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Τα μεγάλα κενά που αποκάλυψε η πανδημία
Η ανάγκη ισχυροποίησης του συστήματος υγείας, η ταχεία εξυγίανση του εκπαιδευτικού συστήματος και ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους
Συμπληρώνοντας δύο σχεδόν μήνες στη δίνη μιας
πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης που επηρέασε
σημαντικά έως και απόλυτα τις βασικότερες εκφάνσεις
της ζωής μας, φτάσαμε πια σε ένα σταυροδρόμι. Εκεί
όπου μπορούμε καθαρά να διακρίνουμε μαύρες τρύπες,
μεγάλα κενά και εμφανείς αδυναμίες του συστήματος
ενός κράτους, που μετρά –εν μέσω τραγωδιών– 60
χρόνια ζωής, έτσι ώστε να το οχυρώσουμε έναντι

ΜΑΡΙΟΣ ΛΟΪΖΟΥ

Το ΓεΣΥ είναι
η σημαντικότερη
μεταρρύθμιση

κάθε υγειονομικής, οικονομικής και κοινωνικής
κρίσης. Το πρώτο που έφερε στην επιφάνεια ο COVID19 είναι η ανάγκη οικοδόμησης αξιόπιστου συστήματος
υγείας που, σε ένα μικρό ευρωπαϊκό κράτος, όπως η
Κύπρος, να προσφέρεται στο σύνολο των πολιτών ισότιμη πρόσβαση σε αυτό. Το ΓεΣΥ απέδειξε ότι είναι
μοντέλο που με τις κατάλληλες αναπροσαρμογές,
μπορεί να ανταποκριθεί στο μεγάλο στοίχημα. Προς
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το παρόν ο ΟΚΥπΥ των 6.500 υπαλλήλων προσπαθεί
να βρει τα πατήματά του. Μέσα από αυτή την κρίση,
η παιδεία αναδείχθηκε μέγας ασθενής. Το θλιβερό
μάλιστα είναι ότι η πανδημία ανέδειξε την ανεπάρκεια
ενός εκπαιδευτικού συστήματος που ήταν πάντα υποσημείωση για το πολιτικό σύστημα. Κι αυτό γιατί
μια εικοσαετία αλλαγών –ανεξαρτήτως κυβέρνησης–
δεν στέριωναν λόγω απουσίας μακρόπνοου σχεδιασμού.

Τέλος, ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους,
βαλτωμένος, σε δαιδαλώδεις διαδικασίες, αποδεικνύεται
τώρα ως αδήριτη ανάγκη, λαμβάνοντας υπόψη τις έντονες ανησυχίες που εκφράζονται από την επιστημονική κοινότητα, για παρόμοιες υγειονομικές κρίσεις
στο μέλλον. Η ψηφιακή θωράκιση του κράτους αποτελεί
πια αναπόσπαστο στοιχείο και της αντιμετώπισης
παντός είδους κρίσεων. Σελ. 4, 5, 6

Ο κόσμος ανεβαίνει στο ποδήλατο λόγω κορωνοϊού

Ο δρ Μάριος Λοΐ ζου
στη συνέντευξή του
στην «Κ» λέει ότι βρισκόμαστε στην αρχή
μιας νέας κανονικότητας
και ότι η πανδημία απέδειξε ότι χωρίς
υγιές και ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η
δημόσια υγεία. Τονίζει ακόμα ότι το ΓεΣΥ είναι μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση, αποτελεί μία κοινωνική κατάκτηση και προσφέρει στο σύνολο των
πολιτών ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Λέει δε ότι πρέπει να εφαρμόσουμε στην πράξη την αξιοκρατία σαν τρόπο ζωής. Σελ. 7

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Eρχονται αλλαγές
στο τουριστικό
προφίλ της Κύπρου
Νέα δεδομένα στο εγχώριο τουριστικό προϊόν
αναμένεται να δημιουργήσει η πανδημία
του κορωνοϊού. Η υγειονομική κρίση που
μαστίζει το παγκόσμιο ωθεί τους τουρίστες
στην αναζήτηση και επιλογή μικρών ξενοδοχειακών μονάδων ή επαύλεις προκειμένου να αποφύγουν τον συνωστισμό των
μεγάλων και πολυτελών ξενοδοχείων. Η
στροφή σε μονάδες χαμηλού υγειονομικού
ρίσκου είναι μονόδρομος για τον Υφυπουργό
Τουρισμού Σάββα Περδίο. Σελ. 3

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ

Σε πολιτικό αδιέξοδο
η «κυβέρνηση» Τατάρ

ΒΑΣIΛΗΣ ΚΙΚIΛΙΑΣ

Παρατηρητήριο
για τον κορωνοϊό

Ο Τ/κ αναλυτής, Τζενκ Ουζούνογλου, θεωρεί
ότι οι ημέρες της «συγκυβέρνησης» Κόμματος
Εθνικής Ενότητας – Κόμματος του Λαού
είναι μετρημένες. Εν τω μεταξύ προωθείται
το προεδρικό σύστημα, τύπου Τουρκίας,
αφού σε σημαντικά ζητήματα ο Τ/κ ηγέτης
συγκρούεται με τις «κυβερνήσεις». Σελ. 8

Ο υπουργός Υγείας της Ελλάδας Βασίλης Κικίλιας μιλάει στην «Κ» για τις
ενέργειες της χώρας ώστε να αντιμετωπίσει ένα δεύτερο κύμα της επιδημίας. Μεταξύ άλλων προωθείται η δημιουργία Παρατηρητηρίου κορωνοϊού
και εντείνονται οι προσπάθειες για
αύξηση των κλινών ΜΕΘ. Σελ. 19

ΔΙΕΘΝΗ

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Σε τεντωμένο σκοινί
οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας

Της Παιδείας

Η κόντρα μεταξύ Ουάσινγκτον και
Πεκίνου με αφορμή τον κορωνοϊό καλά κρατεί. Ο Ντ. Τραμπ θεωρεί ότι κινδυνεύει να χάσει τις εκλογές του Νοεμβρίου εξαιτίας του κορωνοϊού, ενώ
το Πεκίνο δεν φαίνεται να μπορεί να
«απειλήσει» οικονομικά τη Δύση μέσα από την παρούσα κρίση. Σελ. 22

ΕΛΛΑΔΑ

Βλέπουν ίωση και
στο εισόδημά τους
Υψηλός είναι ο βαθμός αβεβαιότητας στην Ελλάδα για το πώς θα είναι η
οικονομία και τα οικονομικά των πολιτών στη μετά την πανδημία εποχή.
Συμφωνα με έρευνα, το 67% των πολιτών εκτιμά ότι η πανδημία θα έχει
σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομική
του κατάσταση. Οικονομική, σελ. 8

Στις πόλεις όλου του κόσμου, ποδηλατικές υποδομές express ξεπηδούν από παντού για να εξυπηρετήσουν τον όλο και μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων που επιλέγουν το ποδήλατο για
μετακίνηση και σωματική άσκηση. Στη Νέα Υόρκη, στο Βερολίνο, στο Παρίσι, στις Βρυξέλλες και στο Μιλάνο, ο κορωνοϊός έγινε ο καταλύτης για να κατανεμηθεί εκ νέου ο δημόσιος χώρος με πιο ορθολογικό τρόπο. Βασικός γνώμονας όλων των παρεμβάσεων είναι η αφαίρεση χώρου από το αυτοκίνητο, με διαπλατύνσεις πεζοδρομίων, δημιουργία νέων ποδηλατοδρόμων και διαπλάτυνση των υπαρχόντων ώστε να εξυπηρετούν ακόμη μεγαλύτερο αριθμό ποδηλάτων (απλών ή ηλεκτρικά υποβοηθούμενων) και πατινιών. Σελ. 21

Οδούς επικοινωνίας
αναζητεί ο Ερντογάν
Στον πάγο μπαίνουν οι S-400
Ο Ερντογάν εργαλειοποιεί την πανδημία,
αναζητώντας κανάλια επικοινωνίας με
τις ΗΠΑ. Ο κορωνοϊός τον εξυπηρετεί
ως πρόσχημα για πολλαπλές πολιτικές
αποφάσεις του: από την προσφυγή στο
ΔΝΤ για την αναζήτηση βοήθειας έως
την καθυστέρηση ανάπτυξης των ρωσικών S-400. Αναλυτές, ωστόσο, αναρωτιούνται πώς θα διατηρήσει καλές
σχέσεις και με τον Βλ. Πούτιν. Σελ. 23

Λυδία λίθος για την ανάκαμψη
η λειτουργία των επιχειρήσεων
Ανοίγει πλέον ο δρόμος για την επανεκκίνηση της οικονομίας
Η επαναλειτουργία του τομέα των κατασκευών, η επανέναρξη της βιομηχανικής και εμπορικής δραστηριότητας
εκτιμάται ότι θα αποτελέσουν το εφαλτήριο, ώστε να ξαναγυρίσει το γρανάζι
της οικονομικής ανάκαμψης και ανάπτυξης. Είναι σημαντικό για την οικονομία όπως η βιομηχανία, ο μεταποιητικός τομέας και οι μεταφορές λει-

τουργούν πλήρως. Ο τομέας του χονδρικού και λιανικού εμπορίου αποτελεί
τον μεγαλύτερο τομέα τόσο σε προστιθέμενη αξία (ΠΑ), ύψους 1,948 εκατ.
ευρώ το 2017, όσο και σε απασχόληση,
με 67.471 εργαζόμενους. Ο τομέας των
κατασκευών συνεισφέρει το 5,2% της
συνολικής ΠΑ και απασχολεί 30.187
άτομα. Οικονομική, σελ. 3

Δεξιότητες απαιτεί
η αγορά εργασίας
Πιέσεις για εργαζομένους
Ανεβαίνει ο πήχυς για τους εργαζομένους παγκοσμίως, καθώς οφείλουν
μέσα σε λίγες εβδομάδες να βελτιώσουν
τις δεξιότητές τους και να εκπαιδευθούν
σε άγνωστους μέχρι πρότινος τομείς,
που θεωρούνται απαραίτητοι για την
επαγγελματική τους κατάρτιση. Μοχλός
πίεσης για τους εργαζομένους είναι η
απειλή της απόλυσης ή της μείωσης
μισθού. Οικονομική, σελ. 9

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ»
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

«Ο Κόσμος της Κύπρου» του Αδαμάντιου Διαμαντή
Με το εμβληματικό έργο «Ο Κόσμος της Κύπρου» (1967-1972), του Αδαμάντιου Διαμαντή, εγκαινιάζει σήμερα η «Καθημερινή» Κύπρου τη συνεργασία της με τη Λεβέντειο Πινακοθήκη υπό τον τίτλο
«Μένω Σπίτι Γνωρίζω τους Κύπριους Δημιουργούς της Πρώτης Γενιάς», που εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της διαδικτυακής δράσης της Πινακοθήκης «I Stay Home- I Stay with Art». Ζωή, σελ. 1

ΙΔΕΕΣ

Ο Κ.Π. Καβάφης και η σχέση του με την Κύπρο
Ο μεγάλος αλεξανδρινός ποιητής Κωνσταντίνος Π. Καβάφης πέθανε στη γενέτειρά του στις 29 Απριλίου 1933, την ημέρα των γενεθλίων του. Από πολύ νωρίς ανέπτυξε σχέσεις με Κύπριους της διασποράς στην Αίγυπτο, αλλά και διά αλληλογραφίας με φερέλπιδες Κύπριους. Ο Κ.Π. Καβάφης έγραψε μάλιστα και άρθρο για το Κυπριακόν Ζήτημα. Ζωή, σελ. 3

ΓΚΑΛΕΡΙ

Επτά γκαλερίστες μιλάνε στην «Κ» για το αύριο των χώρων τους
Οι γκαλερί, ο ζωτικός χώρος για πολλούς καλλιτέχνες, παραμένουν κλειστές από την πρώτη στιγμή
των περιοριστικών μέτρων. Πολλές εκθέσεις που ήταν σε εξέλιξη έκλεισαν για το κοινό, ενώ άλλες
που βρισκόντουσαν υπό προγραμματισμό ανεστάλησαν. Στην «Κ» μιλάνε επτά γκαλερίστες για το αύριο των χώρων τους και τις εκθέσεις που θα έρθουν. Ζωή, σελ. 4

Η πρώτη πραγματική καταιγίδα που ενέσκηψε
υφάρπαξε τη σκέπη της Παιδείας και άφησε
να φανούν απροστάτευτα τα παιδιά μας ως
εάν να ήταν παιδιά ενός άλλου Θεού. Εδώ
δεν χωράνε άλλες δικαιολογίες καθότι η Παιδεία που δημιουργεί τα βασικά αντισώματα
στον αυριανό συγκροτημένο και μορφωμένο
–ως θα έπρεπε– πολίτη ενός σύγχρονου κράτους τυγχάνει μεταχείρισης εταίρας σε αυτό
τον τόπο, που σε μισό αιώνα έζησε δύο τραγωδίες. Η Παιδεία έγινε λάφυρο κομματικών
μαχών, συντεχνιακών καβγάδων, αλλά δυστυχώς και βολεμάτων οπαδών των εκάστοτε
κυβερνητικών σχημάτων. Τώρα πια που ο
πολυδιαφημισμένος για 20 και πλέον χρόνια
εκσυγχρονισμός ξεσκόλισε ανεξεταστέος
και αγράμματος, καλό θα ήταν κυβέρνηση
και κόμματα να ζητήσουν δημοσίως συγγνώμη από τον φορολογούμενο πολίτη και
να ανασχεδιάσουν το εκπαιδευτικό σύστημα
του τόπου, στη βάση μοντέλων που αποδείχθηκαν επιτυχημένα.
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Ο Μ Η Ρ Ο Υ & Σ Ε Β Ε Ρ Η / Γράφει ο ΟΝΑΣΑΓΟΡΑΣ

Es un loco

Τα συνθήματα, ο φόβος για νέο μνημόνιο
και η OLAF

Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Ο Άγγελος Νίκας, ο
μεταφραστής στην ελληνική του «Ηλίθιου»
του Ντοστογιέφσκι έγγραφε στον Πρόλογο της
έκδοσης του 1956 και το
εξής: «Διαβάζοντας κανείς τον «Ηλίθιο»
του Ντοστογιέφσκι, ίσως θυμηθεί εκείνο τον νεωκόρο του Αγίου Θωμά στο
Τολέδο που όταν έδειχνε στον επισκέπτη τον περίφημο πίνακα του Γκρέκο « Η Κηδεία του Κόμη Οργκάθ», έλεγε: “es un loco” - είναι κάποιου τρελού».
Έχω την εντύπωση πως ομοίως κι
ένας καλόγερος, από τους 13 της Καντάρας, δείχνοντας στον επισκέπτη,
από ψηλά τον κάμπο της Μεσαριάς –
κι όσο φτάνει το μάτι όλο το μας νησί– θα του πει, «είναι κάποιων τρελών»… Κάποιων τρελών που μέσα σε
14 χρόνια (1960 -1974) κατάφεραν
από ανεξάρτητο κράτος που ήταν το
νησί να το μετατρέψουν σε ημικατεχόμενο. Μην ακούς που λένε ότι φταίει
μόνο η Χούντα των Αθηνών. Άμα δεν
ήταν και δικοί μας Εφιάλτες, πραξικόπημα δεν θα γινόταν. Ούτε και εισβολή. Ούτε θα ’χαμε χαμένες πόλεις
και χωριά. Ούτε δυο χιλιάδες νεκρούς
και αγνοούμενους να μας φτύνουν
στο πρόσωπο. Κι όμως δεν ανανήψαμε.
Όταν πια δεν μπορούσαν να ξεπουλήσουν άλλη πατρίδα, κατάντησαν
να ξεπουλάνε τα ασημικά και τα σπίτια
του κοσμάκη.
Στήνανε κομπίνες στο Χρηματιστήριο και ξαφρίζανε ερμάρια και
μπαούλα της εύπορης μεσαίας τάξης,
μέχρι που σχεδόν την εξάλειψαν. Τη
διέγραψαν δε ολοκληρωτικά οι τραπεζίτες, με το κούρεμα του 2013. Τότε
ήταν που φόρτωσαν στους πληβείους
το βαρύ σαμάρι των κόκκινων δανείων,
αφού τους έκοψαν τους μισθούς στα
δύο, κατάργησαν ΑΤΑ και 13ο μισθό,
έκαναν το 8ωρο 12ωρο και την πενθήμερη εργάσιμη εβδομάδα, εφταήμερη. Όμως, στις επίσημες διακηρύξεις
ο πρόεδρος δεσμευόταν ότι οι ισορροπίες θα αποκαθίσταντο εν καιρώ,
οι εργαζόμενοι σταδιακά θα ελάμβαναν
πίσω τα απολεσθέντα οι δε κουρεμένοι
σιγά-σιγά θα αποζημιώνονταν σε μεγάλο βαθμό.
Η «πραγματικότητα» είναι ότι αρκετοί εξ εκείνων δεν έχουν πια την
όποια ανάγκη, διότι αποδήμησαν εις
Κύριον ή –αν προτιμάτε– βλέπουν τα

ραδίκια ανάποδα. Τώρα ήρθε η κρίση
του κορωνοϊού και πριν προλάβουν
να υλοποιήσουν τα υπεσχημένα του
2013, κουρεύουν ξανά βαθιά τους μισθούς, επειδή, λέει, πρέπει όλοι μαζί
να μοιραστούμε την αναπάντεχη ζημιά
της κρίσης, όπως μοιραστήκαμε τα
κέρδη των 7 δισ. των χρυσών διαβατηρίων, τουλάχιστον μέχρι τέλος του
χρόνου που … θα ισιώσουν τα πράγματα. Τι θα γίνει στο τέλος του χρόνου;
Τα κόκκινα δάνεια θα ξανακοκκινήσουν, χωρίς αυτή τη φορά να διαμαρτυρηθούμε που θα μας πάρουν το
σπίτι. Έστω κι αν το κόκκινό μας δάνειο το ξεπληρώσαμε δύο φορές χωρίς
να ξοφλήσουμε. Αντιλαμβάνεστε γιατί
η επόμενη μέρα αυτής της κρίσης θα
είναι εντελώς διαφορετική. Διότι ιστορικά θα δικαιωθεί ο Βαραββάς και
επειδή η πάλαι ποτέ εύπορη μεσαία
τάξη που με το σκάνδαλο του ΧΑΚ το
1999 ψωμοζεί, τώρα περνά την πύλη
της φτωχοποίησης ενός σύγχρονου
εργασιακού Άουσβιτς, ανακράζοντας,
«Η εργασία απελευθερώνει». Από τι;
Προφανώς από παράλογες απαιτήσεις,
όπως, να έχει ένα αξιόπιστο σύστημα
υγείας. Μια Παιδεία σύγχρονη, διαλεκτική και δυναμικά εξελισσόμενη,
που δεν θα ανέχεται την ηλιθιότητα
και τον σκοταδισμό.
Μια κοινωνία αριστείας, αξιοκρατίας και ίσης πρόσβασης στην κοινωνική πρόνοια. Ένα εργασιακό τοπίο
όπου, θα υπάρχει σεβασμός στον εργαζόμενο ως άνθρωπο και όχι ως αναλώσιμο είδος. Και γιατί όχι και μια
χώρα σύγχρονη όπου το free WiFi να
είναι δεδομένο κοινωνικό αγαθό. Στον
Πρόλογο του «Ηλιθίου» ο Νίκας σημειώνει ακόμη ότι, «ο αναγνώστης
πρέπει στο έργο αυτό να δει το δράμα
των ανθρώπων, που έχουν αποστρέψει
το πρόσωπο από τη φοβερή κοινωνική
πραγματικότητα του καιρού τους, αρνητές της ζωής δίχως θέληση για να
επηρεάσουν κι υποτάξουν την εξωτερική πραγματικότητα, παραδέρνουν
στο πιο σκοτεινό αδιέξοδο ώσπου να
φτάσουν στο χαμό». Κι εμείς, αναμένοντας μάταια ένα εμβόλιο να μας σώσει, φτάσαμε ήδη στο κομβικό σημείο
που πρέπει να αποφασίσουμε τι είμαστε: αρνητές της ζωής ή ενεργοί πολίτες;

paraschosa@kathimerini.com.cy

Ένα νέο τοπίο ξημερώνει για την Κύπρο, την

Ευρώπη και τον κόσμο το unlock στο οποίο εισέρχονται αργά οι κοινωνίες. Οι αναλυτές μιλούν ακόμη για αχαρτογράφητα νερά στα
οποία εισέρχεται η ανθρωπότητα, αφού είναι
νωρίς ακόμη να εκτιμηθούν με ασφάλεια οι
εξελίξεις και η πορεία των οικονομιών. Η επιστροφή στην ομαλότητα μάλλον αργεί και οι
ηγέτες προειδοποιούν για την ανάγκη πειθαρχίας. Στη μικρή μας κουκίδα ωστόσο η πολιτική ηγεσία φαίνεται μάλλον απρόθυμη για
συνεργασία και από κοινού αντιμετώπιση της
κατάστασης που αποτελεί απειλή για όσα μέχρι σήμερα ως κοινωνία χτίσαμε και κατακτήσαμε. Η εκτόξευση αλληλοκατηγοριών και η
συντήρηση πολεμικού κλίματος από μεγάλη
μερίδα της πολιτικής ηγεσίας μόνο απογοήτευση προκαλεί στους πολίτες.
Η στείρα κριτική και η μικροκομματική προ-

σέγγιση αυτή την περίοδο δεν είναι μόνο καταδικαστέα αλλά και καταστροφική. Οξύνει
την αντιπαράθεση και υψώνει τείχη εκεί που
θα έπρεπε να καλλιεργηθεί η επαναπροσέγγιση και η συνεργατική δράση.
Κάποιοι πολιτικοί αρχηγοί και υπαρχηγοί φαί-

νεται πως έχουν ζοριστεί πολύ από τον εγκλεισμό εξαιτίας κορωνοϊού και δεν αντιλαμβάνονται πως ο ρόλος τους πρέπει να διαφοροποιηθεί. Δεν μπορούν να συνεχίζουν να
πουλούν πνεύμα και... τζάμπα κριτική χωρίς
εισηγήσεις. Την αναγνώριση της κατάστασης
ο καθένας μπορεί να την κάνει, στην αντιμετώπισή της είναι που δοκιμάζονται όσοι προτείνουν λύσεις και κυρίως όσοι λαμβάνουν
αποφάσεις. Όσο κι αν πονάει μερικούς τα μέτρα που μέχρι σήμερα τουλάχιστον έχουν ληφθεί και αποτελεσματικά αποδείχθηκαν και
εντός των προτάσεων των επιστημόνων ήσαν.
Πολύ περισσότερο, αποτελούσαν σύνθεση
προτάσεων και των ίδιων των κομμάτων. Και
ακόμη περισσότερο, οφείλονται στην πειθαρχία του λαού στο όνομα του οποίου η πολιτική
ηγεσία ομιλεί.
Ο υπουργός Οικονομικών το έθεσε ξεκάθαρα

και χωρίς περιστροφές: Η φάση στην οποία
εισερχόμαστε μετά την πρώτη χαλάρωση των
μέτρων είναι η πιο δύσκολη και πιο επικίνδυνη και θα κρίνει την επιτυχία των επόμενων
φάσεων αλλά και την ανάκαμψη της οικονομίας. Όπως είπε: «κάνουμε ένα βήμα μπροστά αλλά αν δεν τηρήσουμε τους κανόνες αυτή τη δεύτερης δύσκολης φάσης τότε μπορεί

Επιλογή και επιμέλεια:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

3.V.1940

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ: Η ελβετική αστυνομία συνέλαβε τον πρώην

Περουβιανόν διπλωμάτην Κάρλος Μπάκουλα, τον επιλεγόμενον «βασιλέα των ναρκωτικών», ο οποίος υπήρξεν ο κυριότερος ήρως του σκανδάλου που εξερράγη τον Ιούνιον
του 1938, όταν απεκαλύφθη ότι ο Μπάκουλα ήτο επί κεφαλής μιας διεθνούς οργανώσεως λαθρεμπόρων ναρκωτικών.
Εκ των ανακρίσεων διεπιστώθη ότι ο Μπάκουλα, επωφελούμενος των ευκολιών τας οποίας του εξησφάλιζεν η διπλωματική του ιδιότης, μετέφερε εις διάφορα κράτη τεραστίας
ποσότητας ναρκωτικών. Εις εξ ταξίδια από την Ευρώπην εις
την Νέαν Υόρκην μετέφερεν ενάμισυ τόνον ηρωίνης.

Και μίλησε για την ανάγκη συνεργασίας των

πολιτικών δυνάμεων για να μη χρειαστούμε
νέο μνημόνιο. Κάποιοι βιάστηκαν να μιλήσουν
για κινδυνολογία χωρίς να απαντούν στην
αναφορά του Πετρίδη ότι «προσπαθούμε συναινετικά να βρούμε εκείνες τις συγκλίσεις οι
οποίες χρειάζονται. Φυσικά έχει 35 μέρες
που προσπαθούμε να βρούμε τις συναινέσεις
για το σχέδιο των κρατικών εγγυήσεων, κάτι
το οποίο άλλες χώρες θα είχαν ήδη εφαρμόσει και επιχειρήσεις θα το είχαν ήδη χρησιμοποιήσει και θα είχαν εξοφλήσει με φθηνό δανεισμό και με κρατική εγγύηση προμηθευτές
τους ή οτιδήποτε άλλο».
- Μήπως αντί για εύκολη κριτική και συνθή-

ματα περί κινδυνολογίας να κάτσουν οι πολιτικοί να αποφασίσουν και να τοποθετηθεί
υπεύθυνα η Βουλή για το θέμα;
- Έχουν άραγε συνειδητοποιήσει όλες οι πο-

λιτικές ηγεσίες πως εκείνο που κρίνεται αυτή
την περίοδο είναι και η δική τους υπευθυνότητα και αξιοπιστία; Και ότι δεν θα μπορούν
για πολύ να την υπερασπίζονται μόνο με συνθήματα;

Συζητήσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση

της OLAF, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης, ότι «Μέλη πολιτικών
κομμάτων από δύο διαφορετικά κράτη μέλη
παραβίασαν τους κανόνες του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, μεταφέροντας μέρος των μισθών τους στα ταμεία των εθνικών κομμάτων”. Αναφέρθηκε μάλιστα πως από την
έρευνα διαπιστώθηκε πως «τα μέλη ενός πολιτικού κόμματος αύξησαν επίσης τον μισθό
των βοηθών τους, ώστε να μπορούν να κάνουν επιπλέον εισφορές”.
- Έχει άραγε το θέμα κάποια σχέση με την

Κύπρο;
Είναι νωπά ακόμα τα γεγονότα που προκάλε-

σαν θύελλα στην ΕΔΕΚ και τη διαγραφή του
Παπαδάκη με συνοπτικές διαδικασίες, αλλά
και οι φήμες που μιλούσαν για κόντρα μεταξύ
ΑΚΕΛ και Νιαζί Κιζίλγιουρεκ, η οποία, ωστόσο, διαψεύστηκε γρήγορα.
- Θα μάθουμε άραγε για ποιες χώρες και ποια

κόμματα μιλά η OLAF;
ΚΟΥΙΖ: Ποιος θα καταφέρει πρώτος να πετύ-

χει συνεργασία με τον πρίγκιπα Νικόλαο για
σημαντικά και επείγοντα θέματα που οδηγούνται στη Βουλή; Ο Φούλης ή ο Άντρος;

Με άριστα
το 10

80 χρόνια πρίν στην «Κ»

κατέστη εις ημάς προφανές προ τινων ημερών, ότι ήτο αδύνατον λόγω της γερμανικής τοπικής αεροπορικής υπεροχής
να αποβιβάσωμεν μεγάλα πυροβόλα και τανκς [στη Νορβηγία], τα οποία ήσαν απαραίτητα, διά να δυνηθούν τα στρατεύματά μας να αντιστούν εις την εκ νότου
προέλασιν του εχθρού.
Κατά συνέπειαν εκρίναμεν την παρελθούσαν εβδομάδα ότι πρέπει να εγκαταλείψωμεν πάσαν ιδέαν καταλήψεως του Τρόντγιεμ
εκ νότου και ότι επομένως πρέπει να αποσύρωμεν τα στρατεύματά μας εκ της περιφερείας αυτής και να τα μεταφέρωμεν αλλαχού. Η επιχείρησις της αποχωρήσεως ενώπιον του εχθρού έχει αναγνωρισθή ως μία των λεπτοτέρων και δυσχερεστέρων στρατιωτικών επιχειρήσεων. Οπωσδήποτε εις την παρούσαν περίπτωσιν εξελίχθησαν τα πράγματα ευνοϊκώς δι’ ημάς».

να κάνουμε και δύο βήματα πίσω. Και δύο βήματα πίσω θα είναι καταστροφικά τόσο για
την υγεία μας όσο και για την οικονομία».

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

Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

ΑΠΟΣΥΡΣΗ: [Τσάμπερλαιν] «Υπό τας κρατούσας συνθήκας,

-Παιδιά είναι απλό ή θα τον φάμε τον κορωνοϊό ή θα μας φάει.

1

7

τρεχείς στον φίλο μου τον Ντόναλντ
που είπε πως θα δοκιμάσει το dettol ως
ενέσιμο για την θεραπεία του κορωνοϊού. Δηλαδή τη σπιτική ζιβανία που πίνουν κάποιοι στην Κύπρο για να σκοτώσει τον ιό, το θεωρούν πολύ καλύτερο;
Άσε που το dettol είναι πιο δυσεύρετο
από τη χλωροκίνη.

Στους κακόπιστους. Πήγε που λέτε

ο Σούγκαρ να πάρει ένα ταπεινό κοτόπουλο από την ψησταριά, του κέρασαν μια ζιβανία σαν pop star που είναι
και οι αχρείοι οι χαφιέδες τον κάρφωσαν στα όργανα. Τριακόσια ευρώ πρόστιμο για ένα κοτόπουλο, σου λέει.
Αδικία.

2

8

νες και έπαιρνες take away από το
Nippon, ξέρεις εσύ από την πίσω πόρτα
που πάνε οι Σκαλιώτισσες, μέχρι σήμερα
να τα έπινες τα ουισκάκια σου εκεί αστυνομία δεν θα περνούσε ούτε απ έξω.

3

λία. Ο Sugar είναι ιδέα, δεν είναι
ένας απλός βουλευτής. Είναι ο τελευταίος των Μοϊκανών, είναι ο απόγονος
της πολιτικής γενιάς των Γιωρκάτζη,
Τάσσου, Μακαρίου και Γρίβα μαζί. Είναι η Carreta Carreta προς εξαφάνιση
των πολιτικών που η μαγκιά είναι υπεράνω του νόμου. Οι μάγκες κώλωναν
στα κέρφιου το 1950; Έμεναν σπίτι
στους περιορισμούς των 60ς; Όχι βέβαια. Τα κέρφιου ήταν γι’ αυτούς. Για
να κυκλοφορούν μόνοι.

4

Στην Αννα. Δώδεκα κι ούτε ένα τη-

λεφώνημα τραγουδάνε μαζί ΚΕΒΕ,

Στους συμβούλους. Πρόεδρε Φού-

λη, αυτός ο Κυριάκος μας έστειλε
τους αναπληρωματικούς του social team του; Απλώς λέω γιατί τα βιντεάκια
και τα ποστ είναι λίγο επαρχιώτικα. Σαν
την οπτική γωνία που μας βλέπουν και
από το Μαξίμου δηλαδή.

Στην ελίτ. Ενώ Sugar μου αν πήγαι-

Στο Icon. Όχι του Μισιρλή, του Κου-

Στο σωστό. Την έπεσαν οι κακεν-

«Αν επιμένεις να λες ότι τα πράγματα θα πάνε άσχημα, έχεις πολλές πιθανότητες

να γίνεις προφήτης». Ιsaac Bashevis Singer
ΟΕΒ και λοιπές επιχειρήσεις και επιχειρηματίες, ενώ κάθονται σε αναμμένα
κάρβουνα αναμένοντας τον νόμο για
τις κρατικές εγγυήσεις δανείων προς
την αγορά. Ένα τηλέφωνο που έμεινε
νεκρό.

5

Στο Τζακ Ποτ. Όσοι πάντως έπαιξαν

στο (παράνομο) στοίχημα πως ο
Healthy θα εμφανιζόταν 20:33, sharp,
τα πήραν μόνοι τους και έφυγαν. Όχι
δεν θα έρθει κόκκινος φάκελος στον

Κούμα. Και να ερχόταν, όμως, θα μας το
έλεγε του χρόνου.

6

Στο τρολ. Αυτή, όμως, η ιδιαίτερη

μνεία του Healthy πως θα ανοίξουν τα ταξιδιωτικά γραφεία ήταν η
επιτομή του αυτοτρολαρίσματος. Με
κλειστά τα αεροδρόμια ανοικτά τα ταξιδιωτικά γραφεία. Μετά έκανε και
μια τοποθέτηση προϊόντος στην εκπομπή του: Ανοίγουν και τα πρακτορεία στοιχημάτων.

9

Στην Πυθία. Μόνο ο Προ Προ μπο-

ρούσε να μιλά για μια ώρα πως θα
λειτουργήσει ξανά τα σχολεία και μετά όλοι να ρωτούν αν θα ανοίξουν ή
όχι. Μου θύμισε τις ένδοξες μέρες της
παλιάς παρέας του Αιγαίου που μιλούσαν μέχρι το πρωί και έφευγαν με τη
χαραυγή και δεν είχαν πει τίποτα. Δεν
κακοτυχίστηκε βέβαια κανείς από
δαύτους.

10

Στο τέλος. Η υφήλιος σε καραν-

τίνα, ο Τραμπ κάνει ενέσιμο Dettol, και ξαφνικά επιβεβαιώνουν οι Αμερικανοί την ύπαρξη UFO! Και ο Σάκης
εκτός δημοσιότητας. Το τέλος του κόσμου.
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Αρχισυντάκτης: ΑΛΚΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ • Υπεύθυνος Υλης: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ • Υπεύθυνος Ατελιέ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
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ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, διασκευή
ή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε
τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.
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Ο ιός αλλάζει το τουριστικό προφίλ της Κύπρου
Το πλάνο της χώρας για τον εγχώριο τουρισμό και ποιες οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται από τη βρετανική και τη ρωσική αγορά
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Με συγκρατημένη αισιοδοξία αντιμετωπίζει την υγειονομική κρίση
στον τουριστικό τομέα, το Υφυπουργείο Τουρισμού. Πολιτική ηγεσία
και επιχειρηματίες φαίνεται να είναι
προετοιμασμένοι για το χειρότερο
σενάριο, ωστόσο με τα σημερινά
δεδομένα, σε τοπικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο, οι παράγοντες της τουριστικής βιομηχανίας αντιμετωπίζουν
την δύσκολη κατάσταση, στη λογική
του μισογεμάτου ποτηριού. Έχοντας
ενώπιόν τους τα αποτελέσματα της
πανδημίας, μια πρώτη εκτίμηση
ανεβάζει τις απώλειες των εσόδων
της φετινής χρονιάς, στο 70% των
περσινών (2,7 δισ. ευρώ), μια αποτίμηση που όσο και αν ακούγεται
οξύμωρο, αποτελεί το καλό σενάριο.
Στο κακό σενάριο, επίσημα γίνεται
λόγος για καθολική καθίζηση των
εσόδων. Στη λογική της θετικής επιδημιολογικής εικόνας της Κύπρου
αλλά και των θετικών δεδομένων
από τουριστικές αγορές που ενδιαφέρουν το εγχώριο τουριστικό προϊόν, ο στόχος που έχει τεθεί και αν
καλυφθεί θα αποτελέσει επιτυχία
είναι το υπόλοιπο 30% των περσινών
εσόδων. Επιτυχία που θα κριθεί:
G Από τα αποτελέσματα των χαλαρώσεων των περιοριστικών μέτρων.
G Την καλή επιδημιολογική πορεία
χωρών με τουριστικό ενδιαφέρον.
G Να μην υπάρξει δεύτερο κύμα
της πανδημίας το ερχόμενο φθινόπωρο.
Ειδικά η επανάκαμψη του ιού,
θεωρείται ότι θα δώσει τη χαριστική
βολή στη φετινή τουριστική περίοδο, μιας και οι σχεδιασμοί που
έχουν γίνει στο Υφυπουργείο Τουρισμού θεωρούν πως αν υπάρχει
μια περίπτωση κάλυψης μέρους
των απωλειών, αυτή τοποθετείται

το ερχόμενο φθινόπωρο με επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου
κατά ένα μήνα. Ωστόσο, σε επιτελικό επίπεδο η κρίση της πανδημίας, πιστεύεται πως δημιουργεί
τεράστιες ευκαιρίες για τα επόμενα
χρόνια, με τον υφυπουργό Τουρισμού Σάββα Περδίο να επιβεβαιώνει
ρεπορτάζ της «Κ» ότι ο κορωνοϊός
αλλάζει το προφίλ του τουριστικού
προϊόντος της Κύπρου.
Για τον υφυπουργό Τουρισμού,
ο εμπλουτισμός του τουριστικού
προϊόντος είναι μονόδρομος. Επικαλούμενος την υγειονομική κρίση
και τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται, ο Σάββας Περδίος θεωρεί
πως ο εγχώριος τουρισμός είναι μονόδρομος να προσαρμοσθεί στην
νέα κατάσταση πραγμάτων, με τους
τουρίστες να επιλέγουν περιοχές
και χώρους διαμονής με χαμηλό
υγειονομικό ρίσκο. «Εκεί που πιστεύω ότι θα υπάρξουν διαφορές,
όσο παράξενο και αν ακούγεται,
είναι ότι θα υπάρξει μερίδα της αγοράς που για παράδειγμα θα είναι διστακτική να επιλέγει ξενοδοχεία.
Θα υπάρξει μερίδα τουριστών που
θα επιλέγει επαύλεις ή μικρότερα
ξενοδοχεία καθώς και προορισμούς
μακριά από την πολυκοσμία. Θα δώσει ώθηση στην αναζήτησης της
φύσης και ναι θα υπάρχει ζήτηση,
και γι΄αυτό το διαφορετικό. Πρέπει
να δουλέψουμε για εμπλουτισμό
του τουριστικού προϊόντος ώστε να
συνάδει με τα νέα δεδομένα», είναι
το μήνυμα του Υφυπουργού Τουρισμού, ο οποίος δεν παρέλειψε να
τονίσει πως η υγειονομική κρίση
πρόλαβε την Κύπρο στο στάδιο υλοποίησης του νέου Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου.

Η στόχευση

Το άνοιγμα της τουριστικής περιόδου τοποθετείται αρχές του ερ-

ελπίζουμε να προστεθούν και αυτές
οι αγορές μέσα στον Αύγουστο».
Παρά τα όσα λέγονται ο κ. Περδίος
δεν συμμερίζεται τις εκτιμήσεις ότι
η τουριστική αγορά της Βρετανίας
είναι χαμένη, λόγω της επιδημιολογικής εικόνας της χώρας. Η ίδια
άποψη εκφράζεται και για τη ρωσική
αγορά. «Οι ενδείξεις που υπάρχουν
είναι πως οι συγκεκριμένες αγορές
θα καθυστερήσουν περίπου ένα
μήνα, σε σχέση με τις υπόλοιπες».

