντα χρόνια όταν εγώ έκανα τα πρώτα μου
βήματα στη μάχιμη δικηγορία και
εκείνος ήταν ήδη δέκα χρόνια δικηγόρος. Συνεργαστήκαμε στην
πρώτη σημαντική υπόθεση Εκλογοδικείου, η οποία σχετίζετο με τον
νόμο που εφαρμόζεται στις βουλευτικές εκλογές σήμερα και κατέληξε
στην αλλαγή της σύνθεσης της Βουλής, αφού οι αιτητές - πελάτες μας
είχαν πετύχει με την Αίτηση τους.
Ήταν η απαρχή μιας φιλίας και

επαγγελματικής συνεργασίας που
κράτησε σαράντα χρόνια και δυστυχώς, από πρακτικής απόψεως,
τερματίστηκε την 23η Απριλίου
2020. Αν θα κατηγοριοποιούσα την
ζωή του Αλέκου Μαρκίδη σε τρεις
διαφορετικούς τομείς θα έλεγα ότι
ως πολιτικός είχε φτάσει στην κορύφωσή του δίπλα στον αείμνηστο
Γλαύκο Κληρίδη στην Κοπεγχάγη
όταν ουσιαστικά έγινε κατορθωτή
με αξιοθαύμαστη μεθόδευση η ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας
στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση.
Ως δικηγόρο κατατάσσω τον Αλέκο Μαρκίδη στους κορυφαίους του
επαγγέλματος. Νομικός με τεράστια
γνώση επί πολύ μεγάλου φάσματος








Σαν άνθρωπος ο Αλέκος
Μαρκίδης διεκρίνετο για
το ήθος και τις αρχές του,
επιπέδου τέτοιου που
σπανίζουν στην εποχή
μας. Διατηρούσε ισχυρές
απόψεις, επέμενε για την
ορθότητα των θέσεών του,
ήτο όμως αποδέκτης της
αντίθετης άποψης.

του Δικαίου τόσο στην θεωρία όσο
και στην πράξη. Το τελευταίο αντανακλά στο γεγονός ότι τερμάτισε
πενήντα χρόνια στη μάχιμη δικηγορία κυριολεκτικά μέσα στις αίθουσες του Δικαστηρίου, αφού μέχρι
και πριν από δύο μήνες, παρόλο
που ταλαιπωρείτο από την επάρατη
νόσο, συνέχιζε να δικηγορεί.
Σαν άνθρωπος ο Αλέκος Μαρκίδης διεκρίνετο για το ήθος και τις
αρχές του, επιπέδου τέτοιου που
σπανίζουν στην εποχή μας. Διατηρούσε ισχυρές απόψεις, επέμενε
για την ορθότητα των θέσεών του,
ήτο όμως αποδέκτης της αντίθετης
άποψης, ειδικά όταν η τελευταία
συνοδεύετο από επιχειρηματολογία

και ουδέποτε μείωσε ή πρόσβαλε
συνομιλητή του. Δεν είναι τυχαίο
ότι μπορεί να είναι το μοναδικό παράδειγμα πολιτικού που δεν υπήρξε
αρνητικό σχόλιο γι’ αυτόν από πολιτικούς προερχόμενους από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους από
τον ίδιο. Η Κυπριακή Δημοκρατία
αντιμετωπίζει σήμερα τεράστια
προβλήματα προερχόμενα από τις
παράνομες αξιώσεις και ενέργειες
της Τουρκίας. Με το πέρασμα της
πανδημίας αυτά θα επανέλθουν στο
προσκήνιο και θα απαιτηθεί μεγάλη
δεξιοτεχνία και ευρυμάθεια για την
αντιμετώπισή τους. Η απώλεια του
Αλέκου Μαρκίδη, του πολιτικού,
του νομικού και του ανθρώπου στην

αντιμετώπιση των προβλημάτων
αυτών δίπλα από την εκλεγμένη
ηγεσία του τόπου αλλά και όλων
όσοι, από διαφορετικές επάλξεις,
είναι επιφορτισμένοι με το έργο αυτό, είναι πάρα πολύ μεγάλη.
Αιώνια σου η μνήμη Αλέκο. Η
καθολική αναγνώριση από όλους
δίδει κουράγιο στη Νόνη αυτές τις
πολύ δύσκολες ώρες. Εγώ κρατώ
τις πάρα πολλές και πολυτιμότατες
αναμνήσεις της φιλίας και της επαγγελματικής μας συνεργασίας.
Μακάρι να είναι ελαφρύ το χώμα
που θα σε σκεπάσει.

Ο κ. Χρίστος Μ. Τριανταφυλλίδης είναι δικηγόρος.
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ȞĮİʌȘȡİĮıĲȠȪȞțĮȚșİȦȡȫȣʌȠȤȡȑȦıȒȝĮȢȞĮĲȚȢ
ıĲȘȡȓȟȠȣȝİ
ǱȡĮİȓȞĮȚĮȞĮȝİȞȩȝİȞȘȝȚĮȝİȓȦıȘıĲȚȢİȡȖĮıȓİȢʌȠȣ
ĮĳȠȡȠȪȞĲȚȢİʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȑȢȣʌȘȡİıȓİȢĲȩıȠȖȚ¶ĮȣĲȑȢȖȚĮĲȚȢ
ȠʌȠȓİȢȘȗȒĲȘıȘʌȡȠȑȡȤİĲĮȚĮʌȩĲȠİȟȦĲİȡȚțȩȩıȠțĮȚȖȚĮ
İțİȓȞİȢĲȦȞȠʌȠȓȦȞȘȗȒĲȘıȘʌȡȠȑȡȤİĲĮȚĮʌȩĲȘȀȪʌȡȠ
ǵʌȦȢĮȞȑĳİȡĮțĮȚʌȚȠʌȐȞȦʌĮȡĮȝȑȞİȚȞĮįȠȪȝİĲȘ
įȚȐȡțİȚĮĮȣĲȒȢĲȘȢțȐȝȥȘȢ

ȆȫȢțĮĲĮĳȑȡĮĲİȞĮįȚĮıĳĮȜȓıİĲİĲȘȞȠȝĮȜȒıȣȞȑȤȚıȘ
ĲȦȞİȡȖĮıȚȫȞıĮȢĮȣĲȑȢĲȚȢįȪıțȠȜİȢȕįȠȝȐįİȢȆȠȚİȢ
ȠȚıȣȞșȒțİȢİȡȖĮıȓĮȢĲȠȣʌȡȠıȦʌȚțȠȪıĮȢȆȠȚĮȝȑĲȡĮ
ȑȤİĲİʌȐȡİȚ
+.30*įȚĮșȑĲİȚʌȜȐȞȠįȚĮȤİȓȡȚıȘȢțȡȓıİȦȞĲȠȠʌȠȓȠ
įȠțȚȝȐȗİĲĮȚȝİİʌȚĲȣȤȓĮĮȣĲȒĲȘȞʌİȡȓȠįȠ+İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ
ĲȘȢĲİȤȞȠȜȠȖȓĮȢʌȠȣİȓȞĮȚȒįȘȝȑȡȠȢĲȘȢțȠȣȜĲȠȪȡĮȢțĮȚĲȦȞ
įȚĮįȚțĮıȚȫȞȝĮȢİʌȑĲȡİȥİıĲȠȞȅȓțȠȝĮȢȞĮʌȡȠıĮȡȝȠıĲİȓ
ȖȡȒȖȠȡĮıĲȘȞȣʌȐȡȤȠȣıĮțĮĲȐıĲĮıȘȆȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮȝĮȢ
İȓȞĮȚȘʌȡȠıĲĮıȓĮĲȦȞĮȞșȡȫʌȦȞȝĮȢțĮȚĲȘȢțȠȚȞȦȞȓĮȢ
ȆȡȚȞĮțȩȝĮĲȠȟȑıʌĮıȝĮĲȘȢʌĮȞįȘȝȓĮȢıĲȘȤȫȡĮȝĮȢİȓȤİ
İȞİȡȖȠʌȠȚȘșİȓȘĮȡȝȩįȚĮİıȦĲİȡȚțȒȠȝȐįĮʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘȢ
ĲȠȣțȠȡȦȞȠȧȠȪǲĲıȚĲȠȟȑıʌĮıȝĮĲȠȣțȠȡȦȞȠȧȠȪıĲȘ
ȀȪʌȡȠȝĮȢȕȡȒțİıȤİĲȚțȐȑĲȠȚȝȠȣȢİʌȚȤİȚȡȘıȚĮțȐǵȜȠ
ıȤİįȩȞĲȠʌȡȠıȦʌȚțȩĲȘȢȀ30*ȝʌȠȡİȓȞĮİȡȖȐȗİĲĮȚĮʌȩ
ĲȠıʌȓĲȚȑȤȠȞĲĮȢʌȡȩıȕĮıȘıİȩȜĮĲĮĮȡȤİȓĮʌȠȣ
ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚȘȜİțĲȡȠȞȚțȐȊʌȐȡȤİȚĮȣĲȒĲȘıĲȚȖȝȒıĲȠ
ȖȡĮĳİȓȠĲȠİȜȐȤȚıĲȠȣʌȠıĲȘȡȚțĲȚțȩʌȡȠıȦʌȚțȩȆȑȡĮȞȩȝȦȢ
ĮʌȩĲȘȞİĳĮȡȝȠȖȒĲȦȞțĮĲȐȜȜȘȜȦȞıȣıĲȘȝȐĲȦȞȖȚĮĲȘȞ
ĮʌȡȩıțȠʌĲȘıȣȞȑȤȚıȘĲȦȞİȡȖĮıȚȫȞȝĮȢțĮȚĲȘįȚĮıĳȐȜȚıȘ
ĲȘȢĮıĳȐȜİȚĮȢĲȠȣʌȡȠıȦʌȚțȠȪȝĮȢİʌȚȜĮȝȕĮȞȩȝĮıĲİțĮȚ
ʌȠȜȜȫȞȐȜȜȦȞșİȝȐĲȦȞʌȠȣıȤİĲȓȗȠȞĲĮȚȝİĲȘįȚĮȤİȓȡȚıȘĲȦȞ
ȠȚțȠȞȠȝȚțȫȞȝĮȢʌȩȡȦȞĲȘȢıȦıĲȒȢİʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢȝİĲȠ
ʌȡȠıȦʌȚțȩțĮȚĲȠȣȢʌİȜȐĲİȢȝĮȢțĮȚȐȜȜȦȞ

ȆȫȢȘİĲĮȚȡİȓĮȕȠȘșȐĲȠȣȢʌİȜȐĲİȢĲȘȢ İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢĮʌȩ
ȩȜȠȣȢĲȠȣȢțȜȐįȠȣȢțĮȚȩȜȦȞĲȦȞȝİȖİșȫȞ ȞĮ
ĮȞĲȚȝİĲȦʌȓıȠȣȞĲȘȞȠȚțȠȞȠȝȚțȒțȡȓıȘĮʌȩĲȠȞțȠȡȦȞȠȧȩ
ǺȡȚıțȩȝĮıĲİıȣȞİȤȫȢıĲȠʌȜİȣȡȩĲȦȞʌİȜĮĲȫȞȝĮȢȝİ
ıȣȞİȤİȓȢİȞȘȝİȡȫıİȚȢĮȞĮȜȪıİȚȢĲȠȣĲȡȑȤȠȞĲȠȢ
İʌȚȤİȚȡȘȝĮĲȚțȠȪʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢįȘȝȠıȚİȪıİȚȢțĮȜȫȞ
ʌȡĮțĲȚțȫȞțĮșȫȢİʌȓıȘȢțĮȚıȣȝȕȠȣȜİȣĲȚțȑȢȣʌȘȡİıȓİȢ
ʌȡȠıĮȡȝȠıȝȑȞİȢıĲȠʌİȡȚȕȐȜȜȠȞțĮȚĲȚȢĮȞȐȖțİȢĲȘȢțȐșİ
İʌȚȤİȓȡȘıȘȢīȚĮĲȠȞıțȠʌȩĮȣĲȩįȚȠȡȖĮȞȫıĮȝİȒįȘțĮȚșĮ
ıȣȞİȤȓıȠȣȝİȞĮĲȠțȐȞȠȣȝİİȞȘȝİȡȦĲȚțȑȢĲȘȜİįȚĮıțȑȥİȚȢ
ĲȪʌȠȣZHELQDUțĮȚZHEFDVWȩʌȠȣıĲİȜȑȤȘȝĮȢĮȞĮȜȪȠȣȞĲĮ
ȝȑĲȡĮıĲȒȡȚȟȘȢʌȠȣĮȞĮțȠȚȞȫșȘțĮȞĮʌȩĲȘȞțȣȕȑȡȞȘıȘțĮȚ
ĮʌĮȞĲȠȪȞıİİȡȦĲȒıİȚȢĲȦȞıȣȝȝİĲİȤȩȞĲȦȞǼʌȓıȘȢȑȤȠȣȝİ
įȘȝȚȠȣȡȖȒıİȚİȚįȚțȒİȞȘȝİȡȦĲȚțȒȚıĲȠıİȜȓįĮȖȚĮĲȠȞ
țȠȡȦȞȠȧȩKRPHNSPJF\FRYLGȘȠʌȠȓĮİȞȘȝİȡȫȞİĲĮȚıİ
țĮșȘȝİȡȚȞȒȕȐıȘțĮȚʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚȩȜĮĲĮȝȑĲȡĮțĮȚ
įȚĮĲȐȖȝĮĲĮĲȘȢțȣȕȑȡȞȘıȘȢțĮșȫȢțĮȚĲȠȣȢįȚȐĳȠȡȠȣȢ
ĲȡȩʌȠȣȢȝİĲȠȣȢȠʌȠȓȠȣȢȘ.30*ȀȪʌȡȠȣĮʌĮȞĲȐıĲȚȢ
İʌȚȤİȚȡȘȝĮĲȚțȑȢʌȡȠțȜȒıİȚȢĲȠȣțȠȡȦȞȠȧȠȪ

ȆȠȚĮȝȑĲȡĮȠȚțȠȞȠȝȚțȒȢʌȠȜȚĲȚțȒȢșĮʌȡȠĲİȓȞĮĲİıĲȠȣȢ
ĮȡȝȩįȚȠȣȢĳȠȡİȓȢ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞǼȡȖĮıȓĮȢ
ȀİȞĲȡȚțȒȉȡȐʌİȗĮțȜʌ ȖȚĮıĲȒȡȚȟȘĲȘȢȠȚțȠȞȠȝȓĮȢțĮȚ
ĲȦȞİʌȚȤİȚȡȒıİȦȞıĲȘįȪıțȠȜȘĮȣĲȒʌİȡȓȠįȠ
ȉȠȝİȖȐȜȠıĲȠȓȤȘȝĮĲȦȞțȣȕİȡȞȒıİȦȞĲȘȞʌİȡȓȠįȠĲȦȞ
ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȫȞȝȑĲȡȦȞİȓȞĮȚȞĮįȚĮĲȘȡȒıȠȣȞĲȚȢʌĮȡĮȖȦȖȚțȑȢ
ȝȠȞȐįİȢĲȦȞİșȞȚțȫȞȠȚțȠȞȠȝȓȦȞȤȦȡȓȢĮȣĲȑȢȞĮ
țĮĲĮıĲȡĮĳȠȪȞȫıĲİȘĮȞȐțĮȝȥȘȞĮȑȤİȚįȣȞĮȝȚțȒȩĲĮȞȠ
țȠȡȦȞȠȧȩȢșĮʌİȡȚȠȡȚıĲİȓǹȞĮĳİșȠȪȞȞĮİțȝȘįİȞȚıĲȠȪȞĲȩĲİ
șĮȣʌȐȡȟȠȣȞĮȜȣıȚįȦĲȐʌȡȠȕȜȒȝĮĲĮıĲȚȢȠȚțȠȞȠȝȓİȢțĮȚĲĮ
İșȞȚțȐǹǼȆ

“ǲȤȠȣȝİțĮșȒțȠȞȞĮ

ıȣȞİȚıĳȑȡȠȣȝİȝİĲȚȢ
İȚıȘȖȒıİȚȢȝĮȢıĲȘȞ
ĮȞȐțĮȝȥȘĲȘȢ
ȠȚțȠȞȠȝȓĮȢȝĮȢ”
ȅȚįȡȐıİȚȢʌȡȑʌİȚȞĮİȓȞĮȚȐȝİıİȢțĮȚĲĮȝȑĲȡĮʌȡȑʌİȚȞĮ
țȚȞȠȪȞĲĮȚıİįȪȠȐȟȠȞİȢȆȡȫĲĮıĲȠįȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȩțȠȝȝȐĲȚ
ȝİȝȑĲȡĮʌȠȣĮĳȠȡȠȪȞĲȘȞİȜȐĳȡȣȞıȘĲȦȞȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ
ʌȡȠıȦȡȚȞȐİȓĲİĮȣĲȐĮĳȠȡȠȪȞʌȜȘȡȦȝȑȢİȓĲİĮĳȠȡȠȪȞĲȘȞ
İȞȓıȤȣıȘĲȦȞİʌȚȤİȚȡȒıİȦȞȖȚĮȞĮįȚĮĲȘȡȒıȠȣȞĲȠ
ʌȡȠıȦʌȚțȩĲȠȣȢȉȠįİȪĲİȡȠİȓȞĮȚĲȠȤȡȘȝĮĲȠʌȚıĲȦĲȚțȩ
țȠȝȝȐĲȚȝİĲȘȜȒȥȘȝȑĲȡȦȞȖȚĮȐȝİıȘİȞȓıȤȣıȘĲȘȢ
ȡİȣıĲȩĲȘĲĮȢıĲȘȞĮȖȠȡȐȝİĲȘȞʌĮȡĮȤȫȡȘıȘįȚİȣțȠȜȪȞıİȦȞ
ıĲȚȢİʌȚȤİȚȡȒıİȚȢȝİıȪȞĲȠȝİȢįȚĮįȚțĮıȓİȢțĮȚȤĮȝȘȜȩțȩıĲȠȢ
ǵʌȦȢĮȞȐĳİȡĮțĮȚʌȚȠʌȐȞȦȘįȚȠȤȑĲİȣıȘȡİȣıĲȩĲȘĲĮȢıĲȘ
ĮȖȠȡȐșĮʌȡȑʌİȚȞĮĲȪȤİȚȐȝİıȠȣȤİȚȡȚıȝȠȪ
ȍȢȑȞĮȢĮʌȩĲȠȣȢȝİȖĮȜȪĲİȡȠȣȢȠȡȖĮȞȚıȝȠȪȢʌĮȡȠȤȒȢ
İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȫȞȣʌȘȡİıȚȫȞıĲȘȀȪʌȡȠȑȤȠȣȝİțĮșȒțȠȞȞĮ
ıȣȞİȚıĳȑȡȠȣȝİȝİĲȚȢİȚıȘȖȒıİȚȢȝĮȢıĲȘȞĮȞȐțĮȝȥȘĲȘȢ
ȠȚțȠȞȠȝȓĮȢȝĮȢǲȤȠȣȝİȜȠȚʌȩȞįȫıİȚİȚıȘȖȒıİȚȢʌȠȣ
ıĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚıİĲȑııİȡİȚȢʌȣȜȫȞİȢȅʌȡȫĲȠȢȑȤİȚȞĮțȐȞİȚȝİ
ĲĮȐȝİıĮȝȑĲȡĮʌȠȣʌȡȑʌİȚȞĮȜȘĳșȠȪȞıȤİĲȚțȐȝİĲȘ
ȤĮȜȐȡȦıȘĲȦȞʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȫȞȝȑĲȡȦȞțĮȚȠįİȪĲİȡȠȢĮĳȠȡȐ
ĲȘȞİȞȓıȤȣıȘĲȘȢȡİȣıĲȩĲȘĲĮȢıĲȘĮȖȠȡȐȅĲȡȓĲȠȢʌȣȜȫȞĮȢ
ʌİȡȚıĲȡȑĳİĲĮȚȖȪȡȦĮʌȩĲĮĳȠȡȠȜȠȖȚțȐțȓȞȘĲȡĮʌȠȣ
șİȦȡȠȪȝİıȘȝĮȞĲȚțȩȞĮįȠșȠȪȞȖȚĮĲȘȞİʌȚĲȐȤȣȞıȘĲȦȞ
İʌİȞįȪıİȦȞĮʌȩĲȚȢİʌȚȤİȚȡȒıİȚȢȖİȖȠȞȩȢʌȠȣșĮ
ĮȞĮȗȦȠȖȠȞȒıİȚĲȘĮȖȠȡȐțĮȚĲȘȞİȡȖĮıȓĮțĮȚȠĲȑĲĮȡĲȠȢ
ʌȣȜȫȞĮȢĮĳȠȡȐıȣȖțİțȡȚȝȑȞĮȝȑĲȡĮʌȠȣʌȡȠĲİȓȞȠȞĲĮȚȖȚĮ
ĲȘȞĮȞȐʌĲȣȟȘĲȦȞȗȦĲȚțȫȞĲȠȝȑȦȞĲȘȢȠȚțȠȞȠȝȓĮȢȩʌȦȢĲĮ
ĮțȓȞȘĲĮȠĲȠȣȡȚıȝȩȢȠȚȣʌȘȡİıȓİȢȘȖİȦȡȖȓĮțĮȚ
țĲȘȞȠĲȡȠĳȓĮȘĲİȤȞȠȜȠȖȓĮȠȚİȟĮȖȦȖȑȢĲĮİʌİȞįȣĲȚțȐĲĮȝİȓĮ
ȘȠʌĲȚțȠĮțȠȣıĲȚțȒȕȚȠȝȘȤĮȞȓĮȘįȘȝȚȠȣȡȖȓĮȞȑȦȞ
İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞțȐ

īȚĮʌİȡȚııȩĲİȡİȢʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ
ȋȡȓıĲȠȢǺǺĮıȚȜİȓȠȣ
ǻȚİȣșȪȞȦȞȈȪȝȕȠȣȜȠȢ
ȉ
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Κυριακή 26 Απριλίου 2020

Μία παιδεία πολλών ταχυτήτων

Συγκεκριμένες ρυθμίσεις για τη διεξαγωγή εξετάσεων, την ύλη και την ενδεχόμενη επιστροφή στα σχολεία
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

τουργήσουν κάποιες τάξεις είτε
στο νηπιαγωγείο είτε στο δημοτικό,
ούτως ώστε να αποφευχθεί η επιτήρηση των παιδιών από τους παππούδες που ανήκουν στις ευπαθείς
ομάδες. Ένα τέτοιο εγχείρημα θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολο, ωστόσο
δεν αποκλείεται να γίνει σε καθεστώς βάρδιας και σε τάξεις με πολύ
λιγότερους μαθητές ούτως ώστε
να καλύπτονται τα μέτρα ασφαλείας.

Κάθε άλλο από εύκολο θεωρείται
το τεστ που θα δώσει ο τομέας της
Παιδείας εξαιτίας των προεκτάσεων
που προκαλεί η πανδημία. Ήδη ο
κορωνοϊός και το lockdown έβγαλε
στο προσκήνιο, μεταξύ άλλων, χρόνιες ελλείψεις και ανεπάρκειες που
κρύβονταν κάτω από το χαλί της
εκπαίδευσης. Οι επόμενοι μήνες
κάθε άλλο από εύκολοι θα είναι,
καθώς η παιδεία εισέρχεται σε ειδικό καθεστώς, γύρω από τη διεξαγωγή εξετάσεων, την κάλυψη

Αυτόματη προαγωγή








Το γεγονός ότι με τη χαλάρωση μέτρων πολλοί
γονείς θα εργάζονται, αυξάνει τις πιέσεις για
άνοιγμα για κάποιες τάξεις του δημοτικού και
για το νηπιαγωγείο.
της διδακτικής ύλης αλλά και το
ενδεχόμενο επαναλειτουργίας του
σχολείου, ενώ το υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να χειριστεί τις
επικρίσεις που δέχεται από την
αντιπολίτευση για αποκλεισμό παιδιών από την εκπαίδευση, λόγω
της απουσίας πρόσβασης στην εξ
αποστάσεως διδασκαλία.

Εξετάσεις εξπρές
Η «Κ» είχε αποκαλύψει την περασμένη Πέμπτη πως στους σχεδιασμούς του Υπουργείου Παιδείας
είναι και η διεξαγωγή των παγκύπριων εξετάσεων στα τέλη Ιουνίου.
Ο υπουργός Παιδείας επέμενε εδώ
και καιρό άλλωστε πως η διεξαγωγή
εξετάσεων πρέπει να θεωρείται δεδομένη, καθώς αυτή θα διασφαλίσει
και το κύρος του απολυτηρίου χωρίς

Το Υπουργείο Παιδείας έχει αποφασίσει τη μη διεξαγωγή εξετάσεων για τις υπόλοιπες τάξεις γυμνασίου και λυκείου,

ωστόσο ψάχνει τρόπο κάλυψης της ύλης για την επόμενη χρονιά.
«αστερίσκους και ερωτηματικά».
Μετά από τις τελευταίες διαβουλεύσεις και με δεδομένο ότι τα επιδημιολογικά δεδομένα το επιτρέπουν, οι Παγκύπριες θα πραγματοποιηθούν κανονικά. Αυτό που
αλλάζει σε σχέση με άλλες χρονιές
είναι ότι αυτές θα μεταφερθούν το
τελευταίο δεκαήμερο Ιουνίου και
αναμένεται να γίνουν σε ταχύτατους
ρυθμούς. Όταν λέμε σε ταχύτατους
ρυθμούς, εννοούμε σε αντίθεση με
το παρελθόν που η διεξαγωγή του
είχε διάρκεια ενός και πλέον μήνα.
Αυτή τη φορά αναμένεται να γίνει
εντός δέκα περίπου ημερών. Ρόλο
για το μικρό χρονικό διάστημα παίζει το γεγονός ότι εντός Ιουλίου γίνεται η κατάταξη των νεοσύλλεκτων
και πιθανή παράταση προκαλεί νέα
δεδομένα γύρω από την απόλυση

όσων εκτίουν τη θητεία τους. Αυτό,
ωστόσο, θα μπορούσε να διευθετηθεί σημειώνουν έγκυροι κύκλοι
στην «Κ», επισημαίνοντας πως ο
κύριος λόγος είναι για να προλάβουν
να διορθωθούν τα γραπτά και να
προετοιμαστούν τα πανεπιστήμια.

Στα θρανία...
Όπως έχει αναφέρει και στο παρελθόν η «Κ», η εξεταστέα ύλη έχει
σταματήσει για τους τελειόφοιτους
μέχρι και το σημείο που σταμάτησαν πριν από το «lockdown» και
μέχρι εκείνο το σημείο θα εξεταστούν. Το ερώτημα είναι κατά πόσο
υπάρχει ομοιογένεια, δεδομένου
ότι κάποιοι καθηγητές διδάσκουν
την ύλη με διαφορετική χρονική
σειρά. Τα διαδικαστικά, αλλά και
τα πρακτικά ζητήματα των παγκύ-

πριων εξετάσεων αναμένεται να
συζητηθούν στα θρανία. Δεδομένου
ότι τα κρούσματα θα συνεχίσουν
να μειώνονται, τα σχολεία θα ανοίξουν στη δεύτερη φάση χαλάρωσης
των μέτρων για μία με δύο βδομάδες, κυρίως για τους τελειόφοιτους
μαθητές. Δεν θα επιστρέψουν στα
θρανία για κάλυψη επιπλέον ύλης
αλλά για ενδεχόμενη επανάληψη
ύλης και για να τους γνωστοποιηθούν διαδικαστικά ζητήματα που
αφορούν τις εξετάσεις.

Iσως για τα δημοτικά
Υπάρχουν οι κύκλοι που θεωρούν
ότι με τη χαλάρωση των μέτρων
και το άνοιγμα πολλών επιχειρήσεων και κατ΄ επέκταση την επιστροφή πολλών γονιών στους χώρους εργασίας, θα πρέπει να λει-

Το μείζον ζήτημα που συζητείται
πέραν του τι μέλλει γενέσθαι με
τους τελειόφοιτους μαθητές, είναι
και αυτό των υπόλοιπων τάξεων
της μέσης εκπαίδευσης. Ήδη το
Υπουργείο Παιδείας έχει αποφασίσει να μη διεξαχθούν εξετάσεις
στις υπόλοιπες τάξεις. Ο προβιβασμός των μαθητών στην επόμενη
τάξη θα γίνει με αυτόματη προαγωγή. Σε ό,τι αφορά τον τελικό
βαθμό, τίθενται στο τραπέζι δύο
σενάρια. Είτε θα μετρήσει ο βαθμός
που πήραν στο πρώτο τετράμηνο,
είτε εναπόκειται στους καθηγητές
να βάλουν βαθμό, βάσει των τελευταίων διαγωνισμάτων που έχουν
κάνει. Για τη διδακτέα ύλη που δεν
έχει καλυφθεί αυτή τη χρονιά, εξετάζεται από το Υπουργείο Παιδείας
το ενδεχόμενο επιπλέον διδακτικών
ωρών, την επόμενη χρονιά.

Tα Πανεπιστήμια
Η διεξαγωγή εξετάσεων απασχολεί ιδιαίτερα και τα ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύματα. Σύμφωνα
με έγκυρες πληροφορίες, τα πλείστα
μαθήματα αναμένεται να γίνουν
με εναλλακτικό τρόπο και συγκεκριμένα εξ αποστάσεως. Υπάρχουν
βεβαίως και εκείνα τα μαθήματα
που απαιτούν φυσική παρουσία
και αυτά αναμένεται να διεξαχθούν
κανονικά, νοουμένου ότι το επιτρέπουν οι συνθήκες.

Ανοίγει
η συζήτηση
των μεταγραφών
Ζήτημα το οποίο απασχολεί

εκπαιδευτικούς και πολιτικούς
κύκλους δεν είναι μόνο τι μέλλει γενέσθαι με τους τελειόφοιτους, αλλά και με εκείνους τους φοιτητές του εξωτερικού που θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην
Κύπρο, είτε για οικονομικούς
λόγους, είτε για λόγους ασφάλειας. Ήδη το ΑΚΕΛ είχε υπογραμμίσει την ανάγκη να εξεταστεί το ζήτημα μεταγραφής
φοιτητών και να δοθεί η δυνατότητα σε φοιτητές να σπουδάσουν στα ανώτατα εκπαι-

δευτικά ιδρύματα της Κύπρου.
Το θέμα των μεταγραφών θα
ξεκαθαρίσει στο τέλος Ιουνίου, καθώς αυτή την περίοδο
τα ανώτατα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα βρίσκονται
σε διαδικασία μελέτης πόσων
επιπλέον θέσεων μπορούν να
προσφέρουν ανά τμήμα. Θέμα
συζήτησης αναμένεται να
αποτελέσει και το ενδεχόμενο
μεταγραφών μαθητών από
ιδιωτικά σχολεία. Ήδη σύνδεσμοι γονέων από ιδιωτικά πανεπιστήμια έχουν θίξει το
πρόβλημα, ότι ορισμένοι μαθητές δεν μπορούν να φοιτήσουν σε πανεπιστήμια του
εξωτερικού (κυρίως Ηνωμένο
Βασίλειο) λόγω και των νέων
δεδομένων, ζητώντας να
μπουν σε ειδικό καθεστώς
εισδοχής σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου.

ΑΡΘΡΟ / Του δρος ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΑΒΡΑΑΜ

Ο «μαύρος κύκνος» ή «Πώς να κρυφτείς απ’ τα παιδιά;»
Δεν ξέρω τι να παίξω
στα παιδιά στην αγορά,
στο Λαύριο
Είμαι μεγάλος, με τιράντες
και γυαλιά
κι όλο φοβάμαι το αύριο
Πώς να κρυφτείς
απ’ τα παιδιά;
Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
Και μας κοιτάζουν με μάτια
σαν κι αυτά
όταν ξυπνούν στις δύο η ώρα
Ζούμε μέσα σ’ ένα όνειρο
που τρίζει
σαν το ξύλινο ποδάρι
της γιαγιάς μας
μα ο χρόνος ο αληθινός
σαν μικρό παιδί είναι
εξόριστος...
Δεν ξέρω τι να παίξω
στα παιδιά
μα ούτε και στους μεγάλους
πάει καιρός που έχω μάθει
ξαφνικά
πως είμαι ασχημοπαπαγάλος
(Απόσπασμα από το τραγούδι
«Τι έπαιξα στο Λαύριο»)

Ο

ι στίχοι του Σαββόπουλου αν
και αντλούν την έμπνευσή
τους από έναν συγκεκριμένο
τόπο και αντανακλούν τις συνθήκες
μιας προηγούμενης εποχής, έχουν
ένα διαχρονικό, συμβολικό περιε-

χόμενο. Ο ποιητής βλέπει την κοινωνική, οικονομική και πολιτική
παρακμή. Πώς να την παρουσιάσει
και να την εξηγήσει στα παιδιά;
Πώς να τους πει πόσο φοβάται το
αύριο; Πώς να κρυφτεί για να αποφύγει το απορημένο και οργισμένο
βλέμμα τους; Αφού «έτσι κι αλλιώς
τα ξέρουν όλα», τα βιώνουν στο πετσί τους. Τι να πούμε τώρα και εμείς,
ως άλλοι ασχημοπαπαγάλοι στα
νέα παιδιά που βλέπουν το δικό
τους «όνειρο που τρίζει»; Τι να τους
πούμε τώρα για τον «αληθινό χρόνο», αφού έγκλειστα και αυτά, τον
βλέπουν να είναι «εξόριστος», γεμάτος από αρνητικές εκπλήξεις,
παρά την τεράστια επιστημονικοτεχνολογική και κοινωνική πρόοδο
στις ανεπτυγμένες χώρες;
Θεωρώ, ότι ποτέ στην ιστορία
της ανθρωπότητας δεν μαζεύτηκαν
τόσα πολλά αρνητικά φαινόμενα,
τόσα μαύρα τοξικά σύννεφα που
απειλούν τον πλανήτη και την ανθρωπότητα. Αυτόπτες μάρτυρες
αυτής της αρνητικής συγκυρίας
είναι τώρα τα παιδιά και οι νέοι.
Οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι, οι εμφύλιες συγκρούσεις, η αμείωτη
στρατιωτικοποίηση του κόσμου
και ο κίνδυνος ενός πυρηνικού ολέθρου, το προσφυγικό, το μεταναστευτικό, η ασυγχώρητη οικολογική

καταστροφή, η όξυνση της αντίθεσης ανάμεσα σε πλούσιες και
φτωχές χώρες, η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, οι χρεοκοπίες κρατών και η υποθήκευσή τους στο
ιερατείο των διεθνών δανειστών,
η πληθώρα δικτατορικών και αυταρχικών καθεστώτων, οι λιμοί
στις χώρες του τρίτου κόσμου και
η δημιουργία ενός τέταρτου φτωχού
κόσμου στις τεχνολογικά ανεπτυγμένες χώρες, η έξαρση του ρατσισμού, του εθνικισμού, του θρησκευτικού φονταμενταλισμού, του
φασισμού, η παγκόσμια διαπλοκή
και διαφθορά, αυτά και άλλα πολλά
κρούσματα δείχνουν την καθολική
ηθική παρακμή. Δείχνουν επίσης
την κορύφωση της «κοινωνικής
επιδημιολογικής καμπύλης» στην
εποχή της πολιτισμένης βαρβαρότητας. Το μεγάλο ζητούμενο λοιπόν
είναι αν θα καταφέρουμε να ξεφύγουμε από αυτό το απειλητικό στάδιο της ανταγωνιστικής παραφροσύνης.
Ο κορωνοϊός, ως ένας ακόμη
επιβλητικός «μαύρος κύκνος», ένα
σπάνιο, ξαφνικό φαινόμενο που
επέφερε το απρόσμενο και δραματικό παγκόσμιο σοκ (αν και κάποιοι
το είχαν προβλέψει) και ανέτρεψε
τις βεβαιότητες και την καθημερινότητα δισεκατομμυρίων ανθρώ-

πων, εξακολουθεί να κινείται ως
μεταστατικός καρκίνος και να εξαπλώνεται σε όλο το σώμα του πλανήτη, επηρεάζοντας ζωτικούς τομείς όπως τον οικονομικό, τον πολιτικό, τον κοινωνικό, τον θρησκευτικό, τον πολιτιστικό και ακόμη
πιο βαθιά τον ψυχολογικό. Αυτός
ο επιθετικός «μαύρος κύκνος» που
μας δείχνει ότι το απίθανο και το
αδιανόητο μπορούν να επισυμβούν
(συνιστώ το βιβλίο «Ο μαύρος κύκνος: ο αντίκτυπος του εξαιρετικά
απρόβλεπτου» του Ν.Ν. Τάλεπ),
έχει γίνει η αιτία για έναν παγκόσμιο, ευρωπαϊκό εθνικό και ατομικό
αναστοχασμό σχετικά με την πορεία εξέλιξης της ανθρωπότητας.
Μαζί με το πρώτιστο ερώτημα
τι κάνουμε τώρα για να προστατευτούμε, να αναχαιτίσουμε και
να υπερβούμε τον θανατηφόρο βιοεχθρό, τίθενται από επιστήμονες,
διανοούμενους, καλλιτέχνες, πολιτικούς αλλά και σκεπτόμενους
πολίτες, σοβαρά ερωτήματα. Τι θα
κάνουμε στη μετά ιό εποχή; Θα
παραμείνουμε στο ίδιο έργο θεατές,
στον ίδιο αλλά αδιέξοδο πλέον ανταγωνιστικό αστερισμό, στην ίδια
αντιπνευματική, αντιηθική και αντιαισθητική πορεία πλεύσης που
γεννά τα αρνητικά φαινόμενα που
προαναφέραμε; Οι ισχυροί της γης

θα συνεχίσουν την ίδια αλαζονική
και καταστροφική πολιτική; Οι πολιτικοί ηγέτες θα εξακολουθήσουν
να παραμένουν υποχείρια των οικονομικών παραγόντων και συμφερόντων; Και οι πολίτες θα επιδείξουμε τον ίδιο μιθριδατισμό και
κομφορμισμό, την ίδια απάθεια
και ανοχή που αναπόφευκτα μετατρέπονται σε συνενοχή; Θα συνεχίσουμε την ίδια νοοτροπία και
πράξη ζωής, δούλοι του Μαμωνά
και εξαρτημένοι από τα υλιστικά
και εγωιστικά δόγματα της αποβλάκωσης «Καταναλώνω άρα υπάρχω» και «Κατανάλωνε και μη ερεύνα»; Θα επιμένουμε να κλείνουμε
τα μάτια και να γυρίζουμε την πλάτη στα μεγάλα προβλήματα της
ανθρωπότητας και ιδιαίτερα το πυρηνικό, το οικολογικό και τον επερχόμενο τεχνοκρατικό ολοκληρωτισμό;
Βλέπετε, κάθε φορά που έρχεται
ένα σοκ που μας αφήνει έκπληκτους και άναυδους και μας κάνει
να νιώθουμε τόσο ευάλωτοι, εύθραυστοι και απροστάτευτοι, τότε
μόνο συνειδητοποιούμε ότι είμαστε
μικροί κόκκοι άμμου που με ένα
φύσημα μπορεί να χαθούμε. Τώρα
λοιπόν δεν είναι ώρα για πολιτικά
παραμύθια. Έχουμε χρέος να μιλήσουμε πιο καθαρά και πιο σοβαρά

με τα νέα παιδιά. Γιατί στους αναπόφευκτους νομίζω αγώνες που
έρχονται για την επικράτηση του
ορθολογισμού, του ανθρωπισμού
και του διεθνισμού, οι νέοι, όχι ως
χειραγωγημένοι θεατές αλλά ως
χειραφετημένοι πολίτες με κριτική
σκέψη, επιστημονικοτεχνολογικές
γνώσεις, εμβολιασμένοι με ηθικές
αξίες, κοινωνικές και οικολογικές
ευαισθησίες, θα πρέπει να είναι το
πιο μαχητικό στοιχείο. Γι’ αυτό
οφείλουμε να τους πούμε, «τα σύκα-σύκα και τη σκάφη-σκάφη»,
όπως έλεγε και ο Γιάννης Ρίτσος
στο «Καπνισμένο Τσουκάλι». Το
ίδιο μας παρότρυνε και ο Μανώλης
Αναγνωστάκης στην ποιητική αλληγορία «Στο παιδί μου»: «Λέω το
σκύλο σκύλο, το λύκο λύκο, το σκοτάδι σκοτάδι… Α, φτάνει πια! Πρέπει να λέμε την αλήθεια στα παιδιά». Αυτό θεωρώ ήταν και το όνειρο του μεγάλου ποιητή Νίκου Γκάτσου, που άφησε στους νέους μια
μεγάλη και εμπνευστική παρακαταθήκη: «Πότε θ’ ανθίσουνε τούτοι
οι τόποι;/ Πότε θα ’ρθούνε καινούργιοι ανθρώποι/ να συνοδεύσουνε
τη βλακεία/ στην τελευταία της
κατοικία;». («Ελλαδογραφία»)

Ο κ. Μενέλαος Αβραάμ είναι δρ Φιλοσοφίας. rodo@primehome.com
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Το στρατηγικό πλάνο για άρση των μέτρων

Η «Κ» παρουσιάζει τις εισηγήσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής στον πρόεδρο της Δημοκρατίας για επιστροφή στην κανονικότητα
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Eνα 18σελιδο έγγραφο που ετοιμάσθηκε από τη Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή, που έχει συσταθεί και συμβουλεύει τον πρόεδρο
της Δημοκρατίας για την πανδημία,
περιγράφει με πάσα λεπτομέρεια
και βήμα – βήμα, τον σχεδιασμό
για αποκλιμάκωση των περιοριστικών μέτρων. Το έγγραφο που έχει
στη διάθεσή της και παρουσιάζει
η «Κ», υποβλήθηκε στον κ. Αναστασιάδη ενόψει και των σοβαρών
αποφάσεων που αναμένονται να
ληφθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο, την ερχόμενη Τετάρτη. Στο
έγγραφο τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής
καθορίζουν τις παραμέτρους που
θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για
εφαρμογή αποκλιμάκωσης των περιοριστικών μέτρων. Θέτουν τη
στρατηγική εξόδου από τη σημερινή
κατάσταση, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και ημερομηνίες
αποκλιμάκωσης. Σαφέστατα συνδέουν τη λήψη μέτρων σε κάθε φάση αποκλιμάκωσης, με τη συνεχή
αξιολόγηση της επιδημιολογικής
εικόνας του κορωνοϊού. Θέτουν

δύο καθοριστικές ημερομηνίες αξιολόγησης, τα αποτελέσματα των
οποίων θα κρίνουν κάθε φάση άρσης των περιορισμών. Στις αξιολογήσεις προσδιορίζουν τις παραμέτρους που θα πρέπει να ισχύουν
και σχετίζονται με τα νέα περιστατικά, τον αριθμό των διαγνώσεων,
αλλά και τον αριθμό ασθενών που
χρήζουν νοσηλείας. Η Συμβουλευτική Επιτροπή, στο έγγραφο, καθορίζει κριτήρια παύσης ή αναθεώρησης του οδικού χάρτη αποκλιμάκωσης, εάν η πανδημία δεν έχει
φθίνουσα πορεία. Στο κομμάτι της
οικονομικής δραστηριότητας, η
Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή για τον κορωνοϊό καθορίζει
το πλαίσιο και τους τομείς της οικονομίας στους οποίους θα σημειωθεί επανέναρξη των δραστηριοτήτων, μια διαδικασία η οποία χωρίζεται σε δύο φάσεις. Μια ανάλογη
διαδικασία προτείνεται και για τους
περιορισμούς που έχουν υποβληθεί
στους πολίτες, για αθλητικές και
κοινωνικές δραστηριότητες.

28η Απριλίου

Η ερχόμενη Τρίτη, 28 Απριλίου,
ημερομηνία κατά την οποία θα συ-

νέλθει η Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή για την πανδημία,
υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας
Νίκο Αναστασιάδη, περιγράφεται
ως πολύ σημαντική για την έναρξη
εφαρμογής του Στρατηγικού πλάνου αποκλιμάκωσης. Την ημερομηνία εκείνη θα πραγματοποιηθεί
η μία από τις δύο αξιολογήσεις που
προτείνονται προκειμένου το
Υπουργικό Συμβούλιο, στη συνέχεια

να κλειδώσει τα πρώτα μέτρα αποκλιμάκωσης. Η επιστημονική ομάδα
στο έγγραφό της, προς τον πρόεδρο
της Δημοκρατίας, βάζει έξι παραμέτρους εν είδει μιας πρώτης αποτίμησης:
G Η επιδημική καμπύλη, σε συνδυασμό με τον αυξημένο αριθμό διαγνωστικών εξετάσεων, σε ημερήσια
βάση, δείχνει χαμηλό αριθμό θετικών
επιβεβαιωμένων περιστατικών.

Τα επιδημιολογικά δεδομένα
Απριλίου δείχνουν ότι η εφαρμογή
συνδυασμένων αυστηρών μέτρων
ήταν αποτελεσματική, για τον έλεγχο της πανδημίας στην παρούσα
φάση.
G Θεωρεί ιδιαίτερα κρίσιμη την
επόμενη περίοδο των 14 ημερών
για να αξιολογηθεί εάν η περίοδος
του Πάσχα και ο επαναπατρισμός
Κυπρίων πολιτών επηρέασαν και
G

σε ποιο βαθμό τα επιδημιολογικά
δεδομένα.
G Συστήνει αναμονή για ολοκλήρωση των εργαστηριακών ελέγχων
σε 20 χιλιάδες εργαζόμενους.
G Συστήνει συνεχή επιτήρηση και
έλεγχο της πανδημίας, το επόμενο
διάστημα.
G Εισηγείται τη σύσταση μηχανισμού παρακολούθησης με διυπουργική συνεργασία.
Για τα χρονοδιαγράμματα άρσης
των μέτρων που εισηγείται, η επιστημονική ομάδα θέτει ως προϋπόθεση η στρατηγική εξόδου να
γίνει αποδεκτή από τους κοινωνικούς φορείς με ταυτόχρονη διασφάλιση της ισορροπίας προτεραιοτήτων της δημόσιας υγείας, της
οικονομίας και της κοινωνικής
ζωής. Όπως σημειώνεται στο έγγραφο, η αποκλιμάκωση θα πραγματοποιείται σταδιακά και ελεγχόμενα με αναθεώρηση της εξέλιξης της πανδημίας ανά δύο εβδομάδες. Καθοριστικό ρόλο στην εκάστοτε αξιολόγηση θα διαδραματίσουν οι δυνατότητες (capacity) του
συστήματος υγείας και το κατά πόσο μπορεί να υποστηρίξει περαιτέρω χαλάρωση μέτρων.

Το χρονοδιάγραμμα
της αποκλιμάκωσης
Οπως σαφώς καθορίζεται στις εισηγήσεις της επιστημονικής ομάδας, η αποκλιμάκωση των μέτρων
θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις,
εάν και εφόσον το επιτρέπουν οι
επιδημιολογικοί δείκτες της πρώτης
αποτίμησης που θα γίνει στις 28
Απριλίου

1η ΦΑΣΗ - 4 ΜΑΪΟΥ

Η αποκλιμάκωση, όπως προτείνεται, αρχίζει τη Δευτέρα 4 Μαΐου.
Πραγματοποιείται σταδιακά με άρση περιορισμών και συγκεκριμένων
μέτρων κάθε φορά (αξιολόγηση της
επιδημιολογικής εικόνας τουλάχιστον δύο εβδομάδες μετά την πρώτη άρση μέτρων ή άλλων παρεμβάσεων στη διαδικασία αποκλιμάκωσης), γεγονός που θα επιτρέπει
την αξιολόγηση της εν λόγω άρσης
δέσμης μέτρων.
Στο σημαντικό κομμάτι επανεκκίνησης της οικονομικής δραστηριότητας, η Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή εισηγείται όπως
η άρση των μέτρων ξεκινήσει από

ανά εργαζόμενο, μέτρα ατομικής
προστασίας (μάσκες), αντισηψία
και απόσταση 2 μέτρων.
G Λαϊκές αγορές με διατήρηση των
αναγκαίων αποστάσεων, μεταξύ
πάγκων και παραγωγών. Όπως σημειώνεται, το άνοιγμα των λαϊκών
αγορών θα αποσυμφορήσει τις
φρουταρίες και υπεραγορές βοηθώντας συνάμα τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας. Ως ελάχιστη
απόσταση πάγκων και παραγωγών
προτείνονται τα 2 μέτρα.
G Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
με μικρό αριθμό πελατών ή με ραντεβού, ανάλογα με το εμβαδόν της
επιχείρησης, με ταυτόχρονη τήρηση
των μέτρων προστασίας (αποστάσεις, μάσκες, αντισηψία).
G Επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου
με μέγιστο αριθμό 5 υπαλλήλων και
αριθμό πελατών ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα κάθε επιχείρησης.
Η Επιτροπή προτείνει 8 τετραγωνικά
μέτρα ανά άτομο.

Aρση μέτρων σε πολίτες

υπηρεσίες ή οργανισμούς με τεκμηριωμένη χαμηλή μετάδοση του
ιού, στη βάση των δεδομένων επιτήρησης και με δυνατότητες εφαρμογής κανόνων απόστασης, ατομικής προστασίας και υγιεινής. Στο
γενικότερο πλαίσιο αποκλιμάκωσης,
η Επιτροπή εισηγείται όπως πραγματοποιηθεί:
G Με βάση τις ανάγκες της χώρας.
G Της ιεράρχησης που θα καθορίσει
η πολιτεία.
G Του βαθμού επικινδυνότητας του
κάθε επαγγέλματος.

Στο κομμάτι των περιορισμών
που έχουν επιβληθεί στους πολίτες,
όπως φαίνεται και από το έγγραφο
των εισηγήσεων, μέτρα όπως η
απόσταση, μάσκες, γάντια, τα αντισηπτικά αλλά και τα γραπτά μηνύματα θα παραμείνουν στην καθημερινότητα του καθενός. Και
εδώ η αποκλιμάκωση θα γίνει σε
δύο φάσεις και μετά από αξιολόγηση της επιδημιολογικής εικόνας,
πριν από την κάθε φάση. Η Επιτροπή συστήνει στον πρόεδρο της
Δημοκρατίας, μερική χαλάρωση
των περιοριστικών μέτρων στη
διακίνηση.
G Μετακίνηση όλων των πολιτών,
δύο φορές ημερησίως.
G Άρση απαγορεύσεων για σωματική
άσκηση σε ανοιχτούς χώρους, συμπεριλαμβανομένης της κολύμβησης
σε δυάδες.
Η Επιτροπή συστήνει την διατήρηση των περιορισμών για τις
συναθροίσεις σε παιδικές χαρές,
πλατείες και πάρκα. Για λόγους
άσκησης ή ψυχαγωγίας επιτρέπεται
το περπάτημα σε πάρκα έως δύο
άτομα μαζί.

Οικονομία

Ευπαθείς ομάδες









Στο οικονομικό σκέλος
άρσης των περιορισμών
η αρχή θα γίνει από
εργοτάξια, λαϊκές
αγορές, επιχειρήσεις
παροχής υπηρεσιών
και μικρές επιχειρήσεις
του λιανικού εμπορίου.

Η επανεκκίνηση των δραστηριοτήτων στον οικονομικό τομέα
προτείνεται να ξεκινήσει από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
σε ανοιχτούς χώρους ή σε εγκαταστάσεις που μπορεί να διασφαλιστεί,
φυσική αυτοπροστασία των εργαζομένων:
G Εργοτάξια και άλλες δραστηριότητες. Υπεργολάβοι, ξυλουργοί, εργαζόμενοι στο αλουμίνιο, ελαιοχρωματιστές, οικοδομικά υλικά, είδη
υγιεινής, ξυλείας και φυτώρια. Η
Επιτροπή σημειώνει πως θα πρέπει
να τηρούνται τα τετραγωνικά μέτρα

Η Συμβουλευτική Επιστημονική
Επιτροπή δίδει ιδιαίτερη προσοχή
για την προστασία των ευπαθών
ομάδων άνω των 65 ετών, κατά την
περίοδο χαλάρωσης των μέτρων.
Συγκεκριμένα εισηγείται:
G Διατήρηση περιορισμού μετακίνησης ασθενών (ανοσοκατεσταλμένοι. καρκινοπαθείς, ρευματοπαθείς, διαβητικοί πάσχοντες από χρόνια αναπνευστικά και χρόνια καρδιαγγειακά νοσήματα, ασθενείς σε
αιμοκάθαρση).
G Αποφυγή μετακίνησης για ανάγκες θεραπείας και ειδικά με λεω-

Η πρώτη αξιολόγηση της επιδημιολογικής εικόνας θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τρίτη και σε αυτή ουσιαστικά θα κλειδώσει η πρώτη φάση αποκλιμάκωσης των περιοριστικών μέτρων με προτεινόμενη ημερομηνία εφαρμογής, όπως είχε αποκαλύψει η «Κ», τις 4 Μαΐου.

Πρόνοια για επαναφορά των περιορισμών
Στις εισηγήσεις της, η Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή για την

πανδημία προνοεί διακοπή των χαλαρώσεων ή και επαναφορά των περιοριστικών μέτρων. Εδώ τίθενται τρεις παράμετροι οι οποίες θα επηρεάζουν τις διαδικασίες αποκλιμάκωσης:
G Ο πραγματικός αριθμός αναπαραγωγής του ιού αυξάνεται, στατιστικά,
σε σημαντικό βαθμό και υπερβαίνει το 1 (περίοδος παρακολούθησης 35 ημερών), σε εθνικό και επαρχιακό επίπεδο. Η παρακολούθηση και ο
υπολογισμός προτείνεται να γίνεται από επιστημονική ομάδα του Τμήματος
Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου.
G Ο απόλυτος αριθμός διαγνώσεων νέων κρουσμάτων, είναι μεγαλύτερος
του 130 για τρεις, τουλάχιστον, μέρες σε μια εβδομάδα.
G Αύξηση του αριθμού εισαγωγών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
(ΜΕΘ) για, τουλάχιστον, 3-5 ημέρες σε μια εβδομάδα
Το πλαίσιο ελέγχου της στρατηγικής εξόδου προτείνεται να ανατεθεί
στην Αστυνομία, στις υγειονομικές υπηρεσίες των Δήμων, οι οποίες θα
αναλάβουν την επίβλεψη και έλεγχο τήρησης των μέτρων σε λαϊκές αγορές ή μικρές επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός των ορίων τους. Στις
Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας θα ανατεθεί η επίβλεψη
και ο έλεγχος υπεραγορών, φούρνων και μεγάλων οργανισμών, με κύκλο
εργασίας στα τρόφιμα και άλλα αγαθά. Ρόλο στους ελέγχους, όπως αναφέρεται, θα πρέπει να έχει και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.
φορεία – ταξί ή ιδιωτικά οχήματα
με άλλα πρόσωπα.
Προτείνεται η παροχή βοήθειας
προς ευπαθείς ομάδες από συγγενικά
πρόσωπα με τη συνδρομή δημοτικών υπηρεσιών.

2η ΦΑΣΗ - 25 ΜΑΪΟΥ

Το δεύτερο πακέτο άρσης μέτρων
έχει ορισθεί στις 25 Μαΐου, ημέρα
Δευτέρα και θα εξαρτηθεί από τη
2η αξιολόγηση που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη. Εδώ η επιστημονική ομάδα εισηγείται άμεση κλιμάκωση μέτρων,
εάν η επιδημιολογική εικόνα παρουσιάσει στοιχεία ανάκαμψης της
επιδημίας ή συνέχιση της διαδικασίας αποκλιμάκωσης εάν η επιδη-

μιολογική εικόνα παραμείνει σταθερά καλή.
Η Συμβουλευτική Επιστημονική
Επιτροπή θεωρεί πως χώροι ψυχαγωγίας, όπως καφετέριες, μπαρ και
εστιατόρια θα πρέπει να παραμείνουν κλειστά με την προοπτική επαναλειτουργίας τους σε μεταγενέστερο στάδιο και εφόσον διαθέτουν
ανοιχτούς χώρους. Στο κομμάτι των
επιχειρήσεων η προσοχή θα στραφεί
σε κομμωτήρια, σαλόνια αισθητικής
κ.ά. Στη δεύτερη φάση, η Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή δίνει βαρύτητα στην άρση των περιορισμών στην εκπαίδευση
Για τις περιπτώσεις αυτές, το
προσωπικό εξυπηρέτησης απαραίτητα θα τηρεί τα μέτρα προστασίας

(μάσκες, γάντια αντισηπτικά και
κοινωνική απόσταση). Επίσης εισηγείται:
G Άρση των περιορισμών στην κυκλοφορία, μετά τις 9 το βράδυ.
G Εάν οι συνθήκες το επιτρέπουν
μετά την δεύτερη αξιολόγηση του
Μαΐου άνοιγμα κολυμβητηρίων, γυμναστηρίων με αυστηρή τήρηση
των αποστάσεων και μέτρων υγιεινής.

Ξενοδοχεία

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο
της Συμβουλευτικής Επιστημονικής
Επιτροπής, τα ξενοδοχεία μπορεί
να λειτουργήσουν σε μεταγενέστερο
χρόνο και υπό προϋποθέσεις. Η
έλευση τουριστών από το εξωτερικό,
όπως σημειώνεται, θα εξαρτηθεί
από το χρόνο άρσης των απαγορεύσεων στις πτήσεις και με βάση την
επιδημιολογική πληροφόρηση για
τις χώρες προέλευσης των τουριστών. Ωστόσο, η Επιτροπή συμπληρώνει πως τα ξενοδοχεία μπορούν
να λειτουργήσουν νωρίτερα για τον
εγχώριο τουρισμό. Για τους εσωτερικούς τουρίστες, η Επιτροπή θέτει
ως προϋποθέσεις, στα ξενοδοχεία,
την παρουσίαση πρόσφατης αρνητικής εξέτασης για κορωνοϊό, τίτλο
αντισωμάτων, καθημερινή αυτοαξιολόγηση μέσω της πλατφόρμας
Ηλεκτρονικής Υγείας, καθώς και
επιτήρηση από νοσηλευτικό προσωπικό ή ιατρό υγείας.

Δημόσια θεάματα

Στη συγκεκριμένη κατηγορία η
Επιτροπή αναφέρεται στους ποδοσφαιρικούς αγώνες, οι οποίοι σε μεταγενέστερο στάδιο θα μπορούσαν
να διεξαχθούν, χωρίς την παρουσία
θεατών. Ταυτόχρονα εισηγείται τη

συνέχιση των απαγορεύσεων στις
δημόσιες και μαζικές συγκεντρώσεις,
όπως κινηματογράφοι, συναυλίες,
θέατρα.

Σχολεία

Στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γίνεται εισήγηση για επιστροφή τελειόφοιτων
μαθητών και φοιτητών για σκοπούς
προετοιμασίας τους, για τις τελικές
εξετάσεις. Προτείνεται η χρήση του
χώρου της κρατικής έκθεσης, για
την διεξαγωγή των τελικών εξετάσεων, όπου υπάρχει η δυνατότητα
διαμόρφωσης χώρων διδασκαλίας
στη βάση των κανόνων ασφάλειας
μαθητών και εκπαιδευτικών (αποστάσεις και περισσότερες αίθουσες
διδασκαλίας). Προτείνεται να δοθεί
έμφαση στους μαθητές 3ης Λυκείου
και να γίνει περαιτέρω αξιολόγηση
από το Υπουργείο Παιδείας.
G Η λειτουργία των νηπιαγωγείων,
τοποθετείται σε δεύτερο χρόνο και
σχετίζεται με την επανεκκίνηση
της εργασιακής δραστηριότητας.
G Για τα πανεπιστήμια, η Επιστημονική Επιτροπή εισηγείται την
προετοιμασία για σταδιακή επιστροφή φοιτητών, στο μοντέλο που
εφαρμόσθηκε με τον επαναπατρισμό και έλεγχό τους. Λήψη μέτρων,
ειδικά κατά την έναρξη. Συστήνεται
όπως αποφευχθεί η μαζική παρουσίαση φοιτητών και δοθεί έμφαση
στη δημιουργία μικρών ομάδων εργασίας. Επίσης να δοθεί προτεραιότητα στους τελειόφοιτους για να
μην χάσουν το πτυχίο. Η Επιτροπή
εστιάζει στους ιατρικούς και παραϊατρικούς κλάδους σπουδών, υποδεικνύοντας πως οι φοιτητές αυτοί
θα μπορούν να στηρίξουν το Σύστημα Υγείας.
G
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κυριακή 26 Απριλίου 2020

Γιατί η απειλή Covid-19
δεν αναστέλλει την κάθε
τουρκική επιθετικότητα
Πέντε είναι οι λόγοι που η Άγκυρα εμφανίζεται προκλητική
Του ΚΥΡΙΑΚΟΥ Ν. ΠΟΧΑΝΗ

Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι
γραμμές, ο αριθμός των νεκρών
στην Τουρκία, ένεκα της πανδημίας,
έχει ανέλθει στους 2.259 –αυτό από
επίσημες πηγές– και επειδή η τουρκική κυβέρνηση δεν φημίζεται για
τη διαφάνειά της, ο υπόψη αριθμός
ίσως να είναι μεγαλύτερος. Από την
άλλη, ο συνδυασμός της δημοσιονομικής πολιτικής του Ερντογάν τα
τελευταία χρόνια, με τις μακροχρόνιες οικονομικές επιπτώσεις του
2018 και τις όποιες προσπάθειες της
κυβέρνησής του, να αντιμετωπίσει
την εντεινόμενη κρίση της πανδημίας, τον αφήνει σοβαρά εκτεθειμένο
και στην πιο δυσμενή θέση μέχρι
σήμερα.
Ο πιο πάνω συνδυασμός έχει ανεβάσει τον πληθωρισμό της χώρας
στο 12% και τον δείκτη του δημοσιονομικού ελλείμματος στο 4%, με
την Κεντρική Τράπεζα να έχει εξαντλήσει όλα τα αποθέματά της για την
αντιμετώπιση των πιο πάνω δεικτών.
Συμπερασματικά, η Τουρκία έχει
φτάσει σε ένα σημείο που δεν μπορεί
να αντιμετωπίσει τις οικονομικές
επιπτώσεις του καταστροφικού συνδυασμού, κακής οικονομίας και πανδημίας. Η μοναδική επιλογή που
φαίνεται να έχει μείνει είναι μια
συμφωνία με το ΔΝΤ –δηλαδή έλεγχος– κάτι που αποτελεί κόκκινο πανί
για τον Ερντογάν, ο οποίος, στις 13
Απριλίου, σε διάγγελμά του προς
τον τουρκικό λαό, απέρριψε κατηγορηματικά αυτή την επιλογή, δηλώνοντας αυτολεξεί, «…Η Τουρκία








Η Τουρκία έχει τους στόχους της, στους οποίους
είναι διαχρονικά προσηλωμένη, έχει επενδύσει
πολλά και φαίνεται ότι είναι πρόθυμη να ρισκάρει
ακόμα περισσότερα για
να τους εκπληρώσει.
δεν πρόκειται να υποκύψει στο πρόγραμμα του ΔΝΤ…». Παρόλα αυτά,
οι ανάγκες είναι επείγουσες και θα
πρέπει είτε να δανειστεί μεγάλα
ποσά από τις διεθνείς αγορές είτε
τελικά να στραφεί προς το ΔΝΤ. Θα
δούμε! Παρά, λοιπόν, τη θανατηφόρα
εξάπλωση του νέου κορωνοϊού και
την οικονομική δυσπραγία στην
οποία έχει περιέλθει, η επιθετικότητα
και ο στρατιωτικός τυχοδιωκτισμός
της Τουρκίας, συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Πώς μπορεί να εξηγηθεί
αυτό Η απάντηση είναι απλή: Η
Τουρκία έχει τους στόχους της, στους
οποίους, είναι διαχρονικά προσηλωμένη, έχει επενδύσει πολλά και
φαίνεται ότι είναι πρόθυμη να ρισκάρει ακόμα περισσότερα για να
τους εκπληρώσει. Σε αυτό το πλαίσιο
κινείται και η δήλωση του επικεφαλής επικοινωνίας του Τούρκου προέδρου, Φαχρετίν Αλτούν, ο οποίος
σε μήνυμά του τόνισε ότι η Τουρκία
εξακολουθεί να επικεντρώνεται στην
προώθηση των περιφερειακών της
στόχων μέσα στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής όπως αυτά στη

Συρία, στη Λιβύη και στο Αιγαίο.
Στο ίδιο μήκος και οι δηλώσεις του
τούρκου ΥΠΕΞ, ο οποίος πρόσφατα
δήλωσε και πάλι ότι οι ερευνητικές
δραστηριότητες για φυσικό αέριο,
στην Ανατολική Μεσόγειο, θα συνεχιστούν.

Τουρκο-λιβυκό μνημόνιο

Έτσι, στη Συρία και παρόλο που
η Τουρκία έχει «βολευτεί» με την
εκεχειρία της 5ης Μαρτίου, τη νύχτα
της περασμένης Κυριακής, προφασιζόμενη παραβίαση της συμφωνίας
από την πλευρά του προέδρου Μπασάρ Αλ Άσαντ, ενίσχυσε τις θέσεις
της στη λεγόμενη ζώνη αποκλιμάκωσης, ανεβάζοντας τον αριθμό των
Τούρκων στρατιωτών στους 2.750.
Ο περιορισμός, βέβαια, των επιχειρήσεων είχε και ένα θετικό αντίκτυπο για την Τουρκία, αυτό του
περιορισμού εξάπλωσης του κορωνοϊού στις χιλιάδες στρατιωτών που
βρίσκονται συγκεντρωμένοι στα
σύνορα με τη Συρία.
Στη Λιβύη, όμως, συμβαίνει το
αντίθετο με την Τουρκία να συνεχίζει
την υποστήριξή της προς την Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας, εκ
του ασφαλούς. Το «μέτωπο» βρίσκεται μακριά και ο κίνδυνος μετάδοσης
του κορωνοϊού πολύ μικρός, περιοριζόμενος στο μικρό αριθμό «στρατιωτικών συμβούλων». Η μεταφορά
πολεμικού υλικού και ισλαμιστών
Σύριων αντικαθεστωτικών συνεχίζεται απρόσκοπτα με τις μάχες να
κλιμακώνονται και με το καθεστώς
της Τρίπολης να ανακαταλαμβάνει
6 πόλεις και αυτό με την υποστήριξη

Στη φωτογραφία ο τουρκικής καταγωγής Γερμανός αστέρας του ποδοσφαίρου Μεσούτ Οζίλ με την αρραβωνιαστικιά
του γίνονται δεκτοί από τον Τούρκο πρόεδρο στην παρουσία του ισχυρού Φαχρετίν Αλτούν, τον 43χρονο επικεφαλής
επικοινωνίας του Τούρκου προέδρου.
της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας. Ο παράγοντας, όμως, που επηρεάζει θετικά την τουρκική επιθετικότητα εδώ είναι εξωγενής και
ονομάζεται επιχείρηση «IRINI». Μία
επιχείρηση φιάσκο της Ε.Ε. που θα
απαγόρευε τον ανεφοδιασμό της
GNA με πολεμικό υλικό και που δεν
έχει τεθεί σε εφαρμογή. Έτσι απλά,
η τουρκική βοήθεια συνεχίζεται
απρόσκοπτα, προσδοκώντας την
επικράτηση του Φαγέζ Αλ Σαράζ,
με όλα τα συνεπακόλουθα, όπως το
τουρκο-λιβυκό μνημόνιο οριοθέτησης θαλασσίων συνόρων και το πετρέλαιο. Στην Ανατολική Μεσόγειο
τα πράγματα είναι πιο «ήρεμα». Σε
αντίθεση με την περίπτωση του
«Γιαβούζ» στο τεμάχιο 8, πιστεύω
ότι η εικόνα, «Γιαβούζ» στο τεμάχιο
6 με δύο συνοδευτικά, δεν πρέπει
να μας ξάφνιασε! Άλλωστε, ότι ήταν
αναμενόμενο, το είπαν και το έγραψαν όλοι. Τo «Ορούτς Ρέις» με άλλα
δύο συνοδευτικά συνεχίζει τις έρευνες στο τεμάχιο 4. Τώρα, αν γεωτρύπανο και ερευνητικό κάνουν
αυτά για τα οποία είναι σχεδιασμένα,
αυτό δεν νομίζω ότι το γνωρίζει κάποιος άλλος εκτός από αυτούς. Σημασία έχει ότι βρίσκονται εκεί. Εξωγενείς παράγοντες Από τη μία, πλή-

ρης απουσία εκ μέρους της Κ.Δ.,
αποτρεπτικής ισχύος για προάσπιση
κυριαρχικών δικαιωμάτων. Από την
άλλη, η ανακοίνωση της ExxonMobil
για αναστολή, μέχρι το 2021, των
γεωτρήσεων που προγραμματίσθηκαν για τον ερχόμενο Ιούλιο, στο
τεμάχιο 10 της κυπριακής ΑΟΖ και
η πιθανή αναστολή των γεωτρήσεων
στο τεμάχιο 6 από την κοινοπραξία
ENI-TOTAL, έφεραν το όλο ενεργειακό πρόγραμμα της Κ.Δ. στο σημείο
που προσπαθούσε να επιβάλει η
Τουρκία με αυτή να εξαγγέλλει συνέχιση των δικών της παράνομων
δραστηριοτήτων. Ό,τι δεν κατάφερε
αυτή, το κατάφερε η πανδημία που
επηρέασε σε πολύ σοβαρό βαθμό
τη διεθνή ζήτηση και προσφορά
στον τομέα των καυσίμων αναγκάζοντας τις εταιρείες σε αναστολή
των δραστηριοτήτων τους.

Προφανείς οι λόγοι

Για ποιον λόγο, λοιπόν, η Τουρκία,
εν μέσω παγκόσμιας πτώσης, ζήτησης και τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου, προβαίνει σε αυτές
τις κινήσεις Οι λόγοι είναι προφανείς
με πολλά μηνύματα προς όλες τις
κατευθύνσεις τόσο στο εσωτερικό
όσο και στο εξωτερικό. Πρώτα από

όλα, η σταθερή προσήλωση στην
εξαγγελθείσα «Γαλάζια Πατρίδα» προσοχή, επίσημη δήλωση - μέσα
στην επικράτεια της οποίας οποιαδήποτε δραστηριότητα απαιτεί
την άδειά της. Αμφισβητεί τα δικαιώματα της Κ.Δ. και της Ελλάδας
σε ό,τι αφορά στις θαλάσσιες ζώνες,
δημιουργώντας παράλληλα τετελεσμένα, απουσία όμοιων ελληνικών
και συγκεκριμένα των θαλασσίων
συνόρων μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, ενώ εδραιώνει το τουρκο-λιβυκό μνημόνιο. Παράλληλα, στέλνει
το μήνυμα προς την Ε.Ε. ότι οι κυρώσεις της δεν μπορούν να σταθούν
εμπόδιο στους σχεδιασμούς της
ούτε και αυτή η πανδημία, ενώ στο
εσωτερικό της, δικαιολογεί την ύπαρξη και το κόστος, τριών πλωτών γεωτρύπανων και δύο ερευνητικών
και την προοπτική οικονομικής ανάκαμψης. Είναι, λοιπόν, μεγάλο λάθος
να εφησυχάζουμε και να επαναπαυόμαστε στους ευσεβείς μας πόθους που αφορούν κυρίως στην αυτοκαταστροφής της Τουρκίας ή στις
παρεμβάσεις άλλων παραγόντων.

Ο κ. Κυριάκος Ποχάνης είναι αρχιπλοίαρχος Π.Ν. (εα), πρώην διοικητής Κυπριακού Ναυτικού.

«Τρισδιάστατη» οπτική της νέας τουρκικής γεώτρησης

Πώς εξηγεί η Άγκυρα την εμμονή της σε έναν επιθετικό σχεδιασμό, από Έβρο, Λιβύη, Κύπρο έως το απώτατο άκρο της Αν. Μεσογείου
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Παρά την πανδημία του κορωνοϊού
και τη μεγάλη κοινωνικοπολιτική
αναστάτωση που έχει προκληθεί
στις ντόπιες κοινωνίες κατά τις τελευταίες εβδομάδες, οι νέες κινήσεις
της Τουρκίας σε Αιγαίο, Ανατολική
Μεσόγειο, και Λιβύη προκαλούν ένταση και προβληματισμό σε Αθήνα
και Λευκωσία. Εν προκειμένω τίθενται διάφορα ερωτήματα για τις
κινήσεις της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως για ποιο λόγο
προχωράει σε νέα γεώτρηση στα
ανοιχτά της Κύπρου σε μια στιγμή
που οι τιμές των καυσίμων κατρακυλούν και η παγκόσμια κοινή γνώμη
έχει στραμμένη την προσοχή της
στην πανδημία του κορωνοϊού, αλλά
και πώς αιτιολογείται η νέα δαπανηρή κίνησή της, δεδομένης της
δυσμενούς οικονομικής της κατάστασης; Πηγές της «Κ» στην τουρκική πρωτεύουσα επιμένουν ότι η
Κύπρος σε ό,τι την αφορά εντάσσεται
στους ευρύτερους σχεδιασμούς της
Τουρκίας για την Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, κατά την τρίτη
δεκαετία του 21ου αιώνα. Οι ίδιες
πηγές στην Άγκυρα εξηγούν ότι «για

την Τουρκία υπάρχει ανάγκη μιας
περιφερειακής πρωτοβουλίας συνεννόησης, αλληλοκατανόησης και
επίλυσης προβλημάτων, γι’ αυτό
και επιμένει στην πολιτική της στο
μέτωπο που απλώνεται από τη Δυτική Θράκη μέχρι το απώτατο άκρο
της Ανατολικής Μεσογείου».
Οι ίδιες πηγές εξηγούν περαιτέρω:
«Με την πρόσφατη συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης στην Αν. Μεσόγειο άνοιξε μια νέα σελίδα στην περιοχή. Το
ιστορικό σύμφωνο τερμάτισε τις
επεκτατικές βλέψεις διάφορων παραγόντων, οι οποίες στρέφονταν
κατά της χώρας μας. Η Τουρκία
έδειξε ότι δεν είναι δυνατόν να γίνονται σχεδιασμοί για σημαντικά
ζητήματα στην περιοχή χωρίς την
συμμετοχή της. Αυτή η προσπάθεια
εκ μέρους της Τουρκίας θα πρέπει
να συνεχιστεί. Στον πόλεμο της Λιβύης, η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας πρέπει να επανακτήσει τον έλεγχο ολόκληρης της
πρωτεύουσας και σημαντικών αστικών κέντρων, όπου είναι συγκεντρωμένος ο πληθυσμός της χώρας.
Στην Αν. Μεσόγειο, παράγοντες που
ενδέχεται να κάνουν δεύτερες σκέψεις ή ανταγωνιστικά αντανακλα-

Η αντιπαράθεση στις Καστανιές και η κατάσταση στο Αιγαίο δείχνουν ότι στις

ελληνοτουρκικές σχέσεις η μία πλευρά δοκιμάζει τις αντοχές της άλλης.
στικά απέναντι στην Τουρκία θα
πρέπει να αισθάνονται συνεχώς την
παρουσία της. Το ίδιο ισχύει και για
το Αιγαίο».

Χαμόγελα στην Άγκυρα

Στα τέλη της εβδομάδας που πέρασε, στην Άγκυρα, έφταναν καλά
νέα από το μέτωπο της Λιβύης. Σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές,
η εμπλοκή της Τουρκίας στον εμφύλιο της Λιβύης και η ανάπτυξη

των συμμαχικών συριακών δυνάμεων στα περίχωρα της Τρίπολης
έχουν πλέον αρχίσει να αποδίδουν
θετικά αποτελέσματα. Οι τελευταίες
πληροφορίες από το δυτικό κομμάτι
της Λιβύης επιβεβαιώνουν την προαναφερόμενη αισιόδοξη ανάγνωση
της Άγκυρας. Κατά τις προηγούμενες
εβδομάδες οι δυνάμεις που υποστηρίζονται από την Τουρκία και το Κατάρ κατάφεραν να αυξήσουν την
επικράτεια που ελέγχουν στα σύνορα

με την Τυνησία μέσα σε σχετικά
σύντομο χρονικό διάστημα. Η αντίσταση των δυνάμεων της δυτικής
Λιβύης κάμφθηκε χάρη στην συνδρομή των τουρκικών αεροπορικών
μέσων και των συριακών δυνάμεων.
Με αυτόν τον τρόπο, το μικρό προγεφύρωμα της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Λιβύης ενώθηκε με τα περίχωρα της Τρίπολης.
Οι εξελίξεις στο πολεμικό πεδίο
συνδυάστηκαν με θετικά για την
Άγκυρα μηνύματα στο διπλωματικό
πεδίο. Το Παρίσι, αντιμέτωπο με
την προοπτική της κατάρρευσης
των δυνάμεων του Στρατηγού Χαλίφ
Μπιν Χάφταρ, τις οποίες υποστηρίζει,
αποφάσισε να εντατικοποιήσει την
προσπάθεια για την επίτευξη εκεχειρίας στην Λιβύη. Την ίδια στιγμή,
το Λονδίνο ανακοίνωσε ότι υποστηρίζει την διεθνώς αναγνωρισμένη
κυβέρνηση της χώρας, ενώ θετικά
για την Άγκυρα μηνύματα άρχισαν
να φτάνουν και από την Ουάσιγκτον.

Μέτωπο ελληνοτουρκικών

Μπορεί στη Λιβύη οι τελευταίες
εξελίξεις να κυλούν προς την κατεύθυνση την οποία επιθυμεί η τουρκική πλευρά, το ίδιο δεν μπορεί να

ειπωθεί και στην περίπτωση του
Έβρου και του Αιγαίου. Στο μέτωπο
των ελληνοτουρκικών, όλες οι πηγές
μας από την Άγκυρα συμφωνούν
ότι η τουρκική πλευρά δεν έχει άλλη
επιλογή παρά μόνο την επαγρύπνηση. Η Άγκυρα εκτιμά ως ανησυχητική την εικόνα που εκπέμπουν τα
ελληνοτουρκικά κατά τις τελευταίες
εβδομάδες σε Έβρο και Αιγαίο. Η
αντιπαράθεση στις Καστανιές, στο
επίκεντρο της οποίας βρέθηκαν πρόσφυγες που επεδίωκαν να περάσουν
σε ελληνικό έδαφος ελπίζοντας σε
ένα καλύτερο μέλλον στη Δύση,
έδειξε ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις
εξαρτώνται από λεπτές ισορροπίες,
λένε οι ίδιες πηγές, και πως και οι
δυο πλευρές είναι αποφασισμένες
να χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο,
ακόμη και στρατιωτικό, για να υπερασπιστούν τις θέσεις τους και συνεχίζουν: «Την ίδια εικόνα έχουμε
και στο Αιγαίο. Παρακολουθούμε
ειδήσεις για αντιπαράθεση ελληνικών και τουρκικών σκαφών. Η μία
πλευρά δοκιμάζει τις αντοχές της
άλλης. Πρόκειται για μια ανησυχητική εξέλιξη, πρόκειται για ένταση
που υπό κανονικές συνθήκες θα
έπρεπε να είχε ήδη ελεγχθεί».

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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Η πανδημία ως ευκαιρία και πρόκληση για την Ε.E.
Να οικοδομήσει ένα κοινό παρονομαστή αξιών και να εγκαταλείψει την Ιακωβίνικη επιβολή, λέει ο ακαδημαϊκός Ν. Χατζημιχαήλ
Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραδοσιακά
δεν πηγαίνει καλά στο πρώτο δεκάλεπτο αλλά επανέρχεται και συνήθως νικά το παιχνίδι, λέει σε
συνέντευξή του στην «Κ» ο αναπληρωτής καθηγητής του τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου
Κύπρου Νικήτας Χατζημιχαήλ,
κληθείς να σχολιάσει τις επικρίσεις
που δέχεται η Ε.Ε. εξαιτίας της
στάσης της κατά την περίοδο της
πανδημίας. Όπως επισημαίνει, αυτή είναι μία περίοδος που η Ε.Ε.
μπορεί να οικοδομήσει στο εσωτερικό έναν κοινό παρονομαστή
αξιών αλλά και να αναθεωρήσει
τον ρόλο της στο εξωτερικό, δεδομένου του κενού που δημιουργείται. Ο κ. Χατζημιχαήλ αναλύει
κατά πόσο εξαιτίας και της πανδημίας η επιστημοσύνη θα αντικαταστήσει τον πολιτικό ρόλο και
επεξηγεί κατά πόσο θα ενταθεί το
φαινόμενο απολυταρχικών συμπεριφορών σε κράτη εξαιτίας του
φόβου των πολιτών.
–Ο Γιουβάλ-Νοά Χαρράρι είχε
πει πως η εμπιστοσύνη στην
επιστημοσύνη θα πρέπει να είναι
το αντίδοτο στις επιδημίες. Θα
αντικαταστήσει και τον πολιτικό
λόγο στη μετά τον κορωνοϊό
εποχή;
–Αναφέρεστε, προφανώς, στην
επιστήμη ως πολιτικό λόγο αλλά
και στην πολιτική χρήση της επιστήμης. Η εμπιστοσύνη στην επιστήμη και στους ειδικούς, ακόμη
και η εμπιστοσύνη στις αρχές, είναι
σημαντική για να εξακολουθήσουμε
να λειτουργούμε ως κοινωνία αλλά
δεν μπορεί να καταστεί δόγμα, μια
κοσμική θρησκεία. Όποτε αυτό
επιχειρήθηκε οδηγηθήκαμε στον
θρίαμβο του παραλογισμού. Για
εμένα προσωπικά, η επιτυχία λ.χ.
του κ. Τσιόδρα έγκειται ακριβώς
στο ότι δείχνει να συνδυάζει επιστημονική γνώση με την σεμνότητα του θρησκευόμενου, με ταυτόχρονη συναίσθηση των ορίων
του ρόλου του ως ειδικού. Επίσης,
στο ότι έχουμε ανάγκη ένα εθνικό
αφήγημα επιτυχίας για να λειτουργήσουμε και να επιβιώσουμε. Δουλειά του πολιτικού είναι να μπορεί
να αξιολογεί επιστημονικές εισηγήσεις και να αποφασίζει ή να συμβάλλει σε αποφάσεις. Οι αποφάσεις
αυτές θα έχουν συνέπειες και οικονομικό κόστος, σε κάθε περίπτωση. Το να γνωρίζει ο πολιτικός
την ευθύνη του για την απόφαση,
απαιτεί παιδεία, καλό τεχνοκρατικό
υπόβαθρο αλλά και ορισμένα χαρακτηριστικά που δεν μπορούν να
εξορθολογικευθούν πλήρως. Εδώ
ερχόμαστε στον ρόλο των τεχνο-

Η εμπιστοσύνη στην
επιστήμη και στους
ειδικούς, ακόμη και η
εμπιστοσύνη στις Αρχές,
είναι σημαντική για
να εξακολουθήσουμε
να λειτουργούμε ως κοινωνία αλλά δεν μπορεί
να καταστεί Πίστη,
μια κοσμική θρησκεία.
κρατών. Στην καλύτερη, αποτελούν
τη γέφυρα μεταξύ επιστήμης και
πολιτικής. Επιτρέπουν την άσκηση
πολιτικής με επιστημονική γνώση,
μειώνουν τις πιέσεις προς τους πολιτικούς, ή τους επιτρέπουν να λάβουν αποφάσεις έχοντας μπροστά
τους συγκεκριμένο πλέγμα επιλογών. Αλλά ο πολιτικός λόγος εξακολουθεί να έχει πρωτεύουσα και
ζωτική σημασία για την παραγωγή
πολιτικής, την λήψη αποφάσεων,
αλλά και την ανάδειξη ενός αφηγήματος. Αρκεί να μην εξισώνουμε
τον λόγο με τη ρητορική ή τις τακτικές.

Τζόνσον και Τραμπ

–Πολιτικοί αρχηγοί που υποβάθμισαν πάντως αρχικά τον κίνδυνο, όπως ο Μπόρις Τζόνσον
στο Ηνωμένο Βασίλειο και ο Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ, δέχονται
σφοδρές επικρίσεις στο εσωτερικό. Τελικά τέτοιες κρίσεις τι
προφίλ ηγέτη χρειάζονται;
–Είναι νωρίς ακόμη για να κρίνουμε ποιοι ηγέτες θα δικαιωθούν
από την ιστορία ή και το εκλογικό
τους σώμα. Πάντως πρόκειται για
διαφορετικές περιπτώσεις, παρά
τις ομοιότητες στην πολιτική επικοινωνία. Ο Johnson της πανδημίας
δεν είναι ακριβώς ο ίδιος με εκείνον
του Brexit: έχει καταστήσει πιο
συμβατή και την πολιτική του ομάδα και τους μηχανισμούς υποστήριξης και παραγωγής πολιτικής,
και πάντως ακολούθησε από την
αρχή γνώμες ειδικών – απλώς οι
δικοί του ειδικοί φαίνεται πως αρχικά υποτίμησαν είτε την ταχύτητα
διάδοσης της πανδημίας, είτε τον
βαθμό επικινδυνότητας, είτε τον
βαθμό αντοχής της κοινωνίας. Στη
βρετανική περίπτωση βλέπουμε
τα καλά και τα κακά ενός κεντρικού
μηχανισμού: όχι μεγάλη ευελιξία,
αλλά πειθαρχία και εμπιστοσύνη
στους ειδικούς, ενώ έλαβαν ταχύ-

Η κρατική εξουσία άλλοτε χρησιμοποιεί τον φόβο για να υλοποιήσει υφιστάμενες επιδιώξεις, άλλοτε όμως καθοδηγείται σε σπασμωδικές αντιδράσεις για
να μην στραφεί ο φόβος εναντίον της, λέει στην «Κ» ο αναπληρωτής καθηγητής του τμήματος νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου Νικήτας Χατζημιχαήλ.
τατα μέτρα για την ουσιαστική
στήριξη της οικονομίας. Σε επίπεδο
δημόσιας υγείας, μέχρι τώρα, διαφαίνεται να είναι πιο αποτελεσματικοί και διαβασμένοι οι Γερμανοί,
που συνδυάζουν κεντρικό σχεδιασμό με συγκροτημένα διαφοροποιημένη περιφερειακή εφαρμογή
και, κυρίως, διενεργούν μαζικά
τεστ. Στις ΗΠΑ, ο Τραμπ φαίνεται
να ακολουθεί μία διαφορετική προσέγγιση ως προς τον ρόλο των ομοσπονδιακών μηχανισμών εθνικής
ασφαλείας και δημόσιας υγείας. Οι
Πολιτείες διαχειρίζονται την υγεία
και η Ουάσιγκτον παρεμβαίνει στην
οικονομία με μαζική χρηματοδότηση, ίσως λιγότερο στοχευμένα
από ό,τι η Βρετανία. Πάντως και ο
Τραμπ, τελικά, ακούει τους ειδικούς
του, άσχετα αν εκπέμπει αντιφατικά
μηνύματα. Αναπτύσσει πολιτική
ρητορική αντί για πολιτικό λόγο

κι ετοιμάζεται για την μεγάλη αναμέτρηση του Νοεμβρίου – όπου ελλοχεύει ο κίνδυνος μαζικών φιλονικιών όσον αφορά τους τρόπους
άσκησης του δικαιώματος ψήφου.
Βλέπουμε έναν προεκλογικό αγώνα
να διεξάγεται με έμμεσο τρόπο. Η
τάση είχε ξεκινήσει πριν από την
πανδημία αλλά πλέον διογκώνεται.
–Με δεδομένα τα όσα τεκταίνονται στις ΗΠΑ, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η χώρα
χάνει τον ηγεμονικό της ρόλο
στο διεθνές πολιτικό σκηνικό;
Τι διαστάσεις μπορεί να λάβει
η σύγκρουση με την Κίνα;
–Οι ΗΠΑ θα επανέλθουν δυναμικά, αλλά πρέπει να προσπαθήσουν για να ανακτήσουν το ηθικό
τους πλεονέκτημα, να αντιμετωπίσουν εσωτερικές εντάσεις και
να αποκαταστήσουν μια σχετική

ενότητα των φορέων άσκησης πολιτικής. Την Κίνα την ενδιέφερε
σε πρώτη φάση να μην κλονιστεί
το καθεστώς εσωτερικά κι επίσης
βρήκε την ευκαιρία να δοκιμάσει
πρακτικές κοινωνικού και τεχνολογικού ελέγχου. Την ενδιαφέρει
να έχει επιρροή και λόγο διεθνώς,
όχι να ηγηθεί του πλανήτη επί του
παρόντος.
–Η πανδημία δοκιμάζει και την
Ε.Ε., με πολλούς να επικρίνουν
τις Βρυξέλλες πως έχει αποτύχει
σε ακόμα μία διαχείριση κρίσεων…
–Χωρίς να υποτιμώ την ταχύτητα και την ποιότητα της αντίδρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
δεδομένου ότι δραστηριοποιείται
συντονιστικά η Επιτροπή, δρομολογούνται νέα οικονομικά προγράμματα και αναμένουμε και την
τελική μορφή του λεγόμενου European Recovery Fund. Η Ε.Ε. παραδοσιακά δεν πηγαίνει καλά στο
πρώτο δεκάλεπτο, αλλά επανέρχεται και συνήθως κερδίζει λίγο
πριν από τη λήξη. Ειδικά στην
υγεία, είναι τα κράτη μέλη που διαθέτουν αρμοδιότητα και μεγάλους
γραφειοκρατικούς μηχανισμούς,
και επιδιώκουν, πρώτον, να προστατεύσουν τη δημόσια υγεία στην
δική τους σφαίρα ευθύνης και μετά
να φροντίσουν τα της οικονομίας,
αλλά και η ηγεσία σε κάθε κράτος
προσπαθεί να προβάλει κυρίως τη
δική της δραστηριοποίηση και λιγότερο την κοινή προσπάθεια.
Υπάρχουν εντάσεις, επώδυνα διλήμματα, αντίθετα συμφέροντα,
κίνδυνοι παρεξηγήσεων.
–Ενισχύεται, πάντως, η αίσθηση
πως η λεγόμενη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη δεν ισχύει…
–Παρά την περί αντιθέτου ρητορική, υφίσταται αλληλεγγύη –
το ζήτημα είναι πώς εκδηλώνεται
και πώς αποτυπώνεται θεσμικά.
Ωστόσο, δεν πρέπει να κρυβόμαστε
πίσω από το «θέλω» ή το «πρέπει».
Οι συμφωνίες και η αμοιβαία εμπιστοσύνη απαιτούν να αντιληφθώ
τα συμφέροντα της άλλης πλευράς
αλλά και να είμαι έτοιμος να προασπίσω τα δικά μου. Το κοινό αφήγημα και οι αξίες βοηθούν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης, αλλά δεν
αρκούν. Οι πρόωρες προσδοκίες
οδηγούν σε απογοήτευση και αυτό
ήταν πάντοτε πρόβλημα με τον ευρωπαϊκό Νότο. Επίσης, επικρατούν
λάθος αναγνώσεις. Επειδή, εγώ θέλω η Ένωση να γίνει ομοσπονδία
και να θωρακίσει τα σύνορά μου
δεν σημαίνει ότι θα γίνει άμεσα
είτε το ένα είτε το άλλο. Αν, όμως,
έχω την αυτογνωσία και αντιληφθώ
τα κοινά συμφέροντα και τις προκαταλήψεις ακόμη των εταίρων
μου θα επιτύχω ορισμένους από

τους στόχους μου, ιδίως με υπομονή
και μακρόπνοο σχεδιασμό.
–Μπορεί να επανακτήσει το παλιό της κύρος η Ε.Ε.;
–Για την Ευρώπη υπάρχει μια
μεγάλη ευκαιρία αλλά και πρόκληση. Στο εσωτερικό, η οικοδόμηση
ενός συνομοσπονδιακού μοντέλου
με έναν κοινό παρονομαστή αξιών
κι όχι ιακωβινική επιβολή. Στο εξωτερικό, υπάρχει ένα μεγάλο κενό
που εντείνει ο ανταγωνισμός ΗΠΑΚίνας αλλά και ο τυχοδιωκτισμός
των περιφερειακών αναδυομένων
δυνάμεων ανά την υφήλιο. Χρειάζονται διεθνείς συνεργασίες, αλλά
και ηθική διπλωματία. Είναι επίσης
ευκαιρία να δείξει η Ευρώπη πρωτοπορία στον συνδυασμό νέων τεχνολογιών και ουσιαστικής προστασίας της ιδιωτικότητας.
–Υπήρξαν περιπτώσεις χωρών
που περιόρισαν ελευθερίες και
δημοκρατικά δικαιώματα των
πολιτών, ανοίγοντας τη συζήτηση ότι ενισχύονται απολυταρχικές συμπεριφορές.
–Ο μαζικός φόβος ή ο πανικός
είναι δύναμη αποδόμησης. Η κρατική εξουσία άλλοτε χρησιμοποιεί
τον φόβο για να υλοποιήσει υφιστάμενες επιδιώξεις, άλλοτε όμως
καθοδηγείται σε σπασμωδικές αντιδράσεις για να μη στραφεί ο φόβος
εναντίον της. Ειλικρινά δεν ξέρω
ποια περίπτωση είναι χειρότερη.
Αν δεν δείξουμε σύνεση και έναν
βαθμό αυτοπεριορισμού για να
βγούμε από τις υφιστάμενες συνθήκες «εγκλεισμού» το συντομότερο
δυνατό, θα καταστεί πιο εύκολο να
τεθούν θεσμικοί και τεχνολογικοί
περιορισμοί που, αφ’ ης στιγμής
βγουν στην επιφάνεια, δεν θα εξαφανιστούν τόσο εύκολα.
–Συνταγματικά πού μπαίνει η
κόκκινη γραμμή;
–Το σύνολο της νομικής ρύθμισης βγαίνει από σταθμίσεις συμφερόντων και αξιών. Υπάρχει ιεραρχία των πηγών και κανόνων
δικαίου, όπως και των αξιών. Ωστόσο, μολονότι συχνά προωθούμε
ένα τέτοιο αφήγημα, οι θεμελιώδεις
αρχές αποτελούν πυξίδα αλλά δεν
γεννούν μαζικά τους κανόνες δικαίου. Κι εδώ έγκειται το πρόβλημα:
είναι καμιά φορά εύκολο να κρυβόμαστε πίσω από ένα άρθρο του
Συντάγματος ή μια υπουργική απόφαση, αντί να καθίσουμε να σκεφθούμε τι πρέπει να κάνουμε για
το καλό όλων αλλά και τι συνέπειες
έχει μια ατομική πράξη ή μια κανονιστική απόφαση. Διερωτώμαι
πόσο πιο απλά θα ήταν τα πράγματα αν ξέραμε πραγματικά πως
όλοι μας παίρνουμε σοβαρά τους
κανόνες περί καραντίνας κι αν
υπήρχαν οι δομές διαχείρισης περιστατικών.

ϊόντα, που ελπίζω πως θα βγάλει
στην επιφάνεια τις φωτεινές ιστορίες των ανθρώπων που παλεύουν
καθημερινά με τη γη και μας προσφέρουν ποιοτικά προϊόντα.
Και μια κουβέντα για το πολιτικό
προσωπικό της χώρας. Πέραν της
τόλμης για να εφαρμόσουμε την
αλλαγή που θέλουμε να γίνουμε,
πέραν των θεωρητικών διακηρύξεων χρειάζεται να το κάνουμε και
πράξη και στις δικές μας διεργασίες. Όταν πολιτικά κόμματα και
πολιτικά πρόσωπα βάζουν προσκόμματα για να εφαρμόσουμε
στη βουλή πρακτικές τηλεδιασκέψεων ή συνεδριάσεων σε απόσταση, δεν πείθουμε δυστυχώς την
κοινωνία και τους πολίτες πως εννοούμε αυτά που λέμε ή αυτά που
ψηφίζουμε για άλλες υπηρεσίες
του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Εδώ είναι η χρυσή ευκαιρία. Εκ
των πραγμάτων η πανδημία θα μας
πάρει πίσω στις συζητήσεις για την
εφαρμογή μεταρρυθμίσεων. Στην
ατζέντα ήταν προχωρημένες αυτές
για τη δικαιοσύνη, για τη δημόσια
υπηρεσία, την τοπική αυτοδιοίκηση.
Τώρα είναι η ώρα να εφαρμόσουμε
στην πράξη πιο άμεσα την ψηφιακή
μεταρρύθμιση της χώρας. Οριζόντια

και ολιστικά. Ανάμεσα στα πολλαπλά οφέλη θα είναι και οικονομικά.
Η αύξηση της παραγωγικότητας,
η αύξηση της διαφάνειας, η εμπέδωση τεχνολογικά ανεπτυγμένων
λύσεων θα έχουν άμεσες θετικές
συνέπειες.
Η οριζόντια και ολιστική προσέγγιση για την ψηφιακή διακυβέρνηση θα εφαρμοστεί από την
κυβέρνηση. Η διακυβέρνηση του
προέδρου Αναστασιάδη απέδειξε
στην πράξη τη βούληση για εφαρμογή μεταρρυθμίσεων. Η διάθεση
για τον ψηφιακό μετασχηματισμό
επίσης δεδομένη. Η ίδρυση του αντίστοιχου υφυπουργείου μόλις πριν
από δύο μήνες το καταδεικνύει.
Χρειάζεται η άμεση εφαρμογή μιας
τέτοιας μεταρρύθμισης, η οποία
θα διευκολύνει και τις άλλες μεταρρυθμίσεις που έρχονται. Μέσα
σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες, προσωπικά τολμώ να ελπίζω.
Και είμαι σίγουρος πως μια τέτοια
συνολική προσπάθεια θα αγκαλιαστεί από τους πολίτες που θα ζήσουν
τα οφέλη της αλλά και από όσους
θα πρέπει να την εφαρμόσουν.

ΑΡΘΡΟ / Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Τόλμη και ελπίδα

Τ

ο χιλιοειπωμένο «Μέσα από
κάθε κρίση προκύπτουν ευκαιρίες» θα πρέπει να εφαρμοστεί στην πράξη από σήμερα.
Και χρειάζεται τόλμη και αποφασιστικότητα. Εδώ και πέντε βδομάδες, από την ημέρα που υποχρεωτικά περιοριστήκαμε και αναγκαστήκαμε να εργαζόμαστε από
το σπίτι εφαρμόσαμε, όλοι μας, καλές πρακτικές που εδώ και είκοσι
χρόνια ψιθυρίζουμε πως θα βοηθήσουν αλλά κανένας δεν τολμούσε
να τις εφαρμόσει. Είτε αφορούν θέματα κάτω από τον μεγάλο τίτλο
που λέγεται ηλεκτρονική διακυβέρνηση, είτε τηλεδιασκέψεις ή
άλλως πως.
Η ευκαιρία για όλους μας είναι
μπροστά μας. Να ενισχύσουμε τις
καλές πρακτικές που αναγκαστήκαμε να εφαρμόσουμε «βίαια» τις
τελευταίες μέρες. Τη «γάγγραινα»
της γραφειοκρατίας δεν θα την καταπολεμήσουμε ούτε με την επιστροφή στις διά χειρός παραδόσεις
αιτήσεων προς το δημόσιο, ούτε
με έγγραφα και φακέλους που χάνονται μεταξύ ορόφων και υπηρεσιών. Είναι με την εμπέδωση και
με την αύξηση στη χρήση της τεχνολογίας που θα τα καταφέρουμε.
Είναι με την υιοθέτηση πρωτοκόλ-

λων που να εφαρμόζουν την ηλεκτρονική υπογραφή που ψηφίστηκε
από το κοινοβούλιο πριν από περίπου δύο χρόνια. Αν με την επιστροφή σταδιακά πίσω στην «κανονικότητα», επιστρέψουμε και πίσω στις παλιές πρακτικές θα υποστούμε ακόμη μια ήττα στον αγώνα
για εκσυγχρονισμό.
Εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα.
Να τολμήσουμε να πιάσουμε επιτέλους τη στροφή της «βιασμένης»
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Να
μη χάσουμε αυτή την ευκαιρία.








Εδώ είναι το μεγάλο
στοίχημα. Να τολμήσουμε να πιάσουμε επιτέλους τη στροφή της
«βιασμένης» ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Από την ημέρα που περιοριστήκαμε και αναγκαστήκαμε να εργαζόμαστε από
το σπίτι εφαρμόσαμε, όλοι μας, καλές πρακτικές που εδώ και είκοσι χρόνια ψιθυρίζουμε πως θα βοηθήσουν αλλά κανένας δεν τολμούσε να τις εφαρμόσει.

Τώρα που είδαμε πως μπορούμε να
είμαστε πιο παραγωγικοί μέσω τηλεδιασκέψεων να τις συνεχίσουμε
και στην μετά πανδημία εποχή. Τώρα που είδαμε πως μπορεί το δημόσιο να δέχεται αιτήσεις μέσω
emails να το εντείνουμε. Τώρα που

ζούμε και τα παιδιά μου αξιοποιούν
την ηλεκτρονική εκπαίδευση να
μην ξεχάσουμε την επόμενη μέρα
τους κωδικούς πρόσβασης στις πλατφόρμες ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.
Μέσα στις επόμενες βδομάδες
θα είναι έτοιμη και μια ενδιάμεση

λύση για τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Για να λειτουργήσει το «μυαλό» της δικαιοσύνης, το πρωτοκολλητείο, να δέχεται αιτήσεις και να
προχωρούν υποθέσεις. Θα είναι
επίσης έτοιμη πλατφόρμα για να
προωθεί τα κυπριακά αγροτικά προ-

Ο κ. Δημήτρης Δημητρίου είναι βουλευτής
Λευκωσίας, εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ
twitter: @dmdemetriou
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Κυριακή 26 Απριλίου 2020

Πρώτη κυπριακή νίκη κατά της πανδημίας
Ο δείκτης μεταδοτικότητας «R0» στην Κύπρο υπολογίζεται ότι, πλέον, κυμαίνεται κάτω από τη μονάδα - Εντός στόχου η χώρα
Του ΓΙΑΝΝΟΥ ΛΥΤΡΑ

Τα αυστηρά μέτρα που ελήφθησαν
εγκαίρως από την κυβέρνηση, αλλά
και η συμμόρφωση την οποία επέδειξε σε αυτά η πλειοψηφία των
πολιτών της Κύπρου, φαίνεται ότι
θέτουν τη χώρα μας σε τροχιά αναθεώρησης στόχων. Καταλυτικό ρόλο διαδραμάτισε και η εντατική
δειγματοληψία και η διαδικασία
της ιχνηλάτησης των επαφών των
ήδη επιβεβαιωμένων κρουσμάτων,
οι οποίες κατατάσσουν το νησί μας
σε πλεονεκτική θέση πανευρωπαϊκά. Δεν παύουν να υπάρχουν οι
ανησυχίες και οι επιφυλάξεις, όσον
αφορά σε πιθανές ενεργές εστίες
μόλυνσης εντός της κοινότητας,
όπως και για το ότι θεωρείται δεδομένη η αύξηση των κρουσμάτων,
μόλις αρθούν τα πρώτα μέτρα περιορισμού.
Έχουμε πετύχει μια μικρή νίκη
στον αγώνα μας για περιορισμό
της εξάπλωσης της πανδημίας στην
Κύπρο, δήλωσε στην «Κ» η δρ ΖωήΔωροθέα Πανά, αλλά τόνισε ότι είναι λάθος να επαναπαυόμαστε. Η
Πολιτεία έδρασε έγκαιρα λαμβάνοντας τα κατάλληλα περιοριστικά
–αν και αυστηρά– μέτρα, ενώ συνέβαλε και η συμπεριφορά των πολιτών, είπε. Με την ίδια ένταση θα
συνεχίσουν να πραγματοποιούνται
οι έλεγχοι για εντοπισμό ολοένα
και περισσότερων νέων περιστατικών COVID-19, όπως και η ιχνηλάτηση των επαφών τους, μετά
την άρση των περιοριστικών μέτρων, τόνισε. Αναπόφευκτα, είπε,
με τη χαλάρωση των πρώτων μέτρων, θα υπάρξουν μικρές «αναζωπυρώσεις» στις οποίες πρέπει
να παρεμβαίνουν οι υγειονομικές
αρχές, προκειμένου να μην ενωθούν και να δημιουργήσουν μια
σημαντική «πυρκαγιά», είπε η δρ
Πανά, καταλήγοντας ότι, αναμφίβολα, δεν επιθυμούμε την επιστροφή στο οριζόντιο lockdown που
έχουμε τώρα, γι’ αυτό πρέπει να
αναλαμβάνουμε δράση εγκαίρως.

Τίθενται όρια
Για τον καλύτερο έλεγχο της κατάστασης, η συμβουλευτική ομάδα
των ειδικών έχει καθορίσει κάποιους
δείκτες, βάσει των οποίων θα τίθενται τα όρια στην αύξηση των
κρουσμάτων, προκειμένου να μην
ξεφύγουμε και πάλι. Βάσει των εν
λόγω δεικτών θα φανεί αν θα πρέπει
να δράσει στοχευμένα το κράτος
αναφορικά με περιοχές, επαγγέλματα και ομάδες του πληθυσμού,
εξήγησε η δρ Πανά. Ένας από τους
δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν
είναι ο δείκτης «R0» ο οποίος δίνει
την εικόνα της εξάπλωσης του ιού

Η πορεία της επιδημίας στην Κύπρο
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13,214

5,808

4,652

Τεστ κορωνοϊού
Σειρά κατάταξης ανά 100 χιλιάδες κατοίκους στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο

Η επιδημική καμπύλη,
μετά την 1η Απριλίου,
καταγράφει συνεχώς
πτωτική πορεία, ενώ οι
θάνατοι κατανέμονται
σποραδικά μη
προκαλώντας ανησυχία.
Επίσης, η Κύπρος
κατατάσσεται στην τρίτη
θέση πανευρωπαϊκά στη
διενέργεια εξετάσεων
για κορωνοϊό.

546
380

λώντας στην «Κ» ο καθηγητής Μικροβιολογίας/Μοριακής Ιολογίας,
Πέτρος Καραγιάννης, είπε ότι, λαμβανομένων υπόψη των μονοψήφιων
αριθμών κρουσμάτων των τελευταίων ημερών, φαίνεται ότι ο δείκτης
κυμαίνεται κάτω από τη μονάδα. Ο
ίδιος, είπε, δεν θα είναι ικανοποιημένος με μια οριακή πτώση του
«R0», καθώς υπάρχει ο κίνδυνος
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Απριλίου
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εντός της κοινότητας και σε κάθε
φάση της επιδημίας, ακόμα και με
την άρση των μέτρων, πρέπει να
είναι κάτω από 1. Αυτή τη στιγμή,
δεδομένων και των μικρών αριθμών
επιβεβαιωμένων κρουσμάτων που
ανακοινώνονται τις τελευταίες μέρες, όσον αφορά τον «R0», φαίνεται
ότι βρισκόμαστε εντός του στόχου.
Σε σχέση με τον δείκτη «R0», μι-
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σύντομης επανόδου του. Είναι εφικτό, είπε, με τους αριθμούς που καταγράφονται στην Κύπρο, να φτάσει
στο 0,1 ώστε να περιοριστεί ακόμα
περισσότερο ο κίνδυνος.

Μεγάλες δειγματοληψίες
Η εντατική δειγματοληψία, για
κάλυψη ενός σημαντικού ποσοστού
του πληθυσμού, τοποθέτησε την

ΑΡΘΡΟ / Της ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ

συνειδητοποίηση πως αυτό
που μοιάζει εξωπραγματικό
μπορεί να υλοποιηθεί έστω
και αν ο πόθος για πραγματοποίησή
του είναι μεγάλος, είναι τις περισσότερες φορές μια απομακρυσμένη
πιθανότητα. Όταν για παράδειγμα
ο Ντενκτάς ανακοίνωνε 17 χρόνια
πριν ότι επιτρέπει την ελεύθερη μετακίνηση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων προς και από τα κατεχόμενα δεν συνειδητοποιούσε ούτε
ο ίδιος την επίδραση που θα είχε
στην «πραγματικότητα» των Κυπρίων αυτή του η απόφαση. Θεωρώ
πως η ελληνοκυπριακή κοινότητα
βίωσε αυτή την απόφαση ακόμη πιο
έντονα, αφού η στιγμή της ανακοίνωσης ανέτρεψε την «πραγματικότητα» που για 29 τουλάχιστον χρόνια
βίωνε, ότι δηλαδή «ήταν αδύνατον
να περάσει στην άλλη πλευρά ενόσω
το Κυπριακό παραμένει άλυτο και
ευθύνη για αυτό είχε αποκλειστικά
και μόνο η αδιάλλακτη άλλη πλευρά
που λειτουργούσε σαν μαριονέτα
της Τουρκίας».
Μια «πραγματικότητα» που από
το 1974 φρόντισαν να τρέφουν καθημερινά στη συνείδηση των Ελληνοκυπρίων οι εκάστοτε κυβερνήσεις, τα ΜΜΕ, η εκπαίδευση και

58

(Πηγή: Statista, Υπουργείο Υγείας Κύπρου)

Οι μετανάστες
Πηγές από το Υπουργείο Υγείας και την επιστημονική ομάδα

ανέφεραν στην «Κ» ότι ένα από τα θέματα που συζητήθηκε
στο Προεδρικό ήταν και οι μετανάστες. Η κυβέρνηση, βάσει
των συστάσεων των επιστημόνων, θα συμπεριλάβει στη δειγματοληψία και άτομα από αυτή την ομάδα του πληθυσμού,
ώστε να φανεί αν υπάρχουν εστίες μόλυνσης. Αρκετοί ήδη
έχουν περιληφθεί στη δειγματοληψία των 20 χιλιάδων εργαζομένων. Αβεβαιότητα προκαλεί ο αριθμός των ξένων φοιτητών που εργάζονται περιστασιακά, έτσι δεν θα περιληφθούν
στο σχέδιο. Ωστόσο, οι 800 δειγματοληψίες αναμένεται ότι θα
δώσουν την εικόνα και γι’ αυτά τα άτομα. Όσον αφορά τις δομές φιλοξενίας, κατατοπιστική είναι η Έκθεση της Επιτρόπου
Διοικήσεως, η οποία διαπιστώνει ότι σε Κοφίνου και Κοκκινοτριμιθιά τηρούνται αυστηρά υγειονομικά μέτρα. Στο κέντρο
«Πουρνάρα», οι διαμένοντες εφοδιάστηκαν με αντισηπτικά
και μάσκες, ενώ γίνονται απολυμάνσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα. Επίσης, θερμομετρούνται οι εισερχόμενοι, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού. Στην Κοφίνου έχει απαγορευθεί η είσοδος σε όσους δεν εργάζονται στη δομή και γίνονται απολυμάνσεις καθημερινά. Όπως και στην «Πουρνάρα», γίνονται θερμομετρήσεις των εισερχομένων, ενώ και στους δύο
χώρους φιλοξενίας δημιουργήθηκαν χώροι απομόνωσης.

Κύπρο σε πλεονεκτική θέση πανευρωπαϊκά. Ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η δειγματοληψία από 20 χιλιάδες εργαζόμενους, εξαγγέλθηκε
η έναρξη και της τυχαίας δειγματοληψίας από άλλα 800 άτομα. Επίσης, ολοκληρώθηκαν οι 6500 δειγματοληψίες από εργαζόμενους στον
ΟΚΥπΥ. Την Παρασκευή ανακοινώθηκε η επιχορήγηση από το κρά-

τος ακόμα δύο χιλιάδων δειγματοληψιών σε επαγγελματίες που απασχολούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα στους τομείς λιανικού εμπορίου ποτών και τροφίμων. Σκοπός
της νέας πρωτοβουλίας είναι να
επωφεληθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι
15 άτομα σε θέσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

Δεκαεφτά χρόνια μετά από τι;
η Εκκλησία. Η καθημερινότητα των
Ελληνοκυπρίων είχε πάντα μικρές
και ανεπαίσθητες μεν δόσεις από
αδιαλλαξία της τουρκοκυπριακής
ηγεσίας, αποφασιστικότητα και
ζήλο της ελληνοκυπριακής πλευράς
για εξεύρεση μιας λύσης, πόνο και
ανοικτό τραύμα των Ελληνοκυπρίων
που παρουσιάζονταν πάντα να έχουν
την αποκλειστικότητα ή τουλάχιστον
την πρωτιά στον πόνο, καθοριστικές
όμως δε για δημιουργία μιας συνείδησης τόσο συμπαγούς και απόλυτης
που έμοιαζε με την αδιαμφισβήτητη
αλήθεια. Ο πόθος των Ελληνοκυπρίων, ειδικά των προσφύγων είναι
φυσικά αναντίλεκτος και απόλυτα
δικαιολογημένος, η πλαισίωσή του
και η εκμετάλλευσή του όμως από
τους φορείς που ανέφερα προηγουμένως που τον μεγιστοποιούσε υπερθεματίζοντας την αδυναμία εκπλήρωσής του με κάθε ευκαιρία δεν
είναι ούτε δικαιολογημένος, ούτε
τυχαίος. Και ξαφνικά μια ανακοίνωση
ανατρέπει τα πάντα: «Η μετακίνηση
από και προς τα κατεχόμενα επιτρέπεται». Η ανατροπή της πραγματικότητας φυσικά δεν ήταν άμεση
αφού αρχικά έγιναν προσπάθειες
για αμφισβήτηση της υλοποίησης
της απόφασης αυτής. Το πρώτο στά-








Στην επέτειο των 17 χρόνων της διάνοιξης των
οδοφραγμάτων η ελεύθερη μετακίνηση στην άλλη πλευρά έχει δυστυχώς
ξανά απαγορευθεί.
διο αμφισβήτησης ήρθε όπως ήταν
αναμενόμενο από τους ίδιους τους
πολίτες, «Μα είναι δυνατόν να μας
αφήσουν οι Τούρτζιοι να πάμε;» Το
δεύτερο και πολύ σημαντικό στάδιο
ήρθε από την Ελληνοκυπριακή πολιτική ηγεσία που μετά από το αρχικό
μούδιασμα που υπήρξε άρχισε τις
προσπάθειες ηθικοποίησης της υλοποίησης της απόφασης με δηλώσεις
όπως, «Το τείχος δεν έχει πέσει και
το Κυπριακό δεν έχει επιλυθεί». Το
τρίτο φυσικά στάδιο ήρθε από όλους
τους υπόλοιπους με πρωτοπόρους
τα ΜΜΕ που κατά πλειοψηφία υιοθέτησαν τον λόγο της πολιτικής
εξουσίας και που με τίτλους όπως
«Τεχνάσματα Ντεκτάς» και «Τουρίστες στα σπίτια μας» φρόντισαν να
επικυρώσουν τη διαδικασία ηθικοποίησης της πρόθεσης των Ελλη-

νοκυπρίων να περάσουν στην άλλη
πλευρά. Ήταν μια από τις ελάχιστες
φορές όμως που παρόλες τις προσπάθειες δημιουργίας του νοήματος
αυτού που συμβαίνει, οι πολίτες
έδρασαν σαν κοινό που ενεργεί και
όχι σαν μάζα που παθητικά υπακούει,
καθορίζοντας οι ίδιοι, έστω και για
λίγο, την ‘πραγματικότητα’ τους.
Χιλιάδες Ελληνοκύπριοι στήθηκαν
υπομονετικά και εμφανώς συγκινημένοι στην ουρά που σχηματίστηκε
στο οδόφραγμα ώστε να περάσουν
στην άλλη πλευρά, αψηφώντας τα
όποια ρίσκα ή την ανηθικότητα που
χρεώνονταν σε αυτή τους την πράξη.
Και αφού πέρασαν, είδαν, βίωσαν
πράγματα και καταστάσεις που τους
βοήθησαν να συνειδητοποιήσουν
ότι βασικά στοιχεία απουσίαζαν
παντελώς από την πραγματικότητα
των 29 χρόνων που κυριαρχούσε
στις ζωές τους μέχρι εκείνη τη στιγμή. Οι περισσότεροι βρήκαν τις πόρτες των σπιτιών τους ανοικτές, τα
χέρια των Τουρκοκυπρίων συμπολιτών τους απλωμένα να τους καλωσορίζουν, άκουσαν ιστορίες για
τον αποκλεισμό και την καταπίεση
που βιώνουν οι Κύπριοι της άλλης
κοινότητας και ένιωσαν συμπόνια
γι’ αυτούς, ενώ οι παλιότεροι νο-

στάλγησαν τις στιγμές της ειρηνικής
συνύπαρξης αλλά και την εποχή
που το Κυπριακό δεν καθόριζε κάθε
πλευρά την ταυτότητά τους.
Επιστρέφοντας στην άλλη πλευρά οι Ελληνοκύπριοι μίλησαν γι’
αυτά που βίωσαν και η φωνή αυτή
αναγκάστηκε να ακουστεί δημόσια,
γιατί τα ΜΜΕ πρώτα απ’ όλα έπρεπε
να διατηρήσουν τον «μύθο του διαμεσολαβημένου κέντρου της αλήθειας» (μετάφραση της θεωρίας του
Nick Couldry «myth of the mediated
centre»), τον μύθο δηλαδή ότι τα
ΜΜΕ έχουν μια προνομιακή σχέση
με το κέντρο που περιέχει τις νόρμες,
τους κανόνες της κοινωνίας και γι’
αυτό έχουν το αδιαμφισβήτητο δικαίωμα να το αντιπροσωπεύουν.
Ενδεικτικό ήταν πως οι τίτλοι στα
δημοσιεύματα των ΜΜΕ άρχισαν
σταδιακά να αλλάζουν σε, «Το τείχος
ράγισε» και «Επιστρέφουμε Πενταδάκτυλε, κρατήσου λίγο ακόμα».
Φυσικά, η πλειοψηφία της πολιτικής
εξουσίας ακολούθησε, αφού αναγκάστηκε και αυτή να αλλάξει την
πλαισίωση του γεγονότος αφήνοντας
την ηθικοποίηση εκτός του λόγου
της και εστιάζοντας πλέον στο πώς
θα έκανε τη μετακίνηση των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων

από και προς τα κατεχόμενα ομαλότερη ή λιγότερη «επικίνδυνη».
Στην επέτειο των 17 χρόνων της
διάνοιξης των οδοφραγμάτων η
ελεύθερη μετακίνηση στην άλλη
πλευρά έχει δυστυχώς ξανά απαγορευθεί, το κατά πόσο έγινε δικαίως
ή αδίκως αποτελεί μια άλλη μεγάλη
συζήτηση που δεν αποτελεί μέρος
του παρόντος άρθρου. Αυτό που
αξίζει, όμως, να σημειωθεί με αφορμή
την επέτειο αυτής της ιστορικής
στιγμής της διάνοιξης των οδοφραγμάτων, είναι πόσο σημαντικό είναι
να θυμόμαστε πως αυτό που έχουμε
μπροστά μας μπορεί να μοιάζει με
την πιο συμπαγή πραγματικότητα,
αλλά ένα αναπάντεχο γεγονός μπορεί εύκολα να την ανατρέψει και να
μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε
πως τελικά αυτό που έχουμε μπροστά μας δεν είναι παρά μόνο μια
υποκειμενικότητα που μπλοκάρει
πολύ εύστοχα –και συχνά καθόλου
τυχαία– το οπτικό μας πεδίο ώστε
να μπορούμε να δούμε τις πολλές
άλλες υποκειμενικότητες που συνυπάρχουν με την δική μας.

Η κ. Χριστιάνα Καραγιάννη είναι λέκτορας
ΜΜΕ και Πολιτισμικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Frederick.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Εντείνεται η κόντρα
Άγκυρας και Τατάρ
εναντίον του Ακιντζί
Ο κορωνοϊός έφερε πολιτική τρικυμία και οικονομική κατρακύλα
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Η πανδημία του κορωνοϊού και η
οικονομική κρίση που πυροδοτεί
προκαλεί πρωτόγνωρους κλυδωνισμούς στην τ/κ ηγεσία. Η αντιπαράθεση διάφορων πολιτικών δυνάμεων προσλαμβάνει διαρκώς και
μεγαλύτερες διαστάσεις, ενώ στη
διαμάχη εμπλέκεται και η Άγκυρα.
Στο επίκεντρο της κόντρας βρίσκεται η διαχείριση της κρίσης του
κορωνοϊού, που εντείνεται καθημερινά και αναμένεται να έχει αντίκτυπο στις επικείμενες «προεδρικές εκλογές» οι οποίες μετατέθηκαν
για τον Οκτώβριο. Όπως επισημαίνουν έμπειροι Τ/κ αναλυτές, η κρίση
του κορωνοϊού έχει μετατραπεί σε
κορυφαία πτυχή της προεκλογικής
αναμέτρησης.
Η «κυβέρνηση» του Ερσίν Τατάρ
ανταλλάσσει πυρά με τον Μουσταφά Ακιντζί την ώρα που στο εσωτερικό της κοινότητας επικρατεί
κλίμα αναβρασμού. Κατά την διάρκεια των πρώτων εβδομάδων της
πανδημίας του κορωνοϊού, ο κ.
Ακιντζί απηύθυνε δραματική έκκληση προς την Τουρκία, την Ε.Ε.
και τη διεθνή κοινότητα για παροχή
έκτακτης βοήθειας. Γι’ αυτό ο Τ/κ
ηγέτης επικοινώνησε με διάφορες
πρωτεύουσες ενώ απευθύνθηκε
και στην Άγκυρα με επιστολή που
είχε αποδέκτη τον Πρόεδρο Ερντογάν. Σε αυτήν, ο κ. Ακιντζί αναφερόταν στις αυξημένες ανάγκες
της κοινότητάς του εξαιτίας της
κρίσης του κορωνοϊού και ζήτησε
από την Άγκυρα υποστήριξη. Η
επιστολή παραμένει εδώ και βδομάδες αναπάντητη. Το τουρκικό
Προεδρικό, το οποίο έχει διακόψει

τις επαφές του με τον Ακιντζί με
αφορμή την κριτική του Τ/κ ηγέτη
στην εισβολή της Τουρκίας στην
Συρία, δεν εμφανίζεται διατεθειμένο να συνομιλήσει με τον Μουσταφά Ακιντζί ανεξάρτητα αν έχει
μεσολαβήσει η κρίση του Covid19. Το τουρκικό Προεδρικό, αγνοώντας τον κ. Ακιντζί, συνομιλεί διά
μέσου του Αντιπροέδρου Φουάτ
Οκτάι, ο οποίος είναι αρμόδιος για
θέματα της Κύπρου, με την «κυβέρνηση» Τατάρ για τον συντονισμό της αποστολής βοήθειας στην
τ/κ κοινότητα. Όπως επισημαίνουν







Ο Μουσταφά Ακιντζί δεν
αναμετριέται πολιτικά
μονάχα με την Άγκυρα,
αλλά «βρίσκεται στα χαρακώματα» και με την
«κυβέρνηση» Τατάρ, στο
πεδίο της διαχείρισης
της πανδημίας.
καλά ενημερωμένες πηγές της «Κ»
στην Άγκυρα, από την σκοπιά της
τουρκικής προεδρίας, η παραπάνω
εικόνα είναι «το φυσικό αποτέλεσμα
μιας σειράς λανθασμένων και προβληματικών χειρισμών της ηγεσίας
του Μουσταφά Ακιντζί». Σύμφωνα
με τις ίδιες πηγές, ο κ. Ακιντζί έχει
χάσει την εμπιστοσύνη πολλών
στελεχών της κυβέρνησης Ερντογάν και είναι υπεύθυνος για την
προβληματική εικόνα των σχέσεών
του με την Άγκυρα.
Η οργή της Άγκυρας για τον

Ακιντζί, συναντάται ως μοτίβο και
στην πρόσφατη πολιτική αντιπαράθεση στην τ/κ κοινότητα με
αφορμή την παροχή ιατροφαρμακευτικής βοήθειας από τον Νίκο
Αναστασιάδη προς τους Τ/κ κατόπιν
συνεννόησης με τον Μουσταφά
Ακιντζί. Συγκεκριμένα, Άγκυρα και
«κυβέρνηση» Τατάρ διαφωνούν με
την λήψη βοήθειας και μάλιστα, η
«πρωθυπουργία» έφτασε στο σημείο να κατηγορήσει τον κ. Ακιντζί
ως υπεύθυνο λαθρεμπορίου, ενώ
μαζί με την Άγκυρα χαρακτηρίζει
την στάση Ακιντζί για συνεργασία
των δυο κοινοτήτων προς αντιμετώπιση του κορωνοϊού «εξίσου
προβληματική».

Ακιντζί- «κυβέρνηση»

Ο Ερντογάν διέκοψε κάθε επαφή με τον Μουσταφά Ακιντζί με αφορμή την κριτική του Τ/κ ηγέτη στην εισβολή της

Λίγους μήνες πριν από τις «προεδρικές», ο Μουσταφά Ακιντζί δεν
αναμετριέται πολιτικά μονάχα με
την Άγκυρα. Ο Τ/κ ηγέτης «βρίσκεται στα χαρακώματα» και με την
δεξιά «κυβέρνηση». Από τις πρώτες
ώρες της κρίσης, οι δυο πλευρές
αναμετριούνται στο πεδίο της διαχείρισης της πανδημίας. Ο κ. Ακιντζί
διαφωνεί με σειρά χειρισμών της
«κυβέρνησης» Τατάρ. Λ.χ. χαρακτηρίζει ως «απαράδεκτα καθυστερημένη» την επιβολή ολικού
lockdown και ασκεί κριτική με το
σκεπτικό ότι αγνοεί τις παγκύπριες
διαστάσεις της επιδημίας και φυσικά τις δραματικές κοινωνικοοικονομικές της εκφάνσεις. Η «κυβέρνηση» απαντά στο «Προεδρικό»
προβάλλοντας την άποψη ότι ο κ.
Ακιντζί επιχειρεί να μετατρέψει
την διαχείριση της κρίσης σε ένα
είδος προσωπικού show έτσι ώστε
να αυξήσει τα ποσοστά του εν όψει

των «προεδρικών». Πηγή προσκείμενη στον «πρωθυπουργό» λέει
χαρακτηριστικά: «Ο Ακιντζί είναι
άνθρωπος της show business. Λατρεύει την προβολή της εικόνας
του. Γι’ αυτό άλλωστε για δυο χρόνια έτρεχε από την μια διάσκεψη
στην άλλη χωρίς εντούτοις να σημειώσει κανένα θετικό αποτέλεσμα.
Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος είναι
παθιασμένος με την προβολή των
ηγετικών του ικανοτήτων, επιχειρεί
να παραβιάσει το Σύνταγμα και να
χώσει την μούρη του στο έργο της
κυβέρνησης. Τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και οι υπουργοί έχουν επίγνωση της κατάστασης και με προσεκτικές κινήσεις υποχρεώνουν
τον Τ/κ ηγέτη να επανέλθει στη
συνταγματική τάξη».
Μπορεί η πηγή της «πρωθυ-

Τουρκίας στην Συρία, γι’ αυτό και δεν απάντησε στην επιστολή του Τ/κ ηγέτη για οικονομική βοήθεια, ενώ δέχεται και
πυρά διότι έλαβε ιατροφαρμακευτική βοήθεια από τον Νίκο Αναστασιάδη.
πουργίας» να επιχειρεί να εκπέμψει
την εικόνα μιας «κυβέρνησης» που
ελέγχει την κατάσταση, ωστόσο
οι τελευταίες πληροφορίες από την
κατεχομένη Λευκωσία οδηγούν
στο αντίθετο συμπέρασμα: «Ο
«πρωθυπουργός» όχι μόνο δυσκολεύεται να ελέγξει την πανδημία
και την ένταση στις σχέσεις με το
«προεδρικό», αλλά ταυτόχρονα βρίσκεται αντιμέτωπος με μια χαοτική
εικόνα και στο εσωτερικό του «κυβερνητικού» συνασπισμού», λέει
στην «Κ» πηγή με πολύ καλή γνώση
του παρασκηνίου.
Ο μεγάλος αναβρασμός στο εσωτερικό της «κυβέρνησης» έχει τρεις
σημαντικές πτυχές. Πρώτον, αφορά
την επιδείνωση των σχέσεων του
Κόμματος Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ),
του μεγαλύτερου συνέταιρου της

«κυβέρνησης», με τον μικρότερο
εταίρο, το Κόμμα του Λαού (Κ.Λ.)
του Κουντρέτ Όζερσαϊ, ο οποίος
διαφωνεί με σειρά αποφάσεων και
χειρισμών της «πρωθυπουργίας»
και τάσσεται υπέρ της σύστασης
«κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας».
Δεύτερον, στο εσωτερικό του ΚΕΕ
υπάρχουν ομάδες που δεν αποδέχονται την ηγεσία του Ερσίν Τατάρ
και καιροφυλαχτούν για να οδηγήσουν την «κυβέρνηση» σε διάλυση και να απομακρύνουν τον κ.
Τατάρ από την ηγεσία της Δεξιάς.
Τέλος, τόσο το Κόμμα Αναγέννησης
(Κ.Α.), (των εποίκων) όσο και το
Δημοκρατικό Κόμμα (Δ.Κ.) του Σερντάρ Ντενκτάς, πιέζουν το ΚΕΕ για
σχηματισμό νέας «κυβέρνησης»
στην οποία να εκπροσωπούνται
όλες οι αποχωρήσεις της τ/κ Δεξιάς.

ποίησης της εθνικής οικονομίας και
του έθνους-κράτους. Η ταύτιση αυτής της λογικής με αυτήν που διέπει
τη«μεγάλη απομόνωση» που βιώνουμε σήμερα μόνο προϊόν εννοιολογικής σύγχυσης μπορεί να είναι.
Η «μεγάλη απομόνωση» δεν προήλθε
από την ανάγκη προστασίας της
κοινωνίας ή της οικονομίας. Αντίθετα, θυσίασε τις εθνικές οικονομίες
στο όνομα της προστασίας των ατόμων, προαναγγέλλοντας μια βαθιά
παγκόσμια οικονομική κρίση – the
great lockdown, όπως ήδη την αποκαλούν οι οικονομικοί αναλυτές. Η
λογική της είναι αυστηρά ανθρωποκεντρική. Προτεραιότητά της δεν
είναι η εθνική ασφάλεια, αλλά η ανθρώπινη ασφάλεια. Δεν προδιαγράφει μια κοινωνία επιτήρησης, αλλά
μια κατάσταση αυξημένης επαγρύπνησης της Πολιτείας και των πολιτών.
Η κοινωνία του «μεγάλου εγκλεισμού» ούτε καν διανοήθηκε να κλείσει την οικονομία της για να προστατεύσει ευπαθείς ομάδες από την
ασιατική γρίπη (1956-1958) ή τη γρίπη του Χονγκ-Κονγκ (1968-1970),
που άφησαν πίσω τους εκατομμύρια
θύματα παγκοσμίως. Αντίθετα οι
πανδημίες αυτές πέρασαν απαρατήρητες και ξεχάστηκαν. Η προστασία των ανθρώπων δεν ήταν θέμα
εθνικής ασφάλειας. Η σημερινή παγκόσμια πολιτική προστασίας και
του πλέον ευάλωτου και αντιπαραγωγικού συνανθρώπου μας υποδηλώνει κάτι εντελώς διαφορετικό και
άγνωστο μέχρι τώρα. Τα μέτρα της
«μεγάλης απομόνωσης» αποτελούν
την έμπρακτη απόδειξη ότι έχουμε
πλέον εισέλθει στην εποχή μιας
νέας, καινοφανούς ευαισθησίας. Η
νέα αυτή ευαισθησία έχει τις ρίζες
της στην περίφημη ομιλία περί των
τεσσάρων ελευθεριών του Franklin
Delano Roosevelt (1882-1945), στο

Αμερικανικό Κογκρέσο τον Ιανουάριο του 1941. Ενώ μαίνεται ο Δεύτερος Παγκόσμιος πόλεμος και ενώ
η Αμερική δεν έχει ακόμη εισέλθει
σε αυτόν στο πλευρό των συμμάχων,
δεσμευμένη από το απομονωτικό
της δόγμα, ο Roosevelt τονίζει ότι
δίπλα στις κλασικές ελευθερίες της
έκφρασης και της πίστης πρέπει να
τοποθετηθούν και οι ελευθερίες από
τον φόβο και από την ανάγκη. Οι
δύο νέες αυτές ελευθερίες θα αποτελέσουν το θεμέλιο για το νέο δόγμα
της «ανθρώπινης ασφάλειας», όπως
αυτό θα εκφρασθεί από τα Ηνωμένα
Έθνη αμέσως μετά την πτώση του
σιδηρού παραπετάσματος, το 1994.
Η «ανθρώπινη» ασφάλεια αποτελεί
μια ολιστική προσέγγιση των απειλών κατά της ανθρωπότητας. Οι βασικές της γραμμές είναι ο γενικευμένος αφοπλισμός ώστε καμία χώρα
να μην απειλεί τις γείτονες, η προστασία του περιβάλλοντος, η προστασία από μολυσματικές ασθένειες,
η αειφόρος οικονομική ανάπτυξη.
Με στόχο την ευημερία των ατόμων,
η υλοποίηση του προγράμματος της
ανθρώπινης ασφάλειας δεν επαφίεται μόνο στις κυβερνήσεις, αλλά
στην ευρύτερη συμμαχία τοπικών,
εθνικών και διεθνών οργανώσεων
και οργανισμών. Πρώτιστα, επαφίεται στην ευαισθητοποίηση των πολιτών, οι οποίοι καλούνται να γίνουν
οι ίδιοι το μέσο για την ασφάλειά
τους, εντοπίζοντας και εφαρμόζοντας
λύσεις για την αντιμετώπιση της
ανασφάλειας. Η κοινωνία της επιτήρησης του «μεγάλου αδερφού»
δίνει τη θέση της στην κοινωνία
της εγρήγορσης του ενημερωμένου
και υπεύθυνου πολίτη.

ΑΡΘΡΟ / Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑ

Ο μεγάλος εγκλεισμός

Π

ολλά άρθρα έχουν γραφτεί
τελευταία με αφορμή τα περιοριστικά μέτρα που έχουν
ληφθεί σε όλο σχεδόν τον κόσμο
για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
Πολλά κράτη, εκτός από τον αναγκαστικό κατ’ οίκον περιορισμό,
έχουν πάρει και μέτρα ελέγχου των
μετακινήσεων με ηλεκτρονικές μεθόδους χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της κινητής τηλεφωνίας.
Την ίδια στιγμή ετοιμάζονται εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα που θα
προειδοποιούν για τυχόν μολυσμένα
άτομα στον χώρο. Ζούμε άραγε σε
μια εποχή αποθέωσης της κοινωνίας
της επιτήρησης; Έχουμε μήπως
αποδεχθεί ως κοινωνικά όντα τη γενικευμένη εφαρμογή του «πανοπτικού» του Jeremy Bentham; Βρισκόμαστε κοντά στη δυστοπία του «μεγάλου αδερφού» του George Orwell
και στο ξεκίνημα ενός παγκόσμιου
ολοκληρωτικού συστήματος; Έχουμε απεμπολήσει τα δικαιώματά μας
μπροστά στον φόβο του άγνωστου,
αόρατου και ύπουλου εχθρού που
προκάλεσε την πανδημία βάζοντας
«λουκέτο» στις κοινωνίες μας;
Η λογική του «μεγάλου εγκλεισμού» εγκαθίσταται στις ευρωπαϊκές
κοινωνίες κατά την κλασική εποχή,
η οποία διαδέχεται την Αναγέννηση.
Ο Michel Foucault (1926-1984), ο
σπουδαιότερος Γάλλος φιλόσοφος
του εικοστού αιώνα, ανέλυσε σε βάθος τη γέννηση, την εξέλιξη και τη
λογική της κοινωνίας της επιτήρησης
και της τιμωρίας κατά τον 17ο αιώνα,
προτάσσοντας τον όρο του «μεγάλου
εγκλεισμού». Κατά τον Foucault, η
λογική της επιτήρησης, η οποία οδηγεί στη λειτουργία θεσμών εγκλεισμού, όπως το δίκτυο των «γενικών
νοσοκομείων» στη Γαλλία και αντίστοιχων δομών στην Αγγλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ολλανδία,
συνδέεται άμεσα με την ηθική της








Η λογική του «μεγάλου
εγκλεισμού» είναι η εργαλειοποίηση των απελπισμένων και εξαθλιωμένων μαζών στον βωμό
της ισχυροποίησης της
εθνικής οικονομίας και
του έθνους-κράτους.
εργασίας και την άνοδο της πολιτικής
μορφής του έθνους-κράτους. Πιο
συγκεκριμένα, στις δομές αυτές που
δεν ήταν ιατρικά ιδρύματα, διαβιούσαν χωρίς καμία διαφοροποίηση
επαίτες, άεργοι, άνεργοι, άποροι,
ταραξίες, τρελοί, κακοποιοί, πόρνες,
άνδρες με έκλυτο βίο και κάθε είδους
περιθωριακοί, οι οποίοι αντιμετωπίζονταν ως εχθροί της ηθικής τάξης.
Στην Ιστορία της τρέλας στην κλασική εποχή (1972), ο Γάλλος φιλόσοφος σημειώνει: «Συνιστάται ιδιαίτερα η καταδίωξη των αγυρτών
και ζητιάνων, καθώς και όλων εκείνων που ζούνε άεργοι και αρνούνται
να δουλέψουν για λογικά μεροκάματα ή σπαταλούν ό,τι έχουν στις
ταβέρνες».
Το σύστημα αυτό εξελίχθηκε και
εξειδικεύτηκε κατά τον 18ο και τον
19ο αιώνα με τη γέννηση των θεσμών του ασύλου, του αναμορφωτηρίου και της φυλακής. Στον γενικό
και αδιαφοροποίητο χαρακτήρα του
εγκλεισμού θα επιστρέψει η Ευρώπη
μόνο με τη θηριωδία των στρατοπέδων συγκέντρωσης, σχολιάζει ο
Foucault. Ταυτόχρονα δημιουργείται
ένα πυκνό δίκτυο από αστυνομικούς,
χωροφύλακες, κληρικούς, μέλη θρησκευτικών οργανώσεων, σωφρονιστικούς, δημοτικούς και διοικητικούς
υπαλλήλους με σκοπό την επιτήρηση

των πόλεων και της υπαίθρου. Οι
φορείς αυτοί επιβάλλουν τον εγκλεισμό χωρίς δίκη ή άλλη διαδικασία
νομιμοποίησης της στέρησης της
ελευθερίας σε όλους όσοι εμπίπτουν
στις πιο πάνω κατηγορίες. Το αστυνομικό κράτος εγγυάται την απρόσκοπτη λειτουργία της κοινωνίας
της επιτήρησης. Σκοπός των μέτρων,
όπως ανέλυσε ο Foucault στα μαθήματά του στο Κολλέγιο της Γαλλίας
κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 19751976, ήταν «να προστατευτεί η κοινωνία». Η αργία, «μήτηρ πάσης κακίας», θεραπεύεται μόνο με την εργασία, η οποία θα καταστήσει τη
συγκεχυμένη αυτή μάζα ανθρώπων
«χρήσιμη στην κοινωνία». Οι τρόφιμοι θα εξαναγκασθούν σε εργασία
σε σημείο που αρκετά από τα ιδρύματα σε όλη την Ευρώπη να εξειδικευτούν στην παραγωγή συγκεκριμένων προϊόντων. Η εργασία είναι
ο πυλώνας της οικονομίας, η οποία
με τη σειρά της είναι ο πυρήνας της
ισχύος του έθνους-κράτους. Ο πληθυσμός των δομών εγκλεισμού αυξομειώνεται ανάλογα με τις οικονομικές συνθήκες. Τα ιδρύματα απορ-

ροφούν φτωχούς και ανέργους κατά
τη διάρκεια των κρίσεων, εμποδίζοντας έτσι εξεγέρσεις και επαναστάσεις. Σε περιόδους ακμής της
οικονομίας κρατούν χαμηλά τους
μισθούς, διοχετεύοντας στην αγορά
εργασίας τα φτηνά χέρια των τροφίμων τους. Κάτι τέτοιο βέβαια θα
αποδειχθεί μη βιώσιμο, διότι παράγει
μια νέα τάξη φτωχών και κακοπληρωμένων εργατών. Με τον τρόπο
αυτό, ένα σημαντικό ποσοστό του
πληθυσμού ζει με τον φόβο του εγκλεισμού σε πόλεις υπό διαρκή επιτήρηση. Ο «μεγάλος εγκλεισμός»,
το αστυνομικό κράτος και η κοινωνία
της επιτήρησης, διαμορφώνουν «σε
μια πολυσύνθετη ενότητα μια νέα
ευαισθησία μπρος στη δυστυχία»
και «γεννά μια ηθική της εργασίας»,
καταλήγει ο Foucault. Η νέα ευαισθησία αδιαφορεί για ατομικά δικαιώματα και ελευθερίες, ενώ στοχεύει αποκλειστικά στην προστασία
της κοινωνίας, της οικονομίας και
του κράτους. Η λογική του «μεγάλου
εγκλεισμού» είναι η εργαλειοποίηση
των απελπισμένων και εξαθλιωμένων μαζών στον βωμό της ισχυρο-

Ο κ. Παναγιώτης Χριστιάς είναι αν. καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου και
εταίρος ερευνητικών κέντρων των Πανεπιστημίων Λωρραίνης και Στρασβούργου.
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Σύνδρομα Κοπεγχάγης σε καιρούς κορωνοϊού
Ο εφιάλτης του Πετρίδη

Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Αν υπάρχει κάποιος υπουργός που αυτή την
περίοδο κάθεται σε αναμμένα κάρβουνα,
αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Πετρίδης. Και
επειδή οι εξηγήσεις προλαβαίνουν τις παρεξηγήσεις, ο υπουργός Οικονομικών έχει αρχίσει να βλέπει εφιάλτες, ειδικά όταν συγκρίνει τις περσινές επιδόσεις των κρατικών
ταμείων, από πλευράς εσόδων, με τις φετινές. Η διαφορά είναι τρομαχτική, όπως λένε
στο ΥΠΟΙΚ, ειδικά στο κομμάτι του ΦΠΑ και
των φόρων από τα καύσιμα. Στο οικονομικό
επιτελείο, η κατάσταση που επικρατεί παρομοιάζεται με έναν κουβά με τρύπα στον πάτο, συνεχή διαρροή οικονομικών πόρων για
στήριξη του πληθυσμού, χωρίς να υπάρχουν
νέα έσοδα. Αυτό που τρομάζει είναι να πάει
κάτι στραβά με τη σταδιακή επανεκκίνηση
της οικονομίας. Πρόσωπο με βαθιά γνώση
των δημόσιων οικονομικών μου έλεγε επί
λέξει πως σε μια τέτοια περίπτωση, η κατάσταση που θα δημιουργηθεί θα είναι άνευ
προηγουμένου και μη αναστρέψιμη.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

••••

«comme ci comme ca», ελληνιστί
«έτσι κι έτσι» ο φρέσκος υφυπουργός
Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής
Πολιτικής για το έργο της ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης των αιτήσεων και
καταβολής των επιδομάτων. Την επόμενη φορά, κ. Κόκκινε, δεν θα υπάρχει δικαιολογία, για να εξηγούμαστε.

Φτου ξελευτερία

Θεού θέλοντος και κορωνοϊού επιτρέποντος, φαίνεται ότι πλησιάζει η μέρα άρσης του
εγκλεισμού. Την επόμενη εβδομάδα θα ληφθούν καθοριστικές αποφάσεις για τον χρόνο αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα αρθούν το μέτρα. Όλα δείχνουν πως οι τελικές
αποφάσεις θα ληφθούν στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο και εφόσον θα έχει προηγηθεί μια ακόμη σύναξη των σοφών επιστημόνων, υπό τον Νίκο Αναστασιάδη. Η 4η Μαΐου
παρουσιάζεται ως η ημερομηνία έναρξης
της σταδιακής επιστροφής στην κανονικότητα. Πάντως, η ομάδα των επιστημόνων, που
συμβουλεύει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας,
δεν φαίνεται να συμμερίζεται το γενικότερο
κλίμα ευφορίας που δημιουργείται. Άσχετα
από τις τελικές αποφάσεις που θα πάρει ο
Νίκος Αναστασιάδης, κάποιοι εξ αυτών υποστηρίζουν σθεναρά πως εάν δεν μηδενιστεί
η καμπύλη των νέων κρουσμάτων δεν μπορεί να ανακοινωθεί ημερομηνία άρσης μέτρων. Αυτά ακούει ο υπουργός Οικονομικών
και παίρνει υπογλώσσια, ειδικά όταν βάζει το
χέρι του στην κρατική πούγγα.

••••

Ο Αλέκος Μαρκίδης

Πληθωρικός με έντονο λόγο, νομικό και πολιτικό, ο Αλέκος Μαρκίδης σηματοδότησε με
τη στάση του τα δημόσια πράγματα του τόπου, τα τελευταία 30 χρόνια. Ακόμα και εκεί
όπου θεωρούσε ότι αδίκησε είχε το θάρρος
και τον τρόπο να επανορθώσει. Ακόμα και

Τώρα που καλομάθαμε να ζούμε «ελεύθεροι» πίσω από κάγκελα και κλειδαριές, άντε να επιστρέψουμε στην κανονική ζωή. Όπως το φυλακισμένο καναρίνι που όταν ανοίξει το κλουβί, λουφάζει σε μια γωνιά τρέμοντας την ελευθερία που του δίνεται.

αν επρόκειτο για ένα πρωτόβγαλτο δημοσιογράφο από τον οποίο αποστέρησε τον ενθουσιασμό της πρώτης δημοσιογραφικής
επιτυχίας του, προκειμένου να διαφυλάξει,
κατά τον ίδιο, ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα, αυτό με τις τουρκοκυπριακές περιουσίες. Ο Αλέκος Μαρκίδης, με τον τρόπο του,
φρόντισε στη συνέχεια να δείξει την εκτίμηση και τον σεβασμό του, στον πρωτόβγαλτο δημοσιογράφο, χτίζοντας μια ζεστή
επαγγελματική σχέση μέχρι το τέλος. Ακόμα
και όταν βρισκόταν κλινήρης στο νοσοκομείο, ακόμα και όταν δεν ήταν σε θέση να
επικοινωνήσει, πάντα ανταποκρινόταν σε
όσους, λόγω άγνοιας της φυσικής του κατάστασης, τον αναζητούσαν στο τηλέφωνο.
Αυτός ήταν ο Αλέκος Μαρκίδης. Ένα πρόσωπο που κατάφερε να βάλει στο ίδιο τραπέζι,
τη νομική επιστήμη, την ανθρωπιά και την
άχαρη τέχνη της πολιτικής.

••••

Οι Παπαφλέσσες

Κάποιοι ιεράρχες, με αφορμή το μπαϊράκι
που σήκωσαν μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα,
για τα μέτρα με τις συναθροίσεις, ζουν σε
άλλες εποχές. Νομίζουν πως βρίσκονται σε
καιρούς διωγμών της Ορθοδοξίας. Απλώς να
υπενθυμίσουμε στους άγιους πατέρες πως
η Κύπρος αποτίναξε τον οθωμανικό ζυγό πάνω από έναν αιώνα. Τα περί διωγμών που
διαλαλούν με πάθος, κάποιοι ιεράρχες από
άμβωνος με όλο το σέβας είναι στη σφαίρα
της φαντασίας και της παραζάλης τους. Παπαφλέσσες τη σήμερον ημέρα δεν υπάρχουν, τουλάχιστον στην Κύπρο. Άσε που
υπάρχουν και κάποιοι που πιστεύουν πως οι
ίδιοι είναι και θεματοφύλακες των ιερών και
οσίων της Ορθοδοξίας. Κάποιος πρέπει να
τους πει πως αυτό λέγεται αλαζονεία. Δεν
είμαι θεολόγος αλλά δεν νομίζω να είναι σημάδια ταπεινότητας, κάποιοι προφέσορες
ιεράρχες μας, να λένε δεξιά και αριστερά
για ελλείματα άλλων όμορων Εκκλησιών

που πειθάρχησαν με τα μέτρα κατά της πανδημίας.

••••

Στον ανακριτή

Η θέση του κληρικού δεν είναι κάθε τόσο
και λιγάκι να περνά από κάποιο ανακριτικό
γραφείο και να δίνει καταθέσεις. Πάντως το
τελευταίο διάστημα, ο μητροπολίτης Μόρφου όλο και πιο συχνά απασχολεί την Αστυνομική Διεύθυνση Ευρύχου. Πρώτα με τον
λόγο του, για ένα κομμάτι της κοινωνίας και
τώρα με τη δημόσια προτροπή του, σε αστυνομικά όργανα εν ώρα υπηρεσίας να παρανομήσουν. Ήδη οι ανακριτές στην Ευρύχου
που έχουν αναλάβει την υπόθεση μέσα στη
Μεγάλη Εβδομάδα επικοινώνησαν και με
δημοσιογράφους οι οποίοι ασχολήθηκαν,
επαγγελματικά, με τα καμώματα του Άγιου
Μόρφου. Πανιερώτατε, να ξέρετε πως οι
δημοσιογράφοι δεν είναι η έκφραση του κα-

κού που σκανδαλίζουν τους ιεράρχες. Άποψη την οποία είχατε κάποτε και αναθεωρήσατε μετά την κρίση εντός της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου το 2000, σε
κατ’ ιδίαν συζητήσεις με κάποιους δημοσιογράφους που τότε μιλούσατε.

••••

Τι χαστούκι και αυτό…

Κάθε φορά που η Τουρκία ξεδιπλώνει και
μια καραμπινάτη πρόκληση, μέσα στην κυπριακή ΑΟΖ όλα τα λεφτά είναι οι αντιδράσεις Αμερικανών, Βρετανών και των Ευρωπαίων εταίρων μας. Πώς λέμε copy paste με
μικρο-αλλαγές, στο γεωγραφικό προσδιορισμό των προκλήσεων. Τουλάχιστον αγαπητοί
στρατηγικοί σύμμαχοι αν θέλετε να κρατήσετε τα προσχήματα, χαϊδεύοντας τα αφτιά
μας αλλάξτε τη φρασεολογία γιατί ουδείς
πλέον δίνει σημασία στα «ηχηρά» διπλωματικά χαστούκια σας στην Άγκυρα.
Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ

Με αφορμή μια θλιβερή επέτειο
Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

ναμή της η Αριστερά, στην Ελλάδα
της Μεταπολίτευσης, την οφείλει
στη σκοταδιστική ηλιθιότητα και
στην απερίγραπτη χωριατιά της
χούντας. Σε αυτή την καταραμένη
οφείλει το περίφημο ηθικό πλεονέκτημά της, που ακόμη το επισείει,
έστω και κουρελιασμένο μετά την
πενταετία του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε κάθε επέτειο του πραξικοπήμα-

τος της 21ης Απριλίου 1967, είναι
καθιερωμένο τα πολιτικά κόμματα
να βγάζουν τις γνωστές, διδακτικού
περιεχομένου, ανακοινώσεις και
κάνουν πολύ καλά, ουδεμία αμφιβολία επ’ αυτού. Γιατί όμως, διερωτώμαι, είναι πάντα τα κόμματα της
Αριστεράς εκείνα που έχουν το
πρώτο βιολί στον θρήνο και στον
οδυρμό για την 21η Απριλίου. Είμαι
βέβαιος –και ασφαλώς η βεβαιότητά μου είναι ανοικτή στην αμφισβήτηση οποιουδήποτε– ότι αν κάποιοι
οφείλουν πραγματικά να θρηνούν
και να οδύρονται, πολύ περισσότερο επειδή εκείνοι ακόμη υφίστανται τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις
της δικτατορίας, είμαστε εμείς οι
κεντροδεξιοί.

Δεν λέω, ούτε και μου περνάει από

Δεν πιστεύω ότι σώφρων άνθρω-

πος θα διαφωνούσε με τη διαπίστωση ότι η λεγόμενη χούντα των
συνταγματαρχών, 1967-1974, ήταν
το χειρότερο που μας συνέβη στη
μεταπολεμική ιστορία μας. Μας
αρέσει να την προσδιορίζουμε με
διάφορα επίθετα, που πάντοτε
σπρώχνουν την ευθύνη σε κάποιους άλλους (ξενοκίνητη, αμερικανοκίνητη κ.λπ.), η πραγματικότητα
όμως είναι ότι την έκαναν Ελληνες
και, συγκεκριμένα, το πιο φανατικό,
καθυστερημένο και βλαμμένο κομμάτι της Δεξιάς.

Εκτός από την κατάλυση της δημο-

κρατίας και της πολιτικής ελευθερίας, τους διωγμούς και τα βασανιστήρια, η χούντα ανέκοψε και την
πίεση της κοινωνίας, ιδίως των περισσότερο δυναμικών στρωμάτων
της, όπως οι νέοι, πίεση για περισσότερες ελευθερίες, ατομικές και
κοινωνικές. Τη δεκαετία του 1960,
δεν ήσαν όλοι οι νέοι που συμμετεί-

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

χαν στις διαδηλώσεις αριστεροί, με
την αυστηρή έννοια του όρου. (Μόνον οι μετέπειτα χουντικοί το αντιλαμβάνονταν έτσι.) Ησαν παιδιά, τα
οποία, χάρη στη ραγδαία οικονομική ανάπτυξη των μεταπολεμικών
χρόνων, είχαν ζήσει καλύτερα από
τους γονείς τους και ζητούσαν το
άνοιγμα της κοινωνίας, ζητούσαν
δημοκρατική διαφάνεια, ατομικά
δικαιώματα και κοινωνικές ελευθερίες. Το ίδιο συνέβαινε τότε παντού
στη «Δυτική Ευρώπη», κατά τον όρο
της εποχής. Ηταν το αποτέλεσμα
της επιτυχίας του πολιτικού και οι-

κονομικού συστήματός της.
Ολο αυτό το κοινωνικό κίνημα, η
χούντα το κατεδίωξε και το συνέτριψε, με τη λογική συνέπεια να χαρίσει στην Αριστερά ολόκληρη την
ατζέντα του κοινωνικού εκσυγχρονισμού. Θυμίζω ότι μόλις τέσσερις
ημέρες πριν από την εκδήλωση του
στρατιωτικού πραξικοπήματος, η
αστυνομία είχε διακόψει με άγριο
ξύλο τη συναυλία των Rolling Stones, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού,
επειδή –άκουσον, άκουσον!– ο
Τζάγκερ ή κάποιος άλλος είχε πετά-

ξει στο πλήθος κόκκινα λουλούδια.
Εκείνοι που διέπραξαν το πραξικόπημα, τέσσερις ημέρες αργότερα,
ήσαν οι «υπηρέτες» εκείνων που
κυβερνούσαν. Δεν ήταν λοιπόν επόμενο να πρέπει, φέρ’ ειπείν, να
φθάσουμε στη δεκαετία του 1980
με κυβερνήσεις σοσιαλιστικές,
ώστε να υπάρξει πρόοδος στην ισότητα των δύο φύλων, με τη μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου; Ο συντηρητισμός είχε εξευτελισθεί από τη χούντα. Μετά την
επταετία της, για να είσαι προοδευτικός στα κοινωνικά ζητήματα,

έπρεπε να είσαι αριστερός – ήταν
περίπου σαν προϋπόθεση. Διαφορετικά, όφειλες να συνηθίσεις την
πολιτική μοναξιά σου.
Για να επανέλθω στην αρχική απο-

ρία μου όμως, τόσα χρόνια μετά τη
χούντα, έχοντας μπει πλέον σε μια
νέα εποχή μετά την οικονομική χρεοκοπία του συστήματος που δημιουργήθηκε με τη Μεταπολίτευση
του 1974, είναι κουραστικό η βελόνα της Αριστεράς να μένει διαρκώς
κολλημένη στον θρήνο και στην οιμωγή για την 21η Απριλίου. Τη δύ-

το μυαλό, να κάνουν πάρτι! Εξάλλου
οι γενιές που διαμορφώθηκαν από
την τροπή που έδωσε η χούντα
στην πορεία μας είναι ακόμη εδώ –
πιο σωστά, είμαστε, καθώς ακόμη
θυμάμαι το τανκ στην πλατεία Πλαστήρα, εκεί όπου έπρεπε κανονικά
να ήταν το σχολικό. Αλλά, βρε παιδί
μου, να αλλάξουν κάπως τον σκοπό!
Υποθέτω –τι άλλω μπορώ να κάνω;–
ότι οι λόγοι αυτής της εμμονής είναι
εκκλησιαστικοί. Ας τους πούμε έτσι,
λόγω των μεγάλων ομοιοτήτων
θρησκείας και Αριστεράς. Οπως και
στην Εκκλησία, έτσι και στην Αριστερά, τα τροπάρια δεν αλλάζουν.
Γράφτηκαν κάποτε με θεία επίνευση και αυτό ήταν, πάει και τελείωσε
εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.

Είναι δυνατόν;

Καταλαβαίνω ότι η τιμή του 1,50 ευρώ ανά γεύμα, για τη σίτιση των
απόρων, είναι μικρό ποσό. Τόσο μικρό, ώστε να προκαλεί αμφιβολίες
για την ποιότητα της τροφής που
προσφέρεται και, επιπλέον, να δικαιολογεί σκέψεις για αύξηση της
τιμής, εφόσον συνεπάγεται και
άνοδο της ποιότητας. Αλλά η εκτόξευση από το 1,5 ευρώ στα 7 δεν είναι τουλάχιστον υπερβολική; Θα
χρειασθεί να επανέλθω όμως...
ΦΑΛΗΡΕΥΣ

kassimatis@kathimerini.gr

ΓΝΩΜΕΣ
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Η εποχή
των ειδικών

Αλέκος Μαρκίδης
In Memoriam

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις
στον τρόπο διαχείρισης της πανδημίας
είναι η πανηγυρική αναγνώριση του προβαδίσματος των επιστημόνων. Αυτοί έχουν
τον πρώτο λόγο και οι πολιτικοί ακολουθούν.
Και όπου συνέβηκε το αντίθετο, όπου δηλαδή οι πολιτικοί παρέμειναν αγκιστρωμένοι στο υπερεγώ
τους (βλέπε Τραμπ, Τζόνσον, Ερντογάν) τα αποτελέσματα
ήταν σαφώς χειρότερα για τη χώρα τους. Συνεπακόλουθο
αυτής της διαπίστωσης είναι και το συμπέρασμα πως οι
πολιτικοί που κερδίζουν ξανά την εμπιστοσύνη του
κόσμου είναι εκείνοι, οι οποίοι αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα της αντιστροφής των ρόλων. Και διαμορφώνουν
την πολιτική τους βάσει των συμβουλών των ειδικών
προκειμένου να διαχειριστούν κατά το μέγιστο δυνατό
τρόπο την πανδημία. Αυτό συνέβηκε και στη χώρα μας.
Πριν από την πανδημία η κυβέρνηση και δη ο πρόεδρος
είχαν χάσει το στοίχημα της εμπιστοσύνης του κόσμου
και σ’ αυτό συνέτειναν ένα σωρό πράξεις και παραλείψεις
τους, που αποδείκνυαν την ανεπάρκειά τους να παραμερίσουν τις δικές τους ιδεοληψίες και δοσοληψίες, προκειμένου να δράσουν υπέρ του δημόσιου συμφέροντος.
Κατά τον ίδιο τρόπο απώλεσαν την εμπιστοσύνη μας και
οι λοιποί αρχηγοί κομμάτων, οι οποίοι δεν έπειθαν πως
μάχονταν για την υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος,
αλλά για την προάσπιση των μικροκομματικών τους συμφερόντων. Η πανδημία έφερε, ωστόσο, τα πάνω κάτω.
Η κυβέρνηση δίνοντας χώρο στους επιστήμονες και προσαρμόζοντας τις πολιτικές της αποφάσεις με γνώμονα
την προστασία της δημόσιας υγείας, όπως αυτή υπαγορευόταν από τις οδηγίες των ειδικών, κατάφερε εκείνο
που πριν από λίγους μήνες θα θεωρούσαμε σχεδόν
αδύνατο: Να εμπνεύσει εμπιστοσύνη. Ακόμα κι αν κάποιος
εντοπίζει λάθη σε ό,τι αφορά τα οικονομικά μέτρα ή άλλες
παραμέτρους των συνεπειών της πανδημίας, αυτά δεν
αναιρούν την εν λόγω διαπίστωση. Η πραγματικότητα
είναι πως νιώσαμε ότι οι κυβερνώντες έκαναν το μέγιστο
που μπορούσαν. Και ο μοναδικός λόγος που το νιώσαμε
ήταν ακριβώς γιατί δήλωσαν εξαρχής πως έδωσαν προβάδισμα στους επιστήμονες. Είναι, λοιπόν, ενδιαφέρον
να εστιάσουμε σε αυτή την παρατήρηση ώστε να θέσουμε
ένα καίριο ερώτημα το οποίο αφορά στην επόμενη μέρα.
Ποιο είναι αυτό; Μήπως οφείλουμε να εισέλθουμε στην
νέα εποχή που μας περιμένει αναβαθμίζοντας καθοριστικά
τον ρόλο των ειδικών στους πολιτικούς μας σχεδιασμούς;
Σκεφτείτε το εξής: Πόσο βελτιωμένη θα ήταν η ζωή μας
αν οι εκάστοτε κυβερνήσεις μας έδιναν βαρύτητα στη
γνώμη των ειδικών σε όλους τους τομείς (στο περιβάλλον,
στον πολιτισμό, στη δημόσια υγεία, στην οικονομία κτλ.)
αντί να θεωρούν εαυτούς ειδικούς για θέματα τα οποία
η ανεπάρκειά τους είναι προφανής. Πώς θα ήταν η ζωή
μας αν υπήρχε π.χ. μια ομάδα ανεξάρτητων ειδικών που
να συμβουλεύει πώς να διαχειριστούμε την οικοδομική
μας ανάπτυξη, σεβόμενοι το περιβάλλον μας και αναδεικνύοντας τις ομορφιές του. Πώς θα ήταν η ζωή μας, αν η
παιδεία μας βασιζόταν στις προτάσεις ανεξάρτητων
ειδικών και όχι στην κάθε δημοσιοϋπαλληλιστική νοοτροπία
και συνδικαλιστική στενότητα; Πώς θα ήταν η ζωή μας
αν προβλεπόταν η δημιουργία ενός κράτους πρόνοιας
βάσει επιστημονικών εισηγήσεων ώστε να έχουν στον
ήλιο μοίρα ευπαθείς ομάδες; Πώς θα ήταν η ζωή μας αν
ο πολιτισμός δεν αφηνόταν στα χέρια των απαίδευτων
κομματαρχών αλλά σε μια ανεξάρτητη ομάδα ανθρώπων
του πολιτισμού; Αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα.
Θα μου πείτε και ποιοι είναι αυτοί οι ειδικοί; Αναμφισβήτητα
υπάρχουν, αρκεί να τους ψάξουμε όχι με βάση τις κομματικές τους πεποιθήσεις αλλά με βάση το επιστημονικό
τους υπόβαθρο. Όπως μέχρι χθες δεν γνωρίζαμε ποιος
είναι ο κ. Κωστρίκκης υπάρχουν αντίστοιχοι για κάθε
τομέα. Άρα μήπως ο πολιτικός της επόμενης μέρας, εκείνος
που θα εμπνεύσει εμπιστοσύνη θα είναι αυτός που θα
αναγνωρίσει την αναγκαιότητα του ρόλου των ειδικών
στην χάραξη μιας πολιτικής, η οποία πραγματικά να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον; Και μήπως αυτός θα είναι
και ο μόνος τρόπος να λειτουργήσει κάποια στιγμή ο κρατικός μηχανισμός αξιοκρατικά και όχι μικροκομματικά;
Σκεφτείτε το.

Ο Αλέκος Μαρκίδης υπήρξε, σε όλη του την
πολιτική διαδρομή, η προσωποποίηση της
τετράγωνης λογικής και του ορθολογισμού.
Δεν τον ενδιέφεραν τα επικοινωνιακά φτιασιδώματα και η εικόνα. Αυτό δεν τον καθιστούσε πάντοτε δημοφιλή, ήταν όμως πάντοτε
ωφέλιμος και ουσιαστικός. Ο Αλέκος Μαρκίδης, ως διαπρεπής
νομικός, θα μπορούσε κάλλιστα να είχε μείνει μακριά από
την πολιτική και να επικεντρωνόταν αποκλειστικά στο δικηγορικό επάγγελμα. Ανήκε όμως σε μια κατηγορία που
θεωρούσε τη συμμετοχή στην πολιτική ως υποχρέωση και
πατριωτικό καθήκον. Δεν ήταν εξ αυτών που παρακολουθούσαν από απόσταση. Στις μέρες μας, βέβαια, τείνει να
εξιδανικευτεί η απάθεια και η αποχή. Σε ένα περιβάλλον
με έντονο το στοιχείο του μηδενισμού και της ισοπέδωσης,
οι αξιόλογοι άνθρωποι διστάζουν να εμπλακούν στην
πολιτική με αποτέλεσμα να παραμένει ελεύθερο το πεδίο
στους κάθε λογής ανεύθυνους λαϊκιστές και δημαγωγούς.
Πρόκειται για μια τάση που διαβρώνει τα θεμέλια της δημοκρατίας μας και πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπιστεί.
Και αυτό θα γίνει μόνο μέσα από την πολιτική συμμετοχή.
Ο Αλέκος Μαρκίδης, πάντως, δεν δίστασε να βρεθεί από
νωρίς στα χαρακώματα και στις κακοτοπιές της πολιτικής.
Ασφαλώς, μπορεί κάποιος να συμφωνήσει ή και να διαφωνήσει με τις κατά καιρούς αποφάσεις και επιλογές του. Αποτελεί όμως αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η πολιτική του
συμπεριφορά χαρακτηριζόταν από στιβαρότητα και ουσία.
Ήταν μια συμπεριφορά απαλλαγμένη από αχρείαστους συναισθηματισμούς και ανόητες εξάρσεις. Δεν θυμάμαι τον
Μαρκίδη να έχει ποτέ καταφύγει στα ανέξοδα συνθήματα
ή να έχει ποτέ διολισθήσει στη δημαγωγία, που τόσο πολύ
ευδοκιμεί στον τόπο μας. Εξάλλου, όταν κάποιος διαθέτει
την οξυδέρκεια και την ευρυμάθεια του Μαρκίδη, δεν χρειάζεται να καταφεύγει σε τέτοιου είδους συμπεριφορές.
Αυτό το είδος πολιτικού ομολογουμένως σπανίζει στις μέρες
μας. Και όμως, είναι τέτοιους ανθρώπους που χρειαζόμαστε
στα πολιτικά πράγματα. Με υπόβαθρο, με γνώση και με
ήθος. Ο Αλέκος Μαρκίδης υπήρξε ένας από τους ιδρυτές
του Δημοκρατικού Συναγερμού και μετείχε στο στενό κύκλο
των συνεργατών του Γλαύκου Κληρίδη, σε εκείνα τα πρώτα
δύσκολα χρόνια. Υπηρέτησε ως βουλευτής Λευκωσίας, ως
Γενικός Γραμματέας και ως Αναπληρωτής Πρόεδρος της
παράταξης. Υπήρξε επίσης, επί σειρά ετών, Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας και βασικό στέλεχος της ομάδας
διαπραγμάτευσης του Κυπριακού αλλά και της ομάδας που
είχε οδηγήσει την Κύπρο στον άθλο της ένταξης στην ΕΕ.
Αποτελεί γεγονός ότι κατοπινές αποφάσεις και επιλογές
του και συγκεκριμένα η προεδρική του υποψηφιότητα το
2003, τον είχαν φέρει προσωρινά σε πορεία σύγκρουσης
με τον Γλαύκο Κληρίδη και τον Δημοκρατικό Συναγερμό.
Αυτό όμως με κανένα τρόπο δεν διαγράφει ούτε τον ιστορικό
του ρόλο, ούτε και τη διαχρονική του δράση και προσφορά.
Κατ’ ακρίβεια, ο ρόλος του Αλέκου Μαρκίδη στον προσδιορισμό του πολιτικού και ιδεολογικού στίγματος του Δημοκρατικού Συναγερμού ήταν καθοριστικός.
Ο Αλέκος Μαρκίδης ανήκε σε μια ομάδα στελεχών την
οποία εμείς οι νεότεροι παρακολουθούσαμε με σεβασμό
και η οποία περιλάμβανε επίσης τον σημερινό πρόεδρο
της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, τον Μανώλη Χριστοφίδη, τον Λεόντιο Ιεροδιακόνου, τον Γιαννάκη Κασουλίδη και άλλους. Τους ανθρώπους δηλαδή που στάθηκαν
δίπλα στον Γλαύκο Κληρίδη και κατάφεραν, κάτω από δύσκολες πολιτικές περιστάσεις, να εδραιώσουν τον Δημοκρατικό Συναγερμό και να τον μετατρέψουν σε μια από
τις πιο πετυχημένες πολιτικές παρατάξεις της ευρωπαϊκής
κεντροδεξιάς.
Είναι σε αυτές τις γραμμές που πρέπει να κρατήσουμε
τον Δημοκρατικό Συναγερμό σήμερα. Να παραμείνει ο Δημοκρατικός Συναγερμός η δύναμη της μετριοπάθειας και
της σύνεσης, του ορθολογισμού και του πατριωτικού ρεαλισμού. Η πολιτική παράταξη που δεν διστάζει να βάζει
πλάτες στα δύσκολα, όπως κατ’ επανάληψη έχει πράξει τα
τελευταία χρόνια. Είναι με αυτό τον τρόπο που θα παραμείνει
ο Δημοκρατικός Συναγερμός στον σωστό δρόμο και θα συνεχίσει να εκφράζει μια διευρυμένη μερίδα συμπολιτών
μας. Αυτό, είμαι βέβαιος, θα επιθυμούσε και ο Αλέκος Μαρκίδης. Αιωνία του η μνήμη.

elenixenou11@gmail.com
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AKAΡΙΑΙΑ / Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

Οι Βέλγοι παίκτες χόκει Tom Boon και Max Plennevaux κατά την αποχώρησή τους από το νοσοκομείο Etterbeek-Ixelles στις Βρυξέλλες, όπου μοίρασαν γεύματα στο προσωπικό των ΜΕΘ.

ΑΡΘΡΟ / Tου ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Αρμενική Γενοκτονία:
Το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας

Α

πό μικρό παιδί με συγκινούσε η ιστορία
του αρμενικού λαού, ενός λαού περήφανου
που τιμά την ιστορία του, σέβεται το παρελθόν του και αγάπα τον πολιτισμό του, ενός
λαού συνοδοιπόρου του δικού μας έθνους. Μια
από τις συγκλονιστικότερες εμπειρίες της ζωής
μου ήταν η πρόσφατη επίσκεψή μου στην Αρμενία ως προσκεκλημένος της Αρμενικής Εθνικής
Επιτροπής. Με το που φθάνεις στην Αρμενία,
κυριαρχούν αισθήματα δέους και συγκίνησης.
Πολύ γρήγορα όμως νιώθεις μια αμηχανία, όταν
αντιλαμβάνεσαι το μέγεθος της θηριωδίας των
κεμαλιστών εις βάρος αυτού του σπουδαίου
λαού. Επισκεπτόμενοι την Αρμενία και το Τσιτσερνακαμπέρντ, το Μνημείο της Αρμενικής
Γενοκτονίας καταθέσαμε ένα λουλούδι ως ελάχιστο φόρο τιμής στα θύματα της Γενοκτονίας
των Αρμενίων. Τα συναισθήματα που ένιωσα
περιγράφονται με γλαφυρότητα στο διήγημα
του Γιώργου Ιωάννου + 13 – 12 – 43, «Είχα
γίνει πια ένα με το χώμα, έτσι ένιωθα. Τώρα
σκέφτομαι πως έπρεπε να προσκυνήσω, αν και
είμαι τόσο ανάξιος». Στο σύντομο αυτό πεζογράφημα ο Γιώργος Ιωάννου αναφέρεται στην
επίσκεψή του στα Καλάβρυτα, όπου έγινε ομαδική εκτέλεση Ελλήνων από Γερμανούς στρατιώτες κατά τη διάρκεια της γερμανική κατοχής
και τυγχάνει να παρακολουθήσει την ανακομιδή
των οστών ενός εφήβου που είχε εκτελεστεί
μαζί με τους άλλους. Είναι ακριβώς τα ίδια συναισθήματα που μας κατακλύζουν στα Φυλακισμένα Μνήματα μπροστά στους τάφους των
ηρώων μας.
Η Γενοκτονία των Αρμενίων, λοιπόν, αποτελεί
την πρώτη γενοκτονία του 20ου αιώνα και ένα
από τα μεγαλύτερα εγκλήματα παγκοσμίως. Η
24η Απριλίου του 1915 θεωρείται συμβολικά
ημέρα έναρξης της γενοκτονίας των Αρμενίων.
Εκείνη την ημέρα 235 προεξάρχοντα μέλη της
αρμενικής κοινότητας της Κωνσταντινούπολης
συνελήφθησαν με τη δικαιολογία μιας εξέγερσης
στην επαρχία Βαν. Οι συλλήψεις συνεχίστηκαν
σε όλη την Τουρκία. Μεγάλο μέρος των συλληφθέντων –συγγραφείς, διανοούμενοι, πολι-

τικοί, καλλιτέχνες, εκπαιδευτικοί, εκκλησιαστικοί
και πολιτικοί ηγέτες– εκτελέστηκαν δημόσια
για εκφοβισμό των υπολοίπων Αρμενίων. Μια
συνήθης αλλά και μεθοδευμένη τακτική των
Τούρκων, τραγικά γνώριμη για τον Κυπριακό
Ελληνισμό. Αναπόφευκτα η ιστορική μνήμη
πάει στην 9η Ιουλίου του ’21, τότε που οι Τούρκοι
προχώρησαν στη σφαγή του Αρχιεπισκόπου
Κυπριανού και 470 προκρίτων του λαού μας.
Σήμερα, 105 χρόνια μετά το Ολοκαύτωμα,
η Τουρκία συνεχίζει την άτεγκτη στάση της
άρνησης του εγκλήματος και της διαστρέβλωσης
της Ιστορίας. Η Τουρκία, η οποία υποτίθεται
ότι ακολουθεί πορεία εκδημοκρατισμού, εξακολουθεί να περιφρονεί τα ανθρώπινα δικαιώματα των ιδίων των πολιτών της. Το περίφημο
άρθρο 301 του Συντάγματος βάσει του οποίου
διώκεται ποινικά η αναφορά και μόνο της λέξης
Γενοκτονία, αποτελεί ένα παράδειγμα για το
πώς αντιλαμβάνεται η Τουρκία τις αρχές και
τις ηθικές αξίες του σύγχρονου ευρωπαϊκού
Πολιτισμού.
Παρόλο που στόχος του «Μεγάλου Εγκλήματος», όπως ονομάζουν οι Αρμένιοι τη Γενοκτονία, ήταν ο πλήρης αφανισμός του Αρμενικού
Έθνους, το Αρμενικό Έθνος είναι εδώ. Κάθε
χρόνο οι Αρμένιοι που κατοικούν στην Αρμενία
αλλά και αυτοί της διασποράς κατά χιλιάδες τιμούν αυτή την ημέρα με εκδηλώσεις, επιστημονικά συνέδρια και ειρηνικές πορείες, αποδεικνύοντας ότι το Αρμενικό Έθνος έχει παρελθόν, παρόν και λαμπρό μέλλον. Ο Κυπριακός
Ελληνισμός στέκεται αλληλέγγυος στον αδερφό
αρμενικό λαό, ως ακλόνητος μάρτυρας της ιστορικής αλήθειας και απαιτεί από την διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει τη γενοκτονία ως «έγκλημα των εγκλημάτων». Οφείλουμε να συνεχίσουμε όλοι μαζί τον αγώνα για τη διεθνοποίηση
της Γενοκτονίας, τον τίμιο και δίκαιο αγώνα,
που εδράζεται σε ηθικές και πανανθρώπινες
αξίες.

Ο κ. Ανδρέας Παπαχαραλάμπους είναι
δήμαρχος Στροβόλου.

Ο κ. Χάρης Γεωργιάδης είναι αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ.

ΒΟΛΕΣ / Tου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ

Πρόσθες κακά τοις ενδόξοις της γης
Άγιοι, ήρωες, ή απλά
λεβεντομαλάκες, είναι
άραγε οι πιστοί στο
Αβδελλερό, στην Περιστερώνα, στην Αραδίππου, στη Γερμασόγεια, στο μοναστήρι των Παλιοημερολογητών και σε άλλα χωριά,
οι οποίοι έσπασαν την καραντίνα
του κορωνοϊού και μετέβησαν σε
εκκλησίες για να παρακολουθήσουν
τις ακολουθίες της Μεγάλη Βδομάδας; Η Αστυνομία με διάφορες επιχειρήσεις, αλλά και με τα βίντεο, τα
οποία κατέκλυσαν το διαδίκτυο και
αναμεταδόθηκαν από τα Μέσα Ενημέρωσης, μοίρασε εξώδικα 300 ευρώ
και έστειλε πολλούς στα δικαστήρια.
Σε αρκετές εκκλησίες είχαμε και αυστηρότατες προειδοποιήσεις από
επισκόπους προς παπάδες, να μην
τολμήσουν να αφήσουν πιστούς να
πλησιάσουν, γιατί θα τιμωρούνταν
με αργία, δηλαδή απαγόρευση τέλεσης Μυστηρίων για ένα χρονικό

διάστημα και αποκοπή των μισθών
τους.
Η ιστορία της Εκκλησίας, πριν
αλλά και μετά τον Χριστό, είναι γεμάτη από ιστορίες Αγίων ανθρώπων,
οι οποίοι παραγνώρισαν τους νόμους
αυτοκρατόρων, βασιλιάδων, ηγεμόνων και αλλόθρησκων ταγών και
πλήρωσαν με φρικτά βασανιστήρια
και με τη ζωή τους, την άρνησή τους
να προσκυνήσουν κάθε είδους είδωλα. Στην Αρχαία Ελλάδα, ο Σοφοκλής έβαλε την Αντιγόνη στην
ομώνυμη τραγωδία, να θάβει τον
αδελφό της Πολυνείκη, παρά τις εντολές του βασιλιά Κρέοντα, θέτοντας
τους νόμους των θεών, πάνω από
τους νόμους των ανθρώπων. Με
ανάλογες πράξεις ηρωισμού και αντίστασης στην εκάστοτε εξουσία είναι γεμάτη η ιστορία των ανθρώπων,
ακόμη και αυτού του μικρού νησιού,
με πιο χαρακτηριστικό τον αγώνα
της ΕΟΚΑ. Όταν το εγχείρημα είναι
επιτυχημένο, τότε μιλάμε για εθνι-

κούς ήρωες, αλλά όταν είναι αποτυχημένο, τότε μιλούμε για προδοσίες. Εξάλλου την ιστορία τη γράφουν
πάντα οι νικητές, όπως είπε και ο
μέγας Ναπολέων Βοναπάρτης.
Στην υπόθεση του κορωνοϊού,
το ερώτημα το οποίο τίθεται, είναι
αν τα απαγορευτικά διατάγματα της
πολιτείας, στρέφονται κατά ή όχι,
της πίστης των Χριστιανών και της
Εκκλησίας. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος άπλωσε το ράσο
του, σκέπασε όλους τους πιστούς,
οι «δι’ ευλόγους αιτίας απολειφθέντες» δηλαδή για τους πιστούς που
δικαιολογημένα απουσιάζουν από
τους ναούς. Υπέδειξε ότι δεν κινδυνεύει η πίστη, αλλά οι πιστοί από
τον κορωνοϊό. Ο μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος επικαλέστηκε τον
φοβερό ψαλμό «πρόσθες αυτοίς
κακά, Κύριε, πρόσθες κακά τοις ενδόξοις της γης», στέλλοντας μήνυμα
στους κυβερνώντες σε Κύπρο και
Ελλάδα, για τις αποφάσεις τους, να

κλείσουν τις εκκλησίες. Ο πανιερώτατος ξεκαθάρισε ότι η Εκκλησία
δεν βάζει κατάρες, αλλά στέλλει το
μήνυμα της ταπείνωσης, προς τους
κυβερνώντες. Επεσήμανε χαρακτηριστικά «αυτούς που έχουν αυτή
την μεγάλη, την μεγάλη αμαρτία, ο
Θεός να τους ελεήσει… αυτούς που
άφησαν τον κόσμο με τον φόβο και
χωρίς Θεία Κοινωνία, η οποία προσφέρεται στους πιστούς «εις ίασιν
ψυχής και σώματος».
Στην Ελλάδα ιεράρχες και οι ιερείς,
οι οποίοι αντέδρασαν στα δρακόντεια
μέτρα, προχώρησαν σε μερικές περιπτώσεις σε κατάρες ακόμη και σε
αφορισμούς, όχι μόνο στους πολιτικούς, αλλά και στους ταγούς της
Εκκλησίας. Ο ξακουστός ιερομόναχος
Ευθύμιος από την Καψάλα του Αγίου
Όρους ανέφερε ότι οι άνθρωποι
«υποφέρουν από τον φόβο, τον πανικό και τον ακούσιο εγκλεισμό,
παρά από τον ιό». Άλλοι εκκλησιαστικοί ταγοί σημείωναν ότι «φοβερόν

το εμπεσείν εις χείρας θεού ζώντος»
και αναφέρονταν σε πρόσφατες περιπτώσεις σπουδαίων πολιτικών, οι
οποίοι παρενέβησαν με τον ένα ή
τον άλλο τρόπο στα εκκλησιαστικά
δρώμενα, με αποτέλεσμα να έχουν
κακό τέλος. Ακόμη ιεραρχών, οι οποίοι από υπέρμετρο ζήλο, νόμιζαν ότι
είναι οι τιμωροί του Θεού. Αλλά και
αυτοί είχαν άσχημη εξέλιξη.
Στο χώρο της Εκκλησίας, το σωστό και το λάθος κρίνεται πάντα
στη διάσταση του χρόνου, στη διάσταση της θείας δίκης και σίγουρα
όχι στη διάσταση των νόμων και
των κανονισμών. Εξάλλου μόνο ο
Θεός ξέρει τα μύχια των προθέσεων
κάθε ταγού και κάθε ανθρώπου. Σε
επίπεδο πολιτικό ο Νίκος Αναστασιάδης και ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
έλαβαν πολύ σκληρές και πρωτόγνωρες αποφάσεις για τους πιστούς
και την Εκκλησία. Μέσα από τον
«πόλεμο» κατά του κορωνοϊού φαίνεται ότι μέχρι στιγμής βγαίνουν

κερδισμένοι, αφού αντιμετωπίστηκε
εν πολλοίς ο κορωνοϊός, σώθηκαν
χιλιάδες άνθρωποι και άντεξαν τα
συστήματα υγείας. Δεν είναι τυχαία
και η άνοδος της δημοτικότητας
των δύο ηγετών.
Σε εκκλησιαστικό επίπεδο τα
πράγματα είναι πολύ διαφορετικά
και κρίνονται με άλλα κριτήρια. Αν
οι αποφάσεις των δύο ηγετών υπέκρυπταν δόλο και εντάσσονταν σε
ένα σχέδιο για μετατροπή των ανθρώπων από πρόσωπα σε νούμερα,
τα οποία θα βρίσκονται συνεχώς
υπό παρακολούθηση, τότε αλί και
τρισαλί και στους δύο. Ήδη μίλησαν
περίεργα οι Αμερικανοί Χέρνι Κίσινγκερ και Μπιλ Γκέιτς, ενώ ύποπτες
είναι διαρροές από τις μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας. Το μόνο σίγουρο
είναι ότι ο κόσμος βρίσκεται σε μεταβατική περίοδο και οδηγούμαστε
σε μια νέα τάξη πραγμάτων.

kaparispan@yahoo.gr
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Παγκόσμιο σπορ

Μόνη βεβαιότητα η αβεβαιότητα

Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

Παρά το γεγονός ότι
δεν πετoύν πολλά αεροπλάνα αυτή την
εποχή, πρέπει κάποιος κάπως να μας ψεκάζει. Γιατί είναι
πραγματικά εντυπωσιακό το πώς
ο κορωνοϊός έχει αναζωπυρώσει
για τα καλά το αγαπημένο μας εθνικό σπορ, που τώρα είναι και παγκόσμιο: τις θεωρίες συνωμοσίας.
Ο κύριος Γιώργος επέμενε ότι ο
ξάδελφος ενός φίλου του πέθανε
από άλλη αιτία, αλλά ανάγκασαν







Οι θεωρίες συνωμοσίας
δεν προωθούν μιαν
άλλη ιδεολογία ή τρόπο
διακυβέρνησης. Απλώς
αποσταθεροποιούν,
απονομιμοποιούν,
διχάζουν.
τους συγγενείς του να υπογράψουν
ότι πέθανε από τον ιό. «Καταλαβαίνεις πως φουσκώνουν τη δήθεν
κρίση για να πουλήσουν το εμβόλιο
του Μπιλ Γκέιτς...», σχολίασε. Εκκλησιαστικοί και άλλοι παράγοντες
βλέπουν στον κορωνοϊό έναν πολιορκητικό κριό για την εδραίωση
ενός νέου συστήματος παγκόσμιας
διακυβέρνησης. Αλλοι θεωρούν ότι
οι πύργοι του 5G εκπέμπουν κορωνοϊό. Οποιος κάνει το λάθος να
υποτιμά την ένταση και δημοφιλία
αυτών των απόψεων σήμερα, απλώς
δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει γύρω
του. Και όχι μόνο στην Ελλάδα. Τα
ίδια κυκλοφορούν στην Αμερική,
στην Ευρώπη, παντού, μέσα από
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. O
chief συνωμοσιολόγος είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Ο νέος Ψυχρός
Πόλεμος, που αρχίζουμε και βλέπουμε να εξελίσσεται, έχει στο επίκεντρό του θεωρίες συνωμοσίας
και fake news. Οι μεν κατηγορούν
τους δε ότι ο ιός ξέφυγε από κάποιο
εργαστήριο ή ότι τον έφεραν στη
χώρα τους ξένοι στρατιώτες.
Στην Ελλάδα, το είχαμε στο αίμα
μας εδώ και χρόνια. Το αυταπόδεικτο ή αυτονόητο θεωρείται χαζό,
ρηχό και πιθανότατα ψεύτικο. Ο,τι
όμως περιέχει λίγο σασπένς, διεθνείς
συνωμοσίες, μασονίες κ.λπ. είναι
πολύ πιο πειστικό. Το έχω, δόξα

σοι ο Θεός, ζήσει στο πετσί μου...
Το ζήτημα είναι πως σήμερα
υπάρχει μπόλικο και πλούσιο «λίπασμα» στην κοινωνία μας για να
ανθήσουν αυτές οι ερμηνείες όσων
συμβαίνουν γύρω μας. Στην κρίση
του κορωνοϊού η ελληνική κοινωνία
έχει δείξει μεγάλη ωριμότητα και
έχει απορρίψει κάθε φωνή λαϊκισμού. Ωστόσο, οι πολίτες είναι
βαθιά ανήσυχοι για την προσφυγική
- μεταναστευτική κρίση, που τους
προκαλεί δικαιολογημένα ανασφάλεια. Και ξυπνάει φοβικά ένστικτα.
Το ίδιο και ο κορωνοϊός, που έφερε
τα πάνω κάτω για εκατομμύρια ανθρώπους, οι οποίοι ξαφνικά νιώθουν
τεράστια αβεβαιότητα για το αύριο.
Ολα έγιναν πολύ γρήγορα και κανείς
μας δεν έχει προλάβει να αφομοιώσει το σοκ. Σε λίγο, όμως, θα έλθει
το νέο σοκ της μεγάλης ύφεσης και
ενός ακόμη γύρου φτωχοποίησης.
Ολα αυτά μαζί δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες για να φουντώσουν
η συνωμοσιολογία και η αμφισβήτηση των πάντων. Χρειάζεται προσοχή. Οι θεωρίες συνωμοσίας
ακουμπούν τους πάντες και τα πάντα· ροκανίζουν λαίμαργα θεσμούς
και την πίστη στη δημοκρατία. Σε
αντίθεση με την κλασική προπαγάνδα του παρελθόντος, δεν προωθούν μιαν άλλη ιδεολογία ή τρόπο
διακυβέρνησης. Απλώς αποσταθεροποιούν, απονομιμοποιούν, διχάζουν. Οι απελπισμένοι βρίσκουν
εκεί το βάλσαμο για να φουντώσουν
τον θυμό τους, να τον δικαιολογήσουν, να βρουν στόχους. Είναι μια
λογική αντίδραση, που έχει ως μοναδικό αντίδοτο την παιδεία, την
ενημέρωση και την πρακτική βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής
τους. Δεν έχουν σχέση με τους «ουισκάκηδες του Κολωνακίου» –για
να δανειστώ μία έκφραση προσφιλούς παρατηρητή των ελληνικών
πραγμάτων–, που επιδίδονται στο
σπορ από βίτσιο και συνήθεια. Γι’
αυτούς που νιώθουν ότι μένουν πίσω είναι απάντηση σε υπαρξιακές
αγωνίες. Ο συνδυασμός των προβλημάτων, του προσφυγικού - μεταναστευτικού, του κορωνοϊού,
της απειλής από την Τουρκία και
της επερχόμενης οικονομικής κρίσης θα δοκιμάσει τα νεύρα μας, τις
αντοχές μας, τη συνοχή μας ως κοινωνία. Μπορεί, τελικά, αυτός να
είναι ο στόχος αυτών που... απελευθέρωσαν τον ιό.

Η πανδημία μυεί, για
πρώτη φορά, το μεγαλύτερο μέρος της
ανθρωπότητας στη
σοφία του Σωκράτη:
γνωρίζουμε τόσα
ώστε να γνωρίζουμε ότι δεν γνωρίζουμε αρκετά. Ολοι ζούμε την
ίδια περιπέτεια την ίδια εποχή, με
αποκλίσεις κάποιων εβδομάδων
ίσως. Παρακολουθούμε τις ανακοινώσεις, κρίνουμε τις επιδόσεις, όχι
μόνο των δικών μας ηγετών αλλά
και άλλων χωρών. Μας αφορούν
οι εξελίξεις παντού. Πώς μεταδίδεται
ο ιός; Γιατί συμπεριφέρεται τόσο
διαφορετικά από τον έναν ασθενή
στον άλλον; Πόσο θα διαρκέσει η
φάση της απομόνωσης και της οικονομικής παράλυσης; Θα ακολουθήσει δεύτερο κύμα μετάδοσης;
Θα επανέλθει η ζωή μας σε κάποια
σαν αυτή που γνωρίζαμε; Θα προλάβουμε εμείς, προσωπικά, τη θεραπεία ή το εμβόλιο;
Οποιος παρακολουθεί τις εξελίξεις (και δεν είναι επιρρεπής στη
συνωμοσιολογία και στα παραληρήματα των Τραμπ, Μπολσονάρο,
κ.ά.) γνωρίζει τους ενδεδειγμένους
τρόπους για τη μείωση του κινδύνου
– περίπου όσα ζούμε εδώ και ένα

μήνα, με κάποιες αποκλίσεις από
χώρα σε χώρα. Σε αυτό διαφέρει
αυτή η πανδημία από προηγούμενες – οι περισσότεροι άνθρωποι
στη Γη είναι σε θέση να γνωρίζουν
τι συμβαίνει γύρω τους. Στην εποχή
μας μπορούμε να γνωρίζουμε τι
συμβαίνει, πόσο κοντά βρίσκεται
ο κίνδυνος ή η λύτρωση. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να παρακαλούμε
ταξιδιώτες για ενημέρωση, να πιστεύουμε όποια φήμη φτάσει στα
αυτιά μας, να ζητάμε παρηγοριά
στη δεισιδαιμονία. Οχι μόνο ενημερωνόμαστε για την πορεία της
πανδημίας, αλλά και για κάθε εξέλιξη στην οικουμενική, επιστημονική εκστρατεία εναντίον του ιού.
Η αβεβαιότητα μπορεί να προκαλέσει αισθήματα αδυναμίας – σαν
να έχουμε τηλεσκόπιο μέσα από
το οποίο βλέπουμε έναν αστεροειδή
να κατευθύνεται προς τη Γη και
να ξέρουμε ότι εάν έρθει καταπάνω
μας δεν θα μπορούμε να τον αποφύγουμε. Ελπίζουμε στα καλύτερα,
ζητάμε ανθρώπους που μας πείθουν
ότι με σχέδιο, πειθαρχία και συνέπεια όλα θα είναι υπό έλεγχο. Οι
αρετές αυτές δεν μπορούν να μας
κάνουν άτρωτους, όμως, μας θωρακίζουν απέναντι στην απελπισία,

τη μοιρολατρία και την απερισκεψία. Συλλογικές και προσωπικές
αρετές επιστρατεύονται εναντίον
των αδυναμιών μας. Αυτή είναι μια
νίκη στο πεδίο που μπορούμε να
ελέγξουμε.
Παρότι δεν γνωρίζουμε αρκετά
για τον ιό, κατανοούμε πλήρως ότι
όσο παρατείνεται η σημερινή αβεβαιότητα τόσο πιο μεγάλες θα είναι
οι συνέπειες της πανδημίας, η ζημία
στην οικονομία και στην κοινωνία.
Και η δική μας χώρα, παρά την επιτυχία στον περιορισμό των άμεσων,
υγειονομικών συνεπειών του ιού,
είναι ευάλωτη σε εξελίξεις που δεν
μπορεί να ελέγξει. Ο τουρισμός και
η ναυτιλία, οι δύο πυλώνες της οικονομίας, εξαρτώνται από το διεθνές κλίμα, το οποίο πλήττεται σε
πρωτοφανή βαθμό από την αβεβαιότητα. Η εισροή μεταναστών
και προσφύγων εξαρτάται από τις
συνέπειες της πανδημίας στις χώρες
προέλευσης αλλά και από την Τουρκία. Είτε το επιδιώξει πάλι η κυβέρνηση του Ερντογάν, είτε προκληθεί λόγω της χειμαζόμενης τουρκικής οικονομίας, είναι πιθανό να
υπάρξει πάλι κύμα εξόδου προς τη
χώρα μας. Θα είναι, επίσης, έκπληξη
εάν η Τουρκία πάψει να δοκιμάζει

Ο κόσμος μας
Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

Οταν ο Βρετανός
πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, με την
εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού, αναφέρθηκε
στην «ανοσία της αγέλης», η ανθρωπότης εφρύαξε με τον κυνισμό
του. Ηταν μια τοποθέτηση αψυχολόγητη και πρόωρη. Στην πράξη
βέβαια, την «ανοσία της αγέλης»
μάχονται να εξασφαλίσουν οι ερευνητές με ένα εμβόλιο. Αλλά έως
ότου αντιμετωπισθεί ο ιός και προκειμένου να επιτευχθεί περιορισμός της διασποράς του, για να
σωθούν ανθρώπινες ζωές, έγινε
χρήση εργαλείου, που κάποιοι με
αποστροφή χαρακτηρίζουν «τρόμο
της αγέλης».
Σε χώρες όπου είναι εδραιωμένες εδώ και δύο αιώνες οι αντιλήψεις του φιλελευθερισμού, διατυπώνονται ανησυχίες για τον περιορισμό των ελευθεριών του ατόμου και την εκ νέου επιβεβαίωση
της κρατικής ισχύος. Αυτή η τάση
εμφανίζεται με ιδιαίτερη ένταση
στις ΗΠΑ.
Μόνον που η ρήση του Αμερικανού διανοητή Χένρι Θόρο ότι
«η καλύτερη κυβέρνηση είναι αυτή
που κυβερνά λιγότερο» δεν έχει
δογματική ισχύ. Στην εποχή της
μαζικής δημοκρατίας, τα πλήθη
πειθαρχούν μόνον διά της κρατικής
ισχύος και της βίας. Κράτος και
Βία ονομάζονταν οι δύο που συνέλαβαν τον Προμηθέα και τον
οδήγησαν στον Ηφαιστο, μας λέει
ο Αισχύλος.
Εκ των πραγμάτων, βέβαια, η
«αγέλη» έχει ανάγκη «ποιμένος»
και αυτό εξηγεί το γεγονός ότι
όποιος τυχαίνει να ηγείται ενός

έθνους, σε περιόδους κρίσεως,
έχει τη στήριξη των πολιτών, ανεξαρτήτως εάν είναι άξιος ή όχι της
εμπιστοσύνης τους.
Ο Κινέζος δικτάτωρ Μαο Τσετούγκ, θυμοσοφών όπως ενίοτε
συνήθιζε, κάποτε απεφάνθη πως
όταν το λιοντάρι λείπει από το δάσος, τότε τον ρόλο του αναλαμβάνει ο πίθηκος. Μόνον που επί
της ουσίας δεν κάνει την παραμικρή διαφορά, διότι σύμβολο ακολουθεί η «αγέλη».
Ανησυχίες διατυπώνονται για
τον «ψηφιακό ολοκληρωτισμό»
που διεισδύει στην ιδιωτική ζωή
του ατόμου. Εχουν περάσει, ωστόσο, πολλά χρόνια από την εποχή
που κάποιος αγόραζε ένα εισιτήριο
τρένου δίχως να αναγράφεται το
όνομά του σε αυτό, και έφτανε λόγου χάρη στη Ζυρίχη, και οι μόνοι
που το γνώριζαν ήταν η οικογένεια
και οι φίλοι του.
Σήμερα, από τη στιγμή που εκδίδει κάποιος ηλεκτρονικά ένα εισιτήριο, η πληροφορία υπάρχει
και είναι ανιχνεύσιμη. Οπως και
το ξενοδοχείο όπου θα μείνει, ακόμη και η ώρα που θα απολαύσει
έναν καφέ στο Odeon, εάν κάνει
χρήση της πιστωτικής του κάρτας.
Μόνον που ουδείς θα ασχοληθεί
με τους κοινούς ανθρώπους και
ως εκ τούτου είμαστε μάλλον ασφαλείς.
Ας δώσει ο Θεός, λοιπόν, να περάσει αυτή η δοκιμασία, να συναντήσουμε ξανά φίλους και συγγενείς και ας παρακάμψουμε προσώρας άγχη πολυτελείας. Καιρός
του επιβιώνειν σήμερα. Αυτόν τον
κόσμο δημιουργήσαμε και θα υποστούμε τις συνέπειες, αρνητικές
και θετικές αδιακρίτως.

τα όρια της Ελλάδας και της Κύπρου
σε καθημερινή βάση, μέσα σε ένα
διεθνές περιβάλλον χωρίς τις σταθερές του παρελθόντος. Στο εσωτερικό, η επιδείνωση της οικονομίας, με το κλείσιμο επιχειρήσεων
και την άνοδο της ανεργίας, θα
απαιτεί ολοένα περισσότερους πόρους από το κράτος και από την
Ε.Ε., στερώντας τους από τομείς
που πρέπει να εξελιχθούν για να
προσαρμοστεί η χώρα στη νέα εποχή – από τον εκσυγχρονισμό της
δημόσιας διοίκησης έως την αναμόρφωση της παραγωγικής βάσης
που απαιτείται για να αναπληρώσει
τις απώλειες στους τομείς που πλήττονται από την πανδημία και ίσως
να μην επανέλθουν πλήρως.
Η αδυναμία να ελέγξουμε την
πορεία της πανδημίας μάς επιβάλλει
να εξετάσουμε πώς θα πορευτούμε.
Είτε με το καλύτερο σενάριο είτε
με το χειρότερο, πρέπει να καταλάβουμε ότι η επιβίωση εξαρτάται
από εμάς τους ίδιους. Πρέπει να
αξιολογήσουμε την κατάσταση και
τις προοπτικές μας, να ενώσουμε
τις δυνάμεις μας – τις δικές μας και
των εταίρων στην Ε.Ε. Να προλάβουμε τις συνέπειες του ιού, όχι
να τρέχουμε πίσω του.

ΣΚIΤΣΟ ΤΟΥ HΛIΑ MΑΚΡΗ. imakris@kathimerini. gr

16

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Πασχαλινό επιμύθιο
Πάσχα, η λέξη σημαίνει πέρασμα,
διάβαση. Από τη γη της αιχμαλωσίας
στη γη της επαγγελίας, από την
απολυταρχία του μηδενισμού στην
έμπειρη ελπίδα ότι «ο θάνατος πατείται θανάτω». Η επαγγελία δεν
έχει οπαδούς, έχει γιορταστές –
όσους έχουν ψηλαφήσει ή πολύ διψάσει το θαύμα.
Το θαύμα είναι άσχετο με φαντασιώσεις για το «υπερφυσικό»,
την αλχημική μετασκευή της επιθυμίας σε ψυχολογική «βεβαιότητα».
Αλλο η βιωμένη εμπειρία και άλλο
η πληροφορία που την προσπορίζει
η κατανόηση ή και η συναισθηματική ετοιμότητα. Το θαύμα της κυοφορίας και της γέννας, λ.χ., είναι
γνώση αποκλειστική, μόνο για τη
μάνα. Ο άνδρας, έστω και ο άριστος
των μαιευτήρων, έχει πληρότατη
πληροφόρηση, όχι γνώση της γέννας.Στις κοινωνίες, τις ίδιες τις δικές
μας, πριν τη Νεωτερικότητα, αλήθεια ήταν η βεβαιότητα, γεννημένη
όπως το βλαστάρι, από σπόρο. Ξεχώριζε η γνώση από την πληροφορία, από τη συσκευασμένη για να
πουληθεί είδηση. Σήμερα οι γνώσεις
μας προϋποθέτουν τον συμβιβασμό
με τη χρηστικότητα. Μας αρκεί η
κατανόηση, περιττεύει η διακινδύνευση της εμπειρίας. Προσπερνάμε
τη σχέση, μας εξασφαλίζουν οι «αυθεντίες». Προέχει ή συμβαδίζει με
τη γνώση η απλή «ενημέρωση» ή
η ψυχολογική μας συναίνεση.
Το Πάσχα του 2020 οδηγήθηκε
να συρρικνωθεί στις εντυπώσεις.
Καθόλου σχέση, καθόλου μετοχή,
επομένως ούτε υποψία για Γιορτή








Η αρχοντιά μπορεί να
γιορτάζει – η ωφελιμότητα ποτέ.
– μόνο θέαμα τηλεοπτικό και ακρόαμα τηλεακουστικό. Στη θέση σώματος λαϊκού που γιορτάζει νίκη
καταπάνω στον θάνατο, στήθηκε
η solo ψαλμωδία. Ο λειτουργός να
ευλογεί ένα κενό απουσίας πιστών,
και στη γωνιά της μικρής οθόνης
η τέλεια αρλούμπα: μεταφορά ιλιγγιώδους ποίησης και δραματουργίας
σε «γλώσσα νοηματική»!
Ολοι οι ναοί κατάκλειστοι, βουβοί, τάφοι σφραγισμένοι «μετά κουστωδίας» (το περιπολικό της Αμεσης
Δράσης στην πόρτα) – εξασφαλισμένος ο αποκλεισμός του θαύματος. Ερημοι δρόμοι συμπλήρωναν
την εικόνα γενικευμένης συμφοράς
ή πολέμου. Ασφαλώς και έπρεπε
να ληφθούν μέτρα, να αναχαιτιστεί
με κάθε τρόπο το θανατικό. Αλλά
με τρόπο τίμιο, ευθύ, λ.χ. με τον
εκκλησιαστικό ρεαλισμό του «πένθους», της θυσιαστικής έμπονης
στέρησης. Να δηλώνουν πένθος οι
κλειστές εκκλησιές, όχι πειθάρχηση
σε «προοδευτικές» μηδενιστικές
πολιτικές. Η ραδιοτηλεοπτική αναμετάδοση μιας στημένης παντομίμας σίγουρα είναι παρηγοριά για
τον άρρωστο, τον κατάκειτο, τον
υπερήλικα. Ομως η εικόνα της οθόνης γυμνώνει το αίνιγμα: Αν είναι
έγνοια για τους αναγκεμένους ή
φτηνιάρικη πολιτική επίδειξη «μέ-

ριμνας». Μοιάζει παρακμιακός εκφυλισμός να παίρνει η εξουσία μέτρα «για την αποφυγή συνωστισμού», πιο βάναυσα στις εκκλησιές
από αυτά που καθόρισε για τα σούπερ μάρκετ. Δυο μέτρα η απόσταση
ανάμεσα στους πελάτες των υπεραγορών, αποκλεισμός ολοκληρωτικός των πιστών από την εκκλησιά
τους. Στο φετινό Πάσχα ψηλαφήσαμε, χειροπιαστά, τι σημαίνει η
τερατώδης αλλοτρίωση του εκκλησιαστικού στην Ελλάδα σώματος
σε «επικρατούσαν εν Ελλάδι θρησκείαν»: Επίσκοποι και πρεσβύτεροι
ήταν οι απλοί διεκπεραιωτές των
κρατικών εντολών, υπάλληλοι της
εξουσιαστικής γραφειοκρατίας.
Το κράτος έκανε τη δουλειά του,
εξυπηρέτησε τους στόχους του, η
Εκκλησία ήταν, άλλη μια φορά, ανύπαρκτη, αλλοτριωμένη, εκούσια
θρησκειοποιημένη. Αυτό είμαστε,
μια αποτυχία – η νίκη καταπάνω
στον θάνατο «ουκ έρχεται μετά παρατηρήσεως, ουδέ ερούσιν ιδού
ώδε ή ιδού εκεί». Πορευόμαστε με
ελπίδα, αλλά ταυτόχρονα κοινωνούμε τον πόνο μας. Λέμε: θα μπορούσε να μαρτυρηθεί το «κάτι άλλο»,
το διαφορετικό που είναι η Εκκλησία, η ελευθερία της από τη θρησκευτική τυπολατρεία και τον νομικισμό. Για παράδειγμα:
Να πουν κάποιοι επίσκοποι με
συνείδηση ρεαλιστικής, όχι αλληγορικής «πατρότητας»: Σεβόμαστε
τον τρόμο του αδύναμου ανθρώπου
για τον κορωνοϊό, για βασανιστικό
θάνατο από πνιγμό. Γι’ αυτό επιστρέφουμε (προσωρινά ή μόνιμα)

στο αρχαίο λειτουργικό τυπικό: Οι
πιστοί να δέχονται τη «μερίδα των
αγιασμάτων» στην παλάμη και όχι
με κοχλιάριο από το κοινό ποτήριο.
Αλλά είναι φανερό, είμαστε πολύ,
πάρα πολύ μακριά από την αγάπη
που ελευθερώνει.
Το Πάσχα του 2020 συρρικνώθηκε στις εντυπώσεις. Ωστόσο,
έστω και στο γήπεδο των εντυπώσεων, η σύγκριση του υποταγμένου
στην επαρχιωτική μειονεξία κρατικού Ελλαδισμού με την κοσμοπολίτικη αρχοντιά του μαρτυρικού
Φαναρίου ήταν ζωηφόρα αποκάλυψη.
Η τηλεοπτική εικόνα επέτρεπε
τη σύγκριση και γεννούσε την οδύνη. Από το 1862, που εγκαινιάστηκε
το αρχιτεκτονικό ανοσιούργημα
του Γάλλου Boulanger, με σχέδια
του Γερμανού Hansen, δεν βρέθηκε
ένας (μα ούτε ένας) Ελληνας αρχιεπίσκοπος που να απαιτήσει την
εξάλειψη - απόσβεση τουλάχιστον
της ζωγραφικής θρησκευτικής παιδαριωδίας που «διακοσμεί» τον μητροπολιτικό ναό (έργα του Γερμανού
Alexander Seitz).
Η τηλεοπτική αναμετάδοση προκαλούσε τη σύγκριση: της αρχοντιάς
στο Φανάρι με την επαρχιωτίλα της
Αθήνας. Εικόνες, λειτουργικά σκεύη,
άμφια, ιεροτελεστικό τυπικό. Οι Ελλαδίτες με στολές σαν από καλογυαλισμένες φανταχτερές λαμαρίνες, οι Φαναριώτες με φινέτσα αισθητικής καλλιέργειας σε κάθε λεπτομέρεια.
Τι έχασε ο Ελληνας, τι έχει, τι
του πρέπει.

ΓΝΩΜΕΣ
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Οι Ταταράδες ένθεν και ένθεν
της πράσινης γραμμής
Ο λεγόμενος πρωθυπουργός του ψευδοκράτους
και υποψήφιος στις επικείμενες «προεδρικές»
εκλογές στα Κατεχόμενα,
οι οποίες, κορωνοϊού επιτρέποντος, θα διεξαχθούν τον ερχόμενο
Οκτώβριο, Ερσίν Τατάρ, με ανακοίνωσή
του κατηγόρησε την τ/κ ηγεσία, δηλαδή
τον Μουσταφά Ακιντζί, για «λαθρεμπόριο» φαρμάκων, που αφορούν την καταπολέμηση της πανδημίας. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι η τ/κ ηγεσία δεν
έλαβε την απαραίτητη άδεια για την εισαγωγή της ε/κ βοήθειας στα Κατεχόμενα και γι’ αυτό τον λόγο προκύπτουν
«αδικήματα», όπως το λαθρεμπόριο και
η παραβίαση των μέτρων προστασίας
από τον νέο ιό. Μάλιστα, ισχυρίζεται
ότι τα φάρμακα και τα άλλα υλικά που
παρέδωσε η ε/κ κοινότητα στους Τ/κ,
διά μέσου της Δικοινοτικής Επιτροπής
Υγείας, μεταφέρθηκαν στα Κατεχόμενα
με παράνομους τρόπους, με την συνεργασία της τ/κ «Προεδρίας» και του τ/κ
Δήμου Λευκωσίας.
Όσο εξωφρενικό και αν ακούγεται,
δυστυχώς είναι αληθινό. Ο «πρωθυπουργός» των Κατεχομένων υπερέβη
εαυτόν. Ξεπέρασε τους πάντες. Μπροστά
στο μένος του, οι Ντενκτάς και Έρογλου
φαντάζουν φιλέλληνες.
Το εξωφρενικό βέβαια γίνεται και
εφιαλτικό, αν αναλογισθεί κανείς ότι ο
άνθρωπος αυτός μπορεί να είναι ο νέος
Τ/κ ηγέτης. Το ενδεχόμενο να συνομιλούμε στο μέλλον με τον κ. Τατάρ, τουλάχιστον γι’ αυτούς που στοχεύουν σε
μια επανενωμένη πατρίδα, θα είναι η
χειρότερη εξέλιξη στο Κυπριακό. Θα
αποτελέσει ένα τραγικό γεγονός που
ίσως να σημάνει το τέλος του εθνικού
μας προβλήματος. Παράλληλα, όμως,
θα είναι το μεγάλο «επίτευγμα» όλων
αυτών των πολιτικάντηδων και ηγετίσκων, που όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούν να αποδομήσουν τον Τ/κ ηγέτη.
«Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω για
κάποια σχόλια μετά τη δήλωσή μου, ότι
θα μας σταλούν 2000 κομμάτια από ένα
φάρμακο που παράγεται στη «Νότια
Κύπρο». Δεν είναι δυνατόν να πιστέψεις
ότι κάποιοι άνθρωποι μπορούν να έχουν
τόσο μίσος και απογοήτευση στην καρδιά τους ακόμα και σε μια τέτοια εποχή.
Ο κορωνοϊός είναι ο κοινός εχθρός που
απειλεί όλη την ανθρωπότητα. Όλη η
ανθρωπότητα πρέπει να αγωνιστεί ενάντια σε αυτό και δεν έχουν θέση οι διαχωρισμοί σε Τούρκους και Έλληνες ή
Μουσουλμάνους και Χριστιανούς», δήλωσε έκπληκτος ο Μουσταφά Ακιντζί.
Ο Τ/κ ηγέτης έπραξε το αυτονόητο.
Ζήτησε βοήθεια για την καταπολέμηση
της πανδημίας. Αναμενόμενη, αυτονόητη
και ορθότατη η αντίδραση του ΠτΔ για
άμεση παροχή βοήθειας. Και οι δύο
έστειλαν το μήνυμα ότι δεν υπάρχει κορωνοϊός και ψευδοκορωνοϊός, αλλά ένας
αόρατος εχθρός που απειλεί την κοινή
μας πατρίδα. Αυτό είναι το θετικό μέσα
σε όλη αυτήν την τραγωδία.
Το θέμα, όμως, είναι το θετικό να καταστεί και ελπιδοφόρο. Δηλαδή να έχου-

με την ίδια άποψη και μετά το τέλος της
πανδημίας. Δυστυχώς, το εξωφρενικό
και εφιαλτικό των δηλώσεων Τατάρ, το
απίστευτο κατά τον Μουσταφά Ακιντζί
είναι και τραγικό, γιατί παρόμοιες θέσεις
εκφράζονται και στις ελεύθερες περιοχές.
Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επώνυμοι και ανώνυμοι, τάχθηκαν κάθετα
εναντίον της σωστής ενέργειας του ΠτΔ
να αποστείλει βοήθεια προς τους Τ/κ.
Με σχόλια, τύπου Τατάρ, εξέφρασαν
και αυτοί το μίσος τους για τους Τ/κ.
Δυστυχώς, εν μέσω κρίσης πολλοί ξεγυμνώνονται. Εν μέσω της πανδημίας
του κορωνοϊού, την ώρα που οι πολίτες
φορούν μάσκες, οι γνωστοί κύκλοι βγάζουν τις μάσκες και δείχνουν τον πραγματικό τους εαυτό.
Βέβαια δεν είναι η πρώτη φόρα που
δείχνουμε τα «αγνά» μας αισθήματα
προς τους συμπατριώτες μας. Σε μια
άλλη κρίση, αυτήν του 1963-1964, υπήρξαν ανάλογες αντιδράσεις. Με γνώμονα
το «δεν θα ανθέξουν» του εθνάρχη μας,
αδιαφορήσαμε για ότι μετά την απομόνωσή τους στους τ/κ θύλακες δεν είχαν
νερό, ρεύμα και τα άλλα στοιχειώδη για
να μπορούν να επιβιώσουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπως αποκαλύπτει
ο Μακάριος Δρουσιώτης στο βιβλίο του
«Η πρώτη Διχοτόμηση», ήταν η απάντηση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στο
αίτημα που υποβλήθηκε από τον πρέσβη
των ΗΠΑ, στις 18 Αυγούστου του 1964,
για τη χορήγηση στους Τ/κ φωτιστικού
πετρελαίου για τις ανάγκες των αρτοποιών. «Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί
οι Τούρκοι πρέπει να έχουν φωτιστικό
πετρέλαιο όταν οι Έλληνες δεν μπορούν
να έχουν τα αρχεία του κτηματολογίου
και τα ταχυδρομικά δέματα από το κεντρικό ταχυδρομείο» (τόσο το κτηματολόγιο όσο και το ταχυδρομείο βρίσκονταν, μετά τα γεγονότα του 63-64, στον
τουρκικό θύλακα της Λευκωσίας).
Πρώτα ο Θεός για εμάς, πρώτα ο Αλλάχ για τους Τ/κ, ο κορωνοϊός θα περάσει
ή καλύτερα θα μάθουμε να ζούμε με αυτόν. Το ζητούμενο όμως είναι να προσγειωθούμε. Να καταλάβουμε επιτέλους
αυτά που δεν μπορούσε να καταλάβει
ο εθνάρχης μας. Μακριά από παλινδρομήσεις, μεταλλάξεις και τακτικισμούς,
το πάθημα της τραγωδίας που βιώνουμε
να μας γίνει μάθημα. Να συνειδητοποιήσουμε ότι το τέλος της πανδημίας θα
μας βρει αντιμέτωπους και πάλι με τον
άλλο ιό, αυτόν της διχοτόμησης, που
εδώ και μισό αιώνα πλήττει τη μαρτυρική
μας πατρίδα. Ένα ιός που δεν καταπολεμείται με Lockdowns, εμβόλια και αντιιϊκά φάρμακα αλλά μόνο με ειλικρινή
βούληση για λύση και επανένωση. Αυτό
θα είναι η μόνη απάντηση στους Ταταράδες, ένθεν και ένθεν της πράσινης
γραμμής, που, μη έχοντας ίχνος ανθρωπιάς και ηθικής, εκμεταλλεύονται τον
ανθρώπινο πόνο για να επιτύχουν τον
διαχρονικό τους στόχο, δηλαδή την οριστική διαίρεση και διχοτόμηση της ταλαίπωρής μας πατρίδας.

Ο κ. Θεόδωρος Θεοδώρου είναι ειδικός προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

EPA/FOCKE STRANGMANN

Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Οι καταστηματάρχες εστίασης διαμαρτύρονται για τις συνέπειες του lockdown, τοποθετώντας καρέκλες έξω από εστιατόρια, μπαρ και καφετέριες
στην πλατεία Αγοράς, μπροστά από το δημαρχείο της Βρέμης.

Η εξωτερική πολιτική στο καλάθι μιας διετίας
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Η

κυπριακή εξωτερική πολιτική της Λευκωσίας περιστρέφεται γύρω από δύο
κύρια χαρακτηριστικά, πρώτο τους χειρισμούς Αναστασιάδη στο Κραν Μοντάνα
και, δεύτερο, την αλλαγή προσώπου στην
ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, από τον
Ι. Κασουλίδη στον Ν. Χριστοδουλίδη. Τα δύο
σημεία στην πραγματικότητα έχουν εξελιχθεί
σε ένα: ο νέος ΥΠΕΞ συμμετείχε σε όλο τον
σχεδιασμό Αναστασιάδη στη διαχείριση του
Κυπριακού. Είναι πολύ πιθανό η παρουσία Ι.
Κασουλίδη στη θέση του υπουργού να ήταν
πλέον κάτι βαρετό για το Προεδρικό. Ο Ι. Κασουλίδης εμφάνισε σημάδια κόπωσης: μάλλον
δύσκολα θα μπορούσε να δώσει ανοικτή στήριξη στη νέα γραμμή Αναστασιάδη, όπως υλοποιήθηκε στο Κραν Μοντάνα. Βέβαια, ούτε
και ο ίδιος ο Ι. Κασουλίδης ανήκει στην πάστα
των πολιτικών που θα μπορούσε να υπερασπιστεί δημόσια τις ιδέες του σε διαφωνία με
τον Ν. Αναστασιάδη. Έτσι η αποχώρηση Κασουλίδη από το Υπουργείο Εξωτερικών φάνηκε
τη στιγμή εκείνη η πιο κατάλληλη φόρμουλα
και για τους δύο.
Ο Ν. Χριστοδουλίδης, νέος διπλωμάτης
«με καλάς συστάσεις», με πολύ καλή δημόσια
εικόνα και συγκρατημένο λόγο φάνταζε τον
Φεβρουάριο του 2018 ως μια κατάλληλη επιλογή. Η πάροδος των δύο και πλέον ετών
στην ηγεσία του Υπουργείου παρέχει ένα
επαρκές χρονικό πλαίσιο για να αναλυθούν
οι δυνατότητές του στη διαχείριση κρίσιμων
θεμάτων εξωτερικής πολιτικής. Εξ αρχής ο
Ν. Χριστοδουλίδης διαπίστωσε ότι η εξωτερική
πολιτική της Κύπρου ήταν «μονοθεματική»
γι’ αυτό και πήρε κάποιες πρωτοβουλίες για
να την καταστήσει πιο ανοικτή. Παραδείγματα:
γυναίκα και διπλωματία, διπλωματία και μη
κυβερνητικές οργανώσεις, η Κύπρος ως χώρα
μέλος της Ε.Ε. που να συνεισφέρει ευρωπαϊκή
εμπειρία σε χώρες της περιοχής. Αυτές οι
πρωτοβουλίες, αν και περιορισμένης εμβέλειας,
ήταν κινήσεις προς τη σωστή κατεύθυνση.
Η θεματολογία που σφράγισε τα πράγματα
ήταν βέβαια η διαχείριση του Κυπριακού κάτι

για το οποίο ο Ν. Χριστοδουλίδης αφιέρωσε
το κύριο κομμάτι του χρόνου του. Έτσι: 1)
Ανέλαβε το βάρος να εξηγήσει την ε/κ πολιτική
στον Κραν Μοντάνα. Αυτή η προσπάθεια
μπορεί να απέδειξε την αφοσίωσή του στη
νέα πολιτική Αναστασιάδη, εντούτοις ο ίδιος
έχασε σοβαρούς πόντους στη διεθνή κοινότητα, καθώς όλες οι ενδιαφερόμενες κυβερνήσεις και οι εν Κύπρω διπλωμάτες γνώριζαν,
απευθείας από τον ΟΗΕ, ή τη Φ. Μογκερίνι,
τι ακριβώς έγινε στο Κραν Μοντάνα. Γνώριζαν,
επίσης, τόσο τις προτάσεις Τσαβούσογλου,
όσο και τις κινήσεις Γκουτιέρες, συνεπώς οι
προσπάθειές του για ενημέρωση, μάλλον γινόταν ως σχεδόν μια τυπική διαδικασία. Β)
Είναι γεγονός ότι στο πρώτο στάδιο της ανάπτυξης των λεγόμενων τριμερών συνεργασιών
με Ελλάδα, Αίγυπτο και Ισραήλ, με φόντο το
φυσικό αέριο, ο Ν. Χριστοδουλίδης μπόρεσε
να φορέσει ένα διαφορετικό κοστούμι- επαφές
στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ,
συναντήσεις με παράγοντες του εβραϊκού
λόμπι. Έτσι, η Λευκωσία γνώρισε μια πρωτόγνωρη κινητικότητα με επαφές, ανταλλαγή
απόψεων με πρωτεύουσες που διαθέτουν
πολύ υπέρτερη επιρροή από τη δική της. Αυτή
η επένδυση επέτρεψε στον υπουργό Εξωτερικών να κινηθεί με άνεση στο πεδίο των δημοσίων σχέσεων και της δημιουργίας ενός
κύκλου από γνωριμίες. Ωστόσο, αυτή η εξωτερική πολιτική πολύ γρήγορα έδειξε τον
πραγματικό της εαυτό γιατί, πρώτο, ήταν στηριγμένη σε ευσεβείς πόθους, δεύτερο, ήταν
βασισμένη στην υπερεκτίμηση της συνεργασίας με ασταθείς ή «εγωκεντρικές» χώρες
και, τρίτο, γινόταν κατά παραβίαση των κανόνων που διέπουν τις διεθνείς σχέσεις.
Σήμερα το πρόγραμμα γεωτρήσεων της Λευκωσίας πρακτικά δεν υφίσταται. Τουρκικά
πολεμικά πλοία παρεμποδίζουν τις εξορύξεις,
οι εταιρείες αποχωρούν κανονικά, οι τιμές
υποχωρούν. Η πανδημία προσφέρει ενα καλό
άλλοθι στην κυβέρνηση. Οι τριμερείς και οι
τελετές για εσωτερική κατανάλωση τύπου
«Eastmed» αφορούν ζητήματα του παρελ-

θόντος. Γ) Παρά την προηγούμενη εμπειρία
του και την πολύ καλή προϋπηρεσία του ως
εκπροσώπου Τύπου της κυπριακής προεδρίας
της Ε.Ε. το 2012, ο νυν ΥΠΕΞ επιδόθηκε σε
μια αταλάντευτη προσπάθεια για να επιβληθούν από την Ε.Ε. κυρώσεις κατά της Τουρκίας
εξαιτίας της δράσης της τελευταίας στον κυπριακή ΑΟΖ. Παρά τα μηνύματα που ελάμβανε
από αξιωματούχους της Ε.Ε. ότι ισχυρή ομάδα
από δέκα κράτη-μέλη διαφωνούσε με τις κυρώσεις, ή ζητούσε κάτι πολύ πιο τυπικό, εντούτοις ο ίδιος έβαλε όλα τα αβγά του σε μιαν
προσπάθεια που απεδείχθη εξαιρετικά αναποτελεσματική, καθώς ουδέν απέδωσε, πλην
της συστηματικής παραπλάνησης της κοινής
γνώμης. Μια απλή ματιά στην τρέχουσα επικαιρότητα βεβαιώνει ότι η Τουρκία με το γεωπολιτικό εκτόπισμα που διαθέτει, απορροφά
κραδασμούς μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Η δράση του ΥΠΕΞ ταυτίστηκε με την
κατασπατάληση του γεωπολιτικού πλεονεκτήματος που συνιστά η συμμετοχή μας στην
Ε.Ε. με ακροβασίες που αφίστανται του ακρογωνιαίου λίθου της δράσης μας, έγκυρη και
έγκαιρη ανάγνωση του κοινοτικού τρόπου
σκέψης και λειτουργίας. Δ) Η εξωτερική πολιτική που φέρει την υπογραφή του νυν υπουργού Εξωτερικών προσιδιάζει με εκείνη που
άσκησαν ο Σ. Κυπριανού και ο Τ. Παπαδόπουλος. Παραπομπή του Κυπριακού στον
χρόνο, διαρκής καταγγελία της Τουρκίας, συσπείρωση της κοινής γνώμης στη γραμμή
της αποδοχή του στάτους κβο με διατήρηση
του σχήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας
του 1964. Αυτή την πολιτική συντονίζει σήμερα
ο Ν. Αναστασιάδης και με αρκετή συνέπεια
την υπηρετεί ο υπουργός Εξωτερικών. Πιθανώς
να υφίσταται μια διαφορά ανάμεσα στους
δύο: ο Ν. Αναστασιάδης, με διαδρομή από τις
πιο αντιφατικές πολιτικές, κατέληξε να αντιγράφει τη γραμμή Τ. Παπαδόπουλου, ενώ ο
Ν. Χριστοδουλίδης μάλλον υπήρξε συνεπέστερος του νυν προέδρου...

www.larkoslarkou.org.cy

Επαγγελματική συνείδηση και η λογική της φροντίδας

Ε

ργάζονται για να ζούμε εμείς
οι υπόλοιποι ομαλά και, ενίοτε,
για να κρατιόμαστε στη ζωή
κυριολεκτικά – υπάλληλοι των σουπερμάρκετ και φούρνων, εργαζόμενοι στην αποκομιδή σκουπιδιών,
αστυνομικοί, κ.λπ., με προεξάρχοντες, φυσικά, τους επαγγελματίες
υγείας. «Πώς αισθάνεστε;», τους ρωτάνε οι δημοσιογράφοι; «Κάνουμε
απλώς τη δουλειά μας», απαντούν.
Το θεωρούν αυτονόητο.
Η περίπτωση των γιατρών και
των νοσοκόμων που φροντίζουν
ασθενείς του κορωνοϊού είναι εμβληματική: εργάζονται σκληρά, βρίσκονται σε διαρκή επαφή με τον
κίνδυνο της μόλυνσης, δοκιμάζονται
οι αντοχές τους. Σε χώρες, μάλιστα,
που η εξάπλωση του κορωνοϊού
ήταν ραγδαία, όπως η Ιταλία και η
Αμερική, οι συνθήκες εργασίας,
εκτός από επικίνδυνες, είναι χαοτικές. Οι πόροι είναι πεπερασμένοι.
Ηθικά διλήμματα τίθενται πιεστικά:
ποιος ασθενής θα συνδεθεί με τον
πολύτιμο αναπνευστήρα; Να συνεχίσουν να κρατούν τον ηλικιωμένο,
καρδιοπαθή ασθενή διασωληνωμένο, έστω κι αν έχει πολύ λίγες πιθα-

Του ΧΑΡΙΔΗΜΟΥ Κ. ΤΣΟΥΚΑ

νότητες επιβίωσης, όταν υπάρχουν
άλλοι ασθενείς που περιμένουν; Θυμίζει νοσοκομεία σε καιρό πολέμου.
Δεν φοβούνται; Κάθε άλλο. Ο Τζέημς Κούο, γιατρός σε νοσοκομείο
της πολιτείας της Ουάσιγκτον, γράφει
πόσο τον φοβίζει η πιθανότητα να
μεταφέρει τον κορωνοϊό στην οικογένειά του (New York Times,
27/3/2020). Δεν πτοείται, όμως. Συνεχίζει τη δουλειά του και κάνει ό,τι
μπορεί να προστατευθεί και να προστατεύσει τους οικείους του.
Η Έλεν Ουγιάνγκ, γιατρός στη
Νέα Υόρκη, υπογραμμίζει στο ημερολόγιό της τη διαρκή παρουσία
του φόβου της μόλυνσης από τον
κορωνοϊό (NYT Magazine, 14/4/2020).
Παρ’ όλα αυτά δεν παραλύει. «Πρέπει
να διώξω σκέψεις για το δικό μου
ρίσκο και τη θνητότητά μου», λέει.
«Δεν θα κάνω τη δουλειά μου καλά,
αν δεν πιέσω τον εαυτό μου να πιστέψει στην ατρωτότητά του». Γνωρίζει ότι ο κίνδυνος δεν εξαλείφεται,
αλλά επιμένει. «Σκεπτόμενη ότι [η
μόλυνση] δεν υπόκειται εντελώς
στον έλεγχό μου, δεν θα χάσω εντελώς το μυαλό μου για κάθε λάθος
που κάνω, όταν βάζω και βγάζω τον

προστατευτικό εξοπλισμό». Στο ημερολόγιό της αναφέρει έναν συνάδελφό της από το Μπέργκαμο να
της μιλά για το «συναισθηματικό
shutdown» που επιβάλλει στον εαυτό
του, όταν πάει στο νοσοκομείο. «Συνεχίζεις, ξεχνάς ότι έχεις έναν άνθρωπο μπροστά σου», της λέει. Τα
συναισθήματα, όμως, προσωρινά
μόνο μπαίνουν σε παρένθεση: «Καταλαβαίνω ότι το να κρατάς τα συναισθήματα μακριά σε βοηθά να
χειρίζεσαι το άγχος, αλλά χρειάζεται
να είμαι άνθρωπος για να συνεχίσω
να εργάζομαι».
Προσέξτε πόσο σύνθετη είναι η
γλώσσα αυτών των γιατρών. Ξέρω
ότι είμαι ευάλωτη αλλά πρέπει να
πιστέψω ότι δεν είμαι. Κάνω ό,τι
μπορώ για να ελέγχω την κατάσταση,
αλλά ξέρω ότι δεν μπορώ να εξαλείψω την τύχη. Πρέπει να τιθασεύσω
τα συναισθήματά μου χωρίς να τα
καταπνίξω. Η σύνθετη γλώσσα δείχνει επαγγελματίες σε εγρήγορση:
η αναγνώριση της συνύπαρξης αντίρροπων τάσεων ωθεί τους γιατρούς
σε μια διαρκή προσπάθεια συμφιλίωσής τους. Γνωρίζοντας ότι είμαι
ευάλωτος λ.χ. παίρνω μέτρα για να

μην είμαι. Η διαδικασία είναι διαρκής.
Οξύνεται, έτσι, η αντιληπτικότητα
και η αυτενέργειά τους. Σε συνθήκες
κρίσης και ρίσκου για τους ίδιους,
η άοκνη προσπάθεια των επαγγελματιών υγείας αναδεικνύει τον πυρήνα του επαγγέλματός τους στην
ιδεώδη εκδοχή του: την αλλοκεντρικότητα, την προσφορά στον άλλο.
Η πολιτική φιλόσοφος Ανμαρί Μολ
ονομάζει αυτή τη στάση «η λογική
της φροντίδας» και την αντιδιαστέλλει με τη «λογική της επιλογής» που
διέπει τις οικονομικές συναλλαγές.
Η λογική της φροντίδας πασχίζει
για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, αλλά δεν τα εγγυάται. Η
φροντίδα του ασθενούς δεν είναι
μία υπηρεσία με σαφή όρια, όπως
λ.χ. μια τραπεζική συναλλαγή, αλλά
μια διαρκής, διαδραστική προσπάθεια για το καλύτερο, η οποία διαρκώς αναπροσαρμόζεται ανάλογα με
το πώς αντιδρά ο ασθενής.
Τι είναι κάθε φορά το καλύτερο
αλλάζει. Η κ. Ουγιάνγκ αναφέρει
μια 89χρονη ασθενή, θετική στον
κορωνοϊό, η οποία ανάπνεε με μάσκα
οξυγόνου. Ήταν απίθανο να ζήσει.«Μη με διασωληνώσετε» της

είπε. «Είμαι σχεδόν 90. Έχω ζήσει».
Η γιατρός τηλεφωνεί στην ανιψιά
της. Η οικογένεια της ασθενούς δεν
συναινεί. Η κ. Ουγιάνγκ συζητά μαζί
τους. «Η ασθενής εξέφρασε την επιθυμία της», τους λέει. «Αναρωτηθείτε:
τι θεωρεί πολύτιμο; Θα ήθελε να
κρέμεται από μια μηχανή;». Η οικογένεια συμφωνεί ότι ο ήρεμος θάνατος είναι αυτό που επιθυμεί. Σε
μερικές ώρες η γηραιά κυρία σβήνει
ειρηνικά. Η κ. Ουγιάνγκ έχει φροντίσει να πει η ασθενής «σ’ αγαπώ»
στην ανιψιά της μέσω του FaceTime,
ενώ η ίδια της κρατά τρυφερά το
χέρι. Μερικές φορές το καλύτερο
είναι ο καλός θάνατος.
Οι ακραίες συνθήκες φέρνουν
στην επιφάνεια την αυταπάρνηση
που εν σπέρματι υπάρχει στη λογική
της φροντίδας. Η πραγμάτωση της
αλλοκεντρικότητας απαιτεί, in extremis, οιονεί-θυσιαστική συμπεριφορά – να εκχωρήσει κανείς μονομερώς κάτι πολύτιμο γι’ αυτόν.
Στα νοσοκομεία του κορωνοϊού, ο
γιατρός και η νοσοκόμα ρισκάρουν
την ασφάλειά τους χάριν του επαγγελματικού ιδεώδους που υπηρετούν:
τη φροντίδα του άλλου.

Η φροντίδα δεν είναι αίσθημα
αλλά πρακτική. Οι επαγγελματίες
υγείας αριστεύουν (ασκούνται στην
αρετή, με αριστοτελικό λεξιλόγιο)
στο μέτρο που «εθίζονται» (αναπτύσσουν συνήθειες) στην πρακτική
της φροντίδας. Ο επαγγελματικός
«εθισμός» τους είναι ιδιαίτερα επίπονος. Η ιατρική εκπαίδευση άκρως
απαιτητική. Οι εφημερίες ατελείωτες.
Στο ημερολόγιο της κ. Ουγιάνγκ βλέπει κανείς φόβο, αγωνία και κόπο,
μα, πάνω απ’ όλα, αξιοθαύμαστη
αντοχή. Αν το τίμημα του πολιτισμού
είναι η απώθηση, όπως λέει ο Φρόιντ,
το τίμημα της επαγγελματικής συνείδησης είναι η προσωπική αυταπάρνηση χάριν της προσφοράς στον
άλλο. Ο κορωνοϊός μας θύμισε ότι
ο καλός επαγγελματίας αυτοπραγματώνεται στο μέτρο που υπάγει
τον εαυτό του, ενίοτε σε αντίξοες
συνθήκες, στα κριτήρια αριστείας
του λειτουργήματος που υπηρετεί.
«Κάνει απλώς τη δουλειά του».