Η Ελλάδα

Το άνοιγμα της τουριστικής βιομηχανίας τοποθετείται αρχές Ιουλίου, αν όλα
εξελιχθούν ομαλά από επιδημιολογικής απόψεως και θα πραγματοποιηθεί σε
δύο κύματα με διαφορά ενός μήνα. Με τα σημερινά δεδομένα η βρετανική και
η ρωσική τουριστική αγορά δεν θεωρούνται χαμένες αγορές.
χόμενου Ιουλίου και θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τα όσα παρουσίασε στην «Κ» ο κ. Περδίος, σε
δυο φάσεις. Με την ελπίδα ότι όλα
θα κυλήσουν ομαλά κατά τις δυο
φάσεις χαλάρωσης των περιορισμών, η Κύπρος θα είναι έτοιμη να
δεχθεί τους πρώτους τουρίστες αρχές Ιουλίου. Στους σχεδιασμούς που
έχουν γίνει, αυτό χαρακτηρίζεται
το καλύτερο σενάριο. Το χειρότερο
θα είναι να μην υπάρξει υγειονομική
βελτίωση σε καμία χώρα από τις
χώρες που στοχεύει τουριστικά η
Κύπρος, με αποτέλεσμα να χαθεί η
τουριστική σεζόν. «Όλες οι χώρες
κάνουν ανοίγματα, χαλαρώσεις και
υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποιοι προορισμοί θα μπορέσουν να μας στείλουν κόσμο, έστω δειλά-δειλά τον
Ιούλιο. Εάν υπάρξουν επιπλοκές,
δυστυχώς θα πάμε στο χειρότερο

σενάριο» είναι η επισήμανση του
Υφυπουργού Τουρισμού.
Οι σημαντικές αποφάσεις για το
άνοιγμα της τουριστικής βιομηχανίας θα παρθούν περί τα μέσα Ιουνίου, στη βάση των επιστημονικών
και επιδημιολογικών δεδομένων
της κάθε χώρας. Με βάση τους προγραμματισμούς, το άνοιγμα θα πραγματοποιηθεί σε δυο κύματα. Με τα
σημερινά επιδημιολογικά δεδομένα
στο πρώτο κύμα του ερχόμενου Ιουλίου συγκαταλέγονται χώρες της
Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης καθώς και χώρες της περιοχής. «Για
Ιούλιο, φαίνεται πως πάνε καλά Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, Νορβηγία,
Σουηδία, Ελλάδα, Ισραήλ και κάποιες
χώρες του Αραβικού Κόλπου. Αυτές
είναι οι επιλογές μας για τον Ιούλιο.
Μετά, ανάλογα με την πως πάει η
κατάσταση σε Βρετανία και Ρωσία,

Στο περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί, Κύπρος και Ελλάδας έχουν
περιθώρια αλληλοβοήθειας πιστεύει
ο Υφυπουργός Τουρισμού, αποκαλύπτοντας πως υπάρχει σχετικό ενδιαφέρον. «Η Κύπρος ανέκαθεν
έστελνε τουρισμό στην Ελλάδα, ελπίζω φέτος να γίνει και το αντίθετο.
Αλλά είμαστε επιφυλακτικοί ή προσεχτικοί στο τι περιμένουμε. Υπάρχει η ψυχολογία του κόσμου, και
στις δυο χώρες, ο οποίος προέρχεται
από μια τριμηνιαία δύσκολη οικονομική περίοδο. Το θετικό με την
Ελλάδα είναι η κοντινή απόσταση
και μπορούμε να προσελκύσουμε
τουρισμό την τελευταία στιγμή. Το
ίδιο θα ισχύει και για Ελλάδα από
Κύπρο». Στο άλλο κομμάτι συνυφασμένο με τον τουρισμό, το άνοιγμα των αεροδρομίων, οι περιορισμοί
θα αρθούν στα μέσα Ιουνίου. Ο κ.
Περδίος εξήγησε στην «Κ» και το
πώς θα ανοίξουν τα δυο αεροδρόμια.
«Υπάρχει μια συλλογική προσπάθεια
σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να χαραχθεί μια κοινή πολιτική, ένα κοινό
πρωτόκολλο διακίνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα βοηθήσει
όλες τις χώρες. Εάν κάθε χώρα κινηθεί αυτόνομα, θα προκληθούν
προβλήματα με τις εταιρείες, τα
τουριστικά γραφεία αλλά και τους
ίδιους τους τουρίστες».

Ανατολική
Μεσόγειος
Ο Υφυπουργός Τουρισμού

επιβεβαίωσε τις πληροφορίες της «Κ» και για τις προοπτικές του τουριστικού προϊόντος της Ανατολικής Μεσογείου, για τα επόμενα δυο
χρόνια. Ιδιαίτερα προσεχτικός στις εκτιμήσεις του, ο κ.
Περδίος θεωρεί πως δεν θα
παρατηρηθεί μαζική μετακίνηση τουριστών από την Δυτική στην Ανατολική Μεσόγειο, μέσα σε μικρό διάστημα, παρά ταύτα οι χώρες της
Ανατολικής Μεσογείου θα
επωφεληθούν από την καλή
εικόνα που υπάρχει στην διαχείριση της επιδημίας. Εκτός
από την Κύπρο, σύμφωνα με
τον κ. Περδίο, ενδιαφέρον
τουριστικό φαίνεται να
υπάρχει για την Μάλτα, την
Ελλάδα, το Ισραήλ. «Θεωρώ
ότι και η Τουρκία θα είναι μέσα στους κερδισμένους της
χρονιάς κάτι που σημαίνει,
ναι, λιγότερος ο ανταγωνισμός αλλά πολύ έντονος για
τη χρονική στιγμή που θα θέλουμε τουρίστες». Για την
Κύπρο η φετινή χρονιά, αν
όλα εξελιχθούν ομαλά, θα είναι μια ευκαιρία να προσεγγίσει αγορές που και στο παρελθόν στόχευε. «Πρέπει να
είμαστε έτοιμοι από υγειονομικής απόψεως. Το στοίχημα
δεν είναι ότι διαχειριστήκαμε σωστά την πανδημία, αλλά και ότι θα την διαχειριστούμε εξίσου το ίδιο, μέχρι
το τέλος της σεζόν».
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H παιδεία έχασε το στοίχημα του εκσυγχρονισμού
Η πανδημία ανέδειξε την ανεπάρκεια ενός εκπαιδευτικού συστήματος, που ήταν πάντα υποσημείωση για το πολιτικό σύστημα
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
Στη Νέα Ζηλανδία, τα σχολεία έχουν
ανοίξει επισήμως στο πλαίσιο χαλάρωσης των μέτρων της κυβέρνησης, ωστόσο, σύμφωνα με τα
δημοσιεύματα, μόνο ένα στα έξι
σχολεία αναμένεται να λειτουργήσει κανονικά, καθώς οι γονείς φοβούνται το ενδεχόμενο εξάπλωσης
του ιού. Στην περίπτωση όμως της
Νέας Ζηλανδίας, έστω κι αν οι γονείς φοβούνται για την επιστροφή
των παιδιών τους στα θρανία, υπάρχει η εναλλακτική συνέχισης των
μαθημάτων από το σπίτι, καθώς η
κυβέρνηση φρόντισε να ενεργοποιήσει πλήρως την πολιτική της
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Είχε
αποστείλει αυτό το διάστημα του
εγκλεισμού, 11.250 ηλεκτρονικές
συσκευές σε μαθητές που δεν έχουν
πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Παρείχε πρόσβαση στο διαδίκτυο σε άλλους 6.700 μαθητές,
οι οποίοι δεν είχαν τέτοια ευχέρεια,
ενώ τα αντανακλαστικά λειτούργησαν αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση των αυστηρών μέτρων με
649.000 να παρακολουθούν μαθήματα μέσω εκπαιδευτικών κανα







Μία εικοσαετία συνεχών
αλλαγών στην εκπαίδευση, οι οποίες δεν στέριωναν λόγω της απουσίας
μακρόπνοου σχεδιασμού.
λιών κατά τις τρεις πρώτες μέρες
του lockdown. Στην περίπτωση
της Δανίας έχει ήδη σχεδιαστεί η
επιστροφή στα σχολεία, δίδοντας
ιδιαίτερη έμφαση στο να τηρούνται
τα μέτρα, με τη μείωση των μαθητών ανά τάξη, αλλά και με συγκεκριμένο σχεδιασμό που θα περιορίζει χωροταξικά τους μαθητές
κατά τα διαλείμματα. Και στην Αυστρία έχει ήδη βγει το πλάνο με
βάρδιες στην παρακολούθηση μαθημάτων και τη μείωση μαθητών
ανά τάξη. Στην Κύπρο, πέραν των
τελειοφοίτων που επιστρέφουν για
διαδικαστικούς λόγους στα θρανία,
οι υπόλοιποι μαθητές βρίσκονται
ακόμα στο περίμενε των εξαγγελιών
και των σχεδιασμών του υπουργείου για το αν θα επιστρέψουν
στα σχολεία, αν θα δώσουν εξετάσεις ή όχι, ενώ πολλοί είναι εκείνοι
που μένουν εκτός της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για μία σειρά
λόγων. «Άλλα ήθη, άλλα μεγέθη
και άλλα έθιμα» λένε διάφοροι πολιτικοί κύκλοι θεωρώντας πως η
εκπαίδευση στην Κύπρο, δεν μπορεί να μπει σε μια διαδικασία σύγκρισης με τις παραπάνω χώρες.
Η αλήθεια, ωστόσο, είναι πως
δεν τίθεται θέμα, ούτε ηθών ούτε
εθίμων, αλλά χρόνιων προβλημάτων που κρύβονταν μέχρι και την
πανδημία κάτω από το χαλί και κατέδειξαν πως το εκπαιδευτικό σύστημα βρίσκεται εδώ και καιρό
στον αυτόματο πιλότο. Το ερώτημα
είναι αν με δεδομένες και τις προκλήσεις της επόμενης χρονιάς το
Υπουργείο Παιδείας θα μπει σε διαδικασία ολικής αναδόμησης του
εκπαιδευτικού συστήματος.
Τα προβλήματα, λοιπόν, κρύβονταν χρόνια κάτω από το χαλί
της εκπαίδευσης, καθώς ουδέποτε

η παιδεία αποτέλεσε την προτεραιότητα οποιασδήποτε κυβέρνησης. Ήταν περισσότερο μία υποσημείωση στην πολιτική ατζέντα
τους. Ενδεικτικό της σημασίας που
δίδεται το πρόσφατο περιστατικό
από την ηγεσία της κυβερνώσας
παράταξης (ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ
Αβέρωφ Νεοφύτου και αντιπρόεδρος-μέλος της Επιτροπής Παιδείας Ευθύμιος Δίπλαρος), η οποία
κατέχει και την προεδρία στην Επιτροπή, κατά τον εγκλεισμό, που
έθιξε πρώτα το άνοιγμα των ναών
χωρίς να κάνει αναφορά και εισηγήσεις σε σχεδιασμό επαναλειτουργίας των σχολείων. Ανέκαθεν,
όμως, η όποια προσπάθεια αλλαγών
στην εκπαίδευση έβρισκε αδιαπέραστους τοίχους, είτε γιατί το σύστημα όπως είχε διαμορφωθεί όλα
αυτά τα χρόνια δεν μπορούσε να
απορροφήσει τις όποιες αλλαγές,
είτε γιατί κλωτσούσε ο ισχυρός εκπαιδευτικός συνδικαλισμός και οι
εκπαιδευτικοί εταίροι. Αλλαγές έγιναν πολλές κατά την τελευταία εικοσαετία, όμως τίποτα δεν μπορούσε να στεριώσει δεδομένων
των παραπάνω, αλλά και της απουσίας ενός μακρόπνοου σχεδίου.
Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός
ότι μέχρι τώρα οι επιλογές των πολιτικών προϊσταμένων δεν ήταν
πολιτικές, αλλά πρόσωπα που είχαν
περισσότερο τη νοοτροπία άβουλων λειτουργών χωρίς όραμα, χωρίς
τη διαλλακτικότητα και διαλεκτικότητα να χειριστούν τις ιδιομορφίες που φέρει το όλο εκπαιδευτικό
οικοδόμημα, ήταν αρκετό για να
κρατήσει την εκπαίδευση πίσω.
Σε αυτό, βεβαίως, βοήθησε και η
χρόνια εμπλοκή της Εκκλησίας.
Ενδεικτική η περίπτωση του Κώστα
Καδή και του Κώστα Χαμπιαούρη.
Δύο πρόσωπα με ανύπαρκτο πολιτικό υπόβαθρο, αλλά με μοναδικό
όπλο τις διασυνδέσεις τους με την
Αρχιεπισκοπή. Ο πρώτος διεκδίκησε τη μετάθεσή του στο Υπουργείο Γεωργίας κατά τη δεύτερη διακυβέρνηση, όταν υποψιάστηκε τον
πονοκέφαλο που θα τους προκαλούσε η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και ο δεύτερος μετακόμισε
με το αζημίωτο στα ορεινά, όταν
κατάφερε να συγκρουστεί με όλες
τις εμπλεκόμενες ομάδες και να
πάρει βήματα πίσω την όποια προσπάθεια σωστής μεταρρύθμισης
του εκπαιδευτικού συστήματος.

Οπως το Εσωτερικών
Το πρώτο πολιτικό πρόσωπο
που διορίζεται μετά από καιρό είναι
ο Πρόδρομος Προδρόμου, που διορίζεται σε μία κακή χρονική συγκυρία. Είναι πρώτα και κύρια πολιτικός προϊστάμενος, ενός δαιδαλώδους υπουργείου που –εκτός
από την παιδεία έχει υπό στις αρμοδιότητές του, τον πολιτισμό, τη
νεολαία και πλέον τον αθλητισμό–
θυμίζει το Υπουργείο Εσωτερικών
επί εποχής Βενιαμίν και αυτό σίγουρα δεν βοηθά την όποια βελτίωση. Δεν κέρδισε ακόμα τις συνδικαλιστικές οργανώσεις καθώς –
ακόμα και από τους εκπαιδευτικούς
κύκλους του ΔΗΣΥ– τον συνδέουν
με την κρίση της παιδείας το καλοκαίρι του 2018 και σε αυτό το
κλίμα καλείται να διαχειριστεί την
κρίση, να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της πανδημίας, χωρίς καμία
απολύτως περίοδο χάριτος.

Στοίχημα
η νέα χρονιά
Μπορεί η κρίση του κορωνοϊ-

Ο Πρόδρομος Προδρόμου αποτελεί το πρώτο πολιτικό πρόσωπο που αναλαμβάνει το Yπουργείο Παιδείας, σε μία

κακή χρονική συγκυρία, με το υπουργείο να διευρύνεται και έχοντας να διαχειριστεί μία πρωτόγνωρη κρίση.

ού να αποτελέσει την απαρχή για την βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος,
όπως το γνωρίζαμε μέχρι τώρα; Για να είμαστε δίκαιοι, λίγες είναι οι χώρες που απέδειξαν πως είναι απολύτως
έτοιμες να αντεπεξέλθουν
σε πρωτόγνωρες κρίσεις
στον τομέα της εκπαίδευσης.
Ούτε και η Μεγάλη Βρετανία
για παράδειγμα κατάφερε να
περάσει το τεστ της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς η παρουσία μαθητών
ήταν ήδη μειωμένη και μειώνεται ακόμη περισσότερο
με την πάροδο του χρόνου.
Όμως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ίσως να αποτελεί
το επιστέγασμα της όλης κατάστασης. Η χρονιά, όπως
όλα δείχνουν, χάνεται, με την
προσοχή να στρέφεται στην
επόμενη χρονιά, η οποία θα
επιμηκυνθεί δεδομένων και
των δηλώσεων του κ. Προδρόμου. Εκεί θα διαφανεί
κατά πόσο το υπουργείο είναι έτοιμο για τομές, χρησιμοποιώντας εξοπλισμό και
τεχνογνωσία που αναγκάστηκε να εφαρμόσει όλο αυτό το διάστημα, ή αν θα τρέχει να καλύψει μηχανικά την
ύλη, χάνοντας για ακόμη μία
φορά το τρένο για τον σχεδιασμό ενός μακρόπνοου
σχεδιασμού στην παιδεία.

Αναλφαβητισμός και ανεπάρκεια στον εξοπλισμό
Η απουσία περιόδου χάριτος φάνηκε ξεκάθαρα κατά συνέντευξη
Τύπου της περασμένης Παρασκευής. Ενώ τα υπόλοιπα υπουργεία έθεταν χρονοδιαγράμματα
και λεπτομέρειες επί των διαδικαστικών της άρσης μέτρων στο ζήτημα της παιδείας είδαμε εξαγγελία
προθέσεων. Δεν ήταν δηλαδή σαφής στη διαδικασία επιστροφής
των τελειοφοίτων, στην ύλη των
παγκύπριων εξετάσεων, αλλά και
στο πότε θα διεξαχθούν οι εξετάσεις. Όμως πέραν των τελειοφοίτων, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο
επιστροφής κι άλλων μαθητών
που είχαν ήδη ετοιμαστεί για διακοπές, χωρίς, ωστόσο, να δώσει
είτε ημερομηνία, είτε να ξεκαθαρίσει ποιες τάξεις θα επιστρέψουν
και πώς. Μία διάσκεψη που προκάλεσε περισσότερες απορίες παρά
να λύσει τις υφιστάμενες.
Όμως η απουσία απαντήσεων
στη συνέντευξη Τύπου οφείλεται
στο γεγονός ότι το υπουργείο δεν
ήταν έτοιμο για ένα πλάνο σταδιακής επιστροφής κι άλλων μαθητών
πέραν των τελειοφοίτων, καθώς
σε αυτό εμπλέκονται και παρεμβαίνουν διάφοροι παράγοντες. Σε
αντίθεση με τα άλλα υπουργεία,
τα οποία είχαν λάβει επιπλέον κονδύλι για τη διαχείριση της κρίσης,
κάτι τέτοιο δεν έγινε και για την
παιδεία. Ήδη ακόμη γίνεται σχε-

διασμός για την επιστροφή των τελειοφοίτων, ενώ για την επιστροφή
των υπόλοιπων τάξεων, πολλοί
είναι εκείνοι οι εκπαιδευτικοί που
εκφράζουν ενστάσεις για ζητήματα
ασφάλειας –και δικών τους και των
παιδιών– καθώς η δομή των σχολείων είναι τέτοια που δεν μπορεί
να ελέγξει αν κάθε μαθητής θα τηρήσει τα μέτρα. Από αρμόδιους εκπαιδευτικούς κύκλους θεωρείται
δεδομένο το γεγονός ότι δεν θα
διεξαχθούν εξετάσεις σε άλλες τάξεις, με τον Πρόδρομο Προδρόμου,
ωστόσο, να μην το λέει επίσημα
για μία σειρά λόγων και κυρίως για
να μη σημάνει από τώρα λήξη της
σχολικής χρονιάς, με ό,τι κι αν αυτό
συνεπάγεται. Για την επιστροφή
κι άλλων μαθητών στα σχολεία πιέζουν οικονομικοί κύκλοι που θεωρούν κάτι τέτοιο αναγκαίο για την
επαναδραστηριοποίηση των γονιών
στην εργασία τους αλλά και για
την επανεκκίνηση της οικονομίας.
Όμως, έστω κι αν τα σχολεία
δεν είναι έτοιμα να υποδεχτούν
τους μαθητές, η απάντηση στο
πρόβλημα θα μπορούσε να βρισκόταν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Ο εγκλεισμός έδειξε πρώτα
και κύρια πως η εκπαίδευση δεν
ήταν ποτέ προετοιμασμένη για
τηλεμαθήματα, παρά τις παλαιότερες εξαγγελίες και προθέσεις
διαφόρων κυβερνήσεων συμπερι-

λαμβανομένης και της υφιστάμενης.
Πρώτα και κύρια χρειάστηκε
να περάσει χρονικό διάστημα από
την απόφαση κλεισίματος των
σχολείων μέχρι να αρχίσουν την
εξ αποστάσεως διδασκαλία. Ήταν
αφενός το γεγονός ότι αρκετοί εκπαιδευτικοί δεν είχαν ούτε τις γνώσεις ούτε την άνεση να προχωρήσουν σε τηλεδιάσκεψη, με την
πρώτη βδομάδα να αναλώνεται
σε σεμινάρια εκπαίδευσης καθηγητών πληροφορικής ούτως ώστε
να εκπαιδεύσουν στη συνέχεια
τους συναδέλφους τους. Ήταν
αφετέρου η ανεπάρκεια στον εξοπλισμό των σχολείων. «Μας ζητήθηκε να καταγράψουμε τον τεχνικό εξοπλισμό στα σχολεία μας,
τη στιγμή που δεν έχουμε καλάκαλά ηλεκτρονικούς υπολογιστές»
έλεγαν εκπαιδευτικοί κύκλοι μεταξύ τους. Ήταν όμως και το ζήτημα του εξοπλισμού που είχε ο
κάθε μαθητής. Οι εκπαιδευτικοί
αναλώθηκαν στη διαδικασία καταγραφής όσων μαθητών έχουν
πρόσβαση σε ηλεκτρονική συσκευή για να ενημερώσουν στη
συνέχεια το Υπουργείο Παιδείας
για το πόσοι μαθητές έχουν πρόσβαση και πόσοι όχι.

Οι δωρεές και η ανισότητα
Μία διαδικασία τουλάχιστον
χρονοβόρα. Όμως, έστω κι αν μέχρι

τώρα έγιναν αρκετά μαθήματα,
απ’ όλο αυτό φάνηκε ξεκάθαρα
πως πολλοί ήταν οι μαθητές που
δεν είχαν πρόσβαση στην τηλεκπαίδευση (μη πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, μη πρόσβαση στο διαδίκτυο). Καθόλου τυχαίο
ότι η ανισότητα στην πρόσβαση
μάθησης υπήρξε το κύριο σημείο
αντιπαράθεσης κυβέρνησης-ΑΚΕΛ,
με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να θίγει το γεγονός
ότι «παιδιά στερούνται το βασικό
ανθρώπινο δικαίωμα στην εκπαίδευση».
Το γεγονός μάλιστα ότι η πλειοψηφία των tablet που έχουν δοθεί
είναι από δωρεές μεγάλων εταιρειών και τραπεζών ενίσχυσε την
αίσθηση ότι το Υπουργείο Παιδείας κάθε άλλο από έτοιμο ήταν
να αντιμετωπίσει μία κατάσταση
εκτάκτου ανάγκης όπως κι αυτή.
Βεβαίως σύμφωνα με αρμόδιους
κύκλους, ο υπουργός Παιδείας,
μέσα σε ένα πρωτόγνωρο σκηνικό
προσπαθούσε, να βρει εξοπλισμό
όπου μπορούσε. Στο ίδιο πλαίσιο
εμπίπτει και το γεγονός ότι ενώ
το κρατικό κανάλι και άλλα ιδιωτικά κανάλια, έχουν προθυμοποιηθεί να βοηθήσουν για την τηλεκπαίδευση –τουλάχιστον στις
μικρότερες ηλικίες– κάποια μαθήματα έγιναν αλλά όχι συγκροτημένα και σταθερά.

ΑΡΘΡΟ / Του ΓΙΩΡΓΟΥ Τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
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ασθένεια του κορωνοϊού σίγουρα έχει φέρει τα πάνω
κάτω στις ζωές μας. Οι ανατροπές που ζούμε είναι όντως πρωτόγνωρες και πρωτοφανείς.
Ένα μείζον θέμα που έχει προκύψει τον τελευταίο καιρό είναι
και η παντελής έλλειψη πληροφόρησης, ενημέρωσης για τα παγκόσμια, τα περιφερειακά και τοπικά
προβλήματα. Ξαφνικά έχει σιγήσει
ο κόσμος. Η ειδησιογραφία, κυρίως
στα ραδιόφωνα και τηλεοράσεις,
έχει φτωχύνει, τίποτα δεν ακούγεται, τίποτα δεν γράφεται, τα πάντα έχουν υποταχθεί στην πανδημία
του κορωνοϊού. Σ’ ένα βαθμό είναι
πολύ φυσικό για τις πρώτες μέρες,

Αξιον απορίας, χάθηκαν οι ειδήσεις
όμως δεν μπορεί, είναι αδιανόητο
αυτό που συμβαίνει. Να πέσει ένα
μαύρο πανί συσκότισης διεθνών
προβλημάτων, διενέξεων, φτώχειας
και εξαθλίωσης των λαών και των
χωρών. Τα θέματα της κλιματικής
αλλαγής βρίσκονταν στην ημερήσια
διάταξη στην προ της κορωνοϊού
εποχής. Ξαφνικά χάθηκαν οι ειδήσεις, ο σχολιασμός της επικαιρότητας. Για παράδειγμα πρόσφατα
ο ΟΗΕ κάλεσε τις χώρες να εργαστούν με αποφασιστικότητα στην
αντιμετώπιση της αύξησης της
θερμοκρασίας της γης τα τελευταία
πέντε χρόνια. Καμιά πρωτοβουλία,
καμιά είδηση για το ζωτικό αυτό
θέμα που απειλεί ολόκληρο τον

πλανήτη. Σε τριάντα χώρες σύμφωνα με εκθέσεις των Διεθνών Οργανισμών στην μετά κορωνοϊό εποχή κινδυνεύουν οι ζωές των ανθρώπων και η ύπαρξη τους από
την πείνα και την έλλειψη νερού.
Καμιά είδηση, καμιά ανταπόκριση,
από την παγκόσμια ατζέντα της
ενημέρωσης.
Το lockdown που επιβλήθηκε
στις ζωές των ανθρώπων σε παγκόσμιο επίπεδο συνοδεύεται δυστυχώς και με ένα τεράστιο blackout έγκυρης, έγκαιρης και αντικειμενικής ενημέρωσης. Αφήνω
το γεγονός ότι έχουν παρεισφρήσει
στις ζωές μας και γίνονται περίπου
κανόνας τα fake news! Ο εγκλει-

σμός δεν σημαίνει και δεν συνεπάγεται σε καμιά περίπτωση παράδοση. Οι λαοί δεν σήκωσαν λευκό
μαντίλι και δεν παρέδωσαν τη σκέψη τους, την κρίση τους και πολύ
περισσότερο την συνείδησή τους
σε κανένα «Big Brother» της πνευματικής και μορφωτικής τους αναζήτησης.
Είναι άξιον απορίας πώς ξαφνικά
μαζί με τα διατάγματα επιβλήθηκε
ένα παγκόσμιο σκοτάδι για τις καθημερινές, τις τρέχουσες εξελίξεις.
Την ίδια ώρα που σε παγκόσμιο
επίπεδο, κυβερνήσεις, οργανισμοί,
διεθνή λόμπυ σχεδιάζουν και προγραμματίζουν τις ζωές των ανθρώπων, την ίδια ακριβώς στιγμή οφεί-

λουν οι πάντες να κρατούν σε ενημέρωση τους πολίτες και τους λαούς
όλου του κόσμου. Η σιγή και το
μαύρο στη ζωή μας μόνο απολυταρχικά και δικτατορικά καθεστώτα
μας θυμίζουν.
Οι παγκόσμιοι «image makers»
να είναι σίγουροι ότι οι λαοί και
τα κινήματα δεν σίγησαν ούτε θα
συμβιβαστούν με μια νέα τάξη
πραγμάτων που θα τους καθηλώσει
και θα τους απομακρύνει από το
καθημερινό πολιτικό και κοινωνικό
γίγνεσθαι. Τώρα πειθαρχούν στο
αίτημα για προστασία και φροντίδα
της δημόσιας υγείας, της υγείας
των λαών. Σκέφτονται, όμως, και
αγωνιούν για την επόμενη μέρα

και θα επανέλθουν δριμύτερα στο
προσκήνιο για νέους αγώνες, για
κινητοποιήσεις. Γιατί τα όνειρα σε
καμιά περίπτωση δεν θα σταματήσουν. Θα τα κυνηγούν και θα τα
κυνηγούμε μέχρι την πραγμάτωση
και τη δικαίωσή τους.
Σκεφτόμαστε την επόμενη μέρα
και αγωνιούμε και ανυπομονούμε
τη στιγμή που θα βάλουν μπρος οι
μηχανές, για να κάνουμε τις ζωές
μας πιο όμορφες, πιο ελπιδοφόρες.
Για να συνεχίσουμε το ταξίδι της
ζωής μας και ναι θα τα καταφέρουμε
και αυτή τη φορά.

Ο κ. Γιώργος Τ. Γεωργίου είναι επαρχιακός
γραμματέας ΑΚΕΛ Λεμεσού, βουλευτής.
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Η πανδημία που γίνεται ψηφιακή ευκαιρία

Τα διαχρονικά κενά της δημόσιας υπηρεσίας και οι προτεραιότητες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που ανέδειξε η κρίση
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Με την Κύπρο να βρίσκεται σε διαδικασία αποκλιμάκωσης της πρωτόγνωρης κατάστασης, σε όλο το
φάσμα της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας, επί τάπητος
τίθενται επιτακτικά μια σειρά από
κενά και ελλείψεις, που αναδείχθηκαν μέσα στην περίοδο της υγειονομικής κρίσης. Εκτός από τον τομέα της υγείας που εκ των πραγμάτων φιγουράρει στην κορυφή της
σχετικής λίστας, το αποτύπωμα της
πανδημίας στη δημόσια ζωή και
καθημερινότητα των πολιτών, αναδεικνύει την ανάγκη ριζικών τομών,
αλλαγών και κυρίως ρήξης με νοοτροπίες του παρελθόντος που ταλανίζουν το σύστημα δημόσιας διοίκησης. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους, ο οποίος βρίσκεται βαλτωμένος, σε δαιδαλώδεις
διαδικασίες υλοποίησης αποδεικνύεται, στη μετά κορωνοϊό εποχή,
ως μια επιβεβλημένη ανάγκη, στο
κομμάτι σχεδιασμού αλλά κυρίως
στην υλοποίησή του. Λαμβάνοντας
υπόψη τις έντονες ανησυχίες που
εκφράζονται από την επιστημονική
κοινότητα, για παρόμοιες υγειονομικές κρίσεις στο μέλλον, η ψηφιακή
θωράκιση του κράτους φαντάζει να
είναι τα άλφα και το ωμέγα για να
αντιμετωπιστούν φαινόμενα αδράνειας, όπως εμφανίστηκαν κατά
την περίοδο της πανδημίας. Μια
ανάγκη που γίνεται απολύτως κατανοητή στο κυβερνητικό στρατόπεδο, μιας και στην πράξη αποδείχθηκε πως ουσιώδεις κρατικές υπηρεσίες, λύγισαν υπό το βάρος της
κρίσης αδυνατώντας να ανταποκριθούν στην αποστολή τους, αλλά
και στην διεκπεραίωση υπηρεσιών
σε τομείς απόλυτα συνυφασμένους
με το οικονομικό και επενδυτικό
προφίλ που χτίζει η Κύπρος.

Αν επιχειρηθεί μια πρώτη αποτίμηση των ψηφιακών επιδόσεων
της κρατικής μηχανής, σε συνθήκες
έκτακτης ανάγκης, αυτές αποδείχθηκαν φτωχές παρά την κινητοποίηση της τελευταίας στιγμής για να
καλυφθούν κενά που υπάρχουν δεκάδες χρόνια. Ο προβληματισμός
είναι το βασικό συναίσθημα που
επικρατεί στο νεοσύστατο Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και
Ψηφιακής Πολιτικής, το οποίο προτού βουτήξει στα βαθιά, βρέθηκε
αντιμέτωπο με το μεγαλύτερο στοίχημα. Να ξεπεράσει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα παρωχημένες νοοτροπίες και πρακτικές,
βάζοντας στην προμετωπίδα των
προτεραιοτήτων την αλλαγή πλεύσης, στο κομμάτι σχεδιασμού - υλοποίησης των έργων που θα δώσουν
μια νέα πνοή στη δημόσια διοίκηση,
με θετικές προεκτάσεις στην οικονομία του τόπου. «Αν κάτι μείνει
από αυτή την κρίση είναι ότι εκτιμήσαμε πολύ περισσότερο την αξία
του ψηφιακού μετασχηματισμού,
έργα τα οποία πραγματοποιούνται
και θα μας μείνουν μετά την κρίση»,
είπε στην «Κ» ο Κυριάκος Κόκκινος
υφυπουργός Έρευνας Καινοτομίας
και Ψηφιακής Πολιτικής.

Η τηλεργασία

Στην ιεράρχηση των ζητημάτων
στα οποία θα πρέπει, το επόμενο
διάστημα, να επιδειχθεί ιδιαίτερη
προσοχή, η εργασία εξ αποστάσεως
καταλαμβάνει περίοπτη θέση. Η
αδράνεια που παρουσιάστηκε στον
τομέα της δημόσιας υπηρεσίας, ένεκα των περιοριστικών μέτρων, ξεπέρασε σε κάποιες περιπτώσεις τις
αντικειμενικές δυσκολίες, ένεκα
της απουσίας υποδομών. Κάτι που
γίνεται κατανοητό ακόμα και από
τις συντεχνίες των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίες αναγνωρίζουν πως

Η επόμενη μέρα της υγειονομικής κρίσης φαντάζει ως ένας αγώνας δρόμου
για προσαρμογή της λειτουργίας της κρατικής μηχανής σε συνθήκες έκτακτης
ανάγκης παρόμοιες με αυτής της πανδημίας του ιού.








Πολεοδομία, Κτηματολόγιο, Τμήμα Εφόρου
Εταιρειών, Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη,
Δικαστήρια είναι οι
υπηρεσίες εκείνες όπου
εντοπίζονται κενά στην
ψηφιακή ενίσχυσή τους.
η κρατική μηχανή θα μπορούσε να
σταθεί στα πόδια της και σε καθεστώς περιοριστικών μέτρων. Επί
του προκειμένου ενδιαφέρουσες
είναι οι απόψεις του Κυριάκου Κόκκινου, έτσι όπως τις ανέπτυξε στην
«Κ». «Η τηλεργασία θα πρέπει να
μας μείνει. Στο εξωτερικό που εργαζόμουν τα τελευταία 30 χρόνια,
τις μισές μέρες της εβδομάδας, πρόσφερα τις υπηρεσίες μου από το
σπίτι. Στους υπαλλήλους οι κυβερνήσεις και οι εταιρείες δίνουν κί-

νητρα να εργάζονται από το σπίτι.
Το σκεπτικό είναι απλό. Γιατί να
σπαταλήσουν ένα σημαντικό χρόνο
προσέλευσης και αποχώρησης από
την εργασία και να μην δώσουν κίνητρα να αξιολογείται, η ποιότητα
και ο όγκος εργασίας από το τελικό
αποτέλεσμα και όχι από το χρόνο
φυσικής παρουσίας στο γραφείο;»

Το Δημόσιο

Εκτός από την τηλεργασία που
εκ των πραγμάτων θα είναι μια νέα
μορφή εργασίας στο απώτερο μέλλον, η υγειονομική κρίση ανέδειξε
και τους τομείς εκείνους όπου θα
πρέπει να γίνουν άμεσες παρεμβάσεις. Εν προκειμένω, η υγειονομική
κρίση απέδειξε πως σε έκτακτες περιπτώσεις υπάρχουν οι δυνατότητες
αντιμετώπισης ζητημάτων επείγουσας μορφής. Μια τέτοια περίπτωση,
που ενδεχομένως να αποτελέσει
πιλότο για τις επερχόμενες αλλαγές,
είναι το Υπουργείο Εργασίας και η
ανάγκη να υλοποιηθεί η στήριξη
εργαζομένων και επιχειρήσεων, ψη-

φιακά και σε συνθήκες πανδημίας.
Παρά τα προβλήματα που προέκυψαν σε ένα κομμάτι υλοποίησης, η
κυβερνητική αποτίμηση είναι θετική. Στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων το πρώτο ζήτημα το
οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί
είναι η νοοτροπία που επικρατεί,
με αναπτυξιακά έργα στο δημόσιο.
Ως παράδειγμα, δίνεται το Τμήμα
Εφόρου Εταιρειών. Για το συγκεκριμένο τμήμα, όπως μας είπε ο κ.
Κόκκινος, εδώ και τρία χρόνια προκηρύχθηκε διαγωνισμός για ψηφιοποίηση των υπηρεσιών προς τον
πολίτη και τις επιχειρήσεις. Δυστυχώς, αυτό το έργο, όπως επισημαίνει
ο κ. Κόκκινος, όπως και πολλά άλλα
της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
είναι χρονοβόρα από πλευράς σχεδίασης και υλοποίησης.

Οι αλλαγές

Η προσοχή της κυβέρνησης επικεντρώνεται σε υπηρεσίες του Δημοσίου με τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγής με τους πολίτες. Το πλάνο
πάνω στο οποίο εργάζεται η κυβέρνηση, σύμφωνα με τον κ. Κόκκινο,
είναι πως η ψηφιοποίηση θα προχωρήσει με μικρότερα βήματα και
άσχετα από το σύνολο της ψηφιοποίησης υπηρεσιών. «Π.χ. στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών θα ξεκινήσουμε να πραγματοποιούμε μικρότερα βήματα, απολύτως απαραίτητα,
που με το 20% της προσπάθειας θα
πάρουμε το 80% του οφέλους. Το
ίδιο κάνουμε στην Πολεοδομία, το
ίδιο θα κάνουμε και στις Κοινωνικές
Ασφαλίσεις, το ίδιο και στα ΚΕΠ.
Αντί να δέχονται 1000 άτομα την
ημέρα να δέχονται 200. Τα υπόλοιπα
800 να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τη συναλλαγή τους, ηλεκτρονικά». Άλλα τμήματα του δημοσίου
με μεγάλο όγκο συναλλαγών με πολίτες είναι το Κτηματολόγιο όπου

και εκεί εντοπίσθηκαν τεράστιες
αδυναμίες εν μέσω πανδημίας.

Η Δικαιοσύνη

Στο κομμάτι των Δικαστηρίων
καταγράφηκαν την περίοδο της
υγειονομικής κρίσης, οι μεγαλύτερες
ανάγκες. Σε διοικητικό αλλά και λειτουργικό επίπεδο, οι επιπτώσεις
από τα περιοριστικά μέτρα που λήφθηκαν σαφώς θα ήταν ηπιότερες
εάν η ψηφιοποίηση των Δικαστηρίων δεν ήταν σε νηπιακή κατάσταση. Και εδώ παρατηρείται, όπως
μας ανάφερε ο κ. Κόκκινος, το φαινόμενο δίχρονης καθυστέρησης
αξιολόγησης μιας προσφοράς ψηφιοποίησης των υπηρεσιών.

Τηλεκπαίδευση

Αλλαγές αναμένεται να συντελεστούν και στον τομέα της εκπαίδευση. Η ανάγκη δημιουργίας ενός
υβριδικού συστήματος μέσω του
οποίου ο μαθητής, ο γονέας, ο δάσκαλος, θα μπορούν να επικοινωνούν και να πραγματοποιείται η διδασκαλία δεν φαίνεται να εγκαταλείπει την παιδεία. Το ερώτημα που
προκύπτει είναι εάν η τηλεκπαίδευση θα βελτιωθεί και θα ενισχυθεί. «Πιστεύω ότι θα πρέπει να
μείνει και θα φροντίσουμε να μείνει
ως ένα συστατικό στοιχείο και εργαλείο του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Η τηλεκπαίδευση δεν
μπορεί να είναι υποκατάστατο της
κανονικής παιδείας, δηλαδή της
φυσικής παρουσίας δασκάλου και
μαθητών στην τάξη. Μετά την επιστροφή στην κανονικότητα το παιδαγωγικό σύστημα θα πρέπει να
υιοθετήσει πρακτικές που να επιτρέπει να εφαρμόζεται αυτό το
οποίο λέμε, ανάμικτο και υβριδικό
σύστημα παιδείας», είναι η θέση
του υφυπουργού Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.
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Αναδιοργάνωση εν μέσω κρίσης στην Υγεία
Μεγάλες είναι οι προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο ΟΚΥπΥ σε επίπεδο οργάνωσης και διευθυντικού προσωπικού
Του ΓΙΑΝΝΟΥ ΛΥΤΡΑ

Πρώτιστο μέλημα της Κυβέρνησης
ήταν το να κτίσει ένα τείχος γύρω
από το σύστημα της υγείας, από την
πρώτη κιόλας φάση της εμφάνισης
της νόσου COVID-19 στην Κύπρο.
Οι προτεραιότητες που τέθηκαν
σκοπό είχαν την περιφρούρηση του
τομέα, ο οποίος βρίσκεται σε φάση
αναδιοργάνωσης γι’ αυτό δεν έπρεπε
να κληθεί να επωμιστεί ένα τόσο
μεγάλο φορτίο, αποτελούμενο από
δυσανάλογο όγκο ασθενών, σε σχέση με τις δυνατότητες των δημοσίων
νοσηλευτηρίων. Αυτός ήταν και ο
λόγος της λήψης τόσο σκληρών μέτρων περιορισμού, η αποφυγή, δηλαδή, της εξάπλωσης της νόσου
στην κοινότητα και η νόσηση ενός
μεγάλου ποσοστού του πληθυσμού,
που δεν θα μπορούσε να τύχει της
σωστής διαχείρισης από το σύστημα
υγείας. Προβλήματα εντοπίζονται
εντός του Οργανισμού Κρατικών
Υπηρεσιών Υγείας, ως προς την διαχείριση των πόρων και την οργάνωση. Άλλωστε, έγιναν και παραδοχές εκ μέρους του ΟΚΥπΥ, αλλά
και του Υπουργού Υγείας, για αρχικά
λάθη τα οποία έπρεπε να δοθεί χρόνος για να αντιμετωπιστούν, κάτι
που τελικά, όπως φαίνεται, έγινε με
σχετική επιτυχία.

Η «Αχίλλειος πτέρνα»

Εν μέσω της κρίσης της πανδημίας, ο ΟΚΥπΥ απέκτησε νέο Εκτελεστικό Γενικό Διευθυντή, ο οποίος
ανέλαβε καθήκοντα σε έναν οργανισμό ο οποίος δεν είχε ακόμα συγκροτημένο και ολοκληρωμένο οργανόγραμμα λειτουργίας, ενώ αντιμετωπίζει και πρόβλημα υποστελέχωσης της διεύθυνσης. Συγκεκριμένα, η λειτουργία του οργανισμού προνοεί την ύπαρξη 90 ατόμων, αλλά προς το παρόν αποτελείται από μόλις 20. Εξαιτίας των πιο
πάνω, προέκυπταν σοβαρά ζητήματα που αφορούσαν την ιεραρχία
και τις ευθύνες των μελών του, αλλά
αυτό το διάστημα σε εξέλιξη βρίσκονται διαδικασίες αλλαγών και
αξιολόγησης.
Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα το
οποίο χρήζει επίλυσης, αφορά στο
καθεστώς εργοδοσίας των μελών
του. Συγκεκριμένα, ο ΟΚΥπΥ αποτελείται από 6.500 άτομα, επαγγελματίες υγείας και βοηθητικό προσωπικό, ωστόσο από αυτούς οι 6.000
είναι αποσπασμένοι από το Υπουρ-

Στελέχωση
Το θέμα της στελέχωσης

Πολλά προβλήματα εντοπίστηκαν από τους επαγγελματίες υγείας, κυρίως στην πρώτη φάση της πανδημίας στην Κύπρο, και έχουν να κάνουν κυρίως με τον
ελλιπή συντονισμό μεταξύ της ηγεσίας του ΟΚΥπΥ και των ιδίων. Πλέον, φαίνεται ότι η κατάσταση ομαλοποιείται.








Πρόβλημα εντοπίζεται
και στις υπηρεσίες του
ΟΚΥπΥ οι οποίες υποστηρίζονται από τομείς
της δημόσιας υπηρεσίας,
γεγονός που καταδεικνύει
ότι τα τεχνολογικά μέσα
που παρέχονται στον οργανισμό είναι ανεπαρκή.
γείο Υγείας. Κατά συνέπεια, ο οργανισμός δεν έχει καμία πρόσβαση
ή συμμετοχή στην αξιολόγηση και
στην ανέλιξη του προσωπικού, μέλη
του οποίου εξακολουθούν να μην
συμμορφώνονται σε αρκετές περιπτώσεις με τα μέτρα προστασίας
και την χρήση του εξοπλισμού. Αξίζει
να αναφερθεί ότι στον οργανισμό
έγιναν και προσλήψεις οι οποίες, εν
τέλει, φέρονται να αποδείχθηκαν
ανεπαρκείς.
Στον τομέα των κτηριακών εγκαταστάσεων, ως η «Αχίλλειος πτέρνα» θα μπορούσε να χαρακτηριστεί
το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, το
οποίο στεγάζεται σε ένα μεγάλο ηλικιακά κτήριο. Κατά τα άλλα, πρό-

κειται για ένα μικρό σε μέγεθος και
δυνατότητες οικοδόμημα, 35 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, σε σύγκριση με το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, το οποίο ανέρχεται στις 110
χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Παρ’
όλ’ αυτά, και τα δύο νοσηλευτήρια
καλούνται να εξυπηρετήσουν περίπου τον ίδιο αριθμό ασθενών.Παράλληλα, πρόβλημα εντοπίζεται και
στις υπηρεσίες του ΟΚΥπΥ οι οποίες
υποστηρίζονται από τομείς της δημόσιας υπηρεσίας, όπως για παράδειγμα το Τμήμα Μηχανογράφησης,
γεγονός που καταδεικνύει ότι τα τεχνολογικά μέσα που παρέχονται
στον οργανισμό είναι ανεπαρκή.

Επιλύονται προβλήματα

Από την πλευρά των νοσηλευτών, ο εκπρόσωπος τύπου της ΠΑΣΥΝΟ, Θεόδωρος Πετέλης, έθιξε
αριθμό ζητημάτων, που αφορούν
τόσο την νοσηλεία των ασθενών,
όσο και την μη ετοιμότητα ανταπόκρισης του υγειονομικού μηχανισμού απέναντι στην οποιαδήποτε
πανδημία. Ως πρώτο λάθος, ο κ.
Πετέλης επεσήμανε την επιλογή
του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου ως νοσοκομείου αναφοράς
για τους ασθενείς με COVID-19,
αφού από την πρώτη στιγμή δεν
ήταν εφικτό να χρησιμοποιηθεί η

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι ασθενείς οι οποίοι χρήζουν εντατικής
νοσηλείας, να μεταφέρονται σε άλλα νοσοκομεία, όπως της Λεμεσού
και της Λευκωσίας.

Επαγγελματίες υγείας

Προβλήματα παρατηρήθηκαν
και στον τομέα της επικοινωνίας,
μεταξύ της ηγεσίας του ΟΚΥπΥ και
των επαγγελματιών υγείας, επισημαίνουν στην «Κ» ο εκπρόσωπος
της ΠΑΣΥΝΟ και ο πρόεδρος της
ΠΑΣΥΚΙ, Σωτήρης Κούμας. Σύμφωνα
με τον Θεόδωρο Πετέλη, έφτανε συνεχώς μεγάλος όγκος οδηγιών, από
διαφορετικά άτομα στον οργανισμό,
ενώ οι οδηγίες δεν συμφωνούσαν,
σε αρκετές περιπτώσεις, μεταξύ
τους, με κυριότερη συνέπεια τον
αποσυντονισμό. Επιπρόσθετα, είχε
τεθεί και το μεγάλο θέμα της μη
επάρκειας σε Ατομικό Προστατευτικό Εξοπλισμό, για τον οποίο είχαν
αναφερθεί πολλά παράπονα από
τους επαγγελματίες υγείας. Για περίοδο ενός μηνός, αναφέρει ο κ. Πετέλης, οι ιατροί και οι νοσηλευτές
άκουγαν ότι υπήρχε απόθεμα σε
εξοπλισμό. Πλέον, με την άφιξη φορτίων στην Κύπρο, η μουρμούρα δεν
υφίσταται, ακριβώς επειδή έχει επιλυθεί το πρόβλημα, συμπλήρωσε,

προσθέτοντας ότι ήταν προτιμότερο
να υπάρχει ειλικρίνεια εξ αρχής. Αυτός, αλλά και το ότι τώρα υπάρχει
καλύτερος συντονισμός, ήταν οι λόγοι για τους οποίους γίνεται πιο ορθή
διαχείριση των περιστατικών κορωνοϊού στα νοσοκομεία.
Με την σειρά του, ο κ. Κούμας
είπε ότι η κρίση ανέδειξε τις αδυναμίες του υφιστάμενου μοντέλου
διοίκησης των δημοσίων νοσηλευτηρίων, αλλά εξέφρασε παράλληλα
την ελπίδα ότι θα γίνει περισσότερο
κατανοητός ο όρος «ραχοκοκαλιά»
που χαρακτηρίζει τα δημόσια νοσηλευτήρια. Το «ευχαριστώ» προς
τους λειτουργούς υγείας δεν θα
είναι οικονομικό, αλλά θα προκύπτει
από τον εκσυγχρονισμό, τον σωστό
εξοπλισμό και την στελέχωση των
νοσοκομείων, ανάγκες τις οποίες
έφερε στην επιφάνεια η υγειονομική
κρίση. Κατά διαστήματα υπήρχαν
σημάδια ελλιπούς συντονισμού,
ιδιαίτερα στην πρώτη φάση της
πανδημίας, με την λήψη πολλών
αποφάσεων από διαφορετικά άτομα
στην διεύθυνση του Οργανισμού,
πρόσθεσε ο κ. Κούμας, λέγοντας
ότι αυτό προκύπτει από το γεγονός
ότι η ηγεσία δεν έχει τις γνώσεις
για να διοικήσει μονάδες υγείας,
χωρίς αυτό να αποτελεί προσωπική
επίθεση, ξεκαθάρισε.

των νοσηλευτηρίων με νοσηλευτικό προσωπικό, πλέον, έχει τεθεί στο τραπέζι,
συνοδευόμενο από αριθμούς και συγκεκριμένες
ανάγκες. Είναι γνωστό το
πρόβλημα που προέκυψε,
εξαιτίας της νόσησης μεγάλου αριθμού νοσηλευτών οι
οποίοι τέθηκαν σε καραντίνα, στα πρώτα στάδια της
νόσου. Παράλληλα, μέλη
του προσωπικού που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες
του πληθυσμού ή είναι γονείς και έπρεπε να φροντίζουν τα ανήλικα παιδιά
τους, είχαν τεθεί εκτός μάχης. Πλέον, όμως, η κατάσταση φαίνεται ότι τείνει να
ομαλοποιηθεί, ανέφερε ο
κ. Πετέλης, καθώς έχει γίνει μια ανταλλαγή απόψεων και έχουν κατατεθεί
συγκεκριμένοι αριθμοί
προς την κατεύθυνση της
περαιτέρω στελέχωσης,
κατά την σύσκεψη που
πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Προεδρικό Μέγαρο, στην παρουσία των
συνδικαλιστικών οργανώσεων των επαγγελματιών
υγείας. Συγκεκριμένα, εξήγησε, μελετάται η πρόσληψη άλλων 160 νοσηλευτών
ενδονοσοκομειακά, ενώ
πρέπει να καλυφθούν ακόμα και οι θέσεις όσων
έχουν αφυπηρετήσει κατά
το 2019 και το 2020. Αν συνυπολογιστεί και η ανάγκη
για στελέχωση των ιατρείων γρίπης, της Υπηρεσίας
Ασθενοφόρων και της νέας
ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, ο αριθμός των νέων προσλήψεων
που πρέπει να γίνουν υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει
τις 250. Η θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας
ήταν όπως ξεκινήσουν αμέσως οι προσλήψεις, μόλις
αποφασιστεί ο αριθμός, γεγονός που επέφερε μεγάλη ικανοποίηση στους νοσηλευτές.

ΑΡΘΡΟ / Του ΑΝΤΡΟΥ Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

Η άλλη όψη των περιορισμών
Η πανδημία του κορωνοϊού έχει
αναγκάσει τον κόσμο να είναι πιο
προσεκτικός και να λαμβάνει τα
απαιτούμενα μέτρα για περιορισμό
της εξάπλωσης. Αρκετές χώρες
έχουν εφαρμόσει έγκαιρα αυστηρά
μέτρα προστασίας των πολιτών,
άλλες με καθυστέρηση, αφού δεν
ανέμεναν ότι ο ιός θα μεταδιδόταν
τόσο γρήγορα.
Στην Κύπρο η πλειοψηφία του
κόσμου έχει συμμορφωθεί με τις
υποδείξεις των ειδικών και τα σχετικά
διατάγματα, πλην φυσικά κάποιων
εξαιρέσεων. Το θετικό στοιχείο, που
συγκρατήσαμε από αυτή την εμπειρία, είναι η ανάγκη να ανασκαλεύσουμε περασμένες τακτικές και να
θυμηθούμε παλιές συνήθειες.
Σ’ αυτό το άρθρο θα μιλήσουμε
για την εμπειρία μας στους μικρούς
δήμους ή τους δήμους «γειτονιές»,

όπως θέλουν να μας αποκαλούν
ορισμένοι, και θα καταπιαστούμε
με τις πραγματικά ζωντανές γειτονιές, όπου η ζωή διαδραματίζεται
πίσω από το περιτοίχισμα που περιβάλλει τις αυλές και τα σπίτια
του κάθε ενός.
Αναμφίβολα, ο περιορισμός των
παιδιών στο σπίτι μαζί με τους γονείς έχει ενδυναμώσει τη σχέση
παιδιού-γονέα, αφού ως γονείς
αφιερώσαμε στα παιδιά μας πιο
πολύ χρόνο, αστειέψαμε, παίξαμε,
γελάσαμε, φωνάξαμε, κάτι που πιθανόν προηγουμένως να μην το
πράτταμε λόγω έλλειψης χρόνου.
Τα παιδιά μας γνώρισαν τη δημιουργική πλευρά της ζωής, αφού
καθημερινά ζωγράφιζαν, βοηθούσαν στις δουλειές στο σπίτι, ασχολήθηκαν με το αγαπημένο τους
χόμπι, διάβασαν βιβλία ή ανέτρεξαν

στα άλμπουμ με τη συλλογή φωτογραφιών, ανέλαβαν πρωτοβουλίες
και υπευθυνότητες. Τα παραδοσιακά παιδικά σπιτάκια και τα μικρομαγαζιά, που όλοι φτιάχναμε
κατά την παιδική μας ηλικία, επανήλθαν επίσης στο προσκήνιο.
Σίγουρα αρκετά παιδιά περνούσαν πολλές ώρες μπροστά από τις
οθόνες, όμως η πρόοδος της τεχνολογίας μάς καθιστά ανήμπορους
να αντισταθούμε σ’ αυτή τους τη
μεγάλη επιθυμία, η οποία, δυστυχώς, μπορεί να γίνει κακή συνήθεια
και, στη χειρότερη περίπτωση,
εξάρτηση.
Ας κρατήσουμε, ωστόσο, τα θετικά από τη χρήση της σύγχρονης
τεχνολογίας, αφού οι κατ’ οίκον
εργασία γινόταν μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων και κειμένων στον
υπολογιστή ή στο τηλέφωνο. Αρ-

κετοί παππούδες και γιαγιάδες συνομιλούσαν καθημερινά με τα εγγόνια τους στο τηλέφωνο αξιοποιώντας τη χρήση της κάμερας, ενώ
αρκετοί από εμάς μάθαμε να επικοινωνούμε και να συνεδριάζουμε
μέσω τηλεδιασκέψεων. Το καθημερινό πρόγραμμα στο σπίτι περιλάμβανε μουσική που κατεβάζαμε
από το διαδίκτυο ή ωραίες ταινίες
για όλη την οικογένεια. Το σημαντικότερο, όμως, πλεονέκτημα της
χρήσης της σύγχρονης τεχνολογίας
είναι η διεκπεραίωση και η πληρωμή λογαριασμών και οι διαδικτυακές αγορές.
Παράλληλα, οι αυλές των γειτονιών πλημύρισαν με φωνές και
παιδικά χαμόγελα. Πολλοί από εμάς
άρχισαν να ξαναμιλούν με τους
γείτονες, έστω και εξ αποστάσεως
και να κοινωνικοποιούνται. Μέσα

από τις γειτονιές έχει φανεί η αξία
της διατήρησης σχέσεων καλής
γειτονίας, αφού ο άνθρωπος σε
στιγμές δύσκολες θα χρειαστεί τη
βοήθεια του γείτονα. Τώρα ακριβώς
μάθαμε τι σημαίνει να δίνω και να
παίρνω, αφού σε πολλές γειτονιές
οι νοικοκυρές και κυρίως τα νέα
ζευγάρια, αντάλλαζαν προϊόντα
για το καθημερινό γεύμα, αλλά και
παραδοσιακές συνταγές. Τα γλυκά,
τα φρούτα και τα λαχανικά από
τους κήπους των σπιτιών και τα
οικογενειακά περιβόλια, αποτελούσαν τα κύρια προϊόντα προσφοράς και ανταπόδοσης. Μάθαμε
επίσης ότι η πράξη του να προσφέρεις ένα κομμάτι γλυκό στον γείτονα και αυτός να σου το ανταποδίδει με κάτι αντίστοιχο, που μόλις
έφτιαξε, σημαίνει ότι έχουμε μέσα
μας ανθρωπιά.

Μακάρι να μην ξαναζήσουμε
τέτοιους αναγκαστικούς περιορισμούς, όμως πολύ φοβάμαι ότι με
την ταχύτητα που καταστρέφουμε
το περιβάλλον, οι ιοί θα επανεμφανιστούν. Ας κρατήσουμε, λοιπόν, τα θετικά από αυτή τη δοκιμασία και ας συνεχίσουμε να νοιαζόμαστε για τον διπλανό μας,
τον γείτονα και τον συνάνθρωπό
μας, γιατί ο καλός άνθρωπος στις
δυσκολίες δείχνει τον πραγματικό
του εαυτό. Γενικά ομιλούντες, αποδείξαμε ότι ως μικρή χώρα διαθέτουμε αρκετές παραδοσιακές ανθρώπινες αξίες, οι οποίες στηρίζονται στα ισχυρά θεμέλια της μεγαλοψυχίας του κάθε ενός από
εμάς ξεχωριστά.

Ο κ. Άντρος Γ. Καραγιάννης είναι δήμαρχος Δερύνειας.
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Ο ΔΡ ΜΑΡΙΟΣ ΛΟΪΖΟΥ ΣΤΗΝ «Κ»

Είμαστε στην αρχή μιας νέας κανονικότητας
Η πανδημία αυτή απέδειξε ότι χωρίς υγιές και ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η δημόσια υγεία
Συνέντευξη στον
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΡΑΣΧΟ

Ανάγκη πλήρους
εκσυγχρονισμού
του κράτους

Τον δρα Μάριο Λοΐζου τον βλέπουμε
καθημερινά στην τηλεόραση να
μας ενημερώνει, μαζί με τον Λεόντιο Κωστρίκκη, για τις εξελίξεις
της υγειονομικής κρίσης. Μάλιστα,
φάνηκε ότι δεν ξέρει να κρύβει λόγια, όταν μίλησε για «τη μετριότητα
σε θέσεις κλειδιά». Πριν από κάποια
χρόνια, σε μια δύσκολη περίστασή
μου με παρέπεμψε στον χειρουργό
Μάριο Λοΐζου, με ειδίκευση στους
ενδοκρινείς αδένες, ένας συνάδελφος του με μισό αιώνα πείρας. Από
την πολύωρη, όπως εξελίχθηκε
επέμβαση, αποδείχθηκε ότι η παραπομπή εκείνη ήταν για τη ζωή
μου σωτήρια. Είναι αλήθεια ότι ένα
ευχαριστώ πρόσωπο με πρόσωπο
ποτέ δεν είπα στον δρα Λοΐζου. Το
κάνω όμως κάθε πρωί που ξυπνώ!
–Δεκαετίες χειρουργός στο δημόσιο, να κρατάτε στην κυριολεξία ζωές χιλιάδων ανθρώπων
στα χέρια σας. Πώς είναι το συναίσθημα πάνω από το χειρουργικό τραπέζι;
–Το κυρίως συναίσθημα που με
συνοδεύει, όταν μπαίνω στη χειρουργική αίθουσα, είναι αυτό της
ευθύνης σε συνδυασμό με την
ανάγκη να κάνεις το καλύτερο κάθε
φορά. Την ώρα του χειρουργείου
είσαι πάντα εσύ και ο ασθενής.
Όλα τα άλλα, προβλήματα, σκέψεις
, ανησυχίες πρέπει να μένουν εκτός.
–Στον ιδιωτικό τομέα, βάσει πολύχρονης πείρας και βιογραφικού, θα μπορούσε να ήσασταν
χρυσό νυστέρι;
–Η επιλογή μου να παραμείνω
γιατρός του Δημοσίου ήταν συνειδητή. Μπορεί οι δυσκολίες να είναι
μεγαλύτερες και τα οφέλη λιγότερα,
αλλά οι χαρές του γιατρού που εργάζεται σε δημόσιο νοσοκομείο
και προσφέρει στο σύνολο της κοινωνίας αλλά και στον ανώνυμο
ασθενή, τον πολλές φορές οικονομικά αδύναμο, είναι, πιστέψτε με,
μεγαλύτερες από εκείνες ενός εκτός
δημοσίου γιατρού. Η συνεισφορά
του δημοσίου νοσοκομείου φάνηκε
περισσότερο από κάθε άλλη φορά
στη διάρκεια αυτής της πανδημίας.
–Στη συνέχεια βρεθήκατε ως
εκτελεστικός διευθυντής του
ΓΝ Λευκωσίας και τώρα ως επιστημονικός διευθυντής ΟΚΥΠΥ
να διευθύνετε το μεγαλύτερο
νοσηλευτήριο της χώρας. Είναι
ρόλος περισσότερο απαιτητικός
από εκείνο του χειρουργείου;
–Με βάση τη δική μου θεώρηση,
κάθε δουλειά είναι απαιτητική,
όταν θέλεις να την κάνεις σωστά.
Στην περίπτωσή μου το στοίχημα
ήταν να μπορέσω να συνδυάσω
και τους δύο ρόλους, αυτόν του διευθυντή νοσοκομείου, αλλά και
του χειρουργού δεδομένου ότι συνέχισα να διενεργώ μεγάλο αριθμό
επεμβάσεων της εξειδίκευσής μου
που είναι η χειρουργική των ενδοκρινών αδένων.
–Στην παρούσα συγκυρία είστε
στο επίκεντρο της δημόσιας εικόνας της διαχείρισης της επιδημικής κρίσης, να ενημερώνετε

–Μετά από μια τόσο μεγάλη δοκιμασία, το σύστημα υγείας έδειξε
τι χρειάζεται για να γίνει λειτουργικό και αξιόπιστο;

–Η πανδημία ανέδειξε τις αδυναμίες αλλά και τα προτερήματα του συστήματος υγείας.
Ταυτόχρονα, όμως, μας έδωσε
την ευκαιρία να καταλάβουμε,
επιτέλους όλοι, αυτό που σαν
γιατροί του δημοσίου φωνάζαμε συνέχεια (ακριβώς γιατί
γνωρίζαμε τον κίνδυνο από τυχόν διάλυση της δημόσιας
υγείας), ότι χωρίς υγιές και
ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας δεν μπορεί να εξασφαλιστεί
η δημόσια υγεία.

–Θεωρείτε ότι η Κύπρος χρειάζεται
ανανέωση πολιτικού προσωπικού;
«Προσπάθησα πέραν των αριθμών να δώσω ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανθρώπινη πλευρά αυτής της κρίσης. Θεώρησα

πολύ σημαντικό να εκφράζω αυτό που πραγματικά αισθανόμουν και έβλεπα. Νομίζω ότι ήταν το πιο σωστό που θα μπορούσα να κάνω», λέει στην «Κ» ο δρ Μάριος Λοΐζου.
καθημερινά όλη την Κύπρο για
την πορεία του «πολέμου» κατά
του θανατηφόρου κορωνοϊού.
Πώς βρίσκετε τον νέο σας ρόλο;
–Ανέλαβα έναν ιδιαίτερα απαιτητικό ρόλο σε μία δύσκολη για
την πατρίδα μας στιγμή. Η πολυετής εμπειρία μου στην αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών σε
μεγάλα δημόσια νοσοκομεία της
Κύπρου και του εξωτερικού, η βαθιά
γνώση του τρόπου λειτουργίας των
δημοσίων νοσηλευτηρίων της Κύπρου, καθώς και η απόλυτη συναίσθηση της ευθύνης, με βοήθησαν
σημαντικά σε αυτό το έργο. Προσπάθησα πέραν των αριθμών να
δώσω ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανθρώπινη πλευρά αυτής της κρίσης.
Θεώρησα πολύ σημαντικό να εκφράζω αυτό που πραγματικά αισθανόμουν και έβλεπα. Νομίζω ότι
ήταν το πιο σωστό που θα μπορούσα να κάνω. Δεν πρέπει να ξεχνάμε
ότι οι συνθήκες ήταν και είναι δύσκολες για όλους μας. Προσπάθησα
να εξηγήσω ότι οι θυσίες που όλοι
κάναμε ήταν για το καλό το δικό
μας και των παιδιών μας. Ελπίζω
να τα κατάφερα.
–Είστε η διασύνδεση των ανθρώπων της πρώτης γραμμής
με τον έξω κόσμο. Επιστρέφοντας από «το μέτωπο» τι μπορείτε
να μας μεταφέρετε;
–Έχω μιλήσει, κύριε Παράσχο,
για ήρωες που δεν κρατούν όπλα
αλλά το χέρι μας, για να μας παρηγορήσουν καθώς δίνουμε τη μάχη για τη ζωή μας. Δεν θα πω ότι
δεν υπήρξε φόβος για το άγνωστο
στην αρχή. Οι εικόνες που όλοι
βλέπαμε στην τηλεόραση από άλλες
χώρες είναι φυσικό να τρόμαζαν.
Γρήγορα όμως όλα ξεπεράστηκαν.
Η προσήλωση, η αυταπάρνηση και
η θυσία του προσωπικού της πρώτης γραμμής αποτελεί παράδειγμα

Το ΓεΣΥ είναι μια πολύ
σημαντική μεταρρύθμιση που αφορά την πιο
ευαίσθητη και σημαντική πτυχή στη ζωή του
κάθε πολίτη. Αποτελεί
μία κοινωνική κατάκτηση και προσφέρει στο
σύνολο των πολιτών ισότιμη πρόσβαση στις
υπηρεσίες υγείας.
για όλους μας. Δεν ήταν εύκολο,
σκεφτείτε το. Να πηγαίνεις καθημερινά στη δουλειά και να παλεύεις
με το αόρατο και το απρόοπτο. Να
βλέπεις την αγωνία των δικών σου,
όταν φεύγεις για τη δουλειά και τη
χαρά τους όταν επιστρέφεις.
–Από όσα αποφασίστηκαν αντιλαμβανόμαστε ότι η πορεία
που εσείς οι επιστήμονες χαράξατε και στην οποία η κυβέρνηση βασίστηκε ήταν υπό τας περιστάσεις η καλύτερη ή μήπως
έγιναν και λάθη που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί; Όπως
π.χ. αναλώσιμα που λόγω γραφειοκρατίας καθυστέρησαν στις
αποθήκες με αποτέλεσμα να βλέπουμε νοσηλευτικό προσωπικό
να έχει τυλιγμένα τα πόδια του
με μαύρα σακούλια;
–Θα συμφωνήσω μαζί σας, άλλωστε το έχω πει επανειλλημένα,
ότι η κυβέρνηση εκτιμώντας σωστά
το μέγεθος του προβλήματος, αποφάσισε να ακολουθήσει τη γραμμή
της λογικής. Να εμπιστευθεί αυτούς

που ξέρουν. Πραγματικά, πρέπει
να αισθανόμαστε τυχεροί που η
κυβέρνηση πήρε έγκαιρα τις αποφάσεις που έπρεπε. Αυτό μας δίνει
και τώρα το δικαίωμα να ατενίζουμε
πιο αισιόδοξα το μέλλον. Όσον
αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, παρόλο που η εικόνα με τα
μαύρα σακούλια ήταν μερικώς παραπλανητική, δεδομένου ότι η χρήση ποδοναριών δεν περιλαμβάνεται
στον απαραίτητο για την αντιμετώπιση της πανδημίας προστατευτικό εξοπλισμό, αντίθετα περιλαμβάνει υποδήματα εφημερίας /χειρουργείου ή ελαστικές γαλότσες,
τα οποία υπήρχαν σε διαθεσιμότητα, εντούτοις δεν θα κρύψω ότι
στα αρχικά στάδια υπήρξαν κάποιες
ελλείψεις, οι οποίες όμως με σωστές
και γρήγορες ενέργειες, σε ένα
πολύ δύσκολο περιβάλλον διεθνούς
έλλειψης, ξεπεράστηκαν. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω
όλους αυτούς που μέσω δωρεών
ενίσχυσαν τόσο υλικά όσο και ηθικά
αυτή την προσπάθεια.
–Στις 21 Απριλίου είχατε πει ότι
η πανδημία ανέδειξε ότι οι ευθύνες πρέπει να δίνονται στους
πιο άξιους. Ότι σαν κοινωνία
ανεχθήκαμε ακόμα και τη μετριότητα σε θέσεις κλειδιά και
ότι όπως και στον πόλεμο, έτσι
και στην πανδημία οι σωστές ή
λάθος επιλογές αφορούν ζωή ή
θάνατο. Συνεχίσατε λέγοντας
ότι «η τοποθέτηση σε θέσεις
κλειδιά των πιο άξιων θα μας
βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε
τις προκλήσεις που έρχονται».
Ποιες είναι οι προκλήσεις που
έρχονται και γιατί δεν λέτε στον
πόλεμο αυτό ποιοι είναι οι μέτριοι που συναντήσατε;
–Θεωρώ ότι αυτό που είπα είναι
το αυτονόητο. Αυτό που όλοι το
ζητάμε και το συζητάμε, αλλά ταυτόχρονα όταν στην πράξη έρθει η

–Δεν θα έλεγα ότι η ανανέωση
προσώπων είναι το σημαντικό.
Εκείνο που έχει σημασία είναι
η αλλαγή νοοτροπιών.

–Πλην της υγείας, ποιοι άλλοι τομείς της ζωής μας θεωρείτε ότι
χρήζουν άμεσα ανασυγκρότησης;

–Στον τομέα της υγείας η μεταρρύθμιση ήλθε μέσω του Γενικού Συστήματος Υγείας. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική
μεταρρύθμιση η οποία αφορά
την πιο ευαίσθητη και σημαντική πτυχή στην ζωή του κάθε
πολίτη. Αποτελεί μία κοινωνική
κατάκτηση και προσφέρει στο
σύνολο των πολιτών ισότιμη
πρόσβαση στις υπηρεσίες
υγείας. Η πανδημία από την άλλη ανέδειξε την ανάγκη πλήρους εκσυγχρονισμού του κράτους και ειδικότερα της δημόσιας διοίκησης με εισαγωγή
της τεχνολογίας σε όλα τα επίπεδα παροχής υπηρεσιών. Η
δημιουργία του υφυπουργείου
έρευνας, καινοτομίας και ψηφιακής πολιτικής αποτελεί μία
πολύ σωστή κίνηση. Τέλος θεωρώ ότι χρειάζεται ενίσχυση
και αναβάθμιση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για
να μπορέσουν να παρέχουν
την απαιτούμενη στήριξη
στους συμπολίτες μας που την
έχουν ανάγκη. Η πανδημία
ανέδειξε στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής σημαντικά
προβλήματα τα οποία χάριν σε
πολύ μεγάλες προσπάθειες
που έγιναν από το σύνολο της
κοινωνίας αντιμετωπίστηκαν
σε μεγάλο βαθμό. Η ανάγκη
όμως δημιουργίας μιας συγκροτημένης κοινωνικής πολιτικής η οποία θα οδηγεί στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής
παραμένει. Το παράδειγμα της
φιλοσοφίας του Γενικού Σχεδίου Υγείας, με την έννοια της
καθολικότητας, θα βοηθούσε
σημαντικά προς αυτήν την κατεύθυνση.

ώρα να εφαρμοστεί, πολύ συχνά
σαν κοινωνία το ακυρώνουμε. Αυτό
θα μπορούσε να γίνει ανεχτό, αν
και δεν θα πρεπε, σε συνθήκες ηρεμίας, σε συνθήκες όμως κρίσεων
όπως ένας πόλεμος ή μια πανδημία
μπορεί να αποδειχθεί καταστροφικό. Να δώσω ένα παράδειγμα:
Ρωτήσατε πριν για αναλώσιμα που
θα μπορούσαν να καθυστερήσουν.
Αυτό σε συνθήκες ηρεμίας θα προκαλέσει απλά εκνευρισμό ή το πολύ
την αναβολή ή την καθυστέρηση
κάποιων διαδικασιών.
Σε συνθήκες όμως πανδημίας
η καθυστέρηση π.χ. σε ατομικό
προστατευτικό εξοπλισμό, λόγω
αδιαφορίας, γραφειοκρατίας ή ανικανότητας ενός οποιουδήποτε ατόμου θα μπορούσε να αποβεί μοιραία. Πιστεύω, λοιπόν, ότι σαν κοινωνία επιβάλλεται να ζητάμε την
αριστεία και την αξιοκρατία. Διαχρονικά στην Κύπρο, και το γνωρίζουμε όλοι, υπήρξαν φορές που
θυμίζαμε τους Εφεσίους, που όπως
έλεγε ο Ηράκλειτος, εξόρισαν τον
Ερμόδωρο, με το αιτιολογικό ότι
«Ανάμεσά μας, ας μην είναι άριστος,
ειδεμή ας πάει σε άλλον τόπο και
με άλλους ανθρώπους να ζήσει».
Αναφορικά με το τελευταίο σκέλος
της ερώτησης θα ήθελα να διευκρινίσω ότι η αναφορά μου αφορούσε αγκυλώσεις της δημόσιας
υπηρεσίας και ότι οι απόψεις μου
είναι σε γνώση των αρμοδίων. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω ότι η τοποθέτηση αυτή δεν περιείχε σε
καμία περίπτωση στοιχεία προσωπικής αναφοράς. Ελπίζω και πιστεύω ότι ως κοινωνία διδαχθήκαμε
πολλά από αυτήν την κρίση. Όπως
είπα και στην τοποθέτησή μου,
διαθέτουμε σαν χώρα, πολλά καλά
μυαλά. Ας εφαρμόσουμε, λοιπόν,
στην πράξη, την αριστεία και την
αξιοκρατία, σαν τρόπο ζωής στη
δημόσια και ιδιωτική σφαίρα της
χώρας μας.
–Πόσο εκτιμάτε ότι θα πάει ο
κίνδυνος κορωνοϊού μέχρι να
επιστρέψουμε στην κανονικότητα χωρίς περισπασμούς;
–Η πανδημία αυτή δεν έχει περάσει. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει
αποτελεσματικό εμβόλιο ή θεραπεία. Ο δρόμος θα είναι μακρύς.
Είμαστε στην αρχή της επιστροφής,
όχι στην κανονικότητα που ξέραμε,
αλλά σε μια νέα κανονικότητα.
Ίσως θα πρέπει να μάθουμε να
ζούμε για μεγάλα χρονικά διαστήματα, κρατώντας τις αποστάσεις,
τηρώντας αυστηρούς κανόνες υγιεινής (που έτσι κι αλλιώς είναι για
το καλό μας), φορώντας μάσκες.
Συνήθειες αιώνων, όπως η χειραψία, οι εναγκαλισμοί, τα φιλιά, πιθανόν να χρειαστεί να καταργηθούν, τουλάχιστον στις κοινωνικές
σχέσεις. Θα πρέπει να προσαρμοστούμε, να παραμείνουμε υγιείς,
να παραμείνουμε ασφαλείς. Η δημιουργία τελικά ενός αποτελεσματικού εμβολίου, κάτι που οι περισσότεροι θεωρούν ότι θα συμβεί κάποια στιγμή το 2021 θα είναι καθοριστική. Σίγουρα, όμως, κάποια
από τα διδάγματα αυτής της πανδημίας, θα πρέπει να αποτελέσουν
οδηγό μας για το μέλλον.

ΑΡΘΡΟ / Του ΧΡΥΣΗ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ

Η

χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων, που επιβλήθηκαν εξαιτίας της πανδημίας
COVID-19, η οποία ανακοινώθηκε
και θα εξελιχθεί σε διαφορετικές
φάσεις στη διάρκεια του Μαΐου,
είναι αναμφίβολα μια ευχάριστη
εξέλιξη, καθώς η κοινωνία βλέπει
τις μεγάλες θυσίες που έκανε τις
τελευταίες 45 μέρες να αποδίδουν.
Η εξάπλωση του κορωνοϊού περιορίστηκε, η αναλογία του αριθμού
κρουσμάτων διά του αριθμού αναλύσεων παραμένει σε αρκετά χαμηλό επίπεδο, ειδικά συγκρινόμενη
με την αντίστοιχη αναλογία στα
τέλη Μαρτίου και εύλογα δίνεται

Χαλαρώνουν τα μέτρα, όχι η εφαρμογή τους
η ευκαιρία για σταδιακή επανεκκίνηση της οικονομικής, εμπορικής
και κοινωνικής δραστηριότητας
στη χώρα μας.
Όμως, τώρα είναι που χρειάζεται
μεγαλύτερη προσοχή. Γιατί, χαλαρώνουν απ’ τη μία τα μέτρα, απ’
την άλλη, όμως, δεν πρέπει να χαλαρώσει, σε καμία περίπτωση, η
εφαρμογή τους. Οι έννοιες της πειθαρχίας και της προστασίας θα
πρέπει να συνεχίσουν να κυριαρχούν στο μυαλό, στις κινήσεις και
γενικώς, στην καθημερινότητά
μας, καθώς κάθε μέτρο έχει και
λόγο και σημασία να εφαρμόζεται,
κάθε ώρα και κάθε μέρα της ισχύος








Οι έννοιες της πειθαρχίας και της προστασίας
θα πρέπει να συνεχίσουν
να κυριαρχούν στο
μυαλό, στις κινήσεις
και γενικώς, στην
καθημερινότητά μας.
του. Οι πολίτες, έχοντας πείσει,
τουλάχιστον στη συντριπτική πλειονότητά τους, για το πόσο ώριμοι,
υπεύθυνοι και πειθαρχημένοι είμαστε, ειδικά σε συνθήκες κρίσης,

οφείλουμε πλέον να αποδείξουμε
ότι η ωριμότητα, η υπευθυνότητα
και η πειθαρχία μας δεν ήταν ένα
«πυροτέχνημα», αλλά είναι μια εμπεδωμένη, πλέον, νοοτροπία, η
οποία θα εκδηλώνεται και θα αξιοποιείται στην καθημερινότητά μας,
στον μέγιστο δυνατό βαθμό.
Είναι πολλά τα παραδείγματα
στην ανθρώπινη ιστορία, που πρωτόγνωρα και παγκόσμιας κλίμακας
γεγονότα ώθησαν τους ανθρώπους
σε μόνιμες βελτιωτικές αλλαγές
στις ζωές τους, στους θεσμούς τους,
στην καθημερινότητα των κοινωνιών τους. Η πανδημία COVID-19,
η οποία ακόμα βρίσκεται σε εξέλιξη

και η οποία, ενδεχομένως, να ξαναβρεθεί σε έξαρση το φθινόπωρο
και τον χειμώνα, έχει χαρακτηριστικά πρωτόγνωρου και παγκόσμιας κλίμακας γεγονότος, το οποίο
εξέθεσε, ή κλόνισε, θεσμούς, ιδεολογίες, θεωρίες και πρακτικές του
λεγόμενου σύγχρονου και ελεύθερου κόσμου και έθεσε στην ατζέντα
μια σειρά πολλών προκλήσεων για
την παγκοσμιοποιημένη, ελεύθερη
και ανταγωνιστική οικονομία, η
οποία κυριαρχεί, πλέον, σε όλο τον
πλανήτη.
Επομένως, η ανάπτυξη φαρμάκου και εμβολίου καταπολέμησης
του COVID-19 είναι μόνο η μία με-

γάλη πρόκληση για την ανθρωπότητα και βαραίνει τους ώμους μόνο
μερικών χιλιάδων επιστημόνων,
που δρουν σε μερικές εκατοντάδες
ερευνητικά εργαστήρια.
Η άλλη μεγάλη πρόκληση, είναι
η ανάπτυξη των αρετών και των
συμπεριφορών που θα μας προστατεύουν από κάθε είδους πανδημία και βαραίνει τους ώμους
όλων των ανθρώπων, που δρούμε
στις σύγχρονες κοινωνίες.