Ο κ. Χαρίδημος Τσούκας (www.htsoukas.com) είναι καθηγητής Στρατηγικής Διοίκησης στην Έδρα Columbia Ship Management, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
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To «μαύρο
πρόβατο»
που γίνεται
παράδειγμα
Πώς αναβαπτίζεται το brand «Ελλάδα»
Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Η αποτελεσματικότητα ÑÇÏÎËßËÒÏÐÃÇÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÊÏÕÃÑÎÙÎÝÙÚÎÔ
ÖØ×ÚÎÌ¦ÙÎÚÎÝÑØÃÙÎÝÇÔÁÊËÏÐÇÔ
ÓÏÇÔÁÇËÏÑÄÔÇÇÐÏÕÖÏÙÚÃÇÝÍÏÇÚÎ
Þ×ØÇÙßÓÈ¦ÒÒÕÔÚÇÝÙÚÕÞÚÃÙÏÓÕ
ÙÞÁÙËÜÔËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝËÔÚÄÝÑÇÏ
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ßÚÄÍÃÔËÚÇÏÕÒÕÁÔÇÑÇÏÖÏÕÙÇÌÁÝ
ÇÖÄÚÕÑÒÏÓÇÑÕÆÓËÔÕÑÆÓÇÛËÚÏÑÂÝÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇÝÙËÓËÍ¦ÒÇÓÁÙÇ
ÚÕßËÐÜÚËØÏÑÕÆÇÖÄÚÏÝÊÎÒ×ÙËÏÝ
ÐÁÔÜÔÎÍËÚ×ÔÑÇÏÊÏÖÒÜÓ¦ÚÜÔ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÇÖÄÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÖÕß
ÑÇÚÇÍØ¦ÌËÚÇÏÍÏÇËÔËÐËÒÃÐËÏÇÒÒ¦
ÑÇÏÔÁÇWYVQLJ[ZÞ×ØÇÇÖÄÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÖØÕÝÇÖÕÌßÍÂÔÍÃÔËÚÇÏ
ÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÖØÕÝÓÃÓÎÙÎÇØÕßÙÏ¦àËÏÙÚÕÔÑÄÙÓÕÓÏÇÔÁÇËÛÔÏÑÂÚÇßÚÄÚÎÚÇÁÔÇÔÁÕÙÆÍÞØÕÔÕ
ÖØÄÙÜÖÕÓÏÇÝÞ×ØÇÝÖÕßÓÖÕØËÃ
ÑÇÏÚÇÑÇÚÇÌÁØÔËÏÙÚÇÊÆÙÑÕÒÇ
¬×ØÇÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÑÇÏÚÕ
ËÖÏÚËÒËÃÕÚÕßÈÇÙÏàÄÓËÔÕÏÙËÇßÚÄÚÕÍËÍÕÔÄÝËÖËÐËØÍ¦àÕÔÚÇÏÁÔÇ
ÙÞÁÊÏÕÖÕßÌÏÒÕÊÕÐËÃÄÞÏÓÄÔÕÔÇ
ËÖÇÔËÑÑÏÔÂÙËÏÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÔÇ
ÖËØÏÕØÃÙËÏÚÏÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÑÇÏÔÇ
ÚÎÔÕÊÎÍÂÙËÏÙËÇÔ¦ÑÇÓÉÎÇÒÒ¦ÑÇÏÔÇËÑÓËÚÇÒÒËßÚËÃÚÎÔÔÁÇ
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ÛÇÇÔÇÖÚÆÙÙËÏÑÇÏÔÁÕßÝÚÕÓËÃÝ
ÖÁØÇÇÖÄÚÕÔÚÕßØÏÙÓÄËÖËÔÊÆÕÔÚÇÝÙÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÑÇÏÙÚÎÔ
ÚËÞÔÕÒÕÍÃÇ
/ÙÚØÕÌÂÙÚÎÔÉÎÌÏÇÑÂÑÇÏ
ÇÖÕÓÇÑØßÙÓÁÔÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÖÕÒÒ×ÔÊØ¦ÙËÜÔÈËÒÚÏ×ÔËÏÂÊÎÚÎÔ
ÖÇØÇÍÜÍÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÓËÏ×ÔËÏÚÕ
ÑÄÙÚÕÝÙËÄÒÕßÝÚÕßÝÑÒ¦ÊÕßÝ
ËÔ×ÙÚÇÊÏÇÑ¦ÈËÒÚÏ×ÔËÚÇÏÑÇÏÚÕ
J\Z[VTLYZLY]PJLÑÇÏÎÇÍÕØ¦ËØÍÇÙÃÇÝÍÃÔËÚÇÏÖÏÕËßÁÒÏÑÚÎÑÇÏ
ÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÂËÐÎÍËÃÕÏ×ØÍÕÝ
¬ÙÄÖËÒÇÝÖØÄËÊØÕÝÑÇÏÊÏËßÛÆ-

ÔÜÔÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÎÝ4J2PUZL` 
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ËÖËÔÊÆÙËÏÝÜÌËÒÕÆÔÚÇÏÑÇÏÇÖÄ
ÚÕÈËÒÚÏÜÓÁÔÕIYHUKUHTLÚÎÝ
ÒÒ¦ÊÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏÇÖÄÚÇÓÁÚØÇ
ÖÕßÛÇÖ¦ØËÏÎÖÕÒÏÚËÃÇÍÏÇÚÎÔ
ËÖÇÔËÑÑÃÔÎÙÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÚÇ
ÕÖÕÃÇÛÇÊÏËßÑÕÒÆÔÕßÔÚÎÔËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÚÏÝËÖËÔÊÆÙËÏÝ®ÙÎÓËÏ×ÔËÏ
¬ÎÔÃÊÏÇ×ØÇßÖ¦ØÞËÏÂÊÎÖÒÂÛÕÝËÔÊËÃÐËÜÔÖÜÝÕÏÔÁËÝÚ¦ÙËÏÝ
¶ÄÖÜÝÕÇÔÇÙÞËÊÏÇÙÓÄÝÚÜÔÊÏËÛÔ×ÔËÌÕÊÏÇÙÚÏÑ×ÔÇÒßÙÃÊÜÔÑÇÏ
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ÄÖÜÝÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÇÔÇÌÁØËÚÇÏÖÕßËÃÞÇÔËÍÑÇÚÇÙÚÇÛËÃÙË
ÇÖÕÓÇÑØßÙÓÁÔËÝÞ×ØËÝÞÇÓÎÒÕÆÑÄÙÚÕßÝ¶ÓÖÕØÕÆÔÔÇÜÌËÒÂÙÕßÔÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÇÚÎÔÒÒ¦ÊÇÃÔÇÏËÔÊËÏÑÚÏÑÄÖÜÝÙÚÇ
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Τα πλεονεκτήματα
ÚÕÔÚÕßØÏÙÓÄÎÞ×ØÇÇÔÇÍÔÜØÃàËÚÇÏÖÒÁÕÔËßØÁÜÝÜÝÁÔÇÝËÑ
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Ü¦ÔÔÇØÁÚÚÇÊÏËßÛÆÔÕßÙÇ
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Το Μαξίμου επεξεργάζεται σχέδιο επανεκκίνησης της οικονομίας
το οποίο θα εκμεταλλευθεί τη νέα εικόνα
της χώρας.
ÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÎÝ4HYRL[PUN.YLLJL
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ÇÑÏÔÂÚÜÔ7LWWLY/LSSHZÜÓ¦Ý
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ÖÄÒËÜÔËÔÏÙÞßÓÁÔÕÑÇÏÇÖÄÚÎÔ
ÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎÚÕßËÛÔÏÑÕÆÙßÙÚÂÓÇÚÕÝßÍËÃÇÝÑÇÏÚÎÔÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÂ
ÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝ®
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ÖÇØÕÞÂÝßÍËÃÇÝÛÇÈÕÎÛÂÙËÏÑÇÏ
ÙÚÕÍËÔÏÑÄÚËØÕJVUJLW[ÖØÕÈÕÒÂÝÚÎÝÞ×ØÇÝÜÝËÔÄÝÇÙÌÇÒÕÆÝ
ÖØÕÕØÏÙÓÕÆÍÏÇÏÇÚØÏÑÄÚÕßØÏÙÓÄ
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ÇÔÇÊÆËÚÇÏÑÇÏÎÇÔ¦ÍÑÎÍÏÇËÖËÔÊÆÙËÏÝÙËÏÇÚØÏÑ¦ËØËßÔÎÚÏÑ¦ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÑÇÛ×ÝÑÇÏÍÏÇÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇËÌËÊØÏÑÂÝÊßÔÇÓÏÑÄÚÎÚÇÝ
ÙÚÇÔÕÙÕÑÕÓËÃÇ
ßÚÂËÃÔÇÏÓÏÇÖËØÏÕÞÂÖÕß
ÛÇÓÖÕØÕÆÙËÎÞ×ØÇÔÇËÖËÔÊÆÙËÏËÑÓËÚÇÒÒËßÄÓËÔÎÚÇÔÕÙÕÑÕÓËÏÇÑ¦ÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÇÑÇÏÇÐÏÕÖÕÏ×ÔÚÇÝËßØÜÖÇáÑÕÆÝÖÄØÕßÝ
ÑÇÏÔÇÙßÔÊßÇÙÚËÃÓËÚÕÔËÖÇÔÇÖÇÚØÏÙÓÄÒÒÂÔÜÔËÖÏÙÚÎÓÄÔÜÔÖÕßÛÇÙÚËÒËÞ×ÙÕßÔÇßÚÂ
ÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇ®ËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎ
ÖÕßÞÚÃàËÚÇÏÊÎÓÏÕßØÍËÃÂÊÎÁÔÇ
ÑÃÔÎÚØÕËÖÇÔÇÖÇÚØÏÙÓÕÆÔÁÜÔ
ËÖÏÙÚÎÓÄÔÜÔÇÖÄÚÕËÐÜÚËØÏÑÄ
ßÖÕÍØÇÓÓÃàËÏÕ¡¦ØÏÕÝ¤¦ÒÚÎÝ

Η χώρα σας εντυπωσίασε
με την αποφασιστικότητά της
Τις νέες ÖØÕÙÊÕÑÃËÝÖÕßÁÞËÏÑÇÒÒÏËØÍÂÙËÏÎÒÒ¦ÊÇÇÖÕÑÇÒÆÖÚÕßÔ
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ÑØÃÙÎßÍËÃÇÝËÔÚßÖÜÙÃÇÙËÓËÚÕÔ
ËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÙÓÄÑÇÏÚÎÔÇÖÕÌÇÙÏÙÚÏÑÄÚÎÚ¦ÚÎÝÇÔ¦ÑÇÓÉÎÇÖÄ
ÚÎÔËÖÇÑÄÒÕßÛÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑØÃÙÎ
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ÛÇËÃÔÇÏÙÚÕÖÒËßØÄÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝ®
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ÇßÚÂÎÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÂÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÇÖÄÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
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ÖÕÒÒ×ÔÊÏËÛÔ×ÔËÚÇÃØÜÔÑÇÏÓÁÙÜÔ
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ËßØÆÌ¦ÙÓÇÚÕÓÁÜÔÚËÑÄÓÇÙÚË
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ÄÚÏÇÖÕÚËÒËÃÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÍÏÇÞ×ØËÝ
ÃÊÏÕßÓËÍÁÛÕßÝÓËÖÇØÄÓÕÏÇÖÕÒÏÚÏÑ¦ÙßÙÚÂÓÇÚÇ©ØÄÒÕÝÚÎÝÎÍËÙÃÇÝÚÎÝËÖÏÙÚÂÓÎÝÚÎÝÏÇÚØÏÑÂÝ
ÑÇÏÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝËÃÔÇÏÖÕßÑ¦ÔÕßÔ
ÚÎÔÒÒ¦ÊÇÔÇÐËÞÜØÃàËÏ®

Ετσι θα διαφημίσετε επιτυχώς την Ελλάδα το καλοκαίρι
Συνέντευξη στη ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΟΥΡΝΑΡΑ

O ομογενής ÙßÍÍØÇÌÁÇÝ¬àÁÌØÏßÍËÔÃÊÎÝÚÕËÃÞËÖËØÏÍØ¦ÉËÏÖËØÃÌÎÓÇÄÚÇÔÚÇÓËÍ¦ÒÇÊÏËÛÔÂÓÁÙÇËÃÞÇÔÚÎÔÒÒ¦ÊÇÍÏÇÑÒÜÚÙÕÙÑÕÆÌÏ
ÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑØÃÙÎ!Þ×ØÇ
ÚÜÔÖÇÖÖÕÆÊÜÔËÃÔÇÏÙÇÔÚÎÔÇÍÇÖÎÓÁÔÎÙÕßÕÓ¦ÊÇ¡ÁÙÇÙÕßÚÎÔ
ÁÞËÏÝÉÎÒ¦ËÔÛÁÒËÏÝÔÇÚÎÈÒÁÖËÏÝ
ÔÇÚÇÖËÏÔ×ÔËÚÇÏ¯®ÇÒÂÛËÏÇËÃÔÇÏÄÚÏÓËÚ¦ÚÕßÝ©ÒßÓÖÏÇÑÕÆÝÚÕß
ÕÏÒÒÎÔÕÇÓËØÏÑÇÔÕÃÖÂÍÇÔ
ÇÖÄÚÕÔÛØÃÇÓÈÕÙÚÎÔÇÖÇÐÃÜÙÎ
¬×ØÇÄÓÜÝÓËÚÎÔÇÖÕÒÆÚÜÝËÖÏÚßÞÂÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÎßÖËØÎÌ¦ÔËÏÇÐÇÔÇàËÙÚÇÃÔËÏÚÏÝÑÇØÊÏÁÝ
ÚÕßÝ±Ö¦ØÞÕßÔÑÇÏÓËØÏÑÕÃÈÁÈÇÏÇ
ÖÕßÊËÔÁÞÇÙÇÔÖÕÚÁÚÕÑÇÓ¦ØÏÍÏÇ
ÚÎÔÖÇÚØÃÊÇÄÖÜÝÕÞØßÙÄÝÒÒÎÔÇÝÚÎÝÊÏÇÌÂÓÏÙÎÝ®Õ¬àÕØÚàÄÏÝ
ÓÖÔËßÙÚÂÝÛØßÒÏÑ×ÔÊÏÇÌÎÓÃÙËÜÔÍÏÇÚÕ4;=ÚÎ?LYV_ÑÇÏÚÜÔ
ÖÏÕÚÕÒÓÎØ×ÔËÐ×ÌßÒÒÜÔÚÕßÖËØÏÕÊÏÑÕÆ,ZX\PYLÚÜÔÊËÑÇËÚÏ×Ô»ÑÇÏ
»ÂÚÇÔËÑËÃÔÕÝÖÕßÙÑÇØÌÃÙÚÎÑË
ÚÎÔÖÏÕËÖÏÚßÞÎÓÁÔÎÑÇÓÖ¦ÔÏÇÙÚÇ
ÞØÕÔÏÑ¦ÚÕß©¬ÚÇÔÚÕ ÄÚÇÔ
ÕªÄÔÇÒÔÚªÁÏÍÑÇÔÁÈÍÇÒËÚÇÐÏÊÏÜÚÏÑÂÕÊÎÍÃÇÄÚÏÂÓÇÙÚÇÔÊÂÛËÔËÖÏÑÃÔÊßÔÎÞ×ØÇÍÏÇÚÕßÝÓËØÏÑÇÔÕÆÝ
ÚÕßØÃÙÚËÝØÕÕÏÜÔÏàÄÚÇÔÓÏÇÚËØ¦ÙÚÏÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÓÁÞØÏ
ÖÕßÑ¦ÖÕÏÕÏÙÑÁÌÚÎÑÇÔÔÇàÎÚÂÙÕßÔ
ÚÎÈÕÂÛËÏÇÚÕßÊÇÏÓÄÔÏÕßÒÒÎÔÕÇÓËØÏÑÇÔÕÆ ÇÏÁÍÏÔËÚÕÛÇÆÓÇ
©ÄÏÝÁÙÚÎÙËÓËØÏÑÇÔÕÆÝ
ÙÚÇØÓËÐËÔÏÑÄÄÔÕÓÇÑÇÏÑÇÚÇÍÜ-

ÑÇÏÔÇÛØÏÇÓÈËÆËÏÁÖËÏÚÇÇÖÄÊÕÑÏÓÇÙÃËÝÏÙÚËÆÜÄÚÏÎÊÎÓÕÑØÇÚÃÇ
ÑÇÏÕÏÇÐÃËÝÖÕßÁÞÕßÓËÛÇÓÇÝÑ¦ÔÕßÔÔÇÐËÖËØ¦ÙÕßÓËÚÕËÓÖÄÊÏÕ
ÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆ®
ÇÏÙßÔËÞÃàËÏ!©ÚÇÔÇÑÕÆÜÚÕÔ
ÑßÈËØÔÂÚÎ ÕßÄÓÕÔÇÓÏÒ¦ËÏÑÇÏ
ÚÕßÝÍËÃÚÕÔÁÝÓÕßÔÇÞËÏØÕÑØÕÚÕÆÔ
Ñ¦ÛËÈØ¦ÊßÙÚÏÝÚÕßÝÍÏÇÚØÕÆÝÑÇÏ
ÚÕßÝÔÕÙÎÒËßÚÁÝÑÇÏÄÙÕßÝÖ¦ÒËÉÇÔ
ÑÇÏÈÍÂÑÇÔàÜÔÚÇÔÕÃÁÞÜËÒÖÃÊËÝ
ÖÜÝÄÞÏÓÄÔÕÔÛÇÚÇÑÇÚÇÌÁØÕßÓËÇÒÒ¦ÛÇÈÍÕÆÓËÑÇÏÑÇÒÆÚËØÕÏ
¬ÏÇÔÇÑÕÆÌÏÙÎÔÇÇÑÕÆÝÚÏÝÌÜÔÁÝ
ÚÎÝÒÕÍÏÑÂÝÙËÇÔÚÃÛËÙÎÓËÚÕÔÔÇØÑÏÙÙÏÙÚÂÔÚÇÂ¬ØÇÓÖÖÕßÍØÂÍÕØÇ
Þ¦ÔËÏÚÎÊÎÓÕÚÏÑÄÚÎÚ¦ÚÕß®

Τι ανακούφιση
να ακούς τις φωνές
της λογικής σε αντίθεση
με τον ναρκισσιστή,
νταή Τραμπ που
γρήγορα χάνει τη
δημοτικότητά του.
ÍÂÄÖÜÝÎ6ßÍÍÇØÁàÇÇà¦ÑÇÓÖÄØÂÕÈØÇÏÕÒÏÈÇÔÁàÕÝ§ÏÒËÔÚ¦ÑÇÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÎÔÑ¦ÓËØÇÍÏÇ
ÔÇÖÕßÔÚÎÌØ¦ÙÎ!ÖÏÙÚØÁÌÜ
ÙÖÃÚÏÚÎÔÒÒ¦ÊÇËÑËÃÖÕß¦ØÞÏÙÇÔÄÒÇ®ËÔËÃÞËÙÎÓÇÙÃÇÇÔ
Ñ¦ÖÕÏÕÝÂÚÇÔÚÇÒÄÝÙÖÇÔÄÝÂ
©ÆÍÍØÕÝÒÒ¦ÊÇËÃÔÇÏÎÖØÜÚÇØÞÏÑÂÑÇÚÇÍÜÍÂÄÒÜÔÚÕßÝÚÕ
ÓÁØÕÝÄÖÕßÄÒÕÏÇÏÙÛ¦ÔÕÔÚÇÏÙÇÔ
ÙÖÃÚÏÚÕßÝÊÏÄÚÏËÑËÃÍËÔÔÂÛÎÑË
ÕÊßÚÏÑÄÝÖÕÒÏÚÏÙÓÄÝËÑÙÚØÇÚËÃÇËÃÞËÇÖÃÙÚËßÚÎËÖÏÚßÞÃÇÚÇÔ
ÙÇÔÔÇÌÚÆÔÇÓËÑÇÚ¦ÓÕßÚØÇÚÕÔ
ÓËØÏÑÇÔÄÖØÄËÊØÕ®ÓÕßÁÒËÍË
ÚÕÙËÓÏÇÙßÔÁÔÚËßÐÂÓÇÝ
ÃÍÕÖØÏÔÓÖÕÆÓËÙÚÕÖÏÕÇÒÒÄÑÕÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÚÎÝàÜÂÝÓÇÝËÖÏÑÕÏÔ×ÔÎÙÇÐÇÔ¦ÓËÚÕÔÄÏÝÖÕß
ÛÇÑÒËÃÙËÏÚÇ ÙËÒÃÍÕÑÇÏØÄËÏ

«Πάντα καμάρωνα»
«Πάντα ÊÐÈÈÉ¨Ê×ÑØo{Ñ³iT¨Ñ³ÈÑÖÐÈV³ÉÜÜi{~ÌÜ{³{ÐÌ~Ñ{³iÑ¨ÒÙiuVÜÓÉ{tT¨ÈÌØ ÜÜiÑØ³iØÙ{Ñ×ÊÐ{iØu0Ç¨³ÇÌ{Ø
ÑÒËÏÙÓÁÔÕÝÙÖÃÚÏÚÕßÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎÎÕÖÕÃÇÊËÔÛßÓÃàËÏÙËÚÃÖÕÚÇ
ÚÎÔÖÄÒÎÄÖÕßÓËÍ¦ÒÜÙËËÔÔÎÓÁÔÕÝÚÕ ÙÚÕ¡ÖØÕÔÐÖÁØÇÙË
ÚÇÖÇÏÊÏÑ¦ÞØÄÔÏÇÚÕßÖÇÃàÕÔÚÇÝ
ÐÆÒÕÓËÚÕßÝØÒÇÔÊÕÆÝÙßÔÕÓÎÒÃÑÕßÝÖÕßÂÚÇÔØÇÚÙÏÙÚÁÝÓËÚÕßÝ
ÓÎÙßÓÖÇÚØÏ×ÚËÝÚÕßÝÁàÎÙËÚÎÔ
¦ÔÕÊÕÚÎÝÖÄÒÎÝÑÇÏÚÎÔÖÚ×ÙÎ
ÚÕß¡ËÍ¦ÒÕß¡ÂÒÕßÚÕÑÇÏ
ÚÕ¬ÃÖÕÚËÄÓÜÝÊËÔÙßÍÑØÃÔËÚÇÏÓËÇßÚÄÖÕßÖËØÔ¦ÓËÚ×ØÇ
¬ÕÔÇÈÒÁÖÜÚÎÔÇÍÇÖÎÓÁÔÎ
ÓÕß§ÁÇ±ÄØÑÎÁÔÇÑÁÒßÌÕÝÇÊËÏÇ-

ÔÄËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÚØÕÓËØ¦ÚØÇßÓÇÚÏÑÄ
¡ËÚÄÙËÝàÜÁÝÖÕßÞ¦ÔÕÔÚÇÏ¦ÊÏÑÇ
ÖØÁÖËÏÔÇÓËÃÔÕßÓËÙÖÃÚÏÓÁÞØÏÔÇ
ÖËØ¦ÙËÏÎÖÇÔÊÎÓÃÇÍ×ËÃÓÇÏÇÖÄ
ÚÕßÝÚßÞËØÕÆÝÁÞÜÚÎÍßÔÇÃÑÇÓÕß
ªÄàÓÇØÏÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕÔÍÏÕÓÕßÚÕÔ
ÕßÑ¦ÖÕßÓÁÔËÏÑÕÔÚ¦ÙÚÎÍËÏÚÕÔÏ¦
ÓÇÝÚÕÑØÃÔÕßÏÚÝÃÒÇÚàÄÖÕßÑÇÚÕÏÑÕÆÓËÞØÄÔÏÇÃÔÇÏËÓÌÇÔÁÝ
ÄÚÏÕÏÄÝÁÞËÏÇÍÍÃÐËÏÑ¦ÛËÖÚßÞÂÚÎÝ
ÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÝÚÜÔ§ËÕâÕØÑÁàÜÔ
©ÓÜÝËÃÓÇÙÚËÊßÔÇÚÕÃÑÇÏÚßÞËØÕÃ
ÊÏÄÚÏàÕÆÓËÙËÓÏÇÖÄÒÎÑÇÏÙËÓÏÇ
Þ×ØÇÖÕßÈØÃÙÑËÏÚØÄÖÕÔÇÇÔÚÁÐËÏ

©ÑÄÏÝÊÎÒ×ÔËÏßÖËØÂÌÇÔÕÝ
ÍÏÇÚÎÙÚ¦ÙÎÚÜÔÒÒÂÔÜÔÙÚÎÔ
ÖÇÔÊÎÓÃÇÑÇÏÖØÕÙÛÁÚËÏ!¦ÔÚÇ
ÑÇÓ¦ØÜÔÇÖÕßËÃÓÇÏÒÒÎÔÇÝÚÎ
àÜÂÓÕßËÃÊÇÖÕÒÒÕÆÝÙßÓÖÇÚØÏ×ÚËÝÔÇÇÒÒ¦àÕßÔÚÇËÖÃÛËÚ¦ÚÕßÝÑÇÏ
ÔÇÑØÆÈÕßÔÚÎÔÑÇÚÇÍÜÍÂÚÕßÝÍÏÇ
ÔÇÇÔËÒÏÞÛÕÆÔÖÏÕËÆÑÕÒÇÍ×Ö¦ÔÚÇÂÓÕßÔßÖËØÂÌÇÔÕÝÍÏÇÚÎÞ×ØÇÚÕßÖÇÖÖÕÆÓÕßÚÕÔËÒÒÎÔÏÑÄ
ÖÕÒÏÚÏÙÓÄÑÇÏÚÎÔÖÇØ¦ÊÕÙÎ®ÏÙÚËÆËÏÄÚÏÎÖÕÒÆÑÇÒÂÓÇÝÖÕØËÃÇ
ÁÞËÏÇÒÒ¦ÐËÏÚÎÔËÏÑÄÔÇÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÑÇÏÇßÚÄËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÖÕßÖØÁÖËÏÔÇ
ÊÏÇÚÎØÂÙÕßÓËÑÇÏÙÚÕÓÁÒÒÕÔ!§Ç
ÓËÃÔËÚËÙÚÕÔÃÊÏÕÊØÄÓÕ§ÇËÃÙÇÙÚËÑÇÏËÙËÃÝßÖËØÂÌÇÔÕÏÜÝÒÒÎÔËÝ¦ÔÚÇßÖ¦ØÞÕßÔÖ¦ÔÜÑÇÏ
Ñ¦ÚÜÇÒÒ¦ÕËÒÒÎÔÏÑÄÝÒÇÄÝÁÞËÏ

ÇÖÕÊËÃÐËÏÄÚÏÊËÃÞÔËÏÊÆÔÇÓÎÑÇÏ
ÇÔÚÕÞÂÙÚÇÊÆÙÑÕÒÇ®
ËÔÓÖÕØÕÆÙÇÔÇÇÖÕÌÆÍÜÚÕÔ
ÖËÏØÇÙÓÄ¬ÕÔØ×ÚÎÙÇÇÔËÃÞËÚÎÔ
ËßÑÇÏØÃÇÚÏËÃÊÕßÝÚÕßØÏÙÚÏÑÂÑÇÓÖ¦ÔÏÇÛÇÙÞËÊÃÇàËÍÏÇÚÕÌËÚÏÔÄ
ÑÇÒÕÑÇÃØÏÓËÚÎÙËàÄÔÔÇÑÏÔÊßÔËÆËÏ
ÔÇÚÏÔÇÞÚËÃÙÚÕÔÇÁØÇ!ÕÏÖÄÔÛÇ
ÐÇÔÇÁÑÇÔÇÑ¦ÚÏÖÕßÛÇÁÓÕÏÇàËÓË
ÇßÚÂÔÚÕß ÄÚÇÔÇÔÚÃÔÇËÖÏÒÁÐÜÚÕßÝÖØÕÌÇÔËÃÝÍÔÜÙÚÕÆÝÒÒÎÔÕÇÓËØÏÑÇÔÕÆÝÙÇÔÚÎÔ©ÒßÓÖÃÇ
ÕßÑ¦ÑÎÑÇÏÚÕÔ¬ÁÒÏÇÈ¦ÒÇÝÍÏÇ
ÔÇÊÏÇÌÎÓÃÙÜÚÎÔÒÒ¦ÊÇÚÕÁÑÇÔÇ
ÓËÍÔÜÙÚÕÆÝÓËØÏÑÇÔÕÆÝÖÕßËÃÞÇÔ
¦ÒÒÎÑÇÚÇÍÜÍÂ©ÒÕÏÚÕßÝßÏÕÛÁÚÎÙÇÔÚÕÙÒÄÍÑÇÔÄÚÏÎÒÒ¦ÊÇËÃÔÇÏÎ
ÖÇÚØÃÊÇÚÕßÝÍÏÇÚÃËÑËÃÐËÑÃÔÎÙÇÔ
ÄÒÇËÑËÃÍËÔÔÂÛÎÑÇÔÎÊÎÓÕÑØÇÚÃÇ
ÑÇÏÕÖÕÒÏÚÏÙÓÄÝ¥ÝÇÔÚ¦ÒÒÇÍÓÇÍÏÇ
ÚÎÙßÓÓËÚÕÞÂÚÕßÝÕÏÊÏÇÙÎÓÄÚÎÚËÝ
ËÃÞÇÔÊÆÕËÈÊÕÓ¦ÊËÝÊÜØË¦ÔÊÏÇÑÕÖÁÝÙÚÎÞ×ØÇÓÇÝ©ÏÊÏÇÌÎÓÃÙËÏÝ
ÁÑÇÔÇÔÖ¦ÚÇÍÕÖØÕÈ¦ÒÒÕÔÚÇÔÇÖÄ
ÄÒÇÚÇÓËÍ¦ÒÇÚÎÒËÕÖÚÏÑ¦ÊÃÑÚßÇ
©ÏÖÚÂÙËÏÝÚÎÝ©ÒßÓÖÏÇÑÂÝÑÇÏÚÎÝ
;>(ÍÁÓÏÙÇÔÚÇÑØÕßÇàÏËØÄÖÒÕÏÇÚÕ
ÃÊÏÕÚÇÔÎÑÇÒÆÚËØÎÙËàÄÔÍÏÇÚÕÔ
ËÒÒÎÔÏÑÄÚÕßØÏÙÓÄÓÇÑØ¦Ô®
©ÑÄÏÝÑÇÚÇÒÂÍËÏ!ØÕÝÚÕÖÇØÄÔÊËÔßÖ¦ØÞËÏÖÕßÛËÔ¦ÚÕßØÏÙÓÄÝ
©ÓÜÝÓÄÒÏÝÇØÞÃÙËÏÎËÖÏÙÚØÕÌÂ
ÙÚÎÔÑÇÔÕÔÏÑÄÚÎÚÇÙÇÝËÍÍß×ÓÇÏ
ÄÚÏÓÏÇËÑÙÚØÇÚËÃÇÓËÊÏ¦ÙÎÓÕßÝ
ÓËØÏÑÇÔÕÆÝÖÕßÁØÞÕÔÚÇÏ¸ÙÖÃÚÏ
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ¹ÛÇÙÑÃÙËÏÛÇÌÁØËÏ
ÖÕÒÆÑÄÙÓÕÑÇÏÛÇÊ×ÙËÏÇÔ¦ÙËÝ
ÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇ®

ΕΛΛΑΔΑ

Ο χώρος ³Ë{~ÑÚÑ¨Ë³¨{ÉØ~Ñ{³{Ñ³¨iÜÉÈ³{~Ì¨{~Ì
Ñ×Ñ{¨Ö¨É~³{~Ò³ÉÂÜ{ÐÌ¨³ÑËÑØ

Βγαίνοντας ÑÌ~ÒÚÉÙÐÒ³{ÑÚÉÖØV³¨ËKÈ³ÑÑÖ³{Ñ³ÈØÉÐ{Ñ
ÒÑÈÓTÉ{³{³ÉËÉTÜ¨Ëi~Ñ{É~ÒÇÈ³{ØÌÜÉØ
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Κυριακή 26 Απριλίου 2020

Μια γραμμή T¨ËÇÉ{³it~Ì~~{iuÑÌ³it¨³~ÑÜËÇiu.³ÑÙÉÂ{Ò
K¨Ë~É³Ñ{T¨ØÈÚÉ¨ÉË³Ñ{{ÐÜÈÐÑ³{~ÌØ

«Αυτή η δουλειά θέλει αντοχές»

Μιλούν στην «Κ» καθαρίστριες και τραπεζοκόμοι σε κλινικές COVID-19, οι αθέατοι κρίκοι στην αλυσίδα της περίθαλψης
Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Οριακές καταστάσεις
¡ËÑÇÚÇÍÜÍÂÇÖÄÚÕßÝÍÃÕßÝ
ÇØ¦ÔÚÇÚÎÝÒÈÇÔÃÇÝÎÑÑØËÓÖÃÁÞËÏÙßÓÖÒÎØ×ÙËÏÊÆÕÊËÑÇËÚÃËÝÜÝÑÇÛÇØÃÙÚØÏÇÙËËÒÒÎÔÏÑ¦
ÔÕÙÕÑÕÓËÃÇÞËÏÙÖÕßÊ¦ÙËÏÑÕÓÓÜÚÏÑÂÇÒÒ¦ÊËÔÚÎÔËÐ¦ÙÑÎÙË
ÂÛËÒËÔÇÍÃÔËÏÔÕÙÎÒËÆÚØÏÇÇÒÒ¦
ÊËÔÚÕËÖËÊÃÜÐËÚÕÖÇØËÒÛÄÔ
ÂÚÇÔßÖ¦ÒÒÎÒÕÝÏÊÏÜÚÏÑÕÆÙßÔËØÍËÃÕßÑÇÛÇØÏÄÚÎÚÇÝÑÇÏÇÖÄ
ÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕËÑÁÓÈØÏÕËØÍ¦àËÚÇÏÜÝÙßÓÈÇÙÏÕÆÞÕÝÁËÏÄÚÏ
ÕÓÎÔÏÇÃÕÝÓÏÙÛÄÝÚÎÝËÃÔÇÏ
ËßØ×ÑÇÛÇØ¦ÙßÔËßØ×ÍÏÇ
ÁÔÇÇÔÂÒÏÑÕÚÁÑÔÕ¬ØËÏÝÌÕØÁÝ
ÁÌÚÇÙËÙÚÇÖØÄÛßØÇÖÇØÇÃÚÎÙÎÝÒÄÍÜÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝ ÇÏ¦ÒÒÕÏÙßÔ¦ÊËÒÌÕÃÚÎÝÌÕÈÂÛÎÑÇÔ
©ØÏÙÓÁÔÕÏÇØÔÂÛÎÑÇÔÔÇÓËÚÇÑÏÔÎÛÕÆÔÙËÑÒÏÔÏÑÁÝ*6=0+ Â
ÖØÕÌÇÙÃÙÚÎÑÇÔÇÙÛÁÔËÏÇÑËÃÔÎÄÖÜÝÑÇÏÖÕÒÒÁÝÇÑÄÓÎÑÇÛÇØÃÙÚØÏËÝÖÇØÁÓËÏÔËÙÚÎÛÁÙÎ
ÚÎÝØÁÖËÏÔÇÁÞËÏÝÇÔÚÕÞÁÝ

Η επικοινωνία

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΤΑΦΗΣ

Στη δουλειά ÚÎÝÃÔÚÇÑØËÓÖÃÓËÚØ¦ËÏÎÒËÖÚÕÓÁØËÏÇÌÕÆÌÕØÁÙËÏÚÎÊÏÇÙÚÎÓÏÑÂÙÚÕÒÂ®ÛÇÉËÑ¦ÙËÏÓËÇÖÕÒßÓÇÔÚÏÑÄÚÕÑÕÔÚ¦ØÏ
ÚÎÝÙÌÕßÍÍÇØÃÙÚØÇÝÚÕßÝÑÕßÈ¦ÊËÝÓÁÞØÏÑÇÏÚÏÝØÄÊËÝÚÕßÑÇØÕÚÙÏÕÆÚÎÝËÑ¦ÛËÊÜÓ¦ÚÏÕÇÙÛËÔÕÆÝÛÇÇÒÒ¦ÐËÏÍ¦ÔÚÏÇÑÇÏÈËÚÁÐ
ÛÇÇÖÕÒßÓ¦ÔËÏÑÕÓÕÊÃÔÇÑÇÏÖÄÓÕÒÇÞËØÕÆÒÏÇÑÇÏÖËØÈ¦àÏÇËÔÛÇ
ÙÑÕßÖÃÙËÏÚÕÖ¦ÚÜÓÇÍÏÇÔÇÓÎ
ÙÎÑÜÛËÃÙÚÕÔÇÁØÇÚÕÓÏÑØÄÈÏÕ®
ÑÇÏÛÇÖØÕÙÁÐËÏÖ×ÝÇÔÕÃÍËÏÚÏÝ
ÖÄØÚËÝØÁÖËÏÔÇÖÇØÇÚÎØËÃÚÎÔ
Ñ¦ÛËÑÃÔÎÙÎ¡ÄÒÏÝÎÖÕÊÏ¦ËÔÄÝ
ÍÏÇÚØÕÆÇÑÕßÓÖÂÙËÏÑ¦ÖÕÏÇËÖÏÌ¦ÔËÏÇÛÇÚÎÔÉËÑ¦ÙËÏÐÇÔ¦ÑÇÏ
ÐÇÔ¦¬ÕÖÇØÇÓÏÑØÄÒ¦ÛÕÝÓÖÕØËÃ
ÔÇÊÏÇÙÖËÃØËÏÚÕÔÏÄ
ÃÓÇÏÖÒÁÕÔÙÇÔØÕÓÖÄÚ©ÒÇ
ÍÃÔÕÔÚÇÏÓÎÞÇÔÏÑ¦®ÒÁËÏÎ ÞØÕÔÎÑÇÛÇØÃÙÚØÏÇ¡ÄÒÏÝÁÞËÏÈÍËÏ
ÇÖÄÚÎÓÕÒßÙÓÇÚÏÑÂÖËØÏÕÞÂÑÒÏÔÏÑÂÝÙÚÕÔÕÙÕÑÕÓËÃÕÜÚÎØÃÇ®
ÄÖÕßÖËØÏÛ¦ÒÖÕÔÚÇÏÇÙÛËÔËÃÝÓË
*6=0+ ÞËÏÑÄÑÑÏÔÇÇßÚÏ¦ÑÇÏ
Ó¦ÍÕßÒÇ¬ÎÙßÔÇÔÚ¦ÓËÙÚÕÑÇÓÇØ¦ÑÏÚÜÔÑÇÛÇØÏÙÚØÏ×ÔÙÚÕßÖÄÍËÏÕÚÕß ÁÔÚØÕßÔÇÖÔËßÙÚÏÑÂÝ
ÔËÖ¦ØÑËÏÇÝÊ×ÖÒ¦ÏÙÚÇËØÓ¦ØÏÇÄÖÕßÙßÔ¦ÊËÒÌÕÃÚÎÝÌßÒÕÆÔ
ÚÏÝÇÒÒÇÐÏÁÝÚÕßÝÛÇÖ¦ØËÏÊßÕ
ÇÔ¦ÙËÝÇÛÇÃÔËÏÝÇÙÌßÐÃÇÇÌßÊ¦ÚÜÙÎÏÊØ×ÔËÏÝÓÁÙÇÙÚÎÙÚÕÒÂ
ÇÏÛÇÞØËÏÇÙÚËÃÔÇÑ¦ÚÙËÏÝÍÆØÜ
ÙÚÏÝÚØËÏÝ×ØËÝËÑËÃÓÁÙÇÓÁÞØÏ
ÔÇÚËÒËÏ×ÙËÏÝ®ÒÁËÏ

ÍËÏÕÙÚÎqÇÛÕÒÕÍÏÑÂ ÒÏÔÏÑÂ
ÎÙÃÚÏÙÎÍÃÔËÚÇÏÇÖÄÚÎÈËØ¦ÔÚÇ
ÚÕÖÇØËÒÛÄÔÙÚÇÞØÄÔÏÇÖÕßÚÕ
ÜÚÎØÃÇ®ÒËÏÚÕßØÍÕÆÙËÜÝÙÇÔÇÚÄØÏÕÍÏÇÌßÓÇÚÏÑÕÆÝÇßÚ¦ÚÇ
ÌÇØÊÏ¦ÓÖÇÒÑÄÔÏÇÞØÎÙÃÓËßÇÔÜÝ
ËÐ×ÙÚËÝÇËØÕÛËØÇÖËÃÇÝ®Ê×Î
ÚØÇÖËàÕÑÄÓÕÝÇØÑËÃÔÇÌÕØ¦ËÏÍ¦ÔÚÏÇÑÇÏÓ¦ÙÑÇÑÇÛ×ÝÊËÔÁØÞËÚÇÏ
ÙË¦ÓËÙÎËÖÇÌÂÓËÔÕÙÎÒËßÄÓËÔÕßÝÊËÔÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏÖØÄÙÛËÚÇ
ÓÁÚØÇÖØÕÙÚÇÙÃÇÝ

Η Λίντα Γκρεμπί É¨oÒÇÉ³Ñ{ÑÌÉ³Ø~ÑÚÑ¨Ë³¨{ÑÉ~ÐÉËÑt$³ÑKÜÓÈÐÉÑÚ¨ÈØÑTÒ³Ñ{VÒÐÉ~{ÉÐÉËØuVÜÓÉ{

«Παθαίνεις ασφυξία,
ιδρώνεις μέσα στη
στολή. Και θα χρειαστεί
να κάτσεις γύρω στις
τρεις ώρες εκεί μέσα,
μέχρι να τελειώσεις».
ÍÏÇÔÇÑ¦ÔËÏÝÇßÚÂÚÎÊÕßÒËÏ¦®
ÒÁËÏÁØÇÇÖÄÚÕßÝÍÏÇÚØÕÆÝÑÇÏ
ÚÕßÝÔÕÙÎÒËßÚÁÝÕÏÕÖÕÃÕÏÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÎÔÖØ×ÚÎÍØÇÓÓÂÚÎÝ
Ó¦ÞÎÝÑÇÚ¦ÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÙÚÎÔ
ÕÓÇÒÂÒËÏÚÕßØÍÃÇÑ¦ÛËÑÒÏÔÏÑÂÝ
ÙßÔËÏÙÌÁØÕßÔÑÇÏ¦ÒÒÕÏÙßÞÔ¦
ÇÛÁÇÚÕÏÙÚÕËßØÆÑÕÏÔÄËØÍÇàÄÓËÔÕÏÙßÓÈÕÒÂÚÕßÝÊËÔËÃÔÇÏÇÓËÒÎÚÁÇ¦ÔÒËÃÉÕßÔÇÖÄ
ÚÕÖÄÙÚÕÚÕßÝÖÕÏÕÝÛÇÙËØÈÃØËÏ
ÚÕßÝÇÙÛËÔËÃÝÑÇÏÛÇÙÚØ×ÙËÏÚÇ
ÙËÔÚÄÔÏÇÚÕßÝÖÕÏÕÝÛÇÓÇàÁÉËÏ

ÚÇÙÑÕßÖÃÊÏÇÚÕßÝ"ÃÔÇÏÑÇÏÇßÚÕÃ
ÇÖÇØÇÃÚÎÚÕÏÑØÃÑÕÏÙÚÎÔÇÒßÙÃÊÇ
ÚÎÝÖËØÃÛÇÒÉÎÝ
ÞØÕÔÎÕßÑÃÇ¡ÇØÁÚÎÁÞËÏ
ÖËØ¦ÙËÏÇÖÄÊÏ¦ÌÕØÇËÖÇÍÍÁÒÓÇÚÇÃÞËËØÍÇÙÚËÃÙË.VVK`»ZÙË
àÇÞÇØÕÖÒÇÙÚËÃÕÑÇÏÙËÌÕÆØÔÕ
ÍÏÇÁÔÇÊÏ¦ÙÚÎÓÇÖØÄÙËÞËÖÇÏÊÏ¦
Ê×ÑÇÏËÖÚ¦ÞØÄÔÏÇËÃÔÇÏÚØÇÖËàÕÑÄÓÕÝÙËÔÕÙÕÑÕÓËÃÕ¡Õß
ÇØÁÙËÏÃÔÇÏÁÔÇÝÚØÄÖÕÝÔÇÖØÕÙÌÁØÜÙÚÕÔÙßÔ¦ÔÛØÜÖÕÑÇÏËÃÔÇÏÑÇÏÚØÄÖÕÝËÖÏÈÃÜÙÎÝ®ÒÁËÏ
ÏÇ ÊÆÕ ËÈÊÕÓ¦ÊËÝ ÑÇÚ¦
ÚÏÝÖØ×ÚËÝÇÌÃÐËÏÝÇÙÛËÔ×ÔÓË
*6=0+ ÙÚÕ ÁÔÚØÕÔÇÖÔËßÙÚÏÑÂÝÔËÖ¦ØÑËÏÇÝÚÕßÜÚÎØÃÇ®ÎÑ¡ÇØÁÚÎÑÇÏÕÏßÖÄÒÕÏÖËÝ
ÚØÇÖËàÕÑÄÓÕÏÊËÔÁÓÖÇÏÔÇÔÙÚÕßÝ
ÛÇÒ¦ÓÕßÝÚÕßÖØ×ÚÕßÕØÄÌÕß
ÕÊÎÍÃÇÂÚÇÔÔÇÇÌÂÔÕßÔÚÕÔÊÃÙÑÕ
ÇÖÁÐÜÑÇÏÕÏÔÕÙÎÒËßÚÁÝÛÇÙßÔÁÞÏàÇÔÚÕÁØÍÕÚÕßÝ¬ÎÝÌ¦ÔÎÑË
ÖÇØ¦ÐËÔÎÇßÚÂÎÇÒÒÇÍÂÎÁÒÒËÏ-

ÉÎËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÓËÚÕÔ¦ØØÜÙÚÕ
¥ÙÖÕßÇßÐÂÛÎÑÇÔÚÇÖËØÏÙÚÇÚÏÑ¦ÓËÍ¦ÒÜÙËÕÌÄØÚÕÝËØÍÇÙÃÇÝ
ÑÇÏÑÒÂÛÎÑËÑÇÏÎÃÊÏÇÔÇÈ¦ÒËÏ
ÚÎÔÕÒÄÙÜÓÎÙÚÕÒÂ¢ÕØ¦ËÏÊÏÖÒ¦
Í¦ÔÚÏÇÇÒÒ¦àÕÔÚÇÝÚÕËÐÜÚËØÏÑÄ
àËßÍ¦ØÏÇÔ¦ÊÜÓ¦ÚÏÕ±ÖÂØÞËÓËÍ¦ÒÕÝÌÄÈÕÝ®ÒÁËÏÒÒ¦ÊËÔÚÕÔ
¦ÌÎÙÇÔÇÓËÖÇÔÏÑÕÈ¦ÒËÏ®
¬ÇÍËÆÓÇÚÇÓËÚÇÌÁØÕÔÚÇÏÓË
ÁÔÇÌÕØÚÎÍÄÇÖÄÚÇÍËÏÚÕÔÏÑ¦ÓÇÍËÏØËÃÇÙÚÕßÖÄÍËÏÕÚÕß ÁÔÚØÕß
ÔÇÖÔËßÙÚÏÑÂÝÔËÖ¦ØÑËÏÇÝÚÕß
ÜÚÎØÃÇ®¬ÕÖÕÛËÚÕÆÔÚÇÏÙËÛËØÓÕÚØ¦ÖËàÇÍÏÇÔÇÑØÇÚÎÛÕÆÔàËÙÚ¦ÑÇÏÙËØÈÃØÕÔÚÇÏÇØÍÄÚËØÇÙË
ÇÒÕßÓÏÔÁÔÏÇÙÑÇÌ¦ÑÏÇÓÏÇÝÞØÂÙÎÝ©ÏÚØÇÖËàÕÑÄÓÕÏÚÕßÑÚÏØÃÕßËÐÎÍÕÆÔÙÚÎÔ ®ÄÚÏÇÍÄØÇÙÇÔÓËÊÏÑ¦ÚÕßÝÁÐÕÊÇÇÖÄÓÏÇ
ÇÖÕÛÂÑÎÞÇØÚÏÑ×ÔÙÑËÆÎ
ÓÇàÃÓËÖÒÇÙÚÏÑ¦ÓÇÞÇÏØÕÖÃØÕßÔÇÍÏÇÔÇÑÇÒÆÉÕßÔÚÏÝÇÔ¦ÍÑËÝ
ÚÜÔÇÙÛËÔ×ÔÑÁÌÚÎÑÇÔÄÚÏÍÒÏ-

«Δεν σε αφήνουν να
φύγεις. Δίνεις το φαγητό
και πιάνουν κουβέντα.
Σου λένε ότι θέλουν να
πάνε σπίτι τους
και κλαίνε».
Ú×ÔÕÔÚÇÝÚÕÖÒÆÙÏÓÕÖÏ¦ÚÜÔÛÇ
ÖËØÏÄØÏàÇÔÑÇÏÚÎÔÁÑÛËÙÂÚÕßÝ
ÙÚÕÏÏÑÄÌÕØÚÃÕ
ÖØÕáÙÚÇÓÁÔÎÚÕÆÝÁÞËÏÙßÓÈÕßÒËÆÙËÏÄÙËÝËÏÙÁØÞÕÔÚÇÏÙÚÇ
ÊÜÓ¦ÚÏÇÚÕßÖØ×ÚÕßÕØÄÌÕßÑÇÚ¦
ÚÎÔÖØÜÏÔÂÈ¦ØÊÏÇÔÇÓÕÏØ¦àÕßÔ
ÓÇàÃÓËÚÕÚÙ¦ÏÂÚÕÍ¦ÒÇÑÇÏÚÕ
ÊËÑÇÚÏÇÔÄÑÕÓÖÄÙÚÇÍÏÇÕÆØÚÏ
ÂØßàÄÍÇÒÕÙËÇÔÚÃÛËÙÎÓËÄÚÏ
ÁÑÇÔÇÔÖÇÒÏÄÚËØÇÑÕÖÄÝËÃÔÇÏ
ÔÇÖËØÏÕØÃÙÕßÔÄÙÕÓÖÕØÕÆÔÚÏÝ
ËÏÙÄÊÕßÝÙÚÕßÝÛÇÒ¦ÓÕßÝÚÕÏÙÄ-

Ñ¡ÇØÁÚÎÖÇØÇÚÂØÎÙËÄÚÏ
ÙËÙÞÁÙÎÓË¦ÒÒËÝÖËØÏÄÊÕßÝÕÏ
ÇÙÛËÔËÃÝËÃÔÇÏÖÏÕÊÏÇÞßÚÏÑÕÃ ÒËÏÙÓÁÔÕÏÍÏÇÎÓÁØËÝÞÜØÃÝËÖÏÙÑËÖÚÂØÏÕÁÞÕßÔÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇ
ÇÔÚÇÒÒ¦ÐÕßÔÊÆÕËÖÏÖÒÁÕÔÒÄÍÏÇ
ÓËÑ¦ÖÕÏÕÔ¦ÔÛØÜÖÕÑÇÏÑÇÚ¦ÚÕ
ÙËØÈÃØÏÙÓÇÚÕßÌÇÍÎÚÕÆËÔÙË
ÇÌÂÔÕßÔÔÇÌÆÍËÏÝÃÔËÏÝÚÕÌÇÍÎÚÄÑÇÏÖÏ¦ÔÕßÔÑÕßÈÁÔÚÇÕß
ÒÁÔËÄÚÏÛÁÒÕßÔÔÇÖ¦ÔËÙÖÃÚÏÚÕßÝ
ÑÇÏÑÒÇÃÔË®ÒÁËÏÎÚØÇÖËàÕÑÄÓÕÝ
§ÚÏ¦ÔÇÊÏÑÃÊÕß
ÇØÜÚÂÙËÏÝÖ×ÝÂÚÇÔÎÈØÇÊÏ¦ÚÕßÝË¦ÔÇÔÁÈÇÙÇÔÖßØËÚÄ
ÇÏÇÔÙÕßÖËÏÑ¦ÖÕÏÕÝÄÚÏÙÚÕ
ÚÁÒÕÝÚÎÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÝÖËØÏÓÁÔËÏ
ÔÇÈÍËÏÇÖÄÚÕÔÕÙÕÑÕÓËÃÕÇÔÇÚØÏÞÏ¦àËÏÝ®ÒÁËÏÎÑ¡ÇØÁÚÎËÔ
ÓÖÕØËÃÝÔÇÚÕßÝÈÒÁÖËÏÝÔÇÙËÖØÕÙËÍÍÃàÕßÔÔÇÛÁÒÕßÔÔÇÙÕßÓÏÒÂÙÕßÔÑÇÏËÙÆÔÇÌËÆÍËÏÝÙÇÔÑßÔÎÍÎÓÁÔÎÍÏÇÚÃÌÕÈ¦ÙÇÏÇÈÍËÏÝ
ÁÐÜÓËÚ¦ÛÇÖÒÆÔËÏÝÚÇÞÁØÏÇÙÕß
ÛÇÈ¦ÒËÏÝÇÔÚÏÙÎÖÚÏÑÄÛÇÑ¦ÔËÏÝ
ÚÕÔÙÚÇßØÄÙÕßÑÇÏÛÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÝËÔÍÃÔËÚÇÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦®
ÇÚ¦ÚÏÝÖØ×ÚËÝÎÓÁØËÝÚÎÝ
ÖÇÔÊÎÓÃÇÝÎÑÑØËÓÖÃÇÔÎÙßÞÕÆÙËÄÚÏËÓÌ¦ÔÏàËÙßÓÖÚ×ÓÇÚÇÚÎÝ
ÔÄÙÕßÓËÚØÕÆÙËÇÔ¦ÚØËÏÝ×ØËÝ
ÚÎÛËØÓÕÑØÇÙÃÇÚÎÝÙÚÕÙÖÃÚÏ
ÔÇÚËÙÚÙÚÕÕÖÕÃÕßÖÕÈÒÂÛÎÑË
ÈÍÂÑËÇØÔÎÚÏÑÄ¥ÙÚÄÙÕÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÎÝÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÝÖÇØÇÓÁÔËÏÑÇÏÙÂÓËØÇÊÆÙÑÕÒÎÞËÏÔÇ
ÊËÏÖ¦ÔÜÇÖÄÁÔÇÓÂÔÇÚÎÓÎÚÁØÇÚÎÝÎÕÖÕÃÇßÖÕÈÒÂÛÎÑË
ÙËËÖÁÓÈÇÙÎÑÇØÊÏ¦ÝÖØÏÔÇÖÄ
ÓÂÔËÝÒÒÎÑÇÛÇØÃÙÚØÏÇÖØÁÖËÏ
ÔÇÌØÕÔÚÃÙËÏÚÕÔÍÏÕÚÎÝÛÆÓÇ
ÚØÕÞÇÃÕßÓËÖÕÒÒÇÖÒ¦ÑÇÚ¦ÍÓÇÚÇ
ÕÕÖÕÃÕÝËÍÞËÏØÃÙÚÎÑËÖØÄÙÌÇÚÇ
ÑÇÏÓËÚ¦ÚÕËÐÏÚÂØÏÕÖÇØÇÓÁÔËÏ
ÑÇÚ¦ÑÕÏÚÕÝËÔËÖÏÙÑÁÖÚÕÓÇÏ
ÚÕßÝÍÕÔËÃÝÓÕß®ÒÁËÏÙÚÎÔ ®
ÑÇÏÎÚØÇÖËàÕÑÄÓÕÝÇÍ×ÔÇÛÇÔÇÙ¦ÑÕßÑÄÓÎÑÇÏÙÚÕÙÖÃÚÏ
ÓËÚÇÖÇÏÊÏ¦ÖØÁÖËÏÔÇËÃÓÇÏ
ÖØÕÙËÑÚÏÑÂÍÏÇÔÇÓÎÓËÚÇÌÁØÜÑ¦ÚÏ®

Η βάρδια ÚÜÔÑÇÛÇØÏÙÚØÏ×ÔÑÇÏÚÜÔ
ÚØÇÖËàÕÑÄÓÜÔÙÚÇÔÕÙÕÑÕÓËÃÇ
ÇÔÇÌÕØ¦ÝËÃÔÇÏËÐ¦ÜØÎ ÇÛÎÓËØÏÔ¦ÖØÕÚÕÆÖËØ¦ÙÕßÔÙÚÎÔÑÄÑÑÏÔÎà×ÔÎ®ÄÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÚÇÊÜÓ¦ÚÏÇÚÜÔÇÙÛËÔ×ÔÓË*6=0+ 
ÕÏÑÇÛÇØÃÙÚØÏËÝÙÚÕ ÁÔÚØÕÔÇÖÔËßÙÚÏÑÂÝÔËÖ¦ØÑËÏÇÝÚÕßÜÚÎØÃÇ®ÛÇËÚÕÏÓ¦ÙÕßÔÁÔÇÇÖÕÒßÓÇÔÚÏÑÄÊÏ¦ÒßÓÇÑÇÏÛÇÐËÑÏÔÂÙÕßÔ
ÚÎÊÕßÒËÏ¦ÚÕßÝÇÖÄÚÇÍØÇÌËÃÇ
ÚÕßÖØÕÙÜÖÏÑÕÆÏÇÚÎÔÖØ¦ÙÏÔÎ
à×ÔÎ®ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄ
ÑÇØÄÚÙÏÑÇÏ¦ÒÒËÝÙÌÕßÍÍÇØÃÙÚØËÝ
©ÒËÝÕÏÙÇÑÕÆÒËÝÓËÚÇÙÑÕßÖÃÊÏÇÚÕÖÕÛËÚÕÆÔÚÇÏÓÁÙÇÙËÑÕÆÚËÝÙÌØÇÍÃàÕÔÚÇÏÑÇÏÖÇØÇÊÃÊÕÔÚÇÏÙËÑ¦ÖÕÏÇÙßÔ¦ÊËÒÌÄÚÕßÝ
ÖÕßÖËØÏÓÁÔËÏÙÚÎÔÇÖÕÙÚËÏØÜÓÁÔÎÖÒËßØ¦ÚÕßÑÚÏØÃÕßÐÜÇÖÄ
ÚÎÓÕÒßÙÓÇÚÏÑÂÖËØÏÕÞÂÁÞÕßÔ

ÇÖÒ×ÙËÏÖ¦ÔËÝÚÏÝÕÖÕÃËÝÖÄÚÏÙÇÔ
ÓËÞÒÜØÃÔÎÑËÃÛÇÚØÃÉÕßÔÑÇÏ
ÛÇÉËÑ¦ÙÕßÔÚÏÝÙÄÒËÝÚÜÔÖÇÖÕßÚÙÏ×ÔÚÕßÝ©ÖÜÝÑÇÏÚÕÏÇÚØÕÔÕÙÎÒËßÚÏÑÄÖØÕÙÜÖÏÑÄÁÚÙÏ
ÑÇÏÇßÚÁÝÁÞÕßÔËÑÖÇÏÊËßÛËÃÓËÛÕÊÏÑ¦ÍÏÇÑ¦ÛËÚÕßÝÈÂÓÇÇÖÄ
ÒÕÏÓÜÐÏÕÒÄÍÕßÝ
 ¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂÄÓÜÝÆÙÚËØÇÇÖÄÄÒÇÄÙÇÁÞÕßÓËÖËØ¦ÙËÏ
ÎÙÆÓÈÇÙÎÛÇÚËÒËÏ×ÙËÏÑÇÏÛÇ
ÖÕßÔ¸ÍßØÃÙÚËÙÚÇÙÖÃÚÏÇÙÇÝ¹®
ÒÁËÏÎÑÇÛÇØÃÙÚØÏÇËÜØÍÃÇ¬ÙÏÄÒÕß©ÚÇÔÓËÌ×ÔÇÐÇÔÖØÏÔÇÖÄ
ÑÇÏØÄÙËÓÕÔ¦ÊÇËÔÚÇÚÏÑÂÝÛËØÇÖËÃÇÝÑÇÏËÃÊÇÚÕÖØÕÙÜÖÏÑÄ
ÖÕßÁÙÚÇàËÏÊØ×ÚÇÓÁÙÇÇÖÄÚÏÝ
ÙÚÕÒÁÝÑÇÚ¦ÒÇÈÇÄÚÏÊËÔßÖ¦ØÞËÏÒÄÍÕÝÔÇÓÎÓËÃÔÜÛËÒÇÔÇ
ÈÕÎÛÂÙÜÒÒÏ×ÝÖÕÏÕÝÛÇÑ¦ÔËÏ
ÚÎÊÕßÒËÏ¦"®

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΤΑΦΗΣ

«Θα μπορούσαν να μη μας διώξουν στο τέλος του χρόνου»

Η Παγώνα Αθανασάκου É¨oÒÇÉ³Ñ{mT¨Ì{ÑØ³¨ÑÉÇ~ÌÐØÉ~ÐÉËÑ
©ÏÑÇÛÇØÃÙÚØÏËÝÑÇÏÕÏÚØÇÖËàÕÑÄÓÕÏÖÕßÓÃÒÎÙÇÔÙÚÎÔ ®
ÖØÕÙËÒÂÌÛÎÙÇÔÓÁÙÜÑÇÏ
ÁÞÕßÔÙßÓÈ¦ÙËÏÝÕÏÕÖÕÃËÝÒÂ-

ÍÕßÔÚÕÔËØÞÄÓËÔÕËÑÁÓÈØÏÕ
ÑÄÓÎÑÏÇÔÈÍËÏÔÁÇÖØÕÑÂØßÐÎÊËÔÐÁØÕßÔË¦ÔÛÇÈØÕßÔÐÇÔ¦Ñ¦ÖÕÏÇÛÁÙÎÂÛÇÈÍÕßÔÙÚÎÔ

ÇÔËØÍÃÇÊÎÇÖÄÚÏÝ¡ÇØÚÃÕßËÑÖØÄÙÜÖÕÏÚÎÝÇÔËÒÒÂÔÏÇÝ©ÓÕÙÖÕÔÊÃÇÝØÍÇàÕÓÁÔÜÔ
ÎÓÕÙÃÜÔ§ÕÙÕÑÕÓËÃÜÔÁÛËÙÇÔ
ÇßÚÄÚÕàÂÚÎÓÇÓËËÖÏÙÚÕÒÂÚÕßÝ
ÙÚÕßÖÕßØÍËÃÕ±ÍËÃÇÝÄÍÜÚÜÔ
ÁÑÚÇÑÚÜÔÓÁÚØÜÔÖÕßÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÍÏÇÚÎÔÇÖÕÌßÍÂËÐ¦ÖÒÜÙÎÝÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÛÇÖØÁÖËÏÔÇ
ËÐËÚ¦ÙËÚËÚÎÔÖÇØ¦ÚÇÙÎÙßÓÈ¦ÙËÜÔÚÜÔÑÇÛÇØÏÙÚØÏ×ÔÚØÇÖËàÕÑÄÓÜÔÌßÒ¦ÑÜÔ®ÇÔÁÌËØÇÔ

«Αγαπάω αυτό που κάνω»
Ñ¡ÇØÁÚÎÖØÕÙÊÕÑ¦ÄÚÏÑ¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂÓÖÕØËÃÔÇÇÔÇÍÔÜØÏÙÚËÃÇÖÄÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÕØÄÒÕÝ
ÚÕßÝÑÇÏÕÏÙßÓÈ¦ÙËÏÝÚÕßÝÔÇ
ÓËÚÇÚØÇÖÕÆÔÙËÇÕØÃÙÚÕßÞØÄÔÕßÃÓÇÙÚËÕÏÖËØÏÙÙÄÚËØËÝ
ÓËÍ¦ÒËÝÍßÔÇÃÑËÝÖ¦ÔÜÇÖÄ

ÂËÚ×ÔÕÖÄÚËË¦ÔÓËÃÔÕßÓË
ÙÚÕÔÊØÄÓÕÖ×ÝÛÇÈØÕÆÓËÊÕßÒËÏ¦"ÍÇÖ¦ÜÇßÚÄÖÕßÑ¦ÔÜ®
ÒÁËÏÇØÄÓÕÏÇ¦ÖÕÉÎÁÞËÏÑÇÏ
ÎÑÑØËÓÖÃ ÇÒÄÛÇÂÚÇÔÔÇ
ÍÃÔÕßÔÑÇÏÇÐÏÕÒÕÍÂÙËÏÝÕÏÕÝ
ËØÍ¦àËÚÇÏÑÇÏÖÕÏÕÝÑ¦ÔËÏÚÏÇ
ÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÓÎÓÇÝÊÏ×ÐÕßÔ
ÙÚÕÚÁÒÕÝÚÕßÞØÄÔÕßÇÌÕÆÐÁØÕßÓË ÚÏ ÔÇ Ñ¦ÔÕßÓË ÁÞÕßÓË
ËÑÖÇÏÊËßÛËÃ®ÖØÕÙÛÁÚËÏÕßÒËÆÕÔÚÇÝÇÖÄÚÇ ÚÎÝÜÝÑÇÛÇØÃÙÚØÏÇÙËÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÚÓÂÓÇÚÇ
ÔÕÙÕÑÕÓËÃÜÔÁÞËÏÙßÔÇÔÚÂÙËÏ
ÖÕÒÒ×ÔËÏÊ×ÔÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÕËÖ¦ÍÍËÒÓ¦ÚÎÝÇØ¦
ÚÏÝÊßÙÑÕÒÃËÝÊËÔÛÇËÖÁÒËÍË
¦ÒÒÕÖÄÙÚÕ±Ö¦ØÞÕßÔÑÒÏÔÏÑÁÝ
ÖÕßÙÁÈÕÔÚÇÏÚÕÔÑÄÖÕÑÇÏÚÎÔ
ÑÕÆØÇÙÂÙÕß®ÒÁËÏËÛËÜØÕÆÔ
ÊÏÑÄÚÕßÝ¦ÔÛØÜÖÕ®
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Εξοδος από διαφορετικές πόρτες...

Η σταδιακή άρση της καραντίνας στην Ευρώπη δεν γίνεται συντονισμένα, αλλά κάθε χώρα ακολουθεί δική της στρατηγική
Της ΞΕΝΙΑΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ

Το άνοιγμα των σχολείων
¬ÕÔËÖÄÓËÔÕÓÂÔÇÁÞËÏÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÚËÃÎËÖÏÙÚØÕÌÂÚÜÔ
ÓÇÛÎÚ×ÔÙÚÕÙÞÕÒËÃÕËÔ×ÙÚÕ
ËØÕÒÃÔÕËÖËÚØ¦ÖÎÙËÑ¦ÖÕÏÕßÝ
ÇÖÄÚÕßÝÚËÒËÏÄÌÕÏÚÕßÝÔÇÊ×ÙÕßÔ
ËÐËÚ¦ÙËÏÝÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËßÚÁØÇ
©ÏÓÇÛÎÚÁÝÌÕØÕÆÙÇÔÓ¦ÙÑËÝÑÇÏ
ÚÇÛØÇÔÃÇÚÕßÝËÃÞÇÔÚÕÖÕÛËÚÎÛËÃ
ÙËÓËÍ¦ÒÎÇÖÄÙÚÇÙÎ
ÚÎÇÒÒÃÇÎÑßÈÁØÔÎÙÎËÐËÚ¦àËÏÁÔÇÙÆÙÚÎÓÇZ[VWHUKNV
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÕÖÕÃÇÛÇÖØÕÞÜØ¦ËÏÙËÙÚÇÊÏÇÑÂ¦ØÙÎÕØÏÙÓÁÔÜÔ
ÖËØÏÕØÏÙÓ×ÔÑÇÏÇÔÇßÚÄÑØÃÔËÚÇÏ
ÇÖÇØÇÃÚÎÚÕÛÇËÖÇÔÇÌÁØËÏÑÇÚ¦
ÖËØÏÄÊÕßÝÚÇÓÁÚØÇ ÇÚ¦ÑÆÓÇÚÇ
ÛÇËÖÏÙÚØÁÉÕßÔÇÔÄÒÇÖ¦ÔËÑÇÒ¦
ÑÇÏÕÏÓÇÛÎÚÁÝÙÚÇÙÞÕÒËÃÇ!ËÑËÃÔÕÏÚÕßÊÎÓÕÚÏÑÕÆÙÚÏÝ¡ÇãÕß
ÕÏÚËÒËÏÄÌÕÏÚÕÏÓÃÇËÈÊÕÓ¦ÊÇÇØÍÄÚËØÇÑÇÏÙÚÏÝÚÕßÓÎÔÄÝÄÒÕÏ

Διχασμένοι οι Βρετανοί

A.P. / ALESSANDRA TARANTINO

ΠαράÚÏÝÙÕÈÇØÁÝËÖÏÌßÒ¦ÐËÏÝÚÜÔ
ËÖÏÊÎÓÏÕÒÄÍÜÔÑÇÏÚÕßÇÍÑÄÙÓÏÕß
©ØÍÇÔÏÙÓÕÆ±ÍËÃÇÝÕÏËßØÜÖÇáÑÁÝ
ÑßÈËØÔÂÙËÏÝÖØÕÞÜØÕÆÔÇØÍ¦ÑÇÏ
ÖØÕÙËÑÚÏÑ¦ÙÚÎÔ¦ØÙÎÚÜÔÖËØÏÕØÏÙÚÏÑ×ÔÓÁÚØÜÔÑÇÛ×ÝÈØÃÙÑÕÔÚÇÏ
ÖÒÁÕÔËÔ×ÖÏÕÔÚÕßÎÛÏÑÕÆÊÏÒÂÓÓÇÚÕÝÑÇÚ¦ÖÄÙÕÔÎËÖÇÑÄÒÕßÛÎ
ÆÌËÙÎÛÇÁÞËÏÙÕÈÇØÄÚËØÕÑÄÙÚÕÝ
ÇÖÄÚÎÔÃÊÏÇÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇ
¦ÛËÞ×ØÇÇÑÕÒÕßÛËÃÚÕÔÊÏÑÄ
ÚÎÝÕÊÏÑÄÞ¦ØÚÎÖÇØ¦ÚÏÝÖØÄÙÌÇÚËÝÙßÙÚ¦ÙËÏÝÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÖÏÚØÕÖÂÝÑÇÏÇßÚÂÎÁÒÒËÏÉÎ
ÙßÔÚÕÔÏÙÓÕÆÖØÕÈÒÎÓÇÚÃàËÏÚÕßÝ
ËÏÊÏÑÕÆÝ²ÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÎÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙÎÚÕßËØÓÇÔÕÆÏÕÒÄÍÕß ØÃÙÚÏÇÔ§ÚØÄÙÚËÔ
ÕÕÖÕÃÕÝËÑÚÃÓÎÙËÙÚÕÊÎÓÕÌÏÒÁÝ
ÚÕßWVKJHZ[ÄÚÏÎÞ×ØÇÇÖËÏÒËÃ
ÓËÚÎÞÇÒ¦ØÜÙÎÚÜÔÓÁÚØÜÔÔÇ
ÚÏÔ¦ÐËÏÙÚÕÔÇÁØÇÄÙÇÁÞËÏÑÇÚÇÑÚÂÙËÏ×ÝÙÂÓËØÇ
ÇØÇÑÕÒÕßÛ×ÔÚÇÝÖÏÛÇÔÄÚÇÚÇ
ÚÏÝÙßÙÚ¦ÙËÏÝÚÕßÎÑÇÍÑËÒ¦ØÏÕÝ
ÍÑËÒÇ¡ÁØÑËÒËÖÁÑØÏÔËÚÎÙÖÕßÊÂÕØÏÙÓÁÔÜÔÑØÇÚÏÊÃÜÔÔÇ¦ØÕßÔ
ÚÎÔÑÇØÇÔÚÃÔÇÑÇÏÑ¦ÒËÙËÚÕÔÒÇÄ
ÚÎÝÞ×ØÇÝÔÇÙßÓÌÏÒÏÜÛËÃÓËÚÎÔ
ÏÊÁÇÄÚÏÛÇÖØÁÖËÏÔÇÓ¦ÛÕßÓËÔÇ
àÕÆÓËÓËÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇÍÏÇÇØÑËÚÄÑÇÏØÄÇÑÄÓÎ
ÞØÂÙÎÓÇÙÑ×ÔÙÚÕßÝÊÎÓÄÙÏÕßÝÞ×ØÕßÝÛÇËÃÔÇÏËÏÝÚÕËÐÂÝ
ßÖÕÞØËÜÚÏÑÂÙËÄÒÇÚÇÍËØÓÇÔÏÑ¦
ÑØÇÚÃÊÏÇÑ¦ÚÏÖÕßÂÊÎÁÞËÏÇÖÕÌÇÙÏÙÚËÃÙÚÎÍËÏÚÕÔÏÑÂßÙÚØÃÇ

¦ÔÕÏÐËËÑÔÁÕßÚÇÔÎÖÏÇÍÜÍËÃÇÇßÚÂÔÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇÓËÚ¦ÁÔÇÓÂÔÇ
ËÔ×ÑÇÏÕÏÓËÍÇÒÆÚËØËÝÚ¦ÐËÏÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÐÇÔÇÔÕÃÐÕßÔÖØÏÔÇÖÄ
ÚÏÝÑÇÒÕÑÇÏØÏÔÁÝÊÏÇÑÕÖÁÝÏÇÔÇ
ÇÖÕÚØÁÉËÏÓ¦ÒÏÙÚÇÚÎÔÖØÕÕÖÚÏÑÂÔÁÇÝÁÐÇØÙÎÝÎÙÑÇÔÊÏÔÇÈÏÑÂ
Þ×ØÇÇÑÕÒÕÆÛÎÙËÚÕÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ
ÚÎÝ§ÄÚÏÇÝ ÕØÁÇÝÑÇÏÚÎÝÏÍÑÇÖÕÆØÎÝËÍÑÇÏÔÏ¦àÕÔÚÇÝÓÏÇËÛËÒÕÔÚÏÑÂËÌÇØÓÕÍÂÖÕßÇÔÏÞÔËÆËÏÚÕÔ
ÑÕØÜÔÕáÄØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÁÔÇHWW
ÖÕßÖØÕËÏÊÕÖÕÏËÃÚÕßÝÞØÂÙÚËÝ
ÙËÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕßÁØÛÕßÔÙËËÖÇÌÂÓËÑ¦ÖÕÏÕÔÆÖÕÖÚÕÌÕØÁÇÚÕß
ÏÕÆÇÒÒ¦ÑÇÏÍÏÇËÙÚÃËÝÓÄÒßÔÙÎÝ
ÇØ¦ÚÕßÝÌÄÈÕßÝÍÏÇÖÇØÇÈÃÇÙÎÚÜÔÖØÕÙÜÖÏÑ×ÔÊËÊÕÓÁÔÜÔ
ÖØÄÙÌÇÚÎÊÎÓÕÙÑÄÖÎÙÎÑÇÚÁÒÎÐË
ÙÚÕÙßÓÖÁØÇÙÓÇÄÚÏÎÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇÚÕßÖÒÎÛßÙÓÕÆÙÑÕÖËÆËÏÔÇÚÕ
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙËÏ

Τα βιβλιοπωλείαÉËÑ{ÐÉ³ÑÂÖ³~Ñ³Ñ³iÐÒ³ÑÌ³ÑËÑÂÉ~ËiÉiÈÌÑÈ³i¨ÓØ¨ÕÚÓÉ{ØÒ¨i³É¨{¨{Ð³i³ÑÜËÑ

Τα βήματα, πάντως,
θα είναι προσεκτικά,
καθώς ο κίνδυνος να
υπάρξει εκ νέου μεγάλη
αύξηση κρουσμάτων
και θυμάτων δεν μπορεί
να αποκλειστεί.
ÚÕ ÇØÃÙÏ Î ÊÂÓÇØÞÕÝ Ô
²ÏÒÔÚÇÍÑÄÊËÙÓËÆÛÎÑËÖÜÝ×Ý
ÚÇÓÁÙÇÚÕßËÖÄÓËÔÕßÓÂÔÇÄÒÕÏ
ÕÏÑ¦ÚÕÏÑÕÏÛÇÁÞÕßÔËÌÕÊÏÇÙÚËÃ
ÓËÓ¦ÙÑËÝËÔ×ÛÇÊÏÇÚËÛÕÆÔÊÜÓ¦ÚÏÇÐËÔÕÊÕÞËÃÜÔÍÏÇÄÙÕßÝËÃÔÇÏ
ÛËÚÏÑÕÃÙÚÕÔÔÁÕÑÕØÜÔÕáÄÇÒÒ¦
ÊËÔÓÖÕØÕÆÔÔÇÖÇØÇÓËÃÔÕßÔÇÖÕÓÕÔÜÓÁÔÕÏÙÚÇÙÖÃÚÏÇÚÕßÝÞÜØÃÝ
ÔÇÚÕÔÓËÚÇÊ×ÙÕßÔÙÚÕßÝÙßÍÍËÔËÃÝÚÕßÝ
ÚÎÔÒÈËÚÃÇÁÞËÏÇÔÇÑÕÏÔÜÛËÃ
ÁÔÇÙÞÁÊÏÕÚØÏ×ÔÌ¦ÙËÜÔÍÏÇÚÎÔ

¦ØÙÎÚÕßÒÕÑÔÚ¦ÕßÔ®ÖÄÇÆØÏÕ
ÐËÑÏÔ¦ËÏÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÕØÏÙÓÁÔÜÔ
ÑÇÚÇÙÚÎÓ¦ÚÜÔÄÖÜÝÑÕÓÓÜÚÎØÃÜÔÑÇÏÇÔÛÕÖÜÒËÃÜÔËÔ×ÔÕÙÕÑÕÓËÃÇÑÇÏÍÏÇÚØÕÃÄÖÜÝÕÊÕÔÚÃÇÚØÕÏ
ÑÇÏÌßÙÏÕÛËØÇÖËßÚÁÝÛÇÓÖÕØÁÙÕßÔÔÇÇÔÇÑÚÂÙÕßÔÚÏÝÑÇÔÕÔÏÑÁÝ
ÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÁÝÚÕßÝÞÜØÃÝÇßÚÁÝ
ÔÇÖØÁÖËÏÔÇÛËÜØÕÆÔÚÇÏËÖËÃÍÕßÙËÝËÖÄÓËÔÎÌ¦ÙÎÐËÑÏÔ¦ËÏÙÚÏÝ
¡ÇãÕßÑÇÏßÖÄÚÕÔÄØÕÄÚÏÊËÔ
ÛÇßÖ¦ØÐËÏÑ¦ÖÕÏÇÇØÔÎÚÏÑÂËÐÁÒÏÐÎÙÚÎÔÖÕØËÃÇÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝ
ÛÇÇÔÕÃÐÕßÔÚÇÊÎÓÕÚÏÑ¦ÙÞÕÒËÃÇ
ÑÇÏÄÒÇÚÇßÖÄÒÕÏÖÇÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇ¬ÁÒÕÝÙÚÏÝÕßÔÃÕßÁÞËÏÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÚËÃÎËÖÇÔÇÒËÏÚÕßØÍÃÇ
ÚÜÔÓËÍÇÒÆÚËØÜÔÚ¦ÐËÜÔÑÇÏÚÜÔ
ÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÜÔÇÒÒ¦ÑÇÏÚÜÔÓÕßÙËÃÜÔÑÇÏÚÜÔàÜÕÒÕÍÏÑ×ÔÑÂÖÜÔ
ÚÎÇÔÃÇÄÖÕßÂÊÎÁÞÕßÔËÖÏÙÚØÁÉËÏÙÚÇÛØÇÔÃÇÕÏÓÏÑØÄÚËØÎÝ
ÎÒÏÑÃÇÝÓÇÛÎÚÁÝÒËÏÚÕßØÍÕÆÔÇÖÄ
ÇßÚÂÔÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇÚÇÑÕÓÓÜÚÂØÏÇÕÏÌßÙÏÕÛËØÇÖËßÚÁÝÕÏÕÊÕÔÚÃ-

ÇÚØÕÏÚÇÚÇÚÕßÇÚàÃÊÏÑÇ®ÑÇÏÕÏ
ÙÞÕÒÁÝÕÊÂÍÎÙÎÝËÄÒÇÇßÚ¦ÚÇ
ÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇÑÇÏÏÇÚØËÃÇÚÎØÕÆÔÚÇÏÕÏÑÇÔÄÔËÝÚÎÝÇÖÄÙÚÇÙÎÝ
ÁÞÕßÔÇÖÕÓÇÑØßÔÛËÃÚÇÖËØÏÕÊÏÑ¦ÇÖÄÚÏÝÇÃÛÕßÙËÝÇÔÇÓÕÔÂÝÑÇÏ
ÑÇÒÕÆÔÚÇÏÚÄÙÕÕÏÖËÒ¦ÚËÝÄÙÕÑÇÏ
ÕÏÏÊÏÕÑÚÂÚËÝÚÕßÝÔÇÖÒÁÔÕßÔÚÇ
ÞÁØÏÇÚÕßÝËÖÏÚÄÖÕßÐÃàËÏÔÇÙÎÓËÏÜÛËÃÄÚÏÎÇÔÃÇÂÚÇÔÇÖÄÚÏÝ
ÖØ×ÚËÝÞ×ØËÝÖÕßËÌ¦ØÓÕÙÇÔÚÕ
ÒÕÑÔÚ¦ÕßÔ®ÄÖÜÝÑÇÏÎßÙÚØÃÇ

Στην Αυστρία
ÚÏÝÖØÏÒÃÕßÕÑÇÍÑËÒ¦ØÏÕÝ
ÚÎÝßÙÚØÃÇÝËÓÖ¦ÙÚÏÇÔ ÕßØÚÝ
ËÃÞËÖØÕÇÔÇÍÍËÃÒËÏÄÚÏÎÇÔ¦ÙÚÇÙÎÛÇÁØÛËÏÓËÚ¦ÚÕ¦ÙÞÇËÔÔÕ×ÔÚÇÝÚÎÔËÖÏÙÚØÕÌÂÚÎÝÞ×ØÇÝÙÚÎÔÕÓÇÒÄÚÎÚÇØ¦ÍÓÇÚÏ
ÇÖÄÚÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇ
¦ØÞÏÙÇÔÔÇÒËÏÚÕßØÍÕÆÔÚÇÓÏÑØ¦
ÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇÑÇÏÚÇËÃÊÎÑÎÖÕßØÏÑÂÝËÔ×ÓËÚ¦ÚÎÔØÜÚÕÓÇÍÏ¦
ÚÕÓÁÚØÕÛÇËÖËÑÚÇÛËÃÙËËÓÖÕ-

ØÏÑ¦ÑÁÔÚØÇÓËÍ¦ÒÇÓÇÍÇàÏ¦ÑÇÏ
ÑÕÓÓÜÚÂØÏÇ
¦ÔÚÜÝÎÍËÔÏÑÄÚËØÎÚ¦ÙÎ
ÙÚÎÔßØ×ÖÎÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÜÔÑÇÏÚÜÔÊÆÕÞÜØ×ÔÖÕßËÖÒÂÍÎÙÇÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÎÝÚÇÒÃÇÝ
ÑÇÏÚÎÝÙÖÇÔÃÇÝËÃÔÇÏÑ¦ÖÕÏÕß
ËÃÊÕßÝÇÖÄÖËÏØÇËÖÏÙÚØÕÌÂÝÙÚÎÔ
ÑÇÔÕÔÏÑÄÚÎÚÇ©ÚÇÒÄÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ¬àÕßàÁÖË ÄÔÚËÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÄÚÏÎÁÐÕÊÕÝÚÎÝÞ×ØÇÝÇÖÄ
ÚÎÔÑÇØÇÔÚÃÔÇÛÇÐËÑÏÔÂÙËÏÙÚÏÝ
¡ÇãÕßËÔ×Î¡ÇÊØÃÚÎÁÊÜÙË
ÓÏÑØÂÖÇØ¦ÚÇÙÎÙÚÕÒÕÑÔÚ¦ÕßÔ®
ÓÁÞØÏÚÇÓÁÙÇÚÕßËÖÄÓËÔÕßÓÂÔÇ
¦ÔÚÜÝ ÇÖÄ ÇÆØÏÕ ÛÇ ÓÖÕØÕÆÔÖÒÁÕÔÚÇÖÇÏÊÏ¦Ñ¦ÚÜÔÚÜÔ
ËÚ×ÔÙßÔÕÊËßÄÓËÔÇÇÖÄÚÕßÝ
ÍÕÔËÃÝÚÕßÝÔÇÖÎÍÇÃÔÕßÔ×ÝÚÕ
ÙÕÆÖËØÓ¦ØÑËÚÂÚÕÌÇØÓÇÑËÃÕ
ÙÚÎÔÙÖÇÔÃÇÑ¦ÚÏÖÕßÇÖÇÍÕØËßÄÚÇÔ×ÝÙÂÓËØÇÙËÓÃÇÇÖÄÚÏÝÙÑÒÎØÄÚËØËÝËÑÊÕÞÁÝÖËØÏÕØÏÙÚÏÑ×Ô
ÓÁÚØÜÔÙÚÕÔÑÄÙÓÕ
ÚÎ§ÕØÈÎÍÃÇÎÑßÈÁØÔÎÙÎ

Η οικονομία είναι
ο «μεγάλος ασθενής»
της Τουρκίας
Με περισσότερα ÇÖÄÑØÕÆÙÓÇÚÇÑÇÏÙÑÇØÌÇÒ×ÔÕÔÚÇÝÙÚÎÔ
ÁÈÊÕÓÎÛÁÙÎÚÜÔÖÒÎÍÁÔÚÜÔÑØÇÚ×ÔÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝÎ¬ÕßØÑÃÇÐËÖÁØÇÙËÚÕØ¦ÔÑÇÏÇÖÕÚËÒËÃÖÒÁÕÔÚÎ
Þ×ØÇÚÎÝËßØÆÚËØÎÝÖËØÏÕÞÂÝÚÎÝ
¡ÁÙÎÝÔÇÚÕÒÂÝÓËÚÇÖËØÏÙÙÄÚËØÇ
ÖËØÏÙÚÇÚÏÑ¦ÑÕØÜÔÕáÕÆ©ØßÛÓÄÝ
ËÐ¦ÖÒÜÙÎÝÙßÔËÞÃàËÏÚÎÔËÑÛËÚÏÑÂÚÕß¦ÔÕÊÕÙÚÎÞ×ØÇÑÇÛ×ÝÕÏ
ËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÚÎÝÞÇÕÚÏÑÂÝÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÝÚÜÔÓÁÚØÜÔÖËØÏÕØÏÙÓÕÆ
ÖÕßËÌÇØÓÄÙÚÎÑÇÔÇÏÌÔÏÊÏÇÙÚÏÑ¦
ÖØÏÔÇÖÄÊÆÕËÈÊÕÓ¦ÊËÝÇØÞÃàÕßÔ
ÔÇËÃÔÇÏËÓÌÇÔËÃÝ¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂ
ÚÇÇÙßÔÂÛÏÙÚÇÞÇÓÎÒ¦ÖÕÙÕÙÚ¦
ÛÔÎÙÏÓÄÚÎÚÇÝÖÕßÇÔÇÌÁØÕßÔÕÏ
ÚÕßØÑÏÑÁÝÇØÞÁÝÖØÕÑÇÒÕÆÔÁÔÚÕÔÎ
ÊßÙÖÏÙÚÃÇ!ÙÆÓÌÜÔÇÓËÁØËßÔÇÚÜÔ
5L^@VYR;PTLZÎ ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎÑÇÚÁÍØÇÉËÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝÛÇÔ¦ÚÕßÝÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕÓÂÔÇ
ÙßÍÑØÏÚÏÑ¦ÓËÚÕßÝËÈÊÕÓÇÊÏÇÃÕßÝ
ÓÁÙÕßÝÄØÕßÝÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔÊÆÕ
ËÚ×ÔËÏÑÄÔÇÚÎÝÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝÚÎÝ
ÖÇÔÊÎÓÃÇÝÖÇØÇÓÁÔËÏàÕÌËØÂÖÇØ¦
ÚÏÝËÓÉßÞÜÚÏÑÁÝÕÓÏÒÃËÝÚÕßªËÚàÁÖ
¬ÇÍÃÖØÔÚÕÍ¦Ô
©ÒÇÔÛ¦ÔÜÔÓËÍ¦ÒÕÝÇÙÛËÔÂÝ®
ÙÚÎÍËÃÚÕÔÇÞ×ØÇÜÙÚÄÙÕËÃÔÇÏ
ÎÚÕßØÑÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÇÙÛËÔÂÝ
ÇÔ¦ÑÇÓÉÂÚÎÝÇÖÄÚÏÝÇØÞÁÝÚÕß
ÁÚÕßÝ¶ÖØÏÔÎÇÖØÄÈÒËÖÚÎÖÇÔÊÎÓÃÇÞÚßÖÂÙËÏÚÎÔÞ×ØÇ¶ÂÚÇÔ¦ÒÒÜÙÚËÑÇÏÎÇÏÚÃÇÖÕßÎÚÕßØÑÏÑÂ

ÑßÈÁØÔÎÙÎËÓÌÇÔÃÙÚÎÑËÚÄÙÕÊÏÙÚÇÑÚÏÑÂÙÚÎÒÂÉÎÓÁÚØÜÔÖËØÏÕØÏÙÓÕÆ±ÖÄÚÕÈ¦ØÕÝÚÎÝÇÖËÏÒÂÝ
ÄÓÜÝÕÏÚÕßØÑÏÑÁÝÇØÞÁÝßÖÁÑßÉÇÔ
ÙÚÕßÝÇÔÇÍÑÇÃÕßÝÖËØÏÕØÏÙÓÕÆÝ
ÜÛ×ÔÚÇÝËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
ÙËÖØÕÙÜØÏÔ¦ÒÕßÑÁÚÇÑÇÏËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÖÕÒÃÚËÝÙÚÎÔÇÔËØÍÃÇ
ÇØÄÚÏÚÕÑØ¦ÚÕÝËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇ
ÇÖÕàÎÓÏ×ÔËÏÚÕßÝËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÓË
ÁÔÇÓÏÑØÄÎÓËØÂÙÏÕËÖÃÊÕÓÇÁÔÇ
ÇÙÚØÕÔÕÓÏÑÄÏÊÏÜÚÏÑÄÑÇÏÊÎÓÄÙÏÕ
ÞØÁÕÝÚÎÝÚ¦ÐËÜÝÚÜÔÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÖØÁÖËÏÔÇËÐÕÌÒÎÛËÃÓÁÞØÏ
ÚÕÚÁÒÕÝÚÕßÞØÄÔÕß¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÚÇÇÖÕÛÁÓÇÚÇÚÎÝÚÕßØÑÏÑÂÝ
ÑËÔÚØÏÑÂÝÚØ¦ÖËàÇÝËÐÇÔÚÒÕÆÔÚÇÏ
ÇØ¦ÒÒÎÒÇ ÕÏ ËÖÏÒÕÍÁÝ ÚÕß
¬ÕÆØÑÕßÖØÕÁÊØÕßÍÏÇÚÕÔÖËØÏÕØÏÙÓÄÚÜÔÊßÙÓËÔ×ÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô
ËÐËÒÃÐËÜÔÈÇÊÃàÕßÔÖØÕÝÇÊÏÁÐÕÊÕ
ÖØÕÙÌßÍÂÚÎÝÞ×ØÇÝÙÚÕ§¬
ÖÇØÇÓÁÔËÏÇÖÃÛÇÔÕÙËÔ¦ØÏÕÑÇÛ×ÝÕØÔÚÕÍ¦ÔËÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏ
ÙßÔËÞ×ÝÖÜÝÎÞ×ØÇÊËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÍÕÔÇÚÃÙËÏÇÖÁÔÇÔÚÏÙËÑÇÔÁÔÇÔ©ØÍÇÔÏÙÓÄÖÕßÛÇÚÎÔÑÇÚÇÙÚÂÙËÏËÐÇØÚ×ÓËÔÎ®¶¦ÒÒÜÙÚË
ÇÖÄÚÇÖØ×ÚÇÞØÄÔÏÇÚÎÝÇÔÄÊÕß
ÚÕßÙÚÎÔËÐÕßÙÃÇÎØÎÚÕØÏÑÂÚÕß
ÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÕ§¬ÁÞËÏßÖ¦ØÐËÏÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔËÞÛØÏÑÂÇØ¦ÒÒÎÒÇÕÏ
ÙßÔÕÓÏÒÃËÝÓËÐÁÔËÝÚØ¦ÖËàËÝÍÏÇ
ÔÁËÝÙßÓÌÜÔÃËÝÇÔÚÇÒÒÇÍÂÝÔÕÓÏÙÓ¦ÚÜÔÊËÔÁÞÕßÔËÖÏÌÁØËÏÁÜÝ
Ú×ØÇÑ¦ÖÕÏÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ¡ÄÔÕ
ÄÖÒÕÓÁÞØÏÙÚÏÍÓÂÝÖÇØÇÓÁÔÕßÔ

Πυροβολισμοί
κατά δημάρχου

EPA / TURKISH PRESIDENT PRESS

Του ΝΙΚΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ÚÎØËÚÇÔÃÇÄÖÕßÎËÖÏÈÕÒÂ
ÓÁÚØÜÔÑÇÛßÙÚÁØÎÙËÙÎÓÇÔÚÏÑ¦
ÇÌÕÆÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÚÎÝÞ×ØÇÝ
¡ÖÄØÏÝ¬àÄÔÙÕÔËÖÁÓËÔËÓÁÞØÏÚÕ
ÖÇØ¦ÖÁÔÚËÙÚÎÔÇÓÌÏÒËÍÄÓËÔÎ
ÛËÜØÃÇÖËØÃÇÔÕÙÃÇÝÚÎÝÇÍÁÒÎÝ
ÎÑßÈÁØÔÎÙÎËÃÔÇÏÊÏÞÇÙÓÁÔÎ!ÚÕ
ÁÔÇÙÚØÇÚÄÖËÊÕÈÏ¦àËÚÇÏÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÎËÖÇÔËÑÑÃÔÎÙÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÇÑÄÓÎÑÇÏÇÔÊËÔÁÞËÏ
ËÖÏÚËßÞÛËÃÎÇÔÇÞÇÃÚÏÙÎÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆËÔ×ÚÕÇÔÚÃÖÇÒÕÖØÕËÏÊÕÖÕÏËÃÄÚÏÄÙÕÊËÔÍÃÔÕÔÚÇÏÓÇàÏÑ¦
ÚËÙÚÑÇÏÏÞÔÎÒ¦ÚÎÙÎÚÜÔÑØÕßÙÓ¦ÚÜÔÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚËÞÇÒ¦ØÜÙÎËÃÔÇÏ
ËÐÇÏØËÚÏÑ¦ØÏÉÕÑÃÔÊßÔÎ
¬ÇÑØÏÚÂØÏÇÖÕßÁÞÕßÔÚËÛËÃ
ÍÏÇÚÎÔÁÐÕÊÕÇÖÄÚÎÔÑÇØÇÔÚÃÔÇ
ËÃÔÇÏÎÊÏÇÙÌ¦ÒÏÙÎÄÚÏÚÕËÛÔÏÑÄ
ÙÆÙÚÎÓÇßÍËÃÇÝÚÎÝÞ×ØÇÝ5/:
ÁÞËÏËÖÇØÑËÃÝÑÒÃÔËÝÙÚÏÝÓÕÔ¦ÊËÝËÔÚÇÚÏÑÂÝÛËØÇÖËÃÇÝÎÙÚÇÛËØÂÎÓËØÂÙÏÇÓËÃÜÙÎÛÇÔ¦ÚÜÔ
ÑÇÏÑØÕßÙÓ¦ÚÜÔÎÆÖÇØÐÎÖØÕÙÚÇÚËßÚÏÑÕÆËÐÕÖÒÏÙÓÕÆÍÏÇÔÕÙÎÒËßÚÁÝÑÇÏÍÏÇÚØÕÆÝÑÇÏÎÓÇàÏÑÂ
ÊÏËÔÁØÍËÏÇÚËÙÚ
ËÇÔÚÃÛËÚÎÖËØÃÖÚÜÙÎËÃÔÇÏ
ÖÏÛÇÔÄÁÔÇÊËÆÚËØÕÑÆÓÇÚÕÕÖÕÃÕ
ÛÇÍÕÔÇÚÃÙËÏÚÕÖÕÒÆÖÇÛÕ5/:
;ÁÒÕÝÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÄÖØÕÑÇÒËÃ
ÎÊßÙÇØÓÕÔÃÇÚÎÝÇÑÕÒÕßÛÕÆÓËÔÎÝÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝÚÕßVÔÊÃÔÕßÑÇÏ
ÚÎÝÑÜÚÃÇÝÑÇÛ×ÝÎËÒËÆÛËØÎ
ÓËÚÇÑÃÔÎÙÎÖÕÒÏÚ×ÔÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇËÖÏÈÇØÆÔËÏÚÏÝÑÕÏÔÄÚÎÚËÝ
ËÏÊÏÑ¦ËÑËÃÔËÝÖÕßàÕßÔÑÕÔÚ¦ÙÚÇ
ÙÆÔÕØÇ

O Τούρκος ¨ÌÉÙ¨Ø,É³ÇÓ0ÑoË ¨³oÒÑ¨{³É¨ÒVÐÉ³É{³ÉÜÉË³ÈVÈÐÐÉ³ÓTÉ{³iÓ~³Ñ~³i³iÜÉÙ{Ò~Éi³È¸ÆV³{Ø¸®Ñ¨³ËÈVo{Ñ³iÑÙiÐËÑ³È~¨ÍÖÝ~¨{KØÓÑÐÊÑÐÉ³ÒViT¨Ñ³ÈK¨Ë~É³Ñ{ÉÙÖ~ÜiÚÓi³ÌÈoÉ{Ð{~ÒÌ~Ñ{{~Ð{~Ò

Εφιάλτης για τον
Ερντογάν ενδεχόμενη
προσφυγή στο ΔΝΤ, ενώ
αυξάνονται ανησυχητικά
τα κρούσματα και τα
θύματα της πανδημίας.
ÕÏËÛËÒÕÔÚÏÑÁÝÊÜØËÁÝÙÚÎÔÛÔÏÑÂÑÙÚØÇÚËÃÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÝÖÕß
ÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÖØÕÙÜÖÏÑ¦ÕØÔÚÕÍ¦ÔÑÇÏÕÏÕÖÕÃËÝÐËÖÁØÇÙÇÔÚÇ
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÊÕÒ¦ØÏÇ©ØÔÚÕÍ¦Ô
ÜÙÚÄÙÕÊËÔÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÏÑÇÔÕÖÕÏÂÛÎÑËÓËÚÎÔÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ
ÚÕßËØ¦ÔÕß©ÏÏÊÏÜÚÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝ
ÊËÔÚÇÖÂÍÇÔÑÇÛÄÒÕßÑÇÒ¦ÙËÇßÚÄÚÕÚËÙÚ®ËÃÖË
ÛÔÏÑÂÑÙÚØÇÚËÃÇÒÒÎÒËÍ-

ÍÆÎÝÂÚÇÔÑÇÏÎÚËÒËßÚÇÃÇÇÌÕØÓÂ
ÍÏÇÇÔÇàÜÖÆØÜÙÎÚÜÔËÔÚ¦ÙËÜÔ
ÙÚÕÚÕßØÑÏÑÄÖÕÒÏÚÏÑÄÙÑÎÔÏÑÄ
ÓËÔÁÕÑÆÓÇÚØÏÈ×ÔÓËÚÇÐÆÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÑÇÏÚÜÔÊÎÓ¦ØÞÜÔÖÕß
ÇÔÂÑÕßÔÙËÑÄÓÓÇÚÇÚÎÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝÖÄÚÏÝÇØÞÁÝÖØÏÒÃÕß
ÚÕßÖÕßØÍËÃÕÙÜÚËØÏÑ×ÔÇÖÁÑÒËÏÙËÚØÇÖËàÏÑÕÆÝÒÕÍÇØÏÇÙÓÕÆÝÚÜÔ
ÊÂÓÜÔÚÎÝ ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎÝÑÇÏ
ÚÎÝÍÑßØÇÝÓËÚÎÊÏÑÇÏÕÒÕÍÃÇÖÜÝ
ÕÏÊÂÓÕÏÊËÔÓÖÕØÕÆÔÔÇÙßÒÒÁÍÕßÔ
ÞØÂÓÇÚÇÍÏÇËÔÏÙÞÆÙËÏÝÖÇØ¦ÒÒÎÒÇ
ÓËÚÏÝÕÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÁÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝ
ÑÇÏÓËÚÕÔØÔÚÕÍ¦ÔÔÇÑÇÚÎÍÕØËÃ
ÚÕßÝËÔÒÄÍÜÊÎÓ¦ØÞÕßÝÍÏÇÖÇØÇÑØ¦ÚÕÝ¬ÎËßÚÁØÇÚÕßÖÕßØÍËÃÕ
ÇÖÇÍÄØËßÙËÙÚÕÔÊÂÓÕÚÎÝ¡ËØÙÃÔÇÝÕÕÖÕÃÕÝÊÏÕÏÑËÃÚÇÏÇÖÄÚÎÔ
ÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÚÎÊÏÇÔÕÓÂÊÜØË¦ÔÉÜÓÏÕÆÙËÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÇÙÛËÔËÃÝ
ÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕßÚÇÒÇÏÖÜØÕÆÔÚÇÏ

ÇÖÄÚÕÔÖËØÏÕØÏÙÓÄÚÜÔÓËÚÇÑÏÔÂÙËÜÔ©ÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÝÚÕßÑßÈËØÔ×ÔÚÕÝ(27Ó¦ÒÏÙÚÇÁÌÚÇÙË
ÔÇÑ¦ÔËÏÒÄÍÕÍÏÇÈÇÛÆÑØ¦ÚÕÝÑÇÏ
ÖØÇÐÏÑÄÖÎÓÇÁÖËÏÚÇÇÖÄÚÏÝÌÏÒÇÔÛØÜÖÏÑÁÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÚÕßÊÎÓ¦ØÞÕß
ÚÎÝ¡ËØÙÃÔÇÝ
©ÏËÔÚ¦ÙËÏÝËÖËÑÚËÃÔÕÔÚÇÏÑÇÏ
ÙÚÕ ËÙÜÚËØÏÑÄ ÚÎÝ ÚÕßØÑÏÑÂÝ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÝÑÇÛ×ÝÚÇØÂÍÓÇÚÇ
ÇÖÄÚÎÔÖØÜÚÕÌÇÔÂÖÇØÇÃÚÎÙÎÎ
ÕÖÕÃÇÊËÔÁÍÏÔËÊËÑÚÂÇÖÄÚÕÔØÔÚÕÍ¦ÔÚÕßßÖÕßØÍÕÆÙÜÚËØÏÑ×Ô
ÕßÒËáÓ¦ÔÕáÒÕÆÖÇØÇÓÁÔÕßÔËÓÌÇÔÂÖØÕÙÜÖÏÑÂÈËÔÚÁÚÇÓËÚÇÐÆÚÕßÕáÒÕÆÑÇÏÚÕß¡ÖËØ¦ÚÒÓÖÇáØ¦ÑßÖÕßØÍÕÆ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô
ÑÇÏÍÇÓÖØÕÆÚÕß¬ÕÆØÑÕßÖØÕÁÊØÕßÇÔÇÍÔÜØÃàËÚÇÏÖÒÁÕÔÇÖÄÇØÑËÚÕÆÝÇÔÇÒßÚÁÝÜÝÎÑÆØÏÇÇÏÚÃÇ
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©ÏÙÆÍÞØÕÔËÝËÖÏÛËÜØÂÙËÏÝËÃÔÇ ßÖËØÈÕÒ Ñ¦ËÐË Ê ÑËßÓÁÔËÝÍ Ç
ÚÕËßØÆÑÕ ÔÄ ÑÇÛ ÙÚ×ÔÚÇÝÚ ÝÕßÙ ÇÙÚ Ñ¦ÇÖØÕÙÖÁÒÇÙÚËÝ ÖÇÔÊÎÓ ÇÚÕßÑÕØÜÔÕ ÕÆ ÄÓÜÝ ÕÊÂÍÎÙË
ÙËÓËÍ¦ÒÎÇÆÐÎÙÎÚÜÔÙßÔÊØÕÓ×Ô
ÑÇÏ ÚÎÝ ÖØÕÈÕÒÂÝ ÚÜÔ ÊÎÓÕÙÏËÆÙËÜÔÙÚÇÓÁÙÇËÔÎÓÁØÜÙÎÝ Ø Ô
ÇÖÄÚÕÔÇÔÕß¦Ø Õ ÎÊÎÓÕÌ ÒÁÙÚËØÎÊÎÓÕÙÃËßÙÎÙÚÎÔËÖÏÛË×ØÎÙÎ
,TLYN UN0UMLJ[ V\Z+ ZLHZLZË ÞË
 ÇÔÇÍÔ×ÙÚËÝÙÚÕ ÇÊ ÑÚßÕ 
ÂÓËØÇ ÎÊÎÓÕÌ ÒÁÙÚËØÎËÖ ÙÚÎÓÕÔ ÑÂÓËÒÁÚÎ¶ÓËÛÁÓÇÚÎÔÑÇÚÇÙÑËßÂÇÖÒÂÝÓ¦ÙÑÇÝÖØÕÙ×ÖÕßÇÖÄ
ÓÖÒÕÆàÇ¶ ÙÚÎÔ ÃÊÏÇ ËÖÏÛË×ØÎÙÎ 
ÖØÕÙËÃÒÑßÙË ÇÔÇÍÔ×ÙÚËÝ
ÙÚÎÊ ÇÊ ÑÚßÇÑÂÚÎÝÙËÒ ÊÇ
©ÕØÖÖØÕËÏÊÕÖÕÏËÃÍÏÇËÔÊËÞÄÓËÔÎÇÔÚ ÊØÇÙÎÚÕßÑÕ ÔÕÆ ËÌÄÙÕÔÛËÜØÎÛË ÄÚ ÕËÖ ÙÚÎÓÕÔ ÑÄÝ
ÑÄÙÓÕÝßÖÕÙÞÁÛÎÑËÖËØÏÙÙÄÚËØÇ
ÇÖÄÄÙÇÓÖÕØË ÔÇÖØÕÙÌÁØË ÚÕ
ÓËÚÇÐÆ ÎÓÁÞØÏÙÚÏÍÓÂÝËÓÖËÏØÃÇ
ÁÊËÏÐËÄÚÏË¦ÔÑßÈËØÔÎÚÏÑÕÃÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕ Ë ÞÇÔËÔÙÚËØÔ ÙÛË ÔÜØ ÚËØÇÚÏÝÖØÕËÏÊÕÖÕÏÂÙËÏÝÚÎÝËÖÏÙÚÎÓÕÔ ÑÂÝÑÕ ÔÄÚÎÚÇÝ ÕÇØ ÛÓÄÝ
ÚÜÔÔËÑØ×ÔÚÎÝÖÇÔÊÎÓ ÇÝÛÇÂÚÇÔ
ÖÕÒÆÓ ÑØÄÚËØÕÝ
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Ανδρες ³É{Ù{~ÙÈÒÐÉ~Ò{ÑØT¨ÑØ«ÑTi³ÓØ³iØÉÇÐÜÒTVËØ«0Ë³ÉÑÌ³ÑÙÖ${~Ö¨{{³iØ×³o¨Ñ×ËÑØÉËÑ{Ù{ÑÙiÜ³ÓØÉÈo~Ó³¨iV³ {ÈÑÐÒ{¨VÐÉÑË³iÐÑ³iÒ¨i³É¨{¨{³{~ÐÓ³¨ÈÓTÈÜi×ÚÉË³{Ø ÐÓÉØ(Ü{³ÉËÉØ~Ñ³Ò³È~¨ÍÖ

Ρωσική ρουλέτα παίζει
ο Τραμπ με την πανδημία
Με το βλέμμα στις εκλογές, συνδαυλίζει διαδηλώσεις για άρση των περιορισμών
Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Ο Ντόναλντ ¬ØÇÓÖËÏÙÂÒÛËÙÚÕÔËßÑÄ©ÃÑÕÓËÑËÔÚØÏÑÄÙÆÔÛÎÓÇÚÕ
(TLYPJH-PYZ[®ÖÃÚÜÔÎÓËØ×Ô
ÚÕßÄÓÜÝÎÓËØÏÑÂÁÍÏÔËÎÓÇÑØ¦Ô
ÖØ×ÚÎÞ×ØÇÚÕßÑÄÙÓÕßÄÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÕÚÃÓÎÓÇÚÕß*6=0+ ÔÑÇÏ
ÇÔÚÏÙÚÕÏÞËÃÓÄÒÏÝÙÚÕ ÚÕßÖÇÍÑÄÙÓÏÕßÖÒÎÛßÙÓÕÆÛØÎÔËÃÚÕÁÔÇÚÁÚÇØÚÕÚÜÔÛßÓ¦ÚÜÔÕÒÄÑÒÎØÎÝÚÎÝ
ÕÏÑÕßÓÁÔÎÝ¡ËÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÙË
ÚËÞÔÎÚÄÑ×ÓÇÑÇÏÚÏÝÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝÔÇÇÖÕÊËÑÇÚÃàÕÔÚÇÏÓËØßÛÓÄ
ÇÊÏÇÔÄÎÚÕ¶Ö¦ÔÜÇÖÄËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÇÖÕÒÆÙËÏÝÓÁÙÇÙËÁÔÇÓÂÔÇ¶Õ
ªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝÁÞËÏÑ¦ÛË
ÒÄÍÕÔÇÇÔÎÙßÞËÃÍÏÇÚÏÝÖØÕËÊØÏÑÁÝ
ËÑÒÕÍÁÝÚÕß§ÕËÓÈØÃÕßÚËÒËßÚÇÃÇ
ÊÎÓÕÙÑÄÖÎÙÎÍÏÇÒÕÍÇØÏÇÙÓÄÚÎÝ
ËÌÎÓËØÃÊÇÝ;OL>HSS:[YLL[1V\YUHS
ÁÊÏÔËÖØÕÈ¦ÊÏÙÓÇÓÕÔ¦ÊÜÔÙÚÕÔ
¬àÕ¡Ö¦ÏÔÚËÔÕÕÖÕÃÕÝÙÚÕÓËÚÇÐÆ
ÑÇÚ¦ÌËØËÔÇËÔ×ÙËÏÍÆØÜÚÕßÚÕ
ÙÆÔÕÒÕÚÜÔÎÓÕÑØÇÚÏÑ×ÔÇÖÄÚÕÔ
¡ÖÇØ¦Ñ©ÓÖ¦ÓÇÓÁÞØÏÚÕÔ¡ÖÁØÔÏ
¦ÔÚËØÝ
ÖÁÔÇÔÚÏÙÚÎÓËÍ¦ÒÎÑØÃÙÎÖÕß
ÛÇÙÌØÇÍÃÙËÏÚÎÔÖØÕËÊØÃÇÚÕßÕ
¬ØÇÓÖËÖÁÊËÏÐËÚÏÝÃÊÏËÝÚØÇÍËÒÇÌÏÑÁÝÓËÚÇÓÕØÌ×ÙËÏÝÓËÚÏÝÕÖÕÃËÝÓÇÝËÃÞËÙßÔÎÛÃÙËÏÄÒÕÚÕÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇ©¦ÔÛØÜÖÕÝ
ÖÕßÁÒËÍËËÒÇÌØ¦ÚÎÑÇØÊÃÇÄÚÏÕ
*6=0+ ÊËÔËÃÔÇÏÚÃÖÕÚÇÖÇØÇÖ¦ÔÜÇÖÄÓÏÇÍØÃÖÎ®ÓÏÒ¦ËÏÚ×ØÇÍÏÇ
ÚØÕÓÇÑÚÏÑÂÖÇÔÊÎÓÃÇÑÇÏÑÇÓÇØ×ÔËÏÖÜÝÂÚÇÔÕÖØ×ÚÕÝÂÓ¦ÒÒÕÔÕ
ÓÄÔÕÝÙËÄÒÕÔÚÕÔÑÄÙÓÕÖÕßÚÎÔ
ÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙËÁÍÑÇÏØÇÑÇÏÇÖÕÌÇÙÏÙÚÏÑ¦©ÖÜÝËÃÖËÕÇËÏÛÇÒÂÝÙÚÇ 
ÚÕßÞØÄÔÏÇ§ÄÇÓ¬ÙÄÓÙÑÏÄÚÏÑÏ
ÇÔÙßÓÈËÃÇßÚÄÝÛÇÁÞËÏÑ¦ÔËÏÑ¦ÖÕÚËÓÏÇÊÂÒÜÙÎÖÕßÛÇÚÕÔÊÏÑÇÏ×ÔËÏÓÇÖßØÕÈÕÒËÃÝÙÚÇÑÕßÚÕß-

ØÕÆÑ¦ÖÕÏÇÇÊÁÙÖÕÚÎÛÇÖËÚÆÞËÏ
ÚÕÔÙÚÄÞÕÚÎÝ® ¦ÚÏÚÁÚÕÏËÝ×ØËÝ
ÁÔÇÝÇÖÕÊÏÕÖÕÓÖÇÃÕÝÚØ¦ÍÕÝËÃÔÇÏ
ÓÏÇÑ¦ÖÕÏÇÒÆÙÎ©¬ØÇÓÖÑÇÚ¦ÌËØË
ÔÇÈØËÏÄÞÏÁÔÇÔÇÒÒ¦Ñ¦ÓÖÕÙÕßÝ
Ø×ÚÎÙÚÕÔÑÇÚ¦ÒÕÍÕÎ ÃÔÇÖÄ
ÚÎÔÖØ×ÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÐÁÙÖÇÙËÎ
ËÖÏÊÎÓÃÇÙÚÏÝÕ¬ØÇÓÖÙÚÏÍÓ¦ÚÏÙËÚÕÔÑÏÔËàÏÑÄÏÄ®ËÔ×ÖØÄÙÌÇÚÇ¦ØÞÏÙËÔÇÇÖËÏÒËÃÚÕËÑÃÔÕ
ÓËÑßØ×ÙËÏÝØÕÎÓËØ×ÔÓ¦ÒÏÙÚÇ
ÕªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔÄÝÍËÔÏÑÄÝËÏÙÇÍÍËÒÁÇÝÚÕß¡ÏàÕÆØÏßÖÁÈÇÒËÓÂÔßÙÎÙË

Κίνα, Ομπάμα
και κυβερνήτες οι
αποδιοπομπαίοι τράγοι,
καθώς βάλλεται για την
τραγελαφική διαχείριση
της κρίσης.
ÕÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÄÊÏÑÇÙÚÂØÏÕËÔÇÔÚÃÕÔ
ÚÎÝ ÃÔÇÝËÍÑÇÒ×ÔÚÇÝÚÎÍÏÇÉËßÊÂ
ÙÚÕÏÞËÃÇÑÇÏÇÔËÖÇØÑÂÓÁÚØÇÍÏÇÚÎ
ÙßÍÑØ¦ÚÎÙÎÚÎÝËÖÏÊÎÓÃÇÝÖÄÑÕÔÚ¦ÁØÞËÚÇÏÕÇÍÑÄÙÓÏÕÝ©ØÍÇÔÏÙÓÄÝ±ÍËÃÇÝÖØÕÝÚÕÔÕÖÕÃÕÕ¬ØÇÓÖ
ÇÔÁÙÚËÏÒËÚÎÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎËÓÌÇÔÃàÕÔÚ¦ÝÚÕÔÖËØÃÖÕßÜÝÓÇØÏÕÔÁÚÇ
ÚÕßËÑÃÔÕß©ÙÕÍÏÇÚÏÝÑØÇßÍÇÒÁËÝ
ËÒÒËÃÉËÏÝÚÜÔÙËÓ¦ÙÑËÝÇÔÇÖÔËßÙÚÂØËÝÑÇÏÊÏÇÍÔÜÙÚÏÑ¦ÚËÙÚ
ÁØÏÐËÄÒÎÚÎÔËßÛÆÔÎÙÚÕÔÖØÕÑ¦ÚÕÞÄÚÕß¡ÖÇØ¦Ñ©ÓÖ¦ÓÇÖÇØÄÚÏ
ÕÃÊÏÕÝÊÏÇÔÆËÏÚÎÔÚÁÚÇØÚÎÞØÕÔÏ¦
ÚÕßÙÚÕÔËßÑÄ©ÃÑÕ
¬ÎÔÚËÒËßÚÇÃÇËÈÊÕÓ¦ÊÇÙÚÕßÝ
ÇÖÕÊÏÕÖÕÓÖÇÃÕßÝÚØ¦ÍÕßÝÂØÛÇÔ
ÔÇÖØÕÙÚËÛÕÆÔÕÏÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÃÑßÈËØÔÂÚËÝÖÕÒÏÚËÏ×ÔËÔËÃÔÇÏÖÕÒÆÝ
ÑÇÏØÄÝÖÕßÕ¬ØÇÓÖÏÙÞßØÏàÄÚÇÔÄÚÏ
ÁÞËÏÚÎÔÇÖÄÒßÚÎËÐÕßÙÃÇ®ÔÇ¦ØËÏ

ÚÇÖËØÏÕØÏÙÚÏÑ¦ÓÁÚØÇÙËÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚËÖÕÒÏÚËÃÇÖÇØÇÑ¦ÓÖÚÕÔÚÇÝÚÕßÝ
ÑßÈËØÔÂÚËÝÁÚÕÏÓÕÝÔÇÖÇÃÐËÏØÜÙÏÑÂØÕßÒÁÚÇÓËÚÎÔßÍËÃÇÚÜÔÖÕÒÏÚ×ÔÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÐÇÔÇÈ¦ÒËÏÚÎÔ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÑÇÏÚÎÔÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂÚÕß
ËÑÙÚØÇÚËÃÇÙÚÏÝØ¦ÍËÝÆÔÚÕÓÇÊÏÇÖÃÙÚÜÙËÄÚÏÁÔÇÖÇØÄÓÕÏÕÙßÔÚÇÍÓÇÚÏÑÄÖØÇÐÏÑÄÖÎÓÇÊËÔÛÇËÃÞËÑÇÓÃÇ
ÚÆÞÎÕÖÄÚËÖØÕÙÖ¦ÛÎÙËÔÇÙßÔÊÇßÒÃÙËÏÁÔÇÑÃÔÎÓÇÇÍÇÔÇÑÚÏÙÓÁÔÜÔ
ÖÕÒÏÚ×Ô®ËÔÇÔÚÃÕÔÚÜÔÖËØÏÕØÏÙÚÏÑ×ÔÓÁÚØÜÔ
ÒËßÛËØ×ÙÚËÚÎ¡ÏÔËÙÄÚÇÒËßÛËØ×ÙÚËÚÕ¡ÃÙÏÍÑÇÔÒËßÛËØ×ÙÚË
ÚÎÏØÚàÃÔÏÇ®ÁÍØÇÉËÙÚÕ;^P[[LY
Õ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÞÇÏØËÚÃàÕÔÚÇÝ
Ó¦ÒÒÕÔÕÒÏÍ¦ØÏÛÓËÝÊÏÇÊÎÒ×ÙËÏÝ
ÖÕÒÏÚ×ÔÑÇÚ¦ÑÆØÏÕÒÄÍÕÕÖÇÊ×Ô
ÚÕßßÖÁØÚÎÝ¦ØÙÎÝÚÜÔÖËØÏÕØÏÙÚÏÑ×ÔÓÁÚØÜÔÖÕÚËÒËÃÓÕÔÇÊÏÑÄ
ÌÇÏÔÄÓËÔÕÙÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÙÚÕØÃÇÁÔÇÝÖØÄËÊØÕÝÔÇÑÇÒËÃÖÕÒÃÚËÝÔÇÖÇØÇÈÏ¦ÙÕßÔÚÎÔÕÓÏÓÄÚÎÚÇ
ÙßÍÑËÔÚØ×ÙËÏÝ¦ÔÜÚÜÔÇÚÄÓÜÔ
ÇÖÇÍÕØËÆÕÔÚÇÏÖØÕÙÜØÏÔ¦ÒÄÍÜ
ÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÍÏÇÔÇÇÖËÒËßÛËØ×ÙÕßÔ®ÚÏÝÖÕÒÏÚËÃËÝÇÖÄÚÕßÝËÑÒËÍÓÁÔÕßÝÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝÚÕßÇÔÚÏÖ¦ÒÕßÝ
ÊÏËÑÊÏÑ×ÔÚÇÝÚÎÔËÒËßÛËØÃÇÔÇÑÕÒÒÂÙÕßÔÁÔÇÔÊßÔÎÚÏÑ¦ÛÇÔÇÚÎÌÄØÕÏÄ

«Πόλεμος πολιτισμών»
ÚÕÓËÚÇÐÆÎÊÏÇÓ¦ÞÎÍÏÇÚÇÖËØÏÕØÏÙÚÏÑ¦ÓÁÚØÇËÐËÒÃÙÙËÚÇÏÙËÁÔÇÔ
ÑÇÏÔÕÆØÍÏÕÖÄÒËÓÕÖÕÒÏÚÏÙÓ×Ô®
ÚÕ²¦ØÏÙÓÖÕßØÍÑÚÎÝËÔÙÏÒÈ¦ÔÏÇ
Ñ¦ÖÕÏÇÖÇÔÄÁÍØÇÌÇÔ©ÑÕÓÓÕßÔÏÙÓÄÝÙÑÕÚ×ÔËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝÇÖÄ
ÚÕÔ*6=0+ ®ÑÇÏ¬ÕËÓÈÄÒÏÄÓÕß
ËÃÔÇÏÕÎÙÕÆÝ²ØÏÙÚÄÝ®ÚÕ§ÚÁÔÈËØÚÕß ÕÒÕØ¦ÔÚÕÚØÇÓÖÏÑÕÃÓË
ÇÙÚËØÄËÙÙËÝÇÒÒÕÆËÃÞÇÔÙÎÓÇÃËÝ
ÚÜÔ§ÕÚÃÜÔÇÖÄÚÕÔËÓÌÆÒÏÕÇÖÕ-

ÊÕÑÃÓÇàÇÔÔÕÙÎÒËÆÚØÏËÝÓËÓ¦ÙÑËÝ
ÖÕßËÃÞÇÔÖÇØÇÚÇÞÛËÃÇÖÁÔÇÔÚÃÚÕßÝ
ÑØÇßÍ¦àÕÔÚÇÝ!ÙËÃÝÊÕßÒËÆËÚË
ËÓËÃÝÄÞÏ§ÇÖ¦ÚËÙÚÎÔ ÃÔÇÇÔÛÁÒËÚËÑÕÓÓÕßÔÏÙÓÄ®ËÕØÏÙÓÁÔËÝ
ÖÕÒÏÚËÃËÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕßÝÊÏÇÊÎÒÜÚÁÝ
ÂÚÇÔÑÇÏÑ¦ÖÕÏÕÏÓËÑÇØÇÓÖÃÔËÝÂÑÇÏ
ÓËà×ÔËÝÓËËÑØÎÑÚÏÑ¦ËÖÏÑÇÒÕÆÓËÔÕÏÚÎÔËÒËßÛËØÃÇÚÎÝÕÖÒÕÑÇÚÕÞÂÝ
ßÔÚÎØÎÚÏÑÕÃÇÑÚÏÈÏÙÚÁÝÊÏÇÓÇØÚÆØÕÔÚÇÔÙÚÎÔ+LU]LY7VZ[ÄÚÏËÔ×ÕÏ
ÑÒÏÔÏÑÁÝÚÜÔÇÓÈÒ×ÙËÜÔÑÇÏÚÇÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇÚÕßÞÇÙÃÝËÃÔÇÏÇÔÕÏÞÚ¦
ÕÏËÑÑÒÎÙÃËÝÓÇÝËÃÔÇÏÑÒËÏÙÚÁÝ®©Ï
ÃÊÏÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÖÕßÇØÔÕÆÔÚÇÏÚÎÔ
ÑÒÏÓÇÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂÇÓÌÏÙÈÎÚÕÆÔÚÎÔ
ËÖÏÙÚÂÓÎÑÇÏÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÚÕß
*6=0+ àÎÚÕÆÔÔÇÇÖÕÖËÓÌÛËÃ
ÕÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝÊÏ¦ÙÎÓÕÝÊØÔÚÕÔÏ
¢¦ÕßÚÙÏËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕßÏÇÚØÏÑÕÆ
ËÖÏÚËÒËÃÕßÚÕßËßÑÕÆ©ÃÑÕßÑÇÏËÖÏÑØÕÚÕÆÔÁÔÇÔÖØÄËÊØÕÖÕßÙßÔÏÙÚ¦
ÜÝÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÂ¦ÓßÔÇÇÖÁÔÇÔÚÏ
ÙÚÕÔÏÄËÔÁÙËÏÝÓËÇÖÕÒßÓÇÔÚÏÑ¦ÑÇÏ
ÁÑÛËÙÎÙËÙÕÒ¦ØÏÕßÓ
¬ËÒËßÚÇÃÕÝÑØÃÑÕÝÙËÇßÚÂÚÎÔ
ÖÇØ¦ÔÕÏÇ ÂÚÇÔ Î ÇÖÄÌÇÙÎ ÚÕß
¬ØÇÓÖÔÇÇÔÇÙÚËÃÒËÏËÖ»ÇÄØÏÙÚÕÔ
ÚÎÔËÃÙÕÊÕÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔÍÏÇÔÇÓÎÔ
Ö¦ØÕßÔÇÆØÏÕÒÁËÏÚÏÝÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝÚÜÔÇÖÕÒßÓÁÔÜÔÓËØÏÑÇÔ×Ô
ËØÍÇÚ×Ô¡ÏÇÑÇÛÇØ¦ÉÎÌÕÛÎØÏÑÂ
ÑÃÔÎÙÎÞÜØÃÝÕßÙÃÇÇÌÕÆÓËÑÒËÏÊÜÓÁÔÎ®ÚÎÞ×ØÇÎÓËÚÇÔ¦ÙÚËßÙÎ
ÁÞËÏÖØÇÑÚÏÑ¦ÙÚÇÓÇÚÂÙËÏ¡ËÚÕÆÚÇÑÇÏÓËÚ»¦ÒÒÇÊËÔËÃÔÇÏÖËØÃËØÍÕ
ÖÕßÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÖØÕÇÔÇÌËØÛËÃÙÇÊÎÓÕÙÑÄÖÎÙÎÓÄÒÏÝÚÕ ÚÜÔ
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Πρωταθλήτρια με κάθε σενάριο

Ο τίτλος αυτός δεν χάνεται με τίποτα για τη Λίβερπουλ, ακόμα και αν διακοπεί η διοργάνωση
Του ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΔΟΥΝΑ

Μέσω της βαθμολογίας ως το σημείο
της διακοπής, θα διατεθούν από την
UEFA τα εισιτήρια για τις ευρωπαϊκές
διοργανώσεις της επόμενης χρονιάς
(2020-21), στα πρωταθλήματα τα οποία
δεν θα ολοκληρωθούν λόγω της πανδημίας.
Αυτό αποφάσισε την περασμένη
Πέμπτη (23/4, η Εκτελεστική Επιτροπή
της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας, η
οποία διατηρεί - υπό μορφή σύστασης
- την άποψη ότι θα πρέπει να γίνει ό,τι
είναι δυνατό, προκειμένου οι εγχώριες
διοργανώσεις να ολοκληρωθούν κατά
το δυνατόν κανονικά. Λαμβάνοντας
λοιπόν υπόψη τη νέα απόφαση της
UEFA, είναι ξεκάθαρο ότι όσον αφορά
το καλύτερο (ίσως) πρωτάθλημα στον
κόσμο, το Αγγλικό, η Λίβερπουλ, είτε
ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα, είτε όχι,
θα είναι η νέα πρωταθλήτρια.
Τρεις δεκαετίες περιμένουν οι φίλοι
της Λίβερπουλ να δουν την ομάδα τους
να κατακτά το πρωτάθλημα και θα
πρέπει να περιμένουν για λίγες ακόμη
εβδομάδες για να πανηγυρίσουν. Η








Η ομάδα του Γιούργκεν
Κλοπ είναι μόλις έξι
βαθμούς μακριά από την
κατάκτηση του 19ου πρωταθλήματος της ιστορίας της,
έχοντας ακόμη να δώσει
άλλους εννέα αγώνες.
πεποίθηση που υπάρχει στις τάξεις
τόσο του συλλόγου, όσο και των φίλων
των «Reds σε όλο τον κόσμο, είναι ότι
σε κάθε σενάριο η Λίβερπουλ θα είναι
η νέα πρωταθλήτρια.

Εκπληκτική πορεία
Η σεζόν αυτή έμελλε να ήταν ονειρική για την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ
η οποία είναι μόλις έξι βαθμούς μακριά
από την κατάκτηση του 19ου πρωταθλήματος της ιστορίας της, έχοντας
ακόμη να δώσει άλλους εννέα αγώνες
για την ολοκλήρωση της φετινής Premier League. Η περσινή κατάκτηση
του έκτου της champions league, ήταν
μόνο η αρχή της ιστορίας που αναμένεται πως θα συνεχίσει να γράφει η
Λίβερπουλ με τον Γερμανό τεχνικό
στο τιμόνι της. Ή αν προτιμάτε καλύτερα, το επιστέγασμα όλων των προσπαθειών που κάνει ο σύλλογος από
τον Οκτώβριο του 2015 και μετά όταν
και προσλήφθηκε.
Ξεκινώντας την σεζόν τον περασμένο Αύγουστο υπήρχε τόσο η θέληση
όσο και το πάθος για το κάτι παραπάνω

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ είναι ο πρώτος φετινός σκόρερ της Λίβερπουλ με 16 γκολ.
όσον αφορά το πρωτάθλημα, κανείς
όμως δεν θα μπορούσε να προβλέψει,
ούτε καν ο πιο αισιόδοξος οπαδός της
ομάδας, πως μετά από 29 παιχνίδια η
Λίβερπουλ θα είχε 27 νίκες, μια ισοπαλία
και μια ήττα! Κανένας δεν θα μπορούσε
να προβλέψει πως ένας «ύπουλος» ιός
όπως ο κορωνοϊός, θα άλλαζε τα πάντα
στη ζωή και στον κόσμο του ποδοσφαίρου φέρνοντας μια νέα τάξη πραγμάτων! Πάντως, στόχος της UEFA δεν
είναι άλλος από την ολοκλήρωση των
πρωταθλημάτων όπως και των διοργανώσεων της, οπότε φίλοι της Λίβερπουλ μην ανησυχείτε, έστω και κεκλεισμένων των θυρών, ο Χέντερσον
θα σηκώσει την κούπα!

Ιδανικό ξεκίνημα
Ο τίτλος έδειχνε από πολύ νωρίς
πως θα κατέληγε στην ομάδα από το
Μέρσισαϊντ. Η σεζόν ξεκίνησε με τον
ιδανικότερο τρόπο ένα βράδυ στις
αρχές Αυγούστου όταν η Λίβερπουλ
επικράτησε της Νόριτς με 4-1, έχασε
όμως τον τερματοφύλακα της Άλισον
λόγω τραυματισμού, με τον Βραζιλιάνο

να χάνει εν τέλει 11 παιχνίδια και τον
Άντριαν να τον αντικαθιστά... σχεδόν
επάξια. Οι παίκτες του Κλοπ ολοκλήρωσαν τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού κάνοντας το απόλυτο των
νικών αφού κέρδισαν τις Σαουθάμπτον,
Άρσεναλ και Μπέρνλι, συνδυάζοντας
τόσο γκολ όσο και θέαμα.
Ο μήνας Σεπτέμβριος μπορεί να
είχε αρκετά εμπόδια για την πρωτοπόρο
της βαθμολογίας αλλά και πάλι δεν χάθηκε κάποιος βαθμός στις αναμετρήσεις
με Νιούκαστλ, Τσέλσι και Σέφιλντ Γιουνάιτεντ. Ειδικά στα δυο τελευταία
ματς, έπρεπε να αντέξουν τόσο στην
πίεση των αντιπάλων τους, όσο και να
εκμεταλλευτούν ένα λάθος του τερματοφύλακα της Σέφιλντ για να έρθει
το 0-1 με γκολ του Βαϊνάλντουμ.
Απ΄ εκεί και πέρα ακολούθησε η
εντός έδρας αναμέτρηση με την 2η
στην βαθμολογία τότε Λέστερ, με την
Λίβερπουλ να παίρνει μια πολύ δύσκολη
νίκη στο τελευταίο λεπτό του αγώνα,
χάρις την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι
του Μίλνερ. Η νίκη με την Λέστερ
έφερε το 8 στα 8, ωστόσο το σερί στα-

μάτησε στο αιώνιο ντέρμπι με αντίπαλο
την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Old
Trafford εκεί όπου το γκολ του Λαλάνα
στο τέλος, ισοφάρισε εκείνο του Ράσφορντ, σώζωντας τον πόντο και διατηρώντας το αήττητο για την ομάδα
του Γιούργκεν Κλοπ. Όσοι θυμάστε,
ένα πολύ καλό σουτ του Τσάμπερλεϊν
στο τέλος παραλίγο να έφερνε το τρίποντο...
Ακολούθησαν δυο τεράστιες νίκες
με 2-1 και μάλιστα με ανατροπή ενάντια
στις Τότεναμ στο Anfield και Άστον
Βίλα εκτός έδρας. Ειδικότερα η νίκη
επί των «χωριατών» επιτεύχθηκε με
απίστευτο τρόπο κι αυτό γιατί ο Ρόμπερτσον ισοφάρισε στο 87’ και ο Μανέ
έστειλε τους οπαδούς της ομάδας στα
ουράνια με γκολ στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων! Το ντέρμπι κόντρα στην
Μάντσεστερ Σίτι στις 10 Νοεμβρίου
έχηζε ιδιαίτερης σημασίας μετά και
τις κόντρες τους τα τελευταία χρόνια,
με την Λίβερπουλ να παίρνει εν τέλει
την νίκη με 3-1, αυξάνοντας κι άλλο
την απόσταση από τους διώκτες της.
Εκείνο το απόγευμα, όλοι άρχιζαν να
συνειδητοποιούν πως φέτος είναι η
χρονιά της! Ακολούθησαν εκ νέου δύσκολες νίκες με 2-1 κόντρα στις Κρίσταλ
Πάλας και Μπράιτον, με την Λίβερπουλ
να παραδίδει μαθήματα ποδοσφαίρου
κόντρα στην «γειτόνισσα» Έβερτον
την οποία κέρδισε με 5-2! Οι «Reds»
αποχαιρέτησαν το 2019 με άλλες τέσσερις νίκες ενάντια σε Μπόρνουθ,
Γουότφορντ, Λέστερ και Γουλβς, χωρίς
να παραβιαστεί η εστία τους!
Το 2020 ξεκίνησε με το δεξί μιας
και έκανε ποδαρικό με νίκες κόντρα
σε Σέφιλντ, Τότεναμ αλλά και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, την οποία κέρδισε
με τα γκολ των Φαν Ντάικ και Σαλάχ.
Ακολούθησαν δύσκολες εκτός έδρας
νίκες με Γουλβς και Γουέστ Χαμ, ενώ
οι Σαουθάμπτον, Νόριτς και ξανά η
Γουέστ Χαμ δεν μπόρεσαν να αναχαιτίσουν την πορεία της.

Εχασε το αήττητο
Ωραίο θα ήταν ένα αήττητο πρωτάθλημα, δεν θα γίνει όμως καθώς την
τελευταία ημέρα του Φλεβάρη η Γουότφορντ έκαμψε την αντίσταση της Λίβερπουλ κερδίζοντας την με 3-0, σε
ένα ματς που πήρε όσα έδωσε... Τελευταίο μέχρι σήμερα ματς για τους
«Κόκκινους» στο πρωτάθλημα η νίκη
με 2-1 ενάντια στην Μπόρνμουθ στις
7/3! Από τότε αναμένουμε πως σύντομα
η δράση θα αρχίσει και πάλι, ούτως
ώστε η Λίβερπουλ να στεφθεί και επίσημα πρωταθλήτρια, για πρώτη φορά
από το μακρινό 1990, το οποίο στοίχειωνε για πολλά χρόνια τον σύλλογο.
Όχι όμως πια κι αυτό γιατί, όπως λέει
και ο ύμνος της ομάδας, «At the end
of the road there’s a golden sky».

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Ο τρόπος που λειτουργούμε
Η ιστορία κάποια στιγμή θα μας κρίνει

όλους, για το τι θέση πήραμε στις στιγμές που όλα κρίνονταν. Οι μέρες του
κορωνοϊού, είναι μια στιγμή που στα
βιβλία της ιστορίας θα μείνει στους αιώνες. Όσα πράττουμε αυτές τις μέρες
θα μας συνοδεύουν. Ειδικά οι χειρισμοί των παραγόντων, αφού εδώ μιλάμε για ποδόσφαιρο, είναι που θα καταγραφούν. Η απορία που μπορεί να εκφράσει κανείς είναι κατά πόσο όλοι
αυτοί στις άλλες επαγγελματικές τους
ασχολίες έχουν την άποψη πως πρέπει
να τα κλείσουμε και να μην πληρωθεί
κανείς; Ή τελικά είναι όπου βολεύεται
η μια μας τσέπη λέμε το ένα και όπου
βολεύεται η άλλη τα γυρίζουμε;

* * * * *

Η στάση της UEFA και η ΚΟΠ
Είναι πολλοί που βγαίνουν και κατηγο-

ρούν την UEFA πως το μόνο που τη νοιάζει είναι τα λεφτά και δε ενδιαφέρεται για την υγεία. Ίσως και να έχουν δίκαιο, το οικονομικό είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Όμως οι…χαρτογιακάδες
της Νιόν ίσως να ξέρουν και κάτι παρα-

πάνω για τις επιπτώσεις της επόμενης
μέρας από τους δικούς μας εδώ. Εκτός
και αν στο τέλος οι επιπτώσεις της
επόμενης μέρας αφήνουν αδιάφορους τους παράγοντες και μπορούν να
δουν μέχρι το τι κάνουμε σήμερα. Επίσης καλό θα ήταν και η ΚΟΠ να ξεκαθαρίσει τη στάση της ως προς ποιους θα
στείλει στην Ευρώπη και με ποιον τρόπο γιατί δεν είναι εποχές για κρυφτούλι αυτές.

* * * * *

Aγνοια ή υποδούλωση

Παρακολουθεί κανείς κάτι σάιτ αθλητι-

κογραφίας και αναρωτιέσαι δηλαδή
για την αντίληψη που διαθέτουν. Ενώ
εμείς ως σινάφι, λαμβάνοντας αρχικά
υπόψη την άποψη των επιστημόνων
περί της συνέχισης του πρωταθλήματος, θα έπρεπε να ζητούμε να κυλήσει
η μπάλα στο χορτάρι, μήπως και σωθούμε κιόλας ως κλάδος αλλά και να
ξεσκάσει ο κόσμος… «συνάδελφοι»
υπηρετούν με ευλάβεια τη γραμμή
που οδηγεί στην διακοπή. Και εγείρεται το ερώτημα… πρόκειται περί ηλιθιότητας, άγνοιας της κατάστασης ή εί-

ναι τυφλά υποδουλωμένοι στα άτυπα
αφεντικά- προέδρους των ομάδων;

* * * * *

Πλατφόρμες - συνδρομές

Η σχέση συνδρομητικών πλατφόρμων

και ομάδων είναι το ένα σημαντικό θέμα που προκύπτει και σε σχέση με το τι
θα πάρουν τα σωματεία έναντι των τηλεοπτικών τους συμβολαίων, σε περίπτωση που το πρωτάθλημα δεν συνεχισθεί. Η σχέση των τριών (Cyta, Cablenet, Primetel) με τους φίλαθλους
συνδρομητές τους είναι το άλλο σημαντικό θέμα. Στις πρώτες αντιδράσεις
συνδρομητών, οι οποίοι εξακολουθούν
να πληρώνουν κανονικά παρά την
απουσία αθλητικών μεταδόσεων, η
απάντηση είναι πως αν τα πρωταθλήματα επαναρχίσουν, θα υπάρχουν μεταδόσεις κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, διάστημα κατά το οποίο υπό κανονικές συνθήκες οι φίλαθλοι συνδρομητές και πάλι πλήρωναν χωρίς να παρακολουθούν αθλητικά γεγονότα. Το
πρόβλημα θα προκύψει αν δεν επανέλθουμε στην αγωνιστική δράση.
Εκεί θα πρέπει οι πλατφόρμες να απο-

ζημιώσουν, ως ένα βαθμό, τους συνδρομητές τους και το αντίκτυπο της…
χασούρας μάλλον θα επηρεάσει και τα
συμβόλαια των ομάδων…

* * * * *

Τρομάρα τους

Και όμως στις δύσκολες εποχές που

ζούμε κάποιοι βρήκαν έδαφος για να
περάσουν τις απόψεις τους περί της
αύξησης των ομάδων. Είχαν μάλιστα το
θράσος να προτείνουν για του χρόνου
16 ομάδες και ευτυχώς τους έκοψαν
τον βήχα. Επανήλθαν όμως με πρόταση περί 14 ομάδων… και πλέον όλα συζητιούνται.

* * * * *

Ανενημέρωτοι

Οι εκπρόσωποι Τύπου δεν είναι πάν-

τα γνώστες των όσων συμβαίνουν
στην ομάδα τους. Κάποιοι άλλοι είτε
σκόπιμα είτε αθέλητα δεν τους ενημερώνουν για τα πάντα. Γι’ αυτό όταν
προσπαθούν να ειρωνευτούν ας το
σκεφτούν δυο και τρεις φορές. Γιατί
εκτίθενται…

ΑΠΟΨΕΙΣ

Ο γύπας και...
το λαμόγιο
Καμιά διάθεση για κουβέντα περί πτηνών,
είναι όμως τέτοια τα ερεθίσματα που θέλοντας και μη, το μυαλό σκέφτεται και
θυμάται τούτο το είδος… τους γύπες. Για
τους οποίους οι ειδικοί έχουν να λένε ότι
η σίτισή τους, πραγματοποιείται υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Σπανίως επιτίθενται
Του
σε υγιή ζώα, αντιθέτως την τροφή τους
ΧΡΙΣΤΟΥ
ψάχνουν είτε σε νεκρά, είτε ακόμη και
ΖΑΒΟΥ
σε τραυματισμένα ζώα.
Είναι αυτό που λέμε… «μυρίζουν ψόφιο». Μόνο που
τέτοιες τακτικές δεν εφαρμόζουν μόνο τα εν λόγω πτηνά,
αλλά και ένα είδος ανθρώπου. Ονομασία επιστημονική
δεν διαθέτει, η σύγχρονη όμως ελληνική γλώσσα φρόντισε
να ονοματίσει. Επί τούτου, το συγκεκριμένο είδος ανθρώπου
λέγεται «λαμόγιο». Το οποίο λαμόγιο, σε συνθήκες μη
υγιείς, όπως αυτές δηλαδή που ζούμε τώρα, δεν έχει
κανένα ενδοιασμό να προβεί σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις που όχι απλά θα μειώσουν το κόστος της ζημιάς,
που έτσι και αλλιώς όλοι θα υποστούμε, αλλά να βγει και
κερδισμένο.
Και αν οι γύπες απαντώνται σε Βόρεια και Νότια
Αμερική έως την Ασία και Αφρική, το λαμόγιο εμφανίζεται
σ’ όλες τις εκφάνσεις της κοινωνίας, άρα και στο χώρο
του ποδοσφαίρου. Και όλο αυτό τον καιρό, μέσα από τις
δύσκολες και αντίξοες συνθήκες που όλοι εμείς οι υπόλοιποι
υπολειτουργούμε απομονωμένοι στα σπίτια μας, το
λαμόγιο υπέρ- δραστηριοποιείται.
Προσπαθεί με νύχια και με δόντια για ν’ απαλλαγεί
πλήρως από τις υποχρεώσεις του προς τους εργαζομένους- ποδοσφαιριστές, να μειώσει τη χασούρα από τα
τηλεοπτικά έσοδα, να πάρει τα λεφτά της ΟΥΕΦΑ έτσι
όπως θα τα διοχετεύσει η ΚΟΠ και να τουμπάρει διάφορες
άλλες συμφωνίες επίσης με εργαζόμενους στην ομάδα
του.
Και εκεί που όλη η ανθρωπότητα αποδέχεται τη χασούρα
που θα υποστεί, το λαμόγιο ψάχνει και μάλλον θα καταφέρει
να εξυγιανθεί οικονομικά. Και αν νομίζεις ότι περιορίζεται
αποκλειστικά και μόνο στο οικονομικό, όχι δεν ισχύει.
Φροντίζει με κάθε τρόπο, μιλώντας με άλλους του είδους
του, μήπως και διαγραφεί μονοκονδυλιά η προσπάθεια
των άλλων και να γλυτώσει αυτός το τομάρι του.
Και αν οι γύπες κινδυνεύουν περήφανοι να πετούν
στον ουρανό της Γης, λόγω της επιθετικότητας των ανθρώπων, τα λαμόγια ζουν και βασιλεύουν, ολοένα ενισχύονται και κουμαντάρουν. Δυστυχώς για τους γύπες…
και για όλους εμάς τους υπόλοιπους.

Συμβιβασμός...
Πλησιάζοντας πλέον τη συμπλήρωση δύο
μηνών από την τεράστια και απότομη
αλλαγή στη ζωή μας, αντιλαμβάνεσαι και
κυρίως συνειδητοποιείς, πως πολλά απ’
αυτά που ακούσαμε τις τελευταίες μέρες,
πολλές από τις εκτιμήσεις και πολύ περισσότερο απόψεις, ως προς το τι μέλλει
Του
γενέσθαι για το κυπριακό ποδόσφαιρο,
ΓΙΩΡΓΟΥ
στην ουσία άνευ σημασίας είναι. Γιατί
ΛΟΓΙΔΗ
απλά, ό,τι και αν ο χώρος του ποδοσφαίρου
επιθυμεί ή αποφασίσει τα πάντα θα εξαρτηθούν από τις
αποφάσεις των ιατρών - επιστημόνων και κατ’ επέκταση
της πολιτείας. Και το παράδειγμα της Ολλανδίας το επιβεβαιώνει.
Δυο ομάδες, κατά κύριο λόγο, να διεκδικούν το πρωτάθλημα, Άγιαξ και Άλκμααρ, ισόβαθμες στην κορυφή.
Άλλες δύο να ακολουθούν, Φέγιενορτ και Αϊντχόβεν, σε
απόσταση έξι και εφτά βαθμών και με άλλες οκτώ αγωνιστικές να απομένουν. Λίγο πολύ ό,τι ισχύει αυτή τη
στιγμή και στο δικό μας πρωτάθλημα. Όποια σενάρια
και πιθανές λύσεις μπορεί να επεξεργάστηκαν ομοσπονδία,
σωματεία και ποδοσφαιριστές στην Ολλανδία, αποδείχθηκαν απλά σχεδιασμοί, από τη στιγμή που η κυβέρνηση
της χώρας, λογικά ακολουθώντας τις υποδείξεις των
ειδικών, αφαίρεσε κάθε πιθανότητα διεξαγωγής αγώνων
μέχρι το Σεπτέμβρη.
Άλλο Ολλανδία και άλλο Κύπρος, σε σχέση με την κατάσταση και το βαθμό του προβλήματος, καλό είναι,
ωστόσο, να συμβιβαστούμε και εμείς με την ιδέα και το
σενάριο να μην ολοκληρωθεί τελικά το φετινό πρωτάθλημα.
Είτε γιατί οι συνθήκες δεν θα το επιτρέψουν, είτε γιατί
τα χρονοδιαγράμματα δεν θα μας… αρκούν, υπολογίζοντας
και το σημαντικό χρονικό διάστημα που απαιτείται για
προετοιμασία των ποδοσφαιριστών. Καλό είναι να συμβιβαστούμε και να προετοιμαστούμε για την αποδοχή
κάποιων αποφάσεων, οδυνηρών για κάποιους, σε σχέση
με την επόμενη μέρα του κυπριακού ποδοσφαίρου και
πάντα στο ενδεχόμενο οριστικής διακοπής του φετινού
πρωταθλήματος.
Όλος ο κόσμος, όλη η ζωή μας έχει αλλάξει και αλλαγές
θα προκύψουν και στην επόμενη πιο φυσιολογική μέρα
στη νέα τάξη πραγμάτων που έχει δημιουργηθεί. Το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να αποτελεί εξαίρεση και όσο πιο
γρήγορα συμβιβαστούμε με αυτό, όσο περισσότερο το
αποδεχθούμε, μη ψάχνοντας για συνωμοσίες και αποφάσεις
με σκοπό να εξυπηρετηθούν κάποια συμφέροντα, τόσο
περισσότερες είναι οι πιθανότητες να μπορέσουμε να
προσαρμοστούμε και να λειτουργήσουμε υπό τα νέα δεδομένα.
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Μεταβολές εβδομάδας
X.A.K.
-0,52%

X.A.
-0,05%

Dow Jones

Nasdaq

Nikkei

Dax

FTSE 100

-3,10%

-1,48%

-3,04%

2,06%

3,52%

ΔΙΕΘΝΗ
Περιζήτητα
τα τάνκερ για
αποθήκευση
των καυσίμων
Σελ. 11

Πετρέλαιο

€/$

-3,34%

-0,97%

Ο ιός φέρνει προβλέψεις στις τράπεζες

ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑΙ
ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΟ

Το χορό άνοιξε η UniCredit φορτώνοντας 900 εκατ., κίνηση που θα πρέπει να κάνουν και οι κυπριακές
Οι οικονομικές επιπτώσεις από
την κρίση λόγω του κορωνοϊού
θα αναγκάσoυν και τις κυπριακές
τράπεζες να προχωρήσουν με
προβλέψεις. Αυτές θα αντιστοιχούν στην οικονομική επίπτωση
της Κύπρου. Η αύξηση προβλέ-

ψεων, η οποία ισοδυναμεί με καταγραφή ζημιών, θα τους επιτρέψει να παραμείνουν θωρακισμένες και να μειώσουν το ρίσκο
στον ισολογισμό τους. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν έχει
δώσει ωστόσο καμία γραμμή προς

τις κυπριακές τράπεζες για αύξηση των προβλέψεών τους μέχρι
στιγμής και η κάθε τράπεζα θα
προχωρήσει ανάλογα με τους δικούς της σχεδιασμούς. Το ποσό
των προβλέψεων θα κρίνει η απόφαση του κράτους για τα μέσα

με τα οποία θα στηρίξει την οικονομία και πώς θα χρησιμοποιήσει τις τράπεζες για να το επιτύχει. Σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει το νομοσχέδιο των
κρατικών εγγυήσεων, το γνωστό
σχέδιο με την αύξηση της ρευ-

Η πανδημία προκαλεί τσουνάμι απολύσεων διεθνώς
Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας
ΤΗΛ: 22 056 300. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

στότητας 2 δισ. ευρώ σε επιχειρήσεις, αν θα ψηφιστεί και ποια
θα είναι η τελική του μορφή. Το
χορό των προβλέψεων άνοιξε η
ιταλική UniCredit βάζοντας στην
άκρη 900 εκατ. ευρώ γι’ αυτό το
σκοπό. Σελ. 5

Στον τουρισμό
της Κύπρου
επενδύουν
tour operators
Επαφές για πώληση πακέτων
Σε χώρες που παρουσιάζουν θετικές επιδόσεις στην αναχαίτιση
της πανδημίας στρέφεται η προσοχή μεγάλων tour operators. Κύπρος, Ελλάδα και Μάλτα βρίσκονται
στη σφαίρα ενδιαφέροντος μεγάλων οργανωτών ταξιδιών. Σε ό,τι
αφορά την Κύπρο στο παρασκήνιο
έχουν ξεκινήσει επαφές με προοπτική πώλησης τουριστικών πακέτων για το 2021-2022. Σελ. 4

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ

Το άνοιγμα κομμωτηρίων
διχάζει επιδημιολόγους
Διίστανται οι απόψεις των ειδικών στο θέ-

μα της επαναλειτουργίας των κομμωτηρίων
και των κουρείων κατά την πρώτη φάση της
χαλάρωσης των μέτρων. Αλλοι τάσσονται
εναντίον επισημαίνοντας κάποιους κινδύνους και άλλοι υπέρ, με την προϋπόθεση
να λαμβάνονται μέτρα προστασίας. Σελ. 4

Υψηλό ρυθμό
ανάκαμψης θα
έχουμε το 2022

ΕΛΛΑΔΑ

Συνέντευξη Α. Ασσιώτη

Φοροελαφρύνσεις για
τη μείωση των ενοικίων
Τρόπους για να περιορίσει τις απώλειες

των ιδιοκτητών που διαθέτουν ακίνητα
προς ενοικίαση μετά την υποχρεωτική μείωση των ενοικίων, εξετάζει η ελληνική κυβέρνηση. Επικρατέστερο σενάριο είναι να
μη φορολογηθούν τα εισοδήματα από τα
ενοίκια για Μάρτιο και Απρίλιο. Σελ. 12

Απόδοση δεκαετών
ομολόγων
Απόδοση

Εβδομαδιαία
αλλαγή

Κύπρος

2,16%

0,33%

Γερμανία

-0,43%

0,03%

Γαλλία

0,07%

0,02%

Ιταλία

1,98%

0,10%

Ισπανία

1,04%

0,19%

Ιρλανδία

0,25%

0,15%

Ελλάδα

2,30%

0,30%

Ην. Βασίλειο

0,28%

-0,02%

Βαθμολογία
από οίκους αξιολόγησης
Οίκος
Αξιολόγησης

Μακροπρόθεσμο
Χρέος

Βραχυπρόθεσμο
Χρέος

DBRS
Fitch
Moody’s
S&P

ΒBB (low)
BΒΒBa2
BBΒ-

R-2 (middle)
F3
NP
Α-3

Εικόνα καταστροφής έπειτα από θεομηνία παρουσιάζουν οι αγορές εργασίας ανά τον κόσμο. Και μόνο τα τελευταία στοιχεία για την ανεργία στις

ΗΠΑ και στη Βρετανία επιβεβαιώνουν ήδη τις δυσοίωνες εκτιμήσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) για τις επιπτώσεις της πανδημίας,
υπερβαίνοντας και την πιο απαισιόδοξη πρόβλεψη. Σαρωτικός ο αντίκτυπος της πανδημίας στην αμερικανική οικονομία, που γνωρίζει «μια
αιμορραγία θέσεων εργασίας». Σελ. 10

Α Ν Α Λ Υ Σ Η / Των

Τη θέση ότι τη συρρίκνωση θα ακολουθήσει ένας προοδευτικός ρυθμός ανάκαμψης και στις αρχές του
2022 θα ξεπεράσει το επίπεδο του
ΑΕΠ πριν από την κρίση, διατυπώνει ο επικεφαλής οικονομολόγος
της Ελληνικής Τράπεζας Δρ Ανδρέας Ασσιώτης. Σελ. 6

ΑΝΔΡΕΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ και ΟΜΗΡΟΥ ΠΙΣΣΑΡΙΔΗ*

Κυβερνητικά ομόλογα και η ικανότητα διαχρονικής άντλησης κεφαλαίων
Οι διεθνείς αγορές κυβερνητικών
ομολόγων αποτελούν τη βασική
πηγή άντλησης κεφαλαίων. Μέσω
ενός αποτελεσματικού μηχανισμού, οι αγοραστές εκτιμούν την
ικανότητα αποπληρωμής κρατικού
χρέους και του σχετικού ρίσκου
που αναλαμβάνουν. Η τελική αξιολόγηση των επενδυτών αντικατοπτρίζεται στο βαθμό κάλυψης
και στο επιτόκιο της έκδοσης. Με
αυτόν τον τρόπο επιβραβεύονται
χώρες οι οποίες ακολουθούν αξιόπιστη και διαφανή οικονομική
πολιτική, ενώ επιβαρύνονται ευάλωτες οικονομίες.
Η διαδικασία λειτουργίας των
αγορών μας επιτρέπει να αντλήσουμε δύο συμπεράσματα που
πρέπει να τυγχάνουν διαχρονικής
εφαρμογής.
Πρώτον, κάθε χώρα οφείλει να
ασκεί οικονομική πολιτική στη
βάση ενός ορθολογικού και του-

λάχιστον ισοσκελισμένου προϋπολογισμού, με έμφαση στη δυνατότητα αποπληρωμής του χρέους. Σε αντίθετη περίπτωση, ελλειμματικοί προϋπολογισμοί οδηγούν σε απώλεια αξιοπιστίας και
δυσανάλογα ακριβό δανεισμό.
Δεύτερον, ο ρόλος των διακυβερνητικών οργανισμών (π.χ.
ΕΚΤ, ΔΝΤ) είναι υψίστης σημασίας. Πιο συγκεκριμένα, εάν οι
εθνικές οικονομικές πολιτικές
δεν τυγχάνουν διεθνούς στήριξης,
το αποτέλεσμα είναι αρνητικό,
ιδίως στα σημερινά πλαίσια όπου
κάθε οικονομία παρακολουθείται
συστηματικά από διεθνείς οίκους
αξιολόγησης και το μείγμα δυνητικών επενδυτών σε κυβερνητικά
ομόλογα είναι γεωγραφικά διαφοροποιημένο. Σε πρακτικό επίπεδο, τα περιθώρια πολιτικών/
κομματικών σκοπιμοτήτων είναι
μηδαμινά: χώρες που το ξεχνούν

πληρώνουν τίμημα, όπως στην
πρόσφατη χρηματοοικονομική
κρίση του 2008 κατά την οποία
Ευρωπαϊκές χώρες αναγκάστηκαν
να προσφύγουν στο μηχανισμό
στήριξης της ΕΕ, λόγω αδυναμίας
χρηματοδότησης τους από τις
αγορές.
Η σημερινή περίοδος του Covid19 αναδεικνύει περαιτέρω την
ανάγκη έγκαιρης προσφυγής σε
δανεισμό για εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης. Σε κρίσιμες
εποχές, ο κίνδυνος για ενδιαφερόμενους επενδυτές μεγεθύνεται
οδηγώντας σε σχετικά υψηλά επιτόκια. Κράτη στα οποία η σχέση
χρέους με το ΑΕΠ είναι δυσανάλογη επηρεάζονται εντονότερα
και, ως επακόλουθο, παρατηρείται
διστακτικότητα στην προσφυγή
σε δανεισμό, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν προσδοκίες για βοήθεια από
διεθνείς οργανισμούς.

Όσον αφορά την ΕΕ, η δραστηριοποίηση, κυρίως μέσω της
ΕΚΤ αλλά και των υπόλοιπων θεσμών, έχει βοηθήσει ουσιαστικά
τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν
σε δανεισμό από τις αγορές με
σχετικά ευνοϊκούς όρους, παρά
την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία.
Στο σημείο αυτό, επισημαίνεται
ότι η συνεχιζόμενη συζήτηση για
το ευρωομόλογο πρέπει να τεθεί
σε ορθή βάση: παρόλο που η έκδοση ευρωομολόγου θα συνιστούσε σημαντική ενίσχυση, ιδιαίτερα
των ευάλωτων οικονομιών, θα
εξακολουθούσε να αποτελεί μια
μορφή δανεισμού, ο οποίος και
θα πρέπει να αποπληρωθεί με τη
συμβολή κάθε κράτους-μέλους
της Ευρωζώνης.
Δεδομένου ότι η συζήτηση για
το ευρωομόλογο πιθανόν να μην
έχει θετική κατάληξη, το κάθε
κράτος ενδείκνυται να ακολου-

3Z&ƮǘȺǏǎǑ
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θήσει οικονομική πολιτική στη
βάση των δικών του δυνατοτήτων.
Στο πλαίσιο αυτό, η πρόσφατη
επιτυχής άντληση από την Κύπρο
€1,75δισ. για ομόλογα επταετούς
και τριακονταετούς διάρκειας
υπήρξε, υπό τις περιστάσεις, η μοναδική ορθή επιλογή. Δεδομένων
των ιδιαίτερα απαιτητικών συνθηκών και της αβεβαιότητας στις
αγορές, η έκδοση ομολόγων προς
τις κυπριακές τράπεζες ήταν επίσης επιβαλλόμενη και δημιουργεί
οφέλη τόσο για την Κυβέρνηση
όσο και για τις τράπεζες.

* Ο Ανδρέας Χαραλάμπους είναι
οικονομολόγος και πρώην
διευθυντής στο Υπουργείο
Οικονομικών.
Ο Όμηρος Πισσαρίδης είναι
διευθύνων σύμβουλος της
PricewaterhouseCoopers Investment
Services.
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ΔΗΚΤΗΣ

Α Ν Α Λ Υ Σ Η / Του FLORIAN ΗENSE*

Πιο γενναιόδωρη στον Βορρά
η στήριξη των εργαζομένων
Τα μέτρα συγκράτησης της πανδημίας στην Ευρώπη έχουν παραλύσει
την οικονομική της δραστηριότητα,
ενώ σε ορισμένες χώρες το ΑΕΠ
ενδεχομένως να περισταλεί άνω
του 10% φέτος. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προκειμένου να αμβλύνουν το καίριο κτύπημα στην αγορά
εργασίας προώθησαν προγράμματα
για ανέργους ή υποαπασχολούμενους, διεύρυναν την πρόσβαση σε
αυτά ή/και τα έκαναν ακόμα πιο
γενναιόδωρα. Εν πολλοίς, οι πρωτοβουλίες αυτές βασίζονται στο
γερμανικό μοντέλο, το γνωστό και
ως «Kurzarbeitergeld», το οποίο
επινοήθηκε για να μετριάσει τον
αντίκτυπο από μία δραστική πλην
εφήμερη μείωση της ζήτησης. Τα
εν λόγω προγράμματα είναι συγκριτικά πιο γενναιόδωρα στην Ολ






Οι εταιρείες, διατηρώντας το προσωπικό τους,
μπορούν ευκολότερα να
αυξήσουντην παραγωγή τους στη φάση της
ανάκαμψης.
λανδία από ό,τι στην Ιταλία και
την Ισπανία. Οι εργαζόμενοι που
απασχολούνται λιγότερες ώρες ή
και καθόλου εξακολουθούν να λαμβάνουν τον κανονικό τους μισθό
για τις ώρες που δουλεύουν (εάν
δουλεύουν) και το κανονικό επίδομα
ανεργίας ή και προσαυξημένο για
όσες ώρες δεν εργάζονται πλέον.
Οπότε, χάρις σε αυτήν την επιδότηση οι επιχειρήσεις διευκολύνονται να διατηρήσουν τους υπαλλήλους τους, ενώ οι υπάλληλοι ωφελούνται, καθώς δεν απολύονται
και εξακολουθούν να αποζημιώνονται. Βεβαίως, η αποζημίωση αυτή είναι χαμηλότερη από τον συνηθισμένο τους μισθό και έχει θεσπιστεί και ένα ανώτατο όριο, αλλά

δεν παύει να είναι υψηλότερη από
το σύνηθες επίδομα ανεργίας. Επιπροσθέτως, οι επιδοτήσεις αυτές
κάνουν πιο ευέλικτη την προσφορά.
Οι εταιρείες, διατηρώντας το προσωπικό τους, μπορούν ευκολότερα
να αυξήσουν την παραγωγή τους,
αφ’ ης στιγμής αρχίσει η ανάκαμψη.
Επιπλέον, εξοικονομούν τα χρήματα που θα δαπανούσαν για τις
απολύσεις, τις νέες προσλήψεις
και την εκπαίδευση. Εργοδότες και
εργαζόμενοι πολλές φορές χρειάζεται να διαπραγματευθούν για
τις ώρες εργασίας και τις αμοιβές,
ενώ τώρα με την επιδότηση της
υποαπασχόλησης διευκολύνεται
η διαδικασία αυτή. Τα αποτελέσματά της καθίστανται πιο αποδεκτά για εργαζομένους και εργοδότες. Αν γυρίσουμε πίσω στην
κρίση του 2008-2009, τότε η απασχόληση στη Γερμανία είχε μειωθεί
μόλις 1% εν μέρει χάρις στο πρόγραμμα «Kurzarbeitergeld» παρά
τη δραστική μείωση του ΑΕΠ κατά
7%. Βεβαίως, σήμερα τα πράγματα
είναι διαφορετικά.
Διαρκούσης της κρίσης του
2008-2009 το προαναφερθέν πρόγραμμα της Γερμανίας βοήθησε
στο να μη χαθούν θέσεις εργασίες
κυρίως στις εξαγωγικές εταιρείες
της μεταποίησης. Τώρα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον κλάδο
της παροχής υπηρεσιών, καθώς
και οι εποχικά - προσωρινά απασχολούμενοι και οι αυτοαπασχολούμενοι είναι που επλήγησαν βαρύτερα εν συγκρίσει με τη μεταποίηση, εξαιρουμένης της αυτοκινητοβιομηχανίας. Εξ ου και οι περισσότερες χώρες επεξέτειναν τα
προγράμματα επιδοτήσεων και
στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
τους εποχικά απασχολούμενους
και τους αυτοαπασχολούμενους,
που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες.

* Ο κ. Florian Ηense είναι
οικονομολόγος της επενδυτικής
τράπεζας Berenberg Bank.

Προβληματίζουν τους
ειδικούς οι θρομβώσεις
Μια μυστηριώδης επιπλοκή του κορωνοϊού, η θρόμβωση, στοιχίζει
τη ζωή σε πολλούς ασθενείς. Οι
αρχικές αναφορές έκαναν λόγο κυρίως για προβλήματα στο αναπνευστικό σύστημα, πλέον οι γιατροί
όμως διαπιστώνουν ανησυχητικά
κρούσματα θρομβώσεων, που δεν
ακολουθούν την κλινική εικόνα
που είχαν συνηθίσει. Περιγράφουν
νοσούντες με απίστευτα χαμηλά
επίπεδα οξυγόνου που κανονικά
θα έπρεπε είτε να έχουν χάσει τις
αισθήσεις τους είτε να είναι νεκροί
να μιλούν στο τηλέφωνο και ασυμπτωματικές εγκύους να παθαίνουν
ξαφνικά ανακοπή. Οι επιστήμονες
υποθέτουν ότι κάποιες από αυτές
τις ανωμαλίες ερμηνεύονται με βάση θρομβώσεις, που ενίοτε αποδεικνύονται θανατηφόρες. Αντίθετα, αν διαγνωστούν έγκαιρα και
χορηγηθούν τα κατάλληλα φάρμακα, η βελτίωση είναι άμεση. Δεν
είναι προς το παρόν σαφές αν πρέπει να χορηγούνται αντιθρομβωτικά
σκευάσματα νωρίτερα, καθώς απαιτείται περαιτέρω έρευνα γύρω από
τα νέα ευρήματα. Ο αστέρας του
Μπροντγουέι, Νικ Κορντέρο, μόλις
41 ετών, έχασε το δεξί του πόδι ως
συνέπεια θρόμβωσης που προκλήθηκε από τον νέο κορωνoϊό, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Ουάσιγκτον Ποστ». Οι γιατροί υποχρεώθηκαν να τον ακρωτηριάσουν αφότου κανένα σκεύασμα δεν στάθηκε
ικανό να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. «Πάμε στα τυφλά με βάση
λίγα αλλά πολύ εντυπωσιακά στοιχεία», εξήγησε ο Αλεξ Σπυρόπουλος,
ειδικός σε θέματα θρομβώσεων
στο Νόρθγουελ Χελθ της Νέας Υόρκης.
Ο νέος κορωνοϊός φαίνεται ότι
μπορεί να επιτεθεί σε οποιοδήποτε
όργανο στο σώμα, από την καρδιά
και τους νεφρούς μέχρι τον εγκέφαλο, με καταστροφικά αποτελέ-
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Νέα ώθηση
Στις 6 Μαΐου θα αποφασίσει η Κομισιόν το τε-

λικό ύψος αλλά και τον τρόπο λειτουργίας του
ταμείου ανάκαμψης. Η αρχική θέση για την
άμεση δημιουργία ταμείου ανάκαμψης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές
συνέπειες της πανδημίας, είχε τεθεί και συμφωνηθεί από τους υπουργούς Οικονομικών
στο τελευταίο Eurogroup. Αξιοπρόσεκτη είναι
η μετακίνηση της γερμανικής θέσης για σύνδεση του ταμείου ανάκαμψης με τον προϋπολογισμό ’21-’27, ο οποίος αποτελεί το δημοσιονομικό πολυετές πρόγραμμα. Αυτό το γεγονός επιβεβαιώνει τις πληροφορίες ότι η
γερμανική πλευρά βλέπει με καλό μάτι ένα
νέο αναπτυξιακό πλάνο για την Ευρώπη προκειμένου να δοθεί μια νέα ώθηση στην κουρασμένη κατά τα άλλα γηραιά ήπειρο.

••••
Σενάρια ύφεσης
«Too little too late» φέρεται να είπε η

Κριστίν Λαγκάρντ απευθυνόμενη στους
Ευρωπαίους ηγέτες στη σύνοδο κορυφής της
Πέμπτης, καλώντας τους να δράσουν άμεσα
και αποφασιστικά για αντιμετώπιση της κρίσης που έρχεται. Σύμφωνα με την επικεφαλής της ΕΚΤ, η κατάσταση όπως
διαμορφώνεται πιθανόν να οδηγήσει την
ευρωζώνη ακόμα και σε συρρίκνωση του ΑΕΠ
κατά 15% στο ακραίο σενάριο με το βασικό
σενάριο να προβλέπει μείωση έως και 9%.
Σύμφωνα με διαρροές στο διεθνή Τύπο, η κα
Λαγκάρντ ζήτησε ένα ευέλικτο ταμείο ανάκαμψης το οποίο θα επιτρέψει στις χώρες να
ανταποκριθούν στις δημοσιονομικές πιέσεις
που θα δεχθούν στην προσπάθειά τους να
επανεκκινήσουν τις οικονομίες
τους και να τις θέσουν σε αναπτυξιακή τροχιά.

••••
Μάσκες vs
Αμερικανικό Αργό

Όπως όλα δείχνουν, σύμφωνα με τον Δρα Κωστρίκη, η αγάπη του Νίκου Αναστασιάδη για τη θάλασσα φέρνει την πρώτη μας φετινή βουτιά ένα βήμα πιο κοντά.

που τιμολογούνται στα 60 δολάρια η μία. Αν
συγκρίνουμε την τιμή μιας μάσκας προσώπου
που σχεδιάστηκε από γνωστό οίκο μόδας και

H ΛEΞH

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Ανώτατο Όριο Τιμής
Στις περιπτώσεις όπου

Μετά τη Γερμανία αποφάσισε και η Ελλάδα να

εισηγηθεί την υποχρεωτική χρήση μάσκας
προσώπου από ύφασμα, σε δημόσιους χώρους μετά τη χαλάρωση των περιοριστικών
μέτρων. Η ανάπτυξη αυτής της αγοράς προκύπτει από τις αποφάσεις που λαμβάνουν ολοένα και περισσότερες κυβερνήσεις τώρα που
ετοιμάζονται να εφαρμόσουν τη στρατηγική
μετάβασης στην επόμενη φάση. Η χρήση μάσκας προσώπου, που καλύπτει στόμα και μύτη, θεωρείται σημαντικό μέτρο αυτοπροστασίας των πολιτών όταν βρίσκονται σε δημοσίους χώρους. Πολλές επιχειρήσεις, ανάμεσά
τους και διάσημοι οίκοι μόδας, παρουσίασαν
τις προτάσεις τους στοχεύοντας στο να κατακτήσουν αυτήν τη νέα και ραγδαία αναπτυσσομένη αγορά. Μάλιστα, διάσημοι Αμερικανοί
σχεδιαστές παρουσίασαν μάσκες προσώπου

το κράτος θεωρεί πως η
τιμή που έχει διαμορφωθεί στην αγορά για συγκεκριμένο αγαθό ή υπηρεσία είναι υπερβολικά
ψηλή και «άδικη» για
τους καταναλωτές, τότε μπορεί να παρέμβει και να καθορίσει ανώτατο όριο τιμής, το οποίο φυσικά θα είναι χαμηλότερο από την τιμή ισορροπίας (αγοραία τιμή). Το ανώτατο αυτό όριο τιμής ονομάζεται επίσης και διατίμηση ή πλαφόν, και
αποτελεί τη μέγιστη τιμή πώλησης του
συγκεκριμένου αγαθού ή υπηρεσίας
στην αγορά.
Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών
Cyprus Institute of Marketing / The Cyprus
Business School

ενός βαρελιού αμερικανικού αργού πετρελαίου, μπορούμε όλοι να αντιληφθούμε ότι ζούμε ιστορικές στιγμές.

••••
Μηδενική ανοχή
Εν μέσω πανδημίας αναζωπυρώθηκε και η

συζήτηση γύρω από το τεμάχιο γης που βρίσκεται στην είσοδο της Λευκωσίας, το οποίο
προοριζόταν για ανάπτυξη από επενδυτές
από το Κατάρ το 2010. Όπως ενημέρωσε ο
ΥΠΕΣ, κατόπιν ερώτησης που έλαβε κατά την
κοινοβουλευτική διαδικασία, η αξία της γης με
τιμές του 2018 υπολογίζεται στα 63εκ. ευρώ.
Το ενδιαφέρον όμως εδώ εστιάζεται στους
λόγους που η προηγούμενη εκτίμηση ύψους
5εκ. ευρώ κρίνεται ως λανθασμένη. Σύμφωνα
με τον κ. Νουρή, το λάθος που έγινε στην
προηγουμένη γενική εκτίμηση οφείλεται, μεταξύ άλλων, στο ότι τα τεμάχια εκτιμήθηκαν
ως χωράφια αντί ως οικόπεδα!
Ποιος νοήμων άνθρωπος που ζει σε αυτήν την
χώρα θα μπορούσε να σκεφτεί ότι στην περιοχή Χίλτον τα οικόπεδα είναι χωράφια; Κύριε Υπουργέ, όσοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους θα πρέπει να εντοπίζονται και να
απομακρύνονται από κάθε σημαντικό καθήκον. Η δημόσια υπηρεσία έχει κάνει βήματα
προόδου και η ανοχή σε τέτοιου είδους «γκάφες» θα πρέπει να είναι μηδενική.

«Μην ενοχλείτε και μην ταΐζετε τα χελιδόνια»
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΙΑΛΙΟΥ

Tεστ πάνω σε τραπέζι ειδικά

διαμορφωμένου χώρου για εξέταση
Αμερικανών πολιτών στο Μπρονξ της
Νέας Υόρκης.







Εκκλήσεις για δωρεές
στη Γερμανία, καθώς
τα ζώα κινδυνεύουν
να αφανιστούν λόγω
ασιτίας.
σματα, εξήγησε ο Χάρλαν Κρούμοχολτς, καρδιολόγος στο Πανεπιστήμιο του Γέιλ και πρόσθεσε:
«Η ισχύς του είναι απίστευτη, προκαλεί δέος».
Ερευνες στη Νέα Υόρκη και στην
Ολλανδία επιβεβαιώνουν τα αυξημένα ποσοστά θρομβώσεων, χωρίς
όμως να μπορούν να εξηγήσουν
την αιτία. Αξίζει να σημειωθεί ότι
αντίστοιχα προβλήματα είχαν εμφανιστεί σε ασθενείς με SARS και
γρίπη των χοίρων σε προηγούμενες
πανδημίες.

Και ξαφνικά, το πρωί της Δευτέρας,
ο τόπος γέμισε χελιδόνια. Από την
Κρήτη έως τη Μακεδονία, οι κάτοικοι πολλών, κυρίως παραλιακών,
περιοχών βρήκαν εκατοντάδες
χελιδόνια συνωστισμένα σε κάθε
εσοχή, στα μπαλκόνια, στις πέργκολες, σε υδρορροές, αεραγωγούς,
ακόμη καθισμένα και στην άσφαλτο. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
γέμισαν με εκατοντάδες φωτογραφίες από όλη τη χώρα. Δυστυχώς, πολλά από τα πουλιά είχαν
βρει τον θάνατο, είτε από την
εξάντληση ή από γάτες ή διερχόμενα αυτοκίνητα. Τι είχε συμβεί;
«Την περίοδο αυτή και μέχρι το
τέλος του μήνα τα χελιδόνια ξεκινούν από την υποσαχάρια Αφρική προς την Ευρώπη», εξηγεί ο
Φίλιος Ακριώτης, καθηγητής ορ






Κάθε σπατάλη ενέργειας μπορεί να είναι
μοιραία για τα πουλιά,
εξηγούν οι ειδικοί.
νιθολογίας στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
«Πέρασαν πάνω από τη Σαχάρα
και μετά διέσχισαν τη Μεσόγειο
με νοτιάδες, πολύ ευνοϊκούς ανέμους για το ταξίδι τους, αλλά φθάνοντας στην Ελλάδα, από την πλευρά του Αιγαίου, έπεσαν επάνω σε
αυτές τις δύσκολες συνθήκες: τις
πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και
τη βροχή. Ο αέρας δεν τα επηρεάζει
τόσο όσο η βροχή, καθώς τα πουλιά
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Σταβλοχελίδονο. Την περίοδο αυτή και έως το τέλος του μήνα τα
χελιδόνια ξεκινούν το ταξίδι τους από την υποσαχάρια Αφρική προς την
Ευρώπη.
αυτά είναι εντομοφάγα και δεν
μπορούσαν να βρουν τροφή. Πολλά, ήδη εξαντλημένα από το ταξίδι,
δεν άντεχαν περισσότερο από δύο
ημέρες χωρίς φαγητό».
«Λάβαμε δεκάδες τηλεφωνήματα και μηνύματα τόσο εμείς όσο
και τα κέντρα περίθαλψης από ανθρώπους που εντόπιζαν στις αυλές
τους δεκάδες χελιδόνια. Ο κόσμος
αισθάνεται ότι πρέπει να κάνει
κάτι, όμως το καλύτερο είναι... να

μην κάνει τίποτα», εξηγεί η Ρούλα
Τρόγκου, συντονίστρια επικοινωνίας της Ελληνικής Ορνιθολογικής
Εταιρείας. «Δεν πρέπει ούτε να τα
πλησιάζουμε ούτε να τα ενοχλούμε, γιατί είναι ήδη αποδυναμωμένα
και κάθε σπατάλη ενέργειας μπορεί
να είναι μοιραία. Επίσης, δεν έχει
νόημα να προσπαθούμε να τα ταΐσουμε γιατί τρέφονται με έντομα
που πιάνουν στον αέρα και δεν
δέχονται σπόρους, ψίχουλα ή άλλες

τροφές. Καλό θα ήταν βέβαια να
κρατήσουμε μέσα στο σπίτι τις
οικόσιτες γάτες μέχρι να αναχωρήσουν. Και να είμαστε προσεκτικοί στην οδήγηση, καθώς πολλά
από αυτά αναζητούν ζεστασιά
στην άσφαλτο. Είναι κρίμα ένα
πουλί που έχει διανύσει χιλιάδες
χιλιόμετρα από τη Σαχάρα στη
Μεσόγειο να καταλήξει κάτω από
τις ρόδες ενός αυτοκινήτου. Τέλος,
για όσα χρειάζονται περίθαλψη,
επικοινωνούμε για οδηγίες με ένα
σύλλογο περίθαλψης άγριων
ζώων».
Τα περισσότερα από τα πουλιά
που κατά εκατοντάδες αναζήτησαν
καταφύγιο κοντά σε σπίτια στην
ανατολική Ελλάδα ανήκουν σε
τρία από τα πέντε είδη χελιδονιών.
«Είδα σε πολλές φωτογραφίες στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης σταβλοχελίδονα, μιλτοχελίδονα και
σπιτοχελίδονα, καθώς και σταχτάρες που μοιάζουν με χελιδόνια
αλλά δεν είναι», εξηγεί ο κ. Ακριώτης. «Το σπιτοχελίδονο, μαύρο
από πάνω με ένα άσπρο σημάδι
στη βάση της ουράς του, είναι το
πιο κοινό στις πόλεις. Στα σχολικά
βιβλία, βέβαια, θα δείτε το σταβλοχελίδονο, με τη χαρακτηριστική
μακριά ψαλιδωτή ουρά». Τα πουλιά
αυτά δεν είναι απειλούμενα και
είναι συνήθως περαστικά από τη
χώρα μας. «Ξεκινούν από την υποσαχάρια Αφρική· ειδικά για τα σταβλοχελίδονα γνωρίζουμε ότι ξεκινούν ακόμη και από τη Νότια Αφρική και μεταναστεύουν στη βόρεια
Ευρώπη, έως τη Ρωσία και τη νότια
Φινλανδία. Είναι άτυχα που βρέθηκαν σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, οι οποίες ευτυχώς ήδη υποχωρούν».
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Προοπτικές για
τουρισμό της Κύπρου
ελέω πανδημίας
Διοργανωτές ταξιδιών στρέφονται σε χώρες του ευρωπαϊκού
νότου βλέποντας μεγάλες ευκαιρίες για την επόμενη διετία
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Με ένα μεγάλο τμήμα της Κεντρικής
και Βόρειας Ευρώπης να βρίσκεται
σε διαδικασία σταδιακής άρσης
των περιορισμών, σε πολίτες και
επιχειρήσεις, η διεθνής αγορά παροχής υπηρεσιών έχει στρέψει την
προσοχή της στην επόμενη μέρα,
σε μια προσπάθεια να εξισορροπήσει τις οικονομικές επιπτώσεις
από την πανδημία και να σχεδιάσει
το πλάνο δράσης των επόμενων
ετών. Ο τομέας διοργάνωσης ταξιδιών, ο οποίος έχει πληγεί από
την πανδημία, βρίσκεται σε διαδικασία ανασυγκρότησης και αντεπίθεσης, έχοντας ως σύμμαχο
τις θετικές προοπτικές που καταγράφονται σε ένα σημαντικό κομμάτι του ευρωπαϊκού νότου, τουριστικό προορισμό για εκατομμύρια
ευρωπαίους πολίτες.
Με δεδομένη την εικόνα που
παρουσιάζουν, από πλευράς πανδημίας, παραδοσιακοί προορισμοί
όπως Ισπανία, Γαλλία αλλά και η
Ιταλία, η προσοχή των μεγάλων
tour operators στρέφεται στη νοτιοανατολική Μεσόγειο και σε χώρες που παρουσιάζουν θετικές επιδόσεις στην αναχαίτηση της πανδημίας. Κύπρος, Ελλάδα και Μάλτα
βρίσκονται στη σφαίρα ενδιαφέροντος μεγάλων οργανωτών ταξιδιών, οι οποίοι βλέπουν για τα επόμενα δυο χρόνια τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης του τουριστικού
τους προϊόντος. Οι τρεις μεσογειακές χώρες – προορισμοί, εκ των
πραγμάτων θα κληθούν να απορροφήσουν την διαφαινόμενη αυξημένη ζήτηση τουριστικών πακέτων έως και το 2022. Μια προοπτική που έχει προκαλέσει ήδη

κινητικότητα στο παρασκήνιο και
που εν πολλοίς, όπως εκτιμάται,
είναι σε θέση να καλύψει τις ζημιές
της φετινής περιόδου.

Οι κινήσεις
Με άγνωστο το χρόνο ανοίγματος του τουριστικού τομέα της Κύπρου, και η προσοχή του επιχειρηματικού κόσμου φαίνεται να
στρέφεται στις επόμενες δυο χρο






Η πανδημία του κορωνοϊού αλλά και τα αυστηρά μέτρα προστασίας από τις συναθροίσεις φαίνεται πως θα
επηρεάσουν και το εγχώριο τουριστικό προφίλ με στροφή προς μικρές ξενοδοχειακές μονάδες, αλλά και ανεξάρτητες επαύλεις με χαμηλό υγειονομικό ρίσκο.
νιές. Στρατηγική στόχευση που
συμβαδίζει με τις τάσεις των μεγάλων διοργανωτών ταξιδιών οι
οποίοι παρουσιάζονται να έχουν
καταρτίσει λίστα χωρών, του ευρωπαϊκού νότου (Κύπρος, Ελλάδα,
Μάλτα) οι οποίες εμφανίζονται ως
ο πυρήνας τουριστικών προορισμών για το 2021 – 2022. Μάλιστα
όπως πληροφορείται η «Κ», μεγάλοι
tour operators φαίνεται να πραγματοποιούν ήδη επαφές σε πολιτικό

και επιχειρηματικό επίπεδο προκειμένου να προγραμματίσουν και
να κλείσουν τα τουριστικά πακέτα
για τα επόμενα δυο χρόνια. Μια
διαδικασία που δίνει προοπτικές
και που σε μεγάλο βαθμό εκτονώνει
το γενικότερο κλίμα ανησυχίας
που προκαλεί στον οικονομικό τομέα η πανδημία.

Το πλάνο του υφυπουργείου
Στην επόμενη μέρα άρσης των
περιορισμών και στο τουριστικό
προϊόν, το Υφυπουργείο Τουρισμού
φαίνεται να επεξεργάζεται πλάνο
δράσης που σε συνδυασμό με τις
μακροπρόθεσμες προοπτικές θα
μειώσει τις επιπτώσεις στην τουριστική βιομηχανία για το 2020.
Λαμβάνοντας ως αφετηρία τις εκτιμήσεις άρσης των περιορισμών
στο μέσο του καλοκαιριού, η προσοχή στρέφεται στους μήνες Ιούλιο
ως Νοέμβριο με ενδεχόμενη επιμήκυνση των εργασιών κατά ένα
μήνα. Στα πλάνα που φαίνεται να
έχουν ετοιμασθεί, ο πήχης έχει τοποθετηθεί στην έλευση του 30%
των τουριστών που επέλεξαν την
Κύπρο κατά την περσινή χρονιά.
Με βάση το 30% που θεωρείται
εφικτός στόχος, οτιδήποτε περισσότερο θα θεωρηθεί επιτυχία, υπό
τις παρούσες παγκόσμιες συνθήκες.
Στα πλάνα που καταστρώνονται
σκέψεις υπάρχουν για διακρατικές
συμφωνίες με χώρες χαμηλού υγειονομικού ρίσκου. Τέτοιες χώρες
εμφανίζονται να είναι το γειτονικό
Ισραήλ, η Ρωσία, η Βόρεια Ευρώπη
(Δανία, Σουηδία, Φιλανδία, Νορβηγία) η Γερμανία που τα στοιχεία
δείχνουν πως αντιμετωπίζει με
επιτυχία τον ιό. Από την εξίσωση
απουσιάζει η Βρετανία, παραδο-

Κύπρος, Ελλάδα και Μάλτα συμπεριλαμβάνονται στη λίστα των tour operators ως οι χώρες τουριστικού προορισμού με
τεράστιες προοπτικές για τα επόμενα δυο χρόνια. Σε ό,τι αφορά την Κύπρο φαίνεται πως στο παρασκήνιο έχουν ξεκινήσει επαφές με προοπτική πώλησης τουριστικών πακέτων για το 2021-2022.
σιακή τουριστική αγορά για την
Κύπρο, η οποία λόγω της επιδημιολογικής εικόνας θεωρείται ως
«καμένη» αγορά τουλάχιστον για
τη φετινή περίοδο.

Συμφωνίες
Στο πρακτικό κομμάτι προσέλκυσης τουριστών, σκέψεις γίνονται
για συμφωνίες με τις χώρες αυτές
που θα καλύπτουν τις προϋποθέσεις
που αναμένεται να τεθούν, μετά
την άρση των απαγορεύσεων στις
αεροπορικές πτήσεις. Μια ενδεχόμενη συμφωνία θα αφορά την προμήθεια υγειονομικών διαβατηρίων,
στους επιβάτες 48 ώρες πριν από
το προγραμματισμένο ταξίδι. Οι
δυνατότητες που έχουν οι χώρες
αυτές στο κομμάτι των μαζικών
αναλύσεων σε ημερήσια βάση,
υποβοηθά τη διοργάνωση ταξιδιών
από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη.

Το νέο προφίλ
Βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα η επιδημία του κορωνοϊού καθώς και το αυστηρό
πλαίσιο κανόνων προστασίας του
πληθυσμού, θεωρείται βέβαιο που
θα μεταβάλει και το εγχώριο τουριστικό προφίλ. Όπως εκτιμούν

παράγοντες του τουριστικού προϊόντος, εντός και εκτός Κύπρου, οι
τουρίστες θα κάνουν στροφή στις
επιλογές τουριστικών μονάδων
προκειμένου να αποφύγουν τις συναθροίσεις. Σε μια τέτοια περίπτωση οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν
πως το τουριστικό προϊόν με προοπτικές και κέρδος θα είναι μικρές
ξενοδοχειακές μονάδες και ανεξάρτητες επαύλεις, επιλογές με
χαμηλό υγειονομικό ρίσκο όπως
λέγεται.

Για το 2020
Στο εσωτερικό η στόχευση της
ξενοδοχειακής βιομηχανίας στρέφεται προς την εγχώρια τουριστική
αγορά σε μια προσπάθεια να κεφαλαιοποιήσει το ρευστό τοπίο
στα ταξίδια κυπρίων κατά την καλοκαιρινή περίοδο, σε γειτονικούς
προορισμούς. Στη λογική αυτή οι
επιχειρηματίες στον τουρισμό επικεντρώνονται στην ανάπτυξη μιας
δυναμικής εκστρατείας με στόχευση στο εσωτερικό. Στην προσπάθεια αυτή θέτουν επί τάπητος, την
κρατική συνδρομή με το Υφυπουργείο Τουρισμού να αναλαμβάνει
την διαφημιστική εκστρατεία με
παράλληλη εκπόνηση ειδικών σχεδίων κοινωνικού τουρισμού με την

επιχορήγηση 7ημερων διακοπών
σε ξενοδοχεία. Ένα άλλο ζήτημα
που φαίνεται να προβληματίζει
τους επιχειρηματίες, είναι ο κύκλος
εργασιών των ξενοδοχείων που θα
επαναλειτουργήσουν. Ένα θέμα
του τίθεται ως αίτημα είναι η παράταση του υφισταμένου Σχεδίου
Αναστολών Απασχόλησης τόσο
στις περιπτώσεις ολικών όσο και
μερικών αναστολών λειτουργίας.

Οικονομική στήριξη
Προς αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας, οι ξενοδόχοι ζητούν την παροχή κυβερνητικών εγγυήσεων
για προπληρωμές που έγιναν προς
τα ξενοδοχεία, μείωση του ΦΠΑ
στο 5%, αναστολή πληρωμών ΦΠΑ
και άλλων εισφορών, φορολογιών
και τελών, τουλάχιστον μέχρι τέλος
του χρόνου, παροχή κυβερνητικών
εγγυήσεων προς τις τράπεζες για
παραχώρηση χαμηλότοκων δανείων. Σε μια προσπάθεια αύξησης
των ελέγχων για ασφάλεια των τουριστών, ζητείται από την κυβέρνηση να καθιερώσει εγχειρίδιο με
τις διαδικασίες εκείνες για διασφάλιση της ασφάλειας και υγείας τόσο
των πελατών τους, όσο και του
προσωπικού.

Διχογνωμίες για το άνοιγμα κομμωτηρίων
Διαφορετικές οι εκτιμήσεις των ειδικών, ενώ οι κομμωτές τονίζουν ότι πληρώνουν μεγάλο κόστος
Της ΑΝΤΡΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

Διαφορετικές απόψεις στο θέμα της
επαναλειτουργίας των κομμωτηρίων
διατύπωσαν επιδημιολόγοι κατά
τη συζήτηση της σταδιακής άρσης
των μέτρων. Ακούστηκαν φωνές
υπέρ της επαναλειτουργίας κομμωτηρίων και κουρείων κατά την
πρώτη φάση των χαλαρώσεων, αλλά
και άλλες που τοποθετούσαν το
άνοιγμα των υπηρεσιών αυτών στη
δεύτερη φάση. Σύμφωνα με το έγγραφο που δημοσιεύει σήμερα η
«Κ», η άποψη που επικράτησε ήταν
η δεύτερη. Ομογνωμία φαίνεται να
υπήρξε στο άνοιγμα κατά την πρώτη φάση άλλων επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, η
επιστημονική ομάδα έχει καταλήξει
στο ότι εργοτάξια και μικρομεσαίες
επιχειρήσεις όπως καταστήματα
ένδυσης και υπόδησης ανοίξουν
στην πρώτη φάση.
Ωστόσο, τα καταστήματα που
βρίσκονται σε εμπορικά κέντρα
(malls) θα παραμείνουν κλειστά. Η
φιλοσοφία που επικράτησε είναι
ότι όλες οι εργασίες που μπορούν
να διεξαχθούν σε υπαίθριους χώρους και οι επιχειρήσεις με ελάχιστο
αριθμό ατόμων, θα δούν πρώτες
την πόρτα εξόδου από το lockdown.
Kύρια προϋπόθεση, φυσικά, είναι
η αποστασιοποίηση και η λήψη
προληπτικών μέτρων όπως η μάσκα.

Κομμωτήρια και κουρεία
Η ημερομηνία λειτουργίας των
κομμωτηρίων και των κουρείων δίχασε όπως προαναφέρθηκε τους
επιδημιολόγους.
Το μέλος της Επιστημονικής

Συμβουλευτικής Επιτροπής στο
Υπουργείο Υγείας, Πέτρος Καραγιάννης, τόνισε ότι δεν θα πρέπει
τα κομμωτήρια και τα κουρεία ν’
ανοίξουν στην πρώτη φάση, καθώς
η επαφή σ’ αυτούς τους χώρους
θα είναι στενή για παρατεταμένη
χρονική περίοδο. «Θεωρώ ότι θα
πρέπει ν’ ανοίξουν στον δεύτερο
γύρο της χαλάρωσης των μέτρων»,







Περιπτώσεις παρανομίας από ορισμένους
κομμωτές οι οποίοι δέχονται πελάτες κατ΄ οίκον έχουν καταγγελθεί
στην Αστυνομία αλλά η
διερεύνησή τους είναι
πολύ δύσκολη.
πρόσθεσε ο κ. Καραγιάννης. Ο καθηγητής Μοριακής Ιολογίας Λεόντιος Κωστρίκης διατύπωσε αντίθετη
άποψη αναφέροντας ότι θεωρεί
ότι δεν είναι ριψοκίνδυνο ν’ ανοίξουν αρχές Μαΐου τα κομμωτήρια
και τα κουρεία. «Αφορούν χώρους
με συνάθροιση λίγων ατόμων και
μπορούν να διατηρούν απόσταση
μεταξύ τους ή να φορούν μάσκες»,
πρόσθεσε. Όταν ανοίξουν κομμωτήρια και κουρεία θα λειτουργήσουν μόνο με ραντεβού.

Κραυγή απόγνωσης
Πάντως, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Εγγραφής Κομμωτών και
Κουρέων Κύπρου, Σταύρος Δημη-

τρίου, δηλώνει στην «Κ» ότι τα κομμωτήρια και τα κουρεία θα πρέπει
ν’ ανοίξουν στις 4 Μαΐου. Αυτό θεωρείται, όπως τονίζει ο ίδιος, επιβεβλημένο καθώς τα οικονομικά
ζητήματα τα οποία προκύπτουν
είναι αρκετά. Όπως προσθέτει ο
κ. Δημητρίου τα ενοίκια και τα έξοδα τρέχουν χωρίς να υπάρχουν εισπράξεις. Αρκετοί κομμωτές, όπως
σημειώνει, βρίσκονται σε απόγνωση. «Ειδικά σε ό,τι αφορά στα ενοίκια, σίγουρα δεν θα πρέπει να επωμιστούμε μόνο εμείς αυτό το βάρος.
Δεν λέμε να μην πληρώσουμε τίποτα, ωστόσο, θα πρέπει να υπάρξει
βοήθεια από το κράτος», δηλώνει
ο κ. Δημητρίου.
Το Συμβούλιο βρίσκεται σε άμεση επαφή με το Υπουργείο Υγείας,
ενώ έχουν προταθεί συγκεκριμένα
μέτρα προστασίας και υγιεινής για
τους εργαζόμενους και τους πελάτες, όπως η χρήση μασκών, γαντιών, η συχνή απολύμανση των
χώρων και η τήρηση των αποστάσεων.

Ορισμένοι παρανομούν...
Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», ορισμένοι κομμωτές παρανομούν παρέχοντας
υπηρεσίες στα σπίτια τους. Κληθείς
να σχολιάσει τις συγκεκριμένες
αναφορές ο κ. Δημητρίου ανέφερε
ότι αυτό συμβαίνει, αλλά πρόκειται
για μεμονωμένες περιπτώσεις. Μάλιστα, το Συμβούλιο Εγγραφής έχει
προβεί σε συστάσεις ενώ έχει ενημερώσει και την Αστυνομία, η
οποία, ωστόσο, δεν μπορεί εύκολα
να εισέλθει σε μια οικία εάν δεν
κατέχει το απαραίτητο δικαστικό
ένταλμα.

Το συμβούλιο των κομμωτών έχει προτείνει συγκεκριμένα μέτρα προστασίας και υγιεινής για τους εργαζόμενους και

τους πελάτες, όπως η χρήση μασκών, γαντιών, η συχνή απολύμανση των χώρων και η τήρηση των αποστάσεων.

Στη δεύτερη φάση η λειτουργία των εστιατορίων
Σε ό,τι αφορά στα εστιατόρια, ο

προσανατολισμός είναι ν’ ανοίξουν
στη δεύτερη φάση της άρσης των
μέτρων. Όπως αναφέρει ο κ. Καραγιάννης, δεν θα ήταν φρόνιμο ν’
ανοίξουν στον πρώτο γύρο της άρσης μέτρων λόγω του αριθμού των
ατόμων στους συγκεκριμένους χώρους. Ο ίδιος θεωρεί ότι αυτό θα γίνει πιθανότατα τέλος Μαΐου.
«Ωστόσο, θα πρέπει ν’ ανοίξουν
υπό προϋποθέσεις, δηλαδή απόσταση μεταξύ των τραπεζιών, ή αρχικά, όριο στον αριθμό των πελατών που θα αυξάνεται σταδιακά»,
προσθέτει. Στο ίδιο μήκος κύματος

κινείται και ο κ. Κωστρίκης. «Τα
εστιατόρια και οι καφετέριες δεν
θα ήταν καλό ν’ ανοίξουν στην πρώτη φάση, λόγω της συνάθροισης
πολλών ατόμων. Εκτός εάν μπορεί
να εφαρμοστεί και η ιδέα του takeaway», υπογραμμίζει ο ίδιος.

15 ημέρες μετά

Για τις επόμενες δύο εβδομάδες
μετά το restart, η κατάσταση θα τεθεί υπό στενή παρακολούθηση. Αν
όλα βαίνουν καλώς, θ’ ακολουθήσει το άνοιγμα κι άλλων επιχειρήσεων. Να σημειωθεί ότι η δεύτερη
φάση της χαλάρωσης των μέτρων

αναμένεται να γίνει 15 ημέρες αργότερα από την ημέρα που θα αποφασιστεί η σταδιακή άρση των μέτρων. Όλα θα εξαρτηθούν από τον
αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων αλλά και τον δείκτη μεταδοτικότητας P0 ο οποίος θα πρέπει
να πλησιάζει στο 0 - 0,1, που θα
ισχύσουν μέχρι την Τρίτη (28/4) ,
οπότε και η επιστημονική ομάδα θα
παρουσιάσει την πρότασή της στον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την
αρμόδια διυπουργική επιτροπή. Οι
τελικές αποφάσεις θα ληφθούν την
Τετάρτη (29/4) από το Υπουργικό
Συμβούλιο.

ΤΟ ΘΕΜΑ
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Υπολογισμούς
για προβλέψεις
κάνουν οι τράπεζες

Το νομοσχέδιο για τα δάνεια με τις κρατικές
εγγυήσεις θα καθορίσει το ύψος τους
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Ενώ οι κυπριακές τράπεζες είχαν
φαινομενικά τελειώσει με καθεχρονικό «φόρτωμα» προβλέψεων
από το 2013 για τα μη εξυπηρετούμενα δάνειά τους, η κρίση του κορωνοϊού θα τις αναγκάσει να επαναρχίσουν αυτή τη διαδικασία.
Την Τετάρτη, η μεγάλη τράπεζα
της Ιταλίας, UniCredit σε μια προσπάθεια ελαχιστοποίησης του πλήγματος που θα δεχθεί από την κρίση
της πανδημίας του κορωνοϊού,
«φόρτωσε» προβλέψεις για μη εξυπηρετούμενα δάνεια που θα προκύψουν ύψους 900 εκατομμυρίων
ευρώ. Μέχρι στιγμής η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ή ο Ενιαίος
Εποπτικός Μηχανισμός (SSM) δεν
έχουν ανακοινώσει ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα πρέπει να προχωρήσουν σε οποιεσδήποτε προβλέψεις.
Αντιθέτως, έχουν δώσει και εποπτικές χαλαρώσεις μέχρι το τέλος
του 2020. Έτσι, η κάθε μία πράττει
αναλόγως του επιχειρησιακού της
πλάνου και αξιολόγησης του ρίσκου
πάνω στα δάνεια λόγω της πανδημίας. Το σενάριο της UniCredit δείχνει συρρίκνωση της οικονομίας
της ευρωζώνης κατά 13% για το
2020 και βάσει αυτού «φόρτωσε»
τα 900 εκατ. ευρώ προβλέψεων.
Για να γυρίσουμε στα εντός της

Κύπρου δεδομένα, όπως η ιταλική
κυβέρνηση προσπαθεί να μειώσει
το μέγεθος του όποιου πλήγματος
μέσω της διοχέτευσης 200 δισεκατομμυρίων ευρώ προς τις επιχειρήσεις με κυβερνητικές εγγυήσεις, αντίστοιχο νομοσχέδιο εκκρεμεί και στην Κύπρο για 2 δισ.
ευρώ. Ποια τα πλάνα όμως των κυ






Το σενάριο της UniCredit δείχνει συρρίκνωση
της οικονομίας της ευρωζώνης κατά 13% για
το 2020 και βάσει αυτού
«φόρτωσε» τα 900
εκατ. ευρώ.
πριακών τραπεζών λόγω του κορωνοϊού σε αυτόν τον τομέα, δηλαδή στο ύψος ή την ύπαρξη των
προβλέψεων; Τραπεζικές πηγές
ανέφεραν στην «Κ» πως οι κυπριακές τράπεζες αν και δεν έχουν να
ανησυχούν για δάνεια τα οποία
δεν πληρώνονται μέχρι το τέλος
του 2020 αφού υπάρχει το «μορατόριουμ» δόσεων, ωστόσο για το
2021 και εντεύθεν προετοιμάζονται
καταλλήλως. Όπως σημείωσαν,
ήδη έχουν προχωρήσει σε τρία σε-

νάρια για το ύψος των προβλέψεων
που θα χρειαστεί να βάλουν και
εξαρτώνται σχετικά με το αν το
νομοσχέδιο των κυβερνητικών ψηφιστεί και ποια καταληκτική μορφή
θα έχει. Όπως και να έχει, οι τράπεζες θα κληθούν στους επόμενους
μήνες να προχωρήσουν σε δανεισμό προς τις κυπριακές επιχειρήσεις. Το πώς θα δοθεί όμως αυτός
ο δανεισμός, σταθμίζεται από το
νομοσχέδιο που αναπροσαρμόζεται
από το Υπουργείο Οικονομικών.
Αν και δεν είναι εις θέση ακόμα
να αποκαλύψουν – υπολογίσουν
τις προβλέψεις που θα βάλουν για
τα δάνεια που θα παραχωρηθούν
στο επόμενο διάστημα, αλλάζουν
πλήρως τα δεδομένα σε τρεις περιπτώσεις. Άλλο ύψος προβλέψεων
θα γίνει αν τα δάνεια που θα δοθούν
προς τις επιχειρήσεις θα έχουν
κρατικές εγγυήσεις, άλλο ύψος αν
δεν θα υπάρξει τέτοιο Σχέδιο, άρα
και θα πρέπει να δοθεί δανεισμός
με στήριξη μόνο από την τράπεζα
και άλλο αν θα υπάρξει Σχέδιο
«υβρίδιο» στο οποίο θα υπάρχει
και απευθείας στήριξη από το κράτος και από τράπεζες. Κάθε δάνειο
η τράπεζα το λογίζει ως ένα ομόλογο
και άρα και λογίζει την αξία του.
Όταν αναμένει πως η αξία του θα
είναι μικρότερη σε σύγκριση με
την προηγούμενη φορά που το
υπολόγισε, τότε αυτό το ποσό (ζη-

Μέχρι στιγμής η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ή ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (SSM) δεν έχουν ανακοινώσει
πως οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα πρέπει να προχωρήσουν σε οποιεσδήποτε προβλέψεις.
μιά) θα μπει ως πρόβλεψη. Οι κυπριακές τράπεζες είχαν από τα
μέσα του 2018 κέρδη, άρα και θα
έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε τέτοιες κινήσεις.
Συνοψίζοντας, μέχρι την ολοκλήρωση του 2020 θα δούμε κυπριακές τράπεζες να μπαίνουν στη
διαδικασία αύξησης των προβλέψεών τους ενόψει του 2021, βασισμένες στις οικονομικές δυσκολίες
που θα υπάρξουν, του μακροοικονομικού μοντέλου και του νομοσχεδίου που θα ψηφιστεί ή όχι.

Τι λένε οι ευρωπαίοι
Πηγές από Φρανκφούρτη, κληθείσες να σχολιάσουν το «φόρτωμα» των προβλέψεων από την UniCredit και αν έχει δοθεί αντίστοιχο
μήνυμα στις κυπριακές τράπεζες,
απάντησαν πως δεν υπάρχει κάποια

συγκεκριμένη γραμμή και ότι για
την ώρα η κάθε μία προχωρά με
τη δική της πρωτοβουλία. Οι τράπεζες είναι γεγονός πως έχουν λάβει
από ΕΚΤ και ΚΤΚ αρκετές χαλαρώσεις από τις αρχές από το Μάρτιο,
αρχίζοντας πρώτα με το μορατόριουμ δόσεων για να διευκολυνθούν
οι πολίτες που έχουν ανάγκη. Βάσει
αυτού του σχεδίου, γίνεται παύση
πληρωμών και δεν λογίζονται ως
μη εξυπηρετούμενα τα δάνεια που
επιλέγει ο δανειολήπτης να μην
πληρώσει. Επίσης, τους έχει δοθεί
περιθώριο ώστε να καθυστερήσουν
την έκδοση των οικονομικών τους
αποτελεσμάτων για το 2020, ενώ
η ΕΚΤ, υποστηρίζοντας την απόφαση της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής
Αρχής να αναβάλει τη δοκιμασία
«stresstest» στο σύνολο της Ε.Ε.
για το 2020, αποφάσισε και αυτή

με τη σειρά της να επεκτείνει την
αναβολή σε όλες τις τράπεζες που
υπόκεινται στο «stresstest» για το
2020. Την ίδια ώρα, σε συνεργασία
με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, αποφασίστηκε απελευθέρωση πρόσθετων κεφαλαίων ύψους
90 εκατομμυρίων ευρώ περίπου,
ως μέτρο για την αντιμετώπιση
των επιπτώσεων της πανδημίας
για το 2021. H απελευθέρωση των
κεφαλαίων αυτών, θα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από τις τράπεζες
για την απορρόφηση δυνητικών
ζημιών τους και για τη χρηματοδότηση σε πολλαπλάσιο βαθμό των
νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.
Οι κυπριακές τράπεζες θα κληθούν
να ισορροπήσουν μεταξύ των χαλαρώσεων και των εποπτικών απαιτήσεων που θα έρθουν μετά τη
λήξη της πανδημίας.
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Κάθε μήνας πλήρους
lockdown μειώνει
το ΑΕΠ κατά 3%

Η πανδημία θα έχει μικρότερη επίπτωση στο δεύτερο
εξάμηνο - Η ανάκαμψη θα είναι τύπου «tick-mark»
Συνέντευξη στον
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Τη θέση ότι οι τομείς της κυπριακής
οικονομίας που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο από την
κρίση του κορωνοϊού είναι η φιλοξενία (ξενοδοχεία και εστίαση),
το λιανικό εμπόριο (εξαιρουμένου
του εμπορίου τροφίμων), οι μεταφορές (ναυτιλία) και η μεταποίηση
εκφράζει ο επικεφαλής οικονομολόγος της Ελληνικής Τράπεζας και
μέλος του Συμβουλίου Οικονομίας
και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου
(ΣΟΑΚ), Δρ Ανδρέας Ασσιώτης.
Σε συνέντευξή του στην «Κ» ο
Δρ Ασσιώτης επισημαίνει πως, σύμφωνα με το βασικό σενάριο, η οικονομία αναμένεται να επιστρέψει
στο ΑΕΠ προ του κορωνοϊού μέσα
σε λιγότερο από δύο χρόνια μετά
την ύφεση. Εξηγεί πως η ανάκαμψη
αναμένεται να είναι τύπου «tickmark», δηλαδή η απότομη συρρίκνωση θα ακολουθηθεί από ένα
προοδευτικό αλλά βραδύτερο ρυθμό
ανάκαμψης, ξεπερνώντας το επίπεδο του ΑΕΠ πριν από τον κορωνοϊό, στις αρχές του 2022.
- Το ότι θα «χτυπηθεί» η κυπριακή οικονομία είναι πλέον δεδομένο. Πόση θα είναι η ύφεση
για το 2020 και τι θα σημαίνει
για τον Κύπριο πολίτη;
- Σε κάθε κρίση όλοι οι οικονομολόγοι (και μη), τείνουμε να συζητούμε και να αναλύουμε ποιο θα
είναι το μέγεθος της ύφεσης με
στόχο την κατανόηση του προβλήματος ώστε να προσφερθούν συστάσεις οικονομικής πολιτικής.
Ωστόσο, η συζήτηση γύρω από το
μέγεθος της κρίσης δεν εξυπηρετεί
και τόσο. Είτε η ετήσια μείωση στο
ΑΕΠ είναι 5% είτε 6% ή 7%, η πληροφόρηση αυτή δεν συμβάλλει
στην ουσιαστική αντιμετώπιση
του προβλήματος που αφορά τη
διάρκεια της κρίσης και τις επιπτώσεις της. Αυτό που θα ωφελούσε
είναι η κατανόηση των επιπτώσεων
της κρίσης και η εξεύρεση των πολιτικών (ή των κυβερνητικών δράσεων) που θα οδηγήσουν στην όσο
το δυνατό ταχύτερη έξοδο από αυτήν.
Το κλειδί δηλαδή βρίσκεται στη
μείωση της διάρκειας της κρίσης
για την όσο το δυνατό λιγότερη
ζημιά στην παραγωγική βάση. Η
πανδημία του Covid-19, όντως, θα
έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα. Η Κύπρος όμως αντιμετωπίζει
αυτή την κρίση από μια πολύ ισχυρή θέση στον οικονομικό της κύκλο.
Η συνολική έκταση και διάρκεια
των οικονομικών επιπτώσεων είναι
αβέβαιες, όμως, αναμένεται να
είναι προσωρινές. Δεδομένης αυτής
της αβεβαιότητας η δημιουργία ξεχωριστών μακροοικονομικών σε-

ναρίων είναι επιτακτική. Παρόλα
αυτά, εν προκειμένω θα αναφερθώ
στο βασικό σενάριο που αναμένω
με την προϋπόθεση ότι η επανεκκίνηση της οικονομίας θα ξεκινήσει
στις αρχές/μέσα Μαΐου.
Η εκτίμηση βασίζεται στην επίπτωση που επιφέρει ο κάθε μήνας
«lockdown» στην οικονομική δραστηριότητα και ισοδυναμεί με 3%
του ΑΕΠ. Χρησιμοποιώντας πολύ
απλούς όρους, μία εβδομάδα «πλήρους» lockdown, δηλαδή μηδενική
οικονομική δραστηριότητα για μία
εβδομάδα, μειώνει το ετήσιο ΑΕΠ
κατά περίπου 2% (1 στις 52 εβδομάδες). Η σημερινή οικονομική
δραστηριότητα υπολειτουργεί,
όμως δεν έχει σταματήσει εντελώς.
Η δραστηριότητα σε ορισμένους







Από τους παραδοσιακούς τομείς, ο κατασκευαστικός θα αναλάβει να σηκώσει μεγάλο
βάρος προς την πορεία
ανάκαμψης της οικονομίας, ενώ από τους σύγχρονους, αυτός της ψηφιακής τεχνολογίας.
τομείς όπως η δημόσια διοίκηση,
η εκπαίδευση και η υγεία (> 20%
της ακαθάριστης προστιθέμενης
αξίας (ΑΠΑ) της οικονομικής δραστηριότητας), οι επαγγελματικές
δραστηριότητες και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (περίπου
20% της ΑΠΑ της οικονομικής δραστηριότητας), η ενημέρωση και
επικοινωνία και οι έμποροι τροφίμων, πιθανότατα εξακολουθούν
να λειτουργούν όχι πολύ πιο κάτω
από τα «κανονικά» τους επίπεδα,
ενώ εξακολουθούν να λειτουργούν
σε κάποιο χαμηλότερο βαθμό η μεταποίηση, οι μεταφορές (λόγω του
ηλεκτρονικού εμπορίου) και η αποθήκευση. Επίσης, κάποιοι τομείς
όπως η διαχείριση ακίνητης περιουσίας συνεχίζουν να συνεισφέρουν μέσω του υπολογισμού των
τεκμαρτών ενοικίων. Το lockdown
μπορεί να σημαίνει ότι η δραστηριότητα εκτελείται περίπου 40%
κάτω από το κανονικό της επίπεδο.
Σε πολύ απλούς όρους, μπορούμε
να πούμε ότι μία εβδομάδα lockdown θα μειώσει το ΑΕΠ κατά 0,8%,
ενώ 4 εβδομάδες κατά περίπου 3%.

Τα σενάρια των επιπτώσεων

- Ποια είναι τα σενάρια των οικονομικών επιπτώσεων;
- Στο βασικό σενάριο, η πανδημία αναμένεται να έχει σημαντική
αρνητική οικονομική επίπτωση

στο πρώτο εξάμηνο του έτους, και
μικρότερη επίπτωση στο δεύτερο
εξάμηνο. Η κυπριακή οικονομία
αναμένεται να αρχίσει να ανακάμπτει κατά το 4ο τρίμηνο του 2020.
Τότε αναμένεται ότι θα επιστρέψει
η εμπιστοσύνη, εκτονώνοντας την
συσσωρευμένη ζήτηση, τη ζήτηση
δηλαδή που δεν μπορούσε να εκδηλωθεί με αγορές κατά τη διάρκεια
των μέτρων. Το δεύτερο τρίμηνο
του έτους η συρρίκνωση εκτιμάται
ότι θα είναι πρωτόγνωρη, γύρω
στο -10%, ενώ για όλη τη χρονιά
η συρρίκνωση του ΑΕΠ αναμένεται
να περιοριστεί στο -5%. Αυτό καθώς
η οικονομική δραστηριότητα θα
ανεβάσει ρυθμούς το 4ο τρίμηνο,
μετριάζοντας το ποσοστό συρρίκνωσης για όλο το 2020 (λαμβάνοντας επίσης υπόψη τη θετική
επίδοση των πρώτων δύο μηνών
του έτους).
Ενδεικτικά, και για σκοπούς
σύγκρισης (benchmarking), το πρώτο τρίμηνο της κρίσης του 2013,
η οικονομία είχε συρρικνωθεί γύρω
στο -7,5%, συνεχίζοντας όμως στους
ίδιους ρυθμούς για διαδοχικά τρίμηνα. Πάντα με βάση το βασικό
σενάριο, η οικονομία αναμένεται
να επιστρέψει στο ΑΕΠ προ του
κορωνοϊού μέσα σε λιγότερο από
δύο χρόνια μετά την ύφεση. Η ανάκαμψη αναμένεται να είναι τύπου
«tick-mark», δηλαδή η απότομη
συρρίκνωση θα ακολουθηθεί από
ένα προοδευτικό αλλά βραδύτερο
ρυθμό ανάκαμψης, ξεπερνώντας
το επίπεδο του ΑΕΠ πριν από τον
κορωνοϊό, στις αρχές του 2022.
Τα δημοσιονομικά μέτρα που
έχουν υιοθετηθεί για μετριασμό
των οικονομικών συνεπειών από
τα περιοριστικά μέτρα, είναι μεν
δαπανηρά, αλλά επιβαλλόμενα
ώστε το σοβαρό βραχυχρόνιο πρόβλημα που παρουσιάζεται σήμερα
να μην εξελιχθεί σε μακροχρόνιο.
Τα οικονομικά αυτά μέτρα ορθά
στοχεύουν στη διατήρηση των
συντελεστών παραγωγής και ιδιαίτερα την απασχόληση. Κατά την
άποψή μου, αυτή η κρίση θα είναι
“μοναδική”, καθώς η συρρίκνωση
του ΑΕΠ δεν συνοδεύεται με αντίστοιχη μείωση του συνολικού
διαθέσιμου εισοδήματος. Τα μέτρα
που λαμβάνονται για τη στήριξη
της πραγματικής οικονομίας, αποσκοπούν ακριβώς στη διατήρηση
των συντελεστών παραγωγής και
ιδιαίτερα της απασχόλησης. Η στήριξη προέρχεται από τη μια «βάζοντας χρήματα στην τσέπη των
νοικοκυριών και των επιχειρήσεων», μέσω επιδομάτων, και από
την άλλη «βγάζοντας λιγότερα χρήματα από την τσέπη τους» αναβάλλοντας φόρους και δανειακές
υποχρεώσεις.
Όσον αφορά την ανεργία αναμένεται ότι θα αυξηθεί από 5,8%

Τα μέτρα που λαμβάνονται για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας, αποσκοπούν στη διατήρηση των συντελεστών

παραγωγής και ιδιαίτερα της απασχόλησης, σημειώνει ο Δρ Ασσιώτης.
τον Φεβρουάριο του 2020 σε περίπου 7,5%, λόγω της προσωρινής
αναστολής των περισσότερων δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων.
Αναπόφευκτα, ορισμένες θέσεις
θα χαθούν στο τέλος, αλλά με τα
μέτρα που λαμβάνονται, το φαινόμενο αυτό θα περιοριστεί.

Οι κλάδοι που πλήττονται

- Ποιοι κλάδοι θα επηρεαστούν
περισσότερο, ποιοι λιγότερο και
ποιοι είναι οι πιο ευάλωτοι;
- Οι τομείς της κυπριακής οικονομίας που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο είναι η Φιλοξενία (ξενοδοχεία και εστίαση), το
Λιανικό Εμπόριο (εξαιρουμένου το
εμπορίου τροφίμων), οι μεταφορές
(ναυτιλία) και η Μεταποίηση. Πιο
ευάλωτοι τομείς είναι ο Τουρισμός
μαζί με τη Ναυτιλία, λαμβάνοντας
υπόψη τις αντιξοότητες που επικρατούν στο διεθνές εμπόριο. Επίσης, είναι ξεκάθαρο πως, αν και
αρχικά ο αντίκτυπος στον τομέα
της Φιλοξενίας και του Λιανικού
Εμπορίου ήταν εξίσου μεγάλος, με
το άμεσο πάγωμα χιλιάδων θέσεων
(οι δύο τομείς εργοδοτούν το 25%
του συνόλου των απασχολουμένων
– 110.000 από τις 410.000 απασχολουμένων), η επόμενη μέρα για
τους δύο τομείς θα έχει εντελώς
διαφορετική εικόνα. Ένας άλλος

τομέας που ενδέχεται να επηρεαστεί σημαντικά σε περίπτωση που
το κλείσιμο των συνόρων παραταθεί, είναι ο τομέας της Εκπαίδευσης,
με πιθανόν πλήγμα στα ιδιωτικά
πανεπιστήμια.
Ο Κατασκευαστικός τομέας και
ο τομέας Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας, παρόλο που φαίνεται να
επηρεάζονται σημαντικά, αναμένεται ότι με την επανεκκίνηση της
οικονομίας θα βελτιωθούν. Η επανεκκίνηση της οικονομίας θα πρέπει να βασιστεί στην ανθεκτικότητα
του συστήματος υγείας με επαρκείς
υποδομές, κλίνες και προσωπικό
και στην πιστή εφαρμογή και τήρηση ενός στοχευμένου οδικού
χάρτη που θα μπορεί να προσαρμόζεται αναλόγως των δεδομένων
όπως αυτά εξελίσσονται.
- Ποιοι τομείς θεωρείτε ότι θα
σηκώσουν το βάρος του χαμένου
εδάφους λόγω της πανδημίας;
- Η οικονομική επίπτωση αντικατοπτρίζει ιδιαίτερες διαταραχές
σε συγκεκριμένους τομείς και οι
αρμόδιοι χάραξης πολιτικής θα
πρέπει να εφαρμόσουν ουσιαστικά
και στοχοθετημένα φορολογικά
κίνητρα για τη στήριξή τους. Από
τους παραδοσιακούς τομείς, σε ένα
σημαντικό βαθμό, αναμένω ότι ο
Κατασκευαστικός τομέας θα αναλάβει να σηκώσει μεγάλο βάρος

προς την πορεία ανάκαμψης της
οικονομίας. Ωστόσο, μέσα από την
κρίση μπορεί να αναδειχθούν και
ευκαιρίες ανάπτυξης κλάδων, όπως
της Υγείας και των Κοινωνικών
Υπηρεσιών. Σίγουρα το Λιανικό
Εμπόριο δεν θα εξαλειφθεί, ούτε
και αναμένεται να μειωθεί, ο τρόπος
όμως συναλλαγών αναμένω ότι θα
αλλάξει ραγδαία, καθώς η μετάβαση
στο ηλεκτρονικό εμπόριο θεωρείται
δεδομένη. Αυτό δεν σημαίνει ότι
όλα τα καταστήματα θα κλείσουν,
αλλά οι επενδύσεις που ενδέχεται
να γίνουν θα αφορούν ηλεκτρονικές
πλατφόρμες.
Η αντίδραση του επιχειρηματικού τομέα αναμένεται να επιφέρει
αλλαγές στην παραγωγική δομή,
όπως την επιτάχυνση της υιοθέτησης τεχνολογιών πληροφορίας
και επικοινωνίας, επισπεύδοντας
τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας. Επίσης, θα δούμε την ανάγκη
μεγέθυνσης του κλάδου Υγείας και
των υποδομών του, αναβαθμίζοντας
τον ρόλο του δημόσιου τομέα στην
υγειονομική περίθαλψη και τις επιχειρησιακές του δυνατότητες για
τη διαχείριση αντίστοιχων κρίσεων.
Παράλληλα, εκτιμώ ότι θα δούμε
επενδύσεις, σε υψηλού επιπέδου
εξοπλισμό, εγκαταστάσεις, και επιμόρφωσης του ιατρικού και υγειονομικού προσωπικού.

Μπορεί να συγκρατηθεί το πρόβλημα με τον τουρισμό
- Ο Υφυπουργός Τουρισμού υπολογίζει τη μείωση του τουρισμού
στο 60% για φέτος. Τι σημαίνει
για την συνεισφορά του στο ΑΕΠ
και τι προεκτάσεις θα υπάρξουν
στην οικονομική δραστηριότητα
βάσει αυτού του ποσοστού.
- Είναι σημαντικό να αναφερθεί
ότι η τομεακή συνεισφορά θα πρέπει να υπολογίζεται ως η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (ΑΠΑ)
ανά τομέα όπου η ΑΠΑ παρέχει
την αξία για το ποσό των αγαθών
ή και των υπηρεσιών που παράγονται σε μια οικονομία μετά την
αφαίρεση του κόστους των εισροών
και των πρώτων υλών που έχουν
χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή
αυτών των αγαθών ή/και υπηρεσιών. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει

να εξετάζουμε μόνο τα έσοδα από
τον τουρισμό, διότι η Κύπρος (και
φυσικά όλες οι άλλες χώρες) έχει
σημαντικό κόστος υπό μορφές εισαγωγών που απαιτούνται από τον
τομέα και τους τομείς που τον υποστηρίζουν για να λειτουργήσει. Με
άλλα λόγια, έχουμε κάποιες εισαγωγές προϊόντων που πρέπει να
υποστηρίξουν τον τομέα (σημαντικές), οι οποίες στο τέλος δεν θα
χρειαστούν, επομένως το πρόβλημα
δεν θα είναι τόσο μεγάλο, χωρίς
φυσικά να μετριάζω την σημαντικότητα και τη διαχρονική συνεισφορά του.
Αναμφίβολα οι επιπτώσεις στον
Τουριστικό τομέα θα είναι σημαντικότατες. Τα τελευταία τέσσερα
χρόνια η άμεση συνεισφορά του

Τομέα από πλευράς παραγωγής
στο συνολικό πραγματικό ΑΕΠ πριν
από την φορολογία κυμαίνεται στο
1 δισ. ευρώ και ισοδυναμεί με λιγότερο του 7%. Ο τουριστικός τομέας είναι εξαιρετικά σημαντικός
για την κυπριακή οικονομία αλλά
δεν είναι τόσο μεγάλος όπως για
παράδειγμα είναι στην Ελλάδα. Με
συντονισμένη και συλλογική προσπάθεια το πρόβλημα μπορεί να
συγκρατηθεί. Θα πρέπει να διαμορφωθεί ένα στοχευμένο σχέδιο
κινήτρων για την προώθηση του
εγχώριου τουρισμού και παράλληλα
μια διαφημιστική καμπάνια προβάλλοντας την Κύπρο ως «ασφαλή
προορισμό» με στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.
- Με το δανεισμό που έκανε η

κυβέρνηση θα μπορεί να καλύψει
τις αυξημένες της ανάγκες ή διαβλέπετε ανάγκη περαιτέρω δανεισμού;
- Η κίνηση της Κυβέρνησης
ήταν και τολμηρή αλλά και ουσιαστική για τη δημιουργία δημοσιονομικών περιθωρίων για να είναι
σε θέση να στηρίζει την οικονομία.
Εδώ δεν μιλάμε για δημοσιονομική
επεκτατική πολιτική, πάνω στην
οποία θα στηριχθεί η μακροχρόνια
στρατηγική της κυπριακής οικονομίας, αλλά για μια επεκτατική
πολιτική που θα βοηθήσει στη συγκράτηση της κρίσης. Θα την ονόμαζα δημοσιονομική πολιτική επιβίωσης. Όπως έχω αναφέρει, η
κρίση θα είναι μεν βαθιά, η διάρκεια της όμως θα εξαρτηθεί από

το βαθμό ετοιμότητας μας και το
πρόγραμμα που ακολουθούμε και
θα ακολουθήσουμε. Αυτή η κρίση
δεν επιδέχεται καμία καθυστέρηση.
Για να είναι όμως γόνιμη, αυτή η
δημοσιονομική στήριξη πρέπει να
είναι άμεση, στοχευμένη και ορθά
δομημένη έτσι ώστε κάθε ευρώ
που δαπανάται να έχει θετικό αντίκτυπο.
Από την άλλη, η προσωπική μου
ανησυχία δεν εστιάζεται στην επικείμενη αύξηση του δημοσίου χρέους που θα φτάσει γύρω στο 115%
το 2020, ούτε στο αν θα καταφέρουμε να αντλήσουμε νέα χρηματοδότηση, αν και εφόσον χρειαστούμε. Αν χρειαστούμε, θα τα
καταφέρουμε. Αυτή η αύξηση του
χρέους δεν αποτελεί μόνιμο έξοδο

και θα ήταν μη βιώσιμη μόνο αν
το «critical spread», δηλαδή η διαφορά του κόστους δανεισμού, ήταν
μεγαλύτερη από τον (αναμενόμενο)
ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας.
Αντιθέτως, η παράλληλη, άνευ προηγουμένου, νομισματική στήριξη
που ανακοινώθηκε από τις Κεντρικές Τράπεζες μέσω της συνεχούς/
παρατεταμένης αγοράς ομολόγων,
υποδηλώνει ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν χαμηλά για πολλά χρόνια
ακόμη. Η ανησυχία μου εστιάζεται
στο να βεβαιωθούμε ότι η κυπριακή
οικονομία όντως θα ορθοποδήσει,
οι επιχειρήσεις θα βρουν και πάλι
τα πόδια τους και ο κύκλος εργασιών θα ανακάμψει συνεισφέροντας με αυτό τον τρόπο στα δημόσια
έσοδα.