Ο κ. Χρύσης Παντελίδης είναι διευθυντής του Κέντρου Μελετών «Τάσσος Παπαδόπουλος» και μέλος της Γραμματείας
του ΔΗΚΟ.
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Προεδρικό
σύστημα τύπου
Τουρκίας για
τα Κατεχόμενα
Προωθείται από την τουρκοκυπριακή Δεξιά
ως η επόμενη πολιτική μεταρρύθμιση
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Ο Τουρκοκύπριος αναλυτής, Τζενκ
Ουζούνογλου, πριν από λίγες ημέρες, στη στήλη του στην τ/κ ενημερωτική ιστοσελίδα «Haber
K br s» έφερε στην επικαιρότητα
ένα σημαντικό πολιτικό σενάριο
για το μέλλον της τ/κ κοινότητας,
το οποίο το τελευταίο διάστημα
συζητείται παρασκηνιακά. Όπως
και άλλοι αναλυτές, έτσι ο κ. Ουζούνογλου θεωρεί ότι οι ημέρες
της «συγκυβέρνησης» Κόμματος
Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ) – Κόμματος
του Λαού (ΚΛ) είναι μετρημένες.
Ως γνωστόν, το τελευταίο διάστημα
παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα στις σχέσεις των δύο κομμάτων. Ο «μικρός συνέταιρος» της
«κυβέρνησης», Κουντρέτ Όζερσαϊ,
διαφωνεί με σειρά πρωτοβουλιών
του «πρωθυπουργού» Τατάρ και
των «υπουργών» του. Στο επίκεντρο της διένεξης βρίσκεται η ασυνεννοησία στη χάραξη κοινής
στρατηγικής για τις «προεδρικές».
Λίγο πριν από την πανδημία, οι
Τατάρ και Όζερσαϊ έθεσαν ξεχωριστά υποψηφιότητα για τις «προεδρικές», οι οποίες εξαιτίας κορωνοϊού αναβλήθηκαν για τον Οκτώβριο. Αναλύοντας τις τελευταίες
εξελίξεις στο εσωτερικό της «κυβέρνησης» και στο τ/κ πολιτικό
προσκήνιο ο κ. Ουζούνογλου καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η διάλυση του σημερινού «κυβερνητικού» σχήματος είναι πλέον ζήτημα
χρόνου. Όλα δείχνουν ότι είτε παράλληλα με τις «προεδρικές» είτε
λίγο μετά η τ/κ κοινότητα θα οδηγηθεί σε πρόωρες «βουλευτικές
εκλογές», πιθανότατα μάλιστα με
ένα νέο μεταβατικό «κυβερνητικό»
σχήμα, που θα έχει την έγκριση
της Άγκυρας και στο οποίο θα συμμετέχουν το ΚΕΕ, το Κόμμα της
Αναγέννησης (ΚΑ) των εποίκων,

και το Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΚ),
του Σερντάρ Ντενκτάς.

Η μετάβαση

Σύμφωνα με τον Ουζούνογλου,
για περίπου μία δεκαετία, η Τουρκία επέβαλλε το ένα οικονομικό
πακέτο μετά το άλλο στην τ/κ κοινότητα και φυσικά τη δική της
γραμμή στο Κυπριακό, με την τ/κ
κοινότητα να αντιστέκεται στην
επιβολή «πολιτικών πακέτων». Η
τ/κ πλευρά επιχείρησε να διατηρήσει την πολιτική της αυτονομία
με τα περιορισμένα μέσα που διέθετε. Το ίδιο, όμως, συνέβη και
στο πεδίο της υπεράσπισης της
πολιτισμικής αυτονομίας των Τ/κ.
Αναλύοντας τις τελευταίες εξελίξεις
τόσο στο εσωτερικό της τ/κ κοινότητας όσο και στον άξονα των
σχέσεων Άγκυρας-τ/κ πλευράς, ο
κ. Ουζούνογλου εκφράζει απαισιοδοξία και έντονο προβληματισμό
ως προς το μέλλον της προαναφερόμενης αυτονομίας των Τ/κ. «Μην
αναμένετε από την Τουρκία να αλλάξει στάση, αν δεν μας επιβάλει
τα όσα δεν αποδεχθήκαμε ή δεν
πράξαμε, με τον έναν ή τον άλλο
τρόπο μέχρι σήμερα», προειδοποιεί
χαρακτηριστικά ο Τ/κ αναλυτής.
Όπως σημειώνεται και από άλλους
αναλυτές στα Κατεχόμενα αυτή η
επισήμανση που απασχολεί μεγάλες μερίδες της τ/κ κοινότητας
σχετίζεται άμεσα με μια νέα συζήτηση που ξεκινά αυτό το διάστημα στο τ/κ πολιτικό προσκήνιο.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, στελέχη
της τ/κ Δεξιάς φέρνουν σταδιακά
στο προσκήνιο το ενδεχόμενο αλλαγής πολιτικού συστήματος στα
Κατεχόμενα. Σύμφωνα με τους
υπέρμαχους της ιδέας του προεδρικού συστήματος, το υφιστάμενο κοινοβουλευτικό σύστημα
της τ/κ πλευράς δημιουργεί μεγάλα
προβλήματα σε πολλά πεδία. Σε

Σύμφωνα με τους υπέρμαχους της ιδέας του προεδρικού συστήματος, το υφιστάμενο «κοινοβουλευτικό σύστημα» της τ/κ πλευράς δημιουργεί μεγάλα προ-

βλήματα, καθώς σε σημαντικά ζητήματα ο Τ/κ ηγέτης συγκρούεται με τις «κυβερνήσεις», την ώρα που η τ/κ κοινότητα οδηγείται από την μια ανίσχυρη και αναποτελεσματική «κυβέρνηση» στην άλλη.









«Μην αναμένετε από
την Τουρκία να αλλάξει
στάση, αν δεν μας επιβάλει τα όσα δεν αποδεχθήκαμε ή δεν πράξαμε, με
τον έναν ή τον άλλο τρόπο μέχρι σήμερα», προειδοποιεί o Τ/κ αναλυτής,
Τζενκ Ουζούνογλου.
σημαντικά ζητήματα ο Τ/κ ηγέτης
συγκρούεται με τις «κυβερνήσεις»,
την ώρα που η τ/κ κοινότητα οδηγείται από τη μία ανίσχυρη και
αναποτελεσματική «κυβέρνηση»
στην άλλη. Για να τερματιστεί αυτή
η προβληματική πορεία, η τ/κ κοινότητα καλείται να ακολουθήσει
το παράδειγμα της Τουρκίας και
να μεταβεί από την κοινοβουλευτική δημοκρατία σε προεδρικό σύστημα. Πριν από λίγες ημέρες, τη
συγκεκριμένη θέση υιοθέτησε δημοσίως ο «πρωθυπουργός» Τατάρ.

Εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού και της οικονομικής κρίσης,
ο κ. Τατάρ αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο της αλλαγής του πολιτικού
συστήματος, επισημαίνοντας ότι
«κανείς δεν αντιτίθεται εκ πρώτης
όψεως στο προεδρικό σύστημα.
Μπορεί να υφίστανται διαφορετικές απόψεις [για το όλο ζήτημα]
αλλά πρέπει να υπάρξει [πολιτική]
αλλαγή σε αυτήν τη χώρα. Το υφιστάμενο πολιτικό σύστημα δεν είναι αποτελεσματικό. Το μεγαλύτερο
πρόβλημα των ανθρώπων μας μετά
τον κορωνοϊό θα είναι η οικονομία.
Για αυτό το λόγο πρέπει να αναθεωρήσουμε και το πολιτικό σύστημα».

Ποιους θα πλήξει η αλλαγή;

Της δημόσιας παρέμβασης του
κ. Τατάρ υπέρ της αλλαγής του πολιτικού συστήματος προηγήθηκαν
παρόμοιες παρεμβάσεις διάφορων
στελεχών της τ/κ Δεξιάς. Πριν από
μια δεκαετία, πρώτος ο Ταχσίν Ερτουγρούλογλου τάχθηκε υπέρ της
μετάβασης στο προεδρικό σύστημα. Την ιδέα επανέφερε πρόσφατα

στο προσκήνιο ο «αντιπρόεδρος»
και «υπουργός Εξωτερικών», Κουντρέτ Όζερσαϊ. Για ποιο λόγο, λοιπόν, εγείρει ζήτημα αλλαγής πολιτικού συστήματος την παρούσα
στιγμή η τ/κ Δεξιά; Όλες οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν ότι η απάντηση του ερωτήματος έχει στο επίκεντρό της το γεγονός ότι το οικονομικό αδιέξοδο της τ/κ κοινότητας δεν αποκλείεται να παρέχει
στην Άγκυρα την κατάλληλη ευκαιρία για την υλοποίηση των σχεδίων που μέχρι σήμερα παρέμειναν
στο ράφι. Την ίδια στιγμή, δεν πρέπει να αγνοείται η σημασία της
ιστορικής αναμέτρησης των Τ/κ
φεντεραλιστών με την τουρκική
πλευρά και την τ/κ Δεξιά που βιάζονται να κλείσουν το κεφάλαιο
της ομοσπονδιακής λύσης. Στο περιθώριο αυτής της διαμάχης, ο ηγέτης του στρατοπέδου του φεντεραλισμού, Μουσταφά Ακιντζί, εξακολουθεί να αναμετριέται με την
τουρκική κυβέρνηση σε διάφορα
πεδία. Εάν, λοιπόν, εφαρμοζόταν
στα Κατεχόμενα το προεδρικό μοντέλο της Τουρκίας που υιοθετήθηκε

μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα, το σίγουρο είναι ότι το στρατόπεδο της λύσης θα βρισκόταν
αντιμέτωπο με μεγάλα προβλήματα
σε πολλά μέτωπα ταυτόχρονα. Άλλωστε, το εν λόγω σύστημα φαίνεται να έχει σύμφωνα με την τουρκική αντιπολίτευση και τους ξένους
αναλυτές μεγάλα κενά και πολλές
προβληματικές πτυχές. Με απώτερο στόχο την αποδοχή του προεδρικού συστήματος από την πλειοψηφία της τ/κ κοινότητας και την
ανάδειξη στην «προεδρία» ενός
πολιτικού που θα είναι ευθυγραμμισμένος με την γραμμή της Τουρκίας, η Άγκυρα θα μπορούσε να
ανοίξει τη «στρόφιγγα» των περίφημων οικονομικών βοηθειών και
δωρεών, η οποία παραμένει κλειστή εδώ και καιρό. Την ίδια ώρα,
ο ενδεχόμενος περιορισμός του
ρόλου και των εξουσιών του «κοινοβουλίου» (στο τουρκικό πρότυπο
σημαντικές εξουσίες της εθνοσυνέλευσης μεταβιβάστηκαν στον
Πρόεδρο) θα μπορούσε να περιορίσει την ακτίνα δράσης των τ/κ
πολιτικών δυνάμεων.

ΑΡΘΡΟ / Του δρος ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Φ

οβάμαι ότι ο κόσμος του
μέλλοντος θα μοιάζει με
τον κόσμο του παρελθόντος, αλλά θα είναι χειρότερος», δήλωσε πριν από μέρες ο Γάλλος
υπουργός Εξωτερικών. Η πανδημία
του κορωνοϊού, δηλαδή, δεν θα
είναι μια συνηθισμένη αρρώστια
που έρχεται και φεύγει δίχως επιπτώσεις, αλλά κάτι άγνωστο ίσαμε
σήμερα, τις επιπτώσεις του οποίου
θα μαθαίνουμε βαθμιαία όσο περνάει ο χρόνος.
Η πανδημία μάς βρήκε όλους
απροετοίμαστους. Ευτυχώς, η κυβέρνηση αντέδρασε αμέσως και διόρισε επιτροπή επιστημόνων στην
οποία ανέθεσε να παρακολουθεί
την κατάσταση και να συμβουλεύει
για το τι πρέπει να γίνεται. Η ετοιμότητα να δεχθούμε την αυστηρή
εφαρμογή των μέτρων προστασίας
από την εξάπλωση του ιού, ήταν σε
μεγάλο βαθμό επιτυχής, διότι όλοι
διαπίστωσαν ότι αυτή είναι η σωστή
γραμμή, διαμορφωμένη με επιστημονικά και όχι κομματικά κριτήρια.
Το ερώτημα, όμως, που δικαιολογημένα θέτουν πολλοί είναι «ποιες
θα είναι οι επιπτώσεις από την κρίση;» Τα δύσκολα είναι πίσω ακόμα,
καθώς το 2021 θα είναι ακόμα πιο
δύσκολο από το 2020. Κατά τη διάρκεια των μέτρων προστασίας, το
2020, μπορεί να δικαιολογούσαμε
το κλείσιμο των επιχειρήσεων, των
κέντρων αναψυχής, των διαφόρων
τύπων καταστημάτων, την απαγόρευση για πολλές βδομάδες της δια-

«

Οι επιπτώσεις της κρίσης του κορωνοϊού
κίνησης, και άλλα. Όλα αυτά προκάλεσαν απρόβλεπτα προβλήματα
και μέσα στο 2021 αναμένω επιδείνωση της κατάστασης.
(α) φυσικό αέριο: Όλοι μας είχαμε
πιστέψει ότι η Κύπρος θα γίνει πάμπλουτη, από την ανακάλυψη μεγάλων κοιτασμάτων αερίου και από
τα πολύ μεγάλα έσοδα. Δυστυχώς,
η κρίση του κορωνοϊού έχει αλλάξει
άρδην αυτή την προοπτική. Όπως
γνωρίζουμε, η ζήτηση του φυσικού
αερίου και του πετρελαίου έχει μειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, ενώ
ταυτόχρονα αυξήθηκε σημαντικά
η προσφορά, γιατί σε πολλές χώρες
έγινε μεγάλη προσπάθεια για να
ανακαλυφθούν κοιτάσματα αερίου
και να αξιοποιηθούν. Το αποτέλεσμα
είναι ότι η τιμή του φυσικού αερίου
έχει μειωθεί σημαντικά (σύμφωνα
με τις αγορές, από 10 δολάρια τον
Ιανουάριο του 2019 στα 6 δολάρια
τον Ιανουάριο του 2020 και τώρα
στα 2 δολάρια) και δεν αναμένεται
να αυξηθεί τουλάχιστον στο μεσοπρόθεσμο μέλλον. Αυτό πρακτικά
σημαίνει ότι τα όνειρα που κάναμε
για τον μελλοντικό πλούτο από το
φυσικό αέριο πρέπει να τα ξεχάσουμε. Οι επιπτώσεις της κρίσης
έχουν ήδη αναγκάσει εταιρείες κολοσσούς να αλλάξουν τα σχέδιά
τους. Όλες καθυστερούν τις γεωτρήσεις, η δε Exon Mobil μιλάει για
γεωτρήσεις προς τα τέλη το 2021.
Κανένας δεν είναι σίγουρος κατά
πόσο, όταν πλησιάσει εκείνη η περίοδος, δεν θα αναβληθούν ξανά.

(β) Τουρισμός: Το 2019 ήταν η
χρυσή χρονιά του κυπριακού τουρισμού και υπήρχε η ελπίδα ότι στη
δεκαετία του 2020 η σημασία της
τουριστικής βιομηχανίας θα αυξανόταν με πολύ γρήγορους ρυθμούς.
Πολλοί μιλούν για έναρξη της τουριστικής περιόδου στην Κύπρο τον
Ιούλιο του 2020 και ίσως να ονειρεύονται και τους περσινούς αριθμούς με περίπου 500.000 τουρίστες
στον κάθε ένα από τους καλοκαιρινούς μήνες Ιουλίου, Αυγούστου,
Σεπτεμβρίου. Το γεγονός ότι μερικές
από τις πιο μεγάλες αεροπορικές
εταιρείες λόγω της κρίσης, είτε αναγκάστηκαν να κλείσουν, είτε να μειώσουν σημαντικά τις εργασίες τους
και ταυτόχρονα να απευθυνθούν
για βοήθεια στις κυβερνήσεις τους,
είναι αρκετό για να μας πείσει ότι
η ανάκαμψη του τομέα δεν μπορεί
παρά να είναι αργή και βαθμιαία.
Και αυτό από πλευράς αεροπορικής
κίνησης μόνο. Υπάρχουν, όμως, και
πολλοί άλλοι παράγοντες:
Οι σημαντικοί περιορισμοί εξαιτίας του κορωνοϊού που εφαρμόζουν
οι διάφορες χώρες.
Η Κύπρος εξαρτάται αποκλειστικά από αεροπορικές εταιρείες,
σε αντίθεση με άλλες μεσογειακές
χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία,
Τουρκία) που οι τουρίστες τους
μπορούν να μετακινούνται διά ξηράς (αυτοκίνητα, τρένα).
Να μην αγνοούμε ότι η οικονομική κρίση επηρεάζει ολόκληρη
την Ευρώπη, με αποτέλεσμα όσοι









H άποψη που επικρατεί
είναι ότι η προσπάθεια
για μηχανογράφηση
και ηλεκτρονική εξυπηρέτηση το γρηγορότερο
δυνατό, κάποια στιγμή
θα αποδώσει πολλά,
αλλά σε πρώτο στάδιο
θα οδηγήσει σε καθυστερήσεις που κανένας δεν
ξέρει πόσο καιρό θα πάρει για να ξεπεραστούν.
κατορθώσουν να ταξιδεύσουν, κατά
μέσο όρο θα ξοδέψουν λιγότερα
απ’ ό,τι τις προηγούμενες χρονιές.
Γι’ αυτούς ακριβώς τους λόγους
θα πρέπει, ρεαλιστικά σκεπτόμενοι
και προγραμματίζοντας το μέλλον
της τουριστικής μας βιομηχανίας να
αναμένουμε ότι ο αριθμός των πελατών και εισοδημάτων από τα τουριστικά καταλύματα και άλλες δαπάνες των τουριστών, μετά βίας θα
μπορέσουν να φτάσουν το 2022 ή
ακόμα το 2023 το επίπεδο του 2019.
(γ) Προβλήματα ρευστότητας,
ανεργίας και εισοδημάτων: Πολλοί
θέλουν να πιστεύουν ότι το 2021
θα είναι χρόνος ανάκαμψης και
ανόδου. Ο κίνδυνος, όμως, είναι να
συμβεί ακριβώς το αντίθετο. Η αύ-

ξηση της ανεργίας είναι αναμενόμενη δεδομένης της κρίσης του
τουρισμού, της μείωσης του κύκλου
εργασιών σε σειρά τομέων όπως
ένδυση, υπόδηση, επίπλωση, αγορά
αυτοκινήτου, ηλεκτρικά είδη κ.ά.
Φοβάμαι παράλληλα στασιμότητα
ή μείωση στις δαπάνες ξένων φοιτητών. Η μείωση του παγκόσμιου
εμπορίου λόγω της διεθνούς οικονομικής κρίσης είχε αρνητικές επιπτώσεις και στον τομέα της ναυτιλίας. Πιο συγκεκριμένα, ενώ το
2019 τα εισοδήματα ήταν σχεδόν
1,3 δισ., το 2020 η μείωση υπολογίζεται στο 20-30% και το 2021 ακόμη μεγαλύτερη. Η μόνη ίσως εξαίρεση από τις επιχειρήσεις που θα
αντιμετωπίσουν δυσκολίες ή μείωση
του κύκλου εργασιών είναι αυτή
των ηλεκτρονικών παιχνιδιών λόγω
και του πολύ περισσότερου χρόνου
που περνούν μικροί και μεγάλοι
κλεισμένοι στα σπίτια τους.
(δ) Υπηρεσίες: Για τον ίδιο λόγο
θα πρέπει να αναμένουμε ότι στην
Κύπρο ο τομέας της εξυπηρέτησης
ξένων εταιρειών θα αντιμετωπίσει
είτε μείωση είτε στασιμότητα του
κύκλου εργασιών. Τα υπουργεία
υπολειτουργούν και ένας πολύ μεγάλος αριθμός υπαλλήλων εργάζεται
από το σπίτι του με μειωμένη αποδοτικότητα. Αυτό έχει συνεπώς και
τις επιπτώσεις του στην εξυπηρέτηση των πελατών. Για παράδειγμα,
αναφέρεται ότι υπηρεσίες, που χρειαζόντουσαν μερικές μέρες στο παρελθόν τώρα μπορεί να πάρουν

έναν μήνα και περισσότερο να υλοποιηθούν. Το Κτηματολόγιο, το
γραφείο του Εφόρου Εταιρειών που
ήμασταν περήφανοι στο παρελθόν
για την ανάπτυξή τους και τη γρήγορη εξυπηρέτηση, τώρα παρουσιάζουν μεγάλες καθυστερήσεις.
Αναμφίβολα σε κάποιο στάδιο θα
πρέπει όχι απλώς να επανέλθουν
στα επίπεδα που ήταν κάποτε αλλά
και να βελτιωθεί η απόδοσή τους.
Όσο περίεργο και να ακούγεται η
άποψη που επικρατεί είναι ότι η
εισαγωγή νέας τεχνολογίας, η προσπάθεια για μηχανογράφηση και
ηλεκτρονική εξυπηρέτηση το γρηγορότερο δυνατό, κάποια στιγμή
θα αποδώσει πολλά, αλλά σε πρώτο
στάδιο θα οδηγήσει σε καθυστερήσεις που κανένας δεν ξέρει πόσο
καιρό θα πάρει για να ξεπεραστούν.
Απονομή δικαιοσύνης: Τα παράπονα για καθυστερήσεις είναι γνωστά και δυστυχώς εξαιτίας της κρίσης η κατάσταση έχει χειροτερέψει.
Αυτές είναι μερικές από τις επιπτώσεις. Θα μπορούσα να συνεχίσω
αλλά με τα όσα έχω ήδη αναφέρει
η εικόνα είναι καθαρή. Πρέπει να
επικεντρώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να αντιμετωπίσουμε τις
τεράστιες δυσκολίες και να βάλουμε
τις βάσεις για ένα νέο ξεκίνημα.
Με όλα αυτά θα ασχοληθώ στο άρθρο της επόμενης Κυριακής.

Ο δρ Γιώργος Βασιλείου είναι πρώην
Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας
(1988-1993).
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Κορωνοϊός στην αυτοδυναμία του Ερντογάν
Οι λανθασμένες επιλογές της κυβέρνησης έφεραν οπισθοχώρηση ποσοστών της συντηρητικής, εθνικιστικής άρχουσας συμμαχίας
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Η πανδημία του κορωνοϊού πυροδοτεί εξελίξεις στο τουρκικό πολιτικό σκηνικό με την εντατικοποίηση της οικονομικής κρίσης να
πλήττει τη συντηρητική κυβερνητική συμμαχία της Τουρκίας. Για
πρώτη φορά μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα η φτώχεια, το οικονομικό αδιέξοδο, η ανεργία και ο
πληθωρισμός σκαρφαλώνουν στην
κορυφή της κατάταξης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι
Τούρκοι πολίτες στην καθημερινότητά τους.
Παρά το γεγονός ότι τα ποσοστά
της αξιωματικής αντιπολίτευσης
παρουσιάζουν μια χρόνια στασιμότητα, τα προβλήματα που παρατηρούνται στην κυβερνητική
συμμαχία, κυρίως οι επιπτώσεις
της οικονομικής κρίσης και το αβέβαιο οικονομικό μέλλον της Τουρκίας, δυσχεραίνουν τη θέση του
προέδρου Ερντογάν στο πολιτικό
τοπίο. Για αυτόν άλλωστε τον λόγο,
η κυβερνητική παράταξη επιχειρεί
τις τελευταίες ημέρες να μετατοπίσει το ενδιαφέρον των Τούρκων
πολιτών από την κρίση του κορωνοϊού και την οικονομική αβεβαιότητα σε άλλα ζητήματα που θεωρούνται ως «δυνατά χαρτιά» του
κυβερνώντος ΑΚΡ. Πολιτικοί αναλυτές συνδέουν τη νέα διαμάχη
που έχει ξεσπάσει στην Τουρκία
σχετικά με την θέση του Ισλάμ
απέναντι στο LGBT Κίνημα με την
προσπάθεια της κυβέρνησης Ερντογάν να προκαλέσει τεχνητή πολιτική πόλωση, ώστε να κερδηθεί
πολύτιμος χρόνος στην αναχαίτιση
της οπισθοχώρησης των ποσοστών
της κυβερνητικής συμμαχίας.

Το ΑΚΡ του 35%
Καλά ενημερωμένες πηγές, οι
οποίες πριν από περίπου έναν χρόνο διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο
στη νίκη των υποψηφίων της αντιπολίτευσης στις δημοτικές εκλογές που έθεσαν τέλος στην παντοδυναμία του ΑΚΡ σε σημαντικά
αστικά κέντρα της Τουρκίας, λένε
στην «Κ» ότι εστιάζουν την προ-

σοχή τους στη σημαντική οπισθοχώρηση των ποσοστών του τουρκικού κυβερνώντος κόμματος σε
όλες οι τελευταίες δημοσκοπήσεις:
«Λίγο πριν την νέα επιδημία, κατά
την πρώτη περίοδο της εντατικοποίησης της οικονομικής κρίσης,
οι έρευνες που έφταναν στο επιτελείο της αξιωματικής αντιπολίτευσης παρουσίαζαν το ΑΚΡ σε ποσοστά μεταξύ 40-41%. Με την κορύφωση της οικονομικής κρίσης
και της πανδημίας αυτή η εικόνα
άλλαξε άρδην». Σύμφωνα με τις







Παρά το μεγάλο κύμα
καταδίωξης της κυβέρνησης Ερντογάν κατά την
τελευταία πενταετία
ενάντια στο Δημοκρατικό
Κόμμα των Λαών (ΔΚΛ),
το οποίο υποστηρίζουν
οι Κούρδοι και η τουρκική Αριστερά, το κόμμα
παραμένει σταθερό στα
ποσοστά του 10-12%.
πηγές μας, τα ποσοστά του ΑΚΡ
παρουσιάζουν πλέον τάση επιστροφής στο σημείο από το οποίο ξεκίνησε πριν από δυο δεκαετίες.
Συγκεκριμένα, το ΑΚΡ είχε αναδειχθεί νικητής στις εκλογές του
2002 σπάζοντας το εκλογικό φράγμα του 30%. Σήμερα, τα ποσοστά
του κόμματος βρίσκονται λίγες μόλις μονάδες πιο πάνω από αυτό το
φράγμα.
Πηγή του Ρεπουμπλικανικού
Λαϊκού Κόμματος (ΡΛΚ) σημειώνει
σχετικά: «Με τα σημερινά δεδομένα, τα ποσοστά του ΑΚΡ βρίσκονται στο επίπεδο των 35% έχοντας οπισθοχωρήσει από το 41-40%
που ήταν. Αυτό δείχνουν όλες οι
τελευταίες δημοσκοπήσεις».

Τα «λάθη» Ερντογάν
Τη στιγμή που τα ποσοστά του
ΑΚΡ οπισθοχωρούν αυτά της αξιω-

ματικής αντιπολίτευσης παραμένουν στο επίπεδο που βρίσκονται
εδώ και 20 χρόνια. Όλες οι έρευνες
και οι δημοσκοπήσεις εμφανίζουν
το ΡΛΚ να εξασφαλίζει ποσοστά
ύψους 26-27%. Πώς όμως εξηγείται
η πτώση του ΑΚΡ την στιγμή που
ο μεγαλύτερος αντίπαλός του δεν
κατορθώνει να αξιοποιήσει την
συγκεκριμένη πτώση; Οι λόγοι είναι
δύο: Πρώτος, όπως συνέβη στην
περίπτωση των δημοτικών εκλογών
έτσι και στη νέα περίοδο η πτώση
του ΑΚΡ ευνοεί με έμμεσο τρόπο
την αξιωματική αντιπολίτευση.
Δεύτερος, η πτώση του ΑΚΡ συνοδεύεται από δυο μεγάλους «πονοκέφαλους» για τον Τούρκο πρόεδρο,
τον κορωνοϊό και την οικονομική
κρίση.
Ως προς το πρώτο ζήτημα, οι
πηγές μας υπενθυμίζουν ότι σε
όλες τις τελευταίες σφυγμομετρήσεις κορωνοϊός και οικονομία έχουν
σκαρφαλώσει στην κορυφή των
προβλημάτων της καθημερινότητας
στην Τουρκία, με έναν στους δυο
πολίτες να προβληματίζονται για
την πορεία της κρίσης του κορωνοϊού. Την ίδια στιγμή, περίπου 3
στους 10 πολίτες θεωρούν ότι στο
οικονομικό πεδίο η Τουρκία οδηγείται στο χείλος του γκρεμού. Την
περιγραφή του εν λόγω «εκρηκτικού κοινωνικοπολιτικού μείγματος»
για τον Πρόεδρο της Τουρκίας συμπληρώνει μια εκ των πηγών μας
θέτοντας ένα πολύ συγκεκριμένο
ερώτημα. «Ξέρετε ποιο είναι το ποσοστό των Τούρκων πολιτών που
υποστηρίζουν το προεδρικό σύστημα το οποίο εγκαινίασε το 2018
ο Ερντογάν έχοντας μεγάλες ελπίδες και πιστεύοντας ότι με αυτό
θα εξασφαλίσει το μέλλον της πολιτικής του ηγεμονίας στη χώρα;».
Η απάντηση που δίνει είναι ότι:
«Μόλις το 38% της τουρκικής κοινής γνώμης υποστηρίζει το προεδρικό σύστημα του Ερντογάν. Το
45% των πολιτών ζητάει την άμεση
επιστροφή στην κοινοβουλευτική
δημοκρατία, δηλαδή το τέλος του
πολιτικού αυταρχισμού και των
πρακτικών άλλων σκοτεινών εποχών».

Για πρώτη φορά μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα η φτώχεια, το οικονομικό αδιέξοδο, η ανεργία και ο πληθωρισμός
σκαρφαλώνουν στην κορυφή της κατάταξης των προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν οι Τούρκοι πολίτες στην καθημερινότητά τους και κατεβάζουν τα ποσοστά του ΑΚΡ στο 35%.

Οι δύο αντίπαλοι εθνικισμοί της Τουρκίας
Παράλληλα με την πανδημία, την
οικονομική κρίση και την αντίθεση
της πλειοψηφίας της κοινής γνώμης
απέναντι στο προεδρικό σύστημα,
ο πρόεδρος Ερντογάν καλείται κατά
τη νέα περίοδο να αντιμετωπίσει
ακόμη ένα ζήτημα. Ο τουρκικός
και κουρδικός εθνικισμός «ταράζουν» τα νερά στο τουρκικό πολιτικό σκηνικό και την ηρεμία του
Ερντογάν. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», την παρούσα στιγμή,
εν μέσω πανδημίας και οικονομικής
κρίσης, τα εθνικιστικά κόμματα,
δηλαδή αυτά που ανήκουν στην
παράταξη των Γκρίζων Λύκων και
στα διάφορα παρακλάδια τους, εξασφαλίζουν συνολικά το εντυπωσιακό ποσοστό του 21-22%. Περίπου το 12% αυτού του ποσοστού
πηγαίνει στο Κόμμα Εθνικιστικής
Δράσης (ΚΕΔ) του Ντεβλέτ Μπα-

χτσελί, ο οποίος έχει ενώσει την
πολιτική του μοίρα με αυτήν του
Προέδρου της Τουρκίας. Το υπόλοιπο ποσοστό πηγαίνει στο Καλό
Κόμμα (ΚΚ) της Μεράλ Άκσενερ
και σε άλλα μικρότερα εθνικιστικά
κόμματα. «Στην καλύτερη περίπτωση, το ποσοστό του ΑΚΡ μαζί
με αυτό του ΜΗΡ αγγίζει το 47%.
Όλες οι τελευταίες έρευνες δείχνουν ότι πρόκειται για το «peek»
της κυβερνητικής συμμαχίας και
ότι πλέον δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για να προστεθεί κάτι περισσότερο πάνω σε αυτό το ποσοστό», τονίζουν οι πηγές μας, οι
οποίες προσθέτουν ότι από το στρατόπεδο της συντηρητικής αντιπολίτευσης θα πρέπει να αναμένουμε
και την μελλοντική δημοσκοπικήεκλογική απόδοση νέων κομμάτων
που δημιουργήθηκαν στους κόλ-

πους του ΑΚΡ λίγο πριν την εμφάνιση της πανδημίας. «Η εξασφάλιση
συνολικά ενός 4-5% για τους Αλί
Μπαμπατζάν και Αχμέτ Νταβούτογλου θα μπορούσε να προκαλέσει
πολιτικό σεισμό», προειδοποιούν
οι πηγές μας.Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι παρά το μεγάλο κύμα
αυταρχισμού που έχει εξαπολύσει
η κυβέρνηση κατά την τελευταία
πενταετία, το Δημοκρατικό Κόμμα
των Λαών (ΔΚΛ), το οποίο υποστηρίζουν οι Κούρδοι και η τουρκική
Αριστερά παραμένει σταθερό στα
ποσοστά του 10-12%. Η φυλάκιση
της ηγεσίας, των βουλευτών, των
δημάρχων, και των μελών του κόμματος δεν έχει κατορθώσει να αποδυναμώσει την τέταρτη μεγαλύτερη
πολιτική δύναμη της Τουρκίας, η
οποία και σε αυτή τη συγκυρία στερεί πολύτιμες ψήφους από το ΑΚΡ.

ΑΡΘΡΟ / Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑ

Ο Franklin Roosevelt και η εργατική τάξη
Στις 12 Απριλίου του 1945, λίγες
εβδομάδες μετά την έναρξη της
τέταρτης θητείας του ως προέδρου
των Ηνωμένων Πολιτειών και μήνες
πριν από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, πεθαίνει στο Warm
Springs της Γεωργίας, όπου βρισκόταν για επίσκεψη, ο Franklin
Delano Roosevelt, ο άνθρωπος ο
οποίος βρέθηκε στο τιμόνι του Λευκού Οίκου για δώδεκα συναπτά
έτη, από το 1933 έως τον θάνατό
του το 1945. Κατά τη διάρκεια της
προεδρίας του αντιμετώπισε νικηφόρα δύο θανάσιμους εχθρούς της
πατρίδας του. Στο εσωτερικό μέτωπο, πολέμησε τη φτώχεια, την
εξαθλίωση και την υλική και ηθική
αποσάθρωση της αμερικανικής
κοινωνίας που ακολούθησε την οικονομική καταστροφή του 1929.
Στο εξωτερικό μέτωπο, έδωσε τη
νίκη στους Συμμάχους πολεμώντας
ενάντια στον Άξονα Τόκυο-Βερολίνο και εξασφάλισε σε εμάς, τις
μεταπολεμικές γενεές του Δυτικού
κόσμου, πολιτική ελευθερία και
αξιοπρέπεια. Ο ίδιος δεν είδε ούτε
την ολοκληρωτική νίκη ενάντια
στον Άξονα ούτε το θρίαμβο της
μεταπολεμικής αμερικανικής μεσαίας τάξης. Σαν άλλος Μωυσής
οδήγησε τον λαό του στη γη της
επαγγελίας, ενώ ο ίδιος πέθανε αντικρίζοντάς την από μακριά.
Τη μέρα εκείνη του Απρίλη του
1945, η αμαξοστοιχία που μετέφερε
τη σωρό του ξεκίνησε μια τριήμερη
Οδύσσεια, διασχίζοντας εννέα πολιτείες με ενδιάμεσες στάσεις την
Ατλάντα και την Ουάσιγκτον πριν
φτάσει στην οικία του Προέδρου,
στο Hyde Park, στην Πολιτεία της
Νέας Υόρκης, όπου και ενταφιάσθηκε. Κατά μήκος των χιλίων μιλίων της διαδρομής, χιλιάδες πολίτες, εργάτες και αγρότες όλων








«Κανένας συνετός άνθρωπος δεν έχει πρόθεση
να καταστρέψει αυτό
που είναι γνωστό ως ‘κίνητρο του κέρδους’, το
δικαίωμα δηλαδή να
κερδίζουμε με την εργασία μας μια αξιοπρεπή
διαβίωση για τον εαυτό
μας και για τις οικογένειές μας».
των κοινωνικών τάξεων και πεποιθήσεων σχημάτισαν αυθόρμητα
μια ανθρώπινη αλυσίδα για να συνοδεύσουν τον θανόντα στην τελευταία του κατοικία. Ήταν η έκφραση της απέραντης ευγνωμοσύνης του αμερικανικού λαού στον
εκλιπόντα ηγέτη. Ο απόλυτος σεβασμός στον άνθρωπο, στον αγρότη και στον εργάτη, η πίστη ότι η
κοινωνική δικαιοσύνη και η ελευθερία δεν είναι προϊόντα σε διατίμηση, αλλά ουσιώδη αγαθά για την
ανθρώπινη ύπαρξη, καθώς και η
προσήλωση στη φιλελεύθερη αμερικανική παράδοση ήταν οι αρετές
εκείνες που ταύτισαν τις επιλογές
του Roosevelt με τη μοίρα του αμερικανικού έθνους.
Δέκα χρόνια νωρίτερα, στις 4
Ιανουαρίου του 1935, είχε εκφωνήσει έναν από τους ιστορικούς
του λόγους για την Κατάσταση της
Ένωσης ενώπιον του αμερικανικού
Κογκρέσου. Δύο χρόνια μετά την
έναρξη του πρώτου New Deal, ο
Roosevelt εκτιμούσε ότι η πολιτική
της ανακούφισης πρέπει να τελειώσει. «Οι πρώτοι στόχοι της νομο-

Ανακούφιση, ανάκαμψη, μεταρρύθμιση: το πνεύμα του New Deal αποκατέστησε τη θέση της εργατικής τάξης στη συλλογική συνείδηση και ευαισθητοποίησε την κοινή γνώμη στα κοινωνικά προβλήματα.
θεσίας έκτακτης ανάγκης του 1933
ήταν η ανακούφιση της φτώχειας,
ώστε να καταστεί δυνατή η λειτουργία της βιομηχανίας με πιο
ορθολογικό και ομαλό τρόπο», ανέφερε ο Roosevelt. Η μάχη κατά της
ανεργίας οφείλει καταρχήν να είναι
μάχη για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ώστε ο κάθε εργαζόμενος να
είναι σε θέση να εργαστεί στον
ιδιωτικό τομέα, έχοντας αφήσει
πίσω του τον φόβο της απόλυτης
ένδειας και έχοντας ήδη απασχοληθεί σε κρατικές ή χρηματοδοτούμενες από το κράτος επιχειρήσεις. Όμως, ούτε τα μέτρα ανακούφισης αρκούν για να επιτευχθεί η
ανάκαμψη, ούτε η εργατική τάξη
μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς από
πρόσκαιρες λύσεις και επιδόματα
για σίτιση και ρουχισμό. Η ανθρώ-

πινη αξιοπρέπεια απαιτεί σταθερή
εργασιακή αποκατάσταση και
ασφάλεια των όρων διαβίωσης.
«Ανάμεσα στους στόχους μας, τοποθετούμε πρώτιστα την ασφάλεια
των ανδρών, γυναικών και παιδιών
του έθνους. Αυτή παραμένει η πρώτη και μόνιμη μέριμνά μας», διαβεβαίωνε ο Roosevelt. Πώς όμως
μπορεί αυτό να επιτευχθεί σε βάθος
χρόνου;
Η πολιτική των επιδομάτων και
η ανάληψη από το Κράτος του ρόλου του εργοδότη μικρών και χωρίς
κοινωνική χρησιμότητα έργων δεν
επιφέρει ανάκαμψη, αλλά εξάρτηση
τόσο των εργαζομένων όσο και της
οικονομίας από τον κρατικό μηχανισμό. Έχουμε την τάση να υποτιμούμε την επίδραση των κακών
επενδύσεων του κράτους σε πε-

ριόδους οικονομικής ύφεσης, επειδή θεωρούμε ότι είναι λογικό όποιος
αντιμετωπίζει μια έκτακτη κατάσταση να παραγνωρίζει μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ανάγκες και προβλήματα.
Όμως, οι κακές κρατικές επενδύσεις, εξαιτίας του μεγέθους τους
και της διάρθρωσής τους, είναι παράγοντες αποσταθεροποίησης της
αγοράς, της οποίας οι στρεβλώσεις
είναι ακόμη ορατές και μετά από
δεκαετίες. Η πραγματική ανάκαμψη
προϋποθέτει την ανάληψη ιδιωτικής επιχειρηματικής δράσης για
την επίτευξη κέρδους σε συνθήκες
εμπιστοσύνης και πίστης στις αγορές. Πίστη και εμπιστοσύνη στις
αγορές δεν είναι απαραίτητες μόνο
για τον επιχειρηματία, αλλά και
για τον εργαζόμενο, ο οποίος προσδοκά και αυτός όφελος από την
επένδυση της προσωπικής του εργασίας: «Κανένας συνετός άνθρωπος δεν έχει πρόθεση να καταστρέψει αυτό που είναι γνωστό ως ‘κίνητρο του κέρδους’, το δικαίωμα
δηλαδή να κερδίζουμε με την εργασία μας μια αξιοπρεπή διαβίωση
για τον εαυτό μας και για τις οικογένειές μας».
Η ανάκαμψη, κατά τον Roosevelt, δεν είναι εφικτή χωρίς μεταρρύθμιση: «Η προσπάθεια να γίνει
διάκριση μεταξύ ανάκαμψης και
μεταρρύθμισης είναι μια περιορισμένη προσπάθεια αντικατάστασης
της πραγματικότητας καθαυτής
από το είδωλό της. Όταν ένας άνθρωπος αναρρώνει από μια ασθένεια, η σύνεση υπαγορεύει όχι μόνο
τη θεραπεία των συμπτωμάτων,
αλλά και την απομάκρυνση της αιτίας τους». Η πραγματική ανάκαμψη προϋποθέτει ένα όραμα για την
κοινωνία του αύριο, για την επίτευξη του οποίου αξίζει να κινη-

τοποιηθεί το σύνολο των παραγωγικών δυνάμεων ενός τόπου. Η εργατική τάξη, για να επενδύσει με
πίστη και αφοσίωση την εργατική
της δύναμη στην εθνική οικονομία,
για να μη νιώθει ότι γίνεται θύμα
εκμετάλλευσης μιας κακώς εννοούμενης επιδίωξης κέρδους, θέλει
να ξέρει ότι δουλεύει για το μέλλον
των παιδιών της, ότι συμμετέχει
στην υλοποίηση ενός συλλογικού
οράματος, ότι η εργασία και οι θυσίες της θα δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για μια βιώσιμη
και ανθρώπινη ανάπτυξη.
Ανακούφιση, ανάκαμψη, μεταρρύθμιση: το πνεύμα του New Deal
αποκατέστησε τη θέση της εργατικής τάξης στη συλλογική συνείδηση και ευαισθητοποίησε την
κοινή γνώμη στα κοινωνικά προβλήματα. Η πράξη του και το όραμά
του χάραξαν την αυγή μιας νέας
ευαισθησίας, μιας νέας κατανόησης
της εργασίας και της αλληλεγγύης,
μιας νέας προσέγγισης της οικονομικής πολιτικής.
Ο μεγαλύτερος κίνδυνος σε περιόδους κρίσης είναι ο πρακτικός
αποπροσανατολισμός που προκαλείται από την πενία προτύπων
και παραδειγμάτων προς μίμηση.
Πέρα από την υλική ανάκαμψη, είναι απαραίτητη μια πνευματική
ανάταση, ολοκληρώνει ο Roosevelt.
Μας δίδαξε ότι η έξοδος από την
κρίση είναι μια συλλογική προσπάθεια που προϋποθέτει έναν αναγνωρίσιμο από όλους στόχο, μια
συνεπή οικονομική πολιτική για
την υλοποίησή του και αυξημένη
κοινωνική ευαισθησία.

Ο δρ Παναγιώτης Χριστιάς είναι αν. καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου και
εταίρος ερευνητικών κέντρων των Πανεπιστημίων Λωρραίνης και Στρασβούργου.
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Οξύ το κρούσμα
Ψυχρού Πολέμου
ΗΠΑ - Κίνας
Μιλούν στην «Κ» ο πρώην διοικητής της ΜΙΤ
Σονμέζ Κιοκσάλ και ο πρώην πρέσβης Ναμίκ Ταν
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Η κρίση του κορωνοϊού φέρνει στο
προσκήνιο της επικαιρότητας σαρωτικές αλλαγές και ανατροπές οι
οποίες θα γίνουν αισθητές σε βάθος
χρόνου. Στην ευρύτερη περιοχή
της Ανατολικής Μεσογείου, η πανδημία πυροδοτεί αλυσιδωτές εξελίξεις που θα επηρεάσουν όλες τις
κοινωνίες. Στο παραπάνω συμπέρασμα καταλήγουν έμπειροι Τούρκοι
αξιωματούχοι και διπλωμάτες, οι
οποίοι πριν από λίγα χρόνια βρίσκονταν στο τιμόνι νευραλγικών
πόστων του τουρκικού κρατικού
μηχανισμού. Ο Σονμέζ Κιοκσάλ διετέλεσε διοικητής των τουρκικών
Μυστικών Υπηρεσιών (ΜΙΤ), ενώ ο
Ναμίκ Ταν είναι πρώην υψηλόβαθμος πρέσβης της Τουρκίας που υπηρέτησε σε σημαντικές πρωτεύουσες,
όπως το Τελ Αβίβ. Οι δύο Τούρκοι
κρατικοί αξιωματούχοι που παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις
στην Ανατολική Μεσόγειο προειδοποιούν για τσουνάμι εξελίξεων
που θα ακολουθήσει στην «μετά
κορωνοϊό» περίοδο.

Η κρίση των οικονομιών
Τις τελευταίες εβδομάδες, παράλληλα με την αντιμετώπιση της
απειλής του Covid-19, όλες οι κυβερνήσεις έχουν στραμμένη την
προσοχή τους στο μέτωπο της οικονομίας. Ισχυρές οικονομικές δυνάμεις του πλανήτη αντιμετωπίζουν
μεγάλα προβλήματα εξαιτίας των
οικονομικών επιπτώσεων του νέου
ιού. Οι δε «προβληματικές» οικονομίες της υφηλίου βρίσκονται ενώπιων νέων προκλήσεων σε πολιτικό
και οικονομικό επίπεδο. Για τον κ.
Ταν η οικονομική πτυχή της κρίσης
του κορωνοϊού επιφυλάσσει μεγάλο
αντίκτυπο για την τροπή των εξελίξεων σε πολλά πεδία, όπως η εσωτερική και εξωτερική διακυβέρνηση.
Δυστυχώς, τα μέχρι στιγμής δεδομένα δείχνουν ότι η οικονομική
ύφεση που πυροδοτεί ο κορωνοϊός,
θα παραμείνει στο επίκεντρο της

επικαιρότητας για αρκετό χρονικό
διάστημα. Σύμφωνα με τον κ. Ταν,
οι ημερομηνίες ορόσημο για την
μελλοντική τροπή των εξελίξεων
στο πεδίο της οικονομίας είναι δύο.
Πρώτον, ο κ. Ταν προβλέπει ότι οι
κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο θα
είναι απασχολημένες με τη διαχείριση της κρίσης στον τομέα της δημόσιας υγείας μέχρι τα τέλη του
τρέχοντος έτους. Έτσι, η επιστροφή
στους κανονικούς ρυθμούς της οικονομίας θα μπορούσε να έρθει στις
αρχές του ή κατά τη διάρκεια του
2021. «Η κανονικότητα στην οικονομία θα μπορούσε να επιστρέψει
μια οποιαδήποτε ημερομηνία ανά






Ο πρώην Διοικητής της
τουρκικής ΜΙΤ θεωρεί
ότι η μετά κορωνοϊό περίοδος θα σημαδευτεί
από την εντατικοποίηση
των υφιστάμενων συγκρούσεων και διαμαχών
σε παγκόσμιο επίπεδο,
ενώ δεν αποκλείεται να
ξεσπάσουν και νέες.
μεσα στην 1η Ιανουαρίου και 31η
Δεκεμβρίου 2021», τονίζει χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρέσβης.
Δεύτερον, ο κ. Ταν θεωρεί ότι η επιστροφή των κατά κεφαλήν εισοδημάτων σε επίπεδα προ κορωνοϊού
θα αποτελέσουν μια εντελώς διαφορετική περίπτωση, η οποία θα
απασχολήσει όλες τις εθνικές οικονομίες. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι για την κανονικοποίηση
των εν λόγω οικονομικών δεικτών
θα χρειαστεί ακόμη μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα. Ο κ. Ταν τοποθετεί την επιστροφή στα προ κορωνοϊού επίπεδα στο 2023, φυσικά
αν και εφόσον η κρίση του κορωνοϊού ελεγχθεί εγκαίρως και με σχετικά αποτελεσματικό τρόπο.

Μεγέθυνση των διενέξεων
Ο κ. Κιοκσάλ από την μεριά του
δίνει μια ακόμη πιο απαισιόδοξη
νότα στις αναλύσεις που αφορούν
την μετά κορωνοϊό περίοδο. Ο Τούρκος αξιωματούχος υπενθυμίζει ότι
η υφήλιος αντιμετώπιζε αρκετά προβλήματα ακόμη και πριν την πανδημία. Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 2000 οι οικονομίες των αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων
χωρών βίωναν απανωτές αναταράξεις, ενώ την ίδια στιγμή βρίσκονταν
σε εξέλιξη εμφύλιες συρράξεις και
περιφερειακοί πόλεμοι στους οποίους
εμπλέκονταν και οι Μεγάλες Δυνάμεις. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, νέα
φαινόμενα όπως το μεταναστευτικό
επέφεραν αλλαγές στα πολιτικά και
κοινωνικά δεδομένα ισχυρών αλλά
και αναπτυσσόμενων οικονομικά
χωρών. Υπογραμμίζοντας τα παραπάνω, ο πρώην διοικητής της ΜΙΤ
εστιάζει επίσης στην αναποτελεσματικότητα του ΟΗΕ και των διεθνών οργανισμών. Οι προηγούμενες
δεκαετίες, σύμφωνα με τον κ. Κιοκσάλ, έδειξαν ότι η ανθρωπότητα
χρειάζεται νέους μηχανισμούς λύσης
προβλημάτων. Υπό την σκιά λοιπόν
όλων των προαναφερόμενων, ο κ.
Κιοκσάλ θεωρεί ότι η μετά κορωνοϊό
περίοδος θα σημαδευτεί από την
εντατικοποίηση των υφιστάμενων
συγκρούσεων και διαμαχών σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ δεν αποκλείεται
να ξεσπάσουν και νέες αναταραχές
και αντιπαραθέσεις. Ο κ. Κιοκσάλ
στηρίζει την παραπάνω απαισιόδοξη
ανάγνωση στο γεγονός ότι ο κορωνοϊός έχει πλήξει την «αλυσίδα παραγωγής» σε παγκόσμιο επίπεδο.
«Είναι πιθανόν, η ελεύθερη και νόμιμη κυκλοφορία ατόμων και αγαθών
να αποτελέσει ένα ακόμη πεδίο έντασης. Πέραν της παράνομης μετανάστευσης, και αυτό το πεδίο θα
αποτελέσει μια σημαντική συζήτηση
κατά την περίοδο της αποκατάστασης της αλυσίδας παραγωγής-κατανάλωσης», προειδοποιεί χαρακτηριστικά ο έμπειρος Τούρκος αξιωματούχος.

Σύμφωνα με τους Ταν και Κιοκσάλ, ο κορωνοϊός δεν αποκλείεται να εντατικοποιήσει την πολυδιάστατη αναμέτρηση
των ΗΠΑ με την Κίνα, έτσι ώστε το ψυχροπολεμικό κλίμα που καλλιεργήθηκε την προηγούμενη περίοδο να λάβει διαστάσεις μετά τον έλεγχο της πανδημίας.

Τα πρώτα σημάδια έχουν ήδη διαγραφεί
Στην ανάλυση των Τούρκων αξιωματούχων σχετικά με την μετά
κορωνοϊό εποχή, υπάρχει ένα σημείο που πρέπει να υπογραμμιστεί
ιδιαιτέρως. Πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο δεν βρίσκει μεγάλο
αντίκτυπο στον διεθνή τύπο.
Ωστόσο, σύμφωνα και με τους ξένους αναλυτές, είναι σίγουρο ότι
θα απασχολήσει ολόκληρη την
ανθρωπότητα κατά την επόμενη
περίοδο. Σύμφωνα με τους κ. Ταν
και κ. Κιοκσάλ, ο κορωνοϊός δεν
αποκλείεται να εντατικοποιήσει
την πολυδιάστατη αναμέτρηση
των ΗΠΑ με την Κίνα. Το ψυχροπολεμικό κλίμα στις σχέσεις των
δύο υπερδυνάμεων, το οποίο καλλιεργήθηκε κατά την προηγούμενη περίοδο, δεν αποκλείεται να
λάβει διαστάσεις και να επεκταθεί
σε νέα πεδία και μέτωπα μετά τον
έλεγχο της πανδημίας.
Στην περίπτωση που οι δύο
υπερδυνάμεις αποφασίσουν να
ανοίξουν ένα νέο μέτωπο στην








Τούρκοι αξιωματούχοι
και διπλωμάτες προειδοποιούν για τις επιπτώσεις του Covid 19
στην εντατικοποίηση
του αμερικανοκινεζικού
ανταγωνισμού
Ανατολική Μεσόγειο, οι χώρες
της περιοχής θα κληθούν να λάβουν σημαντικές αποφάσεις και
να αναθεωρήσουν τις θέσεις τους
σε σειρά ζητημάτων.
Τα πρώτα σημάδια προς αυτή
την κατεύθυνση έχουν ήδη διαγραφεί. Λίγο πριν από την εμφάνιση της πανδημίας, η Κίνα είχε
δρομολογήσει την οικοδόμηση
ενός εκτενούς δικτύου λιμένων
και αποθηκών σε μια μεγάλη περιοχή που απλώνεται από την
Αφρική μέχρι την Μεσόγειο. Η

Άγκυρα αναμένει την εντατικοποίηση αυτής της διαδικασίας κατά την επόμενη περίοδο, καθώς
το Πεκίνο θα κληθεί να διορθώσει
την «αλυσίδα παραγωγής» που
έπληξε ο Covid-19. Παράλληλα,
οι ΗΠΑ αναμένεται ότι θα λάβουν
νέες πρωτοβουλίες για να μπλοκάρουν τα βήματα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.
Αξίζει να σημειωθεί πως σε ό,τι
αφορά την αμερικανοκινεζική
αναμέτρηση, διάφοροι αναλυτές
στην Άγκυρα που θεωρούν ότι η
νέα περίοδος μαζί με τα ρίσκα δεν
αποκλείεται να δημιουργήσει και
κάποιες σημαντικές ευκαιρίες για
την Τουρκία. Λ.χ. ορισμένοι οικονομικοί κολοσσοί, μετά το τέλος
της πανδημίας, είναι πιθανόν να
αναζητήσουν πιο «ασφαλή» και
«κοντινά» λιμάνια για τις οικονομικές τους δραστηριότητες, γεγονός που θα μπορούσε να ευνοήσει οικονομίες όπως αυτή της
Τουρκίας.

ΑΡΘΡΟ / Του ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΑΒΡΑΑΜ

Κατά κεφαλήν αισθητική και ηθική
ή ο χορός της ομορφιάς και της ασχήμιας
«Η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο»
(Ντοστογιέφσκι, «Ο Ηλίθιος»)

«Η ασχήμια θα τον σκοτώσει»
(Ντοστογιέφσκι, «Οι Δαίμονες»)

Τ

α πάντα πλέον στη ζωή είναι
ζήτημα αισθητικής και ηθικής. Είναι ζήτημα σύγκρουσης ανάμεσα στην ομορφιά και
την ασχήμια. Παρ’ όλο που κάποιος
δικαίως μπορεί να υποστηρίξει ότι
αυτές οι αντίθετες απόψεις της
πραγματικότητας είναι θέμα υποκειμενικό και εξαρτάται από το
πώς ο καθένας τις αντιλαμβάνεται
και τις αξιολογεί, εντούτοις υπάρχουν κάποια αντικειμενικά κριτήρια
που δείχνουν ευδιάκριτα τι είναι
όμορφο και τι άσχημο. Για παράδειγμα: οι πανδημίες, οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι, οι γενοκτονίες,
οι εθνοκαθάρσεις, οι κατακτήσεις
άλλων χωρών, οι πυρηνικοί εξοπλισμοί, η καταστροφή του φυσικού
περιβάλλοντος, η ανισότητα, η
φτώχια, η προσφυγιά, ο ρατσισμός,
ο εθνικισμός, ο θρησκευτικός σκοταδισμός, η δικτατορία, το μίσος,
το ψέμα, είναι ομορφιά ή ασχήμια;
Ανάλογα με την απάντηση προσδιορίζεται η αισθητική και η ηθική
κάθε ανθρώπου. Ο Ντοστογιέφσκι
είδε με αυτόν τον κοινωνικό φακό
την αντίθεση ανάμεσα στην ομορ-

φιά και την ασχήμια και τις συνέδεσε με την ηθική, το καλό και το
κακό. Το ζήτημα αυτό αν και διαχρονικό, σήμερα είναι πιο σύνθετο
και πολύπτυχο διότι τέτοιος ακριβώς είναι και ο εξαιρετικά αντιφατικός κόσμος στον οποίο ζούμε.
Θα προσπαθήσω με μερικά παραδείγματα να δείξω τη σύγχρονη
αντίθεση ομορφιάς και ασχήμιας.
Ομορφιά είναι η ειρηνική συνύπαρξη του ανθρώπου με τη φύση.
Είναι η κλιματική αρμονία, οι τέσσερις εποχές, οι εναλλαγές χρωμάτων, κελαηδημάτων, αρωμάτων.
Είναι η αυτοκρατορία του «ήλιου
του ηλιάτορα», όπως τον αποκαλούσε ο Ελύτης, η «Σονάτα του Σεληνόφωτος», όπως μυστηριακά μας
ταξιδεύει ο Ρίτσος. Είναι η «θάλασσα η πλατιά» που έχει καρδιά, όπως
τραγουδάει ο Χατζιδάκις και το
«περιγιάλι το κρυφό» που «πάνω
στην άμμο την ξανθή γράψαμε τ’
όνομά της» μαζί με τον Σεφέρη και
τον Θεοδωράκη. Τώρα τον Απρίλη,
μέσα στα επιτρεπτά όρια που σπάζουμε τον εγκλεισμό μας, αρκετοί
βγαίνουν στον γύρο της γειτονιάς
και εκπλήσσονται για πράγματα
που προηγουμένως δεν έδιναν σημασία. Βλέπουν στους δρόμους και
στις αυλές των σπιτιών σαν παρασημοφορημένους στρατιώτες σε








Με γνώμονα ότι τα κέρδη
είναι πάνω από τη φύση,
ο σύγχρονος «Homo consumens» κατά την έκφραση του Έριχ Φρομ, ο
αδηφάγος άνθρωπος καταναλωτής, παρεμβαίνει
αλόγιστα και ληστρικά
στο φυσικό περιβάλλον.
παράταξη χαιρετισμού, ανθισμένες
λεμονιές, πορτοκαλιές, κιτρομηλιές,
ροδιές, τριανταφυλλιές, γιασεμιά,
κόκκινα γεράνια και μοβ βουκεμβίλιες. Και ακούς το βουητό των
μαυρόχρυσων μελισσών και τις
κοιτάζεις να χορεύουν μέσα στις
τούφες των ανθών, πίνοντας και
ταυτόχρονα δωρίζοντας το νέκταρ
της ζωής. Αυτή είναι η ομορφιά
του Απρίλη. Μας την απαγγέλλει
και ο Διονύσιος Σολωμός στους
«Ελεύθερους Πολιορκημένους»:
«Ο Απρίλης με τον έρωτα χορεύουν
και γελούνε... Μάγεμα η Φύσις κι
όνειρο στην ομορφιά και χάρη».
Ομορφιά λοιπόν είναι ο αμόλυντος
αέρας, οι πράσινες, καθαρές και
συγυρισμένες πόλεις και γειτονιές,

με ανθρώπους που έχουν συνείδηση πολιτισμού της Φύσης, που
κατανοούν την αξία της, που θέλουν να χαίρονται τη φυσική και
συναισθηματική μοσχοβολιά της.
Η ασχήμια όμως δεν το βάζει
κάτω. Ο μηχανοποιημένος άνθρωπος θεωρώντας με έπαρση τον εαυτό του δαμαστή της φύσης, κατέβασε τη Μάνα-Γη από τον ιερό της
θρόνο και τη μετέτρεψε «χωρίς λύπη, χωρίς περίσκεψη, χωρίς αιδώ»
όπως έγραφε και ο Καβάφης στα
«Τείχη» του, σε περιφερόμενη πόρνη του σύμπαντος. Με γνώμονα
ότι τα κέρδη είναι πάνω από τη
φύση, ο σύγχρονος «Homo consumens» κατά την έκφραση του Έριχ
Φρομ, ο αδηφάγος άνθρωπος καταναλωτής, παρεμβαίνει αλόγιστα
και ληστρικά στο φυσικό περιβάλλον, απομυζώντας τον πλούτο της
γης και ρυπαίνοντας ουρανό, στεριά
και θάλασσες. Έτσι, όπως τραγικά
επισημαίνει και ο Νίκος Γκάτσος,
«Εκεί που φύτρωνε φλισκούνι και
άγρια μέντα/ κι έβγαζε η γη το πρώτο της κυκλάμινο/ τώρα χωριάτες
παζαρεύουν τα τσιμέντα/ και τα
πουλιά πέφτουν νεκρά στην υψικάμινο... Εκεί που η θάλασσα γινόταν ευλογία/ κι ήταν ευχή του
κάμπου τα βελάσματα/ τώρα καμιόνια κουβαλάν στα ναυπηγεία/

άδεια κορμιά, σιδερικά, παιδιά κι
ελάσματα./ Κοιμήσου Περσεφόνη/
στην αγκαλιά της γης/ στου κόσμου
το μπαλκόνι/ ποτέ μην ξαναβγείς».
Δεν είναι τραγικό λοιπόν η πρόοδος
να φέρνει τόση ασχήμια;
Ομορφιά είναι οι οικουμενικές
αξίες: η ελευθερία, η δημοκρατία,
η ισότητα, η δικαιοσύνη, η ειρήνη,
η αλληλεγγύη, η αξιοπρέπεια, ο
σεβασμός της διαφορετικότητας.
Χωρίς αυτές δεν μπορεί να είναι
υγιής ο πολιτισμός και οι ανθρώπινες σχέσεις σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Αυτές
τις πανανθρώπινες αξίες πρέπει
να έχει ως κοσμοθεωρητικό υπόβαθρο ο σύγχρονος προοδευτικός
άνθρωπος. Γιατί οι αντίθετες αξίες
θα συνεχίσουν να παράγουν τη
βία, την επιβολή, την καταπίεση,
την εκμετάλλευση, την ασχήμια.
Δεν είναι ασχήμια να βλέπεις την
αναλγησία των ισχυρών όταν οι
βόμβες τους σχίζουν τις φλέβες τ’
ουρανού και τα πνευμόνια της γης;
Δεν είναι ασχήμια όταν αναπνέεις
το μουχλιασμένο απ’ τη νέκρα φύσημα του ανέμου, όταν ο αφρός
της θάλασσας είναι χαραγμένος
απ’ την παγωμένη ψυχή του πνιγμένου πρόσφυγα, όταν βλέπεις παιδιά «ντυμένα» με το διάφανο δέρμα
του σκελετού;

Ομορφιά είναι οι ηθικές αξίες
που αποτελούν το ενδότερο ηθικοπνευματικό στήριγμα του ανθρώπου και καθορίζουν τον χαρακτήρα του. Η εντιμότητα, η ειλικρίνεια, ο αλληλοσεβασμός, η ταπεινοφροσύνη, η ενσυναίσθηση,
η ανιδιοτέλεια, η αιδώς, είναι η πανοπλία του ανθρώπου που τον προστατεύει από την επέλαση του αμοραλισμού. Ασχήμια είναι η επίθεση
της αλαζονείας, της απληστίας, της
υποκρισίας, της ιδιοτέλειας, του
δόλου, της χρηματολαγνείας, της
διαπλοκής, της διαφθοράς, της μίζας. Ασχήμια είναι και οι ανήθικοι
ηγέτες.
Ο χορός της ομορφιάς και της
ασχήμιας είναι ατελείωτος. Οι ορθολογικοί, ευαίσθητοι και ανήσυχοι
άνθρωποι, βλέποντας κριτικά αυτά
που συμβαίνουν στον κόσμο, οφείλουν να απαντούν στο κάθε βήμα
της ασχήμιας με χίλια βήματα ομορφιάς, με σκέψεις και δράσεις ενάντια στην όποια μορφή ύβρης, υπόσκαψης της ελευθερίας και χειραγώγησης της ανθρώπινης συνείδησης. Γιατί πλέον το ζήτημα είναι,
πού θα γείρει η πλάστιγγα. Και σε
αυτό έχουμε όλοι ευθύνη.

Ο κ. Μενέλαος Αβραάμ είναι δρ Φιλοσοφίας. rodo@primehome.com
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Ο κορωνοϊός «φεύγει» οι μάσκες θα μας μείνουν
Οι κορωνοπιέσεις

Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Μέχρι σήμερα, οι αποφάσεις της κυβέρνησης έδειξαν πως οι επιδημιολόγοι είχαν τον
πρώτο και τελευταίο λόγο, με ελάχιστες
εξαιρέσεις, στα μέτρα κατά της πανδημίας.
Στην περίπτωση αποκλιμάκωσης των μέτρων, η κυβέρνηση επέστρεψε στην προσφιλή τακτική να χαϊδεύει ώτα. Στην πρώτη φάση αποκλιμάκωσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υιοθέτησε σε μεγάλο ποσοστό τις
σφιχτές εισηγήσεις της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής. Στη δεύτερη φάση
«ζήλεψε» τη λαϊκίστικη προσέγγιση, του
«..δώσ’ τα όλα». Τακτική που προκάλεσε
μουρμουρητά εντός της Επιτροπής των «Σοφών». Πάντως, ο συμπαθέστατος κυβερνητικός εκπρόσωπος προσπάθησε να προλάβει
τις επικρίσεις διαλαλώντας, παραμονή των
ανακοινώσεων, πως η κυβέρνηση δεν δέχεται πιέσεις στο θέμα της πανδημίας. Όπως
στον επαναπατρισμό κυπρίων φοιτητών, αλλά και στα μπάνια του λαού κ. Κούσιε;

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Τελικά θα ανοίξουν τα σχολεία ή δεν
θα ανοίξουν, κ. υπουργέ της Παιδείας,
γιατί έτσι που μας τα είπες μας μπέρδεψες. Και δεν υπάρχει και το μαντείο
των Δελφών. Το μόνο που μένει είναι
να το ρίξουμε στο μάσημα φύλλων
δάφνης.

••••

Χέρι – χέρι..

Η ειδική αναφορά και ευχαριστίες του προέδρου της Δημοκρατίας στην υπεύθυνη στάση του Προκαθημένου της Εκκλησίας αποδεικνύει πως ο Νίκος Αναστασιάδης δεν ξεχνά όσους τον στηρίζουν. Ο εκκλησιασμός
ανά δεκάδες, από την Δευτέρα 4ης Μαΐου,
ήταν ένα από τα μέτρα που προκάλεσαν έκπληξη και μπορεί να εκληφθεί και ως μια
πρώτη ανταπόδοση, της στήριξης του Αρχιεπισκόπου το προηγούμενο διάστημα, απέναντι στις «σκληρές» φωνές εντός της Ιεραρχίας. Η επόμενη θα είναι την 1η Ιουνίου
με την πλήρη άρση των περιορισμών. Οι καλές φιλίες κάνουν και καλούς λογαριασμούς.

••••

Περί μετακομίσεων

Μάστρος ο κ. Νίκαρος, να κόβει το καρπούζι στη μέση. «Πάρτε από τις 4 Μαΐου άλλα δύο SMS την ημέρα και αν είστε καλά παιδιά θα σας αφήσω να αλωνίζετε όπως παλιά». Και την πίττα ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο.

πανδημία αλλά με τις ιδιαιτερότητες του
υπουργικού ή υπουργικών χαρτοφυλακίων.

••••

Διά ροπάλου

Οι ανακοινώσεις του πρόεδρου της Δημοκρατίας, εκτός των άλλων, σκόρπισαν ανακούφιση και στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου τα οποία θα αποχωριστούν με ικανοποίηση, τη συμπαθέστατη μάσκα τους.
Υπάρχουν όμως και κάποιοι που ανακουφίστηκαν διπλά. Η επάνοδος στην κανονικότητα ανοίγει το δρόμο της εξόδου από το κυβερνητικό σχήμα. Κάποιος ή κάποιοι, δεν
προσδιορίζω, φεύγουν και άρχισαν το πακετάρισμα. Πιθανότερος χρόνος των ανακατατάξεων θεωρείται η μετά 21 Μαΐου περίοδος. Υπάρχει και ένα ενδεχόμενο οι αλλαγές
να επισπευσθούν, μιας και οι λόγοι που επέβαλαν την αναβολή των ανακατατάξεων δεν
υφίστανται. Και δεν έχουν να κάνουν με την

Το πακέτο άρσης των περιορισμών κλείδωσε την Τρίτη το απόγευμα, με την αποχώρηση από το Προεδρικό των υπουργών Οικονομικών και Υγείας. Λέγεται πως ο πρόεδρος
της Δημοκρατίας ήταν έντονα δυσαρεστημένος με τις διαρροές, των προηγουμένων
ημερών κάτι που δεν έκρυψε στη σύσκεψη
με την Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή για την πανδημία. Λέγεται, επίσης, πως
είχε δώσει αυστηρές εντολές σε όσους είχαν πρόσβαση στα μέτρα, να κόψουν με μαχαίρι κάθε σκέψη για διαρροές γιατί σε διαφορετική περίπτωση (με το γνωστό ύφος
του για όσους τον γνωρίζουν), όπου δεν πίπτει λόγος πίπτει ράβδος. Ο κατάλογος με τα
μέτρα αποκλιμάκωσης ετοιμάσθηκε από το
ΥΠΟΙΚ και ο μόνος που τον είχε στην κατοχή

του, ήταν ο Κωνσταντίνος Πετρίδης. Πονηρεμένος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν
έδωσε τη λίστα ούτε στη Συμβουλευτική
Επιτροπή, κάποια μέλη της οποίας πληροφορήθηκαν τα μέτρα χαλάρωσης από τηλεοράσεως.

••••

180 μοιρών με τον Νίκο Νουρή να παρουσιάζεται φανατικός υποστηρικτής του προγράμματος. Εν μέσω κορωνοϊού, στο Υπουργείο Εσωτερικών φαίνεται να υπάρχουν παρασκηνιακές διεργασίες. Για την ώρα μπορούμε να πούμε τούτο: Κάποιοι μας παρακολουθούν στενά και ο νοών νοείτω.

••••

Τα διαβατήρια

Όχι στο μακρινό παρελθόν, η Κυπριακή Δημοκρατίας, σε αρκετές περιπτώσεις, βρέθηκε στο επίκεντρο αρνητικών δημοσιευμάτων για το πρόγραμμα των πολιτογραφήσεων. Δημοσιεύματα και όχι μόνο που οδήγησαν την κυβέρνηση να αλλάξει το πλαίσιο,
με αυστηρότερες πρόνοιες, ενώ υπήρξαν
και Υπουργοί που ανοιχτά έλεγαν πως το
πρόγραμμα με τα «Χρυσά» διαβατήρια
έπρεπε να τερματιστεί. Οι κυβερνητικές
ανακατατάξεις, πριν από την πανδημία, είχαν ως αποτέλεσμα η νέα ηγεσία του
Υπουργείου Εσωτερικών να κάνει στροφή

Μαζί και μόνοι..

Για τα αεροπορικά ταξίδια από και προς της
Κύπρο, οι προεδρικές ανακοινώσεις δεν περιείχαν ούτε ένα νι. Για να μην υπάρχει ανησυχία τα αεροδρόμια θα ανοίξουν πιθανότατα μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Εκτίμηση που εξάγεται και από τις κινήσεις κάποιων αεροπορικών εταιρειών. Μια από αυτές, εκ των αρχαιοτέρων, προετοιμάζεται να κάνει δυναμική
επανεμφάνιση στο παζάρι με τι άλλο, με «ελκυστικές» τιμές εισιτηρίων. Παλιά της τέχνη
κόσκινο και με σίγουρη επιτυχία. Το ζητούμενο είναι να μπει ο Κυπραίος στο αεροπλάνο.

Το μετά το γνωρίζουμε. Καλύτερα να πηγαίνεις Σαββατοκύριακο στη Νέα Υόρκη παρά
στην Αθήνα. Η προϊστορία των τελευταίων 15
ετών, προκαλεί δικαιολογημένη δυσπιστία
για τις πραγματικές προθέσεις. Στα δύσκολα
μαζί και μετά ο καθένας για πάρτη του, δεν
συνιστά νέα στρατηγική προσέγγιση.

••••

Στην Αλεξάνδρα

Μια πολύ καλή συνεργάτης του δημοσιογραφικού κόσμου αλλά και επαγγελματίας,
αποφάσισε να κρεμάσει τα «γάντια». Ο λόγος για την αγαπητή Αλεξάνδρα Ατταλίδου,
το πρόσωπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
στην Κύπρο. Μετά από 12 χρόνια αποφάσισε
να κλείσει ένα μεγάλο κεφάλαιο παρουσίας
της, στο γραφείο του Ευρωκοινοβουλίου
στη Λευκωσία. Μαζί με την Αλεξάνδρα, οι
Κύπριοι δημοσιογράφοι έζησαν σημαντικά
γεγονότα της τελευταίας δεκαετίας και ήλθαν πιο κοντά στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.
Πάντα πρόθυμη και ευγενική πρόσφερε πολύτιμες υπηρεσίες, στο κομμάτι της ενημέρωσης σε Λευκωσία, Βρυξέλλες και Στρασβούργο. Καλή πολίτης αγαπητή Αλεξάνδρα,
όπως λένε και στο στρατό, όταν κάποιος
απολύεται.
Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ

Ηθοποιός χωρίς κείμενο
Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

ραμείνουν κλειστά και το ανάγει σε
μέγα ζήτημα, ενώ ζητεί συγχρόνως
να λειτουργήσει αμέσως η Βουλή
και με τους 300.

Για να έκανε τόση εντύπωση η γεω-

μετρημένη εκδήλωση του ΠΑΜΕ
στο Σύνταγμα, την Πρωτομαγιά,
συμπεραίνω ότι οι γυμναστικές επιδείξεις, που κάποτε ήταν υποχρεωτικές στα σχολεία, πρέπει να έχουν
–ευτυχώς– καταργηθεί. Δεν έχουμε
πια τέτοιες παραστάσεις και για τον
λόγο ότι έχουν εκλείψει τα κομμουνιστικά καθεστώτα, που χρησιμοποιούσαν τις γυμναστικές επιδείξεις μαζικής κλίμακας για προπαγανδιστικούς λόγους. Προήγαν τις
ιδέες της ομοιομορφίας, της πειθαρχίας και την υπακοής. Αντανακλούσαν την αντίληψη των καθεστώτων εκείνων για το άτομο (μυρμήγκι) και την κοινωνία (στρατόπεδο), αλλά και για τη διασκέδαση,
αυτό που λέγεται «fun», στη γλώσσα των νικητών του Ψυχρού Πολέμου. Μόνο στη Βόρειο Κορέα πλέον
θα μπορούσε να δει κάποιος ανάλογα θεάματα – και, φυσικά, στην πλατεία Συντάγματος, σε πολύ μικρότερη κλίμακα εννοείται.

Χωρίς στρατηγική, ό,τι άλλο λέει ο

ΣΥΡΙΖΑ είναι στον αέρα. Θεωρεί
όσα έγιναν τους τελευταίους δύο
μήνες αυτονόητα και κατηγορεί την
κυβέρνηση ότι οικειοποιείται τη
συλλογική προσπάθεια – λες και οι
συλλογικές προσπάθειες γίνονται
μόνες τους, περίπου όπως τα φρούτα στα δένδρα.

Πόση αφέλεια, εκτός από αλαζο-

Ηταν μια εκδήλωση αυτή στο Σύν-

ταγμα που, είτε άρεσε είτε όχι, είχε
πάντως ένα σαφές πολιτικό μήνυμα. Ελεγε ότι, την επόμενη μέρα, το
ΠΑΜΕ, δηλαδή το ΚΚΕ, θα είναι εκεί
με τους τρεις ή τέσσερις χιλιάδες
στρατιώτες του, για να συνεχίζουν
τα ίδια, με στόχο να γίνουμε κάποτε
πλούσιοι και ευτυχείς όπως στη Βόρειο Κορέα – η οποία, ας σημειωθεί, έχει κλείσει τα σύνορά της
στους ξένους, για να μην πλακώσουν όλοι οι τζαμπατζήδες εκεί να
ζήσουν ζωή χαρισάμενη...

Το όντως αξιοπρόσεκτο όμως στις

πολιτικές εξελίξεις των ημερών είναι η ανυπαρξία του ΣΥΡΙΖΑ. Τους
πρώτους μήνες της κυβέρνησης, η
στάση του ΣΥΡΙΖΑ μόνον ως αμηχα-

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

νία μπορούσε να περιγραφεί. Δέκα
μήνες αργότερα, μετά την επιτυχή
διαχείριση της πρώτης φάσης της
νέας κρίσης, η στάση του κόμματος
της αξιωματικής αντιπολίτευσης τείνει, νομίζω, να μεταβληθεί σε ανυπαρξία. Οχι ότι δεν είναι στις θέσεις
τους και δεν εκμεταλλεύονται κάθε
αφορμή για να μιλήσουν· το πρόβλημά τους το είδαμε μάλιστα να
αποκαλύπτεται την περασμένη Πέμπτη στη Βουλή: είναι ότι δεν έχουν
να πουν τίποτε το ουσιαστικό ή χρήσιμο να εισφέρουν στη συζήτηση.

Για λίγο, στις αρχές Απριλίου, όταν

και πάλι είχε γίνει συζήτηση αρχηγών στη Βουλή για το ίδιο θέμα, είχε δοθεί η εντύπωση ότι ο Αλέξης
Τσίπρας προσπαθούσε να σταθεί
στο ύψος των ευθυνών ενός πραγματικού ηγέτη. Η συναίνεσή του τότε έμοιαζε ειλικρινής και ήταν γενναία. Η εντύπωση ήταν παροδική.
Θυμίζω, άλλωστε, ότι εκείνη ήταν η
περίοδος της κορύφωσης του γενικού φόβου και κανείς δεν είχε όρεξη για παιχνίδια. Την περασμένη
Πέμπτη στη Βουλή, στην πρεμιέρα

της προαναγγελθείσης επιστροφής
του ΣΥΡΙΖΑ στην αντιπολίτευση, αυτό που είδαμε ήταν μια νευρωτική
αντιπολίτευση χωρίς πυξίδα. Βαρούσε όπου εύρισκε, χωρίς να
υπάρχει ειρμός στην κριτική της,
χωρίς να προκύπτει μια σαφής θέση ή, έστω, μια κατεύθυνση. Καλός
ηθοποιός ο Τσίπρας, το έχει αποδείξει, αλλά δεν έχει κείμενο.
Ακουσα και διάβασα τις ομιλίες του

αρχηγού της αντιπολίτευσης στη
Βουλή και, ειλικρινά, δεν κατάλαβα:

θέλει να ανοίξει ξανά η κοινωνία
μας ή τη θέλει περιχαρακωμένη
στις απαγορεύσεις; Τι θέλει δεν είναι σαφές. Το περιγράφει με μεταφορικές εκφράσεις και τα γνωστά
μπακαλιαρίστικα (π.χ., οι πολίτες να
μείνουν όρθιοι στη ζωή τους), αλλά
η κατεύθυνση δεν είναι σαφής. Παραπαίει, πότε δείχνοντας προς το
κράτος-πατερούλη, που ρυθμίζει τα
πάντα και έχει τα πλοκάμια του παντού, και πότε υπέρ της ασυλλόγιστης και ανεύθυνης ελευθεριότητας. Θέλει, λ.χ., τα σχολεία να πα-

νεία, κρύβεται σε αυτή την κατηγορία και πόσο ακριβά την έχουμε
πληρώσει! Είναι αδύνατο να μη θυμάσαι την τεμπέλικη διακυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ (που περίμεναν ότι όλα
γίνονται κάπως από μόνα τους...)
και την ανύπαρκτη διαχείριση κρίσεων επί των ημερών τους. Το άλλο
σκέλος της πολιτικής τους είναι το
περιβόητο λεφτόδεντρο, άλλως
«πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης»:
πλειοδοσία παροχών, δώσε και μένα, μπάρμπα. Και μόνο η υπόθεση
των ιδιωτικών κλινικών, τη γενική
επίταξη των οποίων ζητούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, δείχνει πόσο επιπόλαιες ήσαν
οι προτάσεις του, αφού αν η συγκεκριμένη είχε εισακουσθεί το δημοσιονομικό κόστος της κρίσης θα είχε αυξηθεί κατά 7 δισ.

Εκτός των άλλων, η κρίση ανέδειξε

την ασημαντότητα του ΣΥΡΙΖΑ και
αυτό καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις. Εμένα τι με νοιάζει, θα μου
πείτε, η κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ. Οχι,
δεν παριστάνω ότι με νοιάζει.
Απλώς, το απολαμβάνω...

ΦΑΛΗΡΕΥΣ

kassimatis@kathimerini.gr
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ΑΡΘΡΟ / Tου ΧΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Η ώρα της ατομικής
ευθύνης

Η επικίνδυνη
παρακμή της Ε.Ε.