ΕΛΛΑΔΑ

Κυριακή 26 Απριλίου 2020

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Στα 4 δισ. ευρώ οι δόσεις δανείων
που έχουν «παγώσει» οι τράπεζες

Υφεση 4% προβλέπει
για φέτος ο διοικητής
της ΤτΕ Γ. Στουρνάρας

Το μέτρο έχει ήδη εφαρμοστεί σε 60.000 ιδιώτες και μικρές επιχειρήσεις

Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Τα 4 δισ. ευρώÖØÕÙËÍÍÃàÕßÔÕÏ
ÇÔÇÙÚÕÒÁÝÊÄÙËÜÔÍÏÇÊ¦ÔËÏÇÏÊÏÜÚ×ÔÑÇÏÓÏÑØ×ÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ
ÖÕßÁÞÕßÔÂÊÎËÍÑØÃÔËÏÕÏÚØ¦ÖËàËÝÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÜÔÓÁÚØÜÔ
ÙÚÂØÏÐÎÝÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ¬ÕÓÁÚØÕÚÎÝÇÔÇÙÚÕÒÂÝÊÄÙËÜÔÁÞËÏ
ÂÊÎËÌÇØÓÕÙÚËÃÙËÏÊÏ×ÚËÝÑÇÏÇÚÕÓÏÑÁÝÂÖÕÒÆÓÏÑØÁÝ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÑÇÏÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇ
ËÖËÑÚÇÛËÃÙÚÇÊÏÇÑ¦ÙËÖÕÒÆÓËÍÇÒÆÚËØÕÇØÏÛÓÄÑÇÛ×ÝÇÖÕÑØßÙÚÇÒÒ×ÔÕÔÚÇÏÑÇÏÕÏËÖÏÖÚ×ÙËÏÝ
ÚÎÝÑØÃÙÎÝ
ÚÇÊÏÙËßØ×ÚÜÔÊÇÔËÃÜÔ
ÖÕßÁÞÕßÔÖØÕÙÚÇÚËßÛËÃ®ÓÁÞØÏÙÂÓËØÇÇÖÄÖÏÛÇÔÂÇÛÁÚÎÙÎ
ÕÌËÏÒ×ÔÒÄÍÜÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝ
ÑØÃÙÎÝÊËÔÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÚÇ
Ê¦ÔËÏÇÚÜÔÓÏÑØÕÓËÙÇÃÜÔÑÇÏÓËÍ¦ÒÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÏÇÇßÚÂÚÎ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÑÇÚÎÍÕØÃÇÕÏÚØ¦ÖËàËÝËÌÇØÓÄàÕßÔÙßÔÊßÇÙÓÄÖÇØËÓÈ¦ÙËÜÔÖÕßËÑÚÄÝÇÖÄÖ¦ÍÜÓÇ®ÚÜÔÊÄÙËÜÔÑËÌÇÒÇÃÕß
ÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÓÁÚØÇËÔÃÙÞßÙÎÝ
ÚÎÝØËßÙÚÄÚÎÚÇÝÓËÊÏËÆØßÔÙÎ
ÚÜÔÖÏÙÚÜÚÏÑ×ÔÍØÇÓÓ×ÔÑÇÏÔÁËÝ
ÞÕØÎÍÂÙËÏÝÍÏÇÑËÌ¦ÒÇÏÇÑÃÔÎÙÎÝ
ÆÓÌÜÔÇÓËÙÚÕÏÞËÃÇÇÖÄÚÏÝ
ÚØ¦ÖËàËÝÇÖÄÚÇÊÏÙËßØ×ÚÜÔ
ÇÔÇÙÚÕÒ×ÔÑÇÏØßÛÓÃÙËÜÔÖÕß
ÁÞÕßÔËÌÇØÓÄÙËÏÂÊÎÚÎÓËØÃÊÇ
ÚÕßÒÁÕÔÚÕÝÁÞËÏÎ(SWOH)HUR
ÑÇÏÎ¬Ø¦ÖËàÇËÏØÇÏ×ÝÕÏÕÖÕÃËÝÁÞÕßÔÖØÕÞÜØÂÙËÏÙÚÕÖ¦ÍÜÓÇ®ÕÌËÏÒ×ÔÍÏÇÊ¦ÔËÏÇÆÉÕßÝ
ÊÏÙËßØ×¬ÄÙÕÎ(SWOH)HUR
ÄÙÕÑÇÏÎ¬Ø¦ÖËàÇËÏØÇÏ×ÝÓÁÙÜÚÎÝ0U[Y\TËÍÑÇÏÔÃÇÙÇÔÚÕ
ÖØÄÍØÇÓÓÇÇÔÇÙÚÕÒÂÝÕÌËÏÒ×Ô
ÍÏÇÚÕßÝÊÇÔËÏÕÒÂÖÚËÝÖÕßÖÒÂÚÚÕÔÚÇÏÂÊÎÇÖÄÚÏÝÇØÞÁÝ¡ÇØÚÃÕßÐËÑÏÔ×ÔÚÇÝÙËÖØ×ÚÎÌ¦ÙÎ
ÓËÚØÃÓÎÔÕÖ¦ÍÜÓÇ®ÚÎÝÊÄÙÎÝ
ÖÕßÛÇËÖÇÔËÐËÚÇÙÚËÃÇÔ¦ÒÕÍÇ
ÓËÚÎÔËÐÁÒÏÐÎÚÎÝÑØÃÙÎÝÑÕÒÕÆÛÎÙÇÔÎÛÔÏÑÂ¬Ø¦ÖËàÇÑÇÏ
Î,\YVIHURÓÁÙÜÚÎÝKV=HS\L
ÇÔÇÙÚÁÒÒÕÔÚÇÝÚÏÝÊÄÙËÏÝÍÏÇÊ¦ÔËÏÇÊÏÙËßØ×ÖËØÃÖÕßËÌÇØÓÄàÕÔÚÇÝÜÙÚÄÙÕÖÏÕÍËÔÏÑËßÓÁÔÕ
Ö¦ÍÜÓÇ®ÖÕßÌÛ¦ÔËÏÇÑÄÓÎÑÇÏ
ÚÕßÝËÔÔÁÇÓÂÔËÝÊÎÒÇÊÂÁÜÝÑÇÏ
ÚÇÚÁÒÎÚÕß
ËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÚÇÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÇÔÇÙÚÕÒÂÝÚÜÔÊÄÙËÜÔÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÍËÔÏÑËßÛÕÆÔ
ÑÇÏÔÇËÌÇØÓÕÙÚÕÆÔÙËÓËÍÇÒÆÚËØÕÇØÏÛÓÄÊÇÔËÏÕÒÎÖÚ×ÔÚÕÔ

Με βάση ³ÑÉÒ¨{ÑÈÉÉÂÉ¨oÒÇÉ³Ñ{i0³ VÉÒ³R}XÀÉ¨{¨{³ÉË³ÈØÙÖÐÊÉØViÖ×ÉiÚÑ×ÚÒÉ{
³mÉ³iËØ~Ñ{³ÑÓÑ~Ì~~{ÑÙÒÉ{ÑÚÑÙ{ÑÐ¨×ÚÖ~³Ò³Ñ®Ù{ÉÈ¨å³{ÚÓ³ØVÉÒ³R}XÀ
×ÚÒÉ{³ÈØ³¨É{ØÐÊÉØ~Ñ{iÖ×ÉiÜi{ÒÉ{³dV³Ñ~Ì~~{ÑÙÒÉ{ÑÚÑÂÉÉ¨ÒÈ³ÑlÙ{ÉÈ¨

Στο ποσό
δεν περιλαμβάνονται
τα δάνεια των μικρομεσαίων και μεγάλων
εταιρειών.
ÖØÃÒÏÕÁÜÝÑÇÏÚÇÚÁÒÎ¡ÇãÕß
ÑÇÏÔÇÙßÔÊßÇÙÚÕÆÔÓËÚÇÓÁÚØÇ
ÖÕßÁÞËÏËÐÇÍÍËÃÒËÏÚÕÎÓÄÙÏÕ
ËÔÚ¦ÙÙÕÔÚÇÝÙÚÏÝÖÒÎÚÚÄÓËÔËÝ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÑÜÊÏÑÕÆÝ
ÇØÏÛÓÕÆÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝ 
©ÏÚØ¦ÖËàËÝÁÞÕßÔÂÊÎÇÖÕÑÚÂÙËÏÖØÄÙÈÇÙÎÙË¢¡
ÖÕßÇÔÚÏÙÚÕÏÞÕÆÔÙËÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕßÝ ÑÇÏÁÜÝÚÇÚÁÒÎÚÕß
ÓÂÔÇÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÁÞÕßÔÚÎÔ
ÖÒÂØÎÒÃÙÚÇÚÜÔ¢¡ÖÕßÖÒÂÚÚÕÔÚÇÏÒÄÍÜÚÕßSVJRKV^UÙÚÎÔ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÏÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝÚÜÔ
ÚØÇÖËà×ÔÚÕÓÕØÇÚÄØÏÕßÓÙÚÎÔ
ÇÖÕÖÒÎØÜÓÂÚÜÔÊÇÔËÃÜÔÇÒÒ¦
ÑÇÏÚÕÆÉÕÝÚÜÔÔÁÜÔÑÄÑÑÏÔÜÔ
ÊÇÔËÃÜÔÖÕßÛÇÊÎÓÏÕßØÍÎÛÕÆÔ
ÒÄÍÜÚÎÝÑØÃÙÎÝËÃÔÇÏÙË¦ÓË-

ÙÎÙßÔ¦ØÚÎÙÎÓËÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇ
ÖÕßÛÇÁÞËÏÚÕSVJRKV^UÙÚÎÔ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇ¡ËÈ¦ÙÎÚÇÙËÔ¦ØÏÇ
ÖÕßËÖËÐËØÍ¦àËÚÇÏÎ¬ÚË¦ÔÚÕ
SVJRKV^UÖËØÏÕØÏÙÚËÃÙÚÕßÝÊÆÕ
ÓÂÔËÝÎÆÌËÙÎÛÇÖËØÏÕØÏÙÚËÃ
ÙÚÕ ËÚÎÙÃÜÝÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÕ
ÑÇÒÄÙËÔ¦ØÏÕÑÇÏÚÇÔÁÇÑÄÑÑÏÔÇ
Ê¦ÔËÏÇÛÇÊÏÇÓÕØÌÜÛÕÆÔÑÕÔÚ¦
ÙÚÇÊÏÙËßØ×ÔÚÃÛËÚÇË¦Ô
ÚÕSVJRKV^UÌÛ¦ÙËÏÚÕßÝÚØËÏÝ
ÓÂÔËÝÑÇÏÎÆÌËÙÎÖÒÎÙÏ¦ÙËÏÚÕ
 ÚÇÑÄÑÑÏÔÇÊ¦ÔËÏÇÛÇßÖËØÊÏÖÒÇÙÏÇÙÚÕÆÔÐËÖËØÔ×ÔÚÇÝÚÇ
ÊÏÙËßØ×

«Κακή» τράπεζα
¡ÏÒ×ÔÚÇÝ ÙÚÕ ^LI +LSWOP
,JVUVTPJ-VY\TÓËÛÁÓÇÔËÌÕÊÏ¦àÕÔÚÇÝÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇ!ÕØÄÒÕÝÚÜÔÚØÇÖËà×ÔÙÚÎÔËÖÕÞÂÚÕß
*6=0+ ®ÕÊÏÕÏÑÎÚÂÝÚÎÝ¬Ú
Ï¦ÔÔÎÝÚÕßØÔ¦ØÇÝËÖÇÔÁÒÇÈË
ÚÎÛÁÙÎÚÕßÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝÓÏÇÝÑÇÑÂÝ®ÚØ¦ÖËàÇÝ
IHKIHURÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÕÏÚØ¦ÖËàËÝÔÇÇÖÇÒÒÇÍÕÆÔÇÖÄÚÇÑÄÑÑÏÔÇÊ¦ÔËÏÇ¡ÏÇIHKIHURÓËÚÎ
ÓÕØÌÂÓÏÇÝËÚÇÏØËÃÇÝÖØÕÙÚÇÙÃÇÝ
ËÔËØÍÎÚÏÑÕÆ(ZZL[4HUHNLTLU[

*VTWHU`ËÃÔÇÏÓÏÇÖÇÒÏ¦ÑÇÒÂ
ÏÊÁÇ®ÙÎÓËÃÜÙËÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦
ÕÑÚÕßØÔ¦ØÇÝÖÕßÓÖÕØËÃÔÇ
ÒËÏÚÕßØÍÂÙËÏÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑ¦ËÏÊÏÑ¦ÙÚÎÔÚØÁÞÕßÙÇÙßÍÑßØÃÇÖÕß
ÎÇÍÕØ¦ÚÜÔÖÜÒÂÙËÜÔÑÄÑÑÏÔÜÔ
ÊÇÔËÃÜÔÊËÔÒËÏÚÕßØÍËÃ¬ÕËÖËÔÊßÚÏÑÄËÔÊÏÇÌÁØÕÔËÃÚËÍÏÇÇÍÕØÁÝËÃÚËÍÏÇÚÏÚÒÕÖÕÏÂÙËÏÝÊÇÔËÃÜÔ
ÁÞËÏÖÇÍ×ÙËÏ®ÒÄÍÜÚÎÝÑØÃÙÎÝ
ÇÔÇÙÚÁÒÒÕÔÚÇÝÚÕßÝÙÞËÊÏÇÙÓÕÆÝ
ÚÜÔÚØÇÖËà×ÔÑÇÏÖÇØ¦ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÙËËßØÜÖÇáÑÄËÖÃÖËÊÕÎ
ÏÊÁÇÓÏÇÝIHKIHURËÃÞËÇÖÕØØÏÌÛËÃÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔÄÖÜÝßÖÕÍØ¦ÓÓÏÙËÕÊÏÕÏÑÎÚÂÝÚÎÝ¬ÚÕÏ
ÙßÔÛÂÑËÝÚ×ØÇÁÞÕßÔÇÒÒ¦ÐËÏ©
ÑÚÕßØÔ¦ØÇÝÙÎÓËÃÜÙËÖ¦ÔÚÜÝ
ÄÚÏÕÏÚØ¦ÖËàËÝÛÇÖØÁÖËÏÔÇÒËÏÚÕßØÍÂÙÕßÔÓËÊÏÇÌ¦ÔËÏÇÍÏÇÔÇ
ÖØÕÙËÒÑÆÙÕßÔÚÕËÖËÔÊßÚÏÑÄËÔÊÏÇÌÁØÕÔÄÚÇÔÎÑÇÔÕÔÏÑÄÚÎÚÇ
ÙÚÏÝÇÍÕØÁÝÇÖÕÑÇÚÇÙÚÇÛËÃØÕÝ
ÚÕÖÇØÄÔÚÕÑËÌÇÒÇÏÇÑÄÓÇÐÏÒ¦ØÏ®ÇÒÒ¦ÑÇÏÎßÉÎÒÂØËßÙÚÄÚÎÚÇ
ÖÕßÊÏÇÛÁÚËÏÚÕËÒÒÎÔÏÑÄÚØÇÖËàÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇÊÃÔËÏÚÕÔÇÔÇÍÑÇÃÕ
Þ×ØÕÍÏÇÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÎÝÑØÃÙÎÝÓËÁÓÌÇÙÎÙÚÎÔßÖÕÈÕÂÛÎÙÎÚÜÔÈÏ×ÙÏÓÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ

Θετικά μηνύματα από τους οίκους για την Ελλάδα
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

ΘετικάËÃÔÇÏÚÇÖØ×ÚÇÓÎÔÆÓÇÚÇ
ÙËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÎÔÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÚÎÝ
ÒÒ¦ÊÇÝÇÖÄÚÕßÝÊÏËÛÔËÃÝÕÃÑÕßÝ
ËÔÓÁÙÜÚÕßÙÕÑÖÕßÖØÕÑÇÒËÃÎ
ÖÇÔÊÎÓÃÇÓËÚÎ4VVK`»ZÙËÁÑÚÇÑÚÕÙÎÓËÃÜÓ¦ÚÎÝÔÇËÖÏÈËÈÇÏ×ÔËÏÚÕ®ÖÕßÊÃÔËÏÙÚÎÔÖÏÙÚÕÒÎÖÚÏÑÂÏÑÇÔÄÚÎÚÇÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÓËÙÚÇÛËØÁÝÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÑÇÏÚÕßÝ
ÇÔÇÒßÚÁÝÔÇËÑÚÏÓÕÆÔËßØÁÜÝÖÜÝ
Î: 7ÑÇÏÎ+)9:ÊËÔÛÇÖØÕÞÜØÂÙÕßÔÙËßÖÕÈ¦ÛÓÏÙÎÚÎÝÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÝÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÖÇØ¦ÓÄÔÕ
ÚÜÔÖØÕÕÖÚÏÑ×Ô
4VVK`»ZËÑÚÏÓ¦ÖÜÝÎÆÌËÙÎÌÁÚÕÝÛÇÑÏÔÎÛËÃÙÚÕ ÚÕÔÃàÕÔÚÇÝÄÚÏÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÄÖØÕÌÃÒ
ÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝßÖÕÙÚÎØÃàËÚÇÏÇÖÄ
ÚÕÏÙÞßØÄÏÙÚÕØÏÑÄËÖÃÚËßÐÎÝÚÜÔ
ÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑ×ÔÙÚÄÞÜÔÚÎÔËÖÏÚ¦ÞßÔÙÎÚÜÔÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÜÔ
ÑÇÛ×ÝÑÇÏÚÎÙÚÂØÏÐÎÇÖÄÚÕßÝ
ËßØÜÖÇáÑÕÆÝÛËÙÓÕÆÝÔÑÇÏÚÕ
ËÒÒÎÔÏÑÄÞØÁÕÝÖÇØÇÓÁÔËÏÖÕÒÆ
ßÉÎÒÄÎÒÒ¦ÊÇËÖÜÌËÒËÃÚÇÏ
ÇÖÄÚÕËßÔÕáÑÄÖØÕÌÃÒÜØÃÓÇÔÙÂÝÚÕßÑÇÛ×ÝÑÇÏÚÕßÉÎÒÄÓÇÐÏÒ¦ØÏ®ØËßÙÚÄÚÎÚÇÝ
ËÒÒÎÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÇÔÚÁÊØÇÙËÇÖÄÖÕÒÆÔÜØÃÝÙÚÎÔËÐ¦ÖÒÜÙÎÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆËÌÇØÓÄàÕÔÚÇÝÖËØÏÕØÏÙÚÏÑ¦ÓÁÚØÇÑÇÏ
ÓÁÚØÇ ÙÚÂØÏÐÎÝ ÖØÕÙÛÁÚËÏ
ÜÙÚÄÙÕÎÖÇÔÊÎÓÃÇÛÇËÖÎØË¦ÙËÏÇÔÇÖÄÌËßÑÚÇÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÑßØÃÜÝÓÁÙÜÚÕßÚÕßØÏÙÚÏÑÕÆÑÒ¦ÊÕßÕÕÖÕÃÕÝÇÖÇÙÞÕÒËÃÚÕ ÚÜÔÙßÔÕÒÏÑ×Ô

Ñ¦ÔËÏÞØÂÙÎÚÕßÓËÍ¦ÒÕßÓÇÐÏÒÇØÏÕÆ®ØËßÙÚÄÚÎÚÇÝËÔ×ÑÇÏÎ
ÁÔÚÇÐÎÙÚÕÔÁÕ8,ÚÎÝ ¬ËÃÔÇÏ
ÓÏÇÖÕÒÆÛËÚÏÑÂËÐÁÒÏÐÎ

Ακόμα και αναβάθμιση

Υφεση l×Ó³Ø~Ñ{ÑÒ~ÑÐim³¸Æ¸¨KÜÓÉ{iXÃ¤©É×Ì
Ñ¨ÚÖ³{ØÉÌÐÉÉØÉKÙÐÒÙÉØ³ÑÉ¨{¨{³{~ÒÐÓ³¨Ñ~Ñ{ÈÒ¨ÂÉ{iÐÑ³{~ÊÙiÐ{Ð{~Ê³Ê¨{ÂiÑÌ³i~ÈKÓ¨ii~Ñ{³i È¨ÇiÈÜ{~Ò

Προσωρινή επιδείνωση της οικονομίας
«βλέπει» η Moody’s –
Δεν αναμένεται να
υποβαθμίσουν την Ελλάδα S&P και DBRS.
ÛÁÙËÜÔËØÍÇÙÃÇÝÙÚÎÞ×ØÇ¬Õ
ÚØÃÚÕÚØÃÓÎÔÕÚÕßÁÚÕßÝÇÖÕÚËÒËÃÑÒËÏÊÃ®ÍÏÇÚÕÔÑÒ¦ÊÕÑÇÛ×Ý
ÚÕ ÚÜÔËÚÂÙÏÜÔËÙÄÊÜÔÚÕß
ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÇßÚÕÆÝÚÕßÝ
ÓÂÔËÝÔÑÇÏÕÖÏÕÏÙÞßØÄÝËÍÞ×ØÏÕÝÚÕßØÏÙÓÄÝÛÇÈÕÎÛÂÙËÏÊËÔ
ÛÇËÃÔÇÏÇØÑËÚÄÝÍÏÇÔÇÑÇÒÆÉËÏ
ÚÎÔÇÖÕßÙÃÇÐÁÔÜÔÚÕßØÏÙÚ×Ô

©ÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÎ4VVK`»ZÎ
ÖØÄÈÒËÉÂÚÎÝÍÏÇÆÌËÙÎ ÌÁÚÕÝ
ÑÇÏÇÔ¦ÑÇÓÉÎ ÚÕÈÇÙÃàËÚÇÏÙÚÕÄÚÏÛÇßÖ¦ØÐËÏ¦ØÙÎÚÜÔ
ÖËØÏÕØÏÙÚÏÑ×ÔÓÁÚØÜÔÚÏÝËÖÄÓËÔËÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÑÇÛ×ÝÑÇÏÙÚÎÙÎÓÇÔÚÏÑÂÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÙÚÂØÏÐÎ
ÖÕßÖÇØÁÞËÚÇÏÇÖÄÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÑÇÏÚÎÔßØÜà×ÔÎÙßÔÕÒÏÑ¦
ÒÒ¦ÊÇÖÇØÇÓÁÔËÏÓÏÇÙÞËÚÏÑ¦
ÑÒËÏÙÚÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÑÇÏÇßÚÄÚÎÝ
ÊÃÔËÏÁÔÇÙÚÕÏÞËÃÕÇÔÛËÑÚÏÑÄÚÎÚÇÝÙÚÎÔÑØÃÙÎÚÕÔÃàËÏ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔÕÃÑÕÇÔÑÇÏÎ
ÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂËÖÏÊËÃÔÜÙÎÛÇËÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÂÌÁÚÕÝÄÖÜÝÑÇÏÙË
ÄÒÎÚÎÔßØÜà×ÔÎÜÙÚÄÙÕÛÇËÃÔÇÏÖØÕÙÜØÏÔÂÑÇÏÊËÔßÖ¦ØÞÕßÔ
ÇÔÎÙßÞÃËÝÍÏÇÚÎÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÚÎÝÞ×ØÇÝÎÕÖÕÃÇÓÖÕØËÃÔÇ

¬ÕÓÂÔßÓÇÖÕßÊÃÔËÏÎ4VVK`»Z
ËÃÔÇÏÖ¦ÔÚÜÝÖÜÝÊËÔÛÇÈÏÇÙÚËÃ
ÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÙËÇÒÒÇÍÂÚÎÝÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÝÖÕßÊÃÔËÏÍÏÇÚÎÔÒÒ¦ÊÇËÔÓÁÙÜÚÎÝÑØÃÙÎÝÎÕÖÕÃÇ
ÑÇÏÁÞËÏÖØÕÑÇÒÁÙËÏÇÔÎÙßÞÃËÝÍÏÇ
ßÖÕÈÇÛÓÃÙËÏÝÊÏËÛÔ×Ý©ÖÜÝÇÔÇÌÁØËÏÓÖÕØËÃÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÙË
ÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎÚÎÝÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÝÚÎÝ
ÒÒ¦ÊÇÝË¦ÔÕÇØÔÎÚÏÑÄÝÇÔÚÃÑÚßÖÕÝÚÎÖÇÔÊÎÓÃÇÝÙÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄ
ÖËÊÃÕËÃÔÇÏÖÇØÕÊÏÑÄÝÓËÚÇÞÆÚÇÚÎÇÔ¦ÑÇÓÉÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÙÚÎ
ÙßÔÁÞËÏÇÑÇÏË¦ÔÕÏÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝ
ËÔÚÇÚÏÑÕÖÕÃÎÙÎÝÚÜÔÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÜÔÑÇÏÈËÒÚÃÜÙÎÝÚÕßÚØÇÖËàÏÑÕÆÑÒ¦ÊÕßËÖÇÔÁÒÛÕßÔÑ¦ÚÏ
ÖÕßÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÖÏÛÇÔ×ÝÛÇÖËØÏÓÁÔËÏÔÇÊËÏÖ×ÝÛÇËÐËÒÏÞÛËÃÕ
ÇÔÚÃÑÚßÖÕÝÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝ
Ô ÑÇÏ Î ÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎ ÚÎÝ
4VVK`»ZÇØÍËÃ¡ÇãÕßÇßÚÂ
ÚÎÔÇØÇÙÑËßÂÇÔÇÓÁÔÕÔÚÇÏÊÆÕ
ÇÐÏÕÒÕÍÂÙËÏÝÍÏÇÚÎÔÒÒ¦ÊÇÇÖÄ
ÚÎ: 7ÑÇÏÚÎÔ+)9:+HUZRL
)HURËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÇÏÙÏÄÊÕÐÎÑÇÏ
ÊËÔÇÔÇÓÁÔËÏÑÇÓÃÇÇÒÒÇÍÂÙÚÏÝ
ÇÐÏÕÒÕÍÂÙËÏÝÑÇÏÙÚÏÝÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÚÎÝÞ×ØÇÝËÔ×Î<):ËÑÚÏÓ¦ÖÜÝÛÇßÖ¦ØÐËÏßÖÕÈ¦ÛÓÏÙÎ
: 7ÓÄÔÕÚÜÔÖØÕÕÖÚÏÑ×ÔÇÖÄ
ÛËÚÏÑÁÝ®ÙËÙÚÇÛËØÁÝ®ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÑ¦ÚÏÖÕßÛËÜØËÃÚÇÏÑÇÏÖÏÕ
ÖÏÛÇÔÄÇÖÄÚÎÔÇÍÕØ¦

Στο 4% ÖØÕÈÒÁÖËÏ ÚÕÈÇÙÏÑÄÙËÔ¦ØÏÕ
ÚÎÝ¬Ø¦ÖËàÇÝÚÎÝÒÒ¦ÊÕÝÄÚÏÛÇÊÏÇÓÕØÌÜÛËÃÎÆÌËÙÎÌÁÚÕÝÄÖÜÝÇÔÁÌËØËÕÊÏÕÏÑÎÚÂÝÚÎÝÏ¦ÔÔÎÝÚÕßØÔ¦ØÇÝÓÏÇËÑÚÃÓÎÙÎÖÕßÑÏÔËÃÚÇÏÙË
ÙÞËÚÏÑ¦ÇÏÙÏÄÊÕÐÎ®ÑÇÚËÆÛßÔÙÎÙË
ÙÆÍÑØÏÙÎÓË¦ÒÒËÝÕÏÕÖÕÃËÝÊÏÇÚßÖ×ÛÎÑÇÔÖØÄÙÌÇÚÇ©ÑÚÕßØÔ¦ØÇÝÓÏÒ×ÔÚÇÝÙËÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÂÙßàÂÚÎÙÎÍÏÇÚÕÔØÄÒÕÚÜÔÚØÇÖËà×ÔÙÚÕ
ÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÖÕßÊÏÕØÍ¦ÔÜÙËÚÕ-VY\TÚÜÔËÒÌ×ÔËÃÖËÄÚÏ
ÚÕÈÇÙÏÑÄÇßÚÄÙËÔ¦ØÏÕÚÎÝÑËÔÚØÏÑÂÝÚØ¦ÖËàÇÝÙÚÎØÃàËÚÇÏÙÚÎÔßÖÄÛËÙÎÍÏÇÑÇØÇÔÚÃÔÇ®ÊÏ¦ØÑËÏÇÝÓÂÔÇÚØ¦ÖËàÇÁÞËÏÑÇÏÁÔÇÇØÔÎÚÏÑÄ
ÙËÔ¦ØÏÕÖÕßÖØÕÈÒÁÖËÏÆÌËÙÎ 
©ÖÜÝËÃÖËÕÑËÔÚØÏÑÄÝÚØÇÖËàÃÚÎÝ
ÓËÍÇÒÆÚËØÎÆÌËÙÎÊËÔÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏ
¬ÇÙËÔ¦ØÏÇÖÕßÁÞÕßÔÇÑÕßÙÚËÃÍÏÇ
ÆÌËÙÎ  ËÃÔÇÏßÖËØÈÕÒÏÑ¦
ËÃÖËÇÙÃàÕÔÚÇÏÙËßÖÕÛÁÙËÏÝÍÏÇ
ÑÇØÇÔÚÃÔÇÓÎÔ×ÔÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÑ¦ÚÏÖÕßÊËÔÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÏÙÞÆËÏ
ÙÂÓËØÇ¢ßÙÏÑ¦ÕÃÊÏÕÝÖØÄÙÛËÙË
ÄÚÏÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÓÖÕØËÃÔÇÇÒÒ¦ÐÕßÔ
ÇÚ¦ÚÕÔÑÚÕßØÔ¦ØÇËÐ¦ÒÒÕß
ÕÚÕßØÏÙÓÄÝÙßÓÓËÚÁÞËÏÙÚÕ
ÑÇÚ¦ ÄÖÜÝÑÇÏÙÚÎÔÚÇÒÃÇÑÇÏ
ÚÎÔÙÖÇÔÃÇÒÒ¦ÊÇÊËÔÇÖÕÚËÒËÃ
ËÏÊÏÑÂÖËØÃÖÚÜÙÎÜÝÖØÕÝÇßÚÄËÐÂÍÎÙË×ÙÚËÔÇÛËÜØÂÙÕßÓËÄÚÏÚÕ

l

ÖÒÂÍÓÇÙÚÕÒÄÍÜÚÕßØÏÙÓÕÆ
ÛÇËÃÔÇÏÓËÍÇÒÆÚËØÕÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓË
ÚÏÝÖÇØÇÖ¦ÔÜËÖÃÙÎÝÚÕßØÏÙÚÏÑÁÝ
Þ×ØËÝÃÓÇÏÇÏÙÏÄÊÕÐÕÝÄÚÏÊËÔÛÇ
ßÒÕÖÕÏÎÛÕÆÔÚÇÇÖÇÏÙÏÄÊÕÐÇÙËÔ¦ØÏÇ®ÚÄÔÏÙËÕÑËÔÚØÏÑÄÝÚØÇÖËàÃÚÎÝ
ÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÄÚÏÕßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô²ØÂÙÚÕÝÚÇáÑÕÆØÇÝÁÞËÏ
ÇÔÇÌÁØËÏÖÜÝÖØÕÈÒÁÖËÏßÖÕÞ×ØÎÙÎ
ÚÕßÑÇÚ¦  ÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÎÔËÑÚÃÓÎÙÎÚÎÝÍÏÇÚÎÔßØÜà×ÔÎ¬Õ§¬ÖØÕÁÈÒËÉËÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÆÌËÙÎ ÍÏÇÚÎÔ

«Τα σενάρια που έχουν
ακουστεί για ύφεση
10%-20% είναι υπερβολικά».
ÒÒ¦ÊÇ¬Õ©ÁÑÇÔËÊÆÕÙËÔ¦ØÏÇ
ÓËÆÌËÙÎ  ÌÁÚÕÝÑÇÏÚÕØÇÌËÃÕØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÚÕß Ø¦ÚÕßÝ
ÙÚÎÕßÒÂÚØÃÇÙËÔ¦ØÏÇÓËÆÌËÙÎ
 ÁÜÝ ©ÏËÑÚÏÓÂÙËÏÝÇßÚÁÝ
ÇÔÇÛËÜØÕÆÔÚÇÏÖ¦ÔÚÜÝÙßÞÔ¦ÑÇÏ
ÓÁÞØÏÙÚÏÍÓÂÝÇßÚÄÁÞËÏÍÃÔËÏÖØÕÝÚÕ
ÞËÏØÄÚËØÕØÏÔÇÖÄÁÔÇÓÂÔÇÙÚÏÝ
¡ÇØÚÃÕßÙÚÎÔÁÑÛËÙÎÚÕßÊÏÕÏÑÎÚÂÎÚØ¦ÖËàÇÖØÕÁÈÒËÖËÇÖÒ×Ý
ÓÎÊËÔÏÑÂÇÔ¦ÖÚßÐÎÄÖÜÝËÑÚÏÓÕÆÙË
ÚÄÚËÑÇÏÚÕßÖÕßØÍËÃÕ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô

Το βασικό ÉÒ¨{³iØ~É³¨{~ÊØ³¨ÒÉÇÑØ³i¨ËÇÉ³Ñ{³iÈÌÚÉio{Ñt~Ñ¨Ñ³ËÑuÙ{Ò¨~É{ÑØVlÐÊÑVÑÓ×É¨É~.³È¨Ò¨ÑØ

Νέα διεθνής καμπάνια
για τον ελληνικό
τουρισμό «από το σπίτι»
Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Η κρίσηÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÓÖÕØËÃÔÇ
ÖØÕÑÇÒËÃÚËØ¦ÙÚÏËÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÄÓÜÝÍËÔÔ¦ËÏÖØÜÚÕÈÕßÒÃËÝÑÇÏÙßÔËØÍÇÙÃËÝÖÕßÊËÔËÃÞË
ÓÁÞØÏÙÚÏÍÓÂÝÍÔÜØÃÙËÏÕËÒÒÎÔÏÑÄÝ
ÚÕßØÏÙÓÄÝÚÙÏÚÕßÖÕßØÍËÃÕ¬ÕßØÏÙÓÕÆÕ©¬Î4HYRL[PUN.YLLJL
ÑÇÏÕJOPLMJYLH[P]LVMMPJLYÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ:[L]L=YHUHRPZÒ¦ÔÙÇØÇÔÚÎÔÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇ.YLLJL-YVT
/VTLÓËÙÚÄÞÕÚÎÔËÔÃÙÞßÙÎÚÎÝ
ËÏÑÄÔÇÝÚÎÝÞ×ØÇÝÊÏËÛÔ×ÝÑÇÚ¦ÚÎ
ÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝ
¡ËÈÇÙÏÑÄÓÂÔßÓÇÖÄÚÕÙÖÃÚÏ®ÎÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔ
ÖØÕÙÑÇÒËÃÚÕÊÏËÛÔÁÝÚÇÐÏÊÏÜÚÏÑÄ
ÑÕÏÔÄÔÇÖÇØÇÓËÃÔËÏÙËËÖÇÌÂÓË
ÚÕÔËÒÒÎÔÏÑÄÖÕÒÏÚÏÙÓÄÑÇÏÔÇÇÔÇÑÇÒÆÉËÏÚÏÝÕÓÕØÌÏÁÝÚÎÝÞ×ØÇÝ©
©¬ÖØÕÞÜØËÃ¦ÓËÙÇÙÚÎÔVUSPUL
ÖØÕ×ÛÎÙÎÚÎÝÖÒÇÚÌÄØÓÇÝÙÚÕÞËÆÕÔÚÇÝÙÚÏÝÑÆØÏËÝÇÍÕØÁÝÖØÕÁÒËßÙÎÝËÖÏÙÑËÖÚ×ÔÚÎÝÞ×ØÇÝ
×ÙÚËÓÁÙÜÚÕß.YLLJL-YVT/VTL
ÔÇÊÏÇÚÎØÂÙËÏÚÎÙÞÁÙÎÚÕßIYHUK
ÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÓËÚÕÊÏËÛÔÁÝÑÕÏÔÄ
ÑÇÛ»ÄÒÎÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÚÕßÏÕÆ*6=0+ 
ÚÏÝÙßÍÑÒÕÔÏÙÚÏÑÁÝÎÓÁØËÝ
ÖÕßÊÏÇÔÆÕßÓËÕËÒÒÎÔÏÑÄÝÚÕßØÏÙÓÄÝÞØËÏ¦àËÚÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÇÖÄÖÕÚÁÚÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÑÇÏÚÎÔ
ÁÔÜÙÎÚÜÔÊßÔ¦ÓËÜÔÄÒÜÔÓÇÝ
ÓËÙÑÕÖÄÔÇÙÚËÃÒÕßÓËÓÂÔßÓÇ
ÇÏÙÏÕÊÕÐÃÇÝËÒÖÃÊÇÝÑÇÏÇÔÇÓÕÔÂÝ
ÍÏÇÚÎÔËÖÄÓËÔÎÎÓÁØÇÙËÄÒÕÔÚÕÔ
ÑÄÙÓÕ®ÙÎÓËÃÜÙËÎÜ¦ÔÔÇØÁÚÚÇÊÏËßÛÆÔÕßÙÇÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÎÝ
4HYRL[PUN.YLLJLÖÕßßÖÕÙÚÎØÃàËÏ
ÚÎÔÖÒÇÚÌÄØÓÇ.YLLJL-YVT/VTL
ÓËÖØÜÚÄÚßÖÕÖËØÏËÞÄÓËÔÕÍÏÇÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÓÁÙÜÚÕßKPZJV]LYNYLLJL
JVTÖØÕÈ¦ÒÒÕÔÚÇÝÖÕÒÒÇÖÒÁÝ
ÖÚßÞÁÝÚÎÝÞ×ØÇÝÑÇÏÚÜÔËÓÖËÏØÏ×ÔÖÕßÖØÕÙÌÁØËÏÑÇÏÊÃÔÕÔÚÇÝ
ÁÓÖÔËßÙÎÙÚÕÑÕÏÔÄÔÇÕÔËÏØËßÚËÃ

©ßÖÕßØÍÄÝ¬ÕßØÏÙÓÕÆ²¦ØÎÝ
ËÕÞ¦ØÎÝËÖÏÙÂÓÇÔËÖÜÝÊÏÇÚÎØÕÆÓËÚÎÔËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÓËÚÇÑÕÏÔ¦ÓÇÝÓËÈÇÙÏÑÄÓÂÔßÓÇ¸ÖÄÚÕ
ÙÖÃÚÏÓÁÙÇÇÖÄÚÕÙÖÃÚÏÓÇÝ¹ÊÎÒÇÊÂÚÎÞ×ØÇÓÇÝÑÇÏÄÙÇÎÒÒ¦ÊÇÖØËÙÈËÆËÏÙËÏÊÁËÝÇÐÃËÝËÓÖËÏØÃËÝ®ÃÔÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇÙÎÓÇÔÚÏÑÄ
ÙßÓÖÒÂØÜÙËÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÙË
ÇßÚÁÝÚÏÝÊÆÙÑÕÒËÝÙÚÏÍÓÁÝÊÎÓÄÙÏÕÝÑÇÏÏÊÏÜÚÏÑÄÝÚÕÓÁÇÝÙßÔËØÍ¦àÕÔÚÇÏ¦ÉÕÍÇÑÇÏÊÕßÒËÆÕßÔÓË
ËÔÚÇÚÏÑÕÆÝØßÛÓÕÆÝÍÏÇÔÇÊ×ÙÕßÔ
ËÍÑÇÃØÜÝÚÕÙÚÃÍÓÇÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆ
ÚÕßØÏÙÓÕÆÙËÁÔÇÊÆÙÑÕÒÕÖÇØÄÔÖØÕËÚÕÏÓ¦àÕÔÚÇÝÖÇØ¦ÒÒÎÒÇ
ÚÎÔËÖÄÓËÔÎÓÁØÇ®
©ÙÞËÊÏÇÙÓÄÝÚÎÝÖÒÇÚÌÄØÓÇÝ
.YLLJL-YVT/VTLÁÍÏÔËÇÖÄÚÕÔ

Συνεργασία δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα
με την πλατφόρμα
Greece From Home.
JOPLMJYLH[P]LVMMPJLYÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÝ:[L]L=YHUHRPZÑÇÏÚÏÝ
ÊÎÓÏÕßØÍÏÑÁÝÕÓ¦ÊËÝÚÕß0[OHJH3HI
ÑÇÏ7YPUa *VÙËÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÕ
ßÖÕßØÍËÃÕ¬ÕßØÏÙÓÕÆÚÕÔ©¬ÚÎ
4HYRL[PUN.YLLJLÑÇÏÚÎÔ.VVNSL
©ÍËÔÏÑÄÝÍØÇÓÓÇÚÁÇÝÚÕß©¬
ÎÓÂÚØÎÝ¢ØÇÍÑ¦ÑÎÝÙÎÓËÃÜÙËÖÜÝ
ÖØÕÙÑÇÒÕÆÓËÚÕÊÏËÛÔÁÝÚÇÐÏÊÏÜÚÏÑÄÑÕÏÔÄÔÇÕÔËÏØËßÚËÃÇÖÄÚÎÔ
ÇÙÌ¦ÒËÏÇÚÕßÙÖÏÚÏÕÆÚÕßÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÛÇËÖÏÙÑËÌÛËÃÚÎÞ×ØÇÓÇÝ
ÑÇÏÛÇàÂÙËÏÚÕËÒÒÎÔÏÑÄÑÇÒÕÑÇÃØÏ®
;VÈÃÔÚËÕÒÇÔÙÇØÃÙÓÇÚÕÝÚÎÝÖÒÇÚÌÄØÓÇÝÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÎÔÎÒËÑÚØÕÔÏÑÂ
ÊÏËÆÛßÔÙÎ`V\[\IL[67aS(:
ÃÔÇÏÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÖÜÝÑÇÏÎÖÇØÕßÙÃÇÙÎÚÎÝËÔÁØÍËÏÇÝÁÍÏÔËÓËÚÎÒËÊÏ¦ÙÑËÉÎÙÚÎÔÕÖÕÃÇÙßÓÓËÚËÃÞÇÔÄÒÕÏÕÏÙßÔËØÍÇàÄÓËÔÕÏÌÕØËÃÝ
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Κυριακή 26 Απριλίου 2020

Η επιδημία τείνει να σβήσει εντός του Μαΐου
Η έγκαιρη λήψη μέτρων στην Ελλάδα είχε ως αποτέλεσμα μία αργή άνοδο του επιδημικού κύματος και τη γρήγορη πτώση του
Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Την εκτίμηση ÄÚÏ Î ËÖÏÊÎÓÃÇ
*6=0+ ÛÇÙÈÂÙËÏ®ÙÚÎÞ×ØÇ
ÓÇÝËÔÚÄÝÚÕß¡ÇãÕßÞÜØÃÝÇßÚÄ
ÔÇÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÊËÔÛÇÙßÔËÞÃÙÕßÓËÑÇÏÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÔÇÑÇÚÇÍØ¦ÌÕßÓËÙÖÕØÇÊÏÑ¦ÑØÕÆÙÓÇÚÇ
ÑÇÏÇÙÛËÔËÃÝÖÕßÛÇÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏ
ÔÕÙÎÒËÃÇËÑÌØ¦àËÏÙÚÎÔ ®Õ
ÑÇÛÎÍÎÚÂÝ ÕÏÔÜÔÏÑÂÝÑÇÏØÕÒÎÖÚÏÑÂÝÇÚØÏÑÂÝ Ï¦ÔÔÎÝ¬ÕÆÔÚÇÝ
ÞÕÒÏ¦àÕÔÚÇÝÊËÊÕÓÁÔÇÚÕß
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Για πιθανό νέο επιδημικό κύμα το φθινόπωρο
ή τον χειμώνα, όταν
όμως θα είμαστε πολύ
καλύτερα προετοιμασμένοι, κάνει λόγο
ο καθηγητής
Γιάννης Τούντας.
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ΑΠΟΨH

Η κλασική οροθεραπεία για την προστασία από τον νέο κορωνοϊό
Των ΘΑΝΟΥ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ*
και ΓΙΩΡΓΟΥ Ν. ΠΑΥΛΑΚΗ**
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Ò¦ÊÕÝÚÜÔÐËÔÕÊÕÞËÃÜÔÎÛËÚÏÑÂÖÒËßØ¦ËÃÔÇÏÄÚÏÕÏËØÍÇàÄÓËÔÕÃ
ÚÕßÝÛÇÑØÇÚÂÙÕßÔÚÏÝÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝÚÕßÝ®ÙÞÕÒÃÇÙËÙÚÕßÝ5L^
@VYR;PTLZÕÚÃÈËÔ²¦ÓÏÏÒ
ÒÚÕÔÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝÙÚÕ.LVYNL>HZOPUN[VU
<UP]LYZP[[`
`©¦ØÏ ÕÆÔÚÒÕÕßËÖÏÑËÌÇ
ÇÒ
ÒÂ
Ò
ÂÝÚÕßÛÔÏÑÕÆ©ÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆ
ßÓÈÕßÒÃÕßÙÚÕÔËßÑÄ©ÃÑÕÊÂÒÜÙË!¬ÕÐÁØÜÄÚÏßÖÂØÞÇÔÕØÏÙÓÁÔËÝÇÓÌÏÏÒ
ÒËÍÄÓËÔËÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝ
¬ËØ¦ÙÚÏÇÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÄÖÜÝÇßÚÄ
ÚÇÕÖÕÃÇÇÖÕÌÇÙÃàÕÔÚÇÏÚÇÞÆÚÇÚÇ
ÛÇËÓÌÇÔÃàÕßÔÖ¦ÔÚÕÚËÓÏÑØÕÖØÕÈÒ
ÒÂ
ÂÓÇÚÇ
Ò
ÒÒ
Ò
Ò¦ÚËÒÏÑ¦ÖÏÙÚËÆÜÄÚÏ
ÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ
ÁÞËÏÒËÏÚÕßØÍÂÙËÏÖÕÒÆÖÕÒÆÑÇ
ÇÒ
Ò¦®
©ßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÚÜÔ
ÚÃÈËÔ¡ÔÕÆÚÙÏÔÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÇßÚÂÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇÖÜÝÕÏÖØÕâÖÕÛÁÙËÏÝÒÂÉÎÝÚÎÝËÖÏÊÄÚÎÙÎÝ
ÛÇËÃÔÇÏËÌËÐÂÝÇßÙÚÎØÄÚËØËÝÑÇÏ
ËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇÇÖÕÑ
ÑÒ
ÒËÏÙÚÕÆÔÖÒÂØÜÝ
ÄÙËÝËÚÇÏØËÃËÝËÃÔÇÏËÏÙÎÍÓÁÔËÝÙÚÕ
ÞØÎÓÇÚÏÙÚÂØÏÕ±ÖËÔÛÆÓÏÙËÖÇØ¦
¦Ò
ÒÒÎÒÇÄÚÏÎÙÚÂØÏÐÎÊËÔÇÌÕØ¦ÚÏÝ
ÓËÍ¦ÒËÝËÚÇÏØËÃËÝÖÕßÁÞÕßÔÖØÄÙÈÇÙÎÙË¦Ò
ÒÒ
ÒÇÑËÌ¦
¦Ò
ÒÇÏÇÑÇÏàÂÚÎÙËÇÖÄÄÙËÝÁÞÕßÔÒ¦ÈËÏÑØÇÚÏÑÂ
ÙÚÂØÏÐÎÞÜØÃÝÔÇÚÎÊÏÑÇÏÕÆÔÚÇÏ
ÔÇËÖÏÙÚØÁÉÕßÔÚÇÞØÂÓÇÚÇÏÇÌÕØËÚÏÑ¦Õ¡ÔÕÆÚÙÏÔÚÄÔÏÙËÄÚÏ
ÛÇßÖ¦ØÐÕßÔÙÕÈÇØÁÝÙßÔÁÖËÏËÝ®
ÊÎÎ:OHRL:OHJRÊÎÓÕÌÏÏÒ
ÒÂÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÇ
ÇÒ
ÒßÙÃÊÇÌÇÙÚÌÕßÔÚÁÞËÏ
ËÖÏÙÚØÁÉËÏÚÎÔËÖÏÊÄÚÎÙÎ
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Στροφή στα υπερμάρκετ
λόγω κορωνοϊού
Η ύπαρξη ÖÕÒ
ÒÒ
Ò×ÔÖØÕáÄÔÚÜÔÇ
ÇÒ
ÒÒ
Ò
Ò¦
ÑßØÃÜÝÕÏÓËÍÇÒÆÚËØÕÏÞ×ØÕÏÕÊÎÍÕÆÔÑÇÏÖ¦
¦Ò
ÒÏÚÕßÝÑÇÚÇÔÇ
ÇÒ
ÒÜÚÁÝÙÚÇ
ÓËÍ¦
¦Ò
ÒÇÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇÚÜÔÇ
ÇÒ
ÒßÙÃÊÜÔ
ÙÕÆÖËØÓ¦ØÑËÚÙÚÇßÖËØÓ¦ØÑËÚ
±ÖÄÚÏÝÔÁËÝÙßÔÛÂÑËÝÖÕßÊÎÓÏÕßØÍËÃÕÑÕØÜÔÕáÄÝÕÏÑÇÚÇÔÇ
ÇÒ
ÒÜÚÁÝÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÚÇÖØÕÚÏÓÕÆÔÑÇÛ×ÝËÑËÃ
ÛÇÈØÕßÔÖËØÏÙÙÄÚËØÇÖØÕáÄÔÚÇÍÏÇ
ÔÇÌÚÏ¦ÐÕßÔÚÇÍ
ÍÔ
ÔÜÙÚ¦ÇÖÕÛÁÓÇÚÇ
ÙÚÇÔÚÕßÒ¦ÖÏÇÚÜÔÙÖÏÚÏ×ÔÛÇÖËØÏÓÁÔÕßÔÃÙÜÝÒÏÍÄÚËØÕÙÚÎÔÕßØ¦
ÑÇÛ×ÝËÖÏÚØÁÖËÚÇÏÎËÃÙÕÊÕÝÙËÇßÚ¦ÖËØÏÙÙÄÚËØÜÔÇÚÄÓÜÔÓÏÇÝÑÇÏ
ËÃÔÇÏÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇ¦ÔÜÚÜÔ
ÚÓÑÇÏÛÇÑÏÔÎÛÕÆÔÚÏÝÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÌÕØÁÝÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÙËÌÇØÊÆÚËØÕßÝÊÏÇÊØÄÓÕßÝÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÁØËßÔÇÝÖÕßÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙËÎËÚÇÏØËÃÇ5PLSZLUÚÇÓËÍÇÒÆÚËØÇÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇ¦ÔÜÚÜÔ
ÚÓËÃÔÇÏÇßÚ¦ÖÕßËÓÌÇÔÃàÕßÔÚÕÔßÉÎ
ÎÒ
ÒÄÚËØÕØßÛÓÄÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ ÑÇÚ¦ÚÕÇqÚØÃÓÎÔÕÚÕß
ÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕ
ÚØÃÓÎÔÕÚÕß ÑÕÒÕßÛÕÆÔÓËÍ¦ÒÇÙÕÆÖËØÓ¦ØÑËÚ
ÚÓÓËØßÛÓÄÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ 
ÐÃàËÏÔÇÙÎÓËÏÜÛËÃÄÚÏÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇ
ÚÎÝÖØÄÙÌÇÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÑØÃÙÎÝ
ÚÇßÖËØÓ¦ØÑËÚÑÇÚÁÍØÇÌÇÔÑ¦ÓÉÎ
ÖÜÒÂÙËÜÔÑÇÛ×ÝÎÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇ
ÚÜÔÑÇÚÇÔÇÒÜÚ×ÔÖÂÍÇÏÔËÙßÞÔ¦
ÑÇÏÍÏÇÒÃÍÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÙÚÕÙÕÆÖËØ
Ó¦ØÑËÚËÖÏÒÁÍÕÔÚÇÝÙßÔÂÛÜÝÚÕ
ÑÕÔÚÏÔÄÚËØÕÙÎÓËÃÕÖ×Ò
ÒÎ
ÎÙÎÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÇÖÕÌËÆÍËÏÚÏÝÖÏÕÊÇÖÇÔÎØÁÝÓËÍ¦
¦Ò
ÒËÝÇÖÕÙÚ¦ÙËÏÝÆÓÌÜÔÇËÐ¦Ò
ÒÒ
ÒÕßÓËÚÎÔÃÊÏÇÁØËßÔÇ
 ÚÜÔÑÇÚÇÔÇ
ÇÒ
ÒÜÚ×ÔÙÚÎÔÒ
ÒÒ
Ò¦ÊÇ
ÊÎ
ÎÒ
Ò×ÔÕßÔÄÚÏÙÑÕÖËÆÕßÔÔÇËÖÏÙÑÁÖÚÕÔÚÇÏÒÏÍÄÚËØÕÙßÞÔ¦ÚÇÌßÙÏÑ¦
ÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇÚÜÔÇ
ÇÒ
ÒßÙÃÊÜÔÕØÍÇÔÜÓÁÔÕßÒÏÇÔËÓÖÕØÃÕßÚØÕÌÃÓÜÔ
ÙËÓÏÇÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÖØÕÌÇÔ×ÝÔÇ
ÖËØÏÕØÃÙÕßÔÄÙÕÖËØÏÙÙÄÚËØÕÍÃÔËÚÇÏÚÕÔÙßÍÞØÜÚÏÙÓÄÓË¦Ò
ÒÒ
ÒÕßÝ
ÇÔÛØ×ÖÕßÝ
ÖÇØÇÓÕÔÂÍÏÇÖÕÒ
ÒÒ
ÒÁÝ×ØËÝÙÚÕ

ÙÖÃÚÏÙËÙßÔÊßÇÙÓÄÓËÚÎÔÇÔÇÙÚÕÒÂÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÚÕßÑ
ÑÒ
Ò¦ÊÕßËÙÚÃÇÙÎÝ
ÕÊÎÍËÃÖÒÁÕÔÖÕÒÆÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝ
ÑÇÚÇÔÇ
ÇÒ
ÒÜÚÁÝÔÇÓÇÍËÏØËÆÕßÔÙÚÕ
ÙÖÃÚÏÇÒ
ÒÒ
Ò¦ÑÇÏÔÇÖÇØÇÙÑËß¦àÕßÔ
ÑÇÏÍÒßÑ¦ÑÇÚ»ÕÃÑÕÔÚÙÏÑÇÚ¦ÚÎÔ
ÖËØÃÕÊÕÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÑÇÚÇÍØ¦ÌËÚÇÏÇÆÐÎÙÎÑÇÚ¦ ÚÜÔÖÜÒ
ÒÂ
ÂÙËÜÔÙÚÕÇÒËÆØÏÑÇÚ¦ ÚÜÔ
ÖÜÒÂÙËÜÔÇ
ÇÒ
ÒÇÚÏÕÆÑÇÚ¦ ÚÎÝ
ÑØÁÓÇÝÍ¦
¦Ò
ÒÇÑÚÕÝÑÇÚ¦ ÚÜÔ
ÇßÍ×ÔÑÇÏÑÇÚ¦ ÚÎÝÓÇØÍÇØÃÔÎÝ
ØÇÆÙÎÙËËÔÎÒÃÑÕßÝÑÇÏÖÇÏÊÏ¦Ñ¦ÔÕßÔÚÇÙÔÇÑËÏÊÏÑ¦ÑÇÛ×Ý
ÁÞËÏÇßÐÎÛËÃÎÚÎÒËÛÁÇÙÎÚÙÏÚÇ
ÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝ5PLSZLUÊËÃÞÔÕßÔÚÎÔ
ÖËØÃÕÊÕÇßÚÂÇÆÐÎÙÎÚÜÔÖÜÒ
ÒÂ
ÂÙËÜÔÐÎØ×ÔÑÇØÖ×ÔÑÇÚ¦  ÚÎÝ
ÙÕÑÕÒ¦ÚÇÝÑÇÚ¦ Ç
ÇÒ
ÒÒ¦ÑÇÏ
ÚÜÔÓÖÏÙÑÄÚÜÔÑÇÚ¦ ¬ÇßÚÄÞØÕÔÇÑÇÚÇÍØ¦ÌËÚÇÏÇÆÐÎÙÎÑÇÚ¦
 ÚÜÔÖÜÒ
ÒÂ
ÂÙËÜÔÕÆàÕßÑÇÏÚÙÃÖÕßØÕßÇßÐÎÚÏÑÂÚ¦ÙÎÖ¦ÔÚÜÝ
ÊËÔÖÇØÇÚÎØËÃÚÇÏÙË¦
¦Ò
ÒÒ
Ò
ÒÇÇ
ÇÒ
ÒÑÕÕÒÕÆÞÇÖÕÚ¦ÚÙÏÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ
ÙÚÏÝÖÜÒ
ÒÂ
ÂÙËÏÝÓÖÃØÇÝÑÇÚÇÍØ¦ÌËÚÇÏ
ÖÚ×ÙÎÚÎÝÚ¦ÐÎÝÚÕß ÖÏÕ
ÁÔÚÕÔÎÇ
ÇÒ
ÒÒ
Ò
ÒÇÍÂÖ¦ÔÚÜÝÖÕßÁÌËØË
ÙÚÏÝÑÇÛÎÓËØÏÔÁÝÓÇÝÙßÔÂÛËÏËÝÕ
ÑÕØÜÔÕáÄÝËÃÔÇÏÇßÚÂÖÕßÇÌÕØ¦
ÚÎÔÑÇÛÇØÏÄÚÎÚÇÑÇÏÚÎÔÖØÕÙÜÖÏÑÂßÍÏËÏÔÂ¬Õ ÚÜÔÑÇÚÇÔÇ
ÇÒ
ÒÜÚ×ÔÙÚÎÔÒ
ÒÒ
Ò¦ÊÇÊÎÒ×ÔËÏÄÚÏÖÒÁÕÔÖÒÁÔËÏÖÕÒÆÖÏÕÙßÞÔ¦ÚÇÞÁØÏÇ
ÚÕßÍËÍÕÔÄÝÖÕßËÖÏÈËÈÇÏ×ÔËÚÇÏ
ÑÇÏÇÖÄÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÖÜÒÂÙËÜÔÚÎÝ
ÑÇÚÎÍÕØÃÇÝÚÜÔÙÇÖÕßÔ
ÔÏÏ×ÔßÍØ¦
ÑÇÏÓÖ¦ØËÝ©ÏÖÜÒ
ÒÂ
ÂÙËÏÝÚÕßÝÑÇÚ¦
ÚÎÔÖËØÃÕÊÕÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÁÞÕßÔ
ÇßÐÎÛËÃÑÇÚ¦ ÖÏÖÒÁÕÔ 
ÁÞÕßÔÇßÐÎÛËÃÑÇÚ¦ ÕÏÖÜÒÂÙËÏÝÞ
ÞÒ
ÒÜØÃÔÎÝÑÇÏÑÇÚ¦  ÕÏ
ÖÜÒ
ÒÂ
ÂÙËÏÝÑÇÛÇØÏÙÚÏÑ×ÔÙÖÏÚÏÕÆ ÓË
ÚÕ ÚÜÔÑÇÚÇÔÇ
ÇÒ
ÒÜÚ×ÔÔÇÊÎ
ÎÒ
Ò×ÔËÏÄÚÏÒÄÍÜ*6=
=00+ ÑÇÛÇØÃàËÏÚÕ
ÙÖÃÚÏÚÕßÙßÞ
ÞÔ
ÔÄÚËØÇÙËÙÆÍÑØÏÙÎ
ÓËÚÕÖÇØËÒÛÄÔ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦ
ΜΑΝ ΦΑΒΑ
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Κυριακή 26 Απριλίου 2020

Χάθηκαν όσες θέσεις
εργασίας δημιουργήθηκαν
σε μία δεκαετία
Mέσα σε 5 εβδομάδες οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 26,2 εκατ.
Εικόνα ÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÝ ÁÖËÏÚÇÇÖÄÛËÕÓÎÔÃÇÖÇØÕßÙÏ¦àÕßÔÕÏÇÍÕØÁÝËØÍÇÙÃÇÝÇÔ¦ÚÕÔÑÄÙÓÕ ÇÏÓÄÔÕÚÇ
ÚËÒËßÚÇÃÇÙÚÕÏÞËÃÇÍÏÇÚÎÔÇÔËØÍÃÇ
ÙÚÏÝÑÇÏÙÚÎØËÚÇÔÃÇËÖÏÈËÈÇÏ×ÔÕßÔÂÊÎÚÏÝÊßÙÕÃÜÔËÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝÚÎÝÏËÛÔÕÆÝ©ØÍ¦ÔÜÙÎÝ
ØÍÇÙÃÇÝ036ÍÏÇÚÏÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝ
ÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝßÖËØÈÇÃÔÕÔÚÇÝÑÇÏ
ÚÎÔÖÏÕÇÖÇÏÙÏÄÊÕÐÎÖØÄÈÒËÉÎ
ÇØÜÚÏÑÄÝÕÇÔÚÃÑÚßÖÕÝÚÎÝ
ÖÇÔÊÎÓÃÇÝÙÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÖÕßÍÔÜØÃàËÏÓÏÇÇÏÓÕØØÇÍÃÇÛÁÙËÜÔËØÍÇÙÃÇÝ®ÄÖÜÝÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÊÂÒÜÙËÙÚÕ9L\[LYZÕ
ÑÕÚÔÚËØÙÕÔÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝÚÎÝ
)HURVM[OL>LZ[ÙÚÕÇÔ¢ØÇÔÙÃÙÑÕ¡ÁÙÇÙÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÖÁÔÚË
ËÈÊÕÓ¦ÊËÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÇÖÄ
ËÑÇÚÓËØÏÑÇÔÕÃÍÏÇÚÎÔÇÑØÃÈËÏÇ
ËÑÇÚßÖÁÈÇÒÇÔÇÃÚÎÙÎÍÏÇ
ËÖÃÊÕÓÇÇÔËØÍÃÇÝØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇ
ÁÔÇÔÇØÏÛÓÄÇÖÕÒßÛÁÔÚÜÔÇÊÏÇÔÄÎÚÕÓÁÞØÏÖØÏÔÇÖÄÊÆÕÓÂÔËÝ
ÖÕßÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÆËÏÚÕ ÚÕß
ËØÍÇÚÏÑÕÆÊßÔÇÓÏÑÕÆÚÜÔ
©ÖÜÝßÖÕÍØÇÓÓÃàËÏÚÕ9L\[LYZ
ÕÇØÏÛÓÄÝÚÜÔÇÖÕÒßÛÁÔÚÜÔÖØÕÊÃÊËÏÄÚÏÞ¦ÔÕÔÚÇÏÄÙËÝÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑÇÔÓËÚ¦ÚÎ
ÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂÑØÃÙÎÊÎÒÇÊÂÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÖÒÁÕÔÓÇÑØÕÙÑËÒÕÆÝÖËØÏÄÊÕßÇÆÐÎÙÎÝÚÎÝ
ÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝÙÚÎÔßÖËØÊÆÔÇÓÎ
²¦ÔÕÔÚÇÏÄÙËÝÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝ
ÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑÇÔÇÖÄÚÕÑÇÏ
ÓÁÞØÏÚÕÔ¢ËÈØÕß¦ØÏÕ®ÚÕÔÃàËÏÕ
¬àÄàËÌ¡ÖØÕßÙÕßÁÒÇÝÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝÚÎÝ9:4ÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎ
ÖÕßÓËÖËØÏÙÙÂËÏÒÏÑØÃÔËÏÇÖØÕËÏ-

ÊÕÖÕÏËÃÚÕßÝÓËØÏÑÇÔÕÆÝÄÚÏÊËÔ
ÛÇÇÔÇÑÚÂÙÕßÔÄÒÕÏÕÏÇÖÕÒßÛÁÔÚËÝÚÎÊÕßÒËÏ¦ÚÕßÝ®
ÖÏÞËÏØ×ÔÚÇÝÓÏÇÇÏÙÏÄÊÕÐÎÓÇÚÏ¦ÙÚÕÚÕÖÃÕÚÎÝÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÝÚÕ
9L\[LYZÖÏÛÇÔÕÒÕÍËÃÖÜÝÁÞÕßÔÖÇØÁÒÛËÏÚÇÞËÏØÄÚËØÇÇÔÑØÃÔËÏÑÇÔËÃÝÇÖÄÚÏÝËÐËÒÃÐËÏÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÖØÕÝ
ËÈÊÕÓ¦ÊÇ¬ÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÕÏÇÏÚÂÙËÏÝÍÏÇËÖÏÊÄÓÇÚÇÇÔËØÍÃÇÝÁÌÛÇÙÇÔÙÚÇËÑÇÚÁÔÇÝ
ÇØÏÛÓÄÝÇÔÎÙßÞÎÚÏÑ¦ßÉÎÒÄÝÇÒ-

Ο αριθμός των απολυθέντων αντιπροσωπεύει το 16%
του εργατικού δυναμικού των Ηνωμένων
Πολιτειών.
Ò¦Ö¦ÔÚÜÝÇÏÙÛÎÚ¦ÓÏÑØÄÚËØÕÝÇÖÄ
ÚÇËÑÇÚÇÏÚÂÙËÏÝÚÂÝÇÓÁÙÜÝ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÝ©ÓËÍÇÒÆÚËØÕÝÇØÏÛÓÄÝÇÏÚÂÙËÜÔÙÎÓËÏ×ÛÎÑË¦ÒÒÜÙÚËÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇËÈÊÕÓ¦ÊÇÚÕß¡ÇØÚÃÕßÄÚÇÔÁÌÛÇÙËÙÚÇ
ËÑÇÚÖÚÜÚÏÑÂÖÕØËÃÇÚÜÔ
ÇØÏÛÓ×ÔËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇßÖÕÊÎÒ×ÔËÏ
ÖÜÝÚÇÞËÏØÄÚËØÇÁÞÕßÔÖÇØÁÒÛËÏÍÏÇ
ÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
¡ËÚÇÐÆ ÚÜÔ ÇÏÙÏÄÊÕÐÜÔ Õ
ÔÚØÏÕß²ÄÒËÔÞÕØÙÚÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝÚÎÝ*P[PNYV\WÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎÖÕßÖØÕËÐÕÌÒËÃÄÚÏÚÏÝËÖÄÓËÔËÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÛÇÙßÔËÞÏÙÚÕÆÔÓËÔ
ÕÏÇÖÕÒÆÙËÏÝÑÇÏÕÏÇÔÇÍÑÇÙÚÏÑÁÝ

¦ÊËÏËÝÙËÖÕÒÒÕÆÝÑÒ¦ÊÕßÝÇÒÒ¦
ÇÏÙÏÕÊÕÐÕÆÓËÄÚÏÈØÃÙÑËÚÇÏÖÃÙÜ
ÓÇÝÎÑÕØÆÌÜÙÎÚÜÔÇÖÕÒÆÙËÜÔ®
ÓËÃÜÙÎÚÕßÇØÏÛÓÕÆÚÜÔÇÏÚÂÙËÜÔÍÏÇËÖÃÊÕÓÇÇÔËØÍÃÇÝÓÖÕØËÃ
ÔÇÇÖÕÊÕÛËÃËÔÓÁØËÏÙÚÎÔÖØÜÚÕÌÇÔÂÊÁÙÓÎÓÁÚØÜÔÆÉÕßÝ
ÚØÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÖÕßÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÔÇ
ÊÏÇÛÁÙËÏÎ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÓËÏÊÏÇÃÚËØÎÖØÄÈÒËÉÎÍÏÇÚÏÝÓÏÑØÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÑÇÏÚÎÔÖØÄÙÈÇÙÂÚÕßÝ
ÙËÖÏÙÚ×ÙËÏÝÓËËßÔÕáÑÕÆÝÄØÕßÝ

Βρετανία
¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÙÚÎØËÚÇÔÃÇ
Ö¦ÔÜÇÖÄÚÕ ÚÕßËØÍÇÚÏÑÕÆ
ÊßÔÇÓÏÑÕÆÈØÃÙÑËÚÇÏËÑÚÄÝËØÍÇÙÃÇÝÇÔÙßÔËÑÚÏÓÎÛÕÆÔÄÙÕÏ
ÁÞÕßÔÇÖÕÒßÛËÃÓËÄÙÕßÝÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙËÇÔÇÍÑÇÙÚÏÑÂ¦ÊËÏÇÂËÖÏÊÕÚÕÆÔÚÇÏÇÖÄÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎ
ËÖËÏÊÂÁÞËÏÇÔÇÙÚÇÒËÃÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÎÝËÖÏÞËÃØÎÙÎÝÙÚÎÔÕÖÕÃÇ
ËØÍ¦àÕÔÚÇÔ ÇÏÈÁÈÇÏÇÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÊÏ¦ÙÜÙÎÝÖÕßËÌÇØÓÄàËÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇ
ÕÊÎÍÂÙËÏÙËÇÆÐÎÙÎÚÕßÞØÁÕßÝ
ÆÓÌÜÔÇÓËÙÚÕÏÞËÃÇÚÕßÛÔÏÑÕÆÔÙÚÏÚÕÆÚÕß©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÑÇÏ
ÕÏÔÜÔÏÑ×ÔØËßÔ×ÔÎÇÔËØÍÃÇÙÚÎØËÚÇÔÃÇÁÞËÏÂÊÎËÑÚÏÔÇÞÛËÃÖ¦ÔÜÇÖÄÚÕ ©ÏÙßÔÚ¦ÑÚËÝÚÎÝÙÞËÚÏÑÂÝÁÑÛËÙÎÝ
§ÚÁÏÈÏÔÚ¡ÖÒÇÔÚÙÌÒ¦ÕßËØÑÇÛÎÍÎÚÂÝÙÚÕÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÚÕß
§Ú¦ØÓÕßÛÑÇÏÖØ×ÎÔÙÚÁÒËÞÕÝ
ÚÎÝ¬Ø¦ÖËàÇÝÚÎÝÍÍÒÃÇÝÑÇÏ
§ÚÁÏÈÏÔÚ¡ÖËÒÑÇÛÎÍÎÚÂÝÙÚÕ
ÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÚÃØÒÏÔÍÑÇÔÇÌÁØÕßÔÖÜÝÇßÚÄÖÕßÁØÞËÚÇÏÙÚÎÔ

Σαρωτικός ÉËÑ{Ñ³Ë~³ÈØ³iØÑÙiÐËÑØ³iÑÐÉ¨{~Ñ{~Ê{~ÐËÑVÈo¨ËÇÉ{Ð{ÑtÑ{Ð¨¨ÑoËÑÚÓÉÉ¨oÑËÑØuÑ³Ò³{Ø³ÉÜÉÈ³ÑËÉØÓ³ÉÉKÙÐÒÙÉØVÉ¨{Ì³É¨{ÑÌ¸®É~Ñ³åÐÉ¨{~ÑËÈÓKÑÜÑÑË³iio{ÑÉËÙÐÑÑÉ¨oËÑØ(¨Ì~É{³Ñ{o{ÑÓÑÑ¨{ÚÐÌÈÑ³{¨ÉÖÉ{³®³ÈÉ¨oÑ³{~ÖÙÈÑÐ{~Ö
ÇÍÕØ¦ËØÍÇÙÃÇÝÌÇÃÔËÚÇÏÚØÕÓÇÑÚÏÑÄ®¡ÁÞØÏÙÚÏÍÓÂÝÎÑßÈÁØÔÎÙÎÁÞËÏÊËÙÓËßÛËÃÔÇÑÇÒÆÉËÏ
ÚÕ ÚÜÔÓÏÙÛ×ÔÄÙÜÔËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÞ¦ÙÕßÔÚÎÛÁÙÎÚÕßÝ
ËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝ

Προβλέψεις
¬ÇÙÚÕÏÞËÃÇÊËÃÞÔÕßÔÔÇËÖÏÈËÈÇÏ×ÔÕßÔÚÏÝÖÒÁÕÔÇÖÇÏÙÏÄÊÕÐËÝ
ÇÖÄÚÏÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝÚÎÝ036ÄÚÏÚÇ
ÓÁÚØÇÍÏÇÚÎÔÇÔÇÞÇÃÚÏÙÎÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÖÒÂÚÚÕßÔÑÇÚ¦ÚÕÓ¦ÒÒÕÔÂ
ÂÚÚÕÔÊÏÙËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÖÕß
ÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÆÕßÔÚÕ ÚÕßÖÇÍÑÄÙÓÏÕßËØÍÇÚÏÑÕÆÊßÔÇÓÏÑÕÆ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÏÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝÚÎÝ
ÚÕÖÕÙÕÙÚÄÇßÚÄÌÛ¦ÔËÏÙÚÕ 
ÄÚÇÔÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÏÝÞ×ØËÝÓË-

ÙÇÃÕßËÏÙÕÊÂÓÇÚÕÝÑÇÏÖËØÏÕØÃàËÚÇÏÙÚÕ ÙÚÏÝÞ×ØËÝßÉÎÒÕÆ
ËÏÙÕÊÂÓÇÚÕÝ¬ÕÖØÄÈÒÎÓÇËÃÔÇÏ
ÄÓÜÝÕÐÆÚÇÚÕÍÏÇÚÏÝÞ×ØËÝÚÕß
ÇÔÇÖÚßÙÙÄÓËÔÕßÑÄÙÓÕßÖÕßÊËÔ
ÁÞÕßÔÖÇØ¦ÖÕÒÆÖËØÏÕØÏÙÓÁÔËÝ
ÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÑÇÏÖÄØÕßÝÍÏÇÔÇ
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÔÚÎÔßÍËÏÕÔÕÓÏÑÂÑØÃÙÎÑÇÏÚÕÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÇÔÚÃÑÚßÖÄÚÎÝ
©ÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÕÖÕÆÓÖÕØËÃÔÇ
ÌÛ¦ÙËÏÎÇÔËØÍÃÇÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝÍÏÇ
ÚÕÙÆÔÕÒÕÚÕßÚØÁÞÕÔÚÕÝÁÚÕßÝÎ
036ßÖÕÍØÇÓÓÃàËÏÖÜÝÛÇËÐÇØÚÎÛËÃÇÖÄÚÕÓÁÞØÏÖÄÚËÛÇÖÇØÇÓËÃÔÕßÔÑÒËÏÙÚÁÝÕÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÑ¦ÛË
ËÃÊÕßÝÑÇÛ×ÝÑÇÏÇÖÄÚÕÖÄÙÕÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑ¦ÛÇËÃÔÇÏÚÇÓÁÚØÇÚÜÔ
ÑßÈËØÔÂÙËÜÔÎÓËÏÜÚÁÕÔÄÚÏÙÚÏÝ

 ¡ÇØÚÃÕßÄÚÇÔÊÎÒÇÊÂÎÖÇÔÊÎÓÃÇÈØÏÙÑÄÚÇÔÂÊÎÙËËÐÁÒÏÐÎÙÚÕ
ÓËÍÇÒÆÚËØÕÓÁØÕÝÚÕßÖÒÇÔÂÚÎÎ
ÇØÞÏÑÂËÑÚÃÓÎÙÎÚÎÝ036ÂÚÇÔÖÜÝ
ÎÇÔÇÍÑÇÙÚÏÑÂÇÔÇÙÚÕÒÂÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝÛÇÖØÕÙÛÁÙËÏËÑÇÚÔÁÕßÝÇÔÁØÍÕßÝ
ÙÚÇËÑÇÚÇÔÛØ×ÖÜÔÖÕßÙÚÇ
ÚÁÒÎÚÕßÖËØÇÙÓÁÔÕßÁÚÕßÝÂÚÇÔ
¦ÔËØÍÕÏÙËÄÒÕÔÚÕÔÑÄÙÓÕÆÔÚÕÓÇÄÓÜÝ¦ØÞÏÙËÔÇÇÔÇÛËÜØËÃ
ÚÏÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝÚÎÝÊÏÇÖÏÙÚ×ÔÕÔÚÇÝ
ÚÎÔÑÒÃÓÇÑÇÚÎÝÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÝ ÇÏ
ÓÄÔÕÔÕÇØÏÛÓÄÝÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔ
ÖÕßÇÖÕÒÆÛÎÑÇÔÙÚÏÝÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÖÁÔÚËËÈÊÕÓ¦ÊËÝßÖËØÈÇÃÔËÏÚÎÔÇØÞÏÑÂÇßÚÂËÑÚÃÓÎÙÂ
ÚÎÝÖÕßÊßÙÚßÞ×ÝÇÖÕÊËÏÑÔÆËÚÇÏ
ßÖËØÈÕÒÏÑ¦ÇÏÙÏÄÊÕÐÎ

Ορατός ο κίνδυνος μαζικών πτωχεύσεων ΜμΕ στην Ευρώπη
Σε μια μικρήÖÄÒÎÚÎÝÔÄÚÏÇÝÚÇÒÃÇÝÁÔÇÍÔÜÙÚÄËÙÚÏÇÚÄØÏÕÑÒËÃÔËÏ
ÍÏÇÑÇÒÄÙÑÕÖÄÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇ
ÇÖÕÚØÇÖËÃÎËÐ¦ÖÒÜÙÎÚÕßÏÕÆËÔ×
ÙÚÎÈÕØËÏÕÊßÚÏÑÂÇÑÚÂÚÎÝÇÒÒÃÇÝ
ÁÔÇÝÏÊÏÕÑÚÂÚÎÝÓÖÏÙÚØÄÇÔÎÙßÞËÃ
ÓÂÖÜÝÚÇÖËØÏÙÙÄÚËØÇËÙÚÏÇÚÄØÏÇ
ÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂËÐÇÌÇÔÏÙÚÕÆÔÓËÚ¦
ÚÎÔÑØÃÙÎÔÇàËßÍ¦ØÏÞØÕÔÜÔ
ÙËÖÄÒÎÚÎÝÑËÔÚØÏÑÂÝËØÓÇÔÃÇÝ
ÖÕßÊÏÇÚÎØËÃÚÇÐÏÊÏÜÚÏÑÄÍØÇÌËÃÕ
ÈÒÁÖËÏÖÜÝÎÙßÔÚÇÐÏÕÊÄÚÎÙÂÚÕß
ÇÖÁÞËÏÇÑÄÓÎÑÇÓÏ¦ÊËÑÇËÚÃÇ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÈÒ¦ÈÎÖÕßÖØÕÐËÔËÃÎÖÇÔÊÎÓÃÇËÃÔÇÏÕÌÛÇÒÓÕÌÇÔÂÝÙËÄÒËÝÚÏÝÓÏÑØÁÝÑÇÏÓËÙÇÃËÝ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÇÖÄÚÎÓÃÇ¦ÑØÎÚÎÝ
ßØ×ÖÎÝÓÁÞØÏÚÎÔ¦ÒÒÎ©ÏÏÙÚÕØÃËÝÖÕÒÒÁÝÇÖÄÚÕßÝÏÊÏÕÑÚÂÚËÝ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÖÕßÖØÕÙÖÇÛÕÆÔÓË
ÓÇÔÃÇÔÇÑØÇÚÂÙÕßÔàÜÔÚÇÔÁÝÚÏÝ
ÊÕßÒËÏÁÝÚÕßÝÓÁÞØÏËÑËÃÔÕßÝÖÕß
ÁÞÕßÔÇÖËÒÖÏÙÚËÃÚÎÇÒÒÃÇÄÖÕß
ÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÇÖÄÚÏÝÓÏÙÁÝÓÏÑØÁÝ
ËÚÇÏØËÃËÝÌÕÈÕÆÔÚÇÏÍÏÇÖÚ×ÞËßÙÎ
ÎÑØÃÙÎÖØÕÑ¦ÒËÙËÁÔÚÕÔÎÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎàÜÔÚÇÔ¦ÙÚÎÔÚÎÒËÄØÇÙÎ
ÓËÚÇÐÆÚÕßßÖÕßØÍÕÆ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô

Στη Γαλλία,
οι περισσότερες
από τις μισές μικρές
εταιρείες φοβούνται
ότι θα χρεοκοπήσουν.
ÑÇÏÚÜÔËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏ×Ô
ÑÄÓÎÑÇÏÓËÚÇÖ¦ØÇÖÕÒÆÍËÔÔÇÏÄÊÜØÇÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÙÚÂØÏÐÎÝ
ÚÎÝËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝÕÏËßØÜÖÇáÑÁÝÞ×ØËÝÈØÃÙÑÕÔÚÇÏËÔ×ÖÏÕÔ
ÚÎÝÖØÕÕÖÚÏÑÂÝÖ¦ÓÖÕÒÒËÝËÚÇÏØËÃËÝÔÇÈ¦ÒÕßÔÒÕßÑÁÚÕÑÇÚÇÙÚØÁÌÕÔÚÇÝàÜÁÝÑÇÏÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝ
ÑÇÏÇÖÕÊßÔÇÓ×ÔÕÔÚÇÝÁÔÇÑÇÃØÏÇÝ
ÙÎÓÇÙÃÇÝÑÕÓÓ¦ÚÏÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
ÃÑÕÙÏÖÁÔÚËËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÓÏÑØÕÓËÙÇÃËÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÚÎÝßØ×ÖÎÝ
ÓËÖØÕÙÜÖÏÑÄÁÜÝÑÇÏ¦ÚÕÓÇ
ÇÖÇÙÞÕÒÕÆÔÇßÚÂÔÚÎÙÚÏÍÓÂÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝÇÖÄ ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ
ËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝ
©ÌËÃÒÕßÓËÔÇÙÚÎØÃÐÕßÓËÓÇàÏÑ¦ÇßÚÁÝÚÏÝÓÕÔ¦ÊËÝÄÞÏÓÄÔÕÔ

Ο ΓάλλοςÈÈ¨oÌØ${~Ð{~¨{ÌÉÉ¨ÙÊÜÉØi~ÈKÓ¨ii
ÚÑÉÂÉ³ÒÉ{³iÑ¨Ño¨Ñ×Ê×Ì¨Ñ³Ëo{Ñ³iÑÑKÜÊ~Ñ³ÑKÜÊØ³ÈØ
ËÖËÏÊÂÇÖÕÚËÒÕÆÔÓÏÇÚËØ¦ÙÚÏÇÖÎÍÂÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝÇÒÒ¦ÑÇÏÍÏÇÚÃÙßÔÏÙÚÕÆÔÁÔÇÖÕÒÆÚÏÓÕÊÎÓÄÙÏÕÇÍÇÛÄ®ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÎ§ÇÔÚÃÔÏÈØ¦ÚÕ
ÊÏËßÛÆÔÚØÏÇËØËßÔ×ÔÙÚÕÛÔÏÑÄ

ÁÔÚØÕÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÝØËßÔÇÝÚÎÝ
ÇÒÒÃÇÝßÔÂÛÜÝÕÏÓÏÑØÁÝËÚÇÏØËÃËÝÁÞÕßÔÞÇÓÎÒ¦ÇÖÕÛËÓÇÚÏÑ¦ÑÇÏ
ÖËØÏÛ×ØÏÇÑÁØÊÕßÝÕÖÄÚËÇÖÕÊËÏÑÔÆÕÔÚÇÏÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚØÜÚÁÝ

ÇÖÄÚÕßÝÓËÍÇÒÆÚËØÕßÝÕÓÃÒÕßÝ
ÁÔÜÙÎ:4,\UP[LKÖÕßËÑÖØÕÙÜÖËÃ
ÓÏÑØÕÓËÙÇÃËÝÙËÖÇÔËßØÜÖÇáÑÄËÖÃÖËÊÕÇÔÁÌËØËÈ¦ÙËÏÙÚÕÏÞËÃÜÔÄÚÏ
ÚÕ  ÚÜÔÓËÒ×ÔÚÎÝÁÞËÏÞÚßÖÎÛËÃ
ÇÖÄÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇÑÇÏÁÞËÏÞ¦ÙËÏÚÕ
 ÚÕßÚàÃØÕßÚÕßÑÇÚ¦ÓÁÙÕÔÄØÕ
ÔÚÃÙÚÕÏÞÇÙÚÎÇÒÒÃÇÎÕÓÕÙÖÕÔÊÃÇÓÏÑØÕÓËÙÇÃÜÔ*74,ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÚÕ ÚÜÔÓÏÑØ×Ô
ÓÕÔ¦ÊÜÔÇÔÎÙßÞËÃÓÂÖÜÝÞØËÕÑÕÖÂÙËÏËÔ×ÙÚÎÔØÒÇÔÊÃÇÎÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎÁÔÜÙÎÇÔÇÌÁØËÏÄÚÏÚÕ 
ÚÜÔÓËÒ×ÔÚÎÝÊËÔÛÇËÖÏÈÏ×ÙËÏ
ËÑÚÄÝË¦ÔÓÁÙÇÙÚÕßÝËÖÄÓËÔÕßÝ
ÊÆÕÓÂÔËÝÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÈËÒÚÏÜÛËÃ
ÑØÃÙÎÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝËÍËÃØËÏ
ÙÕÈÇØ¦ËØÜÚÂÓÇÚÇÍÏÇÚÕßÝÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝÕÏÕÖÕÃÕÏÙßÔÂÛÜÝÙÖËÆÊÕßÔÔÇßÖËØÇÙÖÏÙÚÕÆÔÚÕßÝÓÏÑØÕÓËÙÇÃÕßÝËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃËÝÑÇÏÔÇ
ÖØÕÈ¦ÒÕßÔÚÏÝËÚÇÏØËÃËÝÚÕßÝÜÝÚÎ
ØÇÞÕÑÕÑÇÒÏ¦ÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÇÒÒ¦
ÊÏÙÚ¦àÕßÔÔÇÊÇÔËÏÙÚÕÆÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÍÏÇÔÇÚÏÝÙÚÎØÃÐÕßÔÑÇÏÔÇÙÚËÃÒÕßÔÚÕÔÒÕÍÇØÏÇÙÓÄÙÚÕßÝÌÕØÕÒÕÍÕßÓÁÔÕßÝÄÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÚÕ
)SVVTILYN

¬ÕÊÃÒÎÓÓÇÁÍÏÔËÕØÇÚÄÙÚÕßÝÚÎÒËÕÖÚÏÑÕÆÝÊÁÑÚËÝÙÚÎÇÒÒÃÇÄÖÕß
ÕßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô¡ÖØÕßÔÄ
Ë¡ËØÊÁÞÛÎÑËÕÓÕÈØÕÔÚÃÇËØÜÚÂÙËÜÔÇÖÄÁÔÇÔÏÊÏÕÑÚÂÚÎÍßÓÔÇÙÚÎØÃÕßÁÔÇÔËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃÇ
ÓËÑÇÚÇÙÑËßÇÙÚÏÑÂËÚÇÏØËÃÇÑÇÏ
ÁÔÇÈØÇÈËßÓÁÔÕÓË¡ÏÙËÒÁÔÙËÌ
ÕÏÕÖÕÃÕÏÏÙÞßØÃàÕÔÚÇÔÄÚÏË¦ÔÖÕÒÒÁÝÓÏÑØÁÝËÚÇÏØËÃËÝßÖÕÞØËÜÛÕÆÔ
ÔÇÑÇÚÇÈ¦ÒÕßÔËÔÕÃÑÏÇÂÊÄÙËÏÝÊÇÔËÃÜÔÇÖÒ¦ÛÇÖÚÜÞËÆÙÕßÔ
©Ë¡ËØÇÖ¦ÔÚÎÙËÖÜÝÎÑßÈÁØÔÎÙÎÛÇËÐËÚ¦ÙËÏÚÎÔÖÇØÇÍØÇÌÂÕÌËÏÒ×ÔÌÄØÜÔÖÇØ¦ÚÎÔ
ÇÔÇÈÕÒÂÑÇÚÇÈÕÒÂÝÚÕßÝÇÒÒ¦ÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙËÖÜÝÚÕÑÄÙÚÕÝÍÏÇÚÕÊÎÓÄÙÏÕÛÇËÃÔÇÏÑÕÒÕÙÙÏÇÃÕØÁÖËÏ
ÔÇËÃÓÇÙÚËÙËÛÁÙÎÔÇÈÕÎÛÂÙÕßÓË
ÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÓËÑËÌ¦ÒÇÏÇÇÒÒ¦
ÇßÚÄÛÇÍÃÔËÏÓËÖÕÒÆÓËÍÇÒÆÚËØÎ
ËÖÏÒËÑÚÏÑÄÚÎÚÇ®ÊÎÒ×ÔËÏÕÊÏÕÏÑÎÚÂÝÚÎÝ¬Ø¦ÖËàÇÝÚÎÝÇÒÒÃÇÝ
¢ØÇÔÙÕß¦ÏÒËØÕß¦ÔÚËÑÇÒÄ¬Õ
ÔÇÊÏÇÍØÇÌËÃÁÔÇÞØÁÕÝÓÖÕØËÃÔÇ
ÇÏÚÏÕÒÕÍÎÛËÃÑÇÏÓËÄØÕßÝÖØÕÙÚÇÙÃÇÝÚÎÝÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ

Στο «kurzarbeit» το 50% των γερμανικών επιχειρήσεων
Στο κρατικόÖØÄÍØÇÓÓÇÙÚÂØÏÐÎÝÚÜÔ
ËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÈÇÙÃàÕÔÚÇÏÕÏÓÏÙÁÝ
ÍËØÓÇÔÏÑÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÕÏÕÖÕÃËÝÊËÔÓÖÕØÕÆÔÔÇÇÔÚËÖËÐÁÒÛÕßÔ
ÙÚÏÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÚÕßÝßÖÕÞØË×ÙËÏÝ
ËÐÇÏÚÃÇÝÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÙÆÓÌÜÔÇ
ÓËÙÞËÚÏÑÂÁØËßÔÇÚÕßÍËØÓÇÔÏÑÕÆ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÏÔÙÚÏÚÕÆÚÕßMV¬ÕÒËÍÄÓËÔÕR\YaHYILP[®ËÃÔÇÏÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÖÕßËÍÑÇÏÔÃÇÙËÍÏÇÖØ×ÚÎ
ÌÕØ¦ÎËØÓÇÔÃÇÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇ
ÚÎÝÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂÝÑØÃÙÎÝÚÕß
 ÑÇÏËÖÏÚØÁÖËÏÙÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÔÇÓËÏ×ÙÕßÔÚÇÜØ¦ØÏÇÚÜÔ
ËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÚÕßÝÞÜØÃÝÕÏÃÊÏÕÏÔÇ
ÁÞÕßÔÓËÍ¦ÒËÝÇÖ×ÒËÏËÝÙÚÕßÝÓÏÙÛÕÆÝÚÕßÝÇÌÕÆÚÕÑØ¦ÚÕÝÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÔÇÑÇÚÇÈ¦ÒÒËÏÁÔÇÓËÍ¦ÒÕ
ÚÓÂÓÇÚÜÔÇÖÕÊÕÞ×ÔÚÕßÝ
¬ÕÏÙÞßØÄÚËØÕÖÒÂÍÓÇÁÞÕßÔÊËÞÛËÃÕÏËÚÇÏØËÃËÝÒÏÇÔÏÑ×ÔÖÜÒÂÙËÜÔ
ÑÇÛ×ÝÚÕ ÚÜÔËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÚÕßÝ
ÖÒÎØ×ÔËÚÇÏÇÖÄÚÕÑØÇÚÏÑÄÖØÄÍØÇÓ-

Το κράτος καταβάλλει
έως το 87% των μισθών των εργαζομένων που εργάζονται
λιγότερες ώρες
λόγω της πανδημίας.
ÓÇÏÇÖÕÒÒÁÝËÚÇÏØËÃËÝÎÑØÇÚÏÑÂ
ÙÚÂØÏÐÎËÃÔÇÏÁÔÇÓÁÙÕÓËÚÕÕÖÕÃÕ
ÛÇÓÖÕØÁÙÕßÔÔÇÇÔÚÏÙÚÇÛÓÃÙÕßÔ
ÙËÈØÇÞßÖØÄÛËÙÓÕËÖÃÖËÊÕÚÎÓËÃÜÙÎÚÜÔÖÜÒÂÙËÜÔÑÇÏÔÇÊÏÇÚÎØÂÙÕßÔÚÕËØÍÇÚÏÑÄÚÕßÝÊßÔÇÓÏÑÄ®
ÄÖÜÝÙÞÕÒÃÇÙËÕ Ò¦ÕßÝÕÒØ¦ÓÖË
ÕÕÖÕÃÕÝÊÏËÐÂÍÇÍËÚÎÔÁØËßÔÇÚÕß
MVÇØ»ÄÒÇÇßÚ¦ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÇ
ËßØÂÓÇÚÇÚÎÝÁØËßÔÇÝÖËØÃÖÕßÚÕ
 ÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔËÖÏÛßÓËÃÔÇ
ÖËØÏÑÄÉËÏÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝÂÔÇÊÏÇ-

ÑÄÉËÏÚÏÝÙßÓÈ¦ÙËÏÝÕØÏÙÓÁÔÕßÞØÄÔÕßÖÏÖÒÁÕÔÖÏÙÚËÆÕßÔÄÚÏÚÇÖËØÏÕØÏÙÚÏÑ¦ÓÁÚØÇÛÇÊÏÇØÑÁÙÕßÔÑÇÚ¦
ÓÁÙÕÔÄØÕÍÏÇÖËØÃÖÕßÚÁÙÙËØÏÝÓÂÔËÝÆÓÌÜÔÇÖ¦ÔÚÕÚËÓËÚÎÔÁØËßÔÇ
ÚÕßÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÏÔÙÚÏÚÕÆÚÕßMVÖËØÃÖÕß ÚÜÔÍËØÓÇÔÏÑ×ÔËÚÇÏØËÏ×ÔßÖÕÞØË×ÛÎÑÇÔÔÇÙÚÇÓÇÚÂÙÕßÔ
ÖÒÂØÜÝÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂÚÕßÝËÐÇÏÚÃÇÝ
ÚÜÔÓÁÚØÜÔÍÏÇÚÎÔÑÇÚÇÙÚÕÒÂÚÕß
ÑÕØÜÔÕáÕÆ
ÍËØÓÇÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÁÞËÏÂÊÎ
ÊÏÕÞËÚËÆÙËÏÁÔÇÖØÜÚÕÌÇÔÁÝÍÏÇÚÎ
ÙßÔÂÛÎÖÕÒÏÚÏÑÂÚÎÝÞ×ØÇÝÖÕÙÄ
ÖØÕÝßÖÕÙÚÂØÏÐÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝßÚÂÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇÙßÓÌ×ÔÎÙËÙÚÎÔ
ËÌÇØÓÕÍÂËÖÏÖÒÁÕÔÖÇÑÁÚÕßÇÐÃÇÝ
ÊÏÙËßØ××ÙÚËÔÇÇÔÚÏÙÚÇÛÓÃÙËÏÚÕÔ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÇÔÚÃÑÚßÖÕÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÚÕÖÇÑÁÚÕÇßÚÄÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏ
ÑÇÏÎÖØÕÙÜØÏÔÂÇÆÐÎÙÎÚÜÔÇÖÕÊÕÞ×ÔÖÕßÛÇÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÕÏËØÍÇàÄÓËÔÕÏÓÁÙÜÚÕßR\YaHYILP[®ÆÓÌÜÔÇ

ÓËÚÇÔÁÇÓÁÚØÇÄÙÕÏËØÓÇÔÕÃÖÒÎØÕÆÔÚÇÑØÏÚÂØÏÇÛÇÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÓÁÙÜÚÕßÑØÇÚÏÑÕÆÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÁÜÝ
ÑÇÏÚÕ ÚÕßÓÏÙÛÕÆÚÕßÝËÔ×ÛÇ
ËØÍ¦àÕÔÚÇÏÒÏÍÄÚËØËÝ×ØËÝ
©ÖÜÝËÖÏÙÂÓÇÔËÕËØÓÇÔÄÝ
ßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô©ÒÇÌÕÒÚÝ
ÚÇÓÁÚØÇÍÏÇÚÎÙÚÂØÏÐÎÚÜÔËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÁÖÇÏÐÇÔÑÇÛÕØÏÙÚÏÑÄØÄÒÕ
ÙÚÎÊÏÇÓÄØÌÜÙÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÓËÚ¦ÚÎÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂÑØÃÙÎÚÕß
ËÔ×ÎÇÍÕØ¦ËØÍÇÙÃÇÝÙË¦ÒÒÇ
ÑØ¦ÚÎÊËÞÄÚÇÔÏÙÞßØ¦ÖÒÂÍÓÇÚÇ©
ÕÒÚÝÙÎÓËÃÜÙËÄÚÏÎËÔÃÙÞßÙÎÚÕß
ËÔÒÄÍÜÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÑÇÛÏÙÚ¦ÇÔÛËÑÚÏÑÄÚËØÎÚÎÍËØÓÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ØÏÔÇÖÄÚÎÔËÖÁÒÇÙÎÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÙÚÎÞ×ØÇÎËØÓÇÔÃÇÊÏÁÚØËÞËÚÕ
ËÔÊÁÑÇÚÕÙßÔÇÖÚÄÁÚÕÝÇÔ¦ÑÇÓÉÎÝ
¥ÙÚÄÙÕÙÆÓÌÜÔÇÓËËÑÚÏÓÂÙËÏÝÚÕß
MVÎÍËØÓÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇËÔÊÁÞËÚÇÏ
ÔÇÙßØØÏÑÔÜÛËÃÁÜÝÑÇÏ ËÐÇÏÚÃÇÝ
ÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝ
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Περιζήτητα τα δεξαμενόπλοια
για... αποθήκευση καυσίμων

Η έλλειψηÙÉÂÑÐÉÜËo{Ñ³iÑÚÊ~ÉÈiÉ³¨ÉÜÑËÈÉ{ÙÉ{É³Ñ{ÑÌ³oÉoÌØÌ³{ÌÑÜËÑÉ¨ËÐÉÑ{ÉÉÙÈ³ÓØÉÐ¨ÉÈÐÒ³Ñ~Ñ³Ñ³ÖÙ{ÑÚÓ{ÐÑVÑÈ³Ê³iÉTÊVÉËÑ{ÙÉÐÓÑ³ÑÜ{ÐÒ{ÑÉ¨{ÐÓ³ÑØÑÂÉ×¨³È

Εάν δεν βρουν αποθηκευτικό χώρο, είτε θα
μειώσουν τη διύλιση
και την παραγωγή είτε
θα βάλουν λουκέτο.
ÄÒËÝÕÏÞØË×ÙËÏÝËÑÚÏÔ¦ÙÙÕÔÚÇÏÙÚÎ
ÙÎÓËØÏÔÂÙßÍÑßØÃÇÇÔËÐÇØÚÂÚÜÝ
ÊØÕÓÕÒÕÍÃÕßÑÇÏÓËÍÁÛÕßÝÖÒÕÃÕß.
©ÒÄÍÕÝÖÃÙÜÇÖÄÚÎÔËÑÚÄÐËßÙÎ
ÚÜÔÔÇÆÒÜÔËÃÔÇÏÄÚÏÎÖÇØÇÍÜÍÂ
ÊÏßÒÏÙÓÁÔÕßÖØÕáÄÔÚÕÝßÖËØÈÇÃÔËÏ
ÚÎÔÚØÁÞÕßÙÇàÂÚÎÙÎÑÇÏÄÚÏÕÏËÖÃÍËÏËÝËÍÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÍËÓÃàÕßÔÕÖÄÚËÎÇÖÕÛÂÑËßÙÎÍÃÔËÚÇÏÖÒÜÚÂ®
ÖÇØÇÚÎØËÃÕÏÕÇÑÃÓ§ÄØÞÕÒÓÇàÁÞÕßÝËÑÖØÄÙÜÖÕÝÚÎÝ;VYT(:
ÓÏÇÝÊÇÔÏÑÂÝËÖÏÞËÃØÎÙÎÝËÚ×Ô

ÓËÁÊØÇÚÎÔ ÕÖËÍÞ¦ÍÎÎÕÖÕÃÇÁÞËÏ
ÙÚÎÔÏÊÏÕÑÚÎÙÃÇÚÎÝÖ¦ÓÖÕÒÒÇÊËÐÇÓËÔÄÖÒÕÏÇÖÕßÓËÚÇÌÁØÕßÔÊÏßÒÏÙÓÁÔÕÖËÚØÁÒÇÏÕ
ËÄÒÎÚÎÔÇÍÕØ¦ÖËÚØËÒÇÃÕßÕÏ
ËÓÖÕØËßÄÓËÔÕÏÇÔÇàÎÚÕÆÔÕÖÕÏÕÊÂÖÕÚËÖÒÕÃÕÓÖÕØÕÆÔÔÇÈØÕßÔ
ÄÖÕßÛÇÇÖÕÛÎÑËÆÙÕßÔÖØÕÓÂÛËÏËÝÙÚÎÛ¦ÒÇÙÙÇÊÏÄÚÏÕÏËÖÃÍËÏËÝ
ÇÖÕÛÂÑËÝËÃÚËÁÞÕßÔÍËÓÃÙËÏËÃÚË
ÁÞÕßÔÑØÇÚÎÛËÃ
ÞËÊÄÔÚÕ ÚÕßÖÇÍÑÄÙÓÏÕß
ÙÚÄÒÕßÊËÐÇÓËÔÕÖÒÕÃÜÔÍÏÇÊÏßÒÏÙÓÁÔÕÖØÕáÄÔÙßÓÓËÚÁÞËÏÓËÑ¦ÖÕÏÕÔ
ÚØÄÖÕÙÚÎÔÇÖÕÛÂÑËßÙÂÚÕßÄÖÜÝ
ßÖÕÒÕÍÃàËÏÎ;VYT©ÊËÄÓÏÒÕÝÚÎÝ
.\U]VYËÑÚÏÓ¦ÄÚÏÙËÊÏËÛÔÂÑÒÃÓÇÑÇÚÇÊÏßÒÏÙÚÂØÏÇÁÞÕßÔÖËØÏÕØÃÙËÏÂÊÎÚÕßÝØßÛÓÕÆÝÊÏÆÒÏÙÎÝÑÇÚ¦
ÙÞËÊÄÔËÑÇÚÈÇØÁÒÏÇÚÎÔÎÓÁØÇ
ÇÒÒ¦ÇßÚÄÚÕÔÕÆÓËØÕÖÏÛÇÔ×ÝÔÇ
ÇßÐÎÛËÃÙÚÇÙÞËÊÄÔËÑÇÚÈÇØÁ-
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Αμερικανικές πετρελαϊκές
στα πρόθυρα κατάρρευσης

Σε αδιέξοδο τα διυλιστήρια λόγω «βουτιάς» της ζήτησης – Εκτινάχθηκαν οι ναύλοι
Η πανδημίαÁÞËÏÞÚßÖÂÙËÏÑÇÏÚÇÊÏßÒÏÙÚÂØÏÇÖËÚØËÒÇÃÕßÙËÄÒÕÚÕÔÑÄÙÓÕ
ÚÇÕÖÕÃÇÇÔÇàÎÚÕÆÔÇÖËÍÔÜÙÓÁÔÇ
ÖÒÕÃÇÍÏÇÚÎÔÇÖÕÛÂÑËßÙÎÂÓËÚÇÌÕØ¦ÑÎØÕàÃÔÎÝÑÇÏÈËÔàÃÔÎÝÖÕß
ËÔÚÕÆÚÕÏÝÑÇÔËÃÝÊËÔÇÍÕØ¦àËÏÄÒÎ
ËÐÁÒÏÐÎËÑÚÏÔ¦ÙÙËÏÙÚÇÆÉÎÚÇÔÇÆÒÇ
ÙÎÓ¦ÊÏÄÚÏÚÕÖÇÍÑÄÙÓÏÕÙÆÙÚÎÓÇÊÏÆÒÏÙÎÝÓËÖÕÒÆÍØÂÍÕØÕßÝØßÛÓÕÆÝ
ÌÛ¦ÔËÏÙËÁÔÇÙÎÓËÃÕÑÇÓÖÂÝ¡ÁÞØÏ
ÖØÄÚÏÔÕÝÕÏËÚÇÏØËÃËÝÇßÚÁÝÇÖÕÛÂÑËßÇÔÚÇÖÒËÕÔ¦àÕÔÚÇÇÖÕÛÁÓÇÚÇ
ÙÚÏÝÊÏÑÁÝÚÕßÝËÍÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÇÒÒ¦ÖÒÁÕÔßÖÕÞØË×ÔÕÔÚÇÏÔÇÚÇÚÕÖÕÛËÚÂÙÕßÔÙËÊËÐÇÓËÔÄÖÒÕÏÇ
ÚÕÖÏÑÂàÂÚÎÙÎÁÞËÏÊØÇÙÚÏÑ¦ËÒÇÚÚÜÛËÃÕÖÄÚËË¦ÔÊËÔÈØÕßÔÇÖÕÛÎÑËßÚÏÑÄÞ×ØÕËÃÚËÛÇÓËÏ×ÙÕßÔ
ÚÎÔÊÏÆÒÏÙÎÑÇÏÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂËÃÚË
ÛÇÈ¦ÒÕßÔÒÕßÑÁÚÕ
©ÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÕ¬ÄØÓÖÍÏÕØÔ
¬ÄØÔÑÈÏÙÚÊÏËßÛßÔÚÂÝÙÚÕÔÄÓÏÒÕ
.\U]VY.YV\WÚÕÔÑÕÒÕÙÙÄÙÚÏÝ
ÙßÔÇÒÒÇÍÁÝËÓÖÕØËßÓ¦ÚÜÔÑÕÔÚËÆÕßÓËÔÇÌÛ¦ÙÕßÓËÙÚÕÙÎÓËÃÕ
ËÑËÃÔÕÙÚÕÕÖÕÃÕÓËÚ¦ÊßÙÑÕÒÃÇÝÛÇ
ÈØÃÙÑÕßÓËÖÒÕÃÇËÔ×ÂÊÎÇßÚÂÚÎ
ÙÚÏÍÓÂÖÕßÓÏÒ¦ÓËÚÇÔÇÆÒÇËÃÔÇÏÙË
ÊßÙÛË×ØÎÚÇËÖÃÖËÊÇ®¥ÝÙßÔÁÖËÏÇ
Ë¦ÔÚÇÊÏßÒÏÙÚÂØÏÇßÖÕÞØËÜÛÕÆÔ
ÔÇËÖÏÈØÇÊÆÔÕßÔÚÕÔØßÛÓÄËÖËÐËØÍÇÙÃÇÝÇØÍÕÆÎàÂÚÎÙÎÍÏ»ÇßÚÄ
ÛÇÖËØÏÙÚÇÒËÃÇÑÄÓÇÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÊÎÓÏÕßØÍ×ÔÚÇÝÇÒßÙÏÊÜÚÁÝÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÙÚÎÔÇÍÕØ¦ÚÕßËÓÖÕØËÆÓÇÚÕÝ
¬ÕÖÄÙÕÖËØÏàÂÚÎÚÇÁÞÕßÔÍÃÔËÏ
ÜÝÞ×ØÕÏÇÖÕÛÂÑËßÙÎÝÂÓËÚÇÌÕØ¦ÝÚÇÊËÐÇÓËÔÄÖÒÕÏÇÌÇÃÔËÚÇÏÇÖÄ
ÚÏÝÞØË×ÙËÏÝÖÕßÑÇÚÇÈ¦ÒÒÕßÔÄÙÕÏ
ÚÇÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏÊÏÇÊØÕÓÂÇÖÄÚÎÔ
ßØ×ÖÎÙÚÎÔÙÃÇÍÏÇÚÎÓËÚÇÌÕØ¦ÌÕØÚÃÕßÚÄÔÜÔÔ¦ÌÛÇÝ
ßÒÏÑÕÆÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚÇÏÍÏÇÚÎÔ
ÖÇØÇÍÜÍÂÈËÔàÃÔÎÝÑÇÏÖÒÇÙÚÏÑÕÆ
ÑÕÙÚÃàËÏËÑÇÚÊÕÒ¦ØÏÇÄÚÇÔÖØÕ
ÕÒÃÍÜÔËÚ×ÔÑÄÙÚÏàËËÑÇÚÊÕÒ¦ØÏÇÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÞØÎÓÇÚÏÙÚÂØÏÕ
ÔÇÆÒÜÔÚÕßÕÔÊÃÔÕß¡Ö¦ÒÚÏÑ

l

ÒÏÇÎÓËØÎÙÃÜÝÁÜÝÚÏÝÇØÞÁÝ¡ÇãÕß
ÁÒÒËÏÉÎÊËÐÇÓËÔÕÖÒÕÃÜÔÍÏÇÚÎÔ
ÇÖÕÛÂÑËßÙÎÖËÚØËÒÇÃÕßËÖÏÊËÏÔ×ÔËÚÇÏÇÖÄÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÄÙÇÖÒÕÃÇ
ÖËØÃÓËÔÇÔÕÏËÖËÔÊßÚÁÝËÓÖÕØËßÓ¦ÚÜÔÔÇÑÇÚÇÙÚÕÆÔÊÏÇÛÁÙÏÓÇÇßÚÂ
ÚÎÔËÖÕÞÂËÃÔÇÏÊËÓÁÔÇÙÚÇÒÏÓ¦ÔÏÇ
ÖËØÏÓÁÔÕÔÚÇÝÔÇÐËÌÕØÚ×ÙÕßÔÕÒÒÕÃÙÎÓÇÔÚÏÑÕÃÚËØÓÇÚÏÑÕÃÙÚÇÛÓÕÃ
ËÃÔÇÏÖÒÂØËÏÝÙËÖËÚØÁÒÇÏÕÕÖÄÚË
ÚÇÊËÐÇÓËÔÄÖÒÕÏÇËÃÔÇÏÙËÇÔÇÓÕÔÂ
ËÈÊÕÓ¦ÊËÝÖØÕÚÕÆËÔÇÖÕÛÁÙÕßÔÚÕ
ÌÕØÚÃÕÚÕßÝ¬ÁÒÕÝÄÖÜÝÊËÃÞÔÕßÔ
ÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÕßÞØÎÓÇÚÏÙÚÎØÃÕßÔÇÆÒÜÔÚÇÓÏÑØ¦ÊËÐÇÓËÔÄÖÒÕÏÇÖÕß
ÓËÚÇÌÁØÕßÔÑÇÆÙÏÓÇÇÖÄÚÎÓÏÇ
ÖÒËßØ¦ÚÎÝ¡ËÙÕÍËÃÕßÙÚÎÔ¦ÒÒÎ
ÑËØÊÃàÕßÔÖ¦ÔÜÇÖÄ ÊÕÒ¦ØÏÇ
ÎÓËØÎÙÃÜÝÑ¦ÚÏÓ¦ÒÒÕÔßÖËØÈÕÒÏÑÄ
Ë¦ÔÙßÍÑØÏÛËÃÓËÚÏÝÊÕÒ¦ØÏÇ
ÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕÚÕß
BLOOMBERG

Κύμα ÓÇàÏÑ×Ô ÖÚÜÞËÆÙËÜÔÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÙÚÕÔËÔËØÍËÏÇÑÄÑÒ¦ÊÕÚÜÔ
ÑÇÏÙËÄÒÕÚÕÌ¦ÙÓÇÚÎÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝÇÖÄÚÏÝÙÞÏÙÚÕÒÏÛÏÑÁÝÓÁÞØÏÚÇÊÏßÒÏÙÚÂØÏÇÑÇÏÚÕßÝÊÏÇÞËÏØÏÙÚÁÝÇÍÜÍ×Ô©ÖÜÝÚÕÔÃàËÏÙÞËÚÏÑÄØËÖÕØÚ¦à
ÚÕß9L\[LYZÕßÖËØÞØËÜÓÁÔÕÝÑÒ¦ÊÕÝÖÇØÕßÙÃÇàËÞÇÓÎÒÂÑËØÊÕÌÕØÃÇ
ÄÚÇÔÚÕÖËÚØÁÒÇÏÕÑßÓÇÏÔÄÚÇÔÙÚÇ
ÊÕÒ¦ØÏÇÚÕÈÇØÁÒÏÖÕÒÆÖØÕÚÕÆ
ÊËÞÛËÃÖÒÂÍÓÇÇÖÄÚÎÔÑÇÚ¦ØØËßÙÎ
ÚÕßÓÇÆØÕßÞØßÙÕÆ®
ØËßÔÇÚÎÝ-LKLYHS9LZLY]LÚÕß
¦ÔÙÇÝÖÕßÊÄÛÎÑËÙÚÎÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇ
ÓÁÙÇÙÚÕÔÖØÃÒÏÕÊÏÇÖÏÙÚ×ÔËÏÖÜÝ
ÇÔÚÕÖËÚØÁÒÇÏÕÖÇØÇÓÁÔËÏÙËËÖÃÖËÊÇÑ¦ÚÜÇÖÄÊÕÒ¦ØÏÇÚÕÈÇØÁÒÏ
ÙÞËÊÄÔ ÚÜÔËÚÇÏØËÏ×ÔÊÏÆÒÏÙÎÝ
ÊËÔÛÇÛËÜØÕÆÔÚÇÏÖÒÁÕÔÌËØÁÍÍßËÝ
¡ËÍ¦ÒÇÕÔÄÓÇÚÇÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝËÔËØÍËÏÇÑÂÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝ
ËÚÕÏÓ¦àÕÔÚÇÏÔÇßÖÕÈ¦ÒÕßÔÇÃÚÎÙÎÖØÕÙÚÇÙÃÇÝÇÖÄÚÕßÝÖÏÙÚÜÚÁÝ
ÂÖØÕÙÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÙßÓÈÕÆÒÕßÝÍÏÇ
ÚÎÔÇÔÇÊÏ¦ØÛØÜÙÎÚÕßÏÒÏÍÍÏ×ÊÕßÝ
ÞØÁÕßÝÚÕßÝ©ÒÕÏÇßÚÕÃÕÏÙÆÓÈÕßÒÕÏÇÔÇÊÏ¦ØÛØÜÙÎÝÁÞÕßÔÖÕÒÒÂ
ÊÕßÒËÏ¦ÑÇÏÇßÚÄÓ¦ÒÒÕÔÛÇÙßÔËÞÏÙÚËÃÑÇÏÖÁØÇÔÇßÚÕÆÚÕßÁÚÕßÝ
ÍÏÇÚÃÓ¦ÒÒÕÔÛÇÑØÇÚÂÙËÏÞØÄÔÏÇ
ÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ®ÙÞÕÒÏ¦àËÏÕ¬àÁÏÓÝ
ÕßÁÙÚÇÖÄÚÎÔËÖËÔÊßÚÏÑÂÚØ¦ÖËàÇ,]LYJVYL0:0ÆÓÌÜÔÇÓËÔÕÓÏÑÕÆÝÙßÓÈÕÆÒÕßÝËÖÃÛËÓ¦ÚÜÔ
ËÔÁØÍËÏÇÝÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝ/H`ULZHUK
)VVULÖËØÃÖÕßÕÏÓÏÙÁÝÇÖÄÚÏÝ
ÇÔËÐ¦ØÚÎÚËÝÖËÚØËÒÇáÑÁÝÚÜÔ
ÛÇÇÔÇÍÑÇÙÚÕÆÔÔÇËÐËÚ¦ÙÕßÔÑ¦ÛË
ËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÂÍÏÇÔÇÊÏÇÙÌÇÒÃÙÕßÔ
ØËßÙÚÄÚÎÚÇ©ÖÜÝÚÕÔÃàËÏ¦ÒÒÜÙÚËÕ¡Ö¦ÔÚÏ ÒÇØÑÙßÔËØÍ¦ÚÎÝ
ÚÂÝËÔÒÄÍÜËÚÇÏØËÃÇÝÕÏÑØÇÊÇÙÓÕÃÇÖÄÚÎÔÑÇÚ¦ØØËßÙÎÚÎÝÚÏÓÂÝ
ÚÕßÖËÚØËÒÇÃÕßÛÇÍÃÔÕßÔÇÏÙÛÎÚÕÃ
ÙËÄÒÎÚÎÔÇÍÕØ¦®ÕÒÒÁÝÇÖÄÚÏÝ
ËÚÇÏØËÃËÝÖÕßÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏ
ÙÚÎÔËÖËÐËØÍÇÙÃÇÚÕßÖËÚØËÒÇÃÕßÙÚÎÔÇÖÕÛÂÑËßÙÂÚÕßÙÚÎÓËÚÇÌÕØ¦ÑÇÏÖØÕ×ÛÎÙÂÚÕßÙÚÎÔ
ÇÍÕØ¦ËÐÁÊÏÊÇÔÞØÁÕÝÍÏÇÔÇÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÂÙÕßÔËÐÇÍÕØÁÝÔ¦ÓËÙ¦
ÚÕßÝÑÇÏÕÖËÚØËÒÇáÑÄÝÑÕÒÕÙÙÄÝ
6JJPKLU[HS7L[YVSL\TÖÕßËßËÒÖÏ-

ÙÚÕÆÙËÄÚÏÖÜÒ×ÔÚÇÝÖËØÏÕßÙÏÇÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÚÕßÛÇÑÇÚÄØÛÜÔËÔÇ
ÖËØÏÕØÃÙËÏÚÕÞØÁÕÝÚÕßÖÕßÙÚÇ
ÚÁÒÎÚÕßÖËØÇÙÓÁÔÕßÁÚÕßÝÖÒÎÙÃÇàËÚÇ ÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÓËÚ¦ÚÎÔ
ËÐÇÍÕØ¦ÚÎÝ(UHKHYRV7L[YVSL\T
ÑÚÕÚËÁÞËÏÖØÕÞÜØÂÙËÏÊÆÕÌÕØÁÝ
ÙËÓËÃÜÙÎÚÕßÑÄÙÚÕßÝÑÇÏÁÞËÏÖËØÏÑÄÉËÏÊØÇÙÚÏÑ¦ÚÇÓËØÃÙÓÇÚÇ
ÂÓËØÇÖÕÒÒÁÝËÚÇÏØËÃËÝÚÕß
ÑÒ¦ÊÕßÖØÕÙÖÇÛÕÆÔÔÇÊÏÇÙÌÇÒÃÙÕßÔØËßÙÚÄÚÎÚÇÑÇÏÔÇÑÇÛÎÙßÞ¦ÙÕßÔÚÕßÝÓËÚÄÞÕßÝÚÕßÝ ¦ÖÕÏËÝ
ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÇÄØÏÇÚÎÝÞØËÕÑÕÖÃÇÝÑÇÏÕÏÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝ
ËÚÕÏÓ¦àÕÔÚÇÏÔÇÇÍÕØ¦ÙÕßÔÖËØÏÕßÙÏÇÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÚÕßÝÑÇÏÔÇÙßÓÖËØÏÒ¦ÈÕßÔÙÚÇÞÇØÚÕÌßÒ¦ÑÏ¦
ÚÕßÝÖËÚØËÒÇÏÕÖÎÍÁÝÑÇÏÑÕÏÚ¦ÙÓÇÚÇÌßÙÏÑÕÆÇËØÃÕß¡ÃÇËÐÇßÚ×ÔÎ:HS[*YLLR4PKZ[YLHTÖÕß
ÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏËÃÚÇÏÙÚÎÒËÑ¦ÔÎÚÕß
§ÚÁÒÇÍÕßËØÙÚÕ¬ÁÐÇÝÖØÏÔÇÑÄÓÎ
ÇÖÄÚÏÝÇÙÆÒÒÎÖÚËÝËÐËÒÃÐËÏÝÇßÚÂÝ
ÚÎÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÝÑÇÏÚÎÔßÖÕÞ×ØÎÙÎÚÎÝÚÏÓÂÝÚÕßÇØÍÕÆÙËÇØÔÎÚÏÑÄÖØÄÙÎÓÕËÃÞËÂÊÎÖØÕÙÒ¦ÈËÏ
ÚÎÔ1LMMLYPLZ-PUHUJPHSÑÇÏÔÕÓÏÑÕÆÝ
ÙßÓÈÕÆÒÕßÝÚÎÝ2PYRSHUK ,SSPZ
ÍÏÇÔÇÓËÒËÚÂÙÕßÔÚÏÝÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÇÔÇÊÏ¦ØÛØÜÙÎÝÚÕßÞØÁÕßÝÚÎÝ
¬ØÇÖËàÏÑÁÝÖÎÍÁÝÇÔÇÌÁØÕßÔÖÜÝ
ÚÏÝËÖÄÓËÔËÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÛÇßÖÕÈ¦ÒÕßÔÇÃÚÎÙÎÖØÕÙÚÇÙÃÇÝÇÖÄÚÕßÝ
ÖÏÙÚÜÚÁÝÚÕßÝÖÕÒÒÁÝÙÞÏÙÚÕÒÏÛÏÑÁÝ
ÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝÇÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔÁÚÙÏ
ÚÇÞÔ¦ØÏÇÚÎÝ>OP[PUN7L[YVSL\T
ÖÕßÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÚÎÔÖÚ×ÞËßÙÂÚÎÝ
ÙÚÏÝÇØÞÁÝÖØÏÒÃÕßÞÕßÔËÖÃÙÎÝ
ÖØÕÙÒ¦ÈËÏÙßÓÈÕÆÒÕßÝÍÏÇÚÎÔÇÔÇÊÏ¦ØÛØÜÙÎÚÕßÞØÁÕßÝÚÕßÝÖÕÒÒÁÝ
ÓÏÑØÕÆÂÓËÙÇÃÕßÓËÍÁÛÕßÝËÔËØÍËÏÇÑÁÝÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÎÝÚÎÝ
*OLZHWLHRL,ULYN`*VYWÆÓÌÜÔÇ
ÓËÚÕÔÕÃÑÕÖÏÙÚÕÒÎÖÚÏÑÂÝÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÝ-P[JO9H[PUNZÚÇÓÎËÐßÖÎØËÚÕÆÓËÔÇÊ¦ÔËÏÇÚÕßÑÒ¦ÊÕßÛÇ
ÌÛ¦ÙÕßÔÌÁÚÕÝÙÚÕ ÚÕßÙßÔÄÒÕßÚÕÏÞËÃÇÚÎÝ4HYRL[(_LZZ¦ÒÒÜÙÚËÌÁØÕßÔÙÞËÊÄÔÚÕ ÚÜÔ
ËÚÇÏØÏÑ×ÔÕÓÕÒÄÍÜÔÚÕßÑÒ¦ÊÕßÔÇ
ÖÜÒËÃÚÇÏÑ¦ÚÜÇÖÄÚÇÙËÔÚÝÇÔ¦
ÊÕÒ¦ØÏÇÕÔÕÓÇÙÚÏÑÂÝÇÐÃÇÝ

Μέτρα από Ε.Ε. κατά της δαιμονοποίησης των κεραιών 5G
Μετά ÚÕÔ ÇÍÑÄÙÓÏÕ©ØÍÇÔÏÙÓÄ±ÍËÃÇÝ©±ÁØÞËÚÇÏÑÇÏÎßØÜÖÇáÑÂ
ÖÏÚØÕÖÂÔÇÞÇØÇÑÚÎØÃÙËÏÇÔÇÒÎÛÂ
ÚÎÔËÃÊÎÙÎMHRLUL^ZÄÚÏÕÏÑËØÇÃËÝÑÏÔÎÚÂÝÚÎÒËÌÜÔÃÇÝÎÝÍËÔÏ¦Ý
ÓËÚÇÊÃÊÕßÔÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄ
ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÙÆÔÚÕÓÇÔÇÑÇÒÁÙËÏÚÏÝ
ËÛÔÏÑÁÝØßÛÓÏÙÚÏÑÁÝÇØÞÁÝÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×ÔÔÇÚÕÖØ¦ÐÕßÔ
ÊÎ×ÝÁÔÇÈÇÛÓÄØÄÒÕÖØÕÌÆÒÇÐÎÝÚÜÔÑÇÚÇÔÇÒÜÚ×ÔÇÖÄÚÁÚÕÏÕßÝËÃÊÕßÝÚËØÇÚ×ÊËÏÝÇÔÇÒÂÛËÏËÝÁÞÕßÔÇÔÇÒ¦ÈËÏÕÏËÚÇÏØËÃËÝ
ÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝÖÕßÒËÏÚÕßØÍÕÆÔÊÎÓÕÌÏÒËÃÝÖÒÇÚÌÄØÓËÝÄÖÜÝ
-HJLIVVR;^P[[LYÑ¦©ÏÚËÒËßÚÇÃËÝ
ÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÔÇÙÈÂÔÕßÔÇÖÄÚÏÝ

ÖÒÇÚÌÄØÓËÝÚÕßÝÙÞÄÒÏÇÖÕßÇÌÕØÕÆÔÚÎÔËÖÏÑÏÔÊßÔÄÚÎÚÇÚÜÔÑËØÇÏ×Ô.ÜÝÌÕØÁÜÔÓËÚ¦ÊÕÙÎÝÚÕß
ÑÕØÜÔÕáÕÆ
©ÙÕÑÇÏÇÔÌÇÃÔËÚÇÏÖÇØ¦ÒÕÍÕ
ÙÚÏÝÖØÏÒÃÕßÕÃÊÏÕÝÕ©±ÇÔÇÍÑ¦ÙÚÎÑËÔÇÞÇØÇÑÚÎØÃÙËÏMHRL
UL^ZÚÎÊÏ¦ÊÕÙÎÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÓÁÙÜÚÜÔÑËØÇÏ×ÔÑÏÔÎÚÂÝÚÎÒËÌÜÔÃÇÝ©ÏÏÕÃÊËÔÊÏÇÊÃÊÕÔÚÇÏÓÁÙÜÚÜÔ
ÎÒËÑÚØÕÓÇÍÔÎÚÏÑ×ÔÑßÓ¦ÚÜÔÑÇÏ
ÚÎÝÑÏÔÎÚÂÝÚÎÒËÌÜÔÃÇÝ®ÇÔÁÌËØË
ÑÇÛ×ÝÖÕÒÒÕÃÙÚÕÔÖÒÇÔÂÚÎÙßÔÊÆÇÙÇÔÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇÚÕß*6=0+ ÓË
ÚÎÔÁÔÇØÐÎÚÎÝÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÊÏÑÚÆÜÔ
.ÙËÊÏ¦ÌÕØËÝÞ×ØËÝÚÕßÖÒÇÔÂÚÎ
Ð¦ÒÒÕßÕ©±ÙÚÎÔÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎ

ÖÕßËÐÁÊÜÙËÙÎÓËÃÜÔËÄÚÏËÔ×ÖÕÒÒÁÝÞ×ØËÝÁÞÕßÔÖØÕÙÈÒÎÛËÃÇÖÄÚÕÔ
ÏÄËÔÚÕÆÚÕÏÝÊËÔÊÏÇÛÁÚÕßÔÊÃÑÚßÇ
ÑÏÔÎÚÂÝÚÎÒËÌÜÔÃÇ.
ÚÕÖÒÇÃÙÏÕÇßÚÄÑÏÔÎÚÕÖÕÏËÃÚÇÏ
ÑÇÏÎßØÜÖÇáÑÂÖÏÚØÕÖÂÙÞËÊÏ¦àÕÔÚÇÝÑßØÃÜÝÓÁÚØÇËÔÎÓÁØÜÙÎÝ
ÚÕßÑÕÏÔÕÆÑÇÏÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÁÔÇÔÁÕ
ÛËÙÓÏÑÄÖÒÇÃÙÏÕÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÚÜÔ
ÑËØÇÏ×ÔÑÏÔÎÚÂÝÚÎÒËÌÜÔÃÇÝ.¬Ç
ÓÁÚØÇÇßÚ¦ÁØÞÕÔÚÇÏÜÝÇÔÚÏÙÚ¦ÛÓÏÙÓÇÙÚÎÔÖÇØÇÖÒÎØÕÌÄØÎÙÎÇÒÒ¦
ÑÇÏÙÚÎÊÏËÆØßÔÙÎÚÕßÑÏÔÂÓÇÚÕÝ®
ÑÇÚ¦ÚÜÔÑËØÇÏ×ÔÑÏÔÎÚÂÝÚÎÒËÌÜÔÃÇÝÑÇÏÏÊÃÜÝÙÚÇÊÃÑÚßÇ.ÚÎÞ×ØÇÓÇÝÊËÔßÖÂØÐÇÔÑØÕÆÙÓÇÚÇÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÝÑËØÇÏ×ÔÄÓÜÝßÖÂØÐÇÔ

ÙË¦ÒÒËÝÞ×ØËÝÓËÚÇÐÆÚÜÔÕÖÕÃÜÔ
ÎØËÚÇÔÃÇÎ©ÒÒÇÔÊÃÇÑ¦ÚÏÝÞ×ØËÝÇßÚÁÝÖÕÒÁÓÏÕÏÑËØÇÏ×ÔÈÇÔÊ¦ÒÏÙÇÔÏÙÚÕÆÝÑÇÏÑËØÇÏÕÙßÙÚÂÓÇÚÇ
ËÏÊÏÑ¦ËÑËÃÔÜÔÖÕßßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔÚÎ
ÒËÏÚÕßØÍÃÇÊÏÑÚÆÜÔÑÏÔÎÚÂÝÚÎÒËÌÜÔÃÇÝ.¡ÁÙÇÙÚÎÔ¦ÍÔÕÏ¦ÚÕßÝ
Ó¦ÒÏÙÚÇÕØÏÙÓÁÔÕÏÁÑÇÉÇÔÑËØÇÃËÝ
ÑÏÔÎÚÂÝÚÎÒËÌÜÔÃÇÝÎÝÍËÔÏ¦Ý.
ÛËÜØ×ÔÚÇÝÚËÝÑËØÇÃËÝ.
ÚÎÔÒÒ¦ÊÇÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÁÞËÏÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃÓÏÇÔÁÇÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÖÕßÕÔÕÓ¦àËÚÇÏ§Ë¦ÖÕÒÎÐ¦ØÞËÏÇßÑÇÈÎÚÚÄÝ ÕÒÜÔ¦ÑÏ
ÑÆàÎÕÒÆÍÜÔÕÖÏÚØÕÖÂÍ×ÔÇ
àÜÂÝ®ÎÕÖÕÃÇÑÇÚÇÌÁØËÚÇÏÑÇÚ¦
ÚÎÝÑÏÔÎÚÂÝÚÎÒËÌÜÔÃÇÝÑÇÏÏÊÏÇÃ-

ÚËØÇÑÇÚ¦ÚÎÝÑÏÔÎÚÂÝÚÎÒËÌÜÔÃÇÝ
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Αφορολόγητα τα ενοίκια που έχουν
μειωθεί κατά 40% στην Ελλάδα

Αμερικανικό ενδιαφέρον
για επενδύσεις μετά
την άρση των μέτρων

Τρία σενάρια ελάφρυνσης των ιδιοκτητών εξετάζει το οικονομικό επιτελείο

Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Τρία σενάρια για την ελάφρυνση
των ιδιοκτητών ακινήτων που χάνουν το 40% των μισθωμάτων τους
για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και
ενδεχομένως τον Μάιο επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο με
το επικρατέστερο να προβλέπει ότι
τα ενοίκια των ανωτέρω μηνών θα
είναι αφορολόγητα. Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν τις
προσεχείς μέρες και όπως αναφέρει
στην «Κ» ανώτατο στέλεχος του
υπουργείου Οικονομικών, «από τη
στιγμή που χάνεται εισόδημα, το
πιθανότερο είναι η ελάφρυνση να
προκύψει από τη φορολογία εισοδήματος χωρίς να αποκλείονται
άλλα εναλλακτικά σενάρια ή η συνδυαστική εφαρμογή τους με στόχο
να μην πληγούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων.
Ο ίδιος παράγων αφήνει ανοιχτό
το ενδεχόμενο το μέτρο της μείωσης
του ενοικίου για τις πληττόμενες
επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους εργαζόμενους σε
πληττόμενες επιχειρήσεις αλλά και
τη φοιτητική στέγη να επεκταθεί
και τον Μάιο, κάτι που θα αποφασισθεί τις επόμενες μέρες.