Ο ιός δεν έφυγε και ούτε πρόκειται να
φύγει σύντομα. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε
εξαρχής. Για να συνειδητοποιήσουμε
πως όταν λέμε χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων ένα πράγμα εννοούμε.
Πως ήρθε η ώρα να αποδείξουμε ουσιαστικά πόσο υπεύθυνοι είμαστε και πόσο έχουμε καταλάβει πέντε πράγματα από όλη αυτή την κατάσταση
που προκάλεσε η πανδημία. Διότι όλα αναλόγως καλά
μέχρι τώρα. Με την έννοια ότι η επιστημονική ομάδα,
σε συνδυασμό με τους χειρισμούς της κυβέρνησης,
δεν επέτρεψαν στον ιό να εξαπλωθεί στην κοινότητα,
ούτε και στο σύστημα υγείας να λυγίσει. Οι επαγγελματίες
υγείας έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και η αστυνόμευση των μέτρων επέφερε θετικά αποτελέσματα.
Όλα αυτά μας οδήγησαν στο σήμερα χωρίς τις τραγικές
διαστάσεις που πήρε η πανδημία σε άλλες χώρες. Δεν
σημαίνει, ωστόσο, ότι η ζωή μας επανέρχεται στην κανονικότητά της, ούτε και ότι όλο αυτό που περάσαμε
μπορεί κάποια στιγμή να καταχωρηθεί ανώδυνα στο
παρελθόν. Και όλα αυτά τα υπογραμμίζω, γιατί δυστυχώς
έχουμε πολλάκις αποδείξει σαν κοινωνία πως η μνήμη
μας εξασθενεί εύκολα. Και πως η ανάγκη μας να μην
αποδεχτούμε την όποια ανατροπή των δεδομένων μας,
μας εξωθεί συχνά σε αντανακλαστικές συμπεριφορές
παρά σε συνειδητοποιημένες δράσεις. Εδώ και σαράντα
μέρες κλειστήκαμε στα σπίτια μας. Ήρθαμε αντιμέτωποι
ο καθένας με τις δικές του πραγματικότητες. Περάσαμε
από διάφορα ψυχολογικά σκαμπανεβάσματα. Είδαμε
για πρώτη φορά τον πλανήτη να εξαναγκάζεται σε μια
πρωτοφανή παύση. Και κάθε μέρα περνούσαν από
μπροστά μας ένα σωρό αριθμοί, οι οποίοι περνούσαν
μεν απρόσωπα, αλλά εμείς οφείλουμε να θυμόμαστε
πως ο καθένας από αυτούς είχε όνομα και επίθετο. Και
μια ζωή η οποία τέλειωσε σε μια αφόρητη μοναξιά. Άνθρωποι πέθαναν. Άνθρωποι αρρώστησαν. Και η κάθε
μέρα μάς υπαγόρευε πόσο ευάλωτοι είμαστε και πόσο
μεγάλη πλάνη είναι η πεποίθηση ότι μπορούμε να διανύσουμε τη ζωή μας χωρίς να λογαριαζόμαστε με το
ευάλωτο της ύπαρξής μας. Όλα αυτά δεν είναι απλώς
οι επιπτώσεις και οι παρενέργειες της πανδημίας. Είναι
κάτι πολύ πιο βαθύ και ουσιαστικό. Είναι μια νέα πραγματικότητα. Η οποία δεν τελειώνει με τον τερματισμό
των περιοριστικών μέτρων αλλά το αντίθετο. Τώρα αρχίζει διότι τώρα είναι που καλούμαστε να αναμετρηθούμε
μαζί της και να αποδείξουμε ότι όντως είμαστε ικανοί
να διεισδύσουμε στις αλήθειες που εμπεριέχει. Και
αυτές οι αλήθειες δεν έχουν να κάνουν μόνο με τους
ασθενείς ή τους νεκρούς ούτε και με τις οικονομικές
επιπτώσεις. Έχουν να κάνουν με μια θεώρηση ζωής,
η οποία ξεκινά με την παραδοχή της ευθραυστότητας
μας και την αποδοχή ότι δεν μπορούμε να συμπεριφερόμαστε πλέον ως οι κυρίαρχοι του πλανήτη. Και
αυτή η παραδοχή και αποδοχή έχουν διάφορες προεκτάσεις, οι οποίες μας υπαγορεύουν να υιοθετήσουμε
σιγά-σιγά μια άλλη φιλοσοφία ζωής και να μετακινήσουμε
τον τρόπο σκέψης μας, διευρύνοντας τα όρια του μικρόκοσμου στον οποίο είχαμε μέχρι τώρα συνηθίσει
να «βολευόμαστε». Αν δεν αντιμετωπίσουμε αυτή την
πραγματικότητα με μια διεισδυτικότητα τότε πολύ
εύκολα και αδικαιολόγητα ανάλαφρα θα συνεχίσουμε
να πορευόμαστε με τις πλάνες που μας έφεραν μέχρι
εδώ και με θεωρίες συνωμοσίας να παρεμποδίζουν την
καθαρότητα του μυαλού και της κριτικής μας σκέψης.
Ο πλανήτης δεν έπαυσε ξαφνικά επειδή μια μέρα
κάποιος στη μακρινή Κίνα αποφάσισε να φάει νυχτερίδες.
Ούτε και αυτή η πανδημία συνέβη επειδή κάποιος στοχευμένα μας καταράστηκε. Ό,τι έχει συμβεί είναι συνέπεια ενός τρόπου ζωής και μιας θεώρησης, η οποία
συντηρούσε ψευδαισθήσεις που προφανώς δεν συνάδουν
ούτε με τις αλήθειες της φύσης, ούτε και με του ίδιου
του Θεού. Άρα, αν είναι να βγούμε έξω από την πόρτα
του σπιτιού μας και να περπατήσουμε στο αύριο, οφείλουμε να βγούμε λίγο πιο σοφοί. Λίγο πιο υποψιασμένοι.
Με περισσότερη επίγνωση. Και περισσότερη υπευθυνότητα. Όχι μόνο ο ένας απέναντι στον άλλο, αλλά
κυρίως ο καθένας απέναντι στην ευθραυστότητα της
ίδιας της ζωής.

τερικό όσο και στο ευρωπαϊκό τοπίο, κανείς δεν
αντιδρά. Κατά την κρίση του 2013, υποσχεθήκαμε
πως θα ψηφίζουμε με γνώμονα τον ορθολογισμό
και το δημόσιο συμφέρον. Πρόσωπα που συνδυάζουν τη γνώση με την εμπειρία και κυρίως
με τη διαφάνεια. Αντ’ αυτού εκλέξαμε τον κοινοτάρχη της Κυπερούντας, ο οποίος ενώ τσέπωσε
τα κονδύλια για την ανέγερση του Πνευμονολογικού Κέντρου στην κοινότητά του, απειλούσε
με δυναμικά μέτρα αν τα κρούσματα του ιού μεταφέρονταν εκεί. Μήπως και μετατραπεί σε σύγχρονη Σπιναλόγκα. Εκλέξαμε τοπικές αρχές που
απειλούσαν με μέτρα για την επιλογή του νοσοκομείου Αμμοχώστου ως νοσοκομείου αναφοράς. Τον δήμαρχο Αραδίππου που ενώ τα
κρούσματα αυξάνονταν στην επαρχία του λόγω
του εκκλησιασμού, με λαϊκισμό του χειρίστου
είδους βιντεογραφήθηκε στην εκκλησία. Εκλέξαμε
και τον κοινοτάρχη Ερήμης που επιχείρησε να
καλύψει τα έκτροπα των δημοτών του. Εκλέξαμε
ακόμη μία φορά, έναν βουλευτή όπως τον Ζαχαρία
Κουλία που νιώθει πως είναι υπεράνω του νόμου
και οφείλει να έχει ξεχωριστή μεταχείριση από
τις αστυνομικές αρχές. Νοοτροπία του ’60 στην
πολιτική που δεν μας εγκατέλειψε, έστω και
μέσω μιας πρωτόγνωρης κρίσης.
Η κρίση του 2013 μάς έπεισε ότι οδηγούμαστε
στην ψηφιοποίηση και στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Σήμερα το αφήγημα της ψηφιοποίησης καταρρέει δεδομένου ότι οι δημόσιες υπηρεσίες δεν μπορούν να λειτουργήσουν σε περίοδο
lockdown, ενώ το Υπουργείο Παιδείας βασίζεται
σε φιλανθρωπίες και χορηγίες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Όμως και τα περί επανεκκίνησης της οικονομίας, όπως είχαν ακουστεί
επτά χρόνια προηγουμένως, ακούγονται ήδη
σήμερα, με χρονοδιάγραμμα τις αρχές του 2021.
Για την επανεκκίνηση να μας επιτρέψουν να
κρατάμε μικρό καλάθι, δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις προχωρούν σε μειώσεις μισθών, κατακρεουργούν εργασιακά δικαιώματα και προετοιμάζουν τους εργαζόμενους για τα χειρότερα.
Θέλουμε να ελπίζουμε πως αυτή τουλάχιστον
η κρίση θα μετατραπεί σε ευκαιρία. Για την πραγματική αναδόμηση του κράτους. Όλα όμως όσα
λαμβάνουν χώρα μέχρι τώρα μάς προετοιμάζουν
για έναν φαύλο κύκλο. Και για την επιστροφή
σε μία τέτοια «κανονικότητα» θα έπρεπε να αντιδρούμε. Όχι να την αποδεχόμαστε αδιαμαρτύρητα.

Η Ε.Ε. δίνει αφορμές που προκαλούν απογοήτευση και οδηγούν στην αμφισβήτηση
της ευρωπαϊκής ιδέας. Και αυτό συμβαίνει
τη στιγμή που η Ε.Ε. είναι αναγκαία όσο
ποτέ άλλοτε. Οι εντάσεις στο διεθνές εμπόριο,
οι ανταγωνισμοί ΗΠΑ-Κίνας, το μεταναστευτικό, η κλιματική αλλαγή, η νέα ψηφιακή επανάσταση,
συνιστούν προκλήσεις που επιβάλλουν συλλογικότητα
και συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών, στο πλαίσιο
της Ε.Ε. Κανένα κράτος-μέλος δεν έχει τη δυνατότητα να
αντιμετωπίσει από μόνο του προκλήσεις αυτού του
μεγέθους. Ούτε καν χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία.
Μόνο μέσα από το συλλογικό της εκτόπισμα και τη
συλλογική δράση, μπορεί η Ε.Ε. να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις και να διαφυλάξει τα
συμφέροντα των κρατών-μελών. Για να μπορέσει όμως η
Ε.Ε. να δράσει αποτελεσματικά πρέπει, ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και θεσμοί, να είναι σε θέση να προσδιορίσουν
κοινά συμφέροντα, προτεραιότητες και κοινή δράση.
Αυτό μάλλον δεν ίσχυσε κατά την πρόσφατη επίθεση
που δέχθηκε η Ελλάδα, μέσω της εργαλειοποίησης του
μεταναστευτικού, από το αυταρχικό καθεστώς Ερντογάν.
Το βάρος έπεσε αποκλειστικά στους ώμους της Ελλάδας.
Η Ελλάδα κράτησε, όμως η ΕΕ φάνηκε κατώτερη των περιστάσεων. Περιορίστηκε σε κινήσεις συμβολικής στήριξης
και δεν αντέδρασε αποφασιστικά και συλλογικά, παρόλο
που το μεταναστευτικό είναι εξόχως ευρωπαϊκό πρόβλημα.
Προφανώς, υπάρχει η αντίληψη ότι η συμπεριφορά της
Τουρκίας είναι πρόβλημα που αφορά κυρίως την Ελλάδα
και την Κύπρο. Αυτό όμως που πολύ έντονα ανέδειξε τις
αδυναμίες και τις υστερήσεις της Ε.Ε., ήταν η πρόκληση
του κορωνοϊού. Τουλάχιστον στα κρίσιμα αρχικά στάδια
η συλλογική δράση ήταν ανύπαρκτη. Φτάσαμε στο σημείο
να δούμε συγκεκριμένα κράτη-μέλη να προχωρούν στην
κατάσχεση προστατευτικών μασκών που είχαν παραγγελθεί
και πληρωθεί από άλλα κράτη-μέλη. Η αντίληψη που δημιουργήθηκε, έστω με στοιχείο υπερβολής, ήταν ότι το
κάθε κράτος-μέλος ήταν μόνο του. Σωστά ο πρώην πρόεδρος
της Κομισιόν Ζακ Ντελόρ, του οποίου η προσήλωση στην
ευρωπαϊκή ιδέα είναι αδιαμφισβήτητη, δήλωσε ότι η Ε.Ε.
αντιμετωπίζει θανάσιμο κίνδυνο. Οι κινήσεις και οι πρωτοβουλίες που στη συνέχεια ανέλαβε η Ε.Ε. κινούνται
προς την σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν αναιρούν την
κακή εικόνα. Προφανώς η απάντηση δεν μπορεί να είναι
πάντοτε αυτή της μεταφοράς αρμοδιοτήτων και εξουσιών
από τα κράτη-μέλη στο κέντρο. Αυτό πρέπει να γίνεται
με προσοχή και περίσκεψη. Δεν μπορεί το κέντρο βάρους
να μεταφερθεί από τις δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις
των κρατών-μελών σε μια μη-εκλελεγμένη ευρωπαϊκή
γραφειοκρατία. Αντιθέτως, η συνεχής ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης και της διαφάνειας στη λειτουργία της Ε.Ε. είναι σημαντική.
Ακόμη πιο σημαντική όμως είναι η πολιτική κατεύθυνση
και οι προτεραιότητες της Ε.Ε. Έχω την άποψη ότι η Ε.Ε.
θα πρέπει ίσως να κάνει λιγότερα, αλλά να τα κάνει
καλύτερα και πιο αποτελεσματικά. Δεν θέλουμε μια Ε.Ε.
υπερβολικά παρεμβατική, αλλά μια Ε.Ε. που να επικεντρώνεται στα μεγάλα και τα σημαντικά. Για παράδειγμα,
στην οικονομία πρέπει σε επίπεδο Ε.Ε. να προωθούνται
πολιτικές που θα απελευθερώνουν τις παραγωγικές
δυνάμεις, θα ενθαρρύνουν την καινοτομία και τις επενδύσεις
και θα επιτρέπουν στις ευρωπαϊκές οικονομίες να ανταγωνιστούν στην Κοινή Αγορά και στις παγκόσμιες αγορές.
Όχι πολιτικές που να επιτείνουν τα γραφειοκρατικά και
φορολογικά βάρη. Επίσης, σημαντικές πρωτοβουλίες όπως
είναι η Τραπεζική Ένωση, δεν πρέπει να παραμένουν
ημιτελείς.
Πέραν της οικονομίας, επιβάλλονται κοινές πρωτοβουλίες
σε τομείς όπως είναι η αντιμετώπιση του καρκίνου ή της
κλιματικής αλλαγής, που θα προσέδιδαν νόημα και αξία
στη συμμετοχή στην Ε.Ε. Το ίδιο ισχύει για την προστασία
των εξωτερικών συνόρων και την αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης και παράνομης μετανάστευσης.
Είναι με αυτό τον τρόπο που θα μπορέσει η Ε.Ε. να
επαναπροσδιορίσει το ρόλο της, να ξαναβρεί το σφρίγος
της και να επανασυνδεθεί με τους πολίτες. Ούτε οι χειροκροτητές που τα βλέπουν όλα ρόδινα, ούτε όσοι μηδενίζουν
την Ε.Ε., προσφέρουν καλές υπηρεσίες.
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Ο κ. Χάρης Γεωργιάδης είναι αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ.

elenixenou11@gmail.com

EPA/ARMANDO BABANI

AKAΡΙΑΙΑ / Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

Επιβάτες με προστατευτικές μάσκες περιμένουν στην ουρά στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης. Η ομοσπον-

διακή κυβέρνηση της Γερμανίας και τα κρατίδια έχουν αυξήσει τα προληπτικά μέτρα εναντίον του κορωνοϊού.

ΔΙΕΛΚΥΣΤΙΝΔΑ / Tης ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Την κανονικότητα που δεν θέλουμε
Λένε πως «ουδέν κακό αμιγές καλού»,
καθώς κάθε κρίση μπορεί να οδηγήσει σε σαρωτικές αλλαγές. Έτσι
και στην Κύπρο, μετά το 2013, η κρίση θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία ούτως ώστε να μετατραπεί η
χώρα σε ένα κανονικό και σύγχρονο κράτος. Να
αποβάλει νοοτροπίες του 1960, να διαγράψει παλαιοκομματικές συμπεριφορές, να επαναφέρει
την ανθρωπιά και το κοινωνικό κράτος. Να εκσυγχρονιστεί μέσω μεταρρυθμίσεων αποβάλλοντας
την τακτική του εύκολου χρήματος. Να αποκτήσει
διαφάνεια, λογοδοσία και ίσως προοπτική. Εκ
των υστέρων, όλο αυτό όμως φαίνεται πως αποτελούσε ευχολόγιο ή ένα πολιτικό αφήγημα για
να μετριαστούν οι όποιες αντιδράσεις. Γιατί, παρά
τα όσα προκάλεσε η κρίση, η Κύπρος επέστρεψε
με ευκολία σε εκείνη την κανονικότητα που επικρατούσε μέχρι και την κατάρρευση της οικονομίας. Μέχρι και τον Δεκέμβριο, λοιπόν, η κυπριακή
κυβέρνηση δεχόταν το ένα χαστούκι μετά το άλλο
σε θέματα διαφάνειας. Οι πολιτογραφήσεις που
θα βοηθούσαν μετά την κρίση τη χώρα να ορθοποδήσει, μετατράπηκαν σε μία μεγάλη κατάχρηση,
με την κυβέρνηση να πωλεί διαβατήρια σε κροίσους
καταζητούμενους, ακόμα και σε δικτάτορες. Αυτό
ήταν το πρόσωπο της Κύπρου διεθνώς μέχρι και
τον Δεκέμβριο, φιγουράροντας στο Laundromat
και στις μεγάλες εφημερίδες διεθνώς. Και το λέμε
γιατί ο πρόεδρος φέρεται να έχει ιδιαίτερη ευαισθησία στο τι καταγράφεται διεθνώς για την
Κύπρο, αν λάβουμε υπόψη το τελευταίο διάγγελμά
του. Ο Πρόεδρος ελεγχόταν, μεταξύ άλλων, για
τις σχέσεις του με Ρώσους κροίσους και με Σαουδάραβες, οι οποίοι του παρείχαν με ευκολία
και χωρίς ανταλλάγματα το τζετ τους για τις διακοπές του στις Σεϋχέλλες.
Αυτή η «κανονικότητα» θα επιστρέψει και
μετά την πανδημία. Και αυτό γιατί μέχρι και τον
Δεκέμβριο, ενώ η πολιτική των διαβατηρίων
αποτελούσε ένα από τα μεγάλα αγκάθια της διακυβέρνησης Αναστασιάδη, σήμερα λόγω και της
πανδημίας, ο υπουργός Εσωτερικών μας λέει με
ευκολία πως όχι μόνο δεν θα σταματήσουν αλλά
θα αυξηθούν, με ΜΜΕ, που άλλοτε κατακεραύνωναν κάτι τέτοιο, σήμερα να το δέχονται αδιαμαρτύρητα. Ανοίγουμε εσπευσμένα τα πρακτορεία
στοιχημάτων και έχουμε στο περίμενε τους ανθρώπους του πολιτισμού. Το Κυπριακό θεωρείται
συζήτηση πολυτέλειας, καθώς δεχόμαστε αδιαμαρτύρητα τετελεσμένα, με την Τουρκία να
κάνει γεωτρήσεις ανενόχλητα και τόσο στο εσω-

ά kathimerini.com.cy

ΒΟΛΕΣ / Tου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ

Το μπαλόνι του κορωνοϊού
Η είδηση από τη Γερμανία ανέφερε ότι
έπεσε στις ράγες τρένου και αυτοκτόνησε
ο Τόμας Σέφερ,
υπουργός Οικονομικών του κρατιδίου της Έσσης, όπου
βρίσκεται και η Φρανκφούρτη, το
χρηματοοικονομικό κέντρο της χώρας. Η αιτία, όπως έγραψαν οι γερμανικές εφημερίδες, ήταν ο φόβος
του κορωνοϊού, αφού ο άνθρωπος
εκτιμούσε ότι δεν θα μπορούσε να
αντεπεξέλθει στην κρίση. Στην Ιταλία, μια νοσοκόμα αυτοκτόνησε
όταν μολύνθηκε από κορωνοϊό,
έγραψαν τα Μέσα Ενημέρωσης της
χώρας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες,
όπου καταμετρούν τα πάντα, η είδηση αναφέρει ότι μετά τον εγκλεισμό λόγω του κορωνοϊού, καταγράφηκαν πολλές χιλιάδες αυτοκτονίες και έκαναν αναφορά και
σε νούμερα. Στις περισσότερες χώ-

ρες της Ευρώπης, περιλαμβανομένης και της Κύπρου, απαγορεύεται
διά ροπάλου, η μετάδοση ειδήσεων
για αυτοκτονίες, γιατί με μαθηματική ακρίβεια, ακολουθούν πολλαπλάσιες αυτοκτονίες. Άρα κανείς
δεν ξέρει πόσοι αυτοκτόνησαν
στην Ευρώπη, λόγω του φόβου του
κορωνοϊού.
Ο μύθος της πανούκλας επαναβεβαιώθηκε ήδη και στις μέρες μας.
Τον μεσαίωνα, λέει ο μύθος, ο χάρος
βγήκε παγανιά για να μαζέψει χίλιες
ψυχές από μια πόλη. Ωστόσο, ο φόβος, ο οποίος προκλήθηκε από την
εμφάνιση του χάροντα, είχε ως
αποτέλεσμα να πεθάνουν πέντε
χιλιάδες άτομα. Ο εγκλεισμός των
ανθρώπων και τα δρακόντεια αστυνομικά μέτρα, τα οποία μετέτρεψαν
πόλεις και χωριά σε άτυπες φυλακές,
προκάλεσαν και προκαλούν, πολλά
ψυχολογικά και ψυχιατρικά προβλήματα, τα οποία καταγράφονται

με μεγαλύτερη σαφήνεια από διάφορες οργανώσεις. Η βία στην οικογένεια αυξήθηκε κατακόρυφα
σε πολλές χώρες, ενώ κάθετη αύξηση παρατηρήθηκε και στις πωλήσεις ψυχοφαρμάκων. Πολλοί γονείς φωνάζουν για το μαρτύριο των
μικρών παιδιών τους και των ιδίων,
αφού για δύο σχεδόν μήνες, βρίσκονται κλεισμένοι ανάμεσα σε
τέσσερις τοίχους. Μόνη παρέα οι
οθόνες της τηλεόρασης, των τάμπλετ και των κινητών τηλεφώνων.
Ίσως ποτέ δεν θα μάθουμε πόσοι
άνθρωποι πέθαναν ή επιδεινώθηκε
η κατάστασή τους, μετά την αναστολή προγραμματισμένων εγχειρήσεων, μετά τον τερματισμό επισκέψεων σε προσωπικούς και άλλους γιατρούς και μετά την απαγόρευση επισκέψεων σε ασθενείς
σε νοσοκομεία. Η ψυχολογία δεν
είναι καθόλου αμελητέα παράμετρος, στη διαδικασία θεραπείας

ενός ασθενούς, έστω και αν την
εποχή του κορωνοϊού υποβαθμίστηκε, κακώς, σε επικίνδυνο βαθμό.
Σε ένα πόλεμο πάντα υπάρχουν
οι παράπλευρες απώλειες, όπως εύσχημα ή καλύτερα πολύ άσχημα,
συνηθίζουν να αποκαλούν, τις απώλειες αθώων ανθρώπων, οι οποίοι
δεν είχαν καμία σχέση με τον πόλεμο. Ωστόσο, αποτελεί κοινό μυστικό, ότι οι παράπλευρες απώλειες
αποτελούν καθοριστικές φάσεις
ενός πολέμου. Ο βομβαρδισμός και
η καταστροφή νοσοκομείων, υδραγωγείων, σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σχολείων, εκκλησιών ακόμη και πρεσβειών, είναι
συνηθισμένα φαινόμενα. Καταρρακώνουν το ηθικό των αντιπάλων
και στέλλουν ισχυρά μηνύματα
στους ηγέτες, ότι πρέπει να παραδοθούν και να σταματήσουν να θυσιάζουν την νεολαία και τον πλούτο
τους, σε ένα χαμένο πόλεμο.

Η πανδημία του κορωνοϊού χαρακτηρίστηκε από όλους τους ηγέτες
του κόσμου ως ένας ακήρυκτος πόλεμος. Αυτή την περίοδο φαίνεται
ότι η ανθρωπότητα καταφέρνει καίρια πλήγματα στον κορωνοϊό και
οι πολίτες άρχισαν να ανασαίνουν.
Είναι η ώρα οι επιδημιολόγοι και οι
άλλοι ειδικοί να πάρουν τις θέσεις
τους, στο παρασκήνιο, στις πανεπιστημιακές έδρες και στα νοσοκομεία και να έλθουν στο προσκήνιο
των Μέσων Ενημέρωσης, οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι. Είναι η ώρα
οι ποιμένες της Εκκλησίας, οι οποίοι
στήριξαν σιωπηλά χιλιάδες απελπισμένους ανθρώπους, έστω και
καταδιωκόμενοι, να έλθουν στο
προσκήνιο και να μιλήσουν για τη
χαρά της ζωής και να δώσουν πραγματική ελπίδα στους ανθρώπους.
Επείγει να αλλάξει το κλίμα, όχι
μόνο για το καλό των ανθρώπων,
αλλά και για το καλό της οικονομίας.

Οι κοινωνιολόγοι και οι πολιτικοί
γνωρίζουν πολύ καλά την θεωρία
του «μπαλονιού». Η κοινωνία παρομοιάζεται με ένα μπαλόνι, το οποίο
με την καταπίεση των πολιτών, τον
εγκλεισμό, τα διατάγματα, τις αστυνομικές διώξεις και τις δικαστικές
καταδίκες, συνεχώς φουσκώνει. Αν
ξεπεράσει το όριο, τότε το μπαλόνι
σπάζει και τα αποτελέσματα είναι
κατά κανόνα καταστροφικά. Σε αυτή
την θεωρία στηρίζονται οι επαναστάσεις λαών, αλλά και η διάλυση
κρατών και αυτοκρατοριών. Οι οικονομολόγοι και όχι οι λογιστές ξέρουν πολύ καλά ότι η οικονομία
είναι στο τέλος της ημέρας ψυχολογία. Η ανάπτυξη δεν έρχεται μόνο
από τα ψυχρά νούμερα, αλλά από
τα ζεστά όνειρα για δημιουργία. Το
σύνθημα η φαντασία στην πολιτική
δεν είναι καθόλου ουτοπικό.

kaparispan@yahoo.gr
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Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Καλωσορίσατε σε
έναν νέο κόσμο. Ο
οποίος θα είναι μοιρασμένος ανάμεσα
στην ανερχόμενη μεγάλη δύναμη, την Κίνα, και την καθεστηκυία υπερδύναμη, τις ΗΠΑ. Η κρίση του κορωνοϊού επιτάχυνε τον ανταγωνισμό
και κλιμάκωσε την ένταση μιας
σύγκρουσης που κυοφορείτο εδώ
και καιρό. Ας δούμε τη «μικρή» εικόνα. Ο πρόεδρος Τραμπ και οι
σύμμαχοί του στο Κογκρέσο αναζητούν εσπευσμένα ένα άλλοθι για
να δικαιολογήσουν την καταστροφική αντιμετώπιση του ιού. Από
εκεί που εκθείαζε την ηγεσία της
Κίνας, ο Τραμπ πιέζει τώρα τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες να
«επαληθεύσουν» τις δικές του θεωρίες για την προέλευση του κορωνοϊού. Ταυτόχρονα, έχει δώσει
εντολή για να ετοιμασθούν κυρώσεις εναντίον της Κίνας. Οπως γράφουν σημαντικές αμερικανικές
εφημερίδες, μελετάται ακόμη και
η μονομερής διαγραφή αμερικανικού χρέους προς την Κίνα, πράγμα μάλλον απίθανο, γιατί θα εκθρόνιζε μια για πάντα το δολάριο
από την ηγεμονική του θέση.
Η Κίνα κλιμακώνει και εκείνη
τη ρητορική της και τη δική της
προπαγάνδα. Σίγουρα έχει ευθύνη
γιατί δεν χτύπησε παγκόσμιο συναγερμό έγκαιρα, ούτε έδωσε την
πλήρη εικόνα για την ένταση και
επικινδυνότητα του ιού. Αυτό το
πλήρωσαν η Ευρώπη, οι ΗΠΑ, όλοι
μας. Ολα δείχνουν ότι η Κίνα θα
βρεθεί στο επίκεντρο της αμερικανικής προεκλογικής εκστρατείας.
Θα επικρατήσει «κίτρινος πυρετός»,
γιατί αυτή είναι η μόνη διέξοδος
για τον Τραμπ. Επειδή όμως υπάρχουν και υπαρκτά προβλήματα που
πονάνε την αμερικανική μεσαία
τάξη, θα ακολουθήσει στον ίδιο
δρόμο και ο Μπάιντεν. Ο κίνδυνος
ενός εμπορικού πολέμου και έξαρσης του προστατευτισμού είναι
υπαρκτός, και ενδεχομένως καταστροφικός. Πάμε τώρα στη «μεγάλη» εικόνα. Η Κίνα έχει θέσει φιλόδοξους στόχους που τους υπηρετεί με προσήλωση και χωρίς τις
εγγενείς δυσκολίες που έχει το αμερικανικό σύστημα. Επεκτείνει την

επιρροή της με τρόπο συστηματικό
σε μια περίοδο που οι ΗΠΑ βρίσκονται σε φάση εσωστρέφειας
και διάλυσης των μεταπολεμικών
θεσμών και δεσμών με τον υπόλοιπο κόσμο. Ζούμε στην εποχή
της τεχνητής νοημοσύνης. Ο κόσμος θα χωριστεί στα δύο. Στις χώρες που θα χρησιμοποιούν κινεζική
τεχνολογία και data, και σε εκείνες
που θα βασίζονται σε αμερικανική
ή δυτική. Επειδή τα πάντα θα βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη,
η εξάρτηση θα είναι απόλυτη. Το
ίδιο και τα διλήμματα που θα θέτουν
ΗΠΑ και Κίνα, «με εμάς ή με τους
άλλους». Το βλέπουμε στον σκληρό
ανταγωνισμό γύρω από το σύστημα
5G, καθώς η Αμερική απαιτεί από
άλλες δυτικές χώρες να μην υιοθετούν το κινεζικό σύστημα, έστω
και αν η ίδια δεν έχει κάποιo άλλο
ολοκληρωμένο σύστημα να προτείνει. Τα διλήμματα θα ενταθούν
και θα αφορούν τα πάντα, και ο
κόσμος θα μοιάζει όλο και πιο πολύ
με τον διπολικό κόσμο του Ψυχρού
Πολέμου.
Και η Ευρώπη; Ιδεατά, θα ήθελε
τα χρήματα των Κινέζων χωρίς πολιτική εξάρτηση από αυτούς και
την αμερικανική ομπρέλα προστασίας χωρίς εκβιασμούς τύπου
Τραμπ. Και τα δύο μοιάζουν απίθανα τώρα. Ισως αυτός ο κόσμος
που διαμορφώνεται να είναι πιο
σταθερός. Από την άλλη, ο πλανήτης χρειάζεται τη συνεργασία
ΗΠΑ - Κίνας γιατί οι νέες απειλές,
από την κλιματική αλλαγή έως τις
πανδημίες, το απαιτούν.
Η αλήθεια είναι πάντως μία. Ούτε η Ελλάδα, ούτε η Ιταλία, ούτε η
Γερμανία μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτόν τον νέο κόσμο μόνες
τους. Οικονομικά, τα μεγέθη είναι
συντριπτικά. Θυμάμαι ακόμη μια
στατιστική που διάβασα σε ένα βιβλίο. Η Κίνα παράγει μία «Ελλάδα»,
το ισόποσο του ελληνικού ΑΕΠ δηλαδή, κάθε τέσσερις μήνες. Οι ευρωπαϊκές χώρες είναι συγκριτικά
πολύ μικροί παίκτες. Αυτό θα αλλάξει μόνο αν η Ευρώπη αποφασίσει να σοβαρευτεί και να αποφασίσει ότι δεν αρκεί η ήπια δύναμη για να σε πάρει κάποιος στα
σοβαρά στο τραπέζι όπου ξαναμοιράζεται η παγκόσμια ισχύς.
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Αγχος της πρεμιέρας
Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

Και τι θα κάνουμε τώρα
που ανοίγει η πόρτα;
Η απομόνωση ήταν
μια λύση, φυγή από
τον φόβο. Η ατομική
μας ευθύνη περιοριζόταν στον βαθμό που δεχόμασταν
ή δυσφορούσαμε με τον εγκλεισμό
μας ως αναγκαίο μέτρο εναντίον
της εξάπλωσης της πανδημίας. Βγαίνοντας έξω, αναλαμβάνουμε την ευθύνη για άπειρες μικρές και μεγάλες
αποφάσεις που θα πάρουμε, που
αφορούν τη δική μας ασφάλεια και
άλλων γύρω μας. Ο κίνδυνος παραμονεύει. Με τα πρώτα διστακτικά
βήματα της κυβέρνησης, με τη δική
μας έξοδο από το σπίτι, αρχίζει και
η νέα φάση της ζωής μας. Η επιτυχία
του εγχειρήματος εξαρτάται όχι μόνο
από τη δική μας κοινή λογική και
υπευθυνότητα, αλλά και από την
πολιτική της κυβέρνησης και της
Ε.Ε. Οσο δεν υπάρχει θεραπεία ή
εμβόλιο, παραμένουμε ευάλωτοι
στην COVID-19. Ετσι, πρέπει να εμπιστευόμαστε τους κανόνες προστασίας που εφαρμόζονται. Είμαστε
τυχεροί που οι αρμόδιοι έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη μας. Η υπακοή και η αυτοπειθαρχία που δείξαμε

αυτόν τον καιρό βασίζονται στη σοβαρότητα, στη συνέπεια και στην
επιτυχία αυτών που διαχειρίστηκαν
την κρίση έως τώρα. Είδαμε ότι με
τους κατάλληλους ανθρώπους στην
κατάλληλη θέση, με σχέδιο και με
πνεύμα δικαιοσύνης (τα μέτρα, όπως
και η μέριμνα, ισχύουν για όλους
και εφαρμόζονται με αποφασιστικότητα), καθώς και με αρκετή τύχη,
επιτύχαμε έναν δύσκολο στόχο. (Κάπως έτσι κερδίσαμε και το πρωτάθλημα Euro το 2004. Τώρα, όμως,
βρισκόμαστε στο τέλος του πρώτου
ημιχρόνου: πάμε καλά, αλλά ο αγώνας δεν έχει κριθεί – και έπειτα από
αυτόν υπάρχουν κι άλλοι.) Ελλοχεύει,
όμως, ο κίνδυνος να πιστέψουμε ότι
νικήσαμε ήδη και να γίνουμε απρόσεκτοι – χρόνια αδυναμία μας. Ετσι,
ίσως αρχίσουμε να δίνουμε σημασία
σε όσους επιχειρούν να υπονομεύσουν την προσπάθεια, είτε επειδή
κουραστήκαμε να ακούμε πόσο επιτυχημένος και αγαπητός είναι ο Σωτήρης Τσιόδρας (η μοίρα του Αριστείδη του Δίκαιου) είτε επειδή βολεύει την κομματική ή προσωπική
μας ιδιοσυγκρασία. Πόσοι αγώνες
έχουν χαθεί λόγω μικροπρέπειας
και εγωισμού; Γι’ αυτό, είναι κρίσιμο

η κυβέρνηση και το επιτελείο που
διαχειρίζεται την κρίση να συνεχίσουν να υποδεικνύουν ότι η προσπάθεια είναι εθνική, ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για κομματικά ή
προσωπικά παιχνίδια. Το ίδιο, όμως,
ισχύει για την αντιπολίτευση – να
βάλει φρένο σε οπαδούς και στελέχη
που θα ήθελαν να υπονομεύσουν
την εμπιστοσύνη των πολιτών για
κομματικό όφελος. Οταν ο κίνδυνος
βρίσκεται εντός των πυλών, οι πολιτικές διαφορές μπορούν να περιμένουν.
Ασφαλώς, προτεραιότητα είναι
η υγεία – η δική μας, των αγαπημένων
μας, των συνανθρώπων μας. Φοβόμαστε, όμως, και για τις δουλειές, τα
έσοδα και τις υποχρεώσεις μας, για
την ανεργία και τη μεγάλη ύφεση
που προκαλεί η πανδημία, για τα δημόσια και προσωπικά χρέη που μεγαλώνουν. Αυτά είναι κρίσιμα στοιχεία της νέας πραγματικότητας. Γι’
αυτό είναι εντυπωσιακό το ότι αντιμετωπίζουμε την κατάσταση με
περισσότερη αισιοδοξία παρά ανασφάλεια (39,8% έναντι 30,9%), σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Metron Analysis για λογαριασμό της
διαΝΕΟσις. Το απρόσμενο αυτό εύ-

ρημα οφείλεται μάλλον στην εμπιστοσύνη που εμπνέει η έως τώρα
πορεία της χώρας (αφού, σύμφωνα
με την ίδια έρευνα, το 85,7% πιστεύει
ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση). Αυτό είναι σημαντικό εφόδιο
για τις προκλήσεις της επόμενης
ημέρας. Οι ελπίδες, όμως, δεν πρέπει
να διαψευστούν. Η μάχη εναντίον
της εξάπλωσης του κορωνοϊού πρέπει
να συνεχιστεί με την ίδια ένταση
και επιτυχία· τα μέτρα ανακούφισης
εργαζομένων, επιχειρήσεων και ανέργων να είναι τέτοια ώστε να περιοριστεί όσο είναι δυνατόν το πλήγμα
στην οικονομία και στην κοινωνία.
Το σημαντικότερο, όμως, είναι να
εκπονηθεί σχέδιο που θα προετοιμάζει τη χώρα για τη μετά κορωνοϊό
εποχή. Η πτώση του τουρισμού, η
κυριαρχία του ψηφιακού εμπορίου
και της τηλεργασίας, η εξάρτηση
από δίκτυα υπηρεσιών και διανομής
οδηγούν κάποιους τομείς σε μαρασμό
και άλλους σε άνοδο. Πρέπει να δοθούν ευκαιρίες σε πολίτες που αντιμετωπίζουν την ανεργία και την
ανασφάλεια. Το στοίχημα της επόμενης ημέρας είναι να αισθανόμαστε
ότι ουδείς θα εγκαταλειφθεί. Ούτε
εντός ούτε εκτός σπιτιού.