Το «αγκάθι»
Το μεγάλο αγκάθι στην όλη διαδικασία είναι ότι αρκετοί επαγγελματίες δεν έχουν δηλώσει ότι κάνουν χρήση της νομοθεσίας που
προβλέπει το μειωμένο ενοίκιο
κατά 40%. Το γεγονός αυτό δεν επιτρέπει στο ελληνικό Δημόσιο να
έχει τον ακριβή αριθμό των ιδιοκτητών ακινήτων που χάνουν τμήμα του ενοικίου, κάτι το οποίο θα
πρέπει να λυθεί άμεσα, διαφορετικά
δεν θα μπορέσουν να τους χορηγηθούν οι εκπτώσεις, χωρίς μάλιστα
να είναι αυτοί υπαίτιοι.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα
τρία σενάρια που επεξεργάζεται
το οικονομικό επιτελείο προβλέπουν:
1. Η ελάφρυνση να γίνει μέσω
του φόρου εισοδήματος και συγκεκριμένα της κλίμακας φορολόγησης των εισοδημάτων από ενοί-
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Το γεγονός πως αρκετοί επαγγελματίες δεν έχουν δηλώσει ότι κάνουν χρήση της νομοθεσίας που προβλέπει το

μειωμένο ενοίκιο δημιουργεί προβλήματα στη διαδικασία καταγραφής των ιδιοκτητών που έχουν πληγεί.

κια. Συγκεκριμένα, για τους μήνες
που οι ιδιοκτήτες ακινήτων χάσουν
το 40% του ενοικίου θα προβλέπεται
ότι το υπόλοιπο ποσό θα είναι αφορολόγητο. Για παράδειγμα, στην
περίπτωση που κάποιος ιδιοκτήτης
ακινήτου έχει μισθωμένο ακίνητο
σε πληττόμενη επιχείρηση με το
μίσθωμα να ανέρχεται στα 1.000
ευρώ μηνιαίως, το σύνολο του ποσού των τριών μηνών (3.000 ευρώ
εφόσον επεκταθεί και στον Μάιο)
δεν θα φορολογηθεί. Για το εν λόγω
ποσό θα κατέβαλε φόρο 450 ευρώ,
ενώ με το ανωτέρω σχέδιο για το
ποσό αυτό δεν θα πληρώσει φόρο.
Στην περίπτωση αυτή το ελληνικό
Δημόσιο προχωρεί σε μία σχετικά
μικρή ελάφρυνση, δεδομένου ότι
ο ιδιοκτήτης του ακινήτου θα έχει
χάσει 1.200 ευρώ από τη μείωση
του ενοικίου κατά 40%.
Ωστόσο, στην περίπτωση που
έχει και άλλα ακίνητα η αφαίρεση
των 3.000 ευρώ από τη φορολογία
ενδεχομένως να μεταφέρει σε χαμηλότερο φορολογικό κλιμάκιο τα
υπόλοιπα μισθώματα από ακίνητα.
Αυτό βέβαια, προϋποθέτει κάποιος
ιδιοκτήτης να έχει αρκετά ακίνητα

με υψηλά μισθώματα. Υπενθυμίζεται ότι τα εισοδήματα από ακίνητα
φορολογούνται αυτοτελώς. Για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ συντελεστής 15%, από 12.001 ευρώ έως
35.000 ευρώ με συντελεστή 35%
και πάνω από 35.000 ευρώ με συντελεστή 45%. Ουσιαστικά το εναπομείναν ποσό (60%) είναι αφορολόγητο, καθότι το υπόλοιπο ποτέ
δεν εισπράχθηκε.Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα κληθούν να υποβάλουν
δήλωση «ζημίας», ενδεχομένως αυτό να γίνει μέσω του εντύπου Ε2
(αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων) κατά τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων
το 2021 (εισοδήματα 2020), καθότι
η μείωση αφορά εισόδημα του τρέχοντος έτους.
2. Η έκπτωση 5% του φορολογητέου εισοδήματος από μισθώματα
ακινήτων χωρίς δικαιολογητικά
(που αφορούν δαπάνες ανακαίνισης,
συντήρησης κ.λπ. του ακινήτου)
να διπλασιασθεί και να φθάσει το
10%. Δεν αποκλείεται το σενάριο
αυτό να εφαρμοστεί συνδυαστικά
με το πρώτο και κύριο σενάριο των
«αφορολόγητων ενοικίων».

ΑΡΘΡΟ

3. Το τρίτο σενάριο προβλέπει
τη μείωση ΕΝΦΙΑ για τους ιδιοκτήτες των οποίων το μίσθωμα
έχει συρρικνωθεί κατά 40%. Οπως
αναφέρει στέλεχος του υπουργείου
Οικονομικών, η μείωση δεν θα
είναι οριζόντια και θα αφορά αυτούς που πλήττονται κατ’ αναλογίαν των απωλειών που θα έχει ο
καθένας. Σύμφωνα μάλιστα με τον
υφυπουργό Οικονομικών Θ. Σκυλακάκη, οι φορολογικές ελαφρύνσεις – που σχεδιάζονται για τους
ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι θα
εισπράξουν φέτος μικρότερα εισοδήματα λόγω της έκπτωσης 40%
στα μισθώματα επαγγελματικής
στέγης, πρώτης κατοικίας και φοιτητικής στέγης που προβλέπεται
για όσους πλήττονται – θα είναι
κλιμακωτές, ανάλογα με τις απώλειες που έχουν υποστεί. Οι μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ δεν θα αφορούν
όσους εκμισθώνουν κατοικίες μέσω
κάποιας πλατφόρμας βραχυχρόνιας
μίσθωσης τύπου Airbnb.
Τέλος το μέτρο θα αφορά μόνο
όσους εξοφλήσουν τον φόρο εφάπαξ στην καταληκτική ημερομηνία
της πρώτης δόσης.

Ανανεωμένο ενδιαφέρον για δραστηριοποίηση στην Ελλάδα, μόλις οι
συνθήκες της απεμπλοκής από τα
μέτρα για την πανδημία το επιτρέψουν, εκδηλώνεται από τις ΗΠΑ.
Αυτό προκύπτει από διευρυμένη
τηλεδιάσκεψη στην οποία συμμετείχαν αμερικανικοί όμιλοι και ο υφυπουργός Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία, Κώστας Φραγκογιάννης μαζί με τον πρέσβη των
ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρεϊ Πάιατ.
Την ψηφιακή συζήτηση στρογγυλής
τραπέζης διοργάνωσε η διεθνούς
εμβέλειας αμερικανική δεξαμενή
σκέψης Business Council for International Understanding (BCIU) με
κύριο θέμα τις επενδυτικές προοπτικές και ευκαιρίες που διανοίγονται
στην Ελλάδα. Απευθυνόμενος σε
ακροατήριο περίπου τριάντα εκπροσώπων μεγάλων αμερικανικών εταιρειών, πολλές εκ των οποίων περιλαμβάνονται στο US Fortune 500
και από κλάδους όπως η ενέργεια,
τα ακίνητα, ο τουρισμός, ο ασφαλιστικός και οι χρηματοοικονομικές
υπηρεσίες, ο Κ. Φραγκογιάννης διαπίστωσε την ύπαρξη διεθνούς αναγνώρισης για τον αποτελεσματικό
και γρήγορο τρόπο με τον οποίο η
ελληνική κυβέρνηση αντιμετώπισε
την πανδημία COVID-19. Ο ίδιος τόνισε ότι η Ελλάδα αναδεικνύεται
πρωτοπόρος στην αντιμετώπιση διεθνών προκλήσεων, καθιστώντας την
αξιόπιστο εταίρο και σταθερό επενδυτικό προορισμό. Στη συζήτηση
σημειώθηκε πως η κρίση της πανδημίας δημιουργεί νέα δεδομένα και
ευκαιρίες στον τρόπο λειτουργίας
των διεθνών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων και αναγνωρίστηκε
ότι, όπως δήλωσε και ο υφυπουργός
Εξωτερικών, η Ελλάδα προετοιμάζεται με γοργούς ρυθμούς για «την
επόμενη μέρα». Συζητήθηκαν επίσης
οι βασικοί άξονες του υπό κατάρτιση
νέου επενδυτικού πλαισίου και οι
δυνατότητες που υφίστανται στην
Ελλάδα για στρατηγικούς επενδυτές,
με έμφαση στις καινοτόμες, νεοφυείς
επιχειρήσεις στους τομείς, μεταξύ
άλλων, της ψηφιακής οικονομίας,
των ΑΠΕ και των υπηρεσιών.
Ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρεϊ
Πάιατ σε ανάρτησή του στο Twitter

υπογράμμισε την «εξαιρετική» εμπορική συνεργασία ΗΠΑ - Ελλάδας
και τις «πολλές ευκαιρίες για ανάπτυξη
αμφίδρομων επενδύσεων σε βασικούς
τομείς». «Καθώς η Ελλάδα αναδύεται
από την κρίση της πανδημίας, οι οικονομικοί δεσμοί βρίσκονται στην
πρώτη γραμμή της ατζέντας μας»,
σημείωσε.
Ο Αμερικανός διπλωμάτης κατά
τη διάρκεια της συζήτησης, επιβεβαίωσε τους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ
Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών,
μιας σχέσης που έχει αποκτήσει στρατηγικό χαρακτήρα και η οποία βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και
την εμπιστοσύνη, καθώς η Ελλάδα
αποτελεί πυλώνα σταθερότητας και
ελευθερίας στην ευρύτερη περιοχή
της Ανατολικής Μεσογείου. Η τηλεδιάσκεψη του Business Council for
International Under-standing που
έγινε την Πέμπτη έρχεται ως συνέχεια
των διμερών πολιτικών και επιχειρηματικών επαφών που έχουν ξεκινήσει μετά τα μέσα του περασμένου
έτους.

Πού εστιάζουν
Οι πρώτες βάσιμες προσδοκίες
για την προσέλκυση σημαντικών
αμερικανικών επενδυτικών κεφαλαίων στη χώρα σε τομείς όπως οι
ιδιωτικοποιήσεις, η ενέργεια, η τεχνολογία, τα ακίνητα, η άμυνα αλλά
και σε συμμετοχές χαρτοφυλακίου
εδραιώθηκαν τον περασμένο Σεπτέμβριο κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης του Αμερικανού
υπουργού Εμπορίου Γουίλμπουρ Ρος.
Κλιμακώθηκαν, πίσω από τα φώτα
της δημοσιότητας των διεθνών συναντήσεων κορυφής στη Νέα Υόρκη
στα τέλη Σεπτεμβρίου, οπότε και ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε σειρά επαφών
με επιχειρηματίες και επικεφαλής
διαχειριστές κεφαλαίων αθροιστικής
αξίας υψηλότερης των πέντε τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Επαφές που
συνέχισε και ωρίμασε τόσο ο υφυπουργός Εξωτερικών για την οικονομική διπλωματία, Κώστας Φραγκογιάννης ο οποίος και πραγματοποίησε πλήθος συναντήσεων έκτοτε,
όσο και ο υπουργός Ανάπτυξης Αδωνις Γεωργιάδης αλλά και στενοί συνεργάτες και σύμβουλοι του πρωθυπουργού.

/ Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ

Πωλήσεις και ενοικιάσεις εν μέσω lockdown
Δύο καίρια ερωτήματα για την πορεία
της κτηματαγοράς, είναι πρώτον η
στασιμότητα στις πωλήσεις και δεύτερον, τι πρέπει να γίνει με τα ενοίκια. Και επειδή φαίνεται διάφορα
σχετικά ρεπορτάζ να αποτυγχάνουν
να δώσουν ολοκληρωμένη εικόνα
και προβάλλουν επιλεκτικές ατάκες
και σχόλια, είμαι αναγκασμένος να
δώσω μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση.
Μέχρι τα μέσα Μαρτίου του τρέχοντος έτους, οι συναλλαγές κινούνταν με δυνατό μομέντουμ το οποίο
ήταν πολύ κοντά σε αριθμούς με
την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο τρίμηνο
του 2020 κατέγραψε 2.701 πωλήσεις/
μεταβιβάσεις παγκύπρια και αντάλλαξαν χέρια ακίνητα συνολικής δηλωμένης αξίας €533 εκ. περίπου.
Κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σημειώθηκαν 3.364 πωλήσεις/
μεταβιβάσεις και αντάλλαξαν χέρια
ακίνητα συνολικής δηλωμένης αξίας
€796 εκ περίπου. Παρόλο που εκ
πρώτης όψεως φαίνεται η φετινή
τριμηνία να είναι χειρότερη από
την περυσινή, θα πρέπει να ληφθεί
υπόψη, πρώτον, το γεγονός ότι ο
φετινός Μάρτιος ουσιαστικά μετρά
κατά το ήμισυ και, δεύτερον, η φετινή διμηνία (Ιανουάριος και Φεβρουάριος) ήταν καλύτερη από την
αντίστοιχη περυσινή.
Το lockdown τόσο της κυπριακής








Η αγορά των ακινήτων
δεν είναι ένα πρόσκαιρο
επενδυτικό σπορ. Συνεπώς η συντριπτική πλειοψηφία των ντόπιων
αγοραστών θα ανακτήσει το ενδιαφέρον της
το επόμενο διάστημα
και όπως η κατάσταση
ομαλοποιείται.
οικονομίας, όσο και της παγκόσμιας
έχει σαν συνέπεια τον μηδενισμό
της όποιας οικονομικής δραστηριότητας. Το ερώτημα είναι αν με την
άρση των περιοριστικών μέτρων θα
επανέλθουμε από εκεί που μείναμε.
Η εύκολη και πιο προφανής απάντηση είναι πως όχι. Από τη στιγμή
που η άρση των περιοριστικών μέτρων θα γίνει σταδιακά και από τη
στιγμή που υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα σε σχέση με την εξωγενή ζήτηση, είναι λογικά αναμενόμενο τα
πράγματα να μην επανέλθουν εκεί
που τα αφήσαμε.
Όμως υπάρχει μια ιδιαιτερότητα.
Ο μηδενισμός της οικονομικής δραστηριότητας δεν οφείλεται σε φυσική

Παράλογη είναι η απαίτηση κάποιων όπως γίνει νομοθετική ρύθμιση για μείωση των ενοικίων. Κάτι τέτοιο εκτός του ότι είναι αντισυνταγματικό, θα είναι
και καταστροφικό για την έλκυση επενδύσεων.
κόπωση της οικονομίας συνεπεία
της οποίας θα ήταν μια βαθιά ύφεση.
Στην προκειμένη περίπτωση κατεβάσαμε τους διακόπτες για άλλους
(υγειονομικούς) λόγους. Η κατάσταση προσομοιάζει της περίπτωσης
όπου ένας κεραυνός προκαλεί γενική
διακοπή ρεύματος και νεκρώνουν
σχεδόν τα πάντα. Με την επαναφορά του ρεύματος σχεδόν όλα επανέρχονται σε κατάσταση λειτουργίας.
Λέω σχεδόν όλα επειδή κατά την
επαναφορά του ρεύματος είναι πολύ
πιθανόν να υπάρξει μια στιγμιαία
υπέρταση η οποία μπορεί να δημιουργήσει οτιδήποτε από μια ελαφριά
έως και μόνιμη βλάβη σε κάποιες
συσκευές. Έτσι ακριβώς θα συμβεί

και στην προκειμένη περίπτωση:
πλείστες των επιχειρήσεων θα επανέλθουν σε καθεστώς λειτουργίας
κανονικά, κάποιες άλλες θα μετρήσουν διαχειρίσιμες ζημιές και κάποιες
άλλες (πολύ λίγες) δυστυχώς δύσκολα
θα αντέξουν. Γι’ αυτό κρίνουμε και
τα μέτρα που λήφθηκαν από την
κυβέρνηση ως πολύ θετικά, επειδή
ελαχιστοποιούν την πιθανότητα αύξησης της ανεργίας και ελαφρύνουν
τις χρηματοροές όλων το αμέσως
επόμενο διάστημα μέχρι να επανέλθει πλήρως η κανονικότητα.
Η αγορά των ακινήτων δεν είναι
ένα πρόσκαιρο επενδυτικό σπορ.
Συνεπώς η συντριπτική πλειοψηφία
των ντόπιων αγοραστών θα ανα-

κτήσει το ενδιαφέρον της το επόμενο
διάστημα και όπως η κατάσταση
ομαλοποιείται. Οι τιμές δεν θα επηρεαστούν αρνητικά σε μεγάλο βαθμό
επειδή θα ισχύσει και εδώ ό,τι ισχύει
για ένα σωρό από άλλα αγαθά. Αυτή
τη στιγμή για τα πλείστα αγαθά δεν
υπάρχει ούτε ζήτηση, ούτε προσφορά. Αν υπήρχε προσφορά αλλά όχι
ζήτηση, τότε θα ήταν λόγος ανησυχίας.
Ανάλογη πορεία θα έχουν και οι
ενοικιάσεις. Στο μόνο πράγμα που
θα ήθελα να εστιάσω επ’ αυτού στο
παρόν στάδιο, είναι στην παράλογη
απαίτηση κάποιων όπως γίνει νομοθετική ρύθμιση για μείωση των
ενοικίων. Κάτι τέτοιο εκτός του ότι
είναι αντισυνταγματικό, θα είναι
και καταστροφικό για την έλκυση
επενδύσεων. Θα είναι το χειρότερο
μήνυμα που θα δώσουμε σαν επενδυτικός προορισμός καθώς αν οι
επενδυτές (ντόπιοι και ξένοι) δουν
πως οι επενδύσεις τους διακινδυνεύουν ελαφρά τη καρδία από νομοθετικές επεμβάσεις και κουρέματα
στα εισοδήματα τους, τότε απλά δεν
θα επενδύσουν. Και κάτι τέτοιο δεν
είναι αναστρέψιμο. Οι όποιες «ρυθμίσεις» ενοικίων μπορούν να γίνουν
μόνο με ανάλογα φορολογικά κίνητρα προς τους ιδιοκτήτες οι οποίοι
να ενθαρρύνονται είτε να προσφέρουν προς τους ενοικιαστές εφάπαξ
εκπτώσεις ή/ και να παρέχουν ευ-

κολίες εξόφλησης των χρωστούμενων ενοικίων σε κάποιο βάθος χρόνου. Επιπλέον τα όποια μέτρα κινήτρων θα πρέπει να αφορούν μόνο
τους ενοικιαστές που μέχρι τον Ιανουάριο/ Φεβρουάριο ήταν συνεπείς
και όχι αυτούς που στρατηγικά ή
άλλως πως έψηναν το ψάρι στα χείλη
των ιδιοκτητών αποφεύγοντας να
είναι συνεπείς με τις συμβατικές
τους υποχρεώσεις.
Η προσέγγιση άλλων πως το κράτος θα πρέπει να επιδοτεί τα ενοίκια
αφού αυτό είναι που επέβαλε τα περιοριστικά μέτρα, αν και ιδεατή,
είναι εντελώς ανέφικτη αφού το
κράτος έχει εξαντλήσει όλα τα περιθώρια δημόσιου δανεισμού για
να υποστηρίξει τα μέτρα που ήδη
εφάρμοσε βαδίζοντας όσο πατάει
η γάτα μεταξύ χρεοκοπίας και αποφυγής της. Υπό τις περιστάσεις και
με την πρόσφατη οικονομική μας
ιστορία, κανένα μέτρο στήριξης δεν
αξίζει τόσο ώστε να μας χρεοκοπήσει
και δεν χρειάζεται να εξηγήσω το
γιατί.
Είναι καιρός να δούμε ποια μέτρα
θα πρέπει να ληφθούν και ποια η
στρατηγική μας ως κράτος και ως
επιχειρήσεις για άνοιγμα νέων επενδυτικών ευκαιριών.

Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS, είναι
CEO της APS Andreou Property
Strategy - Chartered Surveyors.
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Στροβιλίζοντας νότες και ακόρντα
Οι Τρίο Τεκκέ μιλάνε στην «Κ» για τον νέο τους δίσκο «Strovilos» και τα νέα μονοπάτια που ακολουθούν
–Τα synthesizers, organ, farfisa,
δένουν με τον τζουρά και τη λογική του ρεμπέτικου/λαϊκού;
¶ ÇÚ¦Ñ¦ÖÕÏÕÔÚØÄÖÕËÖËÏÊÂ
ÇÑØÏÈ×ÝÊÁÔÕßÔÓËÚÕÔÂÞÕÚÕß
ÒÇáÑÕÆÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÑ¦ÖÜÝÁÚÙÏËÏÙÞ×ØÎÙËÇØÞÏÑ¦ÚÕVYNHUÓËÙÚßÒ
MHYMPZHÂÞÕÍÏÇÚÃÂÚÇÔÁÔÇÝÂÞÕÝ
ÚÕÔÕÖÕÃÕÈØÃÙÑËÏÝÙËÖ¦ØÇÖÕÒÒ¦ÒÇáÑ¦ÚØÇÍÕÆÊÏÇÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝ
ÚÕß»ÇØÞÏÑ¦ ÇÏÒÄÍÜÚÕßÄÚÏ
Ñ¦ÖÕÏÇÑÕÓÓ¦ÚÏÇÚÕßÊÃÙÑÕßÍÁØÔÕßÔÇØÑËÚ¦ÖØÕÝÚÕÒÇáÑÄÓÇÝÖÂÍËËÑËÃÑÇÏÑ¦ÖÜÝßÖÕÙßÔËÃÊÎÚÇ
ÕÂÛÎÙËÈÁÈÇÏÇÑÇÏÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏ
ÙÚÇÙÚÕÆÔÚÏÕÖÕßÍØ¦ÌÇÓËßÖÂØÞÇÔÑÇÏÚÁÚÕÏÇÄØÍÇÔÇÍÏÇÔÇÓÇÝ
ËÓÖÔËÆÙÕßÔØÍÄÚËØÇËÖÏÙÚØÁÌÕÔÚÇÝÍÏÇËÍÍØÇÌÁÝÙÚÎÔ ÆÖØÕ
ÇØÞÃÙÇÓËÔÇÊÕÑÏÓ¦àÕßÓËÑÇÏÊÏ¦ÌÕØÇZ`U[OLZPaLYZÑÇÏÎÒËÑÚØÕÔÏÑ¦ÄÒÇÒÕÏÖÄÔÑ¦ÖÜÝÁÊËÙÇÔ
ÄÓÕØÌÇÑ¦ÚÜÇÖÄÓÃÇÍËÔÏÑÄÚËØÎ

Συνέντευξη στον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
«Strovilos» ËÃÔÇÏÚÕÄÔÕÓÇÚÕßÚÁÚÇØÚÕßÊÃÙÑÕßÚÎÝÑßÖØÏÇÑÂÝÓÖ¦ÔÚÇÝ¬ØÃÕ¬ËÑÑÁÔÚ×ÔÎÝÔÚÜÔÃÕßBÌÜÔÂÚàÕßØ¦ÝÎÒËÑÚØÕÔÏÑ¦D
ËßÚÁØÎÝ¡ÕßÓÚàÂÝBÑÏÛ¦ØÇÌÜÔÂZ`U[OZDÑÇÏÕÍÍÒÕÞÏÒÏÇÔÄÝ
*VSPU:VTLY]LSSBÓÖ¦ÙÕDÕÕÖÕÃÕÝÑßÑÒÕÌÕØËÃÇÖÄÚÎÈØËÚÇÔÏÑÂ
ÊÏÙÑÕÍØÇÌÏÑÂ9P]LYIVH[9LJVYKZ
ÛßÍÇÚØÏÑÂÚÎÝÑÕÒÕÙÙÕÆ>VYSK
4\ZPJ5L[^VYR¡ÏÇÙßÔËØÍÇÙÃÇ
ÖÕßÁÓËÒÒËÔÇÍÃÔËÏÇÌÕÆÚÕ
ÁÔÇÑÕÓÓ¦ÚÏÚÕßÍÑØÕßÖÇÖÄÚÕÔ
ÊÃÙÑÕ:HTHZ®ËÔÚ¦ÞÛÎÑËÙËÓÏÇ
ÙßÒÒÕÍÂÚÎÝ>VYSK4\ZPJ5L[^VYR
ÓËÚÕÄÔÕÓÇ;OL9V\NO.\PKL[V
<UKPZJV]LYLK>VYSK4\ZPJ®©ÑÇÏØÄÝÙßÍÑÇÚÇÚÁÛÎÑËÑÇÏÚËÒÏÑ¦Õ
ÔÁÕÝÊÃÙÑÕÝÚÜÔ¬ØÃÕ¬ËÑÑÁÑßÑÒÕ-

«Αλλά όπως ένα φυτό
μεγαλώνοντας ελίσσεται
μέσα από ό,τι το περιτριγυρίζει, έτσι και εμείς και
η μουσική μας αλλάζουμε ανάλογα με αυτά που
μας περιβάλλουν και
μας επηρεάζουν».

Το κομμάτι t.³¨ÌK{ÜØuÑ×{É¨É³Ñ{³ÑoÑiÐÓ×ËÜ³iØÐÒ³ÑØV³{Òo~{Òo~ÈVËØÓ×ÈoÉÑÌ³iÇÊ¨Ì¨Ñ¨{ÑÌ³¨ËÑT¨Ì{Ñ~Ñ{
ÉËÑ{ÉÐÉÈÐÓÑÌÑÈ³Ì~Ñ{³³¨ÌÈÓÇiÉ³iÇÊ³È

ÌÄØÎÙËÇÖÄÚÎ9P]LYIVH[9LJVYKZ
©ÊÃÙÑÕÝÄÖÜÝÒÁÔËÙÚÎÔ ®ÕÏ
ÓÕßÙÏÑÕÃÚÎÝÓÖ¦ÔÚÇÝËÃÔÇÏÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÓÏÇÝÙÚØÕÈÏÒ×ÊÕßÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÝËÐÕßÑÇÏÚÕÄÔÕÓÇÚÎ
ÔÁÇÚÕßÝÊÕßÒËÏ¦ÑÇÚÇÙÚÇÒ¦àÕßÔ
ÓÁÙÇÙÚÇÑÇÏÔÕÆØÍÏÇÎÞÎÚÏÑ¦ÓÕÔÕÖ¦ÚÏÇÖÕßÇÑÕÒÕÆÛÎÙÇÔÓËÚÕÔ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÊÃÙÑÕÚÕßÝAP]V®
ÑÇÏÓÕÏ¦àÕßÔÁÚÕÏÓÕÏÔÇÖËØÖÇÚÂÙÕßÔÙËÇßÚ¦ÖÏÕÇÖÕÌÇÙÏÙÚÏÑÕÃ
ÇÖÄÖÕÚÁ

ÙßÔÇßÒÃËÝÑÇÏËÔÊÏ¦ÓËÙÇÎÞÕÍØÇÌÂÙËÏÝÎÞÕÍØÇÌÂÙËÏÝÔÇÙÚÁÒÒÕÔÚÇÏÓÖØÕÝÖÃÙÜÇÖÄÚÇÊÏ¦ÌÕØÇ
ÙÚÕÆÔÚÏÕÍÏÇÔÇÖØÕÙÚËÛÕÆÔ¦ÒÒÇ
ÑÇÔ¦ÒÏÇÑÇÏÂÞÕÏ´ÔÇÝÞÇÓÄÝÔ
ÚÁÒËÏÚØÄÈÏÒÕÝËÃÔÇÏÑÇÏÚÕÑÕÓÓ¦ÚÏÙÚÕÔÊÃÙÑÕÖÕßÇÌÏËØ×ÔÕßÓË
ÙÚÕÔÇÍÇÖÎÓÁÔÕÓÇÝÌÃÒÕÏ¦ÍÑÕ
Ï¦ÍÑÕßÕÕÖÕÃÕÝÁÌßÍËÇÖÄÚÎàÜÂ
ÖØÄÜØÇÖØÏÔÇÖÄÚØÃÇÞØÄÔÏÇÑÇÏ
ËÃÔÇÏËÓÖÔËßÙÓÁÔÕÇÖÄÇßÚÄÔÑÇÏ
ÚÕÔÚØÄÖÕÖÕßÁàÎÙËÚÎàÜÂÚÕß

ÍÏÇÓÁØËÝÍÏÇÔÇÚÕÔÇÖÕÚßÖ×ÙÕßÓËÇßÛÄØÓÎÚÇËÇßÚÂÚÎÊËÆÚËØÎ
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇËÃÞÇÓËÂÊÎÓ¦ÛËÏÖ×Ý
ÊÕßÒËÆÕßÔÑ¦ÖÕÏÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÃÞÇÓËÊÕÑÏÓ¦ÙËÏÇßÚÂÚÎÔÖØÕÙÁÍÍÏÙÎ
ÇØÑËÚ¦ÙËÖÕÒß¦ØÏÛÓËÝÙßÔÇßÒÃËÝ
ßÔÎÛÃÙÇÓËÊÎÒÇÊÂÔÇÖÇÃàÕßÓË
ÓËÚÇÎÒËÑÚØÏÑ¦ÄØÍÇÔÇÖÏÇÓËÚÇ
ÚÆÓÖÇÔÇÑÇÏÓËÚÎÔÑÇÏÔÕÆØÍÏÇÇßÚÂÇÃÙÛÎÙÎÚÎÝÓÕßÙÏÑÂÝÙËÙÞÁÙÎÓËÚÕÔÇÑÕßÙÚÏÑÄÚØÄÖÕÖÕß
ÖÇÃàÇÓËÇÖÄÚÕ

–Μια ερώτηση που πάντα με ενδιαφέρει… η ονομασία του δίσκου, γιατί «Strovilos»;
¶©ÚÃÚÒÕÝÈÁÈÇÏÇÖØÕÁØÞËÚÇÏ
ÇÖÄÚÕÕÓ×ÔßÓÕÑÕÓÓ¦ÚÏÖÕßÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÙÚÕÔÊÃÙÑÕÚØÄÈÏÒÕÝ
ËÃÔÇÏÓÏÇÒÁÐÎÓËÊÏ¦ÌÕØËÝÁÔÔÕÏËÝÍÏÇÓÇÝ¡ÄÔÕÑÇÏÓÄÔÕÇÔÖ¦ØÕßÓËÚÕÔÚØÄÖÕÖ×ÝËÐËÒÃÞÚÎÑËÎ
ÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇßÒÕÖÕÃÎÙÎÝÇßÚÕÆÚÕß
ÊÃÙÑÕßÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÚØÃÇÞØÄÔÏÇ
ÖÕßÚÕÔÊÕßÒËÆÕßÓËVUHUKVMM
ÍÏÇÓÇÝÖÇØÕÓÕÏ¦àËÚÇÏÓËÙÚØÄÈÏÒÕ
ÞÕÍØÇÌÂÙËÏÝÙÚÕÕÔÊÃÔÕÙÚÎ
ËßÑÜÙÃÇÙÚÎÔÛÂÔÇÚÇÐÃÊÏÇ

–Ο τέταρτος δίσκος έχει μια διαφορετική ενέργεια από τους προηγούμενους, ισχύει;
¶ÃÔÇÏÕÊÃÙÑÕÝÖÕßÑ¦ÖÜÝÑÇÚÇÙÚÇÒ¦àÕßÓËÓÁÙÇÙÚÇÑÇÏÔÕÆØÍÏÇÎÞÎÚÏÑ¦ÓÕÔÕÖ¦ÚÏÇÖÕßÇÑÕÒÕßÛÂÙÇÓËÓËÚÕÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕ
ÊÃÙÑÕAP]V®ÑÇÏÚÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÕÔÔÚØ¦ÓËØ+H]L+L9VZL
ÎÒÇÊÂÄÚÇÔÇØÞÃÙÇÓËÔÇÌÇÔÚÇàÄÓÇÙÚËÎÞÕÍØÇÌÎÓÁÔÇÚÇÑÕÓÓ¦ÚÏÇÚÕßAP]V®ÄÒÇÂÚÇÔÑÇÏÔÕÆØÍÏÇÑÇÏ¦ÍÔÜÙÚÇËÔ×ÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇ
ØÏÞÚÂÑÇÓËÄÖÜÝÄÖÜÝÓÁÙÇÙËÁÔÇ
ÇßÚÕÙÞÁÊÏÕÙÚÕÆÔÚÏÕÙÚÕÕÔÊÃÔÕ

–Ο εμπλουτισμός της ηχητικής
παλέτας σας πώς προέκυψε;
¶ßÚÄÖØÕÁÑßÉËÑ¦ÖÜÝÇßÛÄØÓÎÚÇÞÜØÃÝÏÊÏÇÃÚËØÕÖÒ¦ÔÕÎÒÇÊÂÇØÞÃÙÇÓËÔÇÎÞÕÍØÇÌÕÆÓËÙÚÕÙÚÕÆÔÚÏÕÙÚÕÕÔÊÃÔÕÑÇÏ
ÇÑÕÆÍÕÔÚÇÝÖÕÆÓÇÝÖÂÍÇÏÔËÕ
ÂÞÕÝÑÇÏÓËÚÕËßÚÆÞÎÓÇÄÚÏÙÚÕ
ÙÚÕÆÔÚÏÕÖÕßÍØ¦ÌÇÓËßÖÂØÞÇÔ
ÊÏ¦ÌÕØÇÄØÍÇÔÇÍÏÇÔÇÖËÏØÇÓÇÚÏÙÚÕÆÓËÇØÞÃÙÇÓËÔÇÖØÕÙÛÁÚÕßÓËÂÞÕßÝ¬ÇÖÒÂÑÚØÇÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÂÚÇÔÑ¦ÚÏÖÕßÊËÔËÃÞÇÓË
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙËÏÙËÑÇÔÁÔÇÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÊÃÙÑÕ

«Γενικότερα δεν υπάρχει κάποια πρόνοια για
προβολή της ντόπιας
μουσικής, η οποία δεν
μπορεί πλέον να είναι
αμελητέα ή να μπαίνει
σε δεύτερη μοίρα.
ÕÓÖØÁÒÇÖÕßÓÖÕØÕÆÓËÔÇÕÔÕÓ¦ÙÕßÓËÉßÞËÊÁÒËÏÇ®

Καιρός για διεκδίκηση

–Πιστεύετε ότι το τρίο τεκκέ, αλλά και οι άλλοι καλλιτέχνες της
Κύπρου έχουν την αποδοχή που
αξίζουν στο ραδιόφωνο και την
τηλεόραση της χώρας;
¶ÏÙÚËÆÕßÓËÄÚÏÛÇÓÖÕØÕÆÙË
ÔÇÍÃÔËÚÇÏÖÕÒÆÑÇÒÆÚËØÎÊÕßÒËÏ¦
ÙËÇßÚÄÚÕÔÚÕÓÁÇ±Ö¦ØÞÕßÔ¦ÔÛØÜÖÕÏÕÏÕÖÕÃÕÏÁÞÕßÔÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÑÇÏÚÕÓËØ¦ÑÏÑÇÏÚÕÖÇÒËÆÕßÔ
Ñ¦ÖÜÝÇÔËÐ¦ØÚÎÚÇÇÒÒ¦ÍËÔÏÑÄÚËØÇÊËÔßÖ¦ØÞËÏÑ¦ÖÕÏÇÖØÄÔÕÏÇÍÏÇ
ÖØÕÈÕÒÂÚÎÝÔÚÄÖÏÇÝÓÕßÙÏÑÂÝÎ
ÕÖÕÃÇÊËÔÓÖÕØËÃÖÒÁÕÔÔÇËÃÔÇÏ
ÇÓËÒÎÚÁÇÂÔÇÓÖÇÃÔËÏÙËÊËÆÚËØÎ
ÓÕÃØÇ±Ö¦ØÞËÏÖÇØÇÍÜÍÂÖÏÇÙÚÕÔ
ÚÄÖÕÑÇÏÚÕËÖÃÖËÊÕËÃÔÇÏÇØÑËÚ¦
ÉÎÒÄÑÇÏÞØËÏ¦àËÚÇÏÔÇÇÑÕßÙÚËÃ
ßÙÚßÞ×ÝÁÞÕßÓËÓ¦ÛËÏÙÇÔÑÆÖØÏÕÏÓÕßÙÏÑÕÃÔÇÓÎÔËÒÖÃàÕßÓË
ÂÔÇÖÇÒËÆÕßÓËÏÊÏÇÃÚËØÇÍÏÇÑ¦ÚÏ
ÑÇÒÆÚËØÕÇÖÄÇßÚÄÖÕßÓÇÝÖØÕÙÌÁØËÚÇÏÇÒÒ¦ÃÙÜÝËÃÔÇÏÑÇÏØÄÝÔÇ
ÇØÞÃÙÕßÓËÔÇÚÕÑ¦ÔÕßÓË

Εξελισσόμαστε ως άνθρωποι και ως μουσικοί
–Μήπως πιέζετε αρκετά τα όρια
του ρεμπέτικου και του λαϊκού,
προς κάτι περισσότερο υβριδικό;
Μπορούμε το 2020 να μιλάμε για
ρεμπέτικη μουσική κουλτούρα;
¶;VØËÓÖÁÚÏÑÕËÃÔÇÏÎÇØÞÂ
ÍÏÇÇßÚÂÚÎÓÕßÙÏÑÂÃÔÇÏÎØÃàÇ¿ÖÜÝÂÚÇÔËÑ¦ÖÕÚËÑÇÏÍÏÇ
ÚÎÒÇáÑÂËÒÒÎÔÏÑÂÓÕßÙÏÑÂÖÕßÚÕ
ÇÑÕÒÕÆÛÎÙË´ÚÙÏÑÇÏÍÏÇÓÇÝÚÕ
ØËÓÖÁÚÏÑÕËÃÔÇÏÎØÃàÇÚÕßÍÑØÕßÖ
ÓÇÝÒÒ¦ÄÖÜÝÁÔÇÌßÚÄÓËÍÇÒ×ÔÕÔÚÇÝËÒÃÙÙËÚÇÏÓÁÙÇÇÖÄÄÚÏÚÕ
ÖËØÏÚØÏÍßØÃàËÏÁÚÙÏÑÇÏËÓËÃÝÑÇÏÎ
ÓÕßÙÏÑÂÓÇÝÇÒÒ¦àÕßÓËÇÔ¦ÒÕÍÇ
ÓËÇßÚ¦ÖÕßÓÇÝÖËØÏÈ¦ÒÒÕßÔÑÇÏ
ÓÇÝËÖÎØË¦àÕßÔËÔÖÏÙÚËÆÕßÓË
ÄÚÏÌËÆÍÕßÓËÖÕÒÆÓÇÑØÏ¦Ö¦ØÇ
ÓÄÔÕËÐËÒÏÙÙÄÓÇÙÚËÜÝ¦ÔÛØÜÖÕÏ
ÑÇÏÜÝÓÕßÙÏÑÕÃÑØÇÚ×ÔÚÇÝÚÇßÚÄÞØÕÔÇÓÏÇÖÇØ¦ÊÕÙÎÑÇÏÁÔÇ
ÚØÄÖÕÁÑÌØÇÙÎÝàÜÔÚÇÔ¦Ð¦ÒÒÕßÍÏÇÔÇÁÞËÏÖÒÁÕÔÔÄÎÓÇÚÕØËÓÖÁÚÏÑÕÂÒÇáÑÄÖØÁÖËÏÑÇÚ¦ÚÎÔ
¦ÖÕÉÂÓÇÝÔÇÖØÕÙÇØÓÕÙÚËÃÙÚÎÔ

ÙÎÓËØÏÔÂËÖÕÞÂÇÌÕÆÓÏÒ¦ÓËÍÏÇ
ÑÇÏÔÕÆØÍÏÇÇßÛËÔÚÏÑ¦ÚØÇÍÕÆÊÏÇ
ÑÇÏÄÞÏËÖÇÔËÑÚËÒÁÙËÏÝÎÒÇÊÂ
ÊËÔÑ¦ÔËÏÑÇÏÖÕÒÆÔÄÎÓÇÙÂÓËØÇ
ÔÇÍØ¦ÌËÏÝÓÕßÙÏÑÂÑÇÏÙÚÃÞÕßÝ
ÇÑØÏÈ×ÝÄÖÜÝÚÄÚËÖÕß¦ÔÛÏÙÇÔ
ÇßÚ¦ÚÇËÃÊÎÍÏÇÚÃÇÑØÏÈ×ÝÛÇËÃÔÇÏÇÖÕÚßÞÎÓÁÔÇÙÚÕÔÇÇÔÚÏÑÇÚÕÖÚØÃàÕßÔÚÎÙÎÓËØÏÔÂÑÕßÒÚÕÆØÇ
ÚÎÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝ
–Λέτε ότι μπαίνετε σε νέα μονοπάτια, ποια είναι αυτά;
¶¡ËÚÇÔÁÇÓÕÔÕÖ¦ÚÏÇËÔÔÕÕÆÓË
ÚÎÔËÐÁÒÏÐÎÚÕßÂÞÕßÑÇÏÚÎÝÓÕßÙÏÑÂÝÓÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏÖÏÛÇÔÄÚÇÚÇÑÇÏ
ÚÕßÚØÄÖÕßÖÕßÛÇÖÇØÕßÙÏ¦àÕßÓË
ÇßÚÂÚÎÓÕßÙÏÑÂàÜÔÚÇÔ¦ÎÒÇÊÂ
ÖÒÁÕÔÙßàÎÚ¦ÓËÚÎÔÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇÔÇ
ÈÍÇÃÔÕßÓËÙÚÎÙÑÎÔÂÙÇÔÓÕßÙÏÑÕÃÓËÚàÕßØ¦ÑÏÛ¦ØÇÓÖ¦ÙÕ
ÚÆÓÖÇÔÇÑÇÏÖÒÂÑÚØÇÍÏÇÁÔÇÖÏÕ
ÕÒÕÑÒÎØÜÓÁÔÕÑÇÏËÐËÒÏÍÓÁÔÕÂÞÕ
ÃÔÇÏÖÕÒÒ¦ÖÕßÙßàÎÚ¦ÓËÖÕßÈÁÈÇÏÇÁÓËÏÔÇÔÙÚÎÓÁÙÎÚ×ØÇÍÏÇÚÃÕÏ

ËßÑÇÏØÃËÝÍÏÇàÜÔÚÇÔÁÝËÓÌÇÔÃÙËÏÝ
ÐÇÌÔÏÑ¦Ö¦ÍÜÙÇÔÖÃÙÎÝÛÇÛÁÒÇÓËÔÇÐÇÔÇÙßÙÚÎÛÕÆÓËÖÏÕàËÙÚ¦
ÑÇÏÙÚÕËÒÒÎÔÏÑÄÑÕÏÔÄÚÕÕÖÕÃÕ
ÔÏ×ÛÕßÓËÄÚÏÓËÚ¦ÇÖÄÚÎÔÚËÚØ¦ÞØÕÔÎÖËØÃÕÊÕÄÖÕßÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇ
ÂÚÇÔÑ¦ÖÜÝÙÚ¦ÙÏÓÇÍÏÇÓÇÝÞ¦ÙÇÓËÑ¦ÖÜÝÚÎÔËÖÇÌÂ ÇÏÌßÙÏÑ¦ÔÇ
ÐÇÔÇÙßÙÚÎÛÕÆÓËÓËÚÕÔÑÇÏÔÕÆØÍÏÕ
ÓÇÝÖÒÁÕÔÂÞÕÑÇÏÚØÇÍÕÆÊÏÇÍÏÇÚÃ
ÚÄÚËÚÕÍÑØÕßÖËÃÞËÍÃÔËÏÍÔÜÙÚÄ
ÑßØÃÜÝÒÄÍÜÚÜÔÊÏÇÙÑËß×ÔÚÕß
ØËÓÖÁÚÏÑÜÔÚØÇÍÕßÊÏ×Ô
–Μιλήστε μου για τις τρεις ενδιαφέρουσες συνεργασίες στον
δίσκο; Τις επιδιώκετε πάντως.
¶½ÚÇÔÚØÇÍÕÆÊÏÇÙÚÕÔÊÃÙÑÕÚÇ
ÕÖÕÃÇÊËÔÓÇÝÁÈÍÇÏÔËÔÇÚÇÖÕÆÓË
ËÓËÃÝ ÇÏÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ËÃÖÇÓË
ÔÇÚÕÚÕÒÓÂÙÕßÓËÑÇÏÔÇàÎÚÂÙÕßÓËÙËÑ¦ÖÕÏÕßÝ¦ÒÒÕßÝÔÇÚÇÚØÇÍÕßÊÂÙÕßÔÍÇÖÎÓÁÔËÝÌÜÔÁÝÑÇÏ
ÇÍÇÖÎÓÁÔÕßÝÌÃÒÕßÝ ÇÏÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÓÄÔÕÑÇÏÓÄÔÕÎÛËÚÏÑÄÚÎÚ¦

ÚÕßÝÖØÕÝÚÎÔÖØÄÚÇÙÂÓÇÝÂÚÇÔ
ÙßÍÑÏÔÎÚÏÑÂ©ÎÓÂÚØÎÝ¡ßÙÚÇÑÃÊÎÝËÃÔÇÏÙÃÍÕßØÇÁÔÇÝÓ¦ÙÚÕØÇÝ
ÑÇÏÊÏÊ¦ÙÑÇÒÕÝÚÕßØËÓÖÁÚÏÑÕßÚÇ
ÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÑÇÏÑ¦ÖÕÏÕÝ
ÇÖÄÚÕÔÕÖÕÃÕÑÇÏËÓËÃÝÓ¦ÛÇÓËÇØÑËÚ¦ÙËÙÞÁÙÎÓËÇßÚÂÚÎÓÕßÙÏÑÂ
©¢×ÚÎÝÏ×ÚÇÝÖØÜÚÕÖÕØÏÇÑÄÝ
ÈÏÕÒÏÙÚÂÝÇÒÒ¦ÑÇÏÓÏÇÏÊÏÇÃÚËØÎ
àËÙÚÂÌÜÔÂÖÕßÁÞËÏÚØÇÍÕßÊÂÙËÏÑÒÇÙÏÑ¦ÚØÇÍÕÆÊÏÇÄÖÜÝÚÕ
ËØÏÑÄ®ÚÕßÇÔ¦ÙÎÇÖÇÑÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕßÇÔ¦ÓËÙÇÙË¦ÒÒÇÑÇÏ
ÕÕÖÕÃÕÝÁÞËÏÑßÑÒÕÌÕØÂÙËÏÑÇÏ
ÇßÚÄÝÁÔÇËÐÇÏØËÚÏÑÄÒÇáÑÄÊÃÙÑÕ
ÖÁØÙÏÓËÚÕÔÚÃÚÒÕ¬ÇËÆÚËØÇ®
© ÆÖØÏÕÝÚØÇÍÕßÊÏÙÚÂÝÏ¦ÔÔÎÝ
ÏÕÔßÙÃÕßÖÕßÖÇØÄÒÕÚÕÔËÇØÄ
ÚÎÝÎÒÏÑÃÇÝÚÕßÎÌÜÔÂÚÕßÇÑÕÆÍËÚÇÏÂÊÎÒËÝÑÇÏÁÞËÏÓËÙÚ×ÙËÏ
ÙÚÕÔÞØÄÔÕÙÇÔÖÇÒÏÄÑØÇÙÃ ÇÏ
ÕÏÚØËÏÝÚÕßÝÁÊÜÙÇÔÌÕÈËØÁÝËØÓÎÔËÃËÝÑÇÏÇÔÆÉÜÙÇÔÚÇÑÕÓÓ¦ÚÏÇÙËÁÔÇ¦ÒÒÕËÖÃÖËÊÕÑÇÏÚÕßÝ
ËßÍÔÜÓÕÔÕÆÓËÍÏÇÇßÚÄ

Θα θέλαμεÑÂÑÑÈ³iÚÖÐÉ{ÇÉ³Ò~Ñ{³ÉÜÜi{~Ì~{ÌV³Ë
{ÚÈÐÉÌ³{ÐÉ³ÒÑÌ³i³É³¨ÒT¨iÉ¨ËÙÌÈ³Ñ¨ÒoÐÑ³ÑÊ³Ñ~ÒØ³Ò{ÐÑo{ÑÐÑØVTÒÑÐÉ~ÒØ³iÉÑ×Ê
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EΞΙ ΒΙΒΛΙΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΕΞΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

Τα σπίτια,
ακτινογραφίες
ζωής

Επιμέλεια: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ

ÚÎÚÇÝÖØÕÑ¦ÒËÙÇÔÙÚÎÔ¦ÒÒÎÖÇØ¦
ÇÔÚÃÛËÚÇ®²ØßÙÄÙÚÕÓÕÝËØÏÑÒÁÕßÝ

Η «Κ» ÙÇÝÖØÕÚËÃÔËÏÇÑÄÓÎÁÐÏÈÏÈÒÃÇ
ÆÖØÏÜÔÙßÍÍØÇÌÁÜÔÇÔÚÃÍÏÇÁÐÏËÑÊÎÒ×ÙËÏÝÑÇÏËÒÖÃàÕßÓËÔÇÙÇÝÇÔÕÃÍÕßÓËÔÁÇÒÕÍÕÚËÞÔÏÑ¦ÖÇØ¦ÛßØÇ©Ï
ÁÐÏËÑÊÄÙËÏÝÖÕßÙÇÝÖØÕÚËÃÔÕßÓËÇßÚÂÚÎÈÊÕÓ¦ÊÇÇÌÕØÕÆÔËÑÊÄÙËÏÝÖÕß
ÁÞÕßÔÔÇÑ¦ÔÕßÔÓËÚÎÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÚÕß
ÚØÇÆÓÇÚÕÝÄÖÜÝÑ¦ÖÕÏÕÏÚÎÔÕÔÄÓÇÙÇÔÓË¬ÑÒÕÍÕÚÁÞÔËÝÑÇÏÓËÙßÒÒÕÍÏÑÁÝÊÕßÒËÏÁÝ´ÔÇÇÑÄÓÎÖÇØ¦ÛßØÕ
ÖØÕÝÚÎÔ¦ÒÒÎÖÒËßØ¦ÖÕßÓÖÕØËÃÔÇ
ÓÎÔËÃÔÇÏÚÄÙÕÓÇÑØÏ¦ÚËÒÏÑ¦

Εισαγωγή - ανθολόγηση
Κώστας Λυμπουρής

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ
É~Ùå{ÉËÑ.Ë³{³iØÖ¨Èg
(ÒÈ¨Ø¸Æd
Η ανθολογία ÙßÍÑËÔÚØ×ÔËÏÁØÍÇÊÏÎÍÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÜÔÖÕßÖËØÏÙÚØÁÌÕÔÚÇÏ
ÍÆØÜÇÖÄÚÕÔÛËÓÇÚÕÒÕÍÏÑÄ¦ÐÕÔÇ
ÚÎÝÑßÖØÏÇÑÂÝÚØÇÍÜÊÃÇÝÚÕß 
ÕÍÕÚËÞÔÃÇÜÝÚÁÞÔÎÚÕßÒÄÍÕß
ÇÒÒ¦ÑÇÏÜÝÁÑÌØÇÙÎÑÇÏÇÖÕÚÆÖÜÙÎÚÕßÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚÕÝÚÎÝÇÚÕÓÏÑÂÝ
ÑÇÏÙßÒÒÕÍÏÑÂÝÓÔÂÓÎÝÙßÞÔ¦ÙßÔÊÁËÚÇÏÑÇÏÙßÔÊÏÇÒÁÍËÚÇÏÓËÚÕÈ¦ØÕÝ
ÚÎÝÙÚÕØÃÇÝ
ÚÇÏÎÍÂÓÇÚÇÚÎÝÏÙÈÕÒÂÝ®ÓÁÙÇÇÖÄÚÎÔÖÕÒßÌÜÔÃÇÚÎÝÇÌÂÍÎÙÎÝ
ÑÇÏÚÎÔßÌÕÒÕÍÏÑÂÖÕÏÑÏÒÕÓÕØÌÃÇÚÜÔ
ÇÔÛÕÒÕÍÕÆÓËÔÜÔÑËÏÓÁÔÜÔÕÒÄÍÕÝ
ÚÎÝÕÍÕÚËÞÔÃÇÝÑÇÏÚÕÈ¦ØÕÝÚÎÝÙÚÕØÃÇÝÙßÔÇÏØÕÆÔÚÇÏÜÝÑÇÚ¦ÛËÙÎÉßÞÂÝ
ÑÇÏÁÑÌØÇÙÎÓÔÂÓÎÝËÓÖËÏØÏ×ÔÑÇÏ
ÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÕÆÌÕØÚÃÕßÖÇÒÇÏÄÚËØÜÔÑÇÏÔËÄÚËØÜÔÒÒÂÔÜÔ ßÖØÃÜÔ
ÙßÍÍØÇÌÁÜÔÖÕßÇÖÕÚßÖ×ÔÕßÔÒÕÍÕÚËÞÔÏÑ¦ÍËÍÕÔÄÚÇÑÇÏÙßÔÁÖËÏËÝ
ÖÕßÙÎÓ¦ÊËÉÇÔÁÔÇÔÕÒÄÑÒÎØÕÒÇÄ

Μεχμέτ Γιασίν

ΙΧΘΥΣ ΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΤΡΙΔΑ
å³Ò¨³i¸Æd
Ο Μεχμέτ ÏÇÙÃÔÖØÏÔÇÖÄËÃÑÕÙÏÇÑØÏÈ×ÝÞØÄÔÏÇÓËÇßÚÄÚÕÇÔÕÏÞÚÄÙË
ÖÕÒÒÁÝÇÔÇÍÔ×ÙËÏÝÖÕÒÆÖÒËßØÕÑÇÏ

Φικρέτ Ντεμιράγ

ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΑ.
ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΙΚΡΗ ΠΑΤΡΙΔΑ
 _²_¦²x>¸Æ¬

ÓËÚÇÓÕÔÚÁØÔÕÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇËÃÞËÑÇÚÇÌÁØËÏÔÇÊ×ÙËÏÇÖ¦ÔÚÎÙÎÙËÛÁÓÇÚÇ
ÄÖÜÝÚÇßÚÄÚÎÚÇÙßÔÇÃÙÛÎÓÇÚÕßÇÔÂÑËÏÔÁÛÔÕÝËÛÔÏÑÄÚÎÚÇÛØÎÙÑËÃÇÓËÏÕÔÄÚÎÚËÝÑÇÏ¦ÒÒÇÖÇØËÓÌËØÂ¬ÕÈÏÈÒÃÕÖÕßÇÖÁÙÖÇÙËÚÕÈØÇÈËÃÕ¬àËÈÔÁÚ
ÕßÔÚØÁÚÚÕ ÍÏÇÓÏÇÇÑÄÓÎÌÕØ¦
ÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÏÝËÑÊÄÙËÏÝ±ÇÖÃ ØËÔÚÃ
 ÈØ¦ÈËßÙÎ ÚÕß ÓßÛÏÙÚÕØÂÓÇÚÕÝ
ÞÛÆÝ©ÓÕÍËÔÂÝ®ÚÕß¡ËÞÓÁÚÏÇÙÃÔÛÇÖßØÕÊÕÚÂÙËÏÙßàÎÚÂÙËÏÝÙÚÎÔ
¬ÕßØÑÃÇ¬ÕÈÏÈÒÃÕÌÁØÔËÏÙÚÕÖØÕÙÑÂÔÏÕÇÔÛØ×ÖÕßÝÄÖÜÝÕÏÂØÜËÝÚÕßÓßÛÏÙÚÕØÂÓÇÚÕÝÕÏÕÖÕÃÕÏÇÔÚÃÔÇàÕßÔ
ÓÕÔÃÓÜÝÙËÓÏÇÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÞ×ØÇ
ÊÏÇÓÁÔÕßÔÙËÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ËÊ¦ÌÎÍÏÇ
ÄÙÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÓÖÕØÕÆÔ¡ËÚÕßÝÑÕÙÓÕÖÕÒÃÚËÝÓßÛÏÙÚÕØÎÓÇÚÏÑÕÆÝÞÇØÇÑÚÂØËÝÚÕß¡ËÞÓÁÚÏÇÙÃÔÇØÞÃàËÏ
ÙÚÎÔÚÕßØÑÏÑÂÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÎÖËØÃÕÊÕÝ
ÎØ×ÜÔÖÕßÇÔÂÑÕßÔÙËÓËÏÕÔÄÚÎÚËÝ

Κωνσταντίνος Μακρής,
Σαλαμίς Αϊσεγκιούλ Σιεντούγ,
Μαρία Τσαγγάρη,
Τουτκού Τουγιάν

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ / ÖYKÜLER
É~Ù io³ÉTÖ¨È¸Æd
Η δίγλωσση ÁÑÊÕÙÎ ÏÎÍÂÓÇÚÇ 
k`R SLY®ËÃÔÇÏÚÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÊÏÑÕÏÔÕÚÏÑÕÆÊÏÇÍÜÔÏÙÓÕÆÙßÍÍØÇÌÂÝÊÏÎÍÂÓÇÚÕÝÙÚÕÔÕÖÕÃÕÐËÞ×ØÏÙÇÔÕÏ ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕÝ¡ÇÑØÂÝ
ÇÒÇÓÃÝáÙËÍÑÏÕÆÒÏËÔÚÕÆÍ¡ÇØÃÇ
¬ÙÇÍÍ¦ØÎÑÇÏ¬ÕßÑÚÕÆ¬ÕßÍÏ¦Ô©ÊÏÑÕÏÔÕÚÏÑÄÝÊÏÇÍÜÔÏÙÓÄÝÇÖÕÚËÒËÃÁÔÇ
ÛËÙÓÄÚÎÝ ÖÕßÐËÑÃÔÎÙËËÊ×ÑÇÏ

ÞØÄÔÏÇÑÇÏÖÕßÑÇÚÇÒÂÍËÏÖ¦ÔÚÇÙË
ÓÏÇÑÕÏÔÂÁÑÊÕÙÎÁØÍÜÔÔÁÜÔÙßÍÍØÇÌÁÜÔÕÏÕÖÕÃÕÏÐËÞÜØÃàÕßÔÙÚÕ
ÊÏÇÍÜÔÏÙÓÄÁÑÊÕÙÎÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏÙÂÓËØÇËÃÔÇÏÎÄÍÊÕÎÙÚÎÙËÏØ¦
ÑÇÏÇÌÕØ¦ÊÏÎÍÂÓÇÚÇÊÆÕÔÁÜÔÙßÍÍØÇÌÁÜÔÇÖÄÑ¦ÛËÑÕÏÔÄÚÎÚÇÚÎÔ
ÁÑÊÕÙÎÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÁØÍÇÚÜÔ
¬ÕßÑÚÕÆ¬ÕßÍÏ¦Ô¡ÇØÃÇÝ¬ÙÇÍÍ¦ØÎ
áÙËÍÑÏÕÆÒÏËÔÚÕÆÍÑÇÏ ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕß¡ÇÑØÂ¬ÕËÐ×ÌßÒÒÕËÃÔÇÏÁØÍÕ
ÚÎÝ ÇÚËØÃÔÇÝÚÚÇÒÃÊÕß


Αλεξάνδρα Ζαμπά – Ουμίτ Ινατσί

Το βιβλίο ÖËØÏÁÞËÏËÖÏÒËÍÓÁÔÇÖÕÏÂÓÇÚÇÇÖÄÕÑÚ×ÖÕÏÎÚÏÑÁÝÙßÒÒÕÍÁÝÚÕß
¢ÏÑØÁÚ§ÚËÓÏØ¦Í ÖÕßËÑÊÄÛÎÑÇÔÓËÚÇÐÆ  ¬ÇÖËØÏÙÙÄÚËØÇÖÕÏÂÓÇÚÇÖØÕÁØÞÕÔÚÇÏÇÖÄÚÎ
ÙßÒÒÕÍÂÖÄÚÎÌÜÚÏ¦ÚÕßÏÓÔÃÚÎÁÜÝ
ÙÂÓËØÇ® ©¢ÏÑØÁÚ§ÚËÓÏØ¦ÍËÃÔÇÏÛËÜØËÃÚÇÏÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÕßÝ¬ÕßØÑÕÑÆÖØÏÕßÝÖÕÏÎÚÁÝÑÇÏ
ÚÕÖËØÏËÞÄÓËÔÕÚÕßÈÏÈÒÃÕßÈÇÙÃàËÚÇÏ
ÙËÖÕÏÂÓÇÚÇÖÕßËÖÁÒËÐËÕÃÊÏÕÝÓÂÔËÝ
ÓÄÒÏÝÖØÏÔÚÕÔÛ¦ÔÇÚÄÚÕß¿ÖÜÝÙÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÙÚÕÔÖØÄÒÕÍÕÚÕßÈÏÈÒÃÕßÚÕß
ÑÇÚÇÒÄÍÕßÓËÚÇÖØÕÚËÏÔÄÓËÔÇÑËÃÓËÔÇ
ÖØÕÎÍÂÛÎÑËÎÇÖÕÙÚÕÒÂËÔÄÝÌÇÑÁÒÕß
ÓËÑËÃÓËÔÇÑÇÏÑØÏÚÏÑÁÝÖÕßËÃÞÇÔÍØÇÌÚËÃÍÏÇÚÕÁØÍÕÚÕßÙßÔËÔÚËÆÐËÏÝÑÇÏ
ÖØÕÙÜÖÏÑÁÝÙÎÓËÏ×ÙËÏÝ©Ì¦ÑËÒÕÝËÃÞË
ÚÃÚÒÕ©ÖÕÏÎÚÂÝÙÏÍËÃÎÍØÇÌÂÕÓÏÒËÃ®

ΙΧΝΗ ΜΝΗΜΗΣ. ΤΡΙΑΝΤΑ
ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
É~Ùå¨ÐËÙÑ¸Æ

Ιμπραχίμ Αζίζ

«Πρόκειται για ÊÃÍÒÜÙÙÕÈÏÈÒÃÕÖÕß
ÇÖËßÛÆÔËÚÇÏÑÇÏÙÚÏÝÊÆÕÑÕÏÔÄÚÎÚËÝ
ÙÚÕÕÖÕÃÕÕÏÙßÍÍØÇÌËÃÝÑÇÚÇÛÁÚÕßÔ
ÓÁÙÇÇÖÄÓÏÑØÁÝÏÙÚÕØÃËÝÖØÕÙÜÖÏÑÁÝÚØÇßÓÇÚÏÑÁÝËÓÖËÏØÃËÝÚÕßÝÇÖÄ
ÚÇÚÇØÇÍÓÁÔÇÞØÄÔÏÇÚÜÔÙßÍÑØÕÆÙËÜÔÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÏÝÊÆÕÑÕÏÔÄÚÎÚËÝ
ÕÖÚÏÑÂÚÜÔÙßÍÍØÇÌÁÜÔÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÂÚÇÔÑÇÏÙßÔËÏÊÎÚÂËÖÏÒÕÍÂ
ËÃÔÇÏÖØÜÚÄÚßÖÎÑÇÚ¦ÚÕÆÚÕ!ØÕÙËÍÍÃàËÏÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇËÑËÃÔÎÝ
ÚÎÝËÖÕÞÂÝÓËÁÔÇÚØÄÖÕÇÔÚÃÙÚØÕÌÕ
ÇÖÄÄÚÏÁÞÕßÓËÙßÔÎÛÃÙËÏ©ÏÙßÍÍØÇÌËÃÝÖÕßÖÏÙÚËÆÕßÔÙÚÎÙßÓÌÏÒÃÜÙÎ
ÑÇÏÚÎÔËÖÇÔÁÔÜÙÎÚÎÝÖÇÚØÃÊÇÝÓÇÝ
ÇÔÇÑÇÒÕÆÔÙßÔÂÛÜÝÇÖÄÚÕÖÇØËÒÛÄÔ
ËÏÑÄÔËÝÂÖËØÏÙÚÇÚÏÑ¦ÖÕÆÄÚÇÔÊËÔ
ËÔÚ¦ÙÙÕÔÚÇÏÙÚÎÔËÏØÎÔÏÑÂÙßÔÆÖÇØÐÎ®ËÑÛÁÚÕßÔÖÏÕÖÕÒÆÚÇÑÇÑ¦
ÖÕß¦ÔÛØÜÖÕÏÚÎÝÊÏÑÂÝÚÕßÝÑÕÏÔÄ-

Τα 40 ÊÏÎÍÂÓÇÚÇËÑÚËÃÔÕÔÚÇÏÙËÞØÕÔÏÑÄÕØÃàÕÔÚÇÞØÄÔÜÔÑÇÏÓÔÂÓËÝ
ÖØÕÙÜÖÏÑÁÝÚÕßÏÊÃÕßÚÕßÙßÍÍØÇÌÁÇ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÖÕÒÒ×Ô¦ÒÒÜÔÇÌÎÍÎÚ×Ô
ÒÒÎÔÕÑßÖØÃÜÔÑÇÏ¬ÕßØÑÕÑßÖØÃÜÔ
ÙÑÏÇÍØÇÌÕÆÔÓËÍÒÇÌßØÄÚÎÚÇÇÒÒ¦
ÑÇÏÓËÙßÍÑÏÔÎÙÏÇÑÂÌÄØÚÏÙÎÚÕÌÕÔÏÑÄÓÏÇÝÞ×ØÇÝÛÁÒÕÔÚÇÝÔÇÇÖÕÓßÛÕÖÕÏÂÙÕßÔÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÕßÔÎÙÏÕÆ
ÓÁÙÇÇÖÄÚÎÔÐËÞÜØÏÙÚÂÓÕÃØÇÚÜÔ
ÎØ×ÜÔÚÕßÇÔÛØ×ÖÜÔÑÇÏÚÜÔÊÆÕ
ÑÕÏÔÕÚÂÚÜÔÖØÕÈ¦ÒÒËÏÎ¦ÒÒÎËÑÊÕÞÂÚÎÝÇÖÕÚËÒËÃÃÇÙÎÚÎÝÙÚÕØÃÇÝ©
ÓÖØÇÞÃÓàÃàÍËÔÔÂÛÎÑËÙÚÎÔÕÚÇÓÏ¦ÚÕ ÑÇÏËÃÔÇÏÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÝ
ÑÇÏÖÕÏÎÚÂÝ´ÞËÏÚÏÓÎÛËÃÓËÚÕÈØÇÈËÃÕÞÙ¦ÔÒÃ®ÇÖÄÚÕ ÃÔÎÓÇ©ÏÑÕÒÄÍÜÔ©ÓÖØÇÞÃÓàÃàÁÞËÏÖÇÒÁÉËÏ
ÍÏÇÚÎÔËÏØÎÔÏÑÂÙßÓÈÃÜÙÎÚÜÔÊÆÕ
ÑÕÏÔÕÚÂÚÜÔÙÚÎÔ ÆÖØÕ

ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ
(É¨ËÜÖTÑ×ÒØ¸Æ¬

EΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ | Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Δεν είναι όλοι μποέμ αρτίστες
Πολλά έχουν ÍØÇÌÚËÃÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÎÓÁØËÝÍÏÇÚÏÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÚÎÝ
ÖÇÔÊÎÓÃÇÝÑÇÏÙÚÕÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÄÚÕÓÁÇ
ÃÔÇÏÈÁÈÇÏÕÄÚÏÕÕÒÏÚÏÙÓÄÝÊÁÞÛÎÑË
ÁÔÇÍËØÄÖÒÂÍÓÇÄÖÜÝÈÁÈÇÏÇÑÇÏ¦ÒÒÕÏ
ÚÕÓËÃÝËÔÓÖÕØ×ÔÇÍÔÜØÃàÜÖÄÙÕËÆÑÕÒÇÂÖ×ÝÛÇÊÏÕØÛÜÛÕÆÔÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÇÒÒ¦ÊËÔÛÁÒÜÔÇËÃÓÇÏÇØÔÎÚÏÑÄÝÑÇÏ
ÇÖÇÏÙÏÄÊÕÐÕÝ¢ßÙÏÑ¦ÑÇÏÛÇÁÞËÚËÑÇÏ
ÊÃÑÏÕÔÇÓÕßÖËÃÚËÄÚÏÓËÛËÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏ
ÇÏÙÏÕÊÕÐÃÇÊËÔÖÒÂØÜÙËÖÕÚÁÑÇÔËÃÝÚÕß
ÚÕØËÆÓÇÑÇÏÚÕÔÕÃÑÏÑÇÏÊËÔÙÖÕÆÊÇÙË
ÚÇÖÇÏÊÏ¦ÚÕßÒÒ¦ÇÝÖÕÆÓËÄÚÏÈÒÁÖÜ
ÚÕÖÕÚÂØÏÓÏÙÕÍËÓ¦ÚÕÑÇÏÄÞÏÓÏÙÕ¦ÊËÏÕ
©ÒÄÍÕÝÖÕßÛÁÒÜÔÇÚÇÈÒÁÖÜÁÚÙÏÚÇ
ÖØ¦ÍÓÇÚÇËÃÔÇÏÍÏÇÚÃËÃÊÇÄÚÏÕÑÕØÜÔÕáÄÝÁÌËØËÙÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇÊÏÇÞØÕÔÏÑ¦ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÖÕßÚÇÒ¦ÔÏàÇÔÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝ
ÚÕßÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÊßÙÒËÏÚÕßØÍÃËÝÑÇÏÑÜÒÆÓÇÚÇÖÕßÌ¦ÔÚÇàÇÔÇÖØÕÙÖÁÒÇÙÚÇÖÏÕ
ÖØÏÔÑÇÏÊËÔÚÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÇÓËÙßÍÑØÕÚÎÓÁÔÇÖÏÕÖØÏÔ
ÒÁÖÜËÖÃÙÎÝÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÚÕß
ÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÔÇÙßÔËÔÔÕÕÆÔÚÇÏÓËÚÇÐÆ
ÚÕßÝÔÇÙßàÎÚÕÆÔÍÏÇÚÎÔÚÇÓÖÇÑÁØÇÑÇÏ
ÄÞÏÍÏÇÚÕÖËØÏËÞÄÓËÔÄÚÎÝÍÏÇÚÃÇÔÊËÔ

ÁÞËÏÝÌ¦ÑËÒÕÔÇÈ¦ÒËÏÝÚÇÁÍÍØÇÌ¦ÙÕß
ÓÁÙÇÛÇÚÇÖ¦ØËÏÕÇÁØÇÝÃÔÇÏÑÇÔÄÔÇÝ
ßÚÂÎÙßÔËÔÔÄÎÙÎÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔ
ÚÕßÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÓËÑ¦ÔËÏÔÇÔÏ×ÛÜÇÏÙÏÕÊÕÐÃÇÇßÚÄÖÕßÖËØÏÓÁÔÜÜÝËÖÄÓËÔÕ
ÈÂÓÇËÃÔÇÏÎÑÃÔÎÙÎÚÎÝÕÒÏÚËÃÇÝÃÔÇÏÖÒÁÕÔÇÊÂØÏÚÎÇÔ¦ÍÑÎÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇ
±ÌßÖÕßØÍËÃÕßÕÒÏÚÏÙÓÕÆÊÏÄÚÏÌ¦ÔÎÑË
ÇÖÄÚÎÔÖØ×ÚÎÙÚÏÍÓÂÄÚÏÇßÚÄÝÕÙÏÊÎØÄÊØÕÓÕÝÇØÓÕÊÏÕÚÂÚÜÔÑÇÏÎÖÒÂØÎÝ
ËÐ¦ØÚÎÙÎÚÜÔÕÒÏÚÏÙÚÏÑ×Ô±ÖÎØËÙÏ×Ô
ÇÖÄÚÕÔÖØÕáÙÚ¦ÓËÔÕÌÕØÁÇËÃÔÇÏÇØÚÎØÏÕÙÑÒÎØÜÚÏÑÂ
´ÔÇÖØ¦ÍÓÇÖÕßÊËÔÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔÕßÓËÙÚÎÔ ÆÖØÕËÃÔÇÏÄÚÏÕÏÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÁÝ
ÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝÊËÔËÃÔÇÏËÑÊÎÒ×ÙËÏÝÚÎÝ
ÙÚÏÍÓÂÝÕÆÚËÛÁÇÚØÇÑÇÏÚØÇÍÕÆÊÏÇÍÏÇÔÇ
ÖËØÔ¦ÔËÚÎÔ×ØÇÚÕßÝÕÏÑÕßÒÚÕßØÏ¦ØÎÊËÝ
ÖÇØÇÑÕÒÕßÛ×ÔÚÇÝ¦ÒÒÕßÝÖÕßÑ¦ÔÕßÔÚÕ
ÑÁÌÏÚÕßÝÑÇÏÄÒÕÏÓÇàÃÙÑÕÚ×ÔÕßÔÚÎÈÇØËÓ¦ØÇÚÕßÝÕÒÏÚÏÙÓÄÝÙÎÓÇÃÔËÏÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÕßÖÔËÆÓÇÚÕÝÄÞÏÄÓÜÝÍÏÇÔÇÓ¦ÛËÏÝ
ÖÕÏÕÝËÃÔÇÏÕ¡ÖØËÞÚÑÇÏÚÏÙÎÓÇÃÔËÏÔÕßÈÁÒÈÇÍÑÙÚÕÙÏÔËÓ¦¶ÖÄÙÕÏÔÕÓÃàËÚËÄÚÏ
ÚÇÐÁØÕßÔÇßÚ¦"Ô¦ÖÚßÐÎÚÕßÖÔËÆÓÇÚÕÝ
ÑÇÚ¦ÚÎÊÏÑÂÓÕßÕÖÚÏÑÂËÃÔÇÏÚÕÓÖÄÒÏÇ-

ÙÓÇÓËÔÁËÝÏÊÁËÝËÃÔÇÏÎÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÎÝ
ÑØÏÚÏÑÂÝÙÑÁÉÎÝËÃÔÇÏÔÇÇÍÇÒÒÏ¦ÙËÏÍÏÇ
ÒÃÍÕÎÉßÞÂÙÕßÑÇÏÔÇÎØËÓÃÙËÏÚÕÖÔËÆÓÇÙÕßÇØÂÒÛËÇÔËÖÏÙÚØËÖÚÃËÒÖÃàÜÕ
ÑÇÏØÄÝÖÕßÎÖÇÏÊËÃÇÖÁàËßËËÖÃÚÕßÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÖËØ¦ÙÇÓËÙÚÎÔËÖÕÞÂÖÕßÇßÚÁÝÕÏÊÆÕÑÇÚÇÚÇÒÇÏÖÜØÎÓÁÔËÝÁÔÔÕÏËÝ
ÛÇÖØÁÖËÏÔÇÈÇÊÃàÕßÔÎÓÃÇÊÃÖÒÇÙÚÎÔ
¦ÒÒÎÑÇÏÖÇÏÞÔÏÊÃàÕÔÚÇÝÔÇÓÖËØÊËÆÕÔÚÇÏ
ÎÓÃÇÓËÚÎÔ¦ÒÒÎÇÏÊËÃÇÊËÔËÃÔÇÏÕÏÒÇÕÍØÇÌÏÑÁÝÖËØÏÎÍÂÙËÏÝÖÇÏÊËÃÇÊËÔËÃÔÇÏ
ÚÇÒ¦ÈÇØÇÑÇÏÕÏËÛÔÏÑÕÃÖÕÏÎÚÁÝÖÇÏÊËÃÇ
ËÃÔÇÏÔÇÓ¦ÛËÏÕÓÇÛÎÚÂÝÑÇÏÚÕÔÇÙÃÒÎ
¡ÏÞÇÎÒÃÊÎÑÇÏÚÕÔ¢ËØÔ¦ÔÚÕËÙÄÇÑÇÏ
ÔÇÊËÏÚÎÔ ÆÖØÕÑÇÏÚÎÏÙÇÈÄÔÇÕÒÏÚÏÙÓÄÝËÃÔÇÏÔÇÇÑÕÆÙËÏÚÎÓËÒÕÖÕÏÎÓÁÔÎ
²Ï×ÚÏÙÙÇ®ÑÇÏÔÇÔÏ×ÙËÏÚÏÝÒÁÐËÏÝÔÇ
ÇÔÇÚØÏÞÏ¦ÙËÏÓËÓÏÇÄÓÕØÌÎÇÖÇÍÍËÒÃÇÚÎÝ
ÔËØ¦ÊÇÝ®ÑÇÏÔÇÇÖÕÒÇÆÙËÏÁÔÇÖÕØÚÕÍÇÒÁàÏÑÕÌ¦ÊÕÂÑÇÏÔÇÚÇÇÖÕØØÃÉËÏÊËÔ
ÇØÁÙÕßÔÄÒÇÙËÄÒÕßÝ
ÕÒÏÚÏÙÓÄÝËÃÔÇÏÔÇÇÔÇÍÔÜØÃàËÏÝÚÕ
ÚÁØÇÝÑÇÏÖÃÙÜÇÖÄÚÏÝÒÁÐËÏÝÔÇÓÖÕØËÃÝ
ÔÇÚÕßÝÇÔÚÏÙÚÇÛËÃÝÑÇÏÖÇÏÊËÃÇËÃÔÇÏÔÇ
ÁÞËÏÝÊÏÊÇÞÛËÃÚÏÝÓÕØÌÁÝÚÕßÝÑÇÏÚØÄÖÕßÝÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÂÝÚÕß

ßÚÁÝÕÏÁÔÔÕÏËÝÊËÔÓÖÕØÕÆÔÔÇÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÇÔ¦ÑÇÚÇÙÚÕÃÊÏÕÚÕÓÖÕßÑ¦ÒÏ
ÓÖËØÊËÆÕÔÚÇÏÕÏÍËÆÙËÏÝÑÇÏÇÔÂÚÇÔÓÇØÓËÒ¦ÊÇÊËÔÛÇÂÐËØËÝÇÔËÃÔÇÏÖÕØÚÕÑ¦ÒÏÂ
ÔËØ¦ÔÚàÏ¦ÒÒÕßÝÛÇÖÏÑØÇÃÔÕÔÚÇÔÑÇÏ¦ÒÒÕÏ
ÛÇÁÍÒßÌÇÔÑÇÏÚÇÊ¦ÑÚßÒ¦ÚÕßÝ´ÚÙÏÑÇÏ
ÓËÚÕÊÏÑÄÓÇÝ±ÖÕßØÍËÃÕÇÏÊËÃÇÝÕÒÏÚÏÙÓÕÆÛÒÎÚÏÙÓÕÆÑÇÏ§ËÕÒÇÃÇÝÁÔÇÓÖÒÁÔÚËØËßÛßÔ×ÔÒÕÍÇØÏÇÙÓ×ÔÑÇÏßÖÎØËÙÏ×Ô
ÖÕßÙÚÕÚÁÒÕÝÊËÔÐÁØÕßÓËÚÏÓÇÝÍÃÔËÚÇÏ
ÑÇÏÄÚÇÔÁØÛËÏ¶ÄÖÜÝÚ×ØÇ¶ÓÏÇËÖËÃÍÕßÙÇ
ÇÔ¦ÍÑÎÊËÔÐÁØÕßÓËÖ×ÝÛÇÐËÓÖÒÁÐÕßÓË
ÑÇÏÖ¦ÓËÊÏ¦ÚÎÝÇÚÄÖÕßÄÚÏÊËÔÓÖÇÃÔËÏ
ÙÚÕÍËÔÏÑÄÛÇÊÕÆÓËÙËÊËÆÚËØÕÞØÄÔÕÖ×Ý
ÛÇËÐËÏÊÏÑËÆÙÕßÓËÇÔÑÇÏÄÚÇÔÕÒÁÕÔÚÇÝ
ÁÞËÏÇÌÂÙËÏÞØÄÔÕÑÇÏÞØÂÓÇ
ÔÑÇÚÇÑÒËÃÊÏÇßÚÂÎÞ×ØÇÁÞËÏÇÔ¦ÍÑÎÇÖÄÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÖÕÒÏÚÏÑÂÍÏÇÚÕÔ
ÖÕÒÏÚÏÙÓÄÑÇÏÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÚÕßÍÏÇÚÃÊËÔËÃÔÇÏÇÖÒ×ÝÓÖÕÁÓÇØÚÃÙÚËÝÍÏÇÔÇ
ÚÕßÝÈÒÁÖÕßÓËÓËÙßÓÖ¦ÛËÏÇÂÑÇÏÓËàÂÒËÏÇËÃÔÇÏÑÇÔÕÔÏÑÕÃ¦ÔÛØÜÖÕÏÖÕßÛÁÒÕßÔÔÇàÕßÔÇÖÄÚÎÊÕßÒËÏ¦ÚÕßÝ¬×ØÇ
ÇÔËÃÔÇÏÑÇÏÒÃÍÕÌËßÍ¦ÚÕÏÓËØÏÑÕÃÇÝËÃÔÇÏ¦ÒÒÕÏÌÕØ¦ÔËÍØÇÈ¦ÚËÝÇÖÄÖØÜÃÇÝ
ÓÁÞØÏÔßÑÚÄÝ

«Το θέμα ÊËÔËÃÔÇÏÔÇËÖÏÔÕÂÙÕßÓËÚÕÔÞ×ØÕÖÄÙÕÓ¦ÒÒÕÔÔÇÚÕÔËÖÇÔËÖÏÔÕÂÙÕßÓËÇÒÒ¦ÔÇÚÕÔÇÔÇÑØÃÔÕßÓËÂÇÑÄÓÇÖÏÕ
ÇÖÒ¦ÔÇÚÕÔÊÏÇÈ¦ÙÕßÓËÍÏÇÚÃÇßÚÄÖÕß
ÇÖÕÑÇÒÕÆÓËÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÊËÔËÃÔÇÏ
ÖØÄÊÎÒÕÓÇÇÊÏÇÌÇÔÁÝ!ÓÏÇÓÕØÌÂÚßÌÒÄÚÎÚÇÝÁÔÇÝÚØÄÖÕÝÇÔÇÏÙÛÎÙÃÇÝÖÄÇßÚÁÝ
ÚÏÝÙÚÕÏÞËÏ×ÊËÏÝÊÏÇÖÏÙÚ×ÙËÏÝÐËÑÃÔÎÙËÔÇ
ÍØ¦ÌËÚÇÏÚÕÖÇØÄÔÎÓËØÕÒÄÍÏÕËÔÄÝÞÜØÕÞØÂÙÚÎ®ÙÎÓËÏ×ÔËÏÕÜØàËØÁÑÙÚÏÝ
²ÕØËÃËÝÞ×ØÜÔ®ËÑÊ±ÉÏÒÕÔÓÚÌØÞÏÒÒÁÇÝ ßØÏÇÑÃÊÎÝ¥ÝÞÜØÕÞØÂÙÚËÝ®ÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÇÔÑÇÏÚÇÙÖÃÚÏÇÚÕßÝÕÏÙÑÎÔÕÛÁÚËÝ
ÖÕßÇÔÁÒÇÈÇÔÆÙÚËØÇÇÖÄÇÔ¦ÛËÙÎÚÕß
¢ËÙÚÏÈ¦Ò ÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕßËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝ
ÔÇÍßØÃÙÕßÔÚØÃÒËÖÚËÝÚÇÏÔÃËÝÁÔÇÙÆÔÚÕÓÕÇÖÕÚÆÖÜÓÇÎÓËØÕÒÄÍÏÕÚÕßËÍÑÒËÏÙÓÕÆ
ÚÕßÝÓËÚÕÔÚØÄÖÕÚÕßÕÑÇÛÁÔÇÝÌßÙÏÑ¦
ÕÏ5L^@VYR;PTLZÑÇÚÁÍØÇÉÇÔÑÇÏËÖÇÃÔËÙÇÔÚÎÔÏÊÁÇÑÇÏÚÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ©Ï²×ØÕÏ
ÑÇÏ ®ËÃÔÇÏÊÏÇÛÁÙÏÓÕÏÙÚÕÑÇÔ¦ÒÏÚÕß
¢ËÙÚÏÈ¦Ò ÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕßÙÚÕ±V\¬\IL
©ÑÚ×ÒÒÎÔËÝÑÇÏËÖÚ¦ÐÁÔÕÏÊÎÓÏÕßØÍÕÃ
ËÃÞÇÔÜÝÖÎÍÂËÒËÆÛËØÎÝÁÓÖÔËßÙÎÝÚÕÔ
ËØÁÑÇÒÒ¦Ó¦ÒÒÕÔÇßÚÄÂÚÇÔÎÖØÄÌÇÙÎ
ÍÏÇÚÃÚÕÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÛÁÓÇÚÕÈÏ×ÔÕßÔÑÇÛÎÓËØÏÔ¦ËÈÊÕÓ¦ÊËÝÚ×ØÇÙËÄÖÕÏÇÞ×ØÇ
ÚÕßÑÄÙÓÕßÑÏÇÔÈØÃÙÑÕÔÚÇÏ
¬ÇÙÖÃÚÏÇÑÚÏÔÕÍØÇÌÃËÝàÜÂÝÖÕÒßÓÕØÌÏÑÁÝÙßÔÛÁÙËÏÝÄÖÜÝÇÖÕÊËÏÑÔÆËÚÇÏ
ÑÇÛ×ÝÖÇÃØÔÕßÔÚÕÙÞÂÓÇÚÎÝÊÏ¦ÛËÙÎÝ
ÚÕßÑÇÛËÔÄÝÓÁÙÇÇÖÄÚÎÔÑ¦ÓËØÇÇÑÄÓÎ
ÑÏËÔÄÝÑÏÔÎÚÕÆÒÒÕÝËÖÏÑËÔÚØ×ÔËÚÇÏÙË
ÈÏÈÒÃÇÑÇÏÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝ¡ÇØÏ¦ÔÔÇ©ÏÑÕÔÄÓÕßÚÇÆØÕÝ¤ßÒÒ¦ÑÎÝÖËØÏÍØ¦ÌÕÔÚÇÝ
ÁÚÙÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝËÖÏÙÚØ×ÙËÏÝÊËÑÇËÚÏ×Ô
¦ÒÒÕÏËÖÏÒÁÍÕßÔÜÝÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÁÝÚÇÖÇÏÊÏ¦ÚÕßÝÚÎÔÖÒÂÐÎÑÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇËßØÎÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇËÖÏÓÕÔÂÑÇÏÌÏÒÕÖËØÏÁØÍËÏ¦
ÚÕßÝÚÇÆØÕÝÇÓÖÇÒÒÂÝ¬ÇØÃÑÑÚ¦Ý
ÇÒÒÕÆÎÌÛÕØ¦ÑÇÏÎÇÊØ¦ÔËÏÇÙÚ¦àÕßÔÑÇÏ
ßÖËØÞËÏÒÃàÕßÔÄÖÜÝÁÔÇÝÔÏÖÚÂØÇÝÓÖ¦ÔÏÕß
ÕÑÇÔÇÖÁÝÃÙÜÝÚÕÇÖÄÒßÚÕÙÆÓÈÕÒÕÚÕß
ËÍÑÒËÏÙÓÕÆÌÜÚÕÍØÇÌÃàËÚÇÏÄØÛÏÕÝÔÇÇÔÚÏÈÇÃÔËÏÙÚÎÈÇØÆÚÎÚÇÕÏÓÂÔËÝÖËØÔÕÆÔÕÏ
ÙÕÈ¦ÊËÝÖÁÌÚÕßÔÕÇÔËÓÏÙÚÂØÇÝÕØÕÌÂÝ
ÖËØÏÙÚØÁÌËÚÇÏÇÔÄØËÞÚÇÑ¦ÚÜÇÖÄËÓÌÇÔÂ
ÙÎÓ¦ÊÏÇÖØÕÞÜØÎÓÁÔÎÝßÍØÇÙÃÇÝÚÕÓßÇÒÄÚÕß¦ÒÒÕß§ÚËÔÃ ÕÚÁÇÔÇÓËÏÍÔÆÕÔÚÇÏ
ËÏÑÄÔËÝÇÖÄÖÕØÔÄÚÇÏÔÃËÝÓËÚÎ§ÆÞÚÇ®
ÚÕßÔÚÕÔÏÄÔÏÑÇÏÓÏÇÙÞËÊÄÔÒÎÙÓÕÔÎÓÁÔÎÖÇØÇÍÜÍÂÚÕß ÓËÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂ
ÚÕÔ¡ÖÇØÚ¦ÔÑÇÙÚËØ©ÑÕÒßÓÈÎÚÂÝ®
ÚÕß¢ØÇÔÑÁØÏÑÇÛ×ÝÙËÁÔÇÔËÑÚßÖÜÚÂ
ÑÇÚÇÍØ¦ÌËÚÇÏÊÏÇØÑ×ÝÕÇßÐÎÚÏÑÄÝÇØÏÛÓÄÝ
ÑØÕßÙÓ¦ÚÜÔÑÕØÜÔÕáÕÆÇÔ¦ÚÕÔÑÄÙÓÕ
¦ÛËÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝÑÇÚÕØÛ×ÔËÏÓËÖËØÏÙÙÄÚËØÕÂÒÏÍÄÚËØÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÓÁÙÇ
ÙËÁÔÇÚØÃÒËÖÚÕÔÇÙßÔÛÁÙËÏÁÔÇÔÊÏ¦ÒÕÍÕ
ËÒÒËÏÖÚÏÑÄÓËÚÕÔËÇßÚÄÚÕßËÃÚËÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌËÃÚÎÔËÖÏÑØ¦ÚËÏÇÚÜÔÚËÚØÇÍÜÔÏÑ×Ô
ÚÕßËÃÚËÇÍÇÖÎÓÁÔÇÖØÄÙÜÖÇ
¡ËÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇÕÞØÄÔÕÝÓÕÏ¦àËÏÓË
ØÕÒÄÏÞÜØÃÝÊËÃÑÚËÝÑÇÏÇØÏÛÓÕÆÝ¡ÄÔÕÚÕ
ÙÞÂÓÇßÖ¦ØÞËÏÞÜØÃÝËÔÊËÃÐËÏÝÓÁÚØÎÙÎÝ
ÄÚËÙßÓÈÇÃÔËÏ¦ØÇÍËÎÖÃÙÑËÉÎ®ÚÕß
ÏÇÇÔÍÑÁ"ÙÜÝÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏËÃÔÇÏ ÏÔÁàÕÝÊÏÑÁÝÚÕßÕÏÈØÇÈËßÓÁÔËÝÑÃÔÎÚËÝ
àÜÁÝ®ÔÇÚÕßÊÃÔËÏÁÔÇÖØÕÈ¦ÊÏÙÓÇ×Ý
ÛÇËÃÔÇÏÕÏÙßÔÇÔÚÂÙËÏÝ"©ËÖÏÙÑÁÖÚÎÝ
ÖØÁÖËÏÔÇÛËØÓÕÓËÚØÎÛËÃ®ÓËÚÎÔËÏÊÏÑÂ
ÙßÙÑËßÂÙÚÕÓÁÚÜÖÕÖØÏÔÖËØ¦ÙËÏÙÚÎÔ
ÇÃÛÕßÙÇÚÕÚØÇÚ¦ØÏÙÓÇÙÚÕÔÊÃÙÑÕËÃÔÇÏ
ÇÔÚÏÙÎÖÚÏÑÄØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇËÖÏÔÄÎÙÎ
ÖÕÏÕÝÐÁØËÏ¯ ÇÏÕÏÊÆÕÌÕØÕÆÔÓ¦ÙÑËÝ
ÄÚÇÔÕÁÔÇÝÊËÃÞÔËÏÙÚÕÔ¦ÒÒÕÙÚÕPWHK
Ñ¦ÖÕÏËÝÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝ ÇÚ¦Ò¦ÛÕÝÕÁÔÇÝ
ÇÑÕßÓÖ¦ËÏÙÚÎÔÕÛÄÔÎÚÕßÚÕÊ¦ÑÚßÒÕ
¬ØÄÓÕÝ¬ÕÊ¦ÑÚßÒÕÓÁÔËÏÓËÚÁÜØÕÁÔÕÞÕ
ÑÇÏßÖÄÒÕÍÕ©ÁÔÇÝàÎÚ¦ËÏÚÇÖËÏÔ¦ÙßÍÍÔ×ÓÎÑÇÏÙÖËÆÊËÏÔÇÖÒÆÔËÏÙÞÕÒÇÙÚÏÑ¦
ÚÇÞÁØÏÇÚÕß©ÏÑÇÏØÕÃËÃÔÇÏÇÙßÔÂÛÏÙÚÕÏ®
©ÓËØÏÑÇÔÄÝÎÛÕÖÕÏÄÝ¬àÕÔ ¦ØÕÒ
ÏÔÚÝÎÖØ×ÚÎÚÕßÚÇÏÔÃÇÂÚÇÔÚÕ
ÚÕÛÇßÓ¦ÙÏÕ3\JR`®¶ÎÚËÒËßÚÇÃÇÓËÍ¦ÒÎÙÚÏÍÓÂÚÕß²¦ØÏ§ÚÏÔÚ¦ÔÚÕÔÙÚÕÙÏÔËÓ¦ÓÏÒ¦ËÏÓËÚÇÒÄÍÏÇÚÕßÇÃÐÖÎØÜÝ
ßÖÄÚÏÚÒÕ®ÙÚÎØÕßÚÃÔÇÚÎÝÎÓÁØÇÝ!ÍßÓÔÇÙÚÏÑÂËØÍÇÙÃËÝÙÚÕÔÖËØÃÈÕÒÕÓÁÙÇ
ÙÚÕÊ¦ÙÕÝÖËØÖ¦ÚÎÓÇÑÇÛ¦ØÏÙÓÇÚÕßÇÒÁÚÇÝ¬ÕÖØÄÙÜÖÄÚÕßÍÑØÕÙÚÎÔÑ¦ÓËØÇ
ÇÖÄÚÎÔÕÛÄÔÎÚÕßÑÏÔÎÚÕÆ)LHIZVS\[L
MVYKLH[O®ÚÃÚÒÕÝÑÇÏÙÚÃÞÕÝÓÇàÃ¡ËÚÕ
ÃÊÏÕÓÁÚØÕ®ÖØ¦ÐÎqÙÑÎÔÂÎÁÐÕß
ÄÚÏÙÃÍÕßØÇÛÇÖËÛ¦ÔËÏÝàÜÂÑÇÏÕÛ¦ÔÇÚÕÝÛÇÙÕßÌÇÔÕÆÔÇÓÁÙÜÝÖÏÕÍÒßÑ¦
¯ËÔËÃÙÇÏÖÇØ¦ÓÏÇÖÔÕÂÙÑÒ¦ÈÇÚÜÔ
ÕßØ¦ÔÏÜÔÊßÔ¦ÓËÜÔÖÕßÑ¦ÔÕßÔÚÕÌÛÇØÚÄÙÇØÑÃÕÄÖÕßÑÇÚÕÏÑËÃÝÔÇÛÒÃÈËÚÇÏÑ¦ÛË
×ØÇ¡ÇØÏÕÔÁÚÇÙÚÇÞÁØÏÇÚÕßÛÇÔ¦ÚÕßËÃÙÇÏÑÇÏÄÙÕÖØÕÙÖÇÛËÃÝÔÇÌÆÍËÏÝÓÇÑØÏ¦
ÚÕßÚÄÙÕÑÕÔÚÆÚËØÇÚÕßÈØÃÙÑËÙÇÏ¯
ÑÇÒÆÚËØÎÇÔ¦ÖÇßÙÂÙÕßËÃÔÇÏÕÆÖÔÕÝ
ÑÏÇßÚÄÔÙßÞÔ¦ÚÕÔÖØÕÑÇÒËÃÝËÔ×ÌÕÈ¦ÙÇÏßÖÁØÓËÚØÇÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕÖÕßÊËÔËÃÔÇÏ
ÚÃÖÕÚÇÖÇØÇÖ¦ÔÜ®ÞËÏÂÊÎÐÇÖÒ×ÙËÏÍÏÇ
ÔÇÑÕÏÓÎÛËÃÙÈÂÔËÏÚÕÌÜÝÙÚÕÑÕÓÕÊÃÔÕ
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Οι άγνωστες πτυχές του Andy Warhol
Ο άνθρωπος πίσω από τον ποπ καλλιτέχνη, παρουσιάζεται στην διαδικτυακή έκθεση του μουσείου Tate Modern στο Λονδίνου
Της ΛΟΥΙΖΑΣ ΛΟΥΗ

Η αναδρομική ÁÑÛËÙÎÍÏÇÚÎàÜÂ
ÑÇÏÚÎÔÑÇØÏÁØÇÚÕß(UK`>HYOVS
ÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏÙËÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÂÓÕØÌÂÇÖÄÚÕÓÕßÙËÃÕ;H[L4VKLYU
ÚÕßÕÔÊÃÔÕßÌÁØÔÕÔÚÇÝÙÚÕÌÜÝ
ÊÏ¦ÌÕØËÝÖÚßÞÁÝÚÕßÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎ
ÁÑÛËÙÎËÃÔÇÏÞÜØÏÙÓÁÔÎÙËÚØÃÇ
ÓÁØÎÙÚÎÔÏÊÁÇÚÎÝÏÙÚÕØÃÇÝÚÜÔ
ÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔÚÎÝÇÓÌÏÒËÍÄÓËÔÎÝ
ÚÇßÚÄÚÎÚ¦ÝÚÕßÑÇÏÚÎÝÏÊÁÇÝÚÕß
ÛÇÔ¦ÚÕßÑÇÏÚÎÝÛØÎÙÑËÃÇÝ©ÏËÖÏÓËÒÎÚÁÝÚÎÝÁÑÛËÙÎÝ.YLNVY4\PY
ÑÇÏ-PVU[HU4VYHUËÐÂÍÎÙÇÔÙÚÕ
ÈÃÔÚËÕÖÕßÇÔÁÈÎÑËÙÚÎÖÒÇÚÌÄØÓÇ
@V\;\ILÙÚÕÑÇÔ¦ÒÏÚÕßÓÕßÙËÃÕß
;H[LÊÏ¦ÌÕØÇÑÕÓÓ¦ÚÏÇÑÇÏÖ×ÝÚÕ
ÑÕÏÔÄÓÖÕØËÃÔÇÇÔÚÏÒÎÌÛËÃÇßÚÂ
ÚÎÔÇÔÇÊØÕÓÏÑÂÁÑÛËÙÎßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÊÂÒÜÙÇÔÄÚÏ©(UK`>HYOVS
ËÃÔÇÏÑßØÃÜÝÍÔÜÙÚÄÝÜÝÖÕÖÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝÇÒÒ¦ÙËÇßÚÂÔÚÎÔÁÑÛËÙÎ
ÛÁÒÇÓËÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÔÇËÖÏÙÚØÁÉÕßÓËÙÚÕÔ¦ÔÛØÜÖÕÑÇÏÔÇÙÑËÌÚÕÆÓË
ÄÒËÝÚÕßÚÏÝËÖÏÛßÓÃËÝÚÕßÝÌÄÈÕßÝ
ÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÚÕÔÁÞÕßÔÕÊÎÍÂÙËÏ
ÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÚÁÞÔÎ®
©>HYOVSÍËÔÔÂÛÎÑËÙÚÕÃÚÙÓÖÕßØÍÑÚÎÝÓËØÏÑÂÝÇÖÄÍÕÔËÃÝÖÕßÂÒÛÇÔÇÖÄÚÎÒÕÈÇÑÃÇ
ÚÎÔÁÑÛËÙÎÚÕÑÕÏÔÄÓÖÕØËÃÔÇ
ÊËÏÚÇÁÍÍØÇÌÇÖÕßÙÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÇÔÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÚÎÙÚÏÍÓÂÑÇÚ¦
ÚÎÔÕÖÕÃÇÎÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦ÚÕß>HYOVS
ÁØÞËÚÇÏÙÚÎÔÓËØÏÑÂ¿ÖÜÝËÐÂÍÎÙÇÔÕÏËÖÏÓËÒÎÚÁÝÚÎÝÁÑÛËÙÎÝ
ÍÏÇÚÕÐËÑÃÔÎÓÇÇßÚÕÆÚÕßÓËÍ¦ÒÕß
ÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎßÚÄÖÕßÓÇÝËÔÊÏÇÌÁØËÏËÃÔÇÏÔÇÙßÔÊÁÙÕßÓËÚÎàÜÍØÇÌÏÑÂÚÕßÍ¦ÒÓÇÚÕÝÚÎÝÒËßÛËØÃÇÝ® :[H[\LVM3PILY[`ÇÖÄ
ÚÕÖØ×ÚÕÁÍÍØÇÌÕÖÕßÖÏÙÚÕÖÕÏËÃ
ÚÎÔ¦ÌÏÐÂÚÕßÝÙÚÎÔÓËØÏÑÂ ÇÏ
ÊÏÇÌÇÃÔËÚÇÏÇßÚÂÎËÐÁÒÏÐÎÓÏÇÝÚÇßÚÄÚÎÚÇÝÖÕßËÃÔÇÏÇØÑËÚ¦ËÔÊÏÇÌÁ-

«Θέλαμε να επιστρέψουμε στον άνθρωπο και να
σκεφτούμε τις επιθυμίες, τους φόβους του που
μπορεί να έχουν να τον
οδηγήσει να δημιουργήσει τέχνη,» είπαν οι επιμελητές της έκθεσηςτου
Andy Warhol.
ØÕßÙÇËÖÃÙÎÝ® ÇÚ¦ÚÎÝÊÏ¦ØÑËÏÇ
ÇßÚÂÝÚÎÝÁÑÛËÙÎÝÚÕÑÕÏÔÄÓÖÕØËÃ
ÔÇÊËÏÖÕÒÒ¦ÁØÍÇ¦ÒÒÇÍÔÜÙÚ¦ÑÇÏ
¦ÒÒÇÄÞÏÚÄÙÕ
´ÔÇÇÖÄÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÁØÍÇÚÎÝ
ÁÑÛËÙÎÝËÃÔÇÏÚÇÓßÙÚÏÑÕÆÝÊËÃÖÔÕßÝ®ZP_[`SHZ[Z\WWLYZ ÚÕ
ÕÖÕÃÕËÃÔÇÏÁÔÇÇÖÄÚÇÓËÍÇÒÆÚËØÇ
ÁØÍÇÚÕß(UK`>HYOVSÃÔÇÏÓÏÇ
ÛØÎÙÑËßÚÏÑÂËÏÑÄÔÇÇÖËÏÑÕÔÃàÕÔÚÇÝ¦ÔÊØËÝÔÇÑÕÏÔÜÔÏÑÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏ
ÇÔÚÏÑÇÚÕÖÚØÃàÕÔÚÇÝÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔ
ÚÕß>HYOVSÍÏÇÚÏÝÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝÙÑÎÔÁÝÑÇÏÚÕÕÖÕÃÕÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑË
ÙËÓÏÇËÖÕÞÂÄÖÕßÖËØÏÈÇÒÒÄÚÇÔ
ÄÒÕÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÛ¦ÔÇÚÕ
ÒÄÍÜÚÎÝËÖÏÊÎÓÃÇÝÚÕß(0+:©Ï
ËÖÏÓËÒÎÚÁÝÚÎÝÁÑÛËÙÎÝÁÑÒËÏÙÇÔ
ÚÕËÏÙÇÍÜÍÏÑÄÈÃÔÚËÕÚÕÔÃàÕÔÚÇÝ
ÖÜÝÕ>HYOVSÑÇÚ¦ÒÇÈËÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÚÇÖÒËÕÔËÑÚÂÓÇÚÇÚÄÙÕÚÕß
ÚØÄÖÕßÇÔ¦ÒßÙÎÝÚÕßÑÄÙÓÕßÄÙÕ
ÑÇÏÚÕßÚØÄÖÕßÚÕÖÕÛÁÚÎÙÎÝÚÕß
ÙÚÕÔÑÄÙÓÕ ÇÏÜÝÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÕ
(UK`>HYOVSËÃÔÇÏÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÕßÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÚÕß
ÚËÒËßÚÇÃÕßÓÏÙÕÆÚÕßÕÆÇÏ×ÔÇ
ÑÇÏÄÖÜÝÖÏÙÚËÆÜÇÑØ¦ÊÇÔÚÇÖÏÛÇÔÄÚÇÚÇÔÇËÃÔÇÏÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÄÝ
ÙËÇßÚÄÔÚÕÔÇÏ×ÔÇ®
ØÑËÚ¦ÊÏËÛÔÂÓÁÙÇÁÍØÇÉÇÔÑÇÏ

Andy 8>¦vV-_kw&¦²¦>x²Vd®

Statue kxH_¦²Ã0°oÑÜÐÑ³iØ ÜÉÈÚÓ¨{ÑØV®¸

ÙÞÕÒÃÇÙÇÔÛËÚÏÑ¦ÑÇÏ¦ÒÒÇÄÞÏÚÄÙÕÍÏÇÚÎÔÇÔÇÊØÕÓÏÑÂÁÑÛËÙÎÚÕß
(UK`>HYOVSÖÄÚÎÔËÌÎÓËØÃÊÇ
.\HYKPHU®Õ(KYPHU:LHYSLÁÍØÇÉË
ÚØÁÞÕßÙÇÁÑÛËÙÎËÔ×ÇÔÇÌÁØËÚÇÏÚÄÙÕÙÚÎÈÏÕÍØÇÌÃÇÚÕßÄÙÕ
ÑÇÏÙÚÏÝÚØÕÞÏÁÝÑÇÏÚÏÝËÖÏÖÒÕÑÁÝ
ÚÎÝÚÁÞÔÎÝÚÕßÓÇÝÊÃÔËÏÚÕ>HYOVS
ÖÕßÃÙÜÝÞØËÏÇàÄÓÇÙÚËÚÕ®
,TPS`:WPJLYÇÖÄÚÎÔ*\S[\YHS
>OPZWLYLY®ÙÞÕÒÃÇÙËÖÜÝÇßÚÂÎ
ÁÑÛËÙÎÊËÔÇÖÇÏÚËÃÓËÍ¦ÒÕÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇÖØÕÙÕÞÂÝ¿ÓÜÝÍÏÇÚÃ
ÔÇßÖ¦ØÞËÏÇßÚÄÚÕÙÚÃÍÓÇÖÜÝÕÏ
ËÑÛÁÙËÏÝÊËÔÓÖÕØÕÆÔÔÇËÃÔÇÏÊÏÇÙÑËÊÇÙÚÏÑÁÝÑÇÏÖØÕÑÒÎÚÏÑÁÝÖØÕÌÎÚÏÑÁÝÑÇÏËÖÏÖÄÒÇÏËÝ" ÇÏÇÖÄÚÕ
3VUKVU0UZPKL®Õ)LU3\RLÁÍØÇÉË
ÑÇÏÚÕÖÕÛËÚÂÛÎÑË´ÚÙÏÕ>HYOVS
ËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÇÔÇÈÇÛÓÏÙÓÁÔÕÝËÌËßØÁÛÎÑËËÑÔÁÕßÑÇÏÖ¦ÒÏÒÒ¦Î
ÁÑÛËÙÎÊËÔÇÔÚÇÖÕÑØÃÔËÚÇÏÙÚÏÝ
ÖØÕâÖÕÛÁÙËÏÝÚÎÝ´ÖØËÖËÔÇËÃ-

Sixty >©²-º_¦© ÂÊ³ÑÈ³{~ËÛÉË{Vd®
ÔÇÏÓËÍÇÒÆÚËØÎÑÇÏÖÏÕÚÕÒÓÎØÂ®

Όχι μόνο ποπ καλλιτέχνης
ØÂÑÇÚÎÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÂÁÑÛËÙÎ
ÍÏÇÚÎàÜÂÚÕß(UK`>HYOVSÜÝ
ÓÏÇÖÕÒÆËÔÊÏÇÌÁØÕßÙÇËÓÖËÏØÃÇ
ÇÌÕÆÐËÊÏÖÒ×ÛÎÑËÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÇ
Ó¦ÚÏÇÑÇÏÓÁÙÇÙÚÎÔÇÙÌ¦ÒËÏÇÚÕß
ÙÖÏÚÏÕÆÓÕßÄÒÕÝÕÈÃÕÝÚÕß(UK`
>HYOVSÃÔÇÏÓÏÇÁÑÛËÙÎÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÑËØÊÃàËÏÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕß
ÛËÇÚÂËÃÚËËÃÔÇÏÍÔ×ÙÚÎÝÚÕß(UK`
>HYOVSËÃÚËËÃÔÇÏÇÖÒ×ÝÌÏÒÄÚË-

ÞÔÕÝÑÇÏÉ¦ÞÔËÏÊÏ¦ÌÕØÕßÝÚØÄÖÕßÝ
ÔÇÇÐÏÕÖÕÏÂÙËÏÇßÚÁÝÚÏÝÓÁØËÝÑÇØÇÔÚÃÔÇÝËÖÏÓËÒÂÚØÏÇÚÁÞÔÎÝ ÇÚËØÃÔÇÇÚÙÇÒÃÊÕßËÐÂÍÎÙËÙÚÎÔ
 ®ÖÜÝÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÂÁÑÛËÙÎ
ÚÕß(UK`>HYOVSÙÚÕ;H[L4VKLYU
ÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÓÃÇÕÒÕÑÒÎØÜÓÁÔÎËÏÑÄÔÇËÔÄÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÑÇÏËÖÏÚßÞ×Ý
ÌÁØÔËÏÙÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇßÖÕÑËÃÓËÔÇÛÁÓÇÚÇÖÕßÚÕßÍÃÔÕÔÚÇÏËÓÓÕÔÂ¢ÇÔËØ×ÔÕßÔÁÔÇÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎ
ÕÕÖÕÃÕÝÉ¦ÞÔËÏÇÖËÍÔÜÙÓÁÔÇÔÇ
ÈØËÏÚÎÔÚÇßÚÄÚÎÚ¦ÚÕßÓËÍÇÒÜ-

ÓÁÔÕÝÇÖÄÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝÍÕÔËÃÝÑÇÏ
ÚÕÔÇÖÇÙÞÕÒÕÆÔÛÁÓÇÚÇÄÖÜÝÎ
ÛØÎÙÑËÃÇÑÇÏÕÛ¦ÔÇÚÕÝ©>HYOVS
ÖÇØÇÓÁÔËÏÓÁÞØÏÑÇÏÙÂÓËØÇÁÔÇÝ
ÇÖÄÚÕßÝÖÏÕÊÏ¦ÙÎÓÕßÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÙËÄÒÕÚÕÑÄÙÓÕÁÑÛËÙÎÊËÔ
ÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÇÖÒ×ÝÁÔÇÖÕÖÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÇÒÒ¦ÙÚÕÞËÆËÏÔÇÇÔÇÊËÃÐËÏ
ÚÏÝÌÕÈÃËÝÑÇÏÚÏÝËÓÓÕÔÁÝÚÕßÖÕß
ÚÕÔÕÊÂÍÎÙÇÔÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏ®
ËÏÑÇÙÚÏÑÄÝ¡ßØÚ×ËÕÞÇØÃÊÕß
Ó¦ÝËÃÖËÍÏÇÚÎÔÁÑÛËÙÎÖÜÝ¬Õ
¬H[LTVKLYUÇÑÕÒÕßÛËÃÓÏÇÖÕØËÃÇ
ÙßÔßÌÇÙÓÁÔÎÓËÚÏÝÙßÓÓËÚÕÞÏÑÁÝ
ÖØÇÑÚÏÑÁÝÊÏÇÚÎØ×ÔÚÇÝÓÏÇÖÒÕÆÙÏÇÉÎÌÏÇÑÂÙßÒÒÕÍÂÚÎØ×ÔÚÇÝ
ÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÓÏÇËÔËØÍÂÊØ¦ÙÎÙÚÇ
ÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ÊÃÑÚßÇÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÚÎÝÇÔÇÊØÕÓÏÑÂÝÁÑÛËÙÎÝÚÕß
>HYOVSÎÕÖÕÃÇÇÑßØ×ÛÎÑËÄÖÜÝ
ÑÇÏÕÏÖÒËÃÙÚËÝÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÓÁÔËÝËÑÊÎÒ×ÙËÏÝÇßÚÂÝÚÎÝÖËØÏÄÊÕßÊËÔÛËÜØ×ÄÚÏÚÕ;H[LËÑÓËÚÇÒÒËÆÚÎÑËËÖÇØÑ×ÝÑÇÔÁÔÇÇÖÄÚÇ
ÚØÃÇÙÚÕÏÞËÃÇÍÏÇÚÎÔÖØÕÈÕÒÂÚÎÝ
ÁÑÛËÙÎÝÑÇÏÚÎÔÖØÕÙÁÒÑßÙÎÚÕß
ÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÕÆÑÕÏÔÕÆÇØÄÒÕÖÕß
ÚÕÒËÖÚÕÈÃÔÚËÕÑÇÏÚÇËÏÙÇÍÜÍÏÑ¦ÑËÃÓËÔÇÖÕßÖØÕÙÌÁØÕÔÚÇÏËÃÔÇÏ
ÑÇÚÇÚÕÖÏÙÚÏÑ¦ÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÝÚÕ
ËÔÊÏÇÌÁØÕÔÑÇÏËÖÃÑÇÏØÕÚØÃÖÚßÞÕ
ÓËÚÇÔ¦ÙÚËßÙÎX\LLYÛ¦ÔÇÚÕÝ
ÛØÎÙÑËÃÇ®ÓËÚÕÕÖÕÃÕÖÒÇÏÙÏ×ÔËÚÇÏÎÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÑÇÏÖØÕÙÜÖÏÑÂ
ÊÏÇÊØÕÓÂÚÕß>HYOVSÎVUSPULËÑÊÕÞÂÚÎÝÁÑÛËÙÎÝÇÊÏÑËÃÚÎÔÖÕÒÒ¦
ßÖÕÙÞÄÓËÔÎËÖÏÓÁÒËÏ¦ÚÎÝÇÔÇÊØÕÓÏÑÂÝÇßÚÂÝ®

Η έκθεση ÚÑÙ{Ñ¨~ÓÉ{ÐÓT¨{³{Ø®.É³ÓÐK¨{È¸Æ¸Æ
~Ñ{Ð¨ÉË³~{ÌÑ³iÑ¨Ñ~ÜÈÚÊÉ{Ù{ÑÙ{~³ÈÑ~Ò³i{³ÉÜËÙÑ³È/>²_X_¦v²²©U¯¯ÀÀÀ
²>²_¦nº}¯Àv>²©w¯²>²_wX_¦¯
_ÁvxHx²x¯>XÃwÀ>¦v

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.
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Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

ΜΟΥΣΙΚΗ

Γλυκιά προσμονή... τα τραγούδια είναι ευχή
Δέκα μουσικοί από την Κύπρο απαντάνε στην «Κ» αν φοβούνται τη συνήθεια στην ψηφιακή... συναυλία
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

ÙÚÕßÝÑÇÔÇÖÁÊËÝÓÇÝÑÇÏËÖÏÑÕÏÔÜÔÕÆÓËÓÁÙÜÈÏÔÚËÕÑÒÂÙËÜÔÑÇÒ¦ÖËØÔ¦ÓË
ÇÒÒ¦ÙÚÎÔÕßÙÃÇÓÇÝÒÇÞÚÇØÕÆÓËÓÏÇ
ÇÍÑÇÒÏ¦ÓËÚÕßÝÇÍÇÖÎÓÁÔÕßÝÓÇÝ¬Õ
ÃÊÏÕÏÙÞÆËÏÑÇÏÍÏÇÚÎÓÕßÙÏÑÂÑÇÏÍÏÇ
ÄÚÏ¦ÒÒÕÊÏÇÊØÇÙÚÏÑÄ©ÖßØÂÔÇÝÓÇÝ
ËÃÔÇÏÑÕÏÔÜÔÏÑÄÝÑÇÏÇßÚÄÖÕßÈÒÁÖÜ
ÔÇÇÖÕÑØßÙÚÇÒÒ×ÔËÚÇÏÜÝÈÃÜÓÇÇßÚÂÚÎÔÖËØÃÕÊÕËÃÔÇÏÎÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚÎÚÇ
ÚÎÝÙÜÓÇÚÏÑÂÝËÖÇÌÂÝ®

Μέσα από ÚÇÒÄÍÏÇÊÁÑÇÓÕßÙÏÑ×ÔÇÖÄ
ÚÎÔ ÆÖØÕÕÏÕÖÕÃÕÏÓÏÒÕÆÔÙÚÎÔ ®
ÇÖÕÊËÏÑÔÆËÚÇÏÄÚÏËÃÔÇÏÖÒ¦ÙÓÇÚÇÌÆÙËÏÇÏÙÏÄÊÕÐÇÄÞÏÍÏÇÚÃÊËÔÚÕßÝÚØÕÓ¦àËÏÕÑÕØÜÔÕáÄÝÑÇÏÕÏËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÖÕß
ÛÇÁÞËÏÙÚÎÊÕßÒËÏ¦ÚÕßÝÇÖÄÒßÚÎÎ
ÇÔ¦ÍÑÎÙÚÂØÏÐÎÝÚÕßÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÚÕÔÃàÕßÔÇÒÒ¦ÍÏÇÚÃÔÏ×ÛÕßÔÄÚÏÎÇÔÛØ×ÖÏÔÎÇÔ¦ÍÑÎÔÇÐÇÔÇÈØËÛÕÆÓËÍÏÇ
ÔÇÚØÇÍÕßÊÂÙÕßÓËÛÇÑÇÚÇÔÏÑÂÙËÏÚÕÔ
ÌÄÈÕ¡ÇÑÇÏÇÖÄÚÏÝÓÕßÙÏÑÁÝËÖÏÒÕÍÁÝÖÕßÑ¦ÔÕßÔÇßÚÄÌÇÃÔËÚÇÏÑÇÏÑÇÚ¦Ñ¦ÖÕÏÕÔÚØÄÖÕÔÏ×ÛÜÄÚÏÇÑÕÒÕßÛ×ÔÚÇÝÚÕÓÕßÙÏÑÂÔÖÕÃËÏÑÇÏËØÍ¦àÕß
ÛÇØÃÐËÏÚÇÚËÃÞÎÚÎÝËØÏÞÕÆÝÚÇÚËÃÞÎ
ÖÕßÕÇßÚÕÖËØÏÕØÏÙÓÄÝËÖÏÈ¦ÒÒËÏÄÞÏ
ÍÏÇÔÇÇÒ×ÙËÏÈÁÈÇÏÇÇÒÒ¦ÍÏÇÔÇÊ×ÙËÏÙÆÔÛÎÓÇàÜÕÌÄØÕ

• Ο στίχος ÈÐÈÓ¨TÉ³Ñ{ÉËÑ{UtÜÑË
~Ñ{Ñ¨Ñ~ÑÜÒÑoÉiÚÙÉ¨Ì×³Ñw
ÑTTVTVÇÊÐÈÙÉÉTÌ¨³ÑÑuV
ÑÌ³³¨ÑoÖÙ{t(É¨É×ÌiuÉ³Ëw
TÈØ~Ñ{ÐÈ{~Ê³È1ÑÒi(ÑÑ~w
³Ñ³ËÈÐÉ³iÉ¨ÐiÉËÑ³iØÒ¨ÚÑØ
'¨{³ÇÊÜÑ

ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

• Ερώτημα: «Φοβάστε μήπως συνηθίσουμε στην ψηφιακή μουσική παρουσία; Ποια είναι η αγωνία σας για
τη μετά κορωνοϊό εποχή;».