ΣΚIΤΣΟ ΤΟΥ HΛIΑ MΑΚΡΗ. imakris@kathimerini. gr

Η παγκόσμια ισχύς
ξαναμοιράζεται

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Περί προώρων εκλογών
Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

Πρόωρες εκλογές κατά συνθήκη διενεργούνται όταν μία κυβέρνηση, έπειτα από
κάποια χρόνια ασκήσεως της εξουσίας,
επιχειρεί να περιορίσει τη φθορά,
που ήδη έχει υποστεί. Δεν πρόκειται
όμως σήμερα περί αυτού. Το ενδεχόμενο προώρου προσφυγής
στις κάλπες κυκλοφορεί ευρύτατα,
με στόχο να εξασφαλισθεί νίκη
του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη πριν απομειωθεί το «πολιτικό κεφάλαιό» του, που διογκώθηκε λόγω επιτυχεστάτης διαχειρίσεως της πανδημίας του κορωνοϊού, σε πρώτη φάση. Αλλά το
«επιχείρημα» αυτό, που κάποιοι
διακινούν, αποτελεί ουσιαστικώς
εκδήλωση ανασφάλειας, διότι θεωρεί πως η εντυπωσιακή αύξηση
της δημοφιλίας του πρωθυπουργού
είναι συγκυριακή και αναλώσιμη,
εντός ολίγων μηνών, καθώς ως
χρόνος προσφυγής στις κάλπες
προτείνεται ο Σεπτέμβριος. Και
αυτά, ενώ μόλις προ δεκαπενθημέρου ο κ. Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στην «Κ» απέρριπτε ένα
τέτοιο ενδεχόμενο.
Ως άλλο «επιχείρημα» για προσφυγή στις κάλπες το φθινόπωρο
προβάλλεται η οριστική συντριβή
του ΣΥΡΙΖΑ και εκπαραθύρωση
του προέδρου Αλέξη Τσίπρα για
να απαλλαγεί η χώρα επί τέλους
από τον βραχνά της Αριστεράς.
Οι εμμονές είναι σύμβουλος κακός. Ο πατέρας του σημερινού πρωθυπουργού –ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης– ήταν μακράν πολιτικός
με τεραστία εμπειρία. Αλλά η πολυετής αντιπαράθεσή του με τον
Ανδρέα Παπανδρέου, τον ώθησε

να επιδιώξει την πλήρη πολιτική
εξόντωσή του. Το αποτέλεσμα ήταν
η νεκρανάσταση του αντιπάλου
του και η έκπτωση του ιδίου από
την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.
Αλλά και πριν από τη μεταπολίτευση η οικτρή χούντα των επιόρκων αξιωματικών, κατέλυσε το κοινοβουλευτικό πολίτευμα της χώρας
για να απαλλάξει την Ελλάδα από
την απειλή της κομμουνιστικής
και της ευρύτερης Αριστεράς. Το
αποτέλεσμα ήταν ότι η Αριστερά
κατίσχυσε μετά τη δικτατορία. Ο
Ανδρέας Παπανδρέου και οι επίγονοι άσκησαν την εξουσία επί είκοσι περίπου χρόνια και άλλα 4,5
ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ο μόνος τρόπος για να αποδυναμωθεί ένας πολιτικός αντίπαλος
είναι η εφαρμογή προγράμματος
από το οποίο να επωφελείται το
σύνολο της κοινωνίας, σκληρή εργασία και απόλυτη προσήλωση
στον στόχο. Κάποιοι κουράστηκαν
και θέλουν να επανέλθουν στη
γνωστή πολιτική φανφάρα.
Εξάλλου, λόγω της απλής αναλογικής που θα ισχύσει στις προσεχείς εκλογές, θα πρέπει οι πολίτες
να κληθούν δύο φορές στις κάλπες.
Αλλά αυτό σημαίνει πλήρη εκτροχιασμό της οικονομίας, η οποία
όπως οι πάντες προεξοφλούν πρόκειται να δοκιμασθεί σκληρότατα.
Και διερωτάται κάποιος ποιο θα
είναι σε τελική ανάλυση το κέρδος,
πέρα από την παραμονή στην εξουσία για ένα επιπλέον έτος. Αλλά
άβυσσος η ψυχή και ο νους των
πολιτικών. Τα πάντα εξαρτώνται
βέβαια από τον κ. Μητσοτάκη, και
η απόφασή του θα κρίνει εάν είναι
όντως κάτι άλλο ή ένας ακόμη περιστασιακός πολιτικός.

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ
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Επόμενη πρόκληση: η Παιδεία

πήρξε η απόπειρα εισβολής
ανεξέλεγκτου αριθμού μεταναστών στην περιοχή του
Εβρου. Και αμέσως μετά η απειλή
πανδημίας του κορωνοϊού. Λειτούργησαν και οι δυο προκλήσεις σαν
καταλύτης για μιαν ανεπαίσθητη
μετάλλαξη των παγιωμένων στην
Ελλάδα πολιτικών αντανακλαστικών
μας. Ισως αθέλητη, ίσως ελάχιστη,
πάντως μετάλλαξη.
Αμφισβητήθηκε, για πρώτη φορά,
σιωπηρά αλλά έμπρακτα, η διαχειριστική παντογνωσία των επαγγελματιών της εξουσίας. Κλονίστηκε η
κατεστημένη βεβαιότητα ότι τα ξεφτέρια της ψηφοθηρίας ή τα έκγονα
επαγγελματιών της πολιτικής μπορούν (δυνητικά) να είναι «υπουργοί
πάσης χρήσεως», ικανοί να διαχειριστούν τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες οποιουδήποτε υπουργείου. Οι
δυο απειλές, μεταναστευτικό και κορωνοϊός, κατέστησαν φαιδρή τη βεβαιότητα ότι μπορούν (είναι εφικτό)
να υπάρχουν και υπουργοί «παντός
καιρού» – ειρήνης, πολέμου, πανδημίας. Δεν ξηλώθηκε άκομψα κανένας υπουργός, μόνο κάποιοι παραμερίστηκαν διακριτικά. Τους αφέθηκε να κρατήσουν την υπουργία
σαν προικιό για την επόμενη σταυροθηρία. Και οι ευθύνες και δυνατότητες της εξουσίας πέρασαν σε
προσωπικότητες καταξιωμένες στον
επιστημονικό και επαγγελματικό
στίβο. Ηταν, ώς τώρα, παγιωμένη η
βεβαιότητα ότι, στην Ελλάδα, το
ατολμότερο είδος ανθρώπου είναι








Η τόλμη στην Αμυνα και
στην Υγεία δίδαξε πολλά.
οι εκάστοτε πρωθυπουργοί. Ισως
όμως η απειλή να γεννάει κάποτε
τόλμη, έστω την ελάχιστη που απαιτεί
η αυτοάμυνα. Χειρίστηκαν την απειλή
στον Εβρο και την επέλαση του κορωνοϊού πρόσωπα εξωκοινοβουλευτικά. Ετσι γεννήθηκε η ισχνή ελπίδα
να φιλοδοξήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μια διεύρυνση της έκπληξης.
Να κατεδαφίσει, προγραμματικά και
με συνέπεια, το τείχος του φραγμού
που χωρίζει την ελλαδική κοινωνία
από τους ψηφισμένους για τη διαχείριση των προβλημάτων της επαγγελματίες πολιτικούς. Αποκόβει, το
τείχος, τους δοτήρες της εξουσίας
ψηφοφόρους από τους λήπτες της
εξουσίας «πολιτικούς», τη λαϊκή ανάγκη από τους κατ’ επάγγελμα εξουσιαστές. Είναι απίστευτη, κυριολεκτικά εξωφρενική η επιπολαιότητα
που κραυγάζει στον σχηματισμό
κάθε κυβέρνησης. Τα υπουργεία διανέμονται, ακόμα σήμερα, με κριτήριο
να ικανοποιηθούν εκλογικές περιφέρειες (να εισπράξουν ρουσφέτια
διορισμών), να εξοφληθούν οφειλές
σε «οικογένειες» που διαχειρίστηκαν
προγενέστερους σχηματισμούς κυβερνήσεων ή σε κροίσους χρηματοδότες κομμάτων. Με τέτοιες αυτονόητα παγιωμένες πρακτικές
χλευάζεται όχι τόσο η ηθική όσο η
κοινή λογική, οι λειτουργικές προ-

ϋποθέσεις συγκρότησης της συλλογικής συνύπαρξης.
Ας προσπαθήσει να σκεφθεί απροκατάληπτα ακόμα και ο πιο φανατικός
Νεοδημοκράτης: Ποια εξειδίκευση
σπουδών, ποια επαγγελματική εμπειρία μετοχής στις Διεθνείς Σχέσεις
διαθέτουν οι υπεύθυνοι σήμερα, σε
περίοδο άκρας κρισιμότητας, ηγήτορες (υπουργός και αναπληρωτής
υπουργός) της ελληνικής διπλωματίας; Ασφαλώς ο υπουργός είναι προσωπικότητα ευπρεπούς πολιτικού,
με ευχέρεια λόγου, πείρα κοινοβουλευτική, επαρκή γλωσσομάθεια –
όμως αρκούν αυτά τα προσόντα ή
συγκρίνονται με τη θησαυρισμένη
πείρα και ακονισμένη δεξιοτεχνία
χαρισματικών ταλαντούχων διπλωματών που διαθέτει η χώρα μας; Πρέσβεις ή διεθνολόγοι καθηγητές, με
πείρα της στρατηγικής των προσβάσεων στους διεθνείς οργανισμούς,
πολύτιμη οικειότητα με παράγοντες
και επιτελεία πρωταγωνιστών της
διπλωματίας σε πλανητικό επίπεδο
– που την προσφορά τους στην πατρίδα τους την αποκλείουν τα κομματικά αλισβερίσια. Και μια δεύτερη
παραδειγματική αναφορά: Στη συνείδηση των Ελληνοφώνων σήμερα,
ποια λογική συνδέει την υπουργό
Παιδείας με το υπουργείο της; Ποια
πείρα, ποια ξεχωριστά προσόντα,
ποια εξειδίκευση, ποιο κατατεθειμένο
συγγραφικό έργο; Με την ίδια ακριβώς δημόσια εικόνα της, θα μπορούσε
να είναι υπουργός Συγκοινωνιών ή
Εργασίας ή Εμπορίου.

Ασφαλώς θα γνωρίζει ο πρωθυπουργός πώς λειτουργούσε η γενιά
του πατέρα του: Οταν οι Ελληνες
ήξεραν, πως αν ψηφίσουν «Ενωση
Κέντρου», την Παιδεία θα διαχειριζόταν ο Ευάγγελος Παπανούτσος,
αν ψήφιζαν «ΕΡΕ», τη διαχείριση της
Παιδείας θα είχε ο Κωνσταντίνος Γεωργούλης. Ηταν και οι δυο κορυφαίες
προσωπικότητες του πνευματικού
βίου της χώρας, με πολύχρονη θητεία
στη Μέση Εκπαίδευση, δάσκαλοι
στην έδρα, δάσκαλοι δασκάλων στη
μετεκπαίδευση, μαχητικοί μεταρρυθμιστές, πολυγράφοι και πασίγνωστοι συγγραφείς, συνεχώς παρόντες στο προσκήνιο της δημοσιότητας. Διαφωνούσαν σε πολλά, αλλά
με κατάδηλη ανιδιοτέλεια.
Ποιο αντίστοιχο σημάδι στον στίβο της εκπαίδευσης και του πνευματικού βίου της χώρας συνοδεύει
το όνομα της σημερινής υπουργού
Παιδείας; Σε τι διαφωνεί και σε τι
διαφέρει από τον ανεκδιήγητο Γαβρόγλου ή τον Φίλη; Ποιο όραμα παιδείας τη συνεπαίρνει, ποια κοινωνία
οραματίζεται, κατά τι παραλλάζει
από μέτριο τεχνοκράτη υπάλληλο
καριέρας; Η δοκιμή που τόλμησε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πολιτικό
πεδίο της Αμυνας και της Υγείας,
πρέπει να τον δίδαξε πολλά. Αν ήταν
απλώς συμπτωματική η τόλμη του,
θα φανεί πολύ σύντομα και θα προσγειώσει την έκπληξή μας. Τα υπουργεία πάντως Παιδείας και Πολιτισμού
είναι κατεπείγουσα πρόκληση. Σκανδαλώδης.
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Κυριακή 3 Μαΐου 2020

Ομαλή ή ανώμαλη και
καταστροφική προσγείωση;
Η πανδημία του covid-19 είναι η τρίτη κατά σειρά κρίση
μέσα στον 21ο αιώνα. Από
ό,τι φαίνεται ο νέος αιώνας,
τουλάχιστον μέχρι τώρα,
δεν θα μπορούσε να ήταν
χειρότερος. Την οικονομική κρίση του
2008 διαδέχθηκε η μεταναστευτική που
ακόμα συνεχίζεται με αποκορύφωμα δε
όλων την πανδημία του κορωνοϊού που
τώρα βιώνουμε. Και επειδή, «ενός κακού
μύρια έπονται», αναμφίβολα την παρούσα
τραγωδία θα τη διαδεχθεί μια νέα οικονομική δυσπραγία, μεγαλύτερη από αυτήν
του 2008. Ακόμα, η διαμάχη ΗΠΑ - Κίνας
προδιαγράφει μια παράλληλη αναβίωση
του οικονομικού ψυχρού πολέμου. Οι ΗΠΑ,
λαβωμένες όσο καμιά άλλη χώρα από την
πανδημία, δεν πρόκειται να αφήσουν αμαχητί την πρωτοκαθεδρία στο νέο παγκόσμιο
οικονομικό σκηνικό. Τέλος, σημαντική
είναι και η πετρελαϊκή κρίση με πρωτεργάτες τη Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία.
Η νέα κατάσταση πραγμάτων, λοιπόν,
όπως ήταν αναμενόμενο, δεν θα μπορούσε
να αφήσει ανεπηρέαστη τη μικρή μας πατρίδα. Άμεσα επηρεάζεται το εθνικό μας
θέμα. Τώρα, αν επηρεάζεται θετικά ή αρνητικά εξαρτάται από πια οπτική γωνία
το βλέπει κανείς. Σίγουρα όλοι οι παλιοί
σχεδιασμοί, είτε ειλικρινείς με στόχο τη
λύση είτε υστερόβουλοι με στόχο τη διατήρηση του στάτους κβο, σίγουρα ανατρέπονται. Στρατηγικές όπως οι τριμερείς,
οι 3+1 και οι πολυμερείς, αν και τότε υπό
ορισμένες προϋποθέσεις ήσαν σωστές,
πέφτουν σαν χάρτινος πύργος. Θέσεις
όπως, «η αναβάθμιση της Κύπρου ως πυλώνας σταθερότητας» και «η Κύπρος ως
παροχέας ασφάλειας», θα είναι πλέον «Μια
φόρα και ένα καιρό» όπως λεν τα παραμύθια
ή καλύτερα «Περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να κλαις».
Επιπρόσθετα, οι μέχρι πρότινος πολυδιαφημιζόμενες «Νέες» στρατηγικές για
επιβολή κόστους στην Τουρκία, αν και
ήταν πάντα ανέφικτες και ασυνάρτητες,
μετά την πανδημία γίνονται και με βούλα
«Παλιές». Η νέα οικονομική κρίση στην
Ευρώπη θα αναβαθμίσει τη σημασία της
Τουρκίας λόγω μεγέθους, γεωπολιτικής
θέσης και αγοραστικής δύναμης. Τέλος,
λόγω του αναπτυσσόμενου απομονωτισμού, το μεταναστευτικό θα μεγιστοποιήσει
την εξάρτιση της Ε.Ε. από την Τουρκία.
Οι ονειροπόλοι που πίστευαν ότι θα μετατραπεί η Κύπρος σε ενεργειακό κόμβο
και θα καταστούμε οι σύγχρονοι σεΐχηδες
της μεσογείου, θέλουν δεν θέλουν, θα ξυπνήσουν και θα δουν κατάματα τις νέες
πραγματικότητες. Ακόμα και ο EastMed
έχει πεθάνει πριν καν γεννηθεί. Αν και
από την αρχή είχε χαρακτηριστεί ανέφικτος
και πολιτικό ανέκδοτο, τώρα φαντάζει «ραπανάκια για την όρεξη».
Στο νέο σκηνικό, κάθε κατεργάρης στον
πάγκο του. Η επόμενη μέρα μας αφήνει
πολιτικά γυμνούς από κάθε άποψη. Γυμνούς
από συμμαχίες, καταλύτες και εναλλακτικές
στρατηγικές για λύση του Κυπριακού. Δεν
θα υπάρχουν πλέον δρομάκια, παράδρομοι
ή παρακαμπτήριοι. Δεν θα πείθουν αιτιάσεις
και προφάσεις εν αμαρτίαις για δήθεν παραμονή στην πορεία λύσης αλλά με άλλες
συνταγές. Θα έχουμε ξεμείνει από «φύλλα

συκής». Παλινδρομήσεις και τακτικισμοί,
προβληματισμοί και σχέδια Β΄ ή Γ΄, δεν
θα έχουν πλέον θέση. Αν θα μας δοθεί μια
νέα ευκαιρία, το ερώτημα θα είναι σαφέστατο. Είτε διαθέτουμε την ειλικρινή πολιτική βούληση για λύση είτε όχι. Θα είναι
ένα ψυχρό και τελεσίδικο «take it or leave
it». Τα καμώματα, τους ψευτοεγωισμούς
και τα «ναι μεν αλλά» του παρελθόντος,
θα πρέπει να τα ξεχάσουμε. Αν αποτολμήσουμε συμπεριφορές, όπως αυτές στο
Κραν Μοντάνα, θα είναι το καταστροφικό
τέλος του εθνικού θέματος. Ούτε «καλή
τύχη στον νότο και στον βορρά», θα ακούσουμε. Στη νέα τάξη πραγμάτων όλοι θα
δώσουν «ταχύρυθμες» εξετάσεις εφ’ όλης
της ύλης και μάλιστα αναδρομικά. Η σημερινή πολιτική ηγεσία θα βρεθεί προ πιεστικότατων διλημμάτων και ασφυκτικότατων χρονοδιαγραμμάτων. Η διεθνής
κοινότητα, κουρασμένη από την πανδημία,
δεν πρόκειται να μας δώσει χρόνο για περίσκεψη, προβληματισμό και περισυλλογή.
Όλα αυτά πλέον θα θεωρούνται αχρείαστες
πολυτέλειες. Μισός αιώνας περισυλλογής
είναι αρκετός. Την πρώτη γεύση της νέας
κατάστασης θα την πάρουμε τον ερχόμενο
Ιούλιο στο θέμα της ΟΥΝΦΙΚΥΠ. Αν νομίζουμε ότι, την στιγμή που τα κράτη δανείζονται υπέρογκα ποσά και εξοικονομούν
και το τελευταίο σεντ για να στηρίξουν
τις οικονομίες τους και να θωρακίσουν τα
συστήματα υγείας, θα είναι σε θέση να
συνεχίσουν να χρηματοδοτούν τη μακροβιότερη ειρηνευτική δύναμη στον κόσμο
για να δίνεται χρόνος στον κάθε πολιτικάντη να εμπαίζει την διεθνή κοινότητα,
τότε είμαστε βαθιά νυχτωμένοι.
Κυβέρνηση και κυβερνών κόμμα θα
κληθούν να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
Ειδικότερα ο ΠτΔ, ο οποίος βαθμολογήθηκε
με άριστα στο θέμα της οικονομικής κρίσης
του 2013 και, τουλάχιστον μέχρι τώρα,
κρίνεται ως ορθότατος στο θέμα της πανδημίας θα πρέπει να πάρει τις σημαντικότερες αποφάσεις της πολιτικής του πορείας.
Στο «η οικονομική κρίση θέλει ηγέτη» και
στο «η πανδημία θέλει ηγέτη» αποδείχθηκε
η σωστή επιλογή. Στο άλλο το πολύ πιο
σημαντικό και καίριο, «Η λύση θέλει ηγέτη»,
θα κληθεί άμεσα να πάρει θέση.
Στο κυβερνών κόμμα τα πράγματα ακόμα
πιο δύσκολα. Η τακτική, «τη μια έτσι, την
άλλη γιουβέτσι», τη μια τσουνάμι, την άλλη
καλοκαιρία, δεν θα υφίσταται πλέον ως
επιλογή. Λεκτικές αλχημείες και ήξεις
αφίξεις τοποθετήσεις, που εξυπηρετούν
μόνο κομματικές και άλλες σκοπιμότητες,
θα είναι εκτός πραγματικότητας. «Προβλέπω
ότι θα επέλθει μια περίοδος έντονης αβεβαιότητας και αναθεώρησης των επιλογών
στα θέματα εξωτερικής πολιτικής», δήλωσε,
πολύ σωστά, ο ΥΠΕΞ Νίκος Χριστοδουλίδης
σκιαγραφώντας τη μετά την πανδημία νέα
κατάσταση πραγμάτων. Το ζητούμενο,
όμως, είναι να μη μείνουμε μόνο σε εκτιμήσεις και σκιαγραφήσεις, αλλά να προσγειωθούμε και να προσαρμοστούμε στα
νέα δεδομένα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι
προσγείωση θα υπάρξει. Σε εμάς επαφίεται
αν η προσγείωση θα είναι ομαλή ή ανώμαλη
και καταστροφική.

Ο κ. Θεόδωρος Θεοδώρου είναι ειδικός προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.
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Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Ρώσοι στρατιώτες απολυμαίνουν τους δρόμους του τουριστικού θερέτρου Drvengrad, το λεγόμενο «Ξύλινο χωριό», στη Σερβία.

1η Μαΐου 2004: Το «Τριπλούν» που δεν έγινε...
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Φ

αίνεται μάλλον ως ένα ακόμα κυπριακό κατόρθωμα: 16 χρόνια μετά
την 1η Μαΐου 2004, 16 χρόνια από
την ένταξη της νήσου στην Ε.Ε., η σημαντικότερη ημερομηνία στη σύγχρονη ιστορία
μας περνά, σχεδόν, απαρατήρητη. Φυσιολογική εξέλιξη μιας «ανάποδης» πορείας
με παρέα τη στοχευμένη προχειρότητα.
Κεντρική επιδίωξη της ένταξης –τουλάχιστον για τους οραματιστές της– αποτελούσε
η επίλυση του Κυπριακού, η ενταξιακή διαδικασία και η ένταξη καθαυτή να εξελιχθούν
σε καταλύτη της λύσης –αλλαγή γηπέδου,
νέο υλικό προς αξιοποίηση.
Αυτή η στρατηγική οικοδομήθηκε βήμα-βήμα (1999, 2002), με μια σοβαρά επεξεργασμένη στρατηγική. Οι δυόμισι παίκτες
(Κύπρος, Τουρκία, Ελλάδα) να αλλάξουν το
πλαίσιο της αντιπαράθεσης σε win win
στρατηγική επίλυση του Κυπριακού με
αξιοποίηση του ευρωπαϊκού πλαισίου, ενταξιακές συνομιλίες για την Τουρκία (2004,
2005), Χάγη για τις διαφορές Ελλάδας Τουρκίας στο Αιγαίο (1999, 2003, 2004).
Ήταν έναν μεγάλο γεωπολιτικό πρότζεκτ
το οποίο με τον σχεδιασμό του Γ. Κρανιδιώτη
(1986, 1999), τη συστηματικότητα και τη
σοβαρότητα του Κ. Σημίτη, κέρδισε τη θετική ψήφο των 14 άλλων εταίρων της Ελλάδας, (κυρίως Σιράκ, Σρέντερ, Κουκ, 1999),
πήρε ενεργητική υποστήριξη από τις ΗΠΑ
(Χόλμπρουκ) και έφερε τα πράγματα στο
παρά ένα των λύσεων (εκπαραθύρωση
Ντενκτάς για επίλυση στο Κυπριακό, Χάγη
για Αιγαίο, εισιτήριο για Τουρκία για να
μπει στο ενταξιακό τρένο). Αυτό πρέπει να
λέγεται με μεγάλη σαφήνεια: είναι η ε/κ
ηγεσία που παρεμπόδισε μια μεγάλη γεωπολιτική αλλαγή, αυτήν που φιλοδοξούσε
να φέρει όλους τους παίκτες της περιοχής
μέσα σε μια νέα ισορροπία συμφερόντων
με επίκεντρο τις Βρυξέλλες και με άξονα
αλλαγής τον «τρόπο Ε.Ε.», αξιοποίηση του
συνταγματικού της πλαισίου, αποδοχή του
θεσμικού υλικού της (ΕΚΤ, ευρώ, ΟΝΕ,
ασφάλεια, Προγράμματα).
Κανένα, ωστόσο, σενάριο, δεν θα συναντήσει με έργα την ε/κ πατέντα. Στόχος
της κυρίαρχης ε/κ σκέψης είναι να τιμω-

ρήσουμε την Τουρκία για την εισβολή, να
την εξαφανίσουμε από τον χάρτη των παγκόσμιων αλληλεξαρτήσεων, να νικήσουμε
εμείς και να χάσουν όλοι οι άλλοι. Τέτοιο
ζήτημα στην ευρωπαϊκή πολιτική σκέψη
δεν υφίσταται. Η ευρωπαϊκή αντίληψη ως
επιδίωξη λύσεων όπου όλοι οι παίκτες, στο
βασικό πλαίσιο και σε διαφορετικά επίπεδα,
θα αποκτήσουν οφέλη, δεν έχει ακόμα
προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Λάρνακας.
Με την εκλογή Ακιντζί (2015), ο πρόεδρος
της Επιτροπής Γιούνκερ ήρθε στη Λευκωσία
με σκοπό να συμβάλει στην επανεκκίνηση
του συνολικού εγχειρήματος της επίλυσης.
Για να βοηθήσει στην αλλαγή κλίματος
ασχολήθηκε ακόμα και με το χαλλούμι,
παρά τις πρώτες του αντιδράσεις («για ένα
τυρί; Για σκεφτείτε πόσα τυριά διαθέτει η
Γαλλία;»). Παρά ταύτα, ασχολήθηκε με το
χαλλούμι, προσφέροντας μία ακόμη πιο
σημαντική δυνατότητα. Έκτοτε σημαντικές
ευκαιρίες προς αξιοποίηση πήγαν στον κάλαθο των αχρήστων. Η συμμετοχή Γιούνκερ,
Τίμμερμαν, Μογκερίνι στην τελευταία φάση
των συνομιλιών για επίλυση του Κυπριακού
το 2016 και 2017 (Μον Πελεράν, Γενεύη,
Κραν Μοντάνα), συνέπεσε με μια αρκετά
σημαντική προσπάθεια της Ε.Ε. να βρει
φόρμουλες ευρείας αποδοχής που θα οδηγούσαν στην επίλυση. Ο Γιούνκερ ανακοίνωσε στη Γενεύη (Γενάρης, 2017) οικονομική
βοήθεια στο νησί από τρία δισ. ευρώ σε
περίπτωση λύσης. Η Μογκερίνι εργάστηκε
πάνω στα ζητήματα της ασφάλειας που
απέφεραν καρπούς. Όλη η προσπάθεια
προσέκρουσε στην πλήρη αποκάλυψη του
«μυστικού πλάνου» που εξ αρχής φαίνεται
ότι είχε ο Ε/κ ηγέτης –σχέδιο με την κωδική
ονομασία «ποτέ ξανά συνομιλίες όσο εγώ
είμαι πρόεδρος». Μέσα από συστηματικά
τεχνάσματα έσπρωξε τα πράγματα στην
πλήρη ακινησία, δήθεν χάθηκαν τα πρακτικά του ΟΗΕ, ανακάλυψε δύο «Πλαίσια
Γκουτιέρες», πρότεινε «αποκεντρωμένη»
ομοσπονδία, αλλά ποτέ δεν την προσδιόρισε,
εισηγήθηκε νέα συνταγματική δομή, αξιοποίησε το ΕΛΑΜ για να προκαλέσει και
άλλα προβλήματα στη διαδικασία με το
ψήφισμα της Βουλής για τη σχολική ανα-

φορά στη 15η Ιανουαρίου 1950. Τι πήγε
λάθος από την πλευρά της Ε.Ε. στην τελευταία τριετία; Θεωρώ ότι η Ε.Ε. θα μπορούσε να συνοδεύει την καταδίκη της τουρκικής συμπεριφοράς στην κυπριακή ΑΟΖ
με την επιδίωξη επίλυσης στο Κυπριακό
στη βάση του Πλαισίου Γκουτιέρες. Στήριξη
στη Λευκωσία, υπό προϋποθέσεις και μέσα
σε συμφωνημένο χρονικό πλαίσιο. Η ενασχόληση με σκέτες κυρώσεις ουδέν απέδωσε, αν δεν έκανε τα πράγματα ακόμα
πιο πολύπλοκα.
Η παλαιότερη γενιά των Ευρωπαίων πολιτικών διαμόρφωνε ευρωπαϊκές στρατηγικές
και καλούσε τους «παίκτες» να εργαστούν
σε μια κατεύθυνση που υπηρετούσε τόσο
το κοινοτικό όσο και το εθνικό συμφέρον.
Σήμερα τμήμα της νέας γενιάς ηγετών στην
Ε.Ε., προσέχει τι θέλει το κράτος μέλος και
υποβαθμίζει το άλλο σκέλος. Η Ε.Ε., ωστόσο,
δεν είναι μια συντεχνία όπου το κάθε κράτος
μέλος έχει εξ ορισμού δίκιο. «Κανονικό»
μέλος σημαίνει να αναγνωρίζεις το ευρύτερο
κοινοτικό συμφέρον με έργα. Η Ε.Ε. ως πολιτικός οργανισμός οφείλει να διαμορφώνει
στρατηγικές, ή να επαναλαμβάνει στοιχεία
από προηγούμενες πρακτικές της. Η λανθασμένη στάση της Ε.Ε. συνέβαλε, σε ένα
βαθμό, στη διεύρυνση του σημερινού στρατηγικού αδιεξόδου. Χρειάζεται ηγεσία στην
εξωτερική πολιτική της Ε.Ε. (Λάιεν, Μπορέλ,
Σχοινάς), η οποία να πάει πέρα από τις καταδίκες, τις ισορροπίες ή τις δημόσιες σχέσεις. Με αναζωογόνηση της ευρωτουρκικής
σχέσης (όπως η ανανέωση της Τελωνειακής
Ένωσης Τουρκίας-Ε.Ε. και η κατάργηση
των θεωρήσεων βίζας εφόσον πληρούνται
οι προϋποθέσεις). Με στήριξη σε από κοινού
προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της
Χάγης για Ελλάδα-Τουρκία και με καθαρή
συνεννόηση με τη Λευκωσία. Η ένταξη
αφορά όλο το νησί, η αδιαφορία για την
επίλυση παραβιάζει πρόνοιες της Συνθήκης
Προσχώρησης του 2003 και συνεπώς συνιστά παραβίαση μέρους του κοινοτικού
κεκτημένου που συνοδεύει, υπό προϋποθέσεις, τη συμμετοχή μας.

www.larkoslarkou.org.cy

Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην εποχή του κορωνοϊού

Α

φορμή για αυτό το κείμενο
ήταν η θαυμάσια διαδικτυακή
συζήτηση με την πρώην Επίτροπο Άννα Διαμαντοπούλου και
τη δρα Θεανώ Καλαβανά στις 8 Απριλίου 2020 με θέμα «Πανδημία κορωνοϊού, προστασία της υγείας, θεμελιώδεις ελευθερίες και ψηφιακός
κόσμος». Εστιάζω την δική μου παρέμβαση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Η ταχύτητα εξάπλωσης και
οι διαστάσεις της πανδημίας είναι
πρωτοφανείς. Μάλιστα, η ανασφάλεια των επιπτώσεων, δημιούργησε
μια μορφή τρόμου, η οποία, δεν έμεινε χωρίς χρήση από κυβερνήσεις.
Το αν έγινε κατάχρηση ή όχι θα φανεί. Ευτυχώς, έχουμε την πολυτέλεια
να τα συζητούμε, παρ’ όλο το τίμημα
που πληρώνει η ανθρωπότητα. Ποια
δικαιώματα, όμως, επηρεάστηκαν;
Πρώτο θύμα των περιοριστικών μέτρων ήταν το δικαίωμα σε διακίνηση
και συνάθροιση. Δεδομένης της μορφής εξάπλωσης ήταν αναγκαίο και
θα έλεγα ανάλογο των περιστάσεων.
Δεν βλέπω πώς συνταγματικές διατάξεις θα μπορούσαν να εμποδίσουν
αυτή την επέμβαση. Όμως, δεν μπο-

Του ΑΧΙΛΛΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ

ρώ να αφήσω χωρίς σχολιασμό την
παγκόσμια πρωτοτυπία της Κυπριακής Δημοκρατίας να αποκλείσει τον
επαναπατρισμό 10.000-20.000 Κυπρίων φοιτητών. Μετά από αντιδράσεις άρχισε ο σταδιακός επαναπατρισμός, αφού αφέθηκαν στην
τύχη τους κατά παράβαση ενός απόλυτου συνταγματικού δικαιώματος.
Το δικαίωμα στην ελευθερία θρησκείας και λόγου περιορίζεται, με
αρκετή αντίδραση από μερίδα μητροπολιτών παρ’ όλες τις προς το
αντίθετο προτροπές της ιεραρχίας.
Και πάλιν η υγεία του συνόλου προέχει και δεν νομίζω ότι η απαγόρευση
ήταν δυσανάλογη του προσδοκώμενου αποτελέσματος. Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς μη ευρωπαϊκά κράτη θα διαχειριστούν το
Ραμαζάνι. Τέλος, θεωρώ ότι υπάρχει
ανάγκη αναφοράς στην ιδιωτική
ζωή και τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων. Σε πιο βαθμό η
ιχνηλάτηση φορέων του ιού είναι
επιτρεπτή μέσω δεδομένων από το
κινητό κάθε ατόμου; Και πού αποθηκεύονται αυτά; Και πώς προστατεύονται σ’ αυτή την εποχή του

GDPR; Η Ε.Ε. δίνει ιδιαίτερο βάρος
στο ζήτημα της προστασίας των
προσωπικών δεδομένων και του σεβασμού στην ιδιωτική ζωή. Χρειάζεται να παρακολουθούμε με προσοχή τις εξελίξεις και όπου χρειαστεί
η Ε.Ε. να προσαρμόζεται για να συνεχίσουμε να πρωτοπορούμε στην
προστασία αυτή.
Η διάρκεια των μέτρων έχει τεράστια σημασία. Είναι αντιληπτή η
ανάγκη μιας προσωρινής επέμβασης.
Μάλιστα, αναγνωρίζεται η ανθρωπιστική αντιμετώπιση της πανδημίας
στην Ευρώπη παρά η οικονομική
προτεραιότητα που δόθηκε στην
Κίνα ή ακόμη και στις ΗΠΑ. Όμως,
δεν μπορεί να είναι αποδεκτή η διακυβέρνηση μιας χώρας με διατάγματα όπως συμβαίνει στην Ουγγαρία.
Η κήρυξη κατάστασης έκτακτης
ανάγκης χωρίς χρονικό περιορισμό
είναι απαράδεκτη και η Ε.Ε. δεν
μπορεί να παραμένει αδιάφορη. Η
διαφύλαξη της δημόσιας υγείας δεν
μπορεί να αποτελεί πρόσχημα για
να εκθέτουμε σε κίνδυνο τους δημοκρατικούς κανόνες. Μπορεί άραγε
να υπάρξει ευρωπαϊκή διασφάλιση;

Πέραν από τη συνταγματική προστασία που έχει κάποιος, μπορεί
επίσης να προστρέξει στη Χάρτα
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε.,
καθώς και στην ΕΣΔΑ. Στην ουσία
και τα τρία συστήματα αποτελούν
ομόκεντρους κύκλους προστασίας.
Το πρώτο επαφίεται στα Εθνικά Δικαστήρια να το διαχειριστούν. Υπάρχει δικαίωμα προδικαστικής παραπομπής, κατά τη διάρκεια της δίκης,
στο Δικαστήριο της Ε.Ε. στο Λουξεμβούργο. Σε τρίτη φάση (και δεδομένης της εξάντλησης των εσωτερικών ένδικων μέσων), μπορεί το
άτομο τελεσίδικα να προσφύγει στο
ΕΔΑΔ, στο Στρασβούργο.
Είναι σημαντικό, βέβαια, να δούμε
και ποια θα είναι η επόμενη ημέρα.
Το ζήτημα της ποιότητας της δημοκρατίας είναι στην επικαιρότητα.
Βιώσαμε, αυτό το διάστημα, την ενίσχυση λαϊκίστικων κομμάτων και
κατά συνέπεια διαπιστώσαμε την
ενδυνάμωση φαινομένων ανορθολογισμού. Η Ε.Ε. και κάθε κράτος
μέλος ξεχωριστά οφείλουν να έχουν
ανοιχτό μέτωπο με τις δυνάμεις της
δημαγωγίας και του αυταρχισμού.

Παρά τις δυσκολίες, η στρατηγική
εξόδου από την πανδημία φαίνεται
να ανατέλλει με αισιοδοξία. Όχι βέβαια και χωρίς τεράστια οικονομικά
προβλήματα, τα οποία τα κράτη θα
πρέπει να διαχειριστούν σεβόμενα
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Νομίζω
δεν υπάρχει συζήτηση για την ανάγκη ενδυνάμωσης των συστημάτων
υγείας και τη διασφάλιση σε κάθε
άνθρωπο του δικαιώματος πρόσβασης σ’ αυτά. Βλέπω, όμως, και την
παρέμβαση του κράτους στις εργασιακές σχέσεις όπου το φάσμα της
ανεργίας είναι ορατό καθώς και η
ανάγκη για ένα κοινωνικό δίκτυ διαβίωσης. Θα δοθούν χαλαρώσεις στις
δόσεις προς τις τράπεζες; Θα υπάρξουν επιδοτήσεις στα ενοίκια των
πληγέντων επιχειρήσεων; Θα δοθεί
αποζημίωση στους επηρεασθέντες
από τις πράξεις του κράτους κατά
την πανδημία; Έχουμε φτάσει στο
σημείο που η πρόσβαση στο διαδίκτυο να έχει καταστεί δικαίωμα.
Μπορείτε να φανταστείτε περιορισμούς στην πρόσβαση στο διαδίκτυο
κατά το lockdown!
Θα ήθελα, επίσης, να ανοίξω τη

συζήτηση για τη νέα τάξη πραγμάτων που θα ακολουθήσει τον κορωνοϊό, γιατί πάντα μια κρίση είναι
και μια ευκαιρία για αλλαγή. Πού
πάει η Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση; Γεωπολιτικά πώς η Κίνα
θα βγει από αυτή την κρίση; Θα προχωρήσει ο συνασπισμός Apple και
Google για την ιχνηλάτηση; Πώς οι
ΗΠΑ, δεδομένων των προεδρικών
εκλογών τον Νοέμβριο, θα παραμείνουν πρωταγωνιστές στις παγκόσμιες εξελίξεις όταν ο πρόεδρος
Τραμπ λέει ότι θα περιορίσει τις εισφορές στον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας; Κλείνω με την επισήμανση
ότι στα κινέζικα η λέξη «κρίση» αποτελείται από δύο σύμβολα: το ένα
σημαίνει κίνδυνος, αλλά το άλλο ευκαιρία. Γι’ αυτό να η ευκαιρία για
να συζητήσουμε την ανάγκη για μια
παγκόσμια διακυβέρνηση απέναντι
στα οικουμενικής φύσεως προβλήματα (πανδημίες, πλούτος – φτώχια,
περιβάλλον, πρόσβαση στην τεχνολογία και μέρισμα στην Τέταρτη
βιομηχανική επανάσταση).