ΛΕΥΤΕΡΗΣ
ΜΟΥΜΤΖΗΣ
«H ψηφιακή ÓÕßÙÏÑÂÖÇØÕßÙÃÇÂÚÇÔ
ÁÚÙÏÑÇÏÇÒÒÏ×ÝÑ¦ÚÏÇÖÇØÇÃÚÎÚÕÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇ ÇÏÂÚÇÔÑÇÚ¦Ñ¦ÖÕÏÕÔ
ÚØÄÖÕÑÇÏÇÖÕÑÕÓÓÁÔÎÍÏÇÑ¦ÖÕÏÕßÝ
ÇÔÛØ×ÖÕßÝÇÖÄÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÂÖÇØÕßÙÃÇÂÄÞÏÙÚÇÓÕßÙÏÑ¦ÊØ×ÓËÔÇÎÒÇÊÂÑ¦ÖÕÏÕÝÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÙËÇÑÕÒÕßÛËÃÖÏÙÚ¦ÙÚÕÊÏÇÊÃÑÚßÕÊËÔÙÎÓÇÃÔËÏ
ÇÖÇØÇÃÚÎÚÇÄÚÏÙËÇÑÕÒÕßÛËÃÑÇÏÙÚÏÝ
àÜÔÚÇÔÁÝÙÕßËÓÌÇÔÃÙËÏÝÂÄÚÏÇÍÕØ¦àËÏÚÇÓÕßÙÏÑ¦ÙÕßÖØÕáÄÔÚÇÏÙÚËÆÜ
ÄÚÏÕÏÓÕßÙÏÑÕÃÖËØÏÙÙÄÚËØÕÑ¦ÔÕßÔÇßÚÄÖÕßÑ¦ÔÕßÔÇßÚÄÚÕÔÑÇÏØÄÑßØÃÜÝ
ÇÖÄÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÔÇÓËÃÔÕßÔÊØÇÙÚÂØÏÕÏÙËÑ¦ÚÏÖÕßËÃÔÇÏàÜÚÏÑÂÙÎÓÇÙÃÇÝ
ÍÏ»ÇßÚÕÆÝÄÞÏÓÄÔÕÇÖÄÈÏÕÖÕØÏÙÚÏÑÂÝ
ÖÒËßØ¦ÝÇÒÒ¦ÑÇÏÇÖÄÉßÞÏÑÂÝÑÇÏÙÜÓÇÚÏÑÂÖÒËßØ¦ÝÓÁÔÇÓÄÔÕÑÇÏÓÄÔÕ
ÎÙÑÁÉÎÚÕßÔÇÖÇÃÐÜÓÕßÙÏÑÂÓË¦ÒÒÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÇßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂÓÕß
ÖØÕÑÇÒËÃÒßÍÓÕÆÝÚÄÙÕÖÕÒÆÓÕßÁÞËÏ
ÒËÃÉËÏÉßÞÏÑ¦ÑÇÏÙÜÓÇÚÏÑ¦¬ÕÖ×ÝÛÇ
ÊÏÇÓÕØÌÜÛÕÆÔÚÇÓÕßÙÏÑ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇ
ËÐÇØÚ¦ÚÇÏÇÖÄÄÒÕßÝÓÇÝÎÒÇÊÂÇÔ
ÍÏÇÚÕÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÑÄÙÓÕÚÕßÇØÑËÃ
ÔÇÈÒÁÖËÏÓÕßÙÏÑÕÆÝÔÇÖÇÃàÕßÔÓÄÔÕÏ
ÚÕßÝÓÖØÕÙÚ¦ÇÖÄÓÏÇÑ¦ÓËØÇÑÇÏÊËÔ
ÚÕßÒËÃÖÕßÔÚÇßÖÄÒÕÏÖÇÇßÚÕÔÄÎÚÇ
ÙÚÕÏÞËÃÇÓÏÇÝàÜÔÚÇÔÂÝÙßÔÆÖÇØÐÎÝ
ÙËÓÏÇÙßÔÇßÒÃÇÚÄÚËÇÝÖÕØËßÛÕÆÓË
ÓËÇßÚÄÚÕÔÚØÄÖÕ¡ËÚÕÔÃÊÏÕÚØÄÖÕÓÖÕØÕÆÓËÔÇËÃÓÇÙÚËÖÒÂØËÏÝÓË
ÚÕÔÇÈÒÁÖÕßÓËËÏÑÄÔËÝÚÎÝÌÆÙÎÝÙË
ÓÏÇÕÛÄÔÎÇÔÚÃÔÇÈÍÇÃÔÕßÓËÁÐÜ
ÓÄÔÎÓÕßËßÞÂÚ×ØÇÑÇÏÖ¦ÔÚÇËÃÔÇÏ
ÔÇÓÎÔËÔÊ×ÙÕßÓËÙÚÕÔÌÄÈÕÁÒÜ
ÔÇËÒÖÃàÜÄÚÏÕÑÄÙÓÕÝÛÇËÑÚÏÓÂÙËÏ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÎàÜÔÚÇÔÂÓÕßÙÏÑÂÑÇÏ
ÚÎÓÕßÙÏÑÂÍËÔÏÑÄÚËØÇÓËÚ¦ÇÖÄÇßÚÄÑÇÏÄÞÏÚÕÇÔÚÃÛËÚÕ¬ÇßÖÄÒÕÏÖÇÛÇ
ÈØÕÆÓËÚØÄÖÕßÝÔÇÚÇÐËÖËØ¦ÙÕßÓË
ÊÎÓÏÕßØÍÏÑ¦ÑÏÄÒÇÝÑÇÒÂÊÏ¦ÛËÙÎ
ÑÇÏÎÛËÚÏÑÄÚÎÚÇÛÇÖÇÃÐÕßÔÌÕÈËØÂ
ÙÎÓÇÙÃÇËÔÇÍÜÔÏ×ÖÁØÇÔÇÖÄÚÕÄÚÏ
ÛÁÒÜÔÇÖ¦ÜÙÚÎÌÆÙÎÑÇÏÔÇÖÇÃÐÜ
ÓÕßÙÏÑÂÓË¦ÒÒÕßÝ®

• Αυτό τον καιρό Ñ~ÖoÉ{~Ì³É¨Ñ³ÇÑÇ
~È¨ËØÝxR_²¦>_V&v>¦>v->X_¦©V
v_¦¦Ã~ÒV~ÑÚØ~Ñ{©ºÐÈ{~Ê
ÑÌ³{ØÙÉ~ÑÉ³ËÉØ®Æw¬Æ-²_¿x_8X_¦V
x8x²v_¦©~Ò Ñ~ÐÐÒ³{ÈÒ~Èw
Ñ~Ñ{ÐÈÓ~ÑÉ~Ü{~o{¤ÑÈ³ÌÈÈÐw
KÑËÉ{ÉËÑ{³ÈÓ¨T³¨ÑoÖÙ{³È
_¦n_>¦¦x©tÝ²vxn©º©²>©©u
ÑÌ³ÐÈÐÙË~¬Æ
• O Λευτέρης ΜουμτζήςÑ¦__X
>X_>}_¦~È~Ü×Ì¨iÉ³~ÐÐÒw
³{XÐÉ³iº¿>>+_R¦X©³{Ød
å¨{ÜËÈ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΕΣΗΜΕΡΗΣ
«Η ανάγκη ÚÕßÑ¦ÛËÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÖÕß
ÛÁÒËÏÔÇÓÕÏØÇÙÚËÃÚÕÔÂÞÕÚÕßÓËÚÕ
ÑÕÏÔÄÈØÃÙÑËÏÖ¦ÔÚÇÊÏÁÐÕÊÕ¡ÁÙÜÚÎÝ
ÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÑÇÚÇÌÁØÔÕßÓËÔÇÓÕÏØÇÙÚÕÆÓËÚÎÓÕßÙÏÑÂÓÇÝÑÇÏÄÞÏÓÄÔÕ
ÓËÇÍÇÖÎÓÁÔÕßÝÌÃÒÕßÝÇÒÒ¦ÑÇÏÓË
ÚÕÑÕÏÔÄÖÕßÓÇÝÇÑÕÒÕßÛËÃËÔÓË
ÌÕÈÃàËÏÇßÚÂÖÒÁÕÔÙßÔÂÛËÏÇÓÏÇÝÑÇÏ
ÚÃÖÕÚÇÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÙßÍÑØÏÛËÃÓËÚÎ
àÜÔÚÇÔÂÑÇÏ¦ÓËÙÎÖÇØÕßÙÃÇÙÎÚÎÝ

Η χορωδία tÝ>n>>²xvx¦uÑÌÈÑÈÜËÑ³{Ø¸l ÉÐK¨ËÈ¸Æ¬³>ÅÅ-vÀR>©_³1ÓÑ³¨,{ÒÜ³
ÓÕßÙÏÑÂÝÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÇÓ¦ÚÏÇÚÕßÑÕÏÔÕÆÊÆÔÇÓÎÚÎÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÙÃÍÕßØÇ
ÈÕÎÛ¦ËÏÄÓÜÝÔÏ×ÛÜÄÚÏÊËÔÓÖÕØËÃÝ
ÔÇËÏÙÖØ¦ÐËÏÝÚÕÖ¦ÛÕÝÑÇÏÚÕÙßÔÇÃÙÛÎÓÇÙÚÇ ÄÙÕÑÇÏÚÎÔÇÓËÙÄÚÎÚÇÓÏÇÝàÜÔÚÇÔÂÝÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÝ
ÇÍÜÔÃÇÓÕßÍÏÇÚÕÓËÚ¦ËÃÔÇÏÚÕÖ×Ý
ÛÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÓËÇßÚÂÚÎÊÆÙÑÕÒÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÖÕßÁÞËÏ
ËÖÎØË¦ÙËÏÚÇÖ¦ÔÚÇ¡ÖÕØËÃÔÇÁÞËÏ
ÞÏÒÏÕËÏÖÜÛËÃÄÓÜÝÎßÍËÃÇËÃÔÇÏÄÚÏ
ÖÕÒßÚÏÓÄÚËØÕÇÌÕÆÞÜØÃÝÇßÚÂÊËÔ
ÓÖÕØÁÙÕßÓËÔÇÊÕÑÏÓÇÙÚÕÆÓËÍÏÇ¦ÒÒÎÓÏÇÌÕØ¦ÙÚÕÖÇØÇÑ¦ÚÜÚÎÝàÜÂÝ®

• Ένα αισιόδοξο ³¨ÑoÖÙ{ÈÚÑ¨Ì³É{w
ÑÉÌÜiÑÈ³Ê³iÈÑ{ÚiÐÑ³{~Ê~Öw
¨ÑiVÉËÑ{³È Ë~È(¨³~ÒÜoÜÈÐÉ
³Ë³Üt1ÑÉ¨ÒÉ{~{ÑÈ³ÌuÈ~È~Üw
×Ì¨iÉ³¸Æl
• Ο Δημήτρης ΜεσημέρηςÑ¨ÈËÑÉ
ÑÌ³i_>¿_Ý¦²V³Ó³¨ÑoÖÙ{ÐÉ
³Ë³Üt)ÒT³ÑØ³iÚÒ~iuVÉ³ËTÈØ
ÑËÜiÑ¨Ëi0t)ÒT³ÑØ³iÚÒw
~iuÈÐÉ¨{ÜÑÐKÒÉ³Ñ{³ÉÉ¨TÌÐÉ
>HºÈÓTÉ{³Ë³Üt T³È~ÌÐÈ
{ÊÐÑ³Ñu

ΑΝΤΩΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
©x_º¦º>xV/¦x/_}}_
«Οι δύο ËÓÖËÏØÃËÝÊËÔÓÖÕØÕÆÔÔÇÙßÍÑØÏÛÕÆÔÓËÚÃÖÕÚÇÏÙÚËÆÜÄÚÏÎ
ÇÙßÔÂÛÏÙÚÎÇßÚÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÓÇÝÁÞËÏ
ÇÔÇÍÑ¦ÙËÏÔÇÕÊÎÍÎÛÕÆÓËÙË¦ÒÒÇÊÎÓÏÕßØÍÏÑ¦ÓÕÔÕÖ¦ÚÏÇÉ¦ÞÔÕÔÚÇÝËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÁÝËÖÏÒÕÍÁÝÕÏÕÖÕÃËÝÌÇÃÔÕÔÚÇÏ
ÔÇËÃÔÇÏÑÇÏÖÏÕÇßÛËÔÚÏÑÁÝÑÇÏÕßÙÏ×ÊËÏÝÃÍÕßØÇÙËÑ¦ÖÕÏÇÓËÚÇÍËÔÁÙÚËØÎÌ¦ÙÎÇßÚÄÛÇËßÊÕÑÏÓÂÙËÏÑÇÏÛÇ
ÇÔÛÂÙËÏÑ¦ÚÏÑÇÏÔÕÆØÏÕÑÇÏÏÊÏÇÃÚËØÕ

• Διαχρονικός Ñ³Ö~Ñ{Ò³³ÉxR}
¦>}_t&x}u©>X+_R¦X©
¬¸

ΕΛΛΗ
ΜΙΧΑΗΛ
«Οι ψηφιακές ÙßÔÇßÒÃËÝËÃÔÇÏ¸ÓÏÇÑ¦ÖÕÏÇÒÆÙÏÝ¹ÍÏÇÔÇÊÏÕÞËÚËÆÙÕßÔÕÏ
ÓÕßÙÏÑÕÃÚÎÊÎÓÏÕßØÍÏÑÄÚÎÚ¦ÚÕßÝÑÇÏ
ÔÇÐËÊÏÉ¦ÙÕßÔÕÏÓÕßÙÏÑÄÌÏÒÕÏÖÕß
ÖËÛßÓÕÆÔÔÇÇÑÕÆÙÕßÔÃÔÇÏÓÏÇÑÃÔÎÙÎÇÔÚÃÙÚÇÙÎÝÙÚÏÝÇÙßÔÂÛÏÙÚËÝ
ÙßÔÛÂÑËÝÖÕßàÕÆÓËÓÏÇÁÑÌØÇÙÎÚÎÝ
ÇÔ¦ÍÑÎÝÓÇÝÔÇÓËÃÔÕßÓËÙËËÖÇÌÂ
¡ËÚÃÖÕÚÇÄÓÜÝÊËÔÓÖÕØÕÆÔÔÇÇÔÚÏÑÇÚÇÙÚÂÙÕßÔÚÎÔËÔÁØÍËÏÇÖÕßËÑÖÁÓÖËÏÎÙÑÎÔÂÚÇàÜÔÚÇÔ¦ÈÒÁÓÓÇÚÇ
ÚÕÑÕÆÔÎÓÇÙÚÕÔØßÛÓÄÚÎÝÓÕßÙÏÑÂÝ
ÚÕÞËÏØÕÑØÄÚÎÓÇÇÔÎÙßÞÃÇÓÇÝËÃÔÇÏÖÄÚËÛÇÓÖÕØÁÙÕßÓËÔÇÐÇÔÇÓÇàËßÚÕÆÓË¦ÌÕÈÇÑÕÔÚ¦ÙËÖÒÂÛÎÑÇÏ
ÑÇÚ¦ÖÄÙÕÔÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÖÒÂÍÓÇÖÕß
ÊÁÞÚÎÑËÕÚÕÓÁÇÝÚÕßÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÛÇ

ËÖÎØË¦ÙËÏÚÎÊÏÕØÍ¦ÔÜÙÎËÑÊÎÒ×ÙËÜÔ
²ØËÏ¦àËÚÇÏÙÚÂØÏÐÎÇÖÄÚÕÑØ¦ÚÕÝÑÇÏ
ÚÕßÝÌÕØËÃÝÙßÔËØÍÇÙÃÇÑÇÏÑÇÚÇÔÄÎÙÎÇÖÄÚÕßÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÑÇÏÚÕÑÕÏÔÄ
ÖÕÒÒÂÛÁÒÎÙÎÑÇÏÖËÃÙÓÇÍÏÇÔÇ¸àÜÔÚÇÔÁÉËÏ¹ÐÇÔ¦ÎÓÕßÙÏÑÂ

• Μουσική πρόταση: $ÙË~Ø
tº¦©kÝ²v_¦-}ÃuÑÌ
³/>}º©vx©w>¦>>²>}x©&¦|_R²V
¸ÆlVÖ¨Ø{Ñ³ËÈ¨ÑÌØÚÑÐÑØ
ÈÙÓÉ{Ò³³ÉV~Ñ{o{Ñ³ËiÐÈ{w
~Ê³ÑÂ{ÙÉÖÉ{T¨ËØÉ¨{¨{ÐÖØV
t_ÃX¦X_¦©uVÌØÑ~ÑÜÖ³É{
~Ñ{³¨³~ÐÐÒ³{³ÈÙË~È

ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΤΗΣ
«Θα ήταν ÑÇÒÄÔÇÇÔÇÒÕÍÏÙÚÕÆÓËÄÚÏ
ÙÚÕÔÞ×ØÕÚÎÝÓÕßÙÏÑÂÝÎÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÇÔÁÑÇÛËÔÑÇÚËÃÞËÑßØÃÇØÞÕØÄÒÕ
ÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ËÐßÖÎØËÚ×ÔÚÇÝÚÎÔÑÕÏÔ×ÔÎÙÎÚÕßÓÕßÙÏÑÕÆÁØÍÕßÑÇÏÑÇÚ»
ËÖÁÑÚÇÙÎÔÏÑÇÔÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎ
ÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÂÝÑÇÏÖÔËßÓÇÚÏÑÂÝÙÆÔÊËÙÎÝÓËÚÇÐÆÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔßÚÂÎ
ÖÎÍÇÃÇÇÔ¦ÍÑÎÙËÑÇÓÃÇÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÊËÔÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÇÔÚÏÑÇÚÇÙÚÇÛËÃ
ÑÇÛÕÒÏÑ¦ÇÖÄÕÖÕÏÕßÊÂÖÕÚËËÃÊÕßÝ
ÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝËÑÓËÚÇÒÒËßÚÕÆÓËÖØÕÝ
ÄÌËÒÕÝÚÎÊËÊÕÓÁÔÎÖØÕÙÜØÏÔÂÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇËÓÖÒÕßÚÃàÕÔÚÇÝÚÏÝÊËÐÏÄÚÎÚÁÝÓÇÝÑÇÏÙÑËÖÚÄÓËÔÕÏÚØÄÖÕßÝ
ÓËÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝÛÇÞÇÒÏÔÇÍÜÍÂÙÕßÓË
ÚÎÊßÙÌÕØÃÇÚÕÆÚÎÝÚÎÝÖËØÏÄÊÕßËÔ
ÓÇÚÇÏÕÊÕÐ×ÍÏÇÚÎÓËÚ¦ÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄ
ËÖÕÞÂÇÖËÔÇÔÚÃÇÝÇÊÎÓÕÔ×ÔÇÈØËÛ×ÇÍÑÇÒÏ¦¶ÙÚÇËÑÇÚÕÙÚ¦¶ÓËÇÔÛØ×ÖÕßÝÑÇÏÙßÔÇÊÁÒÌÕßÝÖÕßÇÍÇÖ×
´ÔÚÕÔÇÄÓÜÝÖØÕÈÒÎÓÇÚÃàÕÓÇÏÍÏÇÚÏÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÊßÙÑÕÒÃËÝÖÕßÛÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÓËÍËÔÏÑ¦ÕÏÚÕßÞ×ØÕßÚÜÔ¬ËÞÔ×ÔÁÜÝÄÚÕßÌÚ¦ÙËÏËÑËÃÔÎÎÎÓÁØÇ

• Όσο για επιλογή… ~ÑÚÓÑØÐÑØÑØÙ{Ñw
ÜÓÂÉ{³{¨ÖTÚÑKÒÜÉ{³iÈ{~ÊÈ
ÚÑ³³É{ÈT{~Ò~Ñ{ÉÈÐÑ³{~Ò

ΓΑΒΡΙΗΛ
ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ
« Όχι δεν ÚÕÌÕÈ¦ÓÇÏ¯ÎËÓÖËÏØÃÇÚÕß
¸SP]L¹ÂÚÇÔËÃÔÇÏÑÇÏÛÇËÃÔÇÏÓÕÔÇÊÏÑÂ
ÑÇÏÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÙßÍÑØÏÛËÃÂÇÔÚÏÑÇÚÇÙÚÇÛËÃÓËÕÚÏÊÂÖÕÚË¦ÒÒÕ ÇÒÄÄÓÜÝ
ÛÇËÃÔÇÏÑØÇÚÂÙÕßÓËÚÇÑÇÒ¦ÇÖ»ÄÒÕ
ÇßÚÄ¯ÖÞÇßÚÄÖÕßÇÔÇÍÑÇàÄÓÇÙÚËÔÇ
ËÖÏÑÕÏÔÜÔÕÆÓËÓËÊÏ¦ÌÕØÕßÝ¸ÏÔÚËØÔËÚÏÑÕÆÝ¹ÚØÄÖÕßÝÍÏÇÓÇÛÂÓÇÚÇÇÑÄÓÇÑÇÏ
ÖØÄÈËÝÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÍÃÔËÏÁÔÇÇÑÄÓÇ
ËØÍÇÒËÃÕÇÔÚÕÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÓËËÑËÃÑÏ
ÄÚÇÔÞØËÏ¦àËÚÇÏËÔÁÞÜÑÇÓÃÇÇÍÜÔÃÇ
ÍÏÇÚÎ¸ÓËÚ¦ÑÕØÜÔÕáÄËÖÕÞÂ¹ÏÙÚËÆÜ
ÄÚÏÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÛÇÖØÕÙÇØÓÕÙÚÕÆÔÃÙÜÝ
ÙËÑ¦ÖÕÏËÝÔÁËÝÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÇÒÒ¦ÇÖÄ
ÚÎÔ¦ÒÒÎÎÇÔ¦ÍÑÎÑÕÏÔÜÔÃÇÝÓËÚÕßÝ
¦ÒÒÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝËÃÔÇÏÇÑÇÚÇÔÃÑÎÚÎ

ÇÔ¦ÍÑÎÓÄÔÎÓÕßÃÙÜÝÇÔÎÙßÞÃÇËÃÔÇÏÔÇÓÖÕØÕÆÙÇÓËËÓËÃÝÄÒÕÏÔÇÑØÇÚÂÙÕßÓËÚÇÄÓÕØÌÇÓÁÙÇÇÖÄÇßÚÄ¯
ÚÕÔÇÈÒÁÖÕßÓËÚÕÔÑÄÙÓÕÔÇÖËØÖÇÚ¦
ÑÇÏÔÇÖÕÊÎÒÇÚËÃÙÚÏÝÖÄÒËÏÝÓËÒÏÍÄÚËØÇÇßÚÕÑÃÔÎÚÇÑÇÏÓÄÒßÔÙÎÙËÖÏÕÇØÍÕÆÝØßÛÓÕÆÝÓËÖËØÏÙÙÄÚËØÕÞØÄÔÕ
ÓËÚÎÔÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦ÚÕßÖÏÕÂØËÓÕÏÖÏÕ
ÚÇÖËÏÔÕÃÑÇÏÖÏÕÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏÎÓÁÔÕÏ
ÓËÚÎÓÏÑØÄÚÎÚ¦ÓÇÝ

• Η επιλογή μου ÉËÑ{³ÒÜÐÈÐt-_R¦_²
-²¦Ãu³È&>²_²v_Ã¸


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ý¦R>Xx>vxX
«Το “gigging” ÇÖÕÚËÒËÃÃÙÜÝÚÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÕÚÕÖÏÕÁÔÚÕÔÕÇÔÛÁÒËÚËÑÕÓÓ¦ÚÏÚÎÝÓÕßÙÏÑÂÝ¶ÜÝËßØÆÚËØÎÁÔÔÕÏÇ
ÚÁÞÔÎÝÑÇÏÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆ¶ËÏÊÏÑ¦ÄÖÜÝ
ÁÞËÏÊÏÇÓÕØÌÜÛËÃÚÕ²ÜØÃÝÇßÚÄ
¸ÙÈÂÔËÏ¹Î¦ÓËÙÎËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÓËÚÇÐÆ
ÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÑÇÏÑÕÏÔÕÆÇÖÕÊßÔÇÓ×ÔÕÔÚÇÝÁÚÙÏÚÎÔËÖÃÊØÇÙÎÖÕßÁÞËÏÎÓÕßÙÏÑÂÚÄÙÕÙÚÕÔÊÎÓÏÕßØÍÄÄÙÕÑÇÏÙÚÕÔ
ÇÑØÕÇÚÂ´ÚÙÏÇÊßÔÇÚ×ÔÇÖÏÙÚÁÉÜ
ÊËÔÛÁÒÜÔÇÖÏÙÚÁÉÜÖÜÝÛÇÇÔÚÏÑÇÚÇÙÚÂÙÕßÓËÚÎººÌßÙÏÑÂ¹ÓÕßÙÏÑÂÖÇØÕßÙÃÇÓËÚÎÔÉÎÌÏÇÑÂÓËÍÇÒÆÚËØÎ
ÃÙÜÝÇÍÜÔÃÇÄÒÜÔÄÙÜÔÇÙÞÕÒÕÆÔÚÇÏ
ÓËÚÎÓÕßÙÏÑÂËÃÔÇÏÃÙÜÝÎÊÏ¦ØÑËÏÇ
ÎÕÖÕÃÇÛÇÓÇÝÑØÇÚÂÙËÏÓÇÑØÏ¦ÇÖÄ
ÚÎÙÑÎÔÂ¿ÙÕÖÏÕÓËÍ¦ÒÎÚÄÙÕÖÏÕ
ÙÑÒÎØÂÛÇÍÃÔËÚÇÏØÕÙÓÁÔÜÖ¦ÔÚÜÝ
ÙËÓÏÇÍØÂÍÕØÎËÖÏÙÚØÕÌÂÙÚÕßÝØßÛÓÕÆÝÖØÕJV]PK ÇÔÑÇÏËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝ
ÇßÚÄÔÇÑÇÛßÙÚËØÂÙËÏÖÇØÇÖ¦ÔÜÇÖ»
ÄÙÕÛÇÛÁÒÇÓË

• ΠροτεινόμενηÐÈ{~ÊÑÒÑ³t>k
nXVv>kx©uÑÌ2X_¦n¦ºX
;º²vVÑÌ³ÒÜÐÈÐt8v>²xXk
Ã©²x>_v_©/vx©u¸Æ¬
• Οι «Arcadian Child» ÓTÈ~È~Ü×¨Êw
É{ÙÖÙË~ÈØVtÝk²_¦nÀu¸Æ¬~Ñ{
t-º_¦kxR>u¸Æd

ΕΛΕΟΝΩΡΑ
ΡΟΥΣΟΥ
 ÇÚ»ÇØÞ¦ÝÇÍÜÔÏ×ÍÏÇÚÕÖÄÚËÛÇ
ÁÒÛËÏÎÓËÚ¦ÑÕØÜÔÕáÄËÖÕÞÂ³ÖÇÐ
ÑÇÏÁÒÛËÏÄÒÇÛÇÍÃÔÕßÔÓËÑ¦ÖÕÏËÝ
ÇÒÒÇÍÁÝÇÒÒ¦ÛÇÍÃÔÕßÔÇÐÇÔÇÑÚÏÙÚÕÆÔÕÏÇÚàÁÔÚËÝÚÜÔÛË¦ÚØÜÔÕÏÙßÔÇßÒÃËÝÕÏÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝÞÕØÕÆÑÇÏÛÇ
ÇÔÛÃÙÕßÔ´ÞÕßÓËÊËÏÚÕÔÖÕÒÏÚÏÙÓÄ
ÔÇÇÑÓ¦àËÏÓÁÙÇÇÖÄÖÕÒÁÓÕßÝÑÇÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÑØÃÙËÏÝ¿ÙÕÔÇÌÕØ¦ÙÚÕÔ
ÚÕÓÁÇÓÕßÕ¦ÔÛØÜÖÕÝÊÏÉ¦ÍÏÇÚÎÔ
ÇÔÛØ×ÖÏÔÎËÖÇÌÂÎÓÕßÙÏÑÂßÖ¦ØÞËÏ
ÓËÔÉÎÌÏÇÑ¦ËÊ×ÑÇÏÖÕÒÒ¦ÞØÄÔÏÇÇÒÒ¦ÚÃÖÕÚÇÊËÔßÖÕÑÇÛÏÙÚ¦ÚÎàÜÔÚÇÔÂ
ÚÎÝÖÇØÕßÙÃÇÃÔÇÏ¦ÒÒÕÖØ¦ÍÓÇ¦ÒÒÎ
ÇÃÙÛÎÙÎÒÁÖËÚËÑÇÏÚ×ØÇÖÕßËÃÓÇÙÚË

«Η ανάγκη ÚÕßÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÔÇßÖÎØËÚËÃ
ÚÎÔÚÁÞÔÎÚÕßÊËÔËÃÔÇÏÓÄÔÕÍÏÇÚÕÔ
ÈÏÕÖÕØÏÙÓÄÚÕßÇÒÒ¦ÑßØÃÜÝÍÏÇÚÎÔ
ÁÓÌßÚÎÇÔ¦ÍÑÎÚÕßÍÏÇÔÇËÑÌØÇÙÚËÃ
©ËÍÑÒËÏÙÓÄÝÑÇÏÎÇÖÄÚÕÓÎÖÇÆÙÎ
ÚÜÔÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑ×ÔÊØÇÙÚÎØÏÕÚÂÚÜÔ
ÍÏÇ¦ÍÔÜÙÚÕÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇÞÜØÃÝÚÎÔËÍÍÆÎÙÎÄÚÏÛÇÍÃÔÕßÔÄÒÇÇßÚ¦ÖÕßÇÔÇÈÒÂÛÎÑÇÔÂÇÑßØ×ÛÎÑÇÔ
ÂÚÇÔÓÏÇÓËÍ¦ÒÎÖØÄÑÒÎÙÎ¬ÕÊÏÇÊÃÑÚßÕÌ¦ÔÎÑËÜÝÁÔÇËÐÇÏØËÚÏÑÄÓÁÙÕ
ÚÄÙÕÙËËÖÃÖËÊÕÇÚÕÓÏÑÂÝÇÒÒ¦ÑßØÃÜÝÙËËÖÃÖËÊÕÙßÒÒÕÍÏÑÂÝÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝ¶Ñ¦ÚÏÖÕßÎÇÔ¦ÍÑÎÁÑÌØÇÙÎÝËÔ
ËÍÑÒËÏÙÓ×Ó¦Ý×ÛÎÙËÔÇÚÕàÂÙÕßÓË
ÑÇÏÔÇÚÕÞÇØÕÆÓËÏÊÏÇÏÚÁØÜÝßÚÕÆ
ÚÕßËÃÊÕßÝÕÏÙßÒÒÕÍÏÑÁÝÊÎÓÏÕßØÍÃËÝ
ÔÕÓÃàÜÖÜÝÛÇÚÏÝÑØÇÚÂÙÕßÓËÑÇÏÙÚÕ
ÓÁÒÒÕÔÑ¦ÚÏÖÕßÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔÊËÔÚÕ
ÔÏ×ÛÇÓËÜÝÇÔ¦ÍÑÎ¡ËÚ¦ÚÕÔËÍÑÒËÏÙÓÄÙÃÍÕßØÇÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÛÇ»ÔÇÏÇÒÒÏ×ÝÙËÖÇÍÑÄÙÓÏÇÑÒÃÓÇÑÇÑÇÏÙËÄÒÇ
ÚÇËÖÃÖËÊÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ÖÕÒÏÚÏÑ¦Ñ¦ÏÙÚËÆÜÖÜÝÕÑÄÙÓÕÝÓÁÞØÏ
ÔÇËÖÇÔÁÒÛËÏÙÚÇÇÔÛØ×ÖÏÔÇËÖÃÖËÊÇ
ÁÑÌØÇÙÂÝÚÕßÇÔÚ¦ÓÜÓÇÞËÏØÇÉÃÇ
ÇÙÖÇÙÓÄÝÛÇÞØËÏ¦àËÚÇÏÞØÄÔÕßÙÚßÞ×ÝÚÇÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑ¦ËÖÇÍÍÁÒÓÇÚÇ
ÂÚÇÔÚÇÖØ×ÚÇÖÕßÁÖÇÉÇÔÒÄÍÜÚÜÔ
ÓÁÚØÜÔÑÇÏÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÖÕßÛÇËÖÇÔËÑÑÏÔÂÙÕßÔÙÚÂØÏÐÎÚÜÔÑÇÒÒÏÚËÞÔ×ÔÇÖÄÚÎÔÖÕÒÏÚËÃÇÂÚÇÔËÃÔÇÏÑÇÏ
ÛÇËÃÔÇÏÇÔËÖÇØÑÂÝÍÏÇÚÃÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕ
ËÔÄÝÑÇÖÏÚÇÒÏÙÚÏÑÕÆÑØ¦ÚÕßÝÎÚÁÞÔÎ
ËÃÔÇÏËÃÚËÍÏÇ¸ÐÁÊÕÓÇ¹ËÃÚËËÃÊÕÝÖÕÒßÚËÒËÃÇÝ®ÑÇÏÕÏÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕÔÚÇÏËÃÚËÜÝ¸ÊÏÇÙÑËÊÇÙÚÁÝ¹
ËÃÚËÜÝ¸ÕÏÚØËÒÕÃÚÕßÞÜØÏÕÆ¹´ÚÙÏ
ÑÇÔËÃÝÊËÔÚÎÔÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÖÕÚÁÙÚÇ
ÙÕÈÇØ¦ÇÍÔÕ×ÔÚÇÝÚÕÔÏÊÏÇÃÚËØÕÑÇÏ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÄØÄÒÕÚÎÝËÔÚÄÝÚÎÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝÇÙßÔÎÛÃÙÕßÓËÙÚÎÔÉÎÌÏÇÑÂ
ÓÕßÙÏÑÂÖÇØÕßÙÃÇ" ÇÚÎÍÕØÎÓÇÚÏÑ¦
ÄÞÏÇÚÎÔÁÞÕßÓËÖÏÇÜÝËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÄÚØÄÖÕÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÝÊØ¦ÙÎÝÇÒÒ¦
ÚÎÔÇÔÛØ×ÖÏÔÎÖÇØÕßÙÃÇÚÕÊÏ¦à×ÙÎÝ
ÓÕÃØÇÙÓÇÑÇÏÚÎÔÇÆØÇÚÕßÊÏÖÒÇÔÕÆ
ÙÕßÑÇÔÁÔÇÇÔÛØ×ÖÏÔÕÑÇÚÇÙÑËÆÇÙÓÇÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÇÔÚÏÑÇÚÇÙÚÂÙËÏ®

• «Η εκδρομή» ³È Ë~ÈÑÐÑo~Ò~i
®®~Ñ{tÉoÒÜØ ¨³{~ÌØu³ÈÒw
ÈÑ³Ç{ÙÒ~{¬¸

ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ
«Η μουσική ÁÞËÏÚËØ¦ÙÚÏÇÉÎÌÏÇÑÂÖÇØÕßÙÃÇËÊ×ÑÇÏÞØÄÔÏÇ ÇÏÚÕÍËÍÕÔÄÝ
ÇßÚÄÒËÏÚÕßØÍËÃÖÕÒÆÛËÚÏÑ¦ÑÇÏÑÇÚ¦ÚÎÔÑØÃÙÎÙÚÎÔÕÖÕÃÇàÕÆÓËÄÙÕÔ
ÇÌÕØ¦ÙÚÎÔ¦ÓËÙÎÖØÄÙÈÇÙÎÙËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÍÔ×ÙËÏÝËÑÖÇÃÊËßÙÎÇÒÒ¦
ÑÇÏÙÚÎÔÖØÕÈÕÒÂÚÕßÁØÍÕßËÔÄÝÚËØ¦ÙÚÏÕßÇØÏÛÓÕÆÓÕßÙÏÑ×ÔÇÔ¦ÚÕÖÇÍÑÄÙÓÏÕ©ßÙÏÇÙÚÏÑÂÙÎÓÇÙÃÇÁÞËÏÚÕ
ÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙÕßÓËÚÎÔÚËÞÔÕÒÕÍÃÇ
ÄÙÕÑÇÒÆÚËØÇÓÖÕØÕÆÓËÚÎÔÖËØÃÕÊÕ
ÇßÚÂÞÜØÃÝÄÓÜÝÔÇÐËÞÔ¦ÓËÖ×ÝÚÃÖÕÚËÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÇÔÚÏÑÇÚÇÙÚÂÙËÏÓÏÇ
ÙßÔÇßÒÃÇÁÔÇÓ¦ÛÎÓÇÂÁÔÇÓÕßÙÏÑÄ
ÍÒÁÔÚÏÚÇßÚÄÞØÕÔÎÌßÙÏÑÂÖÇØÕßÙÃÇÓÕßÙÏÑ×ÔÑÇÏÇÑØÕÇÚ×ÔÂÓÇÛÎÚ×Ô
ÊÎÓÏÕßØÍËÃÓÃÇÙÞËÊÄÔÓËÚÇÌßÙÏÑÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÇÒÒ¦ÑÇÏÓÃÇÇÒÒÎÒËÖÃÊØÇÙÎ
ÎÕÖÕÃÇÑÇÚ¦ÚÎÍÔ×ÓÎÓÕßÊËÔÓÖÕØËÃÔÇßÖ¦ØÐËÏÙËÕÒÕÑÒÎØÜÚÏÑÄËÖÃÖËÊÕÉÎÌÏÇÑ¦®

• Μουσική πρόταση:tR_/¦__u³iØÓw
ÜÈ1ÐÒÑÌ³ÒÜÐÈÐtÝ>}v>¦>u
¸ÆÆ ÜÜÒÙÑ
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ΝΡΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Ο τελευταίος χορός
μιας δυναστείας
Στα αποδυτήρια των Σικάγο Μπουλς του Μάικλ Τζόρνταν
Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

«ΑυτόςÇÖÄÉËÂÚÇÔÕËÄÝÓËÚÇÓÌÏËÙÓÁÔÕÝÙË¡¦ÏÑÒ¬àÄØÔÚÇÔ®
ÊÂÒÜÙÎËÃÔÇÏÇÖÄÚÕ ÑÇÏ
ÇÔÂÑËÏÙÚÕÔÇÖÕÙÈÕÒÜÓÁÔÕ¦ØÏ
¡ÖËØÔÚÕÕÖÕÃÕÝÒÃÍÎ×ØÇÖØÏÔ
ËÃÞËÊËÏÚÎÔÖØÜÚÇÛÒÂÚØÏÇÕÓ¦ÊÇ
ÚÕßÚÕßÝÚØÕÓËØÕÆÝ¡ÖÄÙÚÕÔÁÒÚÏÑÝÔÇÊÁÞÕÔÚÇÏÖÄÔÚÕßÝÇÖÄ
ÚÕÔÚÄÚËÊËßÚËØÕËÚÂÚÕß§¬àÄØÔÚÇÔßÚ¦ÚÇÛØßÒÏÑ¦ÖÏÇÒÄÍÏÇÓÇàÃÓË¦ÒÒÇÒÏÍÄÚËØÇÍÔÜÙÚ¦ÓÖÕØËÃ
ÔÇÚÇÈØËÏÑÇÔËÃÝÙÚÕÑÇÏÔÕÆØÍÏÕ
ÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØ;OL3HZ[+HUJL®ÚÕß
,:75ÚÕÕÖÕÃÕÖØÕÈ¦ÒÒËÚÇÏÑÇÏÙÚÎ
Þ×ØÇÓÇÝÓËÊÆÕËÖËÏÙÄÊÏÇËÈÊÕÓÇÊÏÇÃÜÝÓÁÙÜÚÕß5L[MSP_©ÚÃÚÒÕÝ
ÚÕßÚËÒËßÚÇÃÕßÞÕØÕÆ®ÇÔÇÌÁØËÚÇÏÙÚÎÙËàÄÔ  ÚÎÔÇÑØÕÚËÒËÆÚÏÇÊÎÒÇÊÂÚÎÝÓÖÇÙÑËÚÏÑÂÝ
ÊßÔÇÙÚËÃÇÝÚÜÔÏÑ¦ÍÕ¡ÖÕßÒÝÎ
ÕÖÕÃÇÑÇÚÁÑÚÎÙËÁÐÏÖØÜÚÇÛÒÂÓÇÚÇ§ÙËËÖÚ¦ÞØÄÔÏÇÇÒÒ¦àÕÔÚÇÝ
ÚÇßÚÄÞØÕÔÇÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÕßÙÖÕØ
ÞÕÔÚÇÝÖÇØÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÚÕ
ÖØ×ÚÕÊÃÜØÕÚÎÝÙËÏØ¦ÝËÖËÏÙÕÊÃÜÔÓÖÕØÕÆÓËÔÇÖÕÆÓËÖÜÝÎ
ÇÔÇÓÕÔÂ¦ÐÏàËÚÕÔÑÄÖÕ¬Õ;OL
3HZ[+HUJL®ÊËÔËÃÔÇÏÇÖÒ×ÝÁÔÇ
ÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØÍÏÇÚÕßÝÛÇßÓÇÙÚÁÝ
ÚÕß¬àÄØÔÚÇÔÂÚÕßÝÖÏÙÚÕÆÝ®
ÚÎÝÖÕØÚÕÑÇÒÃÓÖ¦ÒÇÝÇÔÚÏÛÁÚÜÝ
ÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÁÔÇËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÑÇÒÕÌÚÏÇÍÓÁÔÕÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÄÊÎÓÏÕÆØÍÎÓÇÖÕßÐËÌËÆÍËÏÇÖÄÚÇÙÚËÔ¦ÄØÏÇÚÕßÇÛÒÎÚÏÙÓÕÆÊËÇÐÃÇ
ÚÎÝÖÇØÇÍÜÍÂÝÚÕßÌÇÃÔËÚÇÏÑÇÏ
ÓÄÔÕÇÖÄÚÕÍËÍÕÔÄÝÖÜÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÏÝÊËÑ¦ÊËÝÙßÔËÔÚËÆÐËÏÝÚÕß
ÁÞÕßÓËÂÊÎÊËÏÔÇÓÏÒÕÆÔÊÆÕÖØ×-
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ÑËÏÓÁÔÕßÔÇÓÇÝÈ¦ÒÕßÔÙÚÕÓÖÇÙÑËÚÏÑÄ¶ÑÇÏÄÞÏÓÄÔÕ¶ÑÒÃÓÇÚÜÔ
» ZÚÎÝËÖÕÞÂÝÖÕßÕ¡¦ÏÑÒ¬àÄØÔÚÇÔËÐßÉ×ÛÎÑËÙËËÃÊÜÒÕÏÙ¦ÐÏÕ
ÚÕß¡ÕÞ¦ÓËÔÚÒÏÑÇÏÚÕß¡ÖÁÏÓÖªÕßÛÍÏÇÚÕßÝÓËØÏÑÇÔÕÆÝÂ
ÚÕß¡ÇØÇÔÚÄÔÇÑÇÏÚÕß¡ÖÏÕØÔ
¡ÖÕØÍÑÍÏÇÚÕÔßÖÄÒÕÏÖÕÑÄÙÓÕ
¬ÇßÚÄÞØÕÔÇÓËÚÇÑÏÔÕÆÔÙßÔËÞ×Ý
ÚÎÞØÕÔÏÑÂÍØÇÓÓÂÚÎÝÇÌÂÍÎÙÎÝ
ÖÃÙÜÑÇÏËÓÖØÄÝÛÁÒÕÔÚÇÝÔÇÙßÔÊÁÙÕßÔÚÕÔ¬àÄØÔÚÇÔÑÇÏÚÕßÝßÖÄÒÕÏÖÕßÝ¡ÖÕßÒÝÚÎÝÜØÏÓÄÚÎÚÇÝÓË
ÚÏÝÑÇÚÇÈÕÒÁÝÚÕßÝ
ÚÕÈÏÈÒÃÕ¡¦ÏÑÒ¬àÄØÔÚÇÔ!
ÜÂ®ÚÎÔÖÒÎØÁÙÚËØÎÈÏÕÍØÇÌÃÇ ÚÕß ÓËØÏÑÇÔÕÆ ÙÚÇØ ÑßÑÒÕÌÕØËÃÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÇÖÄÚÏÝ
4=7\ISPJH[PVUZÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝ
ªÄÒÇÔÚÁÏàËÔÓÖÏÇÌÏËØ×ÔËÏÖËØÃÖÕßÚÕÓÏÙÄÖÄÔÎÓ¦ÚÕßÙÚÇÞØÄÔÏÇ
ÖØÏÔÕÓËØÏÑÇÔÄÝÙÚÇØÖÇÚÂÙËÏ
ÑÇÔÚÇÖÇØÑÁÚÕß5)(ËÖÏÞËÏØ×ÔÚÇÝÔÇËÔÚÕÖÃÙËÏÁÚÙÏÚÇÛËÓÁÒÏÇ
ÚÕßÇÛÒÎÚÂÇÒÒ¦ÖÕÒÆÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÕßÇÔÛØ×ÖÕßÖÕßÊÕÐ¦ÙÚÎÑË
ÄÙÕËÒ¦ÞÏÙÚÕÏÑÇÏÇÖÁÑÚÎÙËÖÒÕÆÚÎ
ÖÁØÇÇÖÄÑ¦ÛËÌÇÔÚÇÙÃÇ
¬ÕÔÂÓÇÚÎÝÇÌÂÍÎÙÎÝÓÇÝÕÊÎÍËÃ
ÖÕÒÆÖÃÙÜÙÚÕÔÞØÄÔÕÏÇÚÎÔÇÑØÃÈËÏÇÙÚÇÚÁÒÎÚÕß ÕßÇÏ×ÔÇÑÇÏÚÕÔ
ÖØÕÖ¦ÖÖÕßÚÕß¬àÄØÔÚÇÔ§ÚÄÙÕÔ
ÕÕÖÕÃÕÝÓËÍ¦ÒÜÙËÑÇÏÊÎÓÏÕÆØÍÎÙËÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÙÚÏÝÙÑÒÎØÁÝÍÏÇÚÕßÝ
ÌØÕÇÓËØÏÑÇÔÕÆÝÙßÔÛÂÑËÝÚÕß
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆ§ÄÚÕßÑÕÒÕßÛ×ÔÚÇÝ
ÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÎÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝÚÎÙßÔÊÁËÏÓËËÑËÃÔÎÚÎÝ
ßÖÄÒÕÏÖÎÝ¡ÇÆØÎÝÓËØÏÑÂÝÓÁÙÇ
ÇÖÄÚÏÝÊßÙÑÕÒÃËÝÑÇÏÚÕßÝÇÍ×ÔËÝ
ÙÚÕÔÊØÄÓÕÚÎÝÏÙÄÚÎÚÇÝÇØ¦ÒÒÎ-

Ο Μάικλ Τζόρνταν ÊVÑÜÜ{ØV
itåÈ³ÖåÉ¨{Ì³iØu$ÐÖÚØ³È
Ñ¨ÑÐÓÉ{ÑÂÉÓ¨Ñ³Ø

Το «The Last Dance» ξεφεύγει από τα στενά όρια
του αθλητισμού. Ηδη
έχουμε δει να μιλούν
δύο πρώην πρόεδροι
των ΗΠΑ, ο M. Ομπάμα
και ο Μ. Κλίντον.
ÎÔÖØÄËÊØÕÏÚÜÔÕ¡ÖÇØ¦Ñ
©ÓÖ¦ÓÇÑÇÏÕ¡ÖÏÒ ÒÃÔÚÕÔËÔ
ËÃÔÇÏÖÇØ¦ÐËÔÕÓÏÇÝÑÇÏÕÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂÝ¬àÄØÔÚÇÔÓÄÔÕÙËÚÁÚÕÏÇ
ËÑÒËÑÚÂÖÇØÁÇÓÖÕØËÃÔÇÞÜØÁÙËÏ

Παλινδρομική αφήγηση
©ÏÊÎÓÏÕßØÍÕÃÚÕßÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØ
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÏÊÇÔÏÑ¦ÚÕÓÕÔÚ¦à
ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕÔÚÇÞÆÚÇÚÕØßÛÓÄÖØÕ-

ο ΜΟΥΣΙΚΟ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

14.4%
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ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

18.8%

Από αριστερά, ³Ó{Ø,Ì³ÐÑV.~Ì³{(ËÉVÒ{~Ü0ÇÌ¨³ÑVÙÊÐÑ¨TØ³È.{~Òo,Ë³Ñ¨³ ³ÒÜÉÍ~Ñ{¨i³ÊØ'{Ü0ÇÒ~ÑioÈ¨ËÇÈ³Ó~³³Ë³Ü³ÈÜØV³iÉÇÌ¬wdViÈÑ¨Ñ³{~ÊÉÂÓÜ{Âi³iØËÑØ
Ñ³ÓÜÉÉioÊÓÐÉÈiØo{Ñ³³~{ÐÑ³Ó¨t/v_>©²>R_u
ÒÇÚÕÖÕÛËÚËÃÊÃÖÒÇÚÎÝÚÎÔËÐËÒÏÑÚÏÑÂÖÕØËÃÇÚÕßÓÖ¦ÙÑËÚ×ÙÖÕßÕÏÊÆÕ
ÍØÇÓÓÁÝÔÇÈØÕßÔÙÎÓËÃÕÚÕÓÂÝÙÚÕ
ÖØÄÙÜÖÕÚÕß¡¦ÏÑÒÖÏÖÒÁÕÔÇÌÏËØ×ÔËÏËÑÚËÔÂÓËÒÁÚÎÖ¦ÔÜÙÚÕÔÞÇØÇÑÚÂØÇÑÇÏÙÚÏÝÖØÕÙÒÇÓÈ¦ÔÕßÙËÝ
ÚÕß¬àÄØÔÚÇÔÙÚÕÏÞËÃÇÚÇÕÖÕÃÇÇÖÄ
ÖÕÒÒÕÆÝÛËÜØÕÆÔÚÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÇ
ÍÏÇÚÎÔËÐÁÒÏÐÂÚÕßÇÖÄÚÕÚÇÒÁÔÚÕÂ
ÚÇÇÖÃÛÇÔÇÙÜÓÇÚÏÑ¦ÚÕßÖØÕÙÄÔÚÇ
ÙÞÁÙÎÓËÚÎÔÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦ÚÕßÚÕßÝ
ÌÃÒÕßÝÚÕßÝÙßÓÖÇÃÑÚËÝÚÕßÝÖØÕÖÕÔÎÚÁÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕßÝßÖÄÒÕÏÖÕßÝ
ÙßÔËØÍ¦ÚËÝ¶ÙÚÏÝËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÁÝ
ÚÕßÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ¶ÖËØÔÕÆÔÇÖÄÑÄÙÑÏÔÕÓÁÙÜÑßØÏÕÒËÑÚÏÑ¦ËÑÇÚÕÔÚ¦ÊÜÔÓÇØÚßØÏ×Ô
ÖÕßÁÞÕßÔÙßÒÒËÍËÃÇÖÄÇÔÛØ×ÖÕßÝ
ÖÕßÚÕÔÁàÎÙÇÔÇÖÄÑÕÔÚ¦
ÃÙÜÙÚÕÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØÄÖÕß
ÖÕÒÒ¦ÇÖÄÚÇÖÇØÇÖ¦ÔÜÇÔÇÌÁØÕÔÚÇÏËÖÃÙÎÝÊÏÇÔÛÏÙÓÁÔÇÓËÙÖ¦ÔÏÇÔÚÕÑÕßÓÁÔÚÇÚÎÝËÖÕÞÂÝÑÇÏÌßÙÏÑ¦ÚÏÝÖØ×ÚËÝÖÚÂÙËÏÝÚÕß(PY®
ÙÚÇÑÕÒËÍÏÇÑ¦ÖÇØÑÁ©ÖÜÝËÃÖÇÓË
ÈÁÈÇÏÇÎÖÇØÇÍÜÍÂÚÕß,:75ËÙÚÏ-
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¦àËÏÑßØÃÜÝÙÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÖØÜÚÇÛÒÎÓÇÚÏÑÂÞØÕÔÏ¦!ÓËÖÁÔÚËÚÃÚÒÕßÝ
ÙËÁÐÏÞØÄÔÏÇÕÁÔÇÝÞ¦ÛÎÑËÊÏÄÚÏÕ
¬àÄØÔÚÇÔÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÔÇÖÇÃÐËÏÍÏÇ
ÓÃÇÞØÕÔÏ¦ÓÖÁÏàÓÖÕÒÕÏ¡ÖÕßÒÝ
ËÃÔÇÏÓÏÇÕÓ¦ÊÇÌÇÔËØ¦ÑÕØËÙÓÁÔÎÕÖØÕÖÕÔÎÚÂÝ¢ÏÒ¬à¦ÑÙÕÔ
ÇÔÇÔË×ÔËÏÚÕÙßÓÈÄÒÇÏÄÚÕßÓÄÔÕ
ÍÏÇÁÔÇÔÞØÄÔÕÑ¦ÖÕÏÕÏÖÇÃÑÚËÝ
ÄÖÜÝÕÑÄÚÏÃÖËÔËÃÔÇÏÊßÙÇØËÙÚÎÓÁÔÕÏÓËÚÏÝÇÖÕÒÇÈÁÝÚÕßÝ
ËÔ×Õ¬àÄØÔÚÇÔÉ¦ÞÔËÏÑÇÏÔÕÆØÍÏÇ
ÑÃÔÎÚØÇÁÞÕÔÚÇÝÖÏÇÇÔÇÑÎØßÞÛËÃ
ÈÇÙÏÒÏ¦ÝÚÕßÖÇÍÑÄÙÓÏÕßÇÛÒÎÚÏÙÓÕÆ ¦ÖÜÝÁÚÙÏÑÇÏÊÏÇÏÙÛÇÔÄÓËÔÕÏÖÜÝÄÔÚÜÝÇßÚÂÛÇËÃÔÇÏÎ
ÚËÒËßÚÇÃÇÚÕßÝÈÄÒÚÇ®ÕÏ¡ÖÕßÒÝ
ÊÃÔÕßÔÖØÜÚÕÌÇÔÂÖØÄÙÈÇÙÎÙË
ÁÔÇÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÄÙßÔËØÍËÃÕ
ÖÕßÚÕßÝÇÑÕÒÕßÛËÃÙËÄÒÎÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÙËàÄÔÎÕÖÕÃÇÁÓËÒÒË
ÔÇÒÂÐËÏÓËÚÕÏÙÚÕØÏÑÄÊËÆÚËØÕ
[OYLLWLH[ÑÇÏÚÕÕØÏÙÚÏÑÄÖÁØÇÙÓ¦ÚÕßÝÙÚÎÙÌÇÃØÇÚÕßÓÆÛÕß
©ÙÕÚÇÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÓËÄÒÇ
ÇßÚ¦ÎÙÎÓËØÏÔÂßÚÕÆËØÏ-

ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
ΣΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ 35-44

21.8%

ÔÄÚÎÝ®/PZ(PYULZZ®ÚÕÔÇÖÕÑÇÒÕÆÔÙÚÎÔÖÇÚØÃÊÇÚÕßÙÞÕÒÏ¦àËÏ
ÓËÚÎÔÇÖÄÙÚÇÙÎÖÏÇÚÕßÞØÄÔÕß
ÑÇÛÏÙÓÁÔÕÝÙËÓÏÇÖÕÒßÛØÄÔÇÓË
ÁÔÇÖÕÆØÕÑÏÁÔÇÍËÓ¦ÚÕÖÕÚÂØÏ
ÕßÃÙÑÏÙÚÕÖÒ¦ÏÚÕßÕÞØÕÔÕÝ
¬àÄØÔÚÇÔÇÔÇÑÇÒËÃÓÔÂÓËÝÑ¦ÔËÏ
ÇÙÚËÃÇÇÒÒ¦ÑÇÏÇÖÕÑÇÒÆÉËÏÝÖ¦ÔÚÇÓËÚÕÍÔÜÙÚÄÖÕÔÎØÄÞÇÓÄÍËÒÄÚÕßÙÚÇÞËÃÒÎ
ÖØÕÙÜÖÏÑÂ¦ÊËÏÇÚÕßÏÊÃÕß
¦ÒÒÜÙÚËÂÚÇÔÇßÚÂÖÕßÑÇÚÁÙÚÎÙË
ÑÇÏÚÕÄÒÕËÍÞËÃØÎÓÇËÌÏÑÚÄÇÌÕÆ
ÎÙËÏØ¦ÄÖÜÝÑÇÏÚÕÈÏÈÒÃÕÖÕß
ÇÔÇÌÁØÇÓËÖÇØÇÖ¦ÔÜÊËÔÇÖÕÚËÒËÃÇÑØÏÈ×ÝÇÍÏÕÍØÇÌÃÇÚÕßÁØßÙÏÕÒÄÑÒÎØÇÞØÄÔÏÇÓËÚ¦ÚÎÔ
ÇÖÄÙßØÙÂÚÕßÇÖÄÚÕ¦ÛÒÎÓÇÕ
¬àÄØÔÚÇÔÂÚÇÔÕÚØÃÚÕÝÖÏÕÇÑØÏÈÕÖÒÎØÜÓÁÔÕÝÓÖÇÙÑËÚÓÖÕÒÃÙÚÇÝ®
ÙÚÕÔÑÄÙÓÕÇØ¦ÚÇÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÊÕÒ¦ØÏÇÑÇÏÚÎÔÚØÇÔÂÊÄÐÇ
ÜÙÚÄÙÕÚÕÈÒÁÓÓÇÚÕßÙÚÎÔÕÛÄÔÎÌÇÔËØ×ÔËÏÖÜÝÛÇÁÊÏÔËÖÕÒÒ¦
¶ÇÔÄÞÏÚÇÖ¦ÔÚÇ¶ÍÏÇÁÔÇÔÇÑÄÓÇ
ÚËÒËßÚÇÃÕÞÕØÄ®

1

ο ΜΟΥΣΙΚΟ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

ΣΤΟ ΜΕΡΙΔΙΟ
ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΜΕ 6.5% ΚΑΙ 90 ΛΕΠΤΑ
ΣΥΝΕΧΟΥΣ
ΑΚΡΟΑΣΗΣ
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ΒΙΒΛΙΟ

500ΛΕΞΕΙΣ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ
Της ΜΑΡΙΑΛΕΝΑΣ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΔΟΥΛΟΥ

Παθητικοί και όχι αξιολύπητοι

Ο

λες ÇßÚÁÝÚÏÝÓÁØËÝÚÎÝÑÇØÇÔÚÃÔÇÝÇÑÕÆÜÚÕÔËÇßÚÄ
ÓÕßÔÇËÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÙÇÔ
Ó¦ÔÚØÇÓÏÇÖÇØÕÏÓÃÇ©ÖÜÝÚÕÔ
ÈØÃÙÑÜÚÕÔÑÇÏØÄÁÚÙÏÚÕÔÇØÓËÔÃàÜ®ÃÔÇÏÓÏÇÖÇØÕÏÓÃÇÖÕßÙßÔÎÛÃàËÏÔÇÒÁËÏÕÖÇÚÁØÇÝÓÕßÑÇÏËÍ×
Ö¦ÔÚÇÇÔÚÏÊØÕÆÙÇËÔÓÖÕØÕÆÙÇ
ÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈÜÄÚÇÔÂÓÕßÔÓÏÑØÂ
ÍÏÇÚÃÖØÁÖËÏÑ¦ÖÕÏÕÝÔÇÙßÓÓÕØÌ×ÔËÚÇÏÓËÚÏÝËÖÏÚÇÍÁÝÚÕßÑÇÏØÕÆ®©ÖÇÚÁØÇÝÓÕßÍËÔÔÎÓÁÔÕÝ
ÚÇÞØÄÔÏÇÚÎÝ ÇÚÕÞÂÝÕØÌÇÔÄÝ
ÙÚÇÁÐÏÚÕßÞØÄÔÏÇÓËÁÔÇÔÖÇÚÁØÇÖÕßÖÇØÁÓËÏÔËÇÍÔÕÕÆÓËÔÕÝ
ÓÌßÒÃÕßÙßÔ¦ÔÚÎÙËÑÇÛ»ÄÒÎ
ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÄÒÜÔÚÜÔËÏÊ×ÔÚÏÝ
ÊßÙÑÕÒÃËÝÚÕßËÏÑÕÙÚÕÆÇÏ×ÔÇ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÇÔÇÑÇÚÇÚ¦ÐËÏÝÇÒÒ¦ÑÇÏÖËØÏÖÁÚËÏËÝßÍËÃÇÝÙÕÈÇØÁÝÖØÕÙÜÖÏÑÁÝÇÖ×ÒËÏËÝÕßÑÕÒÃÍËÝ¡ÁÙÇÙÚÇÞØÄÔÏÇÇÖÁÑÚÎÙË
ÓÏÇÙÚÜÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÚÕÔÇÔÚ¦ÓËÏÉËÇßÚÂÎÙÚ¦ÙÎÚÕßÍÏÇÚÃËÃÔÇÏ
ÇÑÄÓÇÙÚÎàÜÂÁÞÕÔÚÇÝÖËØ¦ÙËÏ
ÚÇÚÕßÞØÄÔÏÇÚÇÔÚÕÊ×ØÕ
ÚÎÝÖÇÛÎÚÏÑÄÚÎÚÇÝÑ¦ÚÏÖÕßÓËÍÇÒ×ÔÕÔÚÇÝËÑÚÏÓ×ÄÒÕÑÇÏÖÏÕ
ÖÕÒÆÑÇÏÙËÖØÕÙÜÖÏÑÄËÖÃÖËÊÕ
¬ÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÎÓÁØËÝÖÇØÇÑÕÒÕßÛ×ÙßÔËÞ×ÝÚÕÔÖØÄËÊØÕÚÎÝ
ÓËØÏÑÂÝ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖËÔ
ÖØÕÑÇÒËÃÑ¦ÖÕÏÇÁÑÖÒÎÐÎÇßÚÄÝÕ
¦ÔÛØÜÖÕÝÇÒÒ¦ÓÏÇ¦ÒÒÎÒÁÐÎÓÕÆ
ÁØÞËÚÇÏÙÚÕÔÔÕßÈÒÁÖÕÔÚ¦ÝÚÕÔ
ÇÏÇßÚÂÚÎÌÕØ¦ÙÚÇÇÍÍÒÏÑ¦!
WH[OL[PJËÉßÞÏÑÄËÖÃÖËÊÕÄÞÏÙË
ÖÕÒÏÚÏÑÄ¶ÍÏÇÚÃËÑËÃÊËÔÛÇÁÖØËÖË
ÔÇÙßÍÞÜØÕÆÔÚÇÏÚÁÚÕÏÇÒ¦ÛÎ¶
ÌÇÔÚ¦àËÏÁÔÇÝÈÇÛÏ¦ÇÐÏÕÒÆÖÎÚÕÝ
¦ÔÛØÜÖÕÝÖËÏÊÂÇÑØÏÈ×ÝËÃÔÇÏ
ËÒÒËÏÓÓÇÚÏÑÄÝØÎÞÄÝÚÄÙÕÖÕß
ÑÇÚÇÔÚ¦ËÖÏÑÃÔÊßÔÕÝÑØÃÙÎÚÎÝ
ÖÇÔÊÎÓÃÇÝÁÌËØËÙÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇ
ÄÒËÝÚÏÝÇÊßÔÇÓÃËÝÚÕßÖÕßÂÊÎ
ÍÔ×ØÏàËÕÖÒÇÔÂÚÎÝÍÏÇËÑËÃÔÕÔ
¬ÏÑ¦ÔËÏÇÖÄÄÚÇÔËÓÌÇÔÃÙÚÎÑËÕ
ÑÕØÜÔÕáÄÝ"±ÖÕÚÏÓ¦ÚÕÖØÄÈÒÎÓÇÇÔÇàÎÚËÃÙßÔËÞ×ÝËÞÛØÕÆÝÔÇ
ÚÏÓÜØÂÙËÏÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÇÖÕÊËÞÛËÃÄÚÏËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÖÕßÓÇÝÐËÖËØÔ¦ÄÚÏÎÇÔÛØ×ÖÏÔÎÖÇÔÚÕÊßÔÇÓÃÇÎÚÚÂÛÎÑËÑÇÚ¦ÑØ¦ÚÕÝ¬×ØÇ
ÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏ¦ÒÒËÝÏÑÇÔÄÚÎÚËÝÇÖÄ
ÁÔÇÔÎÍÁÚÎ§ÇÖØÕÌßÒ¦ÙÙËÏÚÕÔ
ÒÇÄÚÕß§ÇÓÎÍÃÔËÚÇÏËÖÏÛËÚÏÑÄÝ
ËßÁÐÇÖÚÕÝËßÛßÔÄÌÕÈÕÝÂÇÖËÏÒÎÚÏÑÄÝßÙÚßÞ×ÝÇÖÕÊËÏÑÔÆËÚÇÏ
ÕÒÕÁÔÇÑÇÏÖÏÕÑÇÚÇÙÚØÕÌÏÑÄÝ
©ÒÕÑÇÏÖÏÕÇÐÏÕÒÆÖÎÚÕÝÒÁÐÎ
ÄÓÜÝWH[OL[PJ®ÁÞËÏÚÎÔÃÊÏÇØÃàÇÓËÚÎÔÖÇÛÎÚÏÑÄÚÎÚÇÖÕßÚÄÙÕÞØËÏÇàÄÓÇÙÚËÇßÚÁÝÚÏÝÓÁØËÝ
ØÕÁØÞËÚÇÏÇÖÄÚÕØÂÓÇÖ¦ÙÞÜ

Η Κατερίνα Χαδουλού γεννήθηκε
το 1980 στη Νάπολη της Ιταλίας.
Σπούδασε ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας
με δάσκαλο τον Τριαντάφυλλο Πατρασκίδη. Αποφοίτησε με άριστα.
Στη συνέχεια παρακολούθησε μαθήματα Γραφικών Τεχνών, Τυπογραφίας και Τέχνης του Βιβλίου με
καθηγήτρια τη Λεώνη Βιδάλη. Εργάζεται ως εικονογράφος από το 2007.
Εχει βραβευθεί για το εικαστικό της
έργο και τις εικονογραφήσεις της
στην Ελλάδα –όπως το Βραβείο Εικονογράφησης ΙΒΒΥ για την «Περιπέτεια των 4 εποχών» της Μαρίζας
Γεωργάλου, το 2010 (εκδόσεις Καρυδάκη)– και στο εξωτερικό.

EPA / STEFANI REYNOLDS

6

Δυστυχώς,  ³ÌÑÜ³0¨ÑÐÑÙÉ{~ÖÉ³Ñ{ÜÓÑ~Ñ{{~Ñ³Ñ³¨×{~ÌØ$Ü~Ñ{{ÑÂ{ÜÖi³Ø

Δεν μπορούσα
να καταλάβω,
όταν ήμουν μικρή,
γιατί πρέπει κάποιος
να συμμορφώνεται
με τις επιταγές
του «καιρού».
ÖÕßÓÇÝÕÊÎÍËÃÓËÔÙÚÎÔÇÊßÔÇÓÃÇÇÒÒ¦ÑßØÃÜÝÙÚÕÚÏÑ¦ÔÕßÓË
ÄÚÇÔÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏÕÆÓËÄÚÏËÃÓÇÙÚËÇÊÆÔÇÓÕÏ ÇÏÙÚÎÔÖÇØÕÆÙÇ
Ì¦ÙÎÄÒÕÝÕÖÒÇÔÂÚÎÝËÃÔÇÏÇÊÆÔÇÓÕÝÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇ
ÃÓÇÙÚËÄÒÕÏÖ¦ÙÞÕÔÚËÝ¬ÕàÂÚÎÓÇËÃÔÇÏÔÇÓÎÔËÃÓÇÙÚËÇÓßÔÚÏÑÕÃÙËÙÎÓËÃÕ¦ØÔÎÙÎÝÇÖÁÔÇÔÚÏ
ÙËÓÏÇÚÁÚÕÏÇÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÃÎÙÎ
©¢ØÄÏÔÚÖØ×ÚÕÝÁÍØÇÉËÍÏÇ
ÚÎÔÖÇÛÎÚÏÑÄÚÎÚÇÙÚÎÓËÒÁÚÎÚÎÝ
ßÙÚËØÃÇÝÇÊÆÔÇÓÎÌÆÙÎÚÎÝÍßÔÇÃÑÇÝÂÚÇÔÇßÚÂÖÕßÚÎÔÕÊÎÍÕÆÙËÙÚÎÔËßÛØÇßÙÚÄÚÎÚÇÖÇÛÎÚÏÑÄÚÎÚÇÇØÞÏÑ¦ÂÚÇÔËÐÜÚËØÏÑÂ
ÙÚ¦ÙÎÓÏÇÛÎÒßÑÂÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎ
ÚÎÝàÜÂÝÇØÑËÚ¦ÖÇØËÐÎÍÎÓÁÔÎ
ÍÏÇÄÖÕÏÕÔ¦ÔÊØÇÚÎÔßÏÕÛËÚÕÆÙË
ÉßÞÇÔ¦ÒßÙÎÄÓÜÝÇÔÁÊËÏÐËÚÎÔ
ÉßÞÏÑÂÇÔ¦ÍÑÎÚÎÝÖÇÛÎÚÏÑÄÚÎÚÇÝÑÇÏÙË¦ÔÊØËÝÑÇÏÙËÍßÔÇÃÑËÝ¡ËÊËÊÕÓÁÔÎÖÒÁÕÔÚÎÙÎÓÇÙÃÇÚÎÝÉßÞÏÑÂÝÊÏÌßÒÃÇÝÑÇÏÙÚÇ
ÊÆÕÌÆÒÇÍÏÇÔÇÈØÃÙÑÕßÔÊÏÁÐÕÊÕ

ÇÔ¦ÍÑËÝÖÕßÊËÔÏÑÇÔÕÖÕÏËÃÖÕÚÁ
ËÖÇØÑ×ÝÎÓÃÇÛÁÙÎÎÖÇÛÎÚÏÑÄÚÎÚÇËÃÔÇÏËÙÜÚËØÏÑÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ÖÕßÖÒÁÕÔËØÓÎÔËÆËÚÇÏÜÝÓÏÇ¦ÒÒÕßËÃÊÕßÝËÔËØÍÎÚÏÑÄÚÎÚÇËÔËÃÔÇÏÊËÏÒÃÇÕÆÚËÇÚÕÒÓÃÇÊËÔËÃÔÇÏ
ÇÖÕÌßÍÂÕÆÚËÊØÇÖÁÚËßÙÎÇÖÄÚÎ
àÜÂÑÇÏÚÏÝÇÔ¦ÍÑËÝÚÎÝÙÇÃÙÇ
ËÃÔÇÏÎËÙÜÚËØÃÑËßÙÎÚÎÝÏÑÇÔÄÚÎÚÇÝÔÇÇÔÚÁÞËÏÕ¦ÔÛØÜÖÕÝÔÇ
ßÌÃÙÚÇÚÇÏÚÏÝÖÏÁÙËÏÝÚÕßËÐÜÚËØÏÑÕÆÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝÞÜØÃÝÇÖÇØÇÃÚÎÚÇÔÇÊØÇËÔËØÍÎÚÏÑ¦²ÜØÃÝÔÇ
ÇÖÕÖØÕÙÜÖÕÖÕÏËÃÚÇÏÎÒÇÊÂÔÇ
ÙßÍÑØÇÚËÃËÙÜÚËØÏÑ¦ÚÏÝÊßÔ¦ÓËÏÝ
ÚÕßÔÇÚÏÝËÖËÐËØÍ¦àËÚÇÏÞÜØÃÝ
ÛÄØßÈÕÑÇÏËÖÏÛËÚÏÑÄÚÎÚÇÞÜØÃÝ
ÔÇÞ¦ÔËÚÇÏÕÆÚËÙÚÏÍÓÂÕÙÚÄÞÕÝ
¬ÕàÂÚÎÓÇÊËÔËÃÔÇÏÎÖØÄÙÑÇÏØÎ
ÏÑÇÔÕÖÕÃÎÙÎÓÏÇ¦ÙÑÕÖÎËÑÊØÇÓ¦ÚÏÙÎÊÏÄÚÏËÃÔÇÏÓÇÑØÆÝÕÊØÄÓÕÝÖØÕÝÚÎÔÛ¦ÑÎÊ×ÙÚÕËÒÒÎÔÏÑÄÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÁÞÕßÓËÁÔÇÔ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÖÕßÇÔÚÁÞËÏÉßÞÏÑ¦
ÔÇÖØÕÒÇÓÈ¦ÔËÏÑÇÏÔÇÊØÇÖÇÛÎÚÏÑ¦ÄÚÇÔÖØÁÖËÏÙ×àÕÔÚÇÝàÜÁÝ
Þ×ØÇËÖÜÌËÒËÃÚÇÏÚÜÔÉßÞÏÑ×Ô
ÚÕßÏÑÇÔÕÚÂÚÜÔÚÎÝÓÎÚØÏÑÂÝ®
ÚÕßÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÚÎÝÖØÕÙÚÇÚËßÚÏÑÂÝÖÕßËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÖØÕÑÆÖÚËÏÇÖÄÚÕÔÚØÄÖÕÖÕßÓËÍ¦ÒÜÙË
ÇÖÄÓÏÇÑÇÒ×ÝÞÜÔËÓÁÔÎÖËØÃËÐÎ
ÚÎÝÇÍ¦ÖÎÝÚÕßÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÄÝ
ÚÕßÂÇÖÄÚÎÔÏÑÇÔÄÚÎÚ¦ÚÕßÔÇ
ÙÑÁÌÚËÚÇÏÑÇÏÉßÞÏÑ¦Ö¦ÔÜÙÚÇ
ÎÍËÚÏÑ¦ÚÕßÑÇÛÂÑÕÔÚÇ ÇÏÚÎÔ
ÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÔÇÒËÏÚÕßØÍËÃÖÇÚØÏÑ¦

ÌØÕÔÚÃàÕÔÚÇÝÚÕÓÁÒÒÕÔÚÕßÑØ¦ÚÕßÝÙÑËÌÚÄÓËÔÕÝÚÎÔËÖÄÓËÔÎ
ÓÁØÇÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÝÖØ×ÚÇÑÇÏ
ÑÆØÏÇÚÎÔËßÛÆÔÎÚÕß
ÖÇÔÃÜÝÍØ¦ÌÜÖÕÒÏÚÏÑ¦ÙÚÇ
ÑËÃÓËÔ¦ÓÕßËÔËÃÔÇÏÇßÚÂÎÊÕßÒËÏ¦ÓÕß©ÓÜÝÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦
ÈÒÁÖÜÑÇÛÇØ¦ÙÚÕÖØÄÙÜÖÕËÔÄÝ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÉßÞÏÑÁÝÇØËÚÁÝ
ËÔÄÝËÖËÐËØÍÇÙÓÁÔÕßÑÇÏ×ØÏÓÕß
ÇÔÛØ×ÖÕßÇÁÖØËÖËÔÇËÃÔÇÏÕ
ÑÇÔÄÔÇÝßÙÚßÞ×ÝËÃÔÇÏÎËÐÇÃØËÙÎÚÕÔÇÔÚÃÖÕÊÇÎÓËÍÇÒÆÚËØÎ
ÊÆÔÇÓÎÚÕßÖÒÇÔÂÚÎÕÏÓËÚ¦ÚÕÔ¡ÖÇØ¦Ñ©ÓÖ¦ÓÇÁÞËÏÙÚÕ
ÚÏÓÄÔÏÚÎÝÁÔÇÔÊÏÇÚÇØÇÍÓÁÔÕ¦ÔÛØÜÖÕÔÇÔ¦ÔÛØÜÖÕÖÕßÇÊßÔÇÚËÃÔÇÇÖÕÊËÞÛËÃÄÚÏÊËÔÖËØÔ¦ÔË
ÄÒÇÇÖÄÇÔÛØ×ÖÏÔÕÞÁØÏÖÕßÇÊßÔÇÚËÃÔÇÊËÃÐËÏÙÆÔËÙÎÑÇÏÚÇÖËÏÔÄÚÎÚÇÖÕßÇÊßÔÇÚËÃÔÇÙËÈÇÙÚËÃ
ÚÕßÝÖÕÒÃÚËÝÚÕßËÔÚÕßÖËØÔ¦ËÏ
ÃÙÜÝÇÖÄÚÕÓßÇÒÄÄÚÏÚÕÇßÚÕÑÃÔÎÚÕÊËÔÁÞËÏÓÄÔÕÔÖØÄÙÛÏÇÑÃÔÎÙÎÇÒÒ¦ÑÇÏÄÖÏÙÛËÔ©ÚÏÁÞËÏ
ÖÕÒÒÁÝÚÇÞÆÚÎÚËÝÇÒÒ¦ÁÞËÏÑÇÏ
ÔËÑØ¦ßÚÄÊËÔÚÕÔÑ¦ÔËÏÁÔÇÔ
ÖÇÛÎÚÏÑÄÎÍÁÚÎÖÕßÚ×ØÇÕÑÇÏØÄÝ®ÁÞËÏÇÔ¦ÍÑÎÊËÔÚÕÔÑ¦ÔËÏÔÇ
ÁÞËÏLTWH[O`®ÓËÚÎÔÁÔÔÕÏÇÚÎÝ
ËÔÙßÔÇÃÙÛÎÙÎÝÇÒÒ¦ÚÕÔÑ¦ÔËÏ
WH[OL[PJ®ÎÒÇÊÂÁÔÇÔ¦ÔÛØÜÖÕÖÕßÚßÌÒ×ÛÎÑËÇÖÄÚÕÖ¦ÛÕÝ
ÚÕßÍÏÇËÐÕßÙÃÇÞÜØÃÝÔÇÓÖÕØËÃ
ÔÇËÖËÐËØÍÇÙÚËÃÉßÞÏÑ¦ÑÇÔÁÔÇ
ËÖÃÖËÊÕÇßÚ×ÔÚÜÔÏÊÏÇÃÚËØÇÊÆÙÑÕÒÜÔÑÇÏØ×ÔÖÕßÊÏÇÔÆÕßÓË

Ποια βιβλία βρίσκονται αυτόν τον
καιρό πλάι στο κρεβάτι σας;

t ~ÉT¨{ÐÑ¨Ó{ÑÓ¨iÐØu³iØÒÑØÈ¨ÑÇÖÜÈVt0å¨TÓo~Ñ{ÒÜÜ{~Ñ{¨Ëu³iØ$Üo~Ñ
0~Ò¨³È~~Ñ{t Ü{ØÐÉÐÈ³Ò~{Ñu³iØÉÜËÑØ.{Ùi¨ÖÜÈ
Ποιος ήρωας/ηρωίδα λογοτεχνίας
θα θέλατε να είστε και γιατί;

Ö¨ÑÉÜÒ~ÈÑÑÌ³ÑK{KÜËÑ
³È'ËÜ{(ÖÜÐÑt 0¨{ÜoËÑ³È
~ÌÐÈu1ÈÐÒÐÑ{Ñ~ÌÐiÌÐÉ
ÉËTÉÈÑ¨ÒÉ{³ÉÖ¨iÐÑ³È
Èoo¨Ñ×ÓÑii¨ËÙÑÑÈÙÉÖÉ³Ñ{ÐËÐØÑÌ³ÙÑ{ÐÌ{Ì³iØV
Ð{ÑÜÇ³Ñi¨Ó~³Ñi³iØ
ÑÈÉËÙi³iØÜÉÈ¨ÒØ³ÊØ¨{~Ì³i³ÒØ³iØÐÉ³iÐ¨×ÊÇÈ
Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους
ποιητές ή συγγραφείς καλείτε, ζώντες και τεθνεώτες;

0$ÈËÜ{ÑÐ.ÑËÂi¨V³'{Ì³¨
³³o{Ó×~{V³ {Ü~Ó{ÐÑ~Ñ{
³.³ËKÉ{o~

Ε

ÓÏÇÙÚÏÍÓÂÕÔËÃØÕßÑÇÏÇØÔÏÁÚÇÏ
ÔÇÑ¦ÔËÏËÑËÃÔÕÚÕÈÂÓÇÖÕßÛÇ
ÚÕÔÕÊÎÍÂÙËÏÖÃÙÜÙÚÕÐÆÖÔÎÓÇ®
ÔÇàÎÚ×ÔÚÇÝÓ¦ÚÇÏÇÚÎÔÇÖÇØÞÂÚÎÝÏÙÚÕØÃÇÝÚÕßÕ ÇÒÎÓÁØÎÝ
ÑÇÚÇÊÆËÚÇÏÙËÓÏÇËÔÊÕÙÚØËÌÂ
ÓßÛÕÒÕÍÃÇ¡ÖÇÃÔÕÔÚÇÝÙÚÕÔÞ×ØÕÚÕßÛË¦ÚØÕßÚÜÔÒÁÐËÜÔ®ÊÕÑÏÓ¦àËÚÇÏÓËÚÎÔ
ÖÕÒßËÏÊÂÙÑËßÂ
ÚÎÝÏÊÏÜÚÏÑÂÝÚÕß
ÊØÇÓÇÚÕßØÍÃÇÝ
ÓßÛÕÖÒÇÙÃÇÓËÚÇÚØÁÖËÚÇÏÙËÖËÊÃÕ
ËÖ¦ÒÒÎÒÜÔÊÕÑÏÓ×ÔÑÇÏËÖÇÓÌÕÚËØÏÙÓ×ÔÊÏÇÌËÆÍÕÔÚÇÝ ÇÖÄ ÁÔÇ
ÇÖÜÛÎÓÁÔÕËÔÊÄÓßÞÕÚØÇÆÓÇ¡ÏÇ
ÚØÇÍÏÑÂÚØÁÒÇÊÏÇÖÕÚÃàËÏÚÏÝÒÁÐËÏÝ
© ÇÒÎÓÁØÎÝÇÖÕÊÃÊËÏÙßÍÑÏÔÎÚÏÑ¦
ÚÎÔÇÖËÒÖÏÙÃÇÚÕÆ
ÒÄÍÕß¡ÏÇÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚËÏÙÚÕØÃÇ
ËÃÔÇÏÓÏÇÛÒÃÉÎÖÕßÈÍÇÃÔËÏÙÚÕÔ
ÊØÄÓÕÔÇÈØËÏÚÎÞÇØ¦ÚÎÝÇÒÒ¦
ÙßÔÇÔÚ¦ËÏÁÔÇÖÕÚÁ®
¬ÄÙÕÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝÄÙÕÑÇÏÕ
¢ÃÒÕÝÚÕßÁÊØÕÊÏÇÑÇÚÁÞÕÔÚÇÏ
ÇÖÄÚÎÔÏÊÏÕÙßÙÚÇÙÃÇÚÕßÖÒ¦ÔÎÚÇÇÔÔÇÁÞÇÙËÑ¦ÚÏÑ¦ÖÕß
Ñ¦ÖÕÚËÑÏÇÖÄÚÄÚËÉ¦ÞÔËÏÌËÆÍÕÔÚÇÝÖØÕÝÑ¦ÖÕß®ËØÏÖÒÇÔ×-

Ποιο γνωστό εικονογραφημένο
βιβλίο θα θέλατε να είχατε εσείς
εικονογραφήσει;

0i{i³{~ÊÙ{Ñ~ÉÈÊ³iØËKÜÈ
³È'{ÜËÉÉ¨ÐÓ{É¨ÉÉ{~o¨Ò×ii³iØ,ÉÐÓ~Ñ ³³¨ÉÐÓ¨
Και ποιο, που δεν έχει εικονογραφηθεί ακόμα, θα θέλατε να αφηγηθείτε με σκίτσα σας;

0tÑÍ³Òu~Ñ{oÉ{~Ì³É¨Ñ³{Ø{Ñ{~ÓØ{³¨ËÉØ×Ñ³ÑÐÒ³³È
ÉÈ~ÒÙ{ÈÉ¨
Στον καιρό της πανδημίας, έχετε
περισσότερο χρόνο για: διάβασμα,
δημιουργία, ενδοσκόπηση, τηλεόραση, πλήξη ή τίποτε από όλα αυτά;

ËÑ{³Ó³{Ñi×Öi³iØÙÈÜÉ{ÒØ
ÐÈÈo{ÑÉÐÓÑÙÉÒÜÜÑÂÑÉË
³iØÈËÑØÜÜÒ¨ÒoÐÑ³Ñ ÂÑ~ÜÈÚÑÉ¨Ò³ÐÉoÑÜÖ³É¨ÐÓ¨Ø³iØÐÓ¨ÑØ³TÉÙ{Ñ³Ê¨{³È{³{ÖwÉ¨oÑ³i¨ËÈ
ÐÈ

0tÛ¨Ò~ÈÜÑu³È¨ÑÐ
.³ÌÈ~É¨(Ñ¨ÌÜÈ{ÚÑÌ³Ñ³ÑÓTÙÉ{~ÒÚÉ³Ñ{ËÑ
o{¤ÑÈ³ÌVÙÉÉËTÑÙ{ÑKÒÉ{
³Ó³¨³Ì³È~ÉËÐÉ
~Ñ{ÐÈÙÌÚi~ÉiÉÈ~Ñ{¨ËÑ
ÐÉÐ{ÑÜÖ¨Ì×Ñ³iÉÂÑ{¨É³{~ÊÈÜÜÉ~³{~ÊÓ~Ùi
&ºHxR>©©xR©VÐÉ³iÉ{~o¨Ò×ii³ÈÈËØ.~Ñ×Ò³{
Το βιβλίο που έχετε διαβάσει τις περισσότερες φορές;

t åÜË~i³i
¨Ñ³

Γιατί στην Ιωνία;

ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ

ÖËØÃÖÕÏÎÚÏÑÂÝÇÌÂÍÎÙÎÇÔÇØÜÚÏÁÚÇÏÊÏÇØÑ×ÝÍÏÇÚÕßÝÚØÄÖÕßÝ
ÑÇÚÇÙÑËßÂÝÚÎÝÊËÙÖÄàÕßÙÇÊÏÖÒÕÖØÕÙÜÖÃÇÎÊÏÞÕÚÄÓÎÙÎÚÕß
ÇÄØÇÚÕßÇÌÎÍÎÚÂÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕÔ
ÙßÍÍØÇÌÁÇÑÇÏÙÚÕÔÌÃÒÕÚÕßÁÊØÕÛÁÚËÏËÓÌÇÚÏÑ¦ÚÎÊÏ¦ÙÚÇÙÎ
ÓËÚÇÐÆÇÒÎÛÏÔÕÆÑÇÏÚËÞÔÎÚÕÆ
ÇÒÂÛËÏÇËÃÔÇÏÖ¦ÔÚÇÓÏÙÕËÏÖÜÓÁÔÎ®ÚÕÔÃàËÏÕ ×ÙÚÇÝ ÇÒÎÓÁØÎÝ
Ò¦ÞÏÙÚÇÃÞÔÎÚÕß
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÕÆÌÚ¦ÔÕßÔÙÚÎÍÒ×ÙÙÇ
ÑÇÏÙÚÎÙßÔËÃÊÎÙÎÔÇÖÕÒÆÒÃÍÕ®¬ÕÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÑØÆÈËÚÇÏÇÖÄ
ÚÎÍÒ×ÙÙÇÖÄ
ÚÎÔ¦ÒÒÎÊÏßÒÏÙÓÁÔÎÓÁÙÇÇÖÄ
ÚÎÓßÛÕÖÒÇÙÃÇÎ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ
ÇÖÕÑÇÒÆÖÚËÚÇÏ
ËÐÜÒÕÍÏÑÂÖÇØ¦ÒÕÍÎÑÇÏÇÔÇÒÎÛÕÌÇÔÂÝ ÇÏÇßÚÄÇÑØÏÈ×ÝÍÕÎÚËÆËÏÚÕÔ ÇÒÎÓÁØÎÙÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÚÎÝÙßÍÍØÇÌÂÝÎÇÔ¦ÖÕÊÎ
ÄÉÎÚÕßÖØÇÍÓÇÚÏÑÕÆÕÖÇØÇÒÕÍÏÙÓÄÝÖÕßÙÕÈËÃÙÚÕÔØËÇÒÏÙÓÄ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÇØÞÃàËÏÖÃÙÜ
ÇÖÄÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇ®ÍØÇÌÂÓÕÏ¦àËÏÈßÛÏÙÓÁÔÎÙËÄÔËÏØÕÁÞËÏÚÎÔ
ÄÉÎÑ¦ÖÕÏÕßÖÕß¸Ö¦ÍÜÙË¹ÙË

Ñ~ÑÜÌK{KÜËKÑËÇÉ³Ñ{Ò³Ñ
ÉÓÑÜÖ³{KÑ¨Ì~Ñ{ÙÈÑ³Ì
~ÉËÐÉ Ñ~ÑÜÌÉ{~o¨Ñ×iÐÓK{KÜËVÓ¨ÑÑÌ³iÑÐÉÌ³i³Ñ³È~É{ÐÓÈVT¨É{ÒÇÉ³Ñ{Ð{Ñ
ÉÂËÈÙÈÑ³ÊÉ{~o¨Ò×ii
~{ÑÈ³Ì³ÜÓÌT{ØÉ{~o¨Ò×ØÑÜÜÒØÈÜÜÓ~³¨{Ñ~Ñ{Ø
ÑÑo³¨{ÑÑ{Ù{~K{KÜË
0¨³¨ÒoÐÑÈÚÑÐÈ³¨ÑKÊÂÉ{³i¨TÊÉ³Ó³{ÈÉËÙÈØK{KÜËÑÉËÑ{i{Ì³i³Ñ³iØ
É{~o¨Ò×iiØ

ΕΚΤΑΚΤΩΣ

Δακρυσμένο παραμιλητό
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ
Ο φίλος του Πέδρο
εκδ. Ενύπνιο, σελ. 246

νας άνδρας ÖËÔÛ×ÔÚÇÝÍÏÇÚÎÔ
ÇÖ×ÒËÏÇÇÍÇÖÎÓÁÔÕßÌÃÒÕß
ÙÑÁÌÚËÚÇÏÔÇÍØ¦ÉËÏÓÏÇÔÕßÈÁÒÇ¬ÕÙÞÁÊÏÕÍØÇÌÂÝÛÇËÑÚßÒÏÞÛËÃßÖÄÚÎÙÑÏ¦ÚÕßÖÁÔÛÕßÝ
©ÞÇÓÁÔÕÝÌÃÒÕÝÛÇÒËÃÖËÏÇÖÄ
ÚÎÔÇÌÂÍÎÙÎÇÒÒ¦ÛÇÑÇÚÕÖÚËÆËÏ
ÚÇÖ¦ÔÚÇÚÙÏÙËÁÔÇÑÇÌËÔËÃÕ
ÚÎÝ±ÊØÇÝÕËÖÃÊÕÐÕÝÙßÍÍØÇÌÁÇÝ
ÍØ¦ÌËÏÊÆÕÙËÒÃÊËÝËÔËÃÊËÏÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÙÚÕÔÇÖÄÔÚÇÑÇÏÙßÔÇÔÚ¦
ÚÕÔÂØÜ¦ÚÕßÚÕÔÌÃÒÕÚÕßÁÊØÕÙßÔ¦ÔÚÎÙÂÚÕßÝÖßØÕÊÕÚËÃ
ÓÏÇËßÌØÄÙßÔÎÌÏÒÕÔÏÑÃÇÑÇÛ×Ý
ÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝÙÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏ¦
ÚÕßÔÇÓËÚÇÍÍÃÙËÏÙÚÕÊÎÓÏÕÆØÍÎÓ¦ÚÕßÇÏÙÛÂÙËÏÝËÓÓÕÔÁÝÏÊÏÕÚØÕÖÃËÝÈÏ×ÓÇÚÇÑÇÏËÖÏÛßÓÃËÝ
ÖØÕÙÑØÕÆËÏÙÚÏÝÇÔÚÏÙÚ¦ÙËÏÝÚÕß
ÂØÜÇÕÕÖÕÃÕÝËÖÏàÎÚËÃÚÎÞËÏØÇÌÁÚÎÙÂÚÕßÇÖÄÚÎÙßÍÍØÇÌÏÑÂ
ÊËÙÖÕÚËÃÇÖÄÚÎÔßÖÄÍËÏÇÇÔÚÏÖÇÒÄÚÎÚÇÚÜÔÊÆÕÇÔ×ÔßÓÜÔÇÔÊØ×ÔÖØÕÑÆÖÚËÏÓÏÇÑËØÓÇÚÏÙÓÁÔÎÇÌÂÍÎÙÎÖÕßÊÏÇÙÖ¦ÚÇÏÙË
ÎÓÏÚËÒËÃÝÇÒßÙÏÊÜÚÁÝÏÙÚÕØÃËÝ
ÇÑÕÒÕßÛ×ÔÚÇÝÓÏÇÞËÏÓÇØØ×ÊÎ
ØÕÂÇÔÇÙÚÇÚÜÓÁÔÜÔÙÑÁÉËÜÔ
¬ÕÓÕÚÃÈÕËÔÄÝÙßÍÍØÇÌÁÇÖÕß
ÊÏÇÒÁÍËÚÇÏÓËÁÔÇËÖÏÔÕÎÓÁÔÕÖØÕÙÜÖËÃÕËÔÛÇØØÆÔËÏÙÚÕÞÇÙÓÕÆÝ

Ποια είναι τα συστατικά ενός καλού εικονογραφημένου βιβλίου;

Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε
πρόσφατα για πρώτη φορά;

ΚΡΙΤΙΚΗ
Της ΛΙΝΑΣ

1ÑÈÐÒ³u³ÈÖ{ØÒ¨Ü {³¨Ó×Ò³ÑÐÉ³ËÙ{ÉÚÈ{ÑÐÌ³{ØÉÜËÙÉØ³È

ÓËÔÎËÃÔÇÏÑÇÏÎÚÇßÚÄÚÎÚÇÚÎÝ
ÃÊÏÇÝÚÎÝÇÌÂÍÎÙÎÝÎÕÖÕÃÇÓËÚÇÓÌÏÁàËÚÇÏÇÒÒ¦àËÏÕÖÚÏÑÁÝÍÜÔÃËÝËÓÖÏÙÚËÆËÚÇÏÚÕÚßÞÇÃÕÑÇÏ
ÚÎÙÆÓÖÚÜÙÎËÖÏÞËÏØËÃËÒÏÍÓÕÆÝ
ÑÇÏÖÇØÇÒÒÇÍÁÝÊÕÓËÃÑÇÏÇÖÕÊÕÓËÃÖÇØÇÒÕÍÃàËÚÇÏÛØÎÔËÃÒÕÐÕÊØÕÓËÃÑÇÏÙÚØÕÈÏÒÃàËÚÇÏÖÇØÇÙÆØÕÔÚÇÝÙÚÕÔÏÒÏÍÍÏ×ÊÎØßÛÓÄ
ÚÎÝÙÑÄØÖÏÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÖÕßÚËÒÏÑ¦ËÃÔÇÏÁÔÇ®
¬ÕÈÏÈÒÃÕÊÆÙÑÕÒÇÖËØÏÍØ¦ÌËÚÇÏÍÏÇÚÃÁÞËÏÍØÇÌÚËÃÁÚÙÏ×ÙÚË
ËÃÚËÔÇÓÎÞÜØ¦ËÃÚËÔÇÖËØÏÙÙËÆËÏÇÖÄÑ¦ÛËÊßÔÎÚÏÑÄÖØÕÙÊÏÕØÏÙÓÄ©ÖÜÝÒÁËÏÕ ÇÒÎÓÁØÎÝÎ
ËßÚßÞÃÇÚÎÝÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝËÑÖÎÍ¦àËÏÇÖÄÚÎÔÇÖØÕÙÊÏÕØÏÙÚÃÇÚÕß
ÁØÍÕß¡ÁÙÇÇÖÄÚÎÔÕÓÃÞÒÎÚÜÔ
ÙßÓÈ¦ÔÚÜÔÑÇÏÚÕÖÎÍÇÏÔÁÒÇÌÇÙÓÇÚÏÑ×ÔÓÕØÌ×ÔÓÁÙÇÇÖÄÚÎÔ
ÇÚÇÐÃÇÑÇÏÚÕÞ¦ÕÝÚÕßÕÔËÃØÕß
ÇÔÚÎÞËÃÁÔÇÙßÔÚÇØÇÑÚÏÑÄÎÞÄÞØÜÓÇÚÕÊÇÑØßÙÓÁÔÕÖÇØÇÓÏÒÎÚÄÚÎÝÍØÇÌÂÝ
©ÑÄÙÓÕÝÚÄÙÕÕÓËÍ¦ÒÕÝÄÙÕ
ÑÇÏÕÓÏÑØÄÝÖÕßÁÞËÏÚÏÝÊÏÇÙÚ¦ÙËÏÝÓÏÇÝàÜÂÝËÃÔÇÏÍËÓ¦ÚÕÝÏÙÚÕØÃËÝ©ÏÖÏÕÄÓÕØÌËÝËÃÔÇÏÇßÚÁÝ
ÖÕßÙÚÕÚÁÒÕÝÙÕßÊÜØÃàÕßÔÚÎ
ÓÕÔÇÐÏ¦ÚÕßÑËÔÕÆ®ÖËØÏÊÏÔÕÆÓËÔÎÇÌÂÍÎÙÎÚÕß ÇÒÎÓÁØÎÓÇÝ
ÊÜØÃàËÏÚÎÙÖÇØÇÑÚÏÑÂÓÕÔÇÐÏ¦
ËÔÄÝÒÄÍÕßÙÚÎÔÇÔÇàÂÚÎÙÎÚÕß
ÔÕÂÓÇÚÄÝÚÕß

BERNARD WILLIAMS
Η κληρονομιά της
αρχαίας ελληνικής
φιλοσοφίας
μτφρ. .ÒKKÑØ
³Ñ¨Ò³Ø
εκδ. 0V¸Æ¸Æ
σελ. 136

ΑπόσπασμαÇÖÄÚÕÑËÌ¦ÒÇÏÕÍÁÔÔÎÙÎÚÎÝ
ÓËÚÇÌßÙÏÑÂÝ®!
ËÒÒÎÔÏÑÂÌÏÒÕÙÕÌÃÇÐËÑÃÔÎÙËÙÚÏÝ
¦ÑØËÝÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆÑÄÙÓÕß!ÙÚÇÊßÚÏÑ¦
ÖÇØ¦ÒÏÇÚÎÝ¡ÏÑØ¦ÝÙÃÇÝÑÇÏÙÚÇÇÖÁÔÇÔÚÏ
ÔÎÙÏ¦¶ÚÎÔÜÔÃÇ¶ÑÇÏÙÚÎÊßÚÏÑÂËÙÞÇÚÏ¦
ÙÚÏÝËÒÒÎÔÏÑÁÝÇÖÕÏÑÃËÝÚÎÝ ¦ÚÜÚÇÒÃÇÝÑÇÏ
ÚÎÝÏÑËÒÃÇÝ©ÏÇÖÕÏÑÃËÝÇßÚÁÝ¦ÒÒÜÙÚËÊËÔ
ÈØÃÙÑÕÔÚÇÔËÑÚÄÝÚÎÝÏÜÔÏÑÂÝÙÌÇÃØÇÝËÖÏØØÕÂÝÕÒÒÁÝÊÁÞÛÎÑÇÔÔÁÕßÝÇÖÕÃÑÕßÝÇÖÄ
ÚÎÔÜÔÃÇÓËÚ¦ÚÎÔÑÇÚ¦ÑÚÎÙÂÚÎÝÇÖÄÚÕßÝ
ÁØÙËÝÚÕÔÕÇÏ×ÔÇÑÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇÎÖÄÒÎ
ÚÎÝÒÁÇÝÙÚÎÔ ¦ÚÜÚÇÒÃÇÖËØÃÌÎÓÎÍÏÇ
ÚÎÌÏÒÕÙÕÌÃÇÚÕßÇØÓËÔÃÊÎÑÇÏÚÕßÓÇÛÎÚÂÚÕßÂÔÜÔÇ¬ÕÍÏÇÚÃÎÙßÙÚÎÓÇÚÏÑÂ
ÑÕÙÓÕÒÕÍÏÑÂÙÑÁÉÎÓËËÔÙÜÓÇÚÜÓÁÔÕÁÔÇ
ÙÚÕÏÞËÃÕÚÎÝÕØÛÕÒÕÍÏÑÂÝÑØÏÚÏÑÂÝÖØÜÚÕËÓÌÇÔÃÙÚÎÑËÙÚÎÔÜÔÃÇËÑËÃÔÎÚÎÔËÖÕÞÂ
ËÃÔÇÏËØ×ÚÎÓÇÖÕßÁÞËÏÙßàÎÚÎÛËÃÖÕÒÆÇÒÒ¦
ÊËÔÁÞËÏÇÖÇÔÚÎÛËÃÕØÏÙÚÏÑ¦©ÏÓËÍ¦ÒËÝÇßÚÕÑØÇÚÕØÃËÝÚÎÝÔÇÚÕÒÂÝËÃÞÇÔÇÖÕÑÚÂÙËÏ
ÖÕÒÒÁÝËÓÖËÏØÏÑÁÝÍÔ×ÙËÏÝÍÏÇÚÏÝÓËÚØÂÙËÏÝ
ÍÏÇÚÏÝÛÁÙËÏÝÚÜÔÕßØ¦ÔÏÜÔÙÜÓ¦ÚÜÔÑÇÏÍÏÇ
¦ÒÒÇÖÇØÄÓÕÏÇÛÁÓÇÚÇËÔ×ÎÈÇÈßÒÜÔÏÇÑÂ
ÖÇØ¦ÊÕÙÎËÃÞËÌÚ¦ÙËÏÙËÙÎÓÇÔÚÏÑÂËÑÒÁÖÚßÔÙÎÓÇÛÎÓÇÚÏÑ×ÔßÖÕÒÕÍÏÙÓ×ÔÇÔÑÇÏ
ÓËÓÏÑØÂÄÖÜÝÌÇÃÔËÚÇÏÁÌËÙÎÔÇÇÔÇÑÇÒÆÉËÏÓÏÇHWYPVYPÚ¦ÐÎÙÚÎÓÇÛÎÓÇÚÏÑÂÆÒÎ
ÖÏÖÒÁÕÔÕÏÊÏ¦ÌÕØËÝÇßÚÁÝÚËÞÔÏÑÁÝÙßÔßÖÂØÞÇÔÓËËÏÑÄÔËÝÍÏÇÚÎÔÑÇÚÇÍÜÍÂÑÇÏÚÎ
ÊÕÓÂÚÕßÙÆÓÖÇÔÚÕÝÖÕßÂÚÇÔÇÖØÕÑ¦ÒßÖÚÇ
ÓßÛÕÒÕÍÏÑÁÝÍÔÜØÏÓÃÇÓËÇßÚÁÝÚÏÝÖËÖÕÏÛÂÙËÏÝÓËÚÇÌËØÓÁÔËÝÓÁÙÜÚÎÝÖËØÙÏÑÂÝÇßÚÕÑØÇÚÕØÃÇÝÓÖÕØËÃÔÇÁÖÇÏÐËÑ¦ÖÕÏÕØÄÒÕ
ÙÚÎÊÏÇÓÄØÌÜÙÎÚÎÝÏÜÔÏÑÂÝÑÕÙÓÕÒÕÍÃÇÝ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÇÔÇßÚÄÙßÔÁÈÎÚØÕÖÕÖÕÏÂÛÎÑÇÔ
ÕßÙÏÜÊ×ÝÙËÓÏÇÖËØÏÙÙÄÚËØÕÑØÏÚÏÑÂÑÇÏ
ÒÏÍÄÚËØÕÓßÛÕÒÕÍÏÑÂÑÇÚËÆÛßÔÙÎ
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Ημερολόγια Πολέμου
Στην Ολλανδία ÁÞÕßÔÇÖÕÊßÛËÃÙËÓÏÇ
ËÖÏÞËÃØÎÙÎÉÎÌÏÕÖÕÃÎÙÎÝÑÇÏÓËÒÁÚÎÝÚÜÔÏÊÏÜÚÏÑ×ÔÎÓËØÕÒÕÍÃÜÔ
ÇÖÄÚÇÞØÄÔÏÇÚÕßqÇÍÑÕÙÓÃÕß
ÕÒÁÓÕßÑÇÏÚÎÝÔÇàÏÙÚÏÑÂÝÑÇÚÕÞÂÝÚÎÝÞ×ØÇÝÚÇÔÙÚÏÝ¡ÇØÚÃÕß ÖÕßÎÌÜÔÂÚÕßËÐÄØÏÙÚÕß©ÒÒÇÔÊÕÆßÖÕßØÍÕÆ±ÍËÃÇÝ
ÑÇÒÕÆÙËÇÖÄÚÕÕÔÊÃÔÕÓÁÙÜØÇÊÏÕÌ×ÔÕßÚÕßÝ©ÒÒÇÔÊÕÆÝÖÕÒÃÚËÝ
ÔÇÊÏÇÚÎØÂÙÕßÔÚÇÎÓËØÕÒÄÍÏÇÑÇÏ
ÚÎÔÇÒÒÎÒÕÍØÇÌÃÇÚÕßÝÚÙÏÖÇØÇÑÏÔÂÛÎÑËÑÇÏÎÔÔÇ¢ØÇÔÑÔÇ
ÍØ¦ÉËÏÚÕÊÏÑÄÚÎÝ

ΠΑΡΙΣΙ

Η γέννηση ενός μουσείου
Το Μουσείο ΟρσέÙÚÕÇØÃÙÏÖØÕÚØÁÖËÏÚÕßÝÇÔ¦ÚÕÔÑÄÙÓÕÌÃÒÕßÝÚÕß
ÔÇÖÇØÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔÚÇÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØÖÕßÊÎÓÏÕÆØÍÎÙËÕ¡ÖØÕÆÔÕ©ÆÒÓËØÚÇÕÖÕÃÇÇÌÎÍÕÆÔÚÇÏ
ÚÎÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÂÏÙÚÕØÃÇÚÕß¬Õ
ÓÕßÙËÃÕËÃÞËÖÕÒÒÁÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝ
àÜÁÝ®¬ÕÑÚÃØÏÕÖÕßÚÕÙÚËÍ¦àËÏ
ÖØÕâÖÂØÐËÙÚÇÛÓÄÝÑÁÔÚØÕÇÖÕÙÚÕÒÂÝÊËÓ¦ÚÜÔÑÁÔÚØÕÖÇØÇÓÕÔÂÝÍÏÇÇÏÞÓÇÒ×ÚÕßÝÖÕÒÁÓÕßÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÄÙÑÎÔÏÑÄÑÇÏÖÕÒÒ¦
ÇÑÄÓÎÂÓËØÇÚÕ©ØÙÁËÃÔÇÏÇÖÄ
ÚÇÑÕØßÌÇÃÇÓÕßÙËÃÇ

ΒΕΡΟΛΙΝΟ

Σταδιακό άνοιγμα
Στη Γερμανία ßÖ¦ØÞËÏÕÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÄÝÍÏÇÚÕÖ×ÝÑÇÏÚÕÑÇÚ¦ÖÄÙÕÔÛÇÓÖÕØÁÙÕßÔÔÇÇÔÕÃÐÕßÔÑÇÏ
Ö¦ÒÏÙÞËÚÏÑ¦ÙÆÔÚÕÓÇÚÇÓËÍ¦ÒÇ
ÑØÇÚÏÑ¦ÓÕßÙËÃÇ©ÑÆØÏÕÝÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÄÝÇÌÕØ¦ÚÎÔÇßÇØÞÃÊÇÚÜÔ
ÍËØÓÇÔÏÑ×ÔÓÕßÙËÃÜÔÚÎ§ÂÙÕÚÜÔ
¡ÕßÙËÃÜÔÙÚÕËØÕÒÃÔÕÄÖÕßÑÇÏ
ÚÕÌÎÓÏÙÓÁÔÕ¡ÕßÙËÃÕÚÎÝËØÍ¦ÓÕßÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÔÇÍÃÔËÏÊÕÑÏÓÇÙÚÏÑÄ¦ÔÕÏÍÓÇÓËÖÕÒÒ¦ÖËØÏÕØÏÙÚÏÑ¦ÓÁÚØÇÔÇÖÇØÇÓÁÔÕßÔ
ÙËÏÙÞÆÑÇÏÇßÙÚÎØÕÆÝËÒÁÍÞÕßÝ
ÜÝÓÃÇÍËÔÏÑÂÊÕÑÏÓÂ

ΒΟΣΤΩΝΗ

Ιζαμπέλα Στιούαρτ Γκάρντερ
Από τα ωραιότερα ÓÕßÙËÃÇÚÎÝÕÙÚ×ÔÎÝÙÚËÍÇÙÓÁÔÕÙËÁÔÇÔÁÕÈËÔËÚÙÏ¦ÔÏÑÕÖÇÒ¦ÚÏÎßÒÒÕÍÂÚÎÝ
àÇÓÖÁÒÇÝÚÏÕÆÇØÚÑ¦ØÔÚÔËØÁÞËÏ
ÌÃÒÕßÝÙËÄÒÕÔÚÕÔÑÄÙÓÕÊÏËßÛÆÔÚØÏÇÚÕßÓÕßÙËÃÕßÁÍÑÏ¢ÄÍÑËÒÓÇÔÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÖÜÝÄÒËÝÕÏ
ßÖÎØËÙÃËÝÚÕßÛÇÖÇØÇÓËÃÔÕßÔÑÒËÏÙÚÁÝÁÜÝÚÏÝËÖÚËÓÈØÃÕßÇÑßØ×ÔÕÔÚÇÝÚÏÝÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÓÁÔËÝÁÜÝ
ÚÄÚËËÑÊÎÒ×ÙËÏÝÔÊËÏÑÚÏÑÄÚÎÝÚ¦ÙÎÝÄÒÜÔÚÜÔÕØÍÇÔÏÙÓ×ÔÖÕßÈÒÁÖÕßÔÄÚÏÑÇÚ¦ÚÕÕÏÎÓËØÕÓÎÔÃËÝÓÖÕØËÃÊÏÇØÑ×ÝÔÇÓËÚÇÚÃÛËÔÚÇÏ

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ

Ψηφιοποίηση στο Ουφίτσι
Το καλό ÓÁÙÇÙÚÕÑÇÑÄ¬ÕÑÒËÃÙÏÓÕ
ÚÜÔÓÕßÙËÃÜÔÑÇÏÎÔÁÑØÜÙÎÚÎÝ
ÚÕßØÏÙÚÏÑÂÝÑÃÔÎÙÎÝËÖÏÚ¦ÞßÔÇÔ
ÙÞÁÊÏÇÙËËÑÑØËÓÄÚÎÚÇÂÙËÇØÍÂ
ËÐÁÒÏÐÎÄÖÜÝÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÉÎÌÏÕÖÕÃÎÙÎÝÑÇÏÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝËÐÜÙÚØÁÌËÏÇÝÙÚÎÔÏÔÇÑÕÛÂÑÎ©ßÌÃÚÙÏ
ÙÚÎ¢ÒÜØËÔÚÃÇ©ÖÜÝÊÂÒÜÙËÕ
ËØÓÇÔÄÝÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÎÝÏÔÇÑÕÛÂÑÎÝáÑËÓÏÚÖÕßËÃÔÇÏÏÙÚÕØÏÑÄÝÚÁÞÔÎÝËÔÏÙÞÆÛÎÑËÎÖÇØÕßÙÃÇ
ÚÕßÓÕßÙËÃÕßÙÚÇÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ÊÃÑÚßÇ
ÑÇÏÖÇØÇÚÎØÂÛÎÑËËÔÚßÖÜÙÏÇÑÂ
ÇÆÐÎÙÎÇÑÕÒÕÆÛÜÔ
Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

åoÑi³ÓÑÑo³iVÐiÂÉTÒØ³É~Ù³{~Ì~ÌÐ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Η αμηχανία ÖÕßÖØÕÑÇÒËÃÎÖÇÔÊÎÓÃÇÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÕßÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆ
ËÃÔÇÏÒÕÍÏÑÄÄÚÏÕÊÎÍËÃÙËÔÁÕßÝ
ÚØÄÖÕßÝËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÓËÚÕÑÕÏÔÄ
ÇØÞÏÙßÔÚ¦ÑÚØÏÇÚÕß;OL5L^
@VYR;PTLZ)VVR9L]PL^¦ÓËÒÇÕÒÙßÔÁÚÇÐËÓÏÇÖØÕÙÜÖÏÑÂ
ËÖÏÙÚÕÒÂÁÑÑÒÎÙÎÝÖØÕÝÚÕÔÇÔ×ÔßÓÕÇÔÇÍÔ×ÙÚÎ!ÍÇÖÎÚÁÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÚÏÖÇØ¦ÊÕÐÎÑÇÏÌÕÈËØÂ
ÖËØÃÕÊÕàÕÆÓË¯ÇÔÇÌÂÙÕßÓË
ÙÚÎÔ¦ÑØÎÚÎÔÖØÕÌÇÔÂÙÖÕßÊÇÏÄÚÎÚÇÚÜÔàÎÚÎÓ¦ÚÜÔàÜÂÝÑÇÏ
ÛÇÔ¦ÚÕßËÓËÃÝÙÚÕ)VVR9L]PL^

ÁÞÕßÓËÏÊÏÇÃÚËØÎËßÇÏÙÛÎÙÃÇÍÏÇ
ËÑËÃÔÕßÝÚÜÔÕÖÕÃÜÔÎàÜÂËÐÇØÚ¦ÚÇÏÇÖÄÚÇÈÏÈÒÃÇÑËÌÚÄÓÇÙÚË
ÚÕßÝÙßÍÍØÇÌËÃÝÚÜÔÕÖÕÃÜÔÕÏ
ÖËØÏÕÊËÃËÝÇÑßØ×ÛÎÑÇÔÚÕßÝÙßÍÍØÇÌËÃÝÖÕßÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏÇÓÕÏÈÁÝ
ÄÒËÝËÑËÃÔËÝÚÏÝËßÑÇÏØÃËÝÖÕßËÃÔÇÏÖØÕÙÜØÏÔ¦¶ÑÇÏÑ¦ÖÕÏËÝÇÖÄ
ÇßÚÁÝÕØÏÙÚÏÑ¦¶ÞÇÓÁÔËÝÑÇØÊÏ¦ÓÇÝËÃÔÇÏÑÕÔÚ¦ÙÚÕßÝÖØÜÚÕËÓÌÇÔÏàÄÓËÔÕßÝÙßÍÍØÇÌËÃÝÖÕÒÒÕÃÇÖÄÇßÚÕÆÝÖÁØÇÙÇÔÞØÄÔÏÇ
ÃÙÜÝÑÇÏÓÏÇàÜÂÖËØÏÓÁÔÕÔÚÇÝ
ÚÎÔÏÊÇÔÏÑÂÙÚÏÍÓÂÖÕßÛÇÊÕßÔ
ÚÕÈÏÈÒÃÕÚÕßÝÔÇÑßÑÒÕÌÕØËÃÑË-

ÌÚÄÓÇÙÚËÚÕßÝÙßÍÍØÇÌËÃÝÖÕßÎ
ÎÓËØÕÓÎÔÃÇÁÑÊÕÙÎÝÚÜÔÈÏÈÒÃÜÔ
ÚÕßÝÑÇÛßÙÚËØËÃÖËØÏÖÒÁÑÕÔÚÇÝ
ÄÞÏÓÄÔÕÚÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÚÕßÝÇÒÒ¦
ÑÇÏÚÎÔÕØÍ¦ÔÜÙÎÚÎÝàÜÂÝÚÕßÝ
ÑËÌÚÄÓÇÙÚËÚÕßÝÙßÍÍØÇÌËÃÝÚÜÔ
ÕÖÕÃÜÔÚÇÈÏÈÒÃÇÓÄÒÏÝÈÍÂÑÇÔ
ÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÚÕÓßÇÒÄÄÒÜÔËÃÔÇÏÇÒÒÕÆÓËÚÏÝÈÏÈÒÏÕÛÂÑËÝÑÒËÏÙÚÁÝÑÇÏÚÇÈÏÈÒÏÕÖÜÒËÃÇÓËØÕÒ¦
ÑÇÚËÈÇÙÓÁÔÇÑÇÏÓËßÖÇÒÒÂÒÕßÝ
ÙÚÕÔÖ¦ÍÕÑËÌÚÄÓÇÙÚËÄÒÕßÝ
ËÑËÃÔÕßÝÚÕßÝÇÌÕÙÏÜÓÁÔÕßÝÈÏÈÒÏÕÖ×ÒËÝÑÇÏÏÊÏÕÑÚÂÚËÝÈÏÈÒÏÕÖÜÒËÃÜÔÖÕßÇÔÎÙßÞÕÆÔÍÏÇÚÕ

ÓÁÒÒÕÔÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙË×ÔÚÕßÝ
ÖÕßÇÑÄÓÎÑÇÏÙÚÏÝÑÇÒÁÝËÖÕÞÁÝ
ÙßÔÚÎØÕÆÙÇÔÓËÑÄÖÕÇÃØÔÕßÓËÑÕßØ¦ÍÏÕÇÖÄÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÈÏÈÒÏÕÖÜÒËÃÜÔÖÕßÈÒÁÖÕßÔÇÆÐÎÙÎ
ÙÚÏÝÎÒËÑÚØÕÔÏÑÁÝÖÜÒÂÙËÏÝÖØÕÙÌÁØÕÔÚÇÝÑÇÚ»ÕÃÑÕÔÖÇØ¦ÊÕÙÎ
ÑËÌÚÄÓÇÙÚËÄÙÕßÝÊÕßÒËÆÕßÔ
ÙÚÕÔËÑÊÕÚÏÑÄÚÕÓÁÇ
¬ÕßÝËÖÏÓËÒÎÚÁÝÚÕßÝÊÏÇÌÎÓÏÙÚÁÝÚÕßÝÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÕÆÝÊÏËßÛßÔÚÁÝÚÕßÝËÏÑÕÔÕÍØ¦ÌÕßÝ
ÚÕßÝÖÜÒÎÚÁÝÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝ
ÙÚÕÓ¦ØÑËÚÏÔÍÑÑÇÏÚÕßÝËÑÊÄÚËÝ
ÖÕßÑÇÏÇßÚÕÃÊÕßÒËÆÕßÔÇÖÄÚÕ

ÙÖÃÚÏÓËÄÚÏÇßÚÄÓÖÕØËÃÔÇÙÎÓÇÃÔËÏØÍÇàÄÓËÔÕÏÁÞÕßÔÊËÞÛËÃ
ÖËØÏÑÕÖÁÝÒÒÕÏÞ¦ÔÕßÔÚÎÊÕßÒËÏ¦ÚÕßÝ ÇÏÚ×ØÇËÙËÃÝÇÍÇÖÎÚÕÃÇÔÇÍÔ×ÙÚËÝÁØÕßÓËÄÚÏÓÕÏØÇàÄÙÇÙÚËÓÇàÃÓÇÝÄÒÎÇßÚÂÔÚÎÔ
ÇÍÜÔÃÇÍÏÇÚÕÓÁÒÒÕÔÚÕßËÑÊÕÚÏÑÕÆÑÄÙÓÕßÒÖÃàÕßÓËÙËÇßÚÂÚÎ
ÊÆÙÑÕÒÎÙßÍÑßØÃÇÔÇÙÚØÇÌËÃÚË
ÙÚÇÈÏÈÒÃÇÙËÄÙÇÇßÚ¦Ö¦ÔÚÇÓÇÝ
ÖØÕÙÌÁØÕßÔ¯ÙËÓÏÇËÖÕÞÂÖÕß
ÚÄÙÕÏÔÏ×ÛÕßÔÇÖÕÓÕÔÜÓÁÔÕÏÚÇ
ÈÏÈÒÃÇÓ¦ÝÌÁØÔÕßÔÑÕÔÚ¦ÚÇÛËÃÚËÖÒ¦ÏÓÇÝÔÇÙÚÎØÃÐÕßÓËÚÕÔ
ÑÄÙÓÕÚÕßÈÏÈÒÃÕß¯®

ÙÚÕÑÒÇÙÏÑÄÞØÕÔÏÑÄÚÕß
¬ÕÈÇÛÆÙÑÕÚËÏÔÄÖÇØËÒÛÄÔÚÎÝ
ÖÄÒÎÝÇÖÕÑÇÒßÖÚÄÚÇÔÛØÇßÙÓÇÚÏÑ¦
ÓÁÙÇÇÖÄÚÎÓÇÆØÎßÍØÂÒ¦ÙÖÎÚÕß
¬¦ÓËÙÎ!Ñ¦ÖÕÏÕÝÇÖÄÇßÚÕÆÝÚÕßÝ
ÚÆÖÕßÝÏÙÞßØÃÙÚÎÑËÄÚÏËÃÞËÈØËÏÁÔÇ
ÓËÙÇÏÜÔÏÑÄÄØÍÇÔÕÈÇÙÇÔÏÙÚÎØÃÜÔ
ÙÑÕßØÏÇÙÓÁÔÕÖÁØÇÍÏÇÖÁØÇ©ÚÇÔ
ÚÕÑÇÛ¦ØÏÙËÑÇÏÚÕÁÉÇÐËÁÓÇÛËÖÜÝ
ÂÚÇÔÚÕÍÁÒÏÕÚÕßÕÆÊÇ®ÁÔÇÓÏÑØÄÓËÚÇÒÒÏÑÄÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕÓËÁÔÇÔ
¦ÐÕÔÇÑÇÏÚØÃÇÙÑÒÎØ¦ÖÁÚÇÒÇÖÕß
¦ÔÕÏÍÇÔÑÇÏÁÑÒËÏÔÇÔÍÆØÜÇÖÄÚÕÔ
¦ÐÕÔÇÓËÁÔÇÓÕÞÒÄÑØÏÈ×ÝËÑËÃ
ÙÚÕÔÓÕÞÒÄËÃÞËÞÇØÇÞÚËÃÓÏÇÍÑØÕÚÁÙÑÇÞÇÓÕÍËÒÇÙÚÂÌÏÍÕÆØÇÁÔÇ
ÖØÄÙÜÖÕ¶ÚÕßÕÆÊÇßÖÕÚÃÛËÚÇÏ
¬ÕËØÍÇÒËÃÕÕÏÈÇÙÇÔÏÙÚÁÝÚÕÖÕÛËÚÕÆÙÇÔÙËÊÏ¦ÌÕØËÝÇÔÛØ×ÖÏÔËÝ
ÕÖÁÝÇÖÄÚÕÙÚÄÓÇÑÇÏÚÕÔÑÄÒÖÕ
ÁÜÝÚÕÔÖØÜÑÚÄÕÓÕÞÒÄÝÇÖÄÓËÔË
ÁÐÜÑÇÏÍßØÃàÕÔÚ¦ÝÚÕÔÚÇÓËÚÇÒÒÏÑ¦ÖÁÚÇÒÇ¦ÔÕÏÍÇÔËÙÜÚËØÏÑ¦ÑÇÚÇÑØËÕßØÍ×ÔÚÇÝÏÙÚÕÆÝÑÇÏÙ¦ØÑËÝ
ÙÜÝÖÇØ¦ÖËÙËÇÖÄÑÇÔÁÔÇÊÂÓÏÕ

ÇÖ»ÚÕÔÆØÍÕÚÕÕÔÊÃÔÕßÑÇÏÕ
ÞØÄÔÕÝÑÇÏÚÕÔËØÄÔÇÚÕÁÌËØÇÔ
×ÝËÊ×®ÙÞÕÒÃÇÙËÕÑÆØÏÕÝÑØÏ
ÙÑßÛØÜÖÄÝ
±ÖÂØÐÇÔÑÇÏÖÏÕÇÛ×ÇÇÔ×ÊßÔÇ
ËßØÂÓÇÚÇÌßÙÏÑ¦!ÃÞÔÎÓÏÇÝ¦ÒÒÎÝ
àÜÂÝÑ¦ÖÕÏÜÔ¦ÒÒÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔ
ÖÕßÖËØÖ¦ÚÎÙÇÔÖ¦ÔÜÙËÇßÚÂÚÎ
ÎÖÕßÊËÔÁÓÇÛÇÔÖÕÚÁÚÕßÝÄÚÏ
ÚÕÃÞÔÕÝÚÕßÝÛÇÓÖÕØÕÆÙËÖÕÚÁÔÇ
ËÔÚÕÖÏÙÚËÃÇÑÄÓÇÑÇÏÙÚÇÖÏÕÇÖÃÛÇÔÇÓÁØÎÑ¦ÚÜÇÖÄÚÎÒ¦ÙÖÎÓÁÙÇÙÚÕÔËØÄ
©ÙËÝÌÕØÁÝÕÑÆØÏÕÝÑØÏÈØÏÙÑÄÚÇÔÙÚÕÕÔÊÃÔÕÇÒÒ¦ÊËÔÖËÚÆÞÇÏÔËÚÎÔ¦ÓÖÜÚÎÙÚËÑÄÚÇÔÖ¦ÔÜÇÖÄ
ÚÕÙÑÕÚËÏÔÄÔËØÄÑÇÏÖØÕÙÖÇÛÕÆÙË
ÔÇÌÇÔÚÇÙÚËÃÖÜÝÙÚÕÙÎÓËÃÕÄÖÕß
ÑÕÏÚÕÆÙËÂÚÇÔÛÇÓÓÁÔÕÁÔÇÊÕÞËÃÕ
ÍÏÇÒÕßÒÕÆÊÏÇÖÕßÃÙÜÝÑ¦ÖÕÚËÔÇ
ÖØÕÙÁÌËØËÑ¦ÖÕÏÕÝÙÚÎÔÇÍÇÖÎÓÁÔÎÚÕßÑÕßØÏÇÙÓÁÔÕÊÏÇÈØÜÓÁÔÕ
ÖÏÇÒÒ¦ÊËÔÇÌÂÔÕßÔÓÄÔÕÔÃÞÔÎ
ÎÈÃÇÑÇÏÕÖÄÔÕÝÓÇÖØÜÚÃÙÚÜÝ
ÎÙÚÕØÍÂÎËÖÏÛßÓÃÇ

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ
Γράφει ο ΗΛΙΑΣ

ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Η αρχαιολογία της λάσπης
Το σκοτεινό
παρελθόν της πόλης
αποκαλυπτόταν μέσα
από την υγρή λάσπη
του Τάμεση.
ÏÊÏÄÚßÖÎÑÇÚ¦ÊßÙÎÙÚÇÙÜÛÏÑ¦ÚÎÝ
ÖÄÒÎÝÒÃÍÕÖÏÕÑ¦ÚÜÇÖ»ÚÕØßÚÏÊÏÇÙÓÁÔÕÊÁØÓÇÚÎÝ
ÚÇÔËÑËÃÑ¦ÚÜÇÖÄÚÎÔÏÙÚÕØÏÑÂÍÁÌßØÇÇßÚÂÖÕßÕ¬ÒÏÕÚ
ÕØÇÓÇÚÃÙÚÎÑËÄÚÏÖÁÌÚËÏÄÖÕß
ËÑÚÄÝÇÖÄÙÇÑÕÆÒËÝÑÕÔÙÁØÈËÝÑÇÏ
ÖÒÇÙÚÏÑ¦ÚÎÝÙÆÍÞØÕÔÎÝËÖÕÞÂÝ
ÕÏÇÔÂÙßÞÕÏÇßÚÕÃÑ¦ÚÕÏÑÕÏÚÎÝÓÎÚØÄÖÕÒÎÝÁÈØÏÙÑÇÔÓÁÙÇÙÚÎÔÖÏÕ
ÈØÜÓËØÂÒÇÙÖÕßØÏ¦ÚÕßÑÄÙÓÕß
ÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇÞÇÓÁÔÇÙÚÕßÝÇÏ×ÔËÝ
ÖØÕËØÞÄÓËÔÇËÃÚËÇÖÄÚÕßÝØÜÓÇáÑÕÆÝÞØÄÔÕßÝËÃÚËÇÖÄÚÎÔËÖÕÞÂ
ÚÕß¡ÇÆØÕßÇÔ¦ÚÕßÖÕßÚÄÙÕÇØÏÙÚÕÚËÞÔÏÑ¦ÇÌÎÍÂÛÎÑËÕ§ÚËÌÄÕß

SHUTTERSTOCK

Ο κύριος ΓκριÚÕßÝÖÇØÇÚÎØÕÆÙËÖÇØÇÐËÔËÓÁÔÕÝÚÇÔÚÏÝËÖÕÞÁÝÖÕß
ÚÇÐÏÊËÆÇÓËÇÑÄÓÎÇÔÁÓËÒÕÏ®ÓÕß
ËÃÖËÍËÒ×ÔÚÇÝØÏÔÇÖÄÚÎÔÎ
ËÖÚËÓÈØÃÕßÑÇÏÙÃÍÕßØÇÖØÏÔÇÖÄ
ÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇ
¦ÛËÌÕØ¦ÖÕßËÖÏÙÑËÖÚÄÚÇÔÚÕ
ÕÔÊÃÔÕÍßØÄÌËØÔËÚÕÔ¬¦ÓËÙÎÑÕÔÚ¦ÙÚÎÔÖËØÃÌÎÓÎÍÁÌßØÇÄÖÕß
ÄÚÇÔËÖÁØÞËÚÇÏÎ¦ÓÖÜÚÎÎÙÚ¦ÛÓÎÚÕßÔËØÕÆßÖÕÞÜØËÃÑÇÚ¦ÊÆÕ
ÕÒÄÑÒÎØÇÓÁÚØÇÑÇÏÚÄÚËÕÚÄÖÕÝ
ÍËÓÃàËÏÓËÖËØÃËØÍÕßÝÕÔÊØÁàÕßÝ
©ÑÆØÏÕÝÑØÏÚÕßÝÖÇØÇÚÎØÕÆÙË
ÔÇÌÕØÕÆÔÍÇÒÄÚÙËÝÑÇÏÇÔÚÏÇÔËÓÏÑ¦ÑÇÏÔÇÑÇÚËÈÇÃÔÕßÔÙÞËÊÄÔ×Ý
ÚÕÙÎÓËÃÕÄÖÕßÙÑ¦ËÏÚÕÔËØÄÍÏÇ
ÔÇÙÑÇÒÃÙÕßÔÚÏÝÖÚßÞ×ÙËÏÝÑÇÏÚÇ
ÚÕÏÞ×ÓÇÚÇÖÕßËÃÞÇÔÇÖÕÑÇÒßÌÛËÃ
©ÑÆØÏÕÝÑØÏÔÄÓÏÙËÖÜÝÂÚÇÔ
ØÇÑÕÙßÒÒÁÑÚËÝÄÓÜÝÊÏÇÖÃÙÚÜÙË
ÄÚÏÂÚÇÔËÑÑËÔÚØÏÑÕÃÏÙÚÕØÏÕÊÃÌËÝ
ÖÕßÊÕÑÃÓÇàÇÔÚÎÔÚÆÞÎÚÕßÝÙË
ÓÏÇÔÏÊÏÄÚßÖÎÇØÞÇÏÕÒÕÍÃÇÚÎÝÖÄÒÎÝÙÑ¦ÈÕÔÚÇÝÓÁÙÇÙÚÕÔËØÄ¡ÏÇ

ΚαθώςÈT¨ÖÐÉ³iÒÐ³i³ÑÉ¨Ò³È0ÒÐÉiVÉ~~É³¨{~ËV{³¨{ÙË×ÉØÙ¨ÓÇ{ÑÑÇi³ÖËTi³iØ{³¨ËÑØ³iØÌÜiØÐÓÑ³{ØÜÒÉØ
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ΙΔΕΕΣ

Ο συναγερμός
είχε ηχήσει
200 χρόνια
νωρίτερα
Το μείζον θέμα της κλιματικής αλλαγής
Tης ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΜΑΛΤΕΖΟΥ*

Οι «Μεθυσμένες γαίες» ÚÕßËÏÑÇÙÚÏÑÕÆÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎ§ÃÑÕÒÇÝ 
5PJOVSHZ=2ÖØÕÑÇÒÕÆÔÑÇÏÕÊÎÍÕÆÔÙËÐËÞÜØÏÙÚÄÇÌÂÍÎÓÇÎÑ¦ÛË
ÓÃÇØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÎÔÃÊÏÇÎÚÎ
ÊÏÑÂÓÇÝÚÎÝÕÖÕÃÇÝÎÞÇØÕÆÓËÔÎ
ÑÇÏÙÑßÛØÜÖÂÖÒËßØ¦ÖØÕÊÏÇÛÁÚËÏ
ÍÏÇÓÏÇÐËÞÜØÏÙÚÂÇÃÙÛÎÙÎÓÁÛÎÝ
4ÁÛÎÞÇØ¦ÝÑÇÏÒÆÖÎÝÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇ
ÇÔËØÓÎÔËÆÕßÓËÙÜÙÚ¦ÚÎÓÇÚÏ¦
ÚÕßÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎ
ÔÇÚØÁÞÕßÓËÙËÊÆÕÑËÃÓËÔÇ
ÖÕßÇÔÇÌÁØÕÔÚÇÏÙËÍËÍÕÔÄÚÇÖÕß
ÇÖÁÞÕßÔÞØÕÔÏÑ¦ÊÆÕÇÏ×ÔËÝÑÇÏÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÖØÕÙÕÓÕÏ¦ÙÕßÔÚÎ
ÊÏ¦ÛËÙÎTVVKÖÕßËÑÖÁÓÖÕßÔÎ
ÓÃÇÑÇÏÎ¦ÒÒÎÓËÛßÙÓÁÔÎ®Î
¬ÕÖØ×ÚÕËÃÔÇÏÆÓÔÕÝ®ÙËÓÏÇÌÆÙÎÙÚÎÔÕÖÕÃÇÄÒÇÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙË
ÏÙÕØØÕÖÃÇ¥ÝÚÎÔËÖÕÞÂÚÕßÊËÆÚËØÕßÄÓÜÝËÃÞËÂÊÎÍÃÔËÏÍÔÜÙÚÄ
ÄÚÏÑ¦ÚÏÊËÔÖ¦ËÏÑÇÒ¦ÓËÇßÚÂÚÎÔ
ÏÙÕØØÕÖÃÇÍËÍÕÔÄÝÖÕßÖØÕÑÇÒËÃ
ÓËÍ¦ÒÎÇÔÎÙßÞÃÇ¬ÕÑÇÛÁÔÇÖÇØÇÖÁÓÖËÏÙËÐËÞÜØÏÙÚÄÇÌÂÍÎÓÇ
ÖÇØ¦ÛßØÕ®ÙÚÎÔÑÇÚÇÔÄÎÙÎÑÇÏ
ÊÏÇÚÂØÎÙÎÚÕßÖÒÇÔÂÚÎÓËËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÑÇÏÇÑÚÏÈÏÙÚÁÝËÔÊØ¦ÙËÏ
ÚÕ;OLPU]LU[PVUVM5H[\YL
;OL (K]LU[\YLZ VM (SL_HUKLY
]VU/\TIVSK[;OL3VZ[/LYVVM
:JPLUJL®ËÖÏÔÄÎÙÎÚÎÝÌÆÙÎÝ
©ÏÖËØÏÖÁÚËÏËÝÚÕßÒËÐ¦ÔÚËØÌÕÔ
²ÕÆÓÖÕÒÔÚÚÕßÞÇÓÁÔÕßÂØÜÇÚÎÝ
ËÖÏÙÚÂÓÎÝÎÔÚØÁÇÕßÒÌ
(UKYLH>\SMÏÙÚÕØÏÑÄÝÑÇÏÈÏÕÍØ¦ÌÕÝÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÚÎàÜÂÑÇÏÚÕ
ÁØÍÕËÔÄÝÙÖÕßÊÇÃÕßËØÓÇÔÕÆËÐËØËßÔÎÚÂÚÕßÒËÐ¦ÔÚËØÌÕÔ²ÕÆÓÖÕÒÔÚ  ÖÕßÖØÏÔÇÖÄ
ÊÏÇÑÄÙÏÇÑÇÏÖÒÁÕÔÞØÄÔÏÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙËÓÏÇÌÏÒÄÊÕÐÎËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂËÑÙÚØÇÚËÃÇÇÔ¦ÚÕÔÑÄÙÓÕ
ÙÚÎÔÕÖÕÃÇËÖÁÔÊßÙËÄÒÎÚÕßÚÎÔ
ÖËØÏÕßÙÃÇ
 ÚÕ 3VZPUN ,HY[O! ;OL
+LJHKL >L (STVZ[ :[VWWLK
*SPTH[L*OHUNL®²¦ÔÕÔÚÇÝÚÎ
Î!ÊËÑÇËÚÃÇÖÕßÖÇØÇÒÃÍÕÔÇ
ÇÔÇÑÄÉÕßÓËÚÎÔÑÒÏÓÇÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂ
 Õ§ÇÛ¦ÔÏËÒªÏÚÝÙÆÍÞØÕÔÕÝ
ÚÇÒÇÔÚÕÆÞÕÝÙßÍÍØÇÌÁÇÝÑÇÏÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÝÓËÚÇÌÁØËÏÑ¦ÖÕÏËÝ
ÊÏÇÖÏÙÚ×ÙËÏÝÍÏÇÚÎÔÑÒÏÓÇÚÏÑÂ
ÑØÃÙÎÖÕßÂÚÇÔÂÊÎÍÔÜÙÚÁÝÇÖÄ
ÚÎÊËÑÇËÚÃÇ    ÄÖÜÝÍÔÜÙÚÄÝÂÚÇÔÑÇÏÕÚØÄÖÕÝÇÖÕÚØÕÖÂÝ

ÚÎÝÖËØÃÕÊÕÝÇßÚÂÙÎÓÇÚÕÊÕÚËÃ
ÑÇÏËÖÃÙÎÓÇÑ¦ÚÏÖÕßÐËÑÃÔÎÙËÖÕÒÆÔÜØÃÚËØÇËÔ×ÚØÕÌÕÊÄÚÎÙËÑÇÏ
ÙßÔËÞÃàËÏÔÇÚØÕÌÕÊÕÚËÃÓÏÇÚ¦ÙÎ
ËÙÑËÓÓÁÔÎÝÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝ¦ØÔÎÙÎÝ
JSPTH[LKLUPHSPZT

Στη Λατινική Αμερική
ÚÕÚÇÐÃÊÏÚÕßÙÚÎÇÚÏÔÏÑÂ
ÓËØÏÑÂÊÏÇÙÞÃàÕÔÚÇÝÚÎàÕÆÍÑÒÇ
ÕÒËÐ¦ÔÚËØÌÕÔ²ÕÆÓÖÕÒÔÚÓÇàÃ
ÓËÚÕÔÙßÔËØÍ¦ÚÎÚÕßÞÇØÚÕÍØ¦ÌÎÙÇÔÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÚÕÔÓÇàÄÔÏÕÓËÚÕßÝÖÇØÇÖÕÚ¦ÓÕßÝÚÕß
¬ÇÐÃÊËÉÇÔÓÁÙÇÇÖÄÚØÕÖÏÑ¦Ê¦ÙÎ
ÑÇÚ¦ÓÂÑÕÝÚÕßÖÕÚÇÓÕÆ©ØÏÔÄÑÕ
ËÐÇÔÚÒÎÓÁÔÕÏÇÖÄÚÎÔÖËÃÔÇÑÇÏ
ÇÔÚÏÓÁÚÜÖÕÏÓË¦ÍØÏÇà×Ç
ËÓÓÕÔÂÚÕß²ÕÆÓÖÕÒÔÚÓËÚÇ

To έργο tÉÚÈÐÓÉØoÑËÉØu³ÈÉ{~Ñ³{~Ö~ÑÜÜ{³ÓTi Ë~ÜÑØxRv>©7 ÑÑÑ¨Ò³ÑiÐÉ³Ño~¨ËÇÑÚ¨ÑÖÐÑ³ÑËØÈÐKÜËÇÉ{³{ØÐÉoÒÜÉØ
Èo~É³¨É{ØÒÚ¨Ñ~ÑÈ~ÑÚ{³Ö³iitÐÉÚÈÐÓiuÑÌ³iÑ{~³{~ÊtÓ~¨iÂiu³É{ÓÙÑÉ¨Ë¨ÖÈÙiÜi³i¨{ÒÇÈ³iÑ³ÐÌ×Ñ{¨Ñ
0tTÚÉØu³ÈÜÑÊ³iVÌ³Ñi~Ñ³Ñ³¨×ÊÙÉÉËTÉÑ~ÌÐiÂÉ~{ÊÉ{VËØtÑ³ÈÉ³Ñ{u~Ò³ÑÌ³ÑT¨ÐÑ³{³ÒÚ¨ÑÖÐÑ³ÑÉÑÌT¨i³¨{Ñ³Ò×ÈÜÜÈ

Ο σπουδαίος
Γερμανός εξερευνητής
Αλεξάντερ φον
Χούμπολντ (1769-1859)
προειδοποιούσε
για ανθρωπογενή
κλιματική αλλαγή
λόγω της αποψίλωσης
των δασών.

«Η ακόρεστη επιθυμία
και οι αμείωτες
δραστηριότητες
μεγάλων κοινοτήτων,
απογυμνώνουν
και λεηλατούν
τη Γη», έγραψε
στον πρόεδρο
Τζέφερσον.

ÎÌÇÃÙÚËÏÇÚÕßÝÕÊÂÍÎÙËÙÚÏÝÑÕØßÌÁÝÚÜÔÔÊËÜÔÑÇÏÙÚÕÎÌÇÃÙÚËÏÕ
¬ÙÏÓÖÕØ¦ÛÕÆÉÕßÝÓÁÚØÜÔ
ÕßÈÇÒÕÆÙÇÔÓÇàÃÄØÍÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÝÑÇÏÖÇØÇÚÂØÎÙÎÝÄÖÜÝ
ÖßÐÃÊËÝÚÎÒËÙÑÄÖÏÇÓÏÑØÕÙÑÄÖÏÇÛËØÓÄÓËÚØÇÈÇØÄÓËÚØÇØÕÒÄÏÓËËÑÑØËÓÁÝÑÇÏÑßÇÔÄÓËÚØÕ
J`HUVTL[LYÖÕßÓËÚØ¦ËÏÚÏÝ
ÇÖÕÞØ×ÙËÏÝÚÕßÓÖÒËÚÕßÕßØÇÔÕÆÜÝÙßÔ¦ØÚÎÙÎÚÎÝÖÕÙÄÚÎÚÇÝ
ÚÜÔßÊØÇÚÓ×ÔÙÚÎÔÇÚÓÄÙÌÇÏØÇ
ÑÚÄÝÇÖÄÚÕßÉÄÓËÚØÕÑÇÏÚÎÔ
ÇÚÓÕÙÌÇÏØÏÑÂÖÃËÙÎÑÇÚÁÍØÇÌÇÔ
ÑÇÏÖÕÒÒÁÝÇÑÄÓÎÖÇØÇÓÁÚØÕßÝÖÕß
ËÃÞÇÔÙÞÁÙÎÓËÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÈÒ¦ÙÚÎÙÎÚÕÔÖØÕÙÊÏÕØÏÙÓÄÚÕßÍËÜÓÇÍÔÎÚÏÑÕÆÏÙÎÓËØÏÔÕÆÑÇÏÚÜÔ
ÑÒÏÓÇÚÏÑ×ÔàÜÔ×ÔÑÕÒÕÆÛÎÙÇÔ
Î ÕÆÈÇÕÏÔÊËÏÝÚÕËØÕÆÚÕ
¡ËÐÏÑÄÑÇÏÕÏÔÜÓÁÔËÝÕÒÏÚËÃËÝ
ÖØÕÚÕÆËÖÏÙÚØÁÉÕßÔÙÚÎÔßØ×ÖÎ
ÚÕÔÆÍÕßÙÚÕÚÕß
ÚÎËÔËàÕßÁÒÇÕ²ÕÆÓÖÕÒÔÚ

ÔÜÔÕ²ÕÆÓÖÕÒÔÚÙßÔÁÊËÙËÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÑÇÏÖÕÒÏÚÏÑÁÝ
ÖÇØÇÓÁÚØÕßÝÓËÖËØÏÈÇÒÒÕÔÚÏÑ¦
ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÑÇÏÊÎÓÏÕÆØÍÎÙËÁÔÇ
ÙÆÍÞØÕÔÕÖËØÏÈÇÒÒÕÔÚÏÑÄØËÆÓÇ
ÖÏÙÚØÁÌÕÔÚÇÝÙÚÎÔßØ×ÖÎÁÌËØËÓÇàÃÚÕßÓÏÇÚËØ¦ÙÚÏÇÙßÒÒÕÍÂ
ÇÖÄÊËÃÍÓÇÚÇÌßÚ×Ôà×ÜÔÞËÏØÕÚËÞÔÎÓ¦ÚÜÔÑÇÏÙÚÇÚÏÙÚÏÑ×Ô
ÙÚÕÏÞËÃÜÔÚÇÔÓÄÔÕËÚ×ÔÃÞËËÖÏÈÏ×ÙËÏÇÖÄÁÔÇËÖÏÑÃÔÊßÔÕ
ÚÇÐÃÊÏÑÇÏÑÕßÈÇÒÕÆÙËËÑÖÒÎÑÚÏÑÁÝÏÙÚÕØÃËÝÍÏÇÚÎÔÖÕÏÑÏÒÕÓÕØÌÃÇÚÎÝÌÆÙÎÝÑÇÏÚÜÔÒÇ×ÔÚÕß
ÑÄÙÓÕßÖÕßÙßÔÊÁÕÔÚÇÏÓÁÙÇÇÖÄ
ÏÊÁËÝËÖÏÙÚÂÓËÝÑÇÏÚÁÞÔËÝÙÚÕÔ
ÖÇÍÑÄÙÓÏÕÏÙÚÄÚÎÝÍÔ×ÙÎÝÑÇÏ
ÚÕßÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆ

Tα βιβλία t É{Ìii³iØ×ÖiØ${É¨{Ó³É{ÉØ³ÈåÜÉÂÒ³É¨×ÖÐÜ³V³ÈTÑÐÓÈÊ¨Ñ³iØÉ{³ÊÐiØuV³iØå³¨ÓÑÈÜ×V~Ñ{tÒ³ÑØ³iiU ÙÉ~ÑÉ³ËÑÈÑ¨ÑÜËoÑÑÑ~ÌÈÐÉ³i~Ü{ÐÑ³{~ÊÑÜÜÑoÊu
³È³ÑÜÑ³ÖTÈÈoo¨Ñ×ÓÑ~Ñ{ÙiÐ{o¨Ò×È ÑÚÒ{ÉÜ,{³Ø
ÇÖÕÑÂØßÐËÚÏÝÓËÛÄÊÕßÝÚÎÝÇÖÕÏÑÏÕÑØÇÚÃÇÝÑÇÏÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙËÍÏÇ
ÇÔÛØÜÖÕÍËÔÂÑÒÏÓÇÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂ
ÒÄÍÜÚÎÝÇÖËØÃÙÑËÖÚÎÝÇÖÕÉÃÒÜÙÎÝÚÜÔÊÇÙ×ÔÇÖÄßØÜÖÇÃÕßÝ
ÇÖÕÏÑÏÕÑØ¦ÚËÝËËÖÏÙÚÕÒÂÚÕß
ÙÚÕÔÖØÄËÊØÕ¬ÄÓÇÝ¬àÁÌËØÙÕÔ
ÁÍØÇÌË!ÇÑÄØËÙÚÎËÖÏÛßÓÃÇÑÇÏ
ÕÏÇÓËÃÜÚËÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝÓËÍ¦ÒÜÔÑÕÏÔÕÚÂÚÜÔÇÖÕÍßÓÔ×ÔÕßÔ
ÑÇÏÒËÎÒÇÚÕÆÔÚÎÎ®
¡ËÙÕÒ¦ÈÎÙÇÔÞØÄÔÏÇÇÖÄ
ÇßÚÂÚÎÔÖØ×ÚÎÊÏÇÖÃÙÚÜÙÎÍÏÇ
ÔÇßÖ¦ØÐËÏÙßÔÇÍËØÓÄÝÍÆØÜÇÖÄ
ÚÎÔ¦ÔÇØÞÎÞØÂÙÎÚÎÝÎÝÇÖÄÚÕÔ
¦ÔÛØÜÖÕ©ÏÔÚÄÖÏÕÏÚÎÝÇÚÏÔÏÑÂÝ
ÓËØÏÑÂÝÚÕÔÒ¦ÚØËÉÇÔÍÏÇÚÃÚÇß-

ÚÃÙÚÎÑËÓÇàÃÚÕßÝßÖËØÇÙÖÃÙÚÎÑË
ÚÎÔÇÔËÐÇØÚÎÙÃÇÚÜÔËÊÇÌ×ÔÚÕßÝ
ÑÇÏÚÎÔÑÇÚ¦ØÍÎÙÎÚÎÝÊÕßÒËÃÇÝ
ÑÄÓÎÑÇÏÙÂÓËØÇÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏ
ÍÕÎÚËÆÕÔÚÇÏÇÖÄÚÇËÖÏÚËÆÍÓÇÚ¦
ÚÕßÇÔÇÍÔÜØÃàÕÔÚÇÝÙÚÕ¦ÚÕÓÄ
ÚÕßÁÔÇÔÖËØÏÖËÚËÏ×ÊÎËÐËØËßÔÎÚÂÍËÜÌßÙÏÑÄÑÇÏÇÔÛØÜÖÏÙÚÂ©
²ÕÆÓÖÕÒÔÚ¦ÔÕÏÐËÚÇÓ¦ÚÏÇ®ÖÕÒÒ×ÔÙßÔÇÊÁÒÌÜÔÚÕßÙÆÍÞØÕÔÜÔ
ÑÇÏÓËÚÇÍËÔÁÙÚËØÜÔÙÚÎÔÑÇÚËÆÛßÔÙÎËÔÄÝÔÁÕßÚØÄÖÕßÑÇÚÇÔÄÎÙÎÝÚÎÝÌÆÙÎÝÖÕßÇÔÇÊËÏÑÔÆËÏÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÊÏËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÝ
ÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÝ¡ÁÙÇÇÖÄÚÎÊÏËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÁØËßÔÇÑÇÏÚÎÈÇÛÏ¦
ÑÇÚÇÔÄÎÙÎÚÜÔÌßÙÏÑ×ÔÌÇÏÔÕÓÁ-

Ο Δαρβίνος
ËÜØÂÛÎÑËÇßÛËÔÚÃÇÑÇÏÄÖÜÝ
ÍØ¦ÌÚÎÑËÙÚÎÔËÍÑßÑÒÕÖÇÃÊËÏÇ
)YP[HUUPJHÎÌÂÓÎÚÕßÙÚÎÔßØ×ÖÎßÖÕÒËÏÖÄÚÇÔÓÄÔÕÔÇßÚÂÝ

ÚÕß¡ËÍ¦ÒÕß§ÇÖÕÒÁÕÔÚÕÝÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÈÏÕÍØ¦ÌÕÚÕßÔÚØÁÇ
ÕßÒÌÕÇØÈÃÔÕÝÊËÔÛÇÂÚÇÔÕ
ÇØÈÃÔÕÝÞÜØÃÝÚÕÔ²ÕÆÓÖÕÒÔÚ
¬ÕÈÏÈÒÃÕÚÕß*VZTVZ®
ÇÖÄÚÎÔÇØÞÇÃÇËÒÒÎÔÏÑÂÒÁÐÎ ÄÙÓÕÝ®ÖÕßÙÎÓÇÃÔËÏÕÓÕØÌÏ¦ÑÇÏ
Ú¦ÐÎ®ÂÚÇÔÁØÍÕàÜÂÝ¡ÁÙÇÇÖÄ
ÚÎÔÁØËßÔÇÑÇÏÚÇÚÇÐÃÊÏÇÚÕßÊÏÇÓÄØÌÜÙËÁÔÇÔÁÕÚØÄÖÕÑÇÚÇÔÄÎÙÎÝÚÕßÑÄÙÓÕßÜÝÁÔÇËÔÏÇÃÕß
ÙÆÔÕÒÕßÙÚÕÕÖÕÃÕËÔÁÚÇÙÙËÇÔÛØ×ÖÕßÝÑÇÏÌÆÙÎÕßØÇÔÄÑÇÏÍÎ
ÇØÄÚÏÕÄØÕÝÌßÙÏÑÄÑËÌ¦ÒÇÏÕ
UH[\YHSJHWP[HSÑÇÛÏËØ×ÛÎÑËÖÕÒÆ
ÇØÍÄÚËØÇÙÇÔÚØÄÖÕÝÙÑÁÉÎÝÍÏÇ
ÚÇÕÏÑÕÙßÙÚÂÓÇÚÇÚÕÔ¦ÔÛØÜÖÕ
ÑÇÏÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÕ²ÕÆÓÖÕÒÔÚ
ßÖÂØÐËÖØÜÚÕÖÄØÕÝÇØ¦ÒÒÎÒÇ
ÁÈÒËÖËÚÎÔÕÓÕØÌÏ¦ÑÇÏÚÎÔÚ¦ÐÎ
ÙÚÎÌÆÙÎÙÇÔÁÔÇÞÕØÄÚÕßÑÄÙÓÕßÑÇÏÚÕßÓßÇÒÕÆÚÎÝËÖÏÙÚÂÓÎÝÑÇÏÚÎÝÖÕÃÎÙÎÝØÕÞ×ØÎÙË
ÚÎÍÔ×ÙÎÓËÔÁËÝÇÔÇÑÇÒÆÉËÏÝ
ÑÇÏÚØÄÖÕßÝÁÑÌØÇÙÎÝÓÁÙÇÑÇÏ
ÇÖÄÚÎÔÚÁÞÔÎ
©ÚËÒËßÚÇÃÕÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÖÕß
ÂÐËØËÚÇÖ¦ÔÚÇ®ÊÎÓÏÕÆØÍÎÙËÁÔÇ
ØËÆÓÇÍÆØÜÇÖÄÚÏÝÚÁÞÔËÝÖÕß
ÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÓËÚÏÝËÖÏÙÚÂÓËÝÌÜÚÃàÕßÔÚÎÙÞÁÙÎÓÇÝÓËÚÎÌÆÙÎÑÇÏ
ÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÕßÖÒÇÔÂÚÎ¬ÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÓÕßÙËÃÕ:TP[OZVUPHUÖØÕÈ¦ÒÒËÏÚÎÔÁÑÛËÙÎ(SL_HUKLY]VU
/\TIVSK[HUK[OL<UP[LK:[H[LZ!
(Y[5H[\YLHUK*\S[\YL®ÇÔÇÊËÏÑÔÆÕÔÚÇÝÚÎÔËÖÏØØÕÂÚÕßÙËËÏÑÇÙÚÏÑÁÝÚÁÞÔËÝËÖÏÙÚÂÓËÝÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÑÇÏÖÕÒÏÚÏÑÂ

Οι επιστήμονες, τα στοιχεία, οι πρόεδροι και οι πετρελαϊκές
Στο «Losing Earth» Õ§ÇÛ¦ÔÏËÒªÏÚÝ
ÇÔÇÌÁØËÚÇÏÙÚÎÊËÑÇËÚÃÇ  
  ÕÖÄÚËÐËÑÃÔÎÙÇÔÑ¦ÖÕÏËÝ
ËÖÃÙÎÓËÝÙßàÎÚÂÙËÏÝÍÏÇÚÕÑÒÃÓÇ¬Õ  ÓÃÇÁÑÛËÙÎÚÎÝ,7(
<:,U]PYVUTLU[HS7YV[LJ[PVU
(NLUJ`ÁÖËÙËÙÚÇÞÁØÏÇÚÕßªÁÏÌ
ÄÓËØÇÔÝ9HML7VTLYHUJLÒÕÓÖÃÙÚÇÚÕßÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝ©ÏÙßÍÍØÇÌËÃÝÚÎÝËÔÒÄÍÜÁÑÛËÙÎÝÖØÕËÏÊÕÖÕÏÕÆÙÇÔÍÏÇàÎÓÏÕÍÄÔËÝÇÒÒÇÍÁÝ
ÙÚÎÔÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÚÕßÖÒÇÔÂÚÎ
ËÐÇÏÚÃÇÝÚÜÔÕØßÑÚ×ÔÑÇßÙÃÓÜÔ
©ÄÓËØÇÔÝÓËÚÎÈÕÂÛËÏÇÚÕß
ÍËÜÌßÙÏÑÕÆÑÄØÔÚÕÔ¡ÇÑÔÚÄÔÇÒÔÚÑÇÏÚÎÝÕÓ¦ÊÇÝ1(:65ÖÕß
ÇÖÕÚËÒËÃÚÕÇÖÄÑÕØßÌÇÃÕßÝËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÁÌËØÇÔÚÕÛÁÓÇÙÚÎÔ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÚÜÔÔÜÓÁÔÜÔÕÒÏÚËÏ×ÔÊÏÇÚßÖ×ÔÕÔÚÇÝÑÇÛÇØ¦
ÄÚÏÄÙÕÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÏÕÏÙßÍÑËÔÚØ×ÙËÏÝÊÏÕÐËÏÊÃÕßÚÕß¦ÔÛØÇÑÇÙÚÎÔ
ÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÚÄÙÕÛÇÇÔËÈÇÃÔËÏÑÇÏ
ÎÛËØÓÕÑØÇÙÃÇÓËÑÇÚÇÙÚØÕÌÏÑÁÝ
ÙßÔÁÖËÏËÝ
ÚÎÔÇØÞÂÌ¦ÔÎÑËÄÚÏÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇßÖ¦ØÐËÏÑ¦ÖÕÏÇÖØÄÕÊÕÝ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÚÕß¬àÃÓÏ ¦ØÚËØàÂÚÎÙËÔÇÍÃÔËÏÓÏÇÓËÒÁÚÎÍÏÇÔÇ

ËÐÇÑØÏÈÜÛËÃË¦ÔÖØ¦ÍÓÇÚÏÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÂÚÇÔÇÔÎÙßÞÎÚÏÑÂË
Ñ¦ÖÕÏËÝËÖÃÙÎÓËÝÙßàÎÚÂÙËÏÝÚÕ
 ÙßÓÓËÚËÃÞËÑÇÏËÑÖØÄÙÜÖÕÝ
ÚÎÝÖËÚØËÒÇáÑÂÝËÚÇÏØËÃÇÝ,__VU
ÇÒÒ¦ÑÇÏÕÄÓËØÇÔÝÖÄÇßÚÁÝ
ÊËÔÖØÕÁÑßÉÇÔÙßÍÑËÑØÏÓÁÔËÝ

àËÚÎÙÞÁÙÎÓËÚÇÐÆÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÝ
ÕØßÑÚ×ÔÑÇßÙÃÓÜÔÑÇÏÙßÍÑËÔÚØ×ÙËÜÔÊÏÕÐËÏÊÃÕßÚÕß¦ÔÛØÇÑÇÙÚÎÔ
ÇÚÓÄÙÌÇÏØÇ
ËËÖÃÖËÊÕÑßÈËØÔÎÚÏÑ×ÔÇÖÕÌ¦ÙËÜÔÎÊËÑÇËÚÃÇÞÇØÇÑÚÎØÃÙÚÎÑËÇÖÄÇÔÇÖÕÌÇÙÏÙÚÏÑÄÚÎÚÇÑÜÒÆÓÇÚÇÑÇÏÒÕÍÕÑØÏÙÃÇÚÎÔÖØ¦ÐÎ
ËÃÞËÞÇÛËÃÓÏÇÞØßÙÂËßÑÇÏØÃÇÔÇ
ÒßÛËÃÚÕÖØÄÈÒÎÓÇÖØÏÔÎÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÐËÑÏÔÂÙËÏËÑÙÚØÇÚËÃËÝÍÏÇ
ÚÎÔÖÇØËÓÖÄÊÏÙÎÚÎÝËÖÏÙÚÂÓÎÝ
ÑÇÏÚÎÔÇÖÕÚØÕÖÂÓÏÇÝËßÔÕáÑÂÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÝÍÏÇÚÕÑÒÃÓÇ

Από το 1957 η εταιρεία
Exxon γνώριζε τη σχέση
μεταξύ κατανάλωσης
ορυκτών καυσίμων
και συγκεντρώσεων
διοξειδίου του άνθρακα
στην ατμόσφαιρα.
ÖØÕÚ¦ÙËÏÝÄÖÜÝÕÆÚËÑÇÏÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇËÖÃÑßÈËØÔÂÙËÜÔªÄÔÇÒÔÚ
ªÁÏÍÑÇÔÑÇÏ¬àÕØÚà¡ÖÕßÝÖÇÚØÄÝ
¬ÇßÚÄÞØÕÔÇÎ,__VU¦ØÞÏÙË
ÁØËßÔËÝÍÏÇÔÇÑÇÚÇÔÕÂÙËÏÖÄÙÕ
ÓÖÕØËÃÔÇËÖÎØËÇÙÚÕÆÔÕÏÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÁÝÚÎÝË¦ÔËÖÏÈÒÎÛÕÆÔÖËØÏÕØÏÙÓÕÃÙÚÇËÖÃÖËÊÇËÑÖÕÓÖ×Ô
ÊÎÇÖÄÚÕ ÎËÚÇÏØËÃÇÍÔ×ØÏ-

Οι συμβολισμοί

Ο Αλεξάντερ φον Χούμπολτ ÌØ³Ñ³ÖÉ³~ÑÐKÒÇo¨Ò×Ø0ÇÖÜ{ÈØ.¨Ó{³É¨dl

©ÏÙßàÎÚÂÙËÏÝÖÕßÍÃÔÕÔÚÇÏ
ÙÂÓËØÇÍÃÔÕÔÚÇÔÑÇÏÚÕ  
ÎËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇÖÇØÇÓÁÔËÏÓË
ÚÎÔÇÖËÏÒÂÚÎÝÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝÑØÃÙÎÝ
ÔÇÑØÁÓËÚÇÏÖ¦ÔÜÇÖÄÚÕÑËÌ¦ÒÏ
ÚÎÝÇÔÇÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÓËÚÇÍÑØÃàÇ
ÛØÇÆÙÓÇÚÇÚÕß5PJOVSHZ=2ÃÙÜÝ
ÙßÓÈÕÒÃàËÏÚÏÝÓËÍ¦ÒËÝÙßÍÑËÔÚØ×ÙËÏÝ¦ÔÛØÇÑÇÖÕßÚÎÔÑÇÛÏÙÚÕÆÔ
ÓËÛßÙÓÁÔÎ®ÇÖÄÚÎÔÇÖÕÖÔÏÑÚÏÑÂÁÑØÎÐÎ®ÚÜÔËÖÏÖÁÊÜÔÇËØÃÜÔ
ØÆÖÜÔÖÕßÇÏÜØÕÆÔÚÇÏÑÇÏÊÎÒÎÚÎØÏ¦àÕßÔÚÎÔÇÚÓÄÙÌÇÏØÇ

ÖÄÚÎÔËÖÕÞÂÚÕß²ÕÆÓÖÕÒÔÚ
ÓÁÞØÏÙÂÓËØÇÎÎÁÞËÏÍßØÃÙËÏ
ÙËÒÃÊÇ©²ÕÆÓÖÕÒÔÚÚÎÍÔ×ØÏÙË
ÙÚÇÑÇÒÆÚËØ¦ÚÎÝÇÔÑÇÏÊÏÁÈÒËÉËÚÎÔÖÇØÇÈÃÇÙÎÚÜÔÏÙÕØØÕÖÏ×ÔÚÎÝÌÆÙÎÝ¬ÕÞÛËÝ®ÓÕÏ¦àËÏ
ÓËÚÎÓËÛßÙÓÁÔÎÇÖÄÞÇØ¦ÎÚÕß
5PJOVSHZ=2ÇÖÕÚßÖÜÓÁÔÎ®Ñ¦ÚÜÇÖÄÞØÜÓÇÚÏÙÚ¦ÛØÇÆÙÓÇÚÇÙË
ÇÖÄÞØÜÙÎÚØÏÇÔÚ¦ÌßÒÒÕß
ÏÇÑÄÙÏÇÞØÄÔÏÇÇØÍÄÚËØÇÕÏ
ËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÖÇØÕßÙÃÇÙÇÔÓËÚØÂÙÏÓÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÑÇÏÖØÕÚ¦ÙËÏÝ
ÍÏÇÔÇÇÖÕÌËßÞÛÕÆÔÚÇÞËÏØÄÚËØÇ
Ô¦ÓËÙÇÙÚÏÝÚ¦ÐËÏÝÚÜÔÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÒÃÍÕÏÛÁÒÎÙÇÔÑÇÚ¦ÑÇÏØÕÆÝ
ÔÇÇÑÕÆÙÕßÔ®¬ÕÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØ
ÚÕßÒÑÕØÍÏÇÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔ¡ÏÇ¦ÈÕÒÎÇÒÂÛËÏÇ®ÑÁØÊÏÙËÈØÇÈËÃÕ©ÙÑÇØ¬ÕÓÂÔßÓÇ!
ßÖËØÛÁØÓÇÔÙÎÚÕßÖÒÇÔÂÚÎËÃÔÇÏÇÔÛØÜÖÕÍËÔÕÆÝÖØÕÁÒËßÙÎÝ
ÑÇÏÚÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚ¦ÚÎÝÛÇËÃÔÇÏ
ÑÇÚÇÑÒßÙÓÏÇÃÇË¦ÔÊËÔÑ¦ÔÕßÓË
Ñ¦ÚÏÚ×ØÇ

* Η κ. Φωτεινή Μαλτέζου
είναι φυσικός - γεωφυσικός (Ph.D.)
και δημοσιογράφος.
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Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

l

ΒΙΒΛΙΟ

Το 1821 στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες
Η άγνωστη προκήρυξη του Αλέξανδρου Υψηλάντη προς τους κατοίκους της Βλαχίας, την οποία έφερε στο φως η «Κ» το 1955
Το τρίτο βιβλίοÚÎÝËÑÊÕÚÏÑÂÝÙËÏØ¦Ý
!¡ËÚÎÔÖÁÔÇÚÜÔÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚ×Ô®ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÕÈÏÈÒÃÕÚÕß
ÒÃÇ¢ÜÚËÏÔÕÆ©Ï¦ÛÒÕÏÚÎÝËÔÒÇÞÃÇÒÒÎÔÏÑÂÝÖÇÔÇÙÚ¦ÙËÜÝÚÕ
ÁÚÕÝ®ÚÕÕÖÕÃÕÖËØÏÍØ¦ÌËÏÚÎÔËÐÁÍËØÙÎÙÚÏÝÇØÇÊÕßÔ¦ÈÏËÝÍËÓÕÔÃËÝ¬ÕÈÏÈÒÃÕÖØÕÒÕÍÃàËÏÑÇÏßÖÕÙÚÎØÃàËÏÓËÑÇÚÇÚÕÖÏÙÚÏÑ¦ÙÞÄÒÏÇÕ
ßØÏ¦ÑÕÝÚ²ÇÚàÎÑßØÏÇÑÃÊÎÝËÖÃÑÕßØÕÝÑÇÛÎÍÎÚÂÝÙÚÎÔÁÊØÇÕÔÚÏÇÑ×ÔÖÕßÊ×ÔÚÕßØÏÙÚÕÚËÒËÃÕßÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕßËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝ
ËÔÚØÏÑÄÖØÄÙÜÖÕÙËÇßÚÂÚÎÔ
ËÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÖØÏÔÇÖÄÚÎÔÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎ®ÕÒÁÐÇÔÊØÕÝ±ÉÎÒ¦ÔÚÎÝ
ÕØÄÒÕÝÚÕßÕÖÕÃÕßÁÞËÏÙßàÎÚÎÛËÃ

Φανερώνει «τα φιλελεύθερα φρονήματα
που μπορούσε να
περιμένει κανείς από
έναν προοδευτικό
Ελληνα της εποχής, όχι
όμως από έναν πρίγκιπα
Φαναριώτη».
ÇØÑËÚ¦ÔÇàÎÚ×ÔÚÇÝÇÖÇÔÚÂÙËÏÝÕ
Ë×ØÍÏÕÝ¦ÏÕÝËØËÆÔÎÙËÚÇ ØÇÚÏÑ¦
ØÞËÃÇÚÎÝÏÁÔÔÎÝÑÇÏÚÕ ÁÌËØË
ÙÚÕÌÜÝÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÏÙÚÕØÏÑ¦ÔÚÕÑÕßÓÁÔÚÇÖÕßÇÌÕØÕÆÙÇÔÚÕÔÖØÃÍÑÏÖÇ
©ØÏÙÓÁÔÇÇÖÄÇßÚ¦ÊÎÓÕÙÏËÆÛÎÑÇÔ
ÙÚÎÔ ®ÚÕÔÕÆÔÏÕÑÇÏÚÕÔÕÆÒÏÕ
ÚÕß ÜÝËÒ¦ÞÏÙÚÎÙßÓÈÕÒÂ®
ÄÖÜÝÁÍØÇÌËÕ¦ÏÕÝÙÚÎÔÇÑØÏÈÂÍÔ×ÙÎÑÇÏËÑÚÃÓÎÙÎÚÜÔËÛÔÏÑ×Ô
ÓÕØÌ×ÔÚÜÔ±ÉÎÒÇÔÚ×ÔÚÕß¶
ÞÜØÃÝÙÑÏÁÝÞÜØÃÝÉÏÓÆÛÏÇ®ÑÇÏÜÝ

Ο τρίτος ³ÌÐØ³iØÉ~Ù³{~ÊØÉ{¨ÒØtd¸UÉ³iÓÑ³¨³Ño{³uÚÑ~È~Ü×¨ÊÉ{ÐÉ
³itu(¨Ì~É{³Ñ{o{Ñ³K{KÜË³È
ÜËÑ'³É{ÖVt${ÒÚÜ{³iØÉ
ÜÑTËÑ ÜÜi{~ÊØ ÑÑ³ÒÉØ³
d¸Ó³ØuVÌÈÉ¨{o¨Ò×É³Ñ{i
ÉÂÓoÉ¨i³{Ø(Ñ¨ÑÙÈÒK{ÉØ oÉÐËÉØÉ³¨{~Ì¨ÌÊ³Ñ
åÜÓÂÑÙ¨Ø4iÜÒ³iØ
ßÖËÔÛÆÓÏÙÎÚÎÝßÖÕÛÂÑÎÝÖÕßÓÇÝ
¦ÌÎÙËÕÕÒÜÓÄÝ!¬ÕÁÛÔÕÝÕÌËÃÒËÏ
ÔÇÛËÜØËÃËÛÔÏÑÄÄÚÏËÃÔÇÏÇÒÎÛÏÔÄ®
¬ÕÖØ×ÚÕÑËÃÓËÔÕÖÕßÊÎÓÕÙÏËÆÛÎÑËÂÚÇÔÓÏÇ¦ÍÔÜÙÚÎÓÁÞØÏÚÄÚËÖØÕÑÂØßÐÎÚÎÔÕÖÕÃÇÇÖÎÆÛßÔË
ÖØÕÝÚÕßÝÑÇÚÕÃÑÕßÝÚÎÝÒÇÞÃÇÝÕ
±ÉÎÒ¦ÔÚÎÝÇÖÄÚÕ¬ËØÍÕÈÃÙÚÏÙÂÓËØÇ¬ÇØÍÑÄÈÏÙÚËÙÚÎªÕßÓÇÔÃÇÙÚÏÝ
ÖØÏÒÃÕßËÇßÚÂÔËÑÛÁÚËÏ
ÚÇÖÕÒÏÚÏÑ¦ÚÕßÖÏÙÚËÆÜÑÇÒ×ÔÚÇÝ
ÚÕßÝÔÇÚÇßÏÕÛËÚÂÙÕßÔËÓÖÒÕßÚÃàÕ-

ÔÚ¦ÝÚÇÂÚØÕÖÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÚÇÓËÚÏÝ
ÊÏÑÁÝÚÕßÝÖÇØÇÊÄÙËÏÝ¬ÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÇßÚÄÊÕÑÕßÓÁÔÚÕ®ÍØ¦ÌËÏÕ
¦ÏÕÝÌÇÔËØ×ÔËÏÚÇÙßÔÚÇÍÓÇÚÏÑ¦
ÑÇÏÌÏÒËÒËÆÛËØÇÌØÕÔÂÓÇÚÇÖÕßÓÖÕØÕÆÙËÔÇÖËØÏÓÁÔËÏÑÇÔËÃÝÇÖÄÁÔÇÔ
ÖØÕÕÊËßÚÏÑÄÒÒÎÔÇÚÎÝËÖÕÞÂÝÄÞÏ
ÄÓÜÝÇÖÄÁÔÇÔÖØÃÍÑÏÖÇ¢ÇÔÇØÏ×ÚÎ®
ËÖÏÛßÓÃÇÚÜÔÇÊËÒÌ×ÔÓÕß
ÕÓÕÍËÔ×ÔÑÇÏÚÜÔÊÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔÓÇÝ
ÎÏËØÄÚÎÝ®ÇÔÇÌÁØËÏÎÖØÕÑÂØßÐÎ
ÜÊÂÍÎÙÇÔËÓÁÑÇÏÚÕßÝÓËÚ»ËÓÁÁÜÝ

ËÏÝÚÇÝÖÆÒÇÝÚÎÝÇÑÏÑÂÝ¡ÎÚØÕÖÄÒËÜÝÊÎÊËÔÖËØÏÓÁÔÕÓËÔËÏÓÂÚÎÔ
ËÖÏÛßÓÎÚÂÔÙÚÏÍÓÂÔÚÕßÔÇÓËÚÇÈ×ÓËÔËÏÝÚÕÁÊÇÌÕÝÚÎÝÇÍÇÖÎÓÁÔÎÝ
ÓÇÝÇÚØÃÊÕÝÙÚÏÍÓÂÇÆÚÎËÍÍÃàËÏ
ËÔÚÕÙÕÆÚÜÊßÔ¦ÓËÛÇÔÇÓÎÔËßÞ×ÓËÛÇËÑÑÇØÊÃÇÝÑÇÏËÔËÏÒÏÑØÏÔËÃÇ
ÄÒÇÚÇÇÍÇÛ¦ËÏÝÚÎÔÌÏÒÄÐËÔÕÔËÑËÃÔÎÔÍÎÔÂÚÏÝÖÕÒÒÕÆÝËÐÎÓ×ÔÑÇÏ
ÖËØÏÁÛÇÒÉËÑÇÏÁÛØËÉËÑÇÏËÔÑÇÏØ×
ÇÔ¦ÍÑÎÝßÖËØÎÙÖÃÙÛÎÖØÕÙÌÁØÕßÙÇ
ÚÕßÝÑÄÒÖÕßÝÚÎÝÜÝ¦ÙßÒÕÔ"

®©ÖÕÃÇÔÊË¦ÒÒÎÔÇÔÜÚÁØÇÔËßÊÇÏÓÕÔÃÇÔÎÓÖÕØÕÆÓËÔÇÙÇÝËßÞ×ÓËÛÇËÏÓÂÚÎÔÓÄÔÎÔÑÇÏÇÒÎÛÏÔÂÔÚÎÝ
ËßÔÕÓÃÇÝÑÇÏÚÕßÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆËÑËÃÔÎÔ
ÒÁÍÜÊÏ¦ÚÎÔÇÖÄÒÇßÙÏÔÚÎÝÕÖÕÃÇÝ
ÚØÁÞÕÓËÔÑÇÏÎÓËÃÝÔÇÛßÙÏÇÙÛ×ÓËÔ"
ÒÒ¦ÊÏ¦ÔÇÇÔËÍËØÛÂËÔÖÕÒÏÚÏÑÄÔ
ÑÚÃØÏÕÔÞØËÃÇÈ¦ÙËÜÔÙÚËØË×ÔÑÇÏ
ÇÑÒÕÔÂÚÜÔËÖÏÙÚÎØÏàÕÓÁÔÜÔËÏÝÚÎÔ
ÇÑØÏÈÂÊÏÇÚÂØÎÙÏÔÚÎÝÎÛÏÑÂÝÚÕßËØÕÆßÇÍÍËÒÃÕßßÚ¦ÝÌÃÒÕÏ¦ÑËÝ
ÄÙÕÏËÃÙÛËËØÇÙÚÇÃÚÎÝËßÊÇÏÓÕÔÃÇÝ

ÑÇÏÚÎÝÊÄÐÎÝÚÎÝÇÚØÃÊÕÝÙÇÝàÎÚÂÙÇÚËÚÎÔÙÂÓËØÕÔÔÇÙÚÂÙÎÚËÊÕÆ
ÊËÑÇÚ¦ÚÎÔËÓÂÔÏÊÁÇÔÚÇÛËÓÁÒÏÇ
ËÏÝÚÇÕÖÕÃÇÖØÁÖËÏÔÇËÖÇÔÇÖÇÆÎÚË
ÎÓÁÒÒÕßÙÇÖÕÒÏÚÏÑÂÙÇÝÔÕÓÕÛËÙÃÇ
ÊÏ¦ÔÇÏÊÂÚËÓÃÇÔÎÓÁØÇÔÇÔÇÚÁÒÒÕÔÚÇÑÇÏÚÕÔÌÜÚËÏÔÄÔÇÙÚÁØÇÚÎÝÊÇÑÏÑÂÝËßÊÇÏÓÕÔÃÇÝÚÎÝÇÚØÃÊÕÝÙÇÝ!
®ÇÔÜÚ¦ÚÎËÐÕßÙÃÇÚÎÝÇÑÏÑÂÝ
ËÖÇØÞÃÇÝÔÇËÓÖÏÙÚËÆÎÚÇÏÇËÃÖÕÚË
ËÏÝÚÇÝÞËÃØÇÝËÔÄÝËÔÚÕÖÃÕßÑÇÏÕßÊÁÖÕÚËËÏÝÐÁÔÕÔ
®§ÕÓÕÛËÚÏÑÂÊÆÔÇÓÏÝÔÇËÃÔÇÏ
ÐËÞÜØÏÙÓÁÔÎÇÖÄÚÎÔÑÚËÒËÙÚÏÑÂÔ
ÑÇÏÔÇËÓÖÏÙÚËÆÎÚÇÏËÏÝÁÔÇÂÊÆÕÔÕÓÕÛËÚÏÑ¦Ù×ÓÇÚÇÙßÔÏÙÚ¦ÓËÔÇÇÖÄ
ÚÇÝÊÏÇÌÄØÕßÝÑÒ¦ÙËÏÝÚÕßÇÑÏÑÕÆ
ÕÒÏÚËÆÓÇÚÕÝ
®ÇÑÏÑÂÊÆÔÇÓÏÝÔÇËÃÔÇÏÇÔËÐ¦ØÚÎÚÕÝÇÖÄÚÇÝÊÆÕ¦ÒÒÇÝÚÎÔÔÕÓÕÛËÚÏÑÂÔÑÇÏÚÎÔËÑÚËÒËÙÚÏÑÂÔ
®©ÏËÖÃÙÑÕÖÕÏÚÕßÛÔÕßÝÔÇËÑÒÁÍÜÔÚÇÏÇÖÄÄÒÇÝÚÇÝÑÒ¦ÙËÏÝÚÜÔÖÕÒÏÚ×Ô®¬ÇÊÕÙÃÓÇÚÇÔÇÓÎÊÏÕØÃàÕÔÚÇÏ¦ÔËßËÏÊÂÙËÜÝÚÜÔËÖÏÚØÄÖÜÔ
ÚÕßÛÔÕßÝ
®©ÎÍËÓ×ÔÔÇÒÇÓÈ¦ÔÎËÚÂÙÏÕÔÖØÕÙÊÏÜØÏÙÓÁÔÕÔÓÏÙÛÄÔÑÇÏÔÇ
ÛËÜØÂÚÇÏÜÝÕÖØ×ÚÕÝÖÕÒÃÚÎÝÚÎÝ
ÖÇØÞÃÇÝ
®§ÇÙßÙÚÎÛ×ÙÏÙÞÕÒËÃÇÚÎÝÇÒÒÎÒÕÊÏÊÇÑÚÏÑÂÝÓËÛÄÊÕßÑÇÏÑÇÚ»ÇßÚÂÔÔÇÊÏÊ¦ÙÑÜÔÚÇÏÚÇÚÁÑÔÇÄÒÜÔ
ÚÜÔÖÕÒÏÚ×Ô
®§ÇÊÏÕØÍÇÔÏÙÛÂËÔÚÇÑÚÏÑÄÔ
ÙÚØ¦ÚËßÓÇÊÏ¦ÔÇËÖÇÍØßÖÔÂËÏÝ
ÌÆÒÇÐÏÔÚÎÝÖÇØÞÃÇÝ
®¬ÕÏÇÆÚÎËÃÔÇÏÎÏÊÏÇÏÚÁØÇÓÕß
ÍÔ×ÓÎ©ÖÇÚØÏÜÚÏÙÓÄÝÎÖÕÒßÖËÏØÃÇ
ÑÇÏÎÚÜÔÚÕÖÏÑ×ÔÖØÇÍÓ¦ÚÜÔÍÔ×ÙÏÝ
ÙÇÝÇÝÇÔÇÖÒÎØ×ÙÎÖØÕÙÛÁÙÎÑÇÏ
ÇÌÇÏØÁÙÎÄÙÇÑØÃÔËÏÇØÓÕÊÏ×ÚËØÕÔ
ËÏÝÚÇÝÊÏÇÛÁÙËÏÝËÖÏÛßÓÃÇÝÂÛÎÑÇÏ
ÁÛÏÓÇÚÕßÛÔÕßÝ®
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Θ Ε Α Μ ΑΤΑ

Δύο ατσίδες
Αφροαμερικανοί
και ένας φτωχός
σκηνοθέτης
Επιλογές από πλατφόρμες streaming
Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

ÙÎËÔÊÏÇÌÁØÕßÙÇÊÏÇÔÛÏÙÓÁÔÎÑÇÏ
ÇÖÄÓËØÏÑÁÝÞÏÕßÓÕØÏÙÚÏÑÁÝÖÏÔËÒÏÁÝ

The Banker

Too Much Info Clouding
Over My Head

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΡΑΜΑ (2020)
Σκηνοθεσία: 0Ç¨³Ç ÌÜ×{
Ερμηνείες: å³{Ñ~ËV.ÒÐ{ÈÉÜ

ΚΩΜΩΔΙΑ (2017)
Σκηνοθεσία: ÑËÜiØ¨{³×{ÜÒ~iØ
Ερμηνείες: ÑËÜiØ¨{³×{ÜÒ~iØV

0ÇÒ~V Ë~ÜÑØÈÜ³
Μια επιλογή ÇÖÄÚÎÔ(WWSL;=Ó¦Ý
ÕÊÎÍËÃÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß
 ÑÇÏÙÚÕÔÇÑÄÓÎÈÇÛÏ¦ÙßÔÚÎØÎÚÏÑÄÑÇÏØÇÚÙÏÙÚÏÑÄ§ÄÚÕÑËÃÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÓËÚÎÔÇÒÎÛÏÔÂÏÙÚÕØÃÇ
ÚÕßÌØÕÇÓËØÏÑÇÔÕÆ¡ÖËØÔ¦ØÔÚ
Ñ¦ØËÚÔÚÕÔÏ¡ÇÑÃËÔÄÝÌÏÒÄÊÕÐÕßÑÚÎÓÇÚÕÓËÙÃÚÎÕÕÖÕÃÕÝÓËÚÇÑÕÓÃàËÏÙÚÕÕÝÔÚàËÒËÝÇÖÕÌÇÙÏÙÓÁÔÕÝÔÇÖÏ¦ÙËÏÚÎÔÑÇÒÂÑËÃÛÇ
ÙßÔËÚÇÏØÏÙÚËÃÓËÚÕÔÖÕÒÆÖËÏØÕÑÇÏ
ÖÒÕÆÙÏÕ¬àÕ¡ÄØÏÝ¦ÓÏÕßËÒ¬à¦ÑÙÕÔÈ¦àÕÔÚÇÝÓÖØÕÝÁÔÇÙÞÁÊÏÕÍÏÇ
ÚÎÔÇÍÕØÇÖÜÒÎÙÃÇÏÊÏÕÑÚÎÙÏ×ÔÙË
ÒËßÑÁÝ®ÖËØÏÕÞÁÝÏÇÔÇÚÕÖËÚÆÞÕßÔÖØÕÙÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÜÝÈÏÚØÃÔÇ®
ÁÔÇÔÔËÇØÄËØÍ¦ÚÎÕÕÖÕÃÕÝÛÇÇÖÕÊËÏÞÛËÃÖÕÒÆÚÏÓÕÝÙßÔËØÍ¦ÚÎÝÚÇ
ÖØ¦ÍÓÇÚÇÜÙÚÄÙÕÖËØÏÖÒÁÑÕÔÚÇÏ
ÄÚÇÔÕ¡ÖËØÔ¦ØÔÚÇÖÕÌÇÙÃàËÏÔÇ
ÍßØÃÙËÏÙÚÎÍËÔÁÚËÏØ¦ÚÕßÙÚÕ¬ÁÐÇÝÇÍÕØ¦àÕÔÚÇÝÓÏÇÚÕÖÏÑÂÚØ¦ÖËàÇ©Ï¡ÇÑÃÑÇÏ¬à¦ÑÙÕÔÙßÔÛÁÚÕßÔ
ÜØÇÃÕÊÃÊßÓÕÙÚÕßÝØÄÒÕßÝÚÜÔÊÆÕ
ÖØÜÚÕÖÄØÜÔÌØÕÇÓËØÏÑÇÔ×ÔÕÏ
ÕÖÕÃÕÏÇÉÂÌÎÙÇÔÚÏÝÖØÕÑÇÚÇÒÂÉËÏÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÖÒÕßÚÃÙÕßÔ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÔÇÈÕÎÛÂÙÕßÔÚÕßÝÇÖÕÑÒËÏÙÓÁÔÕßÝÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ÑÇÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÕÓÕÌÆÒÕßÝÚÕßÝÖØÕÙÁÍÍÏÙÎ
ÚÕßÙÑÎÔÕÛÁÚÎ¬àÕØÚà§ÄÒÌÏËÃÔÇÏ
Ó¦ÒÒÕÔÇÑÇÊÎÓÇáÑÂÜÙÚÄÙÕÕØßÛÓÄÝÖÇØÇÓÁÔËÏÕÓÇÒÄÝÑÇÏÎÇÌÂÍÎ-
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Expedition with
Steve Backshall
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Από την πλατφόρμαÚÕß*PUVIVÊÏÇÒÁÍÕßÓËÇßÚÂÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇÚÎÔ
ÇßÚÕÇÔÇÌÕØÏÑÂÑÜÓÜÊÃÇÚÕßÇÙÃÒÎ²ØÏÙÚÕÌÏÒ¦ÑÎÕÕÖÕÃÕÝÙÚÎÔ
ÖØ×ÚÎÚÕßÓËÍ¦ÒÕßÓÂÑÕßÝÚÇÏÔÃÇ
ßÖÕÍØ¦ÌËÏÚÕÙËÔ¦ØÏÕÚÎÙÑÎÔÕÛËÙÃÇÑÇÏÚÕÔÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄØÄÒÕ©
ÇÙÃÒÎÝËÃÔÇÏÁÔÇÝÚØÏÇÔÚ¦ØÎÝÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝÌÏÒÄÊÕÐÕÝÑÇÏÉßÞÇÔÇÍÑÇÙÚÏÑÄÝÖÕßÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇÓÇàÁÉËÏ
ÞØÂÓÇÚÇÍÏÇÚÎÔËÖÄÓËÔÎÚÇÏÔÃÇ
ÚÕßÚÎÔÕÖÕÃÇÄÓÜÝÊËÔÖÕÒßÛÁÒËÏ
ÔÇÍßØÃÙËÏÖÇØÇÍÜÍÄÝÚÕßÛÇÚÕÔ
È¦ÒËÏÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÔÇÑ¦ÔËÏÚÕÔ
ÏÔÁàÕÙËÓÏÇÊÏÇÌÂÓÏÙÎÓÖÃØÇÝÔÇ
ÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÂÙËÏÁÔÇÌÏÒÇÔÛØÜÖÏÑÄÍÑÇÒ¦ÑÇÏÔÇÙÑÎÔÕÛËÚÂÙËÏÙÚÕ
ÛÁÇÚØÕÓÏÇÐËÖËÙÓÁÔÎÚÎÒËÕÖÚÏÑÂ
ÙÚÇØ©²ØÏÙÚÕÌÏÒ¦ÑÎÝÓÁÙÇÇÖÄ
ÁÔÇÍÕßÔÚÏÇÒËÔÏÑÕÆÙÚßÒÙËÔ¦ØÏÕ
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ΜΟΥΣΙΚΗ

Ηθική διάσταση που ξεπερνά τις νότες
Η επέτειος 250 χρόνων από τη γέννηση του Μπετόβεν αποτελεί αφορμή για στοχασμό γύρω από το νόημα των πραγμάτων
ÊËÔÂÚÇÔÖÏÇÙËÛÁÙÎÔÇÚÕÇÑÕÆÙËÏÑÇÏÎÑÕÔÚØ¦ÒÚÕÁÖØËÖËÔÇÚÕÔ
ÖÏ¦ÙËÏÇÖÄÚÕÞÁØÏÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇ
ÚÕÔÙÚØÁÉËÏÖØÕÝÚÕÇÑØÕÇÚÂØÏÕ
ÍÏÇÔÇÊËÏ¶ÓËÚÇÓ¦ÚÏÇ¶ÚÎÔÇÖÕÊÕÞÂÇÑÕÂÚÕßÎÕÖÕÃÇÙÚÇÊÏÇÑ¦ÚÕÔËÍÑÇÚÁÒËÏÖËÇÖÄÚÕ 
ËÃÞËÖÒÁÕÔËÖÏÊËÏÔÜÛËÃÊØÇÓÇÚÏÑ¦

Του ΝΙΚΟΥ Α. ΔΟΝΤΑ

Είναι ÇÙÌÇÒ×ÝËÔÊÏÇÌÁØÕßÙÇÙÆÓÖÚÜÙÎÄÚÏÕ¡ÖËÚÄÈËÔÍËÔÔÂÛÎÑËÚÕÙÚÎÔÑÕØÆÌÜÙÎÚÕßÑÏÔÂÓÇÚÕÝÛÆËÒÒÇÑÇÏÕØÓÂ®!ÕÏÊÆÕ
ÇßÚÁÝÒÁÐËÏÝÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÙßÞÔ¦ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÖËØÏÍØ¦ÉÕßÔ
ÙßÔÕÒÏÑ¦ÚÕÊÏÑÄÚÕßÊÎÓÏÕßØÍÏÑÄ
ÁØÍÕÚÕÕÖÕÃÕËÖØÄÑËÏÚÕÔÇÓÖÕÒÏÇÙÚËÃËÖÏÖÒÁÕÔÇÖÄÚÇÏÊÇÔÏÑ¦ÚÎÝ
ÇÒÒÏÑÂÝÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÝÔÇàÂÚÎÙË
ÚÎÍÔ×ÙÎÑÕÔÚ¦ÙÚÕßÝÑÕØßÌÇÃÕßÝ!
ËÑÇÁÐÏÞØÄÔÜÔÚÇÐÃÊËÉËÓÁÞØÏÚÎ
ÏÁÔÔÎÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÙßÔÇÔÚÂÙËÏ
ÚÕÔ¡ÄÚÙÇØÚÚÕÔÕÖÕÃÕÖÇØÇÓÁÔËÏ
ÇÈÁÈÇÏÕË¦ÔÖÕÚÁËÃÊËËÔ×ÖÁÔÚË
ÞØÄÔÏÇÇØÍÄÚËØÇËÖÁÙÚØËÉËÙÚÎÔ
ÃÊÏÇÖÄÒÎÍÏÇÔÇÓÇÛÎÚËÆÙËÏÖÒ¦Ï
ÙÚÕÔ²¦ÏÔÚÔ
/ÚÇÔÎËÖÕÞÂÑÇÚ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÑÁØÊÏàÇÔÁÊÇÌÕÝÚÇÖÒÎÑÚØÕÌÄØÇ
ÄØÍÇÔÇ©ÏÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÁÝËÐËÒÃÐËÏÝ
ÁÑÇÔÇÔÚÕÔÂÞÕÚÕßÝÊÏÇØÑ×ÝÖÏÕ
ÏÙÞßØÄÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÔÇÓÖÕØÕÆÔ
ÔÇÙÚÁÑÕÔÚÇÏÓÄÔÇÚÕßÝÙËÇØÑËÚ¦
ÓËÍ¦ÒËÝÇÃÛÕßÙËÝÂÇÑÄÓÇÑÇÏÔÇ
ÇÔÚÇÍÜÔÃàÕÔÚÇÏÚÕÔÂÞÕÓÏÇÝÕØÞÂÙÚØÇÝÚÎÏÁÔÔÎÕÔËÇØÄÝ¡ÖËÚÄÈËÔÊÏÇÑØÃÛÎÑËÜÝÊËÐÏÕÚÁÞÔÎÝ
ÖÏÇÔÃÙÚÇÝ/ÚÇÔÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝÖØ×ÚÕßÝÙßÔÛÁÚËÝÖÕßÊËÔßÖÎØËÚÕÆÙË
ÙËßÒÂÇÒÒ¦àÕÆÙËÇÖÄÊÎÓÄÙÏËÝ
ÙßÔÇßÒÃËÝÑÇÏËÑÊÕÚÏÑ¦ÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÐÃÙÕßÄÓÜÝËÐÇØÚÏÄÚÇÔÇÖÄÚÎ
ÍËÔÔÇÏÕÊÜØÃÇÚÜÔËßÍËÔ×ÔÖÕßÚÕÔ
ßÖÕÙÚÂØÏàÇÔÄÖÜÝÕÏÖØÃÍÑÏÖËÝÏÞÔÄÌÙÑÏÄÓÖÑÕÈÏÚÝÑÇÏªÇàÕßÓÄÌÙÑÏ¦ÚØÕÔ¦ÝÚÕßßÖÂØÐËËÖÃÙÎÝ
ÕÇØÞÏÊÕÆÑÇÝªÕÊÄÒÌÕÝÔËÄÚËØÕÝ
ÍÏÕÝÚÕßÇßÚÕÑØ¦ÚÕØÇËÕÖÄÒÊÕß
qÚÎÝßÙÚØÃÇÝÙÚÕÔÕÖÕÃÕÕÙßÔÛÁÚÎÝÁÑÇÔËÓÇÛÂÓÇÚÇÖÏ¦ÔÕß¬Ç
ÕÔÄÓÇÚÇÄÒÜÔÖÁØÇÙÇÔÙÚÎÔÇÛÇÔÇÙÃÇÞ¦ØÎÙÚÏÝÙßÔÛÁÙËÏÝÖÕßÚÕßÝ
ÇÌÏÁØÜÙËÕ¡ÖËÚÄÈËÔ
¡ÃÇÇÌÏÁØÜÙÎÐËÞÜØÃàËÏØ¦ÌÚÎÑËÊÏËÍØ¦ÌÎÑÇÏÐÇÔÇÍØ¦ÌÚÎÑË
ÌÕØ¦ÚÎßÓÌÜÔÃÇÙËÓÏÆÌËÙÎ
ÓËÃàÕÔÇÁØÍÕÚÎÔËÖÕÔÕÓÇàÄÓËÔÎØÜÏÑÂ®ÁØÍÕÚÕß
ÚÕÕÖÕÃÕÙßÔÁÈÇÒËÇÖÕÌÇÙÏÙÚÏÑ¦
ÙÚÕÔÓËÚÇÙÞÎÓÇÚÏÙÓÄÚÜÔÇÐÏ×Ô
ÑÇÏÚÜÔÓÕØÌ×ÔÚÎÝÑÒÇÙÏÑÂÝ®

Ξεχωριστές συνθέσεις

«Oταν É³ÌKÉÉËÑ{ÙÈÌi³ØuVÓÜÉoÉ'¨É{ÙÉ¨Ë~Ø.ÓVt~Ñ{Ð{ÒÇÉ{Ñ³É¨ÉË³Ñ{ÉÌ³i³ÑØVÑÈ³ÌÙÉ×ÉËÜÉ³Ñ{É¨{i³ÊV~ÒØÒo¨{Ñ¨³³ÈËÑUÉËÑ{³oÉoÌØÌ³{oÈ¨Ò³iÜÒ³iÉÑ{{ÉØÑ¨TÓØu

Οταν παρουσίασε
τα Κουαρτέτα
Ραζουμόφσκι, ακόμα
και οι κοντινοί του
νόμιζαν ότι αστειεύεται.
«Δεν είναι για εσάς»,
είπε ο συνθέτης,
«είναι για το μέλλον».
ÖËØÏÄÊÕßÙËÇßÚÄÔÚÎÝØÕÓÇÔÚÏÑÂÝ®ØÞÏÑ¦ÕÙßÔÛÁÚÎÝÙÑÄÖËßË
ÔÇÚÎÔÇÌÏËØ×ÙËÏÙÚÕÔ§ÇÖÕÒÁÕÔÚÇÕÔÇÖ¦ØÚÎÕÕÖÕÃÕÝËÑËÃÔÎ
ÚÎÔËÖÕÞÂÙÚÇÓ¦ÚÏÇÚÕßÁÓÕÏÇàË
ÔÇËÑÖØÕÙÜÖËÃÚÇÊÎÓÕÑØÇÚÏÑ¦
ÇÔÚÏÓÕÔÇØÞÏÑ¦ÏÊË×ÊÎÚÎÝÇÒÒÏÑÂÝÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÝ©ÓÜÝÚÕÕ
¡ÖËÚÄÈËÔ¦ÒÒÇÐËÍÔ×ÓÎÑÇÏÇÌÏÁ

ØÜÙËÚÕÁØÍÕÙÚÕÔÖØÃÍÑÏÖÇÄÓÖÑÕÈÏÚÝÇÐÏÕÒÕÍ×ÔÚÇÝÑÇÒÆÚËØÇ
ÚÎÙÎÓÇÙÃÇÚÎÝÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÎÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÚÕßÙÚÂØÏÐÎÝ
ÚÕÓËÚÇÐÆÚÕÔ¡¦ÏÕÚÕß
Õ§ÇÖÕÒÁÜÔËÃÞËÇÔÇÑÎØÆÐËÏËÇßÚÄÔÇßÚÕÑØ¦ÚÕØÇ®ÍËÍÕÔÄÝÖÕß
ÚÕÔÁØÏÐËÙÚÇÓ¦ÚÏÇÚÕßÙßÔÛÁÚÎ!
¥ÙÚËÒÕÏÖÄÔÊËÔËÃÔÇÏÖÇØ¦ÁÔÇÝ
ÑÕÏÔÄÝÛÔÎÚÄÝ¬×ØÇÛÇÖÕÊÕÖÇÚÂÙËÏÄÒÇÚÇÇÔÛØ×ÖÏÔÇÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÑÇÏÛÇÏÑÇÔÕÖÕÏÂÙËÏÓÕÔ¦ÞÇ
ÚÏÝÌÏÒÕÊÕÐÃËÝÚÕß¬×ØÇÛÇÛËÜØÂÙËÏÚÕÔËÇßÚÄÚÕßÇÔ×ÚËØÕÇÖÄ
ÄÒÕßÝÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÑÇÏÛÇÍÃÔËÏÚÆØÇÔÔÕÝ®ÌÁØËÚÇÏÔÇËÃÖËÕ
¡ÖËÚÄÈËÔ¬ÕÙÚÎÔÖØ×ÚÎ
ÁÑÊÕÙÎÚÎÝØÜÏÑÂÝ®ÇÔÇÌÁØËÚÇÏ!
ßÓÌÜÔÃÇÎØÜÏÑÂÖÕßÍØ¦ÌÎÑË
ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÚÏÓÂÙËÏÚÎÓÔÂÓÎ
ËÔÄÝÓËÍ¦ÒÕß¦ÔÊØÇ®ÏÛÇÔÕÒÕÍËÃÚÇÏÈ¦ÙÏÓÇÄÚÏÕÓËÍ¦ÒÕÝ¦ÔÊØÇÝ®ÂÚÇÔÕÖØÃÍÑÏÖÇÝÕßÊÕÈÃ-

ÑÕÝ¢ËØÊÏÔ¦ÔÊÕÝÚÎÝØÜÙÃÇÝÕ
ÕÖÕÃÕÝËÃÞËÙÑÕÚÜÛËÃÒÃÍËÝÓÁØËÝ
ÔÜØÃÚËØÇ!ÕØ×ÙÕÝÖÄÒÒÜÔ®
ÄÖÜÝÂÚÇÔÚÕÖØÕÙÜÔÆÓÏÄÚÕß
ßÖÂØÐËÙßÔÛÁÚÎÝÖÏÇÔÃÙÚÇÝÌÃÒÕÝÚÕßÄÓÖÑÕÈÏÚÝÑÇÏÕ¡ÖËÚÄÈËÔÚÕßËÃÞËËÖÃÙÎÝÇÌÏËØ×ÙËÏÚÕ
ÚØÃÚÕÚÕß ÕÔÚÙÁØÚÕÍÏÇÖÏ¦ÔÕ

Η εξήγηση του Σοπέν
¬ÕÕ¡ÖËÚÄÈËÔÂÚÇÔÂÊÎ
ÕÙßÔÛÁÚÎÝËÑËÃÔÕÝÍÏÇÚÕÔÕÖÕÃÕ
ÓÏÒÕÆÙËÄÒÎÎßØ×ÖÎ ÇÏÇßÚÄ
ÖÇØ¦ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÖÕÒÒ¦ÇÖÄÚÇ
ÁØÍÇÚÕßËÃÞÇÔÑØÏÛËÃÜÝÇÑÇÚÇÔÄÎÚÇÑÇÏÚËÞÔÏÑ¦ËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÊÆÙÑÕÒÇÔÇÖÇÏÞÚÕÆÔ©ÚÇÔÖÇØÕßÙÃÇÙË
ÚÇ ÕßÇØÚÁÚÇªÇàÕßÓÄÌÙÑÏÇÑÄÓÇÑÇÏÕÏÑÕÔÚÏÔÕÃÚÕßÔÄÓÏàÇÔÄÚÏ
ÇÙÚËÏËÆËÚÇÏËÔËÃÔÇÏÍÏÇËÙ¦Ý®
ËÃÖËÕÙßÔÛÁÚÎÝËÃÔÇÏÍÏÇÚÕÓÁÒÒÕÔ®©ÕÖÁÔÁÊÏÔËÚÎÔÇÑÄÒÕßÛÎ
ËÐÂÍÎÙÎ!©ÚÇÔÕ¡ÖËÚÄÈËÔËÃÔÇÏ

ÊßÙÔÄÎÚÕÝÑÇÏÓÕÏ¦àËÏÔÇÙÚËØËÃÚÇÏ
ËÔÄÚÎÚÇÝÇßÚÄÊËÔÕÌËÃÒËÚÇÏÙË
ÖØÕÙÖÕÏÎÚÂÑ¦ÖÜÝ¦ÍØÏÇÖØÜÚÕÚßÖÃÇ!ËÃÔÇÏÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÍßØÔ¦
ÚÎÔÖÒ¦ÚÎÙËÇÏ×ÔÏËÝÇØÞÁÝ®
ÔÇÚÎßÓÌÜÔÃÇÓËÚÎÓËÍ¦ÒÎÊÏ¦ØÑËÏ¦ÚÎÝÚÏÝßÖÁØÓËÚØËÝÚËÞÔÏÑÁÝÊßÙÑÕÒÃËÝÑÇÏÚÕÔÕßÚÕÖÏÑÄ
ÏÊËÇÒÏÙÓÄÚÎÝÁÑÇÔËÖÕÒÒÕÆÝÔÇ
ÙÇÙÚÃÙÕßÔÚÇÔÄÓÜÝÖÏÛÇÔÄÚÇÚÇÚÕÁØÍÕËÑËÃÔÕÚÕÕÖÕÃÕËÔÁÖÔËßÙËÚÎÓËÛÕÊÕÒÕÍÃÇÚÎÝÓÕßÙÏÑÂÝÇÔ¦ÒßÙÎÝËÔÄÝËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÕÆ
ÑÒ¦ÊÕßÕÕÖÕÃÕÝÇÔÇÚÁÓÔÕÔÚÇÝÁÔÇ
ÓÕßÙÏÑÄÑËÃÓËÔÕÑÇÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÇßÚÄÚÎÝÔ¦ÚÎÝÓÖÕØÕÆÙËÔÇ
ÇÖÕÊËÃÐËÏÚÎÔËÔÄÚÎÚÇÑÇÏÚÎÙßÔÁÞËÏÇÖÕßÊÏÁÖÕßÔÁÔÇÁØÍÕÖÕß
ÙËÖØ×ÚÕ¦ÑÕßÙÓÇÁÓÕÏÇàËÞÇÕÚÏÑÄÚÙÏÌ¦ÔÎÑËÑÇÏÙÚÕÑÕÏÔÄÚÎÝ
ÖØ×ÚÎÝÖÇØÕßÙÃÇÙÎÝÖÕßÖ¦ÔÚÜÝ
ÞËÏØÕÑØÄÚÎÙËÛËØÓ¦ÚÎÔËÑÚÁÒËÙÎÔÇÌÁØËÚÇÏÄÚÏÕ¡ÖËÚÄÈËÔ

¡ÕßÙÏÑÕÃÑÇÏÑÕÏÔÄËÏÙÁÖØÇÚÚÇÔÄÚÏÕÏÙßÔÛÁÙËÏÝÚÕßËÃÞÇÔÑ¦ÚÏÐËÞÜØÏÙÚÄÑÇÏÂÊÎÚÕÕÑÄÙÓÕÝÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏàËÚÕÔ¡ÖËÚÄÈËÔ
ÜÝ¦ÔÛØÜÖÕÚÕßÕÖÕÃÕßÚÇËÖÏÚËÆÍÓÇÚÇËÔËÃÞÇÔÓÏÇÎÛÏÑÂÊÏ¦ÙÚÇÙÎ
ÎÕÖÕÃÇÐËÖËØÔÕÆÙËÇßÚÂÑÇÛÇßÚÂÚÎÓÕßÙÏÑÂÚÕß¡ÁÞØÏÙÂÓËØÇ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÕÃËØÓÎÔËßÚÁÝÚÜÔÁØÍÜÔ
ÚÕßÛËÜØÕÆÔÚÇÏËÑËÃÔÕÏÕÏÕÖÕÃÕÏÓË
ÚÕÔÁÔÇÂÚÕ¦ÒÒÕÚØÄÖÕÇÖÕÊÃÊÕßÔ
ÇÑØÏÈ×ÝÇßÚÂÚÎÔÖØÄÙÛËÚÎÇÐÃÇ
ÄÞÏÇÖÒ¦ÚÏÝÔÄÚËÝØÜÏÑÂ®Î
ÖÕÒÆÖÇÛÎÄÖËØ¦ÚÕß¢ÏÔÚÁÒÏÕ®ÓË
ÚÕÖËØÃÌÎÓÕ²ÕØÜÊÏÇÑÄÚÜÔÌßÒÇÑÏÙÓÁÔÜÔ®ÑÇÏÖ¦ÔÜÇÖ»ÄÒÇÎ
ÓËÒÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝ¥ÊÂÝÙÚÎÞÇØ¦®
ÚÕß¢ØÃÔÚØÏÞÌÕÔÃÒËØÙÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÓÁØÕÝÚÎÝÔÇÚÎÝßÓÌÜÔÃÇÝ
ÙÚ¦ÛÎÑÇÔÑÇÛÕØÏÙÚÏÑ¦ÍÏÇÚÎÔËÏÑÄÔÇÇßÚÂ
©ËØÓÇÔÄÝ¡ÖËÚÄÈËÔÍÇÒÕßÞÎÓÁÔÕÝÓËÚÏÝÇÐÃËÝÚÕßÈÏËÔÔÁàÏÑÕß
ÑÒÇÙÏÑÏÙÓÕÆÙÚÎØÃÞÚÎÑËÙÚÏÝÑÇÚÇÑÚÂÙËÏÝÙÂÓËØÇÒÎÙÓÕÔÎÓÁÔÜÔ
¦ÒÒÜÔÙßÔÛËÚ×ÔÄÖÜÝÕÑÕÙÁÑ
ÑÇÏÕ¡ËãÒÑÇÏËÐÁÌØÇÙËÚÇÏÊÇÔÏÑ¦ÚÎÝÇÒÒÏÑÂÝÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÝÊÎÓÏÕßØÍ×ÔÚÇÝÓÏÇÓÕßÙÏÑÂÍÒ×ÙÙÇ
ÖÕßÐËÖÁØÇÙËÚÕËÛÔÏÑÄ®ÑÇÏÁÊÜÙËÌÜÔÂÙÚÏÝÇÐÃËÝÚÕßÊßÚÏÑÕÆÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÙËÄÒÎÚÎÔ
ßØ×ÖÎÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÚÇÔËÛÔÏÑ¦
ÑØ¦ÚÎ¡ËÚÇËÒÖÏÊÕÌÄØÇÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚÇÖÕßÇÖÕÖÔÁËÏÎÔ¦ÚÎ
ÓÕÏ¦àËÏÜÝÙ¦ÒÖÏÙÓÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝ
ÇÒÒÇÍÂÝÇÑÄÓÇÑÇÏÖÕÒÏÚÏÑÂÝÓËÚÇØØÆÛÓÏÙÎÝ©ÞÏÙßÓÖÚÜÓÇÚÏÑ¦Î
ÓÕßÙÏÑÂÇßÚÂßÏÕÛËÚÂÛÎÑËÚÕ 
ÜÝ±ÓÔÕÝÚÎÝßØ×ÖÎÝ®ÇÖÄÚÕ
ßØÜÖÇáÑÄßÓÈÕÆÒÏÕÑÇÏÙÂÓËØÇ
ÇÖÄÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎ
©ÏÍÏÕØÚÁÝÓËÇÌÕØÓÂÚÎÙßÓÖÒÂØÜÙÎÞØÄÔÜÔÇÖÄÚÎ
ÍÁÔÔÎÙÎÚÕß¡ÖËÚÄÈËÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÇÌÕØÓÂÍÏÇÓËØÏÑÁÝÑÇÒÁÝÙßÔÇßÒÃËÝÇÖÕÚËÒÕÆÔÃÙÜÝÓÏÇ
ÇÌÕØÓÂÍÏÇÙÚÕÞÇÙÓÄÍÆØÜÇÖÄÚÕ
ÔÄÎÓÇÚÜÔÖØÇÍÓ¦ÚÜÔÚÏÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÏÊËÕÒÕÍÃËÝÚÕÔÑÄÙÓÕÑÇÏ
ÚÎÊÏÑÂÓÇÝÛÁÙÎÓÁÙÇÙËÇßÚÄÔ

Αναζητώντας φάρμακο για τον κορωνοϊό στο «Κουαρτέτο της Αρπας»
Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ*

Τις μέρες ÇßÚÁÝÚÕßËÍÑÒËÏÙÓÕÆÁÖËÙÇ
Ö¦ÔÜÙËÓÏÇÔÇÔ¦ØÚÎÙÎÚÎÝÔÕÌÃ¡ÕÆÚËØÚÎÝÙÖÕßÊÇÃÇÝËØÓÇÔÃÊÇÝÈÏÕÒÕÔÃÙÚÇÎÕÖÕÃÇÔÕÙËÃÇÖÄ
ÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄ¡ËÓ¦ÙÑÇÙÚÕÖØÄÙÜÖÕÑÇÛÏÙÓÁÔÎÙÚÕÙÇÒÄÔÏÚÎÝ
ÁÖÇÏÐËÓÇàÃÓË¦ÒÒÕßÝÚØËÏÝ¦ÐÏÕßÝ
ÓÕßÙÏÑÕÆÝÖÕßÑÏÇßÚÕÃÈØÃÙÑÕÔÚÇÔ
ÑÇÛÁÔÇÝÙÚÕÙÖÃÚÏÚÕßÁÔÇÓËÍ¦ÒÕ
ÓÁØÕÝÇÖÄÚÕ(KHNPVTHUVU[YVWWV
ÚÕß ÕßÇØÚÁÚÕßÇØÙËÓÏÆÌËÙÎ
ÁØÍÕÚÕß¡ÖËÚÄÈËÔÍÔÜÙÚÄÑÇÏ
ÜÝ ÕßÇØÚÁÚÕÚÎÝØÖÇÝ®ÓËÏÔÇ
ÔÇÚÕßÝÇÑÕÆÜÓÇÍËÓÁÔÕÝÑÇÏÙÆÔÚÕÓÇ¦ØÞÏÙÇÔÔÇÑßÒÕÆÔÊ¦ÑØßÇ
ÇÖÄÚÇÓ¦ÚÏÇÓÕß¶ÄÞÏÓÄÔÕÍÏÇÚÕ
ÈÇÛÆÇÃÙÛÎÓÇÖÕßÊÏÇÚØÁÞËÏÚÕÇØÏÙÚÕßØÍÎÓÇÚÏÑÄÇßÚÄ(KHNPVÇÒÒ¦
ÑÇÏÍÏÇÚÃÚÁÙÙËØÏÝÙÖÕßÊÇÃÕÏÓÕßÙÏÑÕÃÈ¦ÒÛÎÑÇÔÔÇÖÇÒÁÉÕßÔÓËÚÎÔ
ÇÖÕÓÄÔÜÙÎÑÇÏÚÕÔÌÄÈÕÕÖÒÏÙÓÁÔÕÏÓËÚÎÔÚÁÞÔÎÚÕßÝ
ÃÍËÝ×ØËÝÇØÍÄÚËØÇÇÔÁÙßØÇ
ÇÖÄÚÎÊÏÙÑÕÛÂÑÎÓÕßÚÕÑÕßÚÃÓË
ÚÕÙÆÔÕÒÕÚÜÔÑÕßÇØÚÁÚÜÔÚÕß¡ÖËÚÄÈËÔÖÇÏÍÓÁÔÕÇÖÄÚÕÑÕßÇØÚÁÚÕ
=LNO¶ÎÞÕÍØÇÌÂÙËÏÝÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝ
ÚÕß»ËÔËÃÔÇÏÕÏÓÄÔËÝÖÕßÁÞÜ
ÏÇÚÃÇßÚ¦ÚÇÁØÍÇÊËÑÇÁÐÏÙßÔÕÒÏÑ¦ÇÖÄÚÎÔËÇÔÏÑÂËÖÕÞÂÁÜÝÚÎÔ
ÆÙÚËØÎÈÇÛÏ¦ÜØÏÓÄÚÎÚÇÚÜÔÖËÔÂÔÚÇÚÄÙÜÔÞØÄÔÜÔÖÕßÂÚÇÔËÔÇ
àÂÙËÏÕÙßÔÛÁÚÎÝÇÖÕÚËÒÕÆÙÇÔÖ¦ÔÚÕÚËÍÏÇÓÁÔÇÚÕÏËØÄÊÏÙÑÕÖÄÚÎØÕ
ÚÎÝÁÓÖÔËßÙÎÝ¶ÓÕßÙÏÑÂÖÕß¦ÑÕßÍÇÐÇÔ¦ÑÇÏÐÇÔ¦ÄÖÕÚËÊÏÉÕÆÙÇÍÏÇ
ÚÕÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÎÝÓËÍ¦ÒÎÝÚÁÞÔÎÝ
ÖÕßËÃÔÇÏÎÚÄÒÓÎÚÎÝÁÓÖÔËßÙÎÝ

ÑÇÏÓÇàÃÎÖËÏÛÇØÞÃÇÚÎÝÌÄØÓÇÝ
ÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÂØÛÇÙËËÖÇÌÂ
ÓËÚÇÆÙÚËØÇ®ÑÕßÇØÚÁÚÇÚÕß¡ÖËÚÄÈËÔÖÕÒÆÔÜØÃÝÇÖÄÚÕÊÇÔËÏÑÄ
ÈÏÔÆÒÏÕËÔÄÝÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÕÆÌÃÒÕß
ÚÇÔÚÕÁØÍÕÕÑÕßÇØÚÁÚÕ
ÖÇÏÍÓÁÔÕÇÖÄÚÕ ÕßÇØÚÁÚÕÚÎÝ
ÕßÊÇÖÁÙÚÎÝ¶ÚÁÙÙËØÏÝª×ÙÕßÝ
ËÓÏÍÑØÁÊËÝ¶ÎÞÕÍØÇÌÎÓÁÔÕÚÁÒÎ
ÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß»ÙÚÎÈÏÈÒÏÕÛÂÑÎÚÕß ÕÍÑØÁÙÕßÚÎÝ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔ
ÎÞÕÍØ¦ÌÎÙÎÚÎÝÇÓËØÏÑ¦ÔÏÑÎÝ
ÕÒÕÆÓÖÏÇÑßÑÒÕÌÕØÕÆÙËÙÚÎÔ
ßØ×ÖÎÇÖÄÚÎ7OPSPWZ¬ÕÎÞÕÍØ¦ÌÎÙÇÙÚÕÓÇÍÔÎÚÄÌÜÔÄÓÕß
ÑÇÏÚÕ¦ÑÕßÍÇÙßÔËÞ×ÝÖÁÑÚÎÙÇ
ÇØÍÄÚËØÇÚÏÝÎÞÕÍØÇÌÂÙËÏÝÚÕßÝ
ÙÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÑÕßÇØÚÁÚÇÙË
ÊÃÙÑÕßÝÇØÍÄÚËØÇÚÏÝÓËÚÇÍØÇÌÁÝ
ÚÕßÝÙËÙÏÔÚÃÇÒÒ¦ÑÇÏÚÏÝÓËÚÇÍËÔÁÙÚËØËÝÙÚËØËÕÌÜÔÏÑÁÝÎÞÕÍØÇÌÂÙËÏÝÚÜÔ)\KHWLZ[
ÇÍ¦ÖÎÓÕßÍÏÇÚÇÚËÒËßÚÇÃÇ

Νοσούσα η ίδια,
η σπουδαία βιολονίστα
Αν Σοφί-Μούτερ
ερμήνευσε από
την καραντίνα της σύνθεση του Μπετόβεν.

Με μάσκα³¨ÌV³ÑÜÌ{³iØVåw.×ËÖ³É¨ÓÑ{ÂÉÐÑÇËÐÉÒÜÜÈØ³¨É{ØÐÈ{~ÖØVÈ~{ÑÈ³ËK¨Ë~³Ñ~ÑÚÓÑØË³{³È

ÚÕßÓËËÃÞËÙÖØ×ÐËÏÔÇÇÖÕÑÚÂÙÜ
ÑÇÏÚÇ¦ÒÒÇÑÕßÇØÚÁÚÇÚÕß¡ÖËÚÄÈËÔÚÇÔËÇÔÏÑ¦ÁØÍÕÚÇ
ÚØÃÇªÇàÕßÓÄÌÙÑß®ÁØÍÕ ÚÕ
ÕßÇØÚÁÚÕÚÎÝØÖÇÝ®ÖÕßÖßØÕ-

ÊÄÚÎÙËÚÎÔËÖÏÙÚØÕÌÂÓÕßÙÚÇÁØÍÇ
ÇßÚ¦ÚÕÆÚËÝÚÏÝÓÁØËÝÑÇÏÚÕÕ
ÁØÍÕ  ÇÏËÑÚÄÝÇÖÄÚÏÝËØÓÎÔËÃËÝÚÜÔ)\KHWLZ[ËÃÞÇÓËÚÕÔÑÇÏØÄ
ÇÖÕÑÚÂÙËÏÚÏÝÎÞÕÍØÇÌÂÙËÏÝÚÜÔ

(THKL\ZÚÜÔ7HZJHSÚÕßÑÕßÇØÚÁÚÕß7HNHUPUPÖÕßÊËÔÎÞÕÍØ¦ÌÎÙÇÔÚÕÙÆÔÕÒÕÚÜÔ3VL^LUN\[O
ÚÜÔ3LUULYÚÜÔ)\ZJOÚÕß©ßÍÍØÏÑÕÆ ÕßÇØÚÁÚÕßÑÇÏÚÕßÑÕßÇØ-

ÚÁÚÕßÚÎÝª×ÓÎÝÑÇÏÖÕÒÒÁÝ¦ÒÒËÝ
ÓËÓÕÔÜÓÁÔËÝÎÞÕÍØÇÌÂÙËÏÝ
¬ÕÑÕßÇØÚÁÚÕÇØÊËÔÂÚÇÔ
ÇÖÄÚÇÇÍÇÖÎÓÁÔÇÓÕßÖÄÚÇÊËÑÇÁÐÏÂÚÇÔËÑËÃÔÕÖÕßÙÖÇÔÏÄÚËØÇ
¦ÑÕßÍÇÍÔÜÙÚÕÍÏÇÚÃßÓÈÇÃÔËÏ
ÓËÓÕßÙÏÑ¦ÁØÍÇÓËÈÏÈÒÃÇÓËÖÕÏÂÓÇÚÇÓËÖÃÔÇÑËÝßÓÈÇÃÔËÏÄÓÜÝ
Ñ¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂÖÕßÈØÃÙÑËÙÇÏÙËÓÏÇ
ËÏÊÏÑÂÉßÞÕÒÕÍÏÑÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÖÕß
ÎàÜÂÙÕßÖÇÃØÔËÏÓÏÇÙÚØÕÌÂÖÇØ¦ÐËÔÎÑÇÏÑ¦ÖÕÏÕÝÁÔÇÝÌÃÒÕÝÁÔÇÝ
ËÏÊÏÑÄÝÁÔÇÝËÑÚËÒËÙÚÂÝØÃÞÔËÏ
Ð¦ÌÔÕßÚÕÊÏÑÄÚÕßÌÜÝÖ¦ÔÜÙÚÕ
ÁØÍÕÇßÚÄÖÕßÊËÔËÃÞËÝÖØÕÙÁÐËÏ
ÚÄÙÕÔÇÙËÈÕÎÛ¦ÔÇÇÔÇÑÇÒÆÉËÏÝ
ÚÕÓËÍÇÒËÃÕÚÕÈ¦ÛÕÝÚÎÔÖÕÃÎÙÎ
ÑÇÏÚÎÙÖÇØÇÑÚÏÑÂÇÔÛØÜÖÏ¦ÖÕß
ÇÔÚÇßÍ¦àËÏÚÕÆÚÕÚÕ(KHNPVÙÇÔ
ÁÔÇÖØ×ÏÓÕÙÓÇßÞÇØÏÙÚÂØÏÕ
ËÔÄÝÔÇØØ×ÙÇÔÚÕÝÖØÕÝÚÎÛËÄÚÎÚÇ®ÄÖÜÝËÖÏÍØ¦ÌËÏÚÕÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕ
ÓÁØÕÝÙÚÕÓËÚÇÍËÔÁÙÚËØÕÕÑÕßÇØÚÁÚÕÚÕßÕÙßÔÛÁÚÎÝÇÔÇÖÕÑ¦ÒßÉÎÙËÖËØÏÚßÒÃÍËÏÎÇÛ×ÇÓËÒÜÊÏÑÂÖØÕÙËßÞÂÚÕßÖØ×ÚÕßÈÏÕÒÏÕÆ
ÚÕÉÏÛßØÏÙÚÄÙßÔÕÊËßÚÏÑÄÓÕÚÃÈÕ
ÚÎÝÈÏÄÒÇÝÕÇØÍÄÝßÖÔÜÚÏÑÄÝÈÎÓÇÚÏÙÓÄÝÚÕßÖÏÚÙÏÑ¦ÚÕÙÚÕÈÏÕÒÕÔÚÙÁÒÕÑÇÏÚÕØÃÍÕÝÇÖÄÚÕÚØÁÓÕÒÕ
ÚÕßÊËÆÚËØÕßÈÏÕÒÏÕÆ ÇÏÈØÃÙÑËÙÇÏ
ÇÖÄÚÎÓÏÇÙÚÏÍÓÂÙÚÎÔ¦ÒÒÎÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÕÔÑÄÙÓÕÄÒÕÔÑÇÏÓÖØÕÙÚ¦
ÙÚÕÔ¦ÔÛØÜÖÕ
©¡ÖËÚÄÈËÔÊÏÇÛÁÚËÏÚÕÙÖ¦ÔÏÕ
Ê×ØÕÚÜÔÓËÍ¦ÒÜÔÊÎÓÏÕßØÍ×Ô!ËÃÔÇÏÇÖÒÄÝ¬ÄÙÕÇÖÒÄÝÖÕßÙßÞÔ¦
ÓÕÏ¦àËÏÔ»ÇßÚÕÙÞËÊÏ¦àËÏ¦ÚËÞÔÇ
ÚÕÒÓ¦ÔÇÇØÖ¦àËÏÚÎÔÚÁÞÔÎÇÖÄ
ÚÇÓÇÒÒÏ¦ÑÇÏÔÇÚÎÔÇÔÇÖÕÊÕÍß-

ØÃàËÏÛÁÒÕÔÚÇÝÔÇÊËÃÐËÏÚÎÔÑÇÒÂ
ÑÇÏÚÎÔÇÔ¦ÖÕÊÎÚÎÝÆÌÇÔÙÎÝÔÇ
ÑßØÏÇØÞÂÙËÏÙÚÕßÒÏÑÄÚÕßÓËÚÎ
ÈÃÇÚÕßÕÔËÃØÕßÑÇÏÚÎÔÕØÓÂÚÕß
ËÖÇÔÇÙÚ¦ÚÎÒÒ¦¯ÚÄÙÕÇÖÒÄÝ

Ρίγος και συγκίνηση
ÎÓËÃÕÚÜÔÑÇÏØ×Ô"Ô×¦ÑÕßÙÇ
Ö¦ÔÜÇÖÄÚÁÙÙËØÏÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝ
ËÑÚËÒÁÙËÏÝÇßÚÕÆÚÕß(KHNPVÇÖÄ
ÚÎÙßÒÒÕÍÂÓÕßÙËÑÇÓÃÇÊËÔÇÏÙÛ¦ÔÛÎÑÇÚÕØÃÍÕÝÑÇÏÚÎÙßÍÑÃÔÎÙÎÇßÚÂÝÚÎÝÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÂÝËÑÚÁÒËÙÎÝÇÖÄÚÎ¡ÕÆÚËØÑÇÏÚÕßÝÌÃÒÕßÝ
ÚÎÝËÔËÃÓÇÏÈÁÈÇÏÕÝÇÔÎÖÕÏÄÚÎÚÇÚÎÝËÑÚÁÒËÙÎÝÂÚÇÔÚÄÙÕÖ¦ÔÜ
ÇÖÄÄÚÏÂÐËØÇÂÇÔÎÏÊÁÇÚËÙÙ¦ØÜÔÓÕßÙÏÑ×ÔÇÖÕÑÒËÏÙÓÁÔÜÔÙÚÇ
ÙÖÃÚÏÇÚÕßÝÑÇÏÇÖÕÌÇÙÏÙÓÁÔÜÔÔÇ
ÙßÓÖØ¦ÐÕßÔÙËÇßÚÂÔÍÏÇÔÇÑÇÚÇÖÕÒËÓÂÙÕßÔÚÎÔÑÇÚ¦ÛÒÏÉÎÚÜÔ
ÎÓËØ×ÔÓËËÖÎØÁÇÙË
ËÖËØÏÄÊÕßÝÑØÃÙËÜÔÕÏÇÏÙÛÂÙËÏÝÑÇÏÕÏËßÇÏÙÛÎÙÃËÝÇÒÒ¦ÑÇÏÎ
ËßÙßÍÑÏÔÎÙÃÇÓÇÝÇßÐ¦ÔÕßÔÑÇÚÇÑÄØßÌÇ ÇÏÁÚÙÏÓËÚÕÔÁÔÇÔÂÓË
ÚÕÔ¦ÒÒÕÚØÄÖÕÌÚ¦ÔÕßÓËÔÇÇÔÚÏÒÎÌÛÕÆÓËÖÜÝÎ¬ÁÞÔÎÇÔÚÃÍÏÇÚÕ
ÉÁÓÇÖÕßÑ¦ÔËÏÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÇÔËÑÚÂÄÖÜÝËÃÖËÑ¦ÖÕÏÕÝËÃÔÇÏ
ÇÔÚÃÛËÚÇÎÓÄÔÎÇÒÂÛËÏÇÑÇÏÎÓÄÔÎÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÖÕßßÖ¦ØÞËÏ
ÑÇÏÎàÜÂÓÇÝÕÊÎÍËÃÚÏÝÖÏÕÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÓÇÑØÏ¦ÚÎÝÑÇÏÑ¦ÔËÏÔÇ
ÚÎÔÐËÞÔ¦ÓË

* O κ. Αλέξης Πανσέληνος είναι
συγγραφέας. Τελευταίο του βιβλίο,
τα «Ελαφρά ελληνικά τραγούδια»,
εκδ. Μεταίχμιο.

03/05
ΔΡ. ΑΝΤΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

THE DAY
AFTER