Ο κ. Αχιλλέας Δημητριάδης είναι νομικός.
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Παιδεία:
Ο ασθενής μηδέν

Ω

Της ΤΖΩΡΤΖΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ς γονέας δύο μαθητών, ενός
στη δημοτική δημόσια εκπαίδευση και ενός στη μέση
ιδιωτική εκπαίδευση, με προβληματίζουν ιδιαίτερα οι εξελίξεις για
το θέμα της εξ αποστάσεως ασύγχρονης ή συγχρονισμένης εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια αυτής της
πανδημίας. Ένα από τα πρώτα μέτρα
που ελήφθησαν ήταν ορθώς το κλείσιμο των σχολείων όλων των βαθμίδων ούτως ώστε να περιοριστεί
η εξάπλωση του κορωνοϊού.
Αμέσως με το κλείσιμο των σχολείων τέθηκε το ζήτημα της εξ αποστάσεως συνέχισης της εκπαίδευσης
των μαθητών με ηλεκτρονικά μέσα.
Τα ιδιωτικά σχολεία ήταν προφανώς
προετοιμασμένα από την επόμενη
κιόλας μέρα, χρησιμοποιώντας την
εξ αποστάσεως συγχρονισμένη εκπαίδευση. Ακόμα και τα απογευματινά ιδιαίτερα μαθήματα γίνονται
κανονικά από τους ιδιώτες εκπαιδευτικούς με εξ αποστάσεως συγχρονισμένη εκπαίδευση από τις
πρώτες κιόλας μέρες, ενισχύοντας
την εξοικείωση των μαθητών με τη
νέα πραγματικότητα.
Όσον αφορά τη δημόσια παιδεία,
αρχικά μάς δημιουργήθηκαν ελπίδες
όταν το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με τους δασκάλους μάς
είχε αποστείλει ενωρίς ερωτηματολόγιο περί τα τέλη του δευτέρου
δεκαημέρου του Μαρτίου, μέσω του
οποίου ως γονείς είχαμε κληθεί να
απαντήσουμε ερωτήσεις σε σχέση







Το συμπέρασμα είναι
πως η δημόσια παιδεία
πιάστηκε στον ύπνο,
και συνεχίζει δυστυχώς
να υπνώττει παρά
το γεγονός ότι έχουν παρέλθει 45 μέρες από το
κλείσιμο των σχολείων
όλων των βαθμίδων.
με τις διαθέσιμες συσκευές, τη σύνδεση στο διαδίκτυο κ.ά., οι οποίες
θα χρησιμοποιούνταν αμέσως για
την υλοποίηση του εγχειρήματος
της εξ αποστάσεως συγχρονισμένης
εκπαίδευσης. Εντούτοις, οι ελπίδες
αυτές αποδείχθηκαν φρούδες, αφού
οι εξελίξεις για την εξ αποστάσεως
συγχρονισμένη εκπαίδευση δυστυχώς κινούνται με ρυθμούς χελώνας.
Με μεγάλη μας έκπληξη, διαβάσαμε την εγκύκλιο του Υπουργείου
Παιδείας στις 24 Μαρτίου με την
οποία είχε εκφράσει την ικανοποίησή του για την ένταξη χιλιάδων
μαθητών στο σύστημα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Αναγκάστηκα να επικοινωνήσω με το σχολείο
προσωπικά για να με διαβεβαιώσουν
ότι δεν λειτουργούσε κανένα πρόγραμμα εξ αποστάσεως συγχρονισμένης εκπαίδευσης για το Δημοτικό, και ότι οποιοσδήποτε προγραμματισμός γινόταν αφορούσε
αποκλειστικά και μόνο τις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού.
Εν τω μεταξύ, από το τρίτο δεκαήμερο Μαρτίου και για το διάστημα μέχρι σήμερα οι δάσκαλοι
αποστέλλουν τακτικά φυλλάδια
στους γονείς μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και οι βαριεστημένοι
μαθητές συνεχίζουν την «ασύγχρονη εκπαίδευσή» τους από το σπίτι.
Την περασμένη μόλις βδομάδα
στάλθηκε εγκύκλιος του Υπουργείου
Παιδείας για την έναρξη της εξ αποστάσεως συγχρονισμένης εκπαίδευσης και για τις δύο τελευταίες
τάξεις του Δημοτικού με την προοπτική να ενταχθούν και οι υπόλοιπες τάξεις στο πρόγραμμα, εγκύκλιος, η οποία συνάντησε τις έντονες αντιδράσεις της συνδικαλιστικής οργάνωσης των δασκάλων
λόγω του ότι δεν υπάρχει ο αναγκαίος εξοπλισμός στους μαθητές
και δεν έχουν καλυφθεί όλες οι ανάγκες σε υπολογιστές και ή σε σύνδεση
στο διαδίκτυο για να καταστεί δυνατή η υλοποίηση του εγχειρήματος
αυτού και ότι δεν τηρήθηκαν τα
όσα είχαν συμφωνηθεί μεταξύ
Υπουργείου και ΠΟΕΔ στις 9 Απριλίου 2020.
Το συμπέρασμα είναι πως η δημόσια παιδεία πιάστηκε στον ύπνο,
και συνεχίζει δυστυχώς να υπνώττει

παρά το γεγονός ότι έχουν παρέλθει
45 μέρες από το κλείσιμο των σχολείων όλων των βαθμίδων. Και εδώ
είναι που προκύπτει στον μέσο πολίτη το πρώτο ερώτημα: Πόσος χρόνος χρειάζεται για την κάλυψη των
αναγκών αυτών και ποιες είναι αυτές
οι ανάγκες, οι οποίες έχουν καταγραφεί αλλά δεν έχουν ακόμα καλυφθεί; Και γιατί δεν καλύφθηκαν
μέχρι σήμερα; Είμαι βέβαιη ότι με
τη συνεισφορά κράτους και ιδιωτών
όλες οι ανάγκες, τόσο σε εξοπλισμό,
όσο και σε συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο, θα μπορούσαν ήδη να είχαν
καλυφθεί. Δεν θα πω να είχαν ήδη
προβλεφθεί (και καλυφθεί) πριν από
το κλείσιμο των σχολείων, γιατί
μπορεί να χαρακτηριστώ και αιθεροβάμων. Δεύτερο εύλογο ερώτημα:
εφόσον είναι δυνατή η εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση με
την αποστολή φυλλαδίων γιατί είναι
τόσο ανέφικτη η εξ αποστάσεως
συγχρονισμένη εκπαίδευση; Τα
φυλλάδια πού ακριβώς αποστέλλονται και πώς τα εκτυπώνει ο κάθε
γονέας; Τρίτο εύλογο ερώτημα:
Αναφέρεται ότι το πρόβλημα είναι
η διάκριση και η ανισότητα και ότι
θα ήταν δυσμενής διάκριση αν γίνονταν μαθήματα χωρίς να έχουν
όλοι τη δυνατότητα να συμμετέχουν.
Και στην αντίθετη όμως περίπτωση,
μήπως δεν είναι διάκριση το να στερείται εξ ολοκλήρου την μάθηση η
συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών του δημοτικού; Και ξαναδημιουργείται το πρώτο ερώτημα πιο
πάνω: Πόσος τελικά χρόνος χρειάζεται για την κάλυψη των αναγκών
αυτών και γιατί δεν καλύφθηκαν
μέχρι σήμερα; Δεν θα έπρεπε αυτό
ακριβώς το τόσο σοβαρό ζήτημα,
να αποτελούσε το πλέον πρώτιστο
μέλημα και προτεραιότητα των αρμοδίων, ειδικά αφού όπως μας λένε
εκ των υστέρων, αποτελεί και την
αιτία να μην παρέχεται καθόλου
εκπαίδευση στο σύνολο των μαθητών του Δημοτικού; Τέταρτο εύλογο
ερώτημα: Σίγουρα θα πρέπει να δοθεί προβάδισμα στους τελειόφοιτους.
Η λέξη προβάδισμα όμως έχει νόημα
και περιεχόμενο, αφού ο έχων το
προβάδισμα θα πρέπει να ακολουθείται από κάποιον άλλο. Προβάδισμα δεν σημαίνει ισοπέδωση και
ανυπαρξία οποιουδήποτε άλλου.
Και αλίμονο αν επιφέρει παντελή
στέρηση της εκπαίδευσης στα παιδιά του Δημοτικού. Μιλώντας, όμως,
για διακρίσεις, μήπως δεν είναι δυσμενής διάκριση εις βάρος των μαθητών του Δημοτικού και της ΠροΔημοτικής, ο υπόλοιπος προγραμματισμός (ή μάλλον η έλλειψη αυτού)
για την λειτουργία της εξ αποστάσεως συγχρονισμένης εκπαίδευσης;
Δυστυχώς, αυτό που απουσιάζει
είναι τόσο το όραμα, όσο και η βούληση των εμπλεκομένων και αρμόδιων μερών να εξεύρουν το συντομότερο δυνατό λύση για την ένταξη
όλων των μαθητών στην εξ αποστάσεως συγχρονισμένη εκπαίδευση. Συμπερασματικά νιώθω έντονα
την ανάγκη να ομολογήσω ότι αν
στον τομέα της υγείας μέχρι σήμερα
με τα μέτρα που έχουν ληφθεί και
τον συντονισμό όλων των εμπλεκομένων (Υπουργείου, ΟΚΥΠΥ, γιατρών, νοσηλευτών) τα αποτελέσματα
είναι εξόχως ενθαρρυντικά με τους
επαγγελματίες υγείας να αναδεικνύονται για την προσφορά τους,
δυστυχώς από ό,τι φαίνεται ξεγυμνώθηκαν ως υποκείμενα νοσήματα,
η έλλειψη οράματος και η διοικητική
και λειτουργική ανεπάρκεια και δυσκινησία ενός ασθενούς συστήματος
παιδείας, που το εμποδίζουν να προσαρμοστεί στις νέες ανάγκες της
πανδημίας και της σύγχρονης τεχνολογικής πραγματικότητας.
Τελικά, ενώ από τη μία επιτεύχθηκε η προστασία και οχύρωση του
συστήματος υγείας, για το οποίο
τόσο ανησυχούσαμε, οι αρμόδιοι
απέτυχαν να οχυρώσουν και να
προσαρμόσουν κατάλληλα το αποδεδειγμένα ευάλωτο σύστημα παιδείας μας, με αποτέλεσμα την αποστέρηση της ουσιαστικής πρόσβασης στη μάθηση από ένα μεγάλο
αριθμό μαθητών της δημόσιας εκπαίδευσης.

Η κα Τζώρτζια Κωνσταντίνου – Παναγιώτου είναι δικηγόρος, γραμματέας
Πολιτικού Εκσυγχρονισμού ΔΗΣΥ.
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Το brand της Κύπρου: Μια ακόμη ευκαιρία
Του ΠΑΝΟΥ ΤΣΙΡΙΔΗ

Δ

εν μπορεί παρά να μας προκαλούν χαρά και υπερηφάνεια
τα διθυραμβικά σχόλια για
την Ελλάδα και την ελληνική κυβέρνηση στον διεθνή Τύπο. Ξέρουμε
πολύ καλά ότι, ασχέτως ευθυνών,
εδώ και μια δεκαετία η εικόνα της
περνά διά πυρός και σιδήρου και
ότι η μεταχείριση των ξένων ΜΜΕ
ήταν από σκληρή έως ειρωνική και
ισοπεδωτική. Προερχόμενη από μια
βαρύτατη οικονομική και πολιτική
κρίση, η χώρα κατάφερε να διαχειριστεί την πανδημία με πρωτοφανή,
για τα δεδομένα και την κουλτούρα
της, πειθαρχία και συντονισμό και
να εκπλήξει με τις επιδόσεις της.
Το 2004, σε έναν θρίαμβο, έχασε
μια ευκαιρία. Δεκαέξι χρόνια αργότερα, φαίνεται να την κερδίζει εν
μέσω μιας παγκόσμιας απειλής. Όλα
αυτά μας κάνουν να αναλογιστούμε
τη θέση της Κύπρου.
Δεν πάνε πολλά χρόνια πριν που
η Κύπρος αποτελούσε για τους Ελλαδίτες συμπατριώτες μια ενθαρρυντική απόδειξη ότι υπήρχε διέξοδος. Ότι το Γένος δεν ταλάνιζε
κάποια μυστηριώδη κατάρα του
DNA που να το καταδικάζει στην
αιώνια γκρίνια και μιζέρια. Συζητούσαν για το παράδειγμα μιας Κύπρου οργανωμένης και εργατικής,
γρήγορης και αποτελεσματικής, με

φρέσκια αντίληψη και πρόσωπα,
που ήθελε να προχωρήσει μπροστά
και να πετύχει τους στόχους της,
συνδυάζοντας πολιτική αποφασιστικότητα, ελληνοανατολική καπατσοσύνη και δυτικό business
friendly environment.
Η εικόνα αυτή της Κύπρου στην
Ελλάδα, σε συνδυασμό βέβαια με
τις γκρίζες οικονομικές προοπτικές
την προηγούμενη δεκαετία, έφεραν
σταδιακά στην Κύπρο χιλιάδες εξειδικευμένα στελέχη, εμπλουτίζοντας
την οικογενειακή κυπριακή επιχειρηματικότητα με ανταγωνιστικότητα και σπιρτάδα. Και η Κύπρος
έχει να επιδείξει σήμερα ανάλογη
υπευθυνότητα και καλή διαχείριση
στην κρίση. Θα ήταν άραγε αυτό
αρκετό για να αποσβέσει ένα γερό
απόθεμα αρνητικής φήμης στα διεθνή ΜΜΕ που έχει δημιουργηθεί
με την πάροδο του χρόνου, το οποίο
δίκαια η άδικα, τυχαία ή μη, αναζωπυρώνεται κατά καιρούς υπονομεύοντας την εικόνα της χώρας;
Η προσπάθεια αυτή υπερβαίνει
την εξίσου σημαντική ανανέωση
της τοποθέτησης της Κύπρου ως
πολυσχιδούς τουριστικού προορισμού πέρα από την κλασική αντίληψη, κάτι που εμπλουτίζει την εικόνα της Κύπρου και προσελκύει
νέο κοινό. Δεν υπάρχει αμφιβολία

ότι ένα τέτοιο σχέδιο marketing
και branding της χώρας σε χώρες
και stakeholders είναι σε εξέλιξη.
Εξάλλου υπάρχουν στην αγορά εξειδικευμένες εταιρείες και κατάλληλα
πρόσωπα που μπορούν να συνδράμουν στο έργο.
Δεν είναι όμως εκεί το θέμα. Η
μεταμόρφωση της εικόνας της χώρας είναι κάτι περισσότερο από
marketing και branding. Είναι η εικόνα της μεταμόρφωσης της χώρας.
Είναι το κυρίαρχο αίσθημα που εξάγεται. Εκεί που η Ελλάδα πέτυχε
και η Κύπρος μένει να το αποδείξει
ακόμα είναι η αλλαγή παραδείγματος. Η αλλαγή παραδείγματος είναι
αλλαγή ουσίας και όχι περιτυλίγματος, που έρχεται σε εποχές που
ορίζουν την ιστορία, σε εποχές
ακραίες, με αποφάσεις ριζικές, που
φεύγουν μπροστά. Άλματα «πιο μεγάλα από τη φθορά» κατά Ελύτη.
Το κακό στην Ελλάδα δεν νικιέται
μόνο με την πειθαρχημένη ενότητα
αλλά και αξιοποιώντας το κενό με
μια σειρά από άλλοτε χρονίζουσες
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις όπως
ένα αποτελεσματικό σύστημα υγείας, ο ψηφιακός μετασχηματισμός
της δημόσιας διοίκησης, η διάδοση
της τηλε-εκπαίδευσης. Αλλά και
από τις αλλαγές στη νοοτροπία που
έρχονται μαζί με τις αλλαγές στους

θεσμούς και τις δομές, όσο «μαρξίζον» κι αν ακούγεται αυτό. Η αλλαγή
παραδείγματος είναι η ρήξη με επιζήμιες πρακτικές του παρελθόντος.
Είναι η ορμητική νέα αντίληψη σε
όλα τα επίπεδα. Είναι η ανανέωση
στη μορφή, το περιεχόμενο και τον
λόγο. Είναι η έκπληξη και η υπέρβαση των προσδοκιών. Και παραδόξως όλα αυτά, αντί να διαιρούν
τον κόσμο, τον ενώνουν σε νέα βάση, αφήνοντας πίσω στην ιστορία
τις παλιές διαιρέσεις. Μπορεί και
να μην κρατήσει όλο αυτό και η δύναμη της αδράνειας να είναι μεγαλύτερη. Αλλά γιατί άλλο να μπαίνει
κόσμος στην πολιτική, αν όχι για
να επιδιώξει να αφήσει ένα θετικό
αποτύπωμα;
Όπως και η Ελλάδα, η Κύπρος
έχασε στο παρελθόν μία και δύο
και τρεις ευκαιρίες να αλλάξει τον
εαυτό της και έτσι να αλλάξει την
εικόνα της στον κόσμο. Σήμερα, σε
ένα ακόμη μακάβριο παράδοξο της
ιστορίας, απέκτησε άλλη μία. «Είμαστε όλοι μέσα στο λούκι, αλλά
μερικοί από εμάς κοιτάζουμε τα
αστέρια» έγραψε κάποτε ο Όσκαρ
Ουάιλντ. Γιατί να μην ισχύσει και
για την Κύπρο;

Ο κ. Πάνος Τσιρίδης είναι σύμβουλος
επικοινωνίας.

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΜΑΚΡΗ. imakris@kathimerini.gr

In memoriam Αλέκου Μαρκίδη

Η

ταν η περιβόητη υπόθεση της
Τιτίνας Λοϊζίδου εναντίον
της Τουρκίας, που μου έδωσε
την ευκαιρία να γνωρίσω τον Αλέκο
Μαρκίδη, εκείνος τότε γενικός εισαγγελέας και εγώ Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης.
Στόχος, τότε, της συνεργασίας με
τη Νομική Υπηρεσία ήταν η αναβολή
λήψης απόφασης από την Επιτροπή
Αναπληρωτών Υπουργών του Συμβουλίου στην υπόθεση Λοϊζίδου.
Το κύριο επιχείρημα μας ήταν ότι
θα υπήρχε καθεστωτικό πρόβλημα,
αν το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εξέταζε τότε την
υπόθεση, κατέληγε σε αντίθετα
συμπεράσματα από αυτά της Επιτροπής, αν τελικά γίνονταν αποδεκτές οι θέσεις της Τουρκίας. Μετά
από σκληρή μάχη, ο Πρόεδρος της
Επιτροπής επικύρωσε την αναβολή
λήψης απόφασης από την Επιτροπή
Αναπληρωτών Υπουργών. Οι θέσεις
μας δικαιώθηκαν αργότερα από δύο
αποφάσεις του ΕΔΑΔ, του Δεκεμβρίου 1996 και του Ιουλίου 1998,
που καταδίκασαν την Τουρκία. Για
μένα, σήμερα, αποτελεί τίτλο τιμής
η επιστολή ημερομηνίας 17ης Ιουνίου 1996 που έλαβα από τον Αλέκο
Μαρκίδη που έλεγε «Επιθυμώ να
σας εκφράσω την εκτίμησή μου και
τις ευχαριστίες μου για το έντονο
προσωπικό σας ενδιαφέρον, την
προθυμία με την οποία συνεργαστήκατε με τη Νομική Υπηρεσία,
και τις προσπάθειες που καταβάλατε
στο δύσκολο έργο που είχατε αναλάβει και το όποιο φέρατε εις πέρας
με απόλυτη επιτυχία. Παρακαλώ,
δεχθείτε τα θερμότατα συγχαρη-

Του δρος ΑΝΔΡΕΣΤΙΝΟΥ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

τήρια μου». Η ευγνωμοσύνη μου
για τα καλά σου λόγια, φίλτατε Αλέκο,
θα είναι για πάντα δεδομένη.
Όταν αφυπηρέτησα από το
Υπουργείο Εξωτερικών, είχα την
ευκαιρία να συνεργαστώ με τον σοφό νομικό σε διάφορα νομικά και
πολιτικά πεδία και να εκτιμήσω τις
πολλαπλές αρετές της πολυσχιδούς
προσωπικότητας του. Τι να πρωτοθυμηθώ; Την πνευματική του οξύνοια, την ευρυμάθεια, την πολιτική
του σκέψη, τη διπλωματική του ικανότητα, την παρρησία, την ευθυκρισία, την αποφασιστικότητα, το
θάρρος της γνώμης του, την ακεραιότητα, την τιμιότητα, την προσήνεια, την κατανόηση, την ανθρωπιά του με μία λέξη;
Όλα αυτά τα έθεσε στην υπηρεσία της Κύπρου μας, κατά τη διάρκεια μιας ανελικτικής πορείας που
άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της
στην ιστορία του τόπου. Γόνος έγκριτων νομικών, εξ απαλών ονύχων
συνέχισε την οικογενειακή παράδοση. Υπήρξε ο δικηγόρος, ο βουλευτής, ο γενικός εισαγγελέας, ο
πολιτικός. Με τέτοια ορόσημα, στην
ιστορική του πορεία και ανάλογη
συμπεριφορά, αφού αδιάκοπα εργαζόταν για τη δικαίωση του λαού,
μετά την αποφράδα ημέρα της εισβολής και κατοχής της Κύπρου,
το 1974, ήταν καθ’ όλα φυσικό να
εκτιμηθεί αλλά και να τιμηθεί τόσο
στην Κύπρο, όσο και διεθνώς. Μπροστά, λοιπόν, σε τέτοια προσωπικότητα κλείνω ευλαβικά το γόνυ και
με τα μάτια της ψυχής μου αφήνω
το μυαλό μου να βυθιστεί στον χρόνο
για να μπορέσω, όσο γίνεται πιο αντικειμενικά, να σκιαγραφήσω τον

Αλέκο Μαρκίδη. Υπήρξε πρωτίστως
ο θριγκός του ναού της Θέμιδος,
που την υπηρέτησε πιστά και παραδειγματικά και ο θεμέλιος λίθος
της αναθεώρησης παρωχημένων
νομικών διατάξεων. Η όλη πολιτεία
του απέδειξε ότι γνώριζε καλά ότι
ο ανθρωπισμός χωρίς εθνισμό είναι
κενός, ενώ ο εθνισμός χωρίς ανθρωπισμό είναι τυφλός. Τον είδαμε
να κερδίζει τις μάχες τη μια μετά
την άλλη σε όλα τα πεδία που είχε
δραστηριοποιηθεί, γιατί σαν πολύτεχνος παγιδευτής και με ασίγητη
επινοητικότητα μοχθούσε αδιάκοπα
να κυκλώνει λογικά τις διάφορες
πτυχές της υπόθεσης που χειριζόταν
και να αντικρούει τα επιχειρήματα
του αντιπάλου. Γνώριζε ότι το δίκαιο
ήταν πρόκληση και η ελευθερία η
πεμπτουσία των πνευματικών, πρωταρχικών και θεμελιωδών αγαθών
του ανθρώπου. Με την πνευματική
παρουσία της προσωπικότητας του,
που την τροφοδότησαν πρωτογενείς
και βαθιές ρίζες, πέτυχε την υπερχρονική του επιβίωση, γιατί θήρευε
την απλότητα, το μέτρο, το «μηδέν
άγαν» και με την αντιβολή και τη
σύνθεση, που λειτουργούσαν αυτόματα μέσα του, κατέληγε, με τη
φιλοσοφική διάθεση που τον διακατείχε, στην εναρμόνιση του κόσμου και του χάους, την κατά λόγον
νόηση και την έξω λόγου φαντασία.
Ενωτικό γνώρισμα του χαρακτήρα
του ήταν η ποικιλία, η διαφοροποίηση, η αντιμέτρηση, η σύγκριση,
ο αγώνας, το «αιέν αριστεύειν
και υπείροχον έμμεναι άλλων», αλλά
και η πειθαρχία στον χαλινό της
αυστηρής και επιστημονικής διακρίβωσης. Ήξερε να προβάλλει πρό-

τυπα, που συνόψιζαν σε ενότητα
την πολλότητα και δάμαζαν σε γενικά συνθετικά περιγράμματα την
απέραντη ποικιλία των ιδιαιτέρων
φαινομένων και καταστάσεων που
αντιμετώπιζε. Όλες του οι ενέργειες
συνδέονταν από τον ίδιο οργιαστικό
ρυθμό της πνευματικής δημιουργίας,
που αγκάλιαζε το μαιανδρικό σύνολο
των πολλαπλών του κινήσεων στα
πολιτικά, νομικά, κοινωνικά και
άλλα πεδία. Θα ήταν παράλειψή
μου να μην κάνω αναφορά και στη
συμβολή της συζύγου του Ερμιόνης
στο έργο του Αλέκου Μαρκίδη, που
με την κατανόηση και συμπαράσταση της του πτέρωνε τη σκέψη,
του θέρμαινε το φρόνημα και μετουσίωνε τις προσπάθειές του σε
δημιουργίες πνευματικών απεικασμάτων. Καταλήγοντας, παρατηρώ
ότι ο πόθος του για το άπειρο και
την αιώνια αναζήτηση τον ώθησε
να υπερπηδήσει το πεπερασμένο,
σε μία προσπάθεια της ζωής του να
ουσιωθεί, πράγμα που αποτελεί τον
έσχατο λόγο κάθε ανθρώπινης ύπαρξης. Είναι αυτό που ο μέγας Πλάτων
με μια περιλάλητη και οιονεί προγραμματική ρήση αποκάλεσε «γένεσις εις ουσίαν». Και ο Αλέκος Μαρκίδης ενσάρκωσε τη ρωμαλέα προβολή αυτού ακριβώς του στοιχείου,
αξιώνοντας προβάδισμα τιμής. Για
μένα που ταπεινά εναποθέτω αυτό
το νεκρολούλουδο στον τάφο που
τον δέχτηκε και όλους τους εκτιμητές του έργου του θα είναι παντοτινά ο τηλαυγής φάρος που θα
μας καθοδηγεί.

Ο δρ Ανδρεστίνος Ν. Παπαδόπουλος είναι πρέσβης ε.τ.
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Είστε λαός που ξέρει
τι θα πει υπομονή
Ο Βρετανός ιστορικός Μαρκ Μαζάουερ μιλάει στην «Κ»
Συνέντευξη στη
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΟΥΡΝΑΡΑ

Λίγοι σύγχρονοι ιστορικοί γνωρίζουν
την Ελλάδα όπως ο Μαρκ Μαζάουερ. Δεν είναι μόνον η πολυετής
επιστημονική ενασχόληση αλλά
και το βαθύ ενδιαφέρον του να παρακολουθεί με συνέπεια και ευαισθησία τι νιώθουν οι Ελληνες και
πώς σκέπτονται. Στη διαδικτυακή
μας συνέντευξη, την οποία μας παραχώρησε από τη Νέα Υόρκη, εμφανίστηκε ευδιάθετος και ενήμερος
για όσα συμβαίνουν τις τελευταίες
εβδομάδες στη χώρα μας.
– Ως ιστορικός πιστεύετε ότι η
σύγκριση της σημερινής πανδημίας με άλλες που ξέσπασαν
παλαιότερα έχει κάποιο νόημα;
Το να βυθιζόμαστε δηλαδή στο
παρελθόν για συμπεράσματα
ενώ αυτό που ζούμε είναι πρωτόγνωρο;
– Δεν είμαστε οι πρώτοι που μας
συμβαίνει κάτι τέτοιο. Οι πανδημίες
έκαναν την εμφάνισή τους κάθε
τόσο μέσα στην Ιστορία. Εχει ενδιαφέρον για εμάς σήμερα να δούμε
πώς σε παλαιότερες κοινωνίες τις
αντιμετώπισαν οι άνθρωποι, τις μορφές της κοινωνικής αντίδρασης, της
κρατικής πολιτικής. Υπάρχει επίσης
διαφορετική αίσθηση του χρόνου.
Η ταχύτητα των ειδήσεων στην εποχή μας και ο τρόπος που παρουσιάζονται αυτές μάς κάνουν να πιστεύουμε ότι τα πράγματα οφείλουν
να αλλάζουν λεπτό με το λεπτό. Ε,
λοιπόν, οι άνθρωποι δεν ζούσαν έτσι
100 και 200 χρόνια πριν, όταν τα
νέα κατέφθαναν με καθυστέρηση
μηνών ή εβδομάδων. Το να εξετάζουμε λοιπόν την Ιστορία μάς δίνει
την αίσθηση του χρόνου των πραγμάτων. Οταν αντιμετωπίζουμε κάτι
που μας αναγκάζει να επιβραδύνουμε, νομίζω ότι είναι εντέλει χρήσιμο
να κάνουμε συγκρίσεις με κοινωνίες
που ζούσαν σε πιο βραδείς ρυθμούς









Εχετε ένα κράτος που αντέδρασε καίρια, έκανε σοβαρή και γρήγορη εκτίμηση της κατάστασης,
ενώ είχε μια απρόσμενη
προθυμία να ακούσει τη
γνώμη των ειδικών της
δημόσιας υγείας.








Η επιτυχία που είχε η
χώρα στην αντιμετώπιση
του ιού σίγουρα θα επηρεάσει τον τρόπο με τον
οποίο οι Ελληνες βλέπουν το μέλλον της.
και με άλλες προοπτικές.
– Πολλοί Αμερικανοί και Ευρωπαίοι εντυπωσιάστηκαν από την
ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα με την οποία οι Ελληνες
αντιμετώπισαν το πρώτο –τουλάχιστον– κύμα της πανδημίας.
Εσείς ξαφνιαστήκατε;
– Ηταν μια ευχάριστη έκπληξη
και για εμένα. Ο διαφορετικός τρόπος με τον οποίον αντέδρασαν οι
χώρες λέει κάτι για την κρατική
αποτελεσματικότητά τους αλλά
και για τις ίδιες τις κοινωνίες, ιδιαίτερα για τον βαθμό που θα δέχονταν οι πολίτες κάποιους περιορισμούς, ποια ήταν τα όρια της αντοχής τους σε αυτούς. Στην Ελλάδα
έχετε ένα κράτος που αντέδρασε
καίρια, έκανε σοβαρή και γρήγορη
εκτίμηση της κατάστασης ενώ είχε
μια απρόσμενη προθυμία να ακούσει τη γνώμη των ειδικών της δημόσιας υγείας. Και άλλες κυβερνήσεις είχαν ειδικούς στο πεδίο, αλλά
τούτο δεν σημαίνει ότι υιοθέτησαν

τις εισηγήσεις τους. Την ίδια ώρα,
στην Ελλάδα, η κοινωνία έδειξε
έτοιμη να ανεχθεί πολλούς περιορισμούς, σε βαθμό μάλιστα που
κανονικά δεν θα φανταζόταν κανείς. Αναρωτιέμαι γιατί συνέβη αυτό. Κατ’ αρχάς, πρέπει να υπάρχουν
στο πίσω μέρος του μυαλού των
Ελλήνων τα βιώματα της δεκαετούς
οικονομικής κρίσης και συνεπώς
η γνώση ότι το σύστημα υγείας
ήταν καταπονημένο. Ο κόσμος λοιπόν ήθελε να συνεργαστεί. Δεύτερον, είναι ίσως και η γεωγραφία.
Ο κόσμος καταλαβαίνει τον ρόλο
του κράτους στην υποστήριξη
πραγμάτων όπως οι τηλεπικοινωνίες, τα Κέντρα Υγείας των νησιών,
η ακτοπλοΐα που συνδέει τις διαφορετικές γωνιές της χώρας σε ένα
σύνολο και δίδει την αίσθηση μιας
ενιαίας κοινωνίας. Το τρίτο στοιχείο
είναι η ιστορική μνήμη – ιδιαίτερα
για την περίοδο της Κατοχής και
των μεγάλων καταστροφών που
προηγήθηκαν. Είναι μια κοινωνία
που ξέρει τι θα πει υπομονή. Αλλοι
λαοί δεν τη γνωρίζουν, αλλά οι Ελληνες την ξέρουν. Ενα τέταρτο
στοιχείο της επιτυχίας στην κρίση
του κορωνοϊού είναι πως στην Ελλάδα υπάρχει ακόμα σεβασμός για
την επιστήμη. Δεν συναντάμε αυτό
το κύμα εναντίον των ειδικών που
βλέπουμε λ.χ. ευρύτατα στις ΗΠΑ.
– Πιστεύετε ότι από αυτήν την
ανανεωμένη εμπιστοσύνη των
Ελλήνων στο κράτος τους, αλλά
και από την θετική εικόνα τους
προς τον υπόλοιπο κόσμο, θα
υπάρξουν κάποια κέρδη στο μέλλον;
– Νομίζω ότι είναι θετικό πως
σε μια φάση βαθιάς κρίσης υπάρχει
εμπιστοσύνη και αλληλεγγύη ανάμεσα στους ανθρώπους, αλλά και
προς εκείνους που έχουν τοποθετηθεί σε επιτελικά πόστα. Στις ΗΠΑ
αυτή τη στιγμή η ομοσπονδιακή
κυβέρνηση έχει έναν πολύ αδύναμο
ρόλο, κυρίως γιατί πολλοί δεν πι-

«Αυτό που βλέπουμε να ξεδιπλώνεται στην Αμερική είναι ακραίο παράδειγμα ενός φαινομένου που άνθησε σε δυτικές

χώρες από τη δεκαετία του ’80, όπου οι κυβερνήσεις έπεσαν στα χέρια πολιτικών οι οποίοι θεωρούσαν ότι έπρεπε να
μην κάνουν πολλά για το κράτος και να δώσουν όλη την έμφαση στον ιδιωτικό τομέα», λέει ο ιστορικός Μαρκ Μαζάουερ.
στεύουν σε αυτήν. Αλλά ούτε η
ίδια η κυβέρνηση του Τραμπ πιστεύει στην ιδέα του κυβερνάν.
Αυτό που βλέπουμε να ξεδιπλώνεται
στην Αμερική είναι ακραίο παράδειγμα ενός φαινομένου που άνθησε σε δυτικές χώρες από τη δεκαετία του ’80, όταν οι κυβερνήσεις
έπεσαν στα χέρια πολιτικών οι
οποίοι θεωρούσαν ότι έπρεπε να
μην κάνουν πολλά για το κράτος
και να δώσουν όλη την έμφαση
στον ιδιωτικό τομέα. Το αποτέλεσμα είναι η αποδυνάμωση του συστήματος δημόσιας υγείας, των
ταχυδρομείων κ.λπ. Ετσι εξηγείται
η αναιμική διαχείριση της πανδημίας από την πλευρά της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και από άλλες
σημαντικές υπηρεσίες της κεντρικής κυβέρνησης. Θα μπορούσαν
να μην είναι έτσι τα πράγματα. Το
αποτέλεσμα είναι ότι σε μια τέτοια
πρωτόγνωρη κρίση υπάρχει έλλειψη διοίκησης και συντονισμού. Η
Ελλάδα αναδύθηκε λοιπόν στον
αντίποδα αυτού του μοντέλου.
– Θα μας πείτε δυο λόγια για το
εγχείρημά σας για το Ινστιτούτο
Ιδεών και Φαντασίας στο Παρίσι

του Πανεπιστημίου Κολούμπια
και τη συνεργασία σας με το
Ιδρυμα Νιάρχος στην Πρωτοβουλία για τις Δημόσιες Ανθρωπιστικές Επιστήμες;
– Η πανδημία έδειξε τη δίψα
των ανθρώπων για νέα σχέδια και
νέες ιδέες. Η αφορμή που έδωσε
σάρκα και οστά στο ινστιτούτο ξεκίνησε από τη διαπίστωση ότι οι
ιδέες είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για να το αφήσουμε μόνον
στους πανεπιστημιακούς. Και εκείνοι χρειάζονται βοήθεια από δημιουργικούς ανθρώπους, καλλιτέχνες, ποιητές, λογοτέχνες, ώστε
να μπορέσουν να κάνουν γνωστή
τη δουλειά τους. Κάθε φθινόπωρο
μαζεύουμε στο Παρίσι 14 εξαιρετικούς καλλιτέχνες και πανεπιστημιακούς που μένουν μαζί έναν χρόνο. Ο διάλογος ανάμεσα σε αυτούς
είναι ο βασικός άξονάς μας στο ινστιτούτο. Προσοχή όμως, δεν θέλαμε να είναι κάτι ξεκομμένο από
την κοινωνία, αλλά κάτι μέσα σε
αυτήν και κυρίως ένα παράδειγμα
για τους υπολοίπους. Εδώ ακριβώς
ήλθε η συμβολή του Ιδρύματος
Νιάρχου, η συνεισφορά του οποίου

ενίσχυσε όχι μόνον μια γόνιμη συνεργασία ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια και στην Ελλάδα,
αλλά μας έδωσε τη δυνατότητα να
ενδυναμώσουμε την προσπάθειά
μας ώστε να έλθουμε σε επαφή με
τομείς και μέλη της ελληνικής κοινωνίας που χαρακτηρίζονται από
δυναμισμό, αίσθηση του δημοσίου
συμφέροντος και του νεανικού
πνεύματος. Τώρα έχουμε ήδη επτά
εξαιρετικά πρότζεκτ στον τομέα
των ανθρωπιστικών επιστημών
και της τέχνης – από δασκάλους
δημοτικών σχολείων στην Πελοπόννησο μέχρι ένα μουσείο στη
Σκύρο και χιπ χοπ στην πλατεία
Βικτωρίας. Στόχος είναι να συνδέσουμε το ινστιτούτο με αυτούς που
κάνουν επιτόπια πολύτιμη δουλειά,
έτσι ώστε να μάθουμε ο ένας από
τον άλλο. Ο απώτερος σκοπός μας
είναι να ξαναδούμε το πανεπιστήμιο εν συνόλω, πώς να διδάσκουμε
και ποια είναι η θέση του στη σημερινή κοινωνία.
– Τι θα σας λείψει πιο πολύ από
την Ελλάδα αν δεν καταφέρετε
να έρθετε το καλοκαίρι;
– Πιο πολύ; Οι φίλοι μου βέβαια.

Η Ευρώπη δεν είναι απούσα

Σ

την αρχή της κρίσης κανείς
δεν ήταν έτοιμος, καμιά χώρα,
κανείς διεθνής οργανισμός.
Αλλά, μέρα με τη μέρα, η Ευρώπη
βρίσκει τον βηματισμό της. Και
όσοι σπεύδουν να πουν, για τους
δικούς τους λόγους, ότι η Ευρώπη
είναι απούσα, όσοι βιάζονται να
ξεγράψουν την Ευρώπη, ξεχνούν
ότι η Ευρώπη είναι πολύ ισχυρή.
Η Ευρώπη έχει μπει στη μάχη με
όλες τις δυνάμεις της. Θα νικήσουμε. Και, όπως και σε κάθε άλλη κρίση, και από αυτή την κρίση η Ευρώπη θα βγει πιο δυνατή. Ήδη, η
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει πολλά. Και έχει δρομολογήσει πολλά
περισσότερα. Τα αποτελέσματα
ήδη φαίνονται και θα φανούν ακόμη πιο καθαρά μέσα στις προσεχείς
μέρες και εβδομάδες. Στον τομέα
της υγείας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
έχει αναλάβει τον συντονισμό των
εθνικών προσπαθειών. Οι Υπουργοί
Υγείας πραγματοποιούν δύο τηλεδιασκέψεις κάθε εβδομάδα και το
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και
Ελέγχου Νόσων παρακολουθεί καθημερινά την εξέλιξη της πανδημίας και αναλύει τους κινδύνους.
Έχουν ήδη διατεθεί 2,7 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της
ΕΕ. για να γίνουν προμήθειες σε
μάσκες και αναπνευστήρες και να
προσληφθεί επιπλέον υγειονομικό
προσωπικό. Η Κομισιόν, από κοινού
με τα κράτη μέλη, έχει προκηρύξει
τέσσερις διαγωνισμούς για την
αγορά υλικού προσωπικής προστασίας – τρία συμβόλαια έχουν
ήδη υπογραφεί και το υλικό αυτό
θα αρχίσει να προστίθεται από
μέρα σε μέρα σε ό,τι έχει κιόλας
διατεθεί, όπως το ένα εκατομμύριο
μάσκες που η Γαλλία έστειλε στην
Ιταλία. Και επιπλέον, η Ευρωπαϊκή

Του ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ







Η Κομισιόν έχει
κινητοποιήσει σχεδόν
400 εκατ. ευρώ για να
στηρίξει την έρευνα για
φάρμακα και το εμβόλιο
κατά του κορωνοϊού.
Επιτροπή έχει ήδη δώσει 300 εκατομμύρια ευρώ για να δημιουργηθεί
ένα κοινό, ευρωπαϊκό, απόθεμα ιατροφαρμακευτικού υλικού.
Κοιτάζοντας στο μέλλον, η Κομισιόν έχει κινητοποιήσει σχεδόν
400 εκατομμύρια ευρώ για να στηρίξει την έρευνα για φάρμακα και
το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού.
Τα χρήματα αυτά θα στηρίξουν
καινοτόμες και νεοφυείς εταιρείες,
ενώ ήδη εξετάζονται περισσότερες
από 1.200 ερευνητικές προτάσεις.
Στην οικονομία, στηρίζουμε τις
επιχειρήσεις και προστατεύουμε
τους μισθούς και την απασχόληση
όσο διαρκεί η πανδημία. Γνωρίζουμε, όμως, ότι μετά από δύο και
τρεις μήνες με τις μηχανές σβηστές,
η ύφεση είναι αναπόφευκτη – η
κυβέρνηση του Βερολίνου υπολογίζει ότι στη Γερμανία, την πανίσχυρη Γερμανία, η μείωση του ΑΕΠ
φέτος θα είναι της τάξης του 6%
με 7%. Με το βλέμμα στην επόμενη
μέρα, λοιπόν, και οι εθνικές κυβερνήσεις και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί
συγκεντρώνουν αυτή τη στιγμή
μια άνευ προηγουμένου δύναμη
πυρός, για να έλθει η ανάκαμψη
όσο πιο σύντομα γίνεται.
Ήδη τα κράτη μέλη και η Ε.Ε.
έχουν κινητοποιήσει 3,4 τρισεκατομμύρια ευρώ στη μάχη αυτή –
ένα ποσό που ακούγεται σχεδόν

Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί συγκεντρώνουν μια άνευ προηγουμένου δύναμη πυρός, για να έλθει η ανάκαμψη το συντομότερο.
μυθικό καθώς αντιπροσωπεύει περίπου το 25% του ΑΕΠ της Ένωσης.
Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα έχει βάλει στην άκρη άλλα
870 δισ. για αγορά ομολόγων – επί
της ουσίας, για χαμηλότοκο δανεισμό προς τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Για να φτάσουμε εδώ,
η Κομισιόν χαλάρωσε αμέσως τους
κανόνες που διέπουν την κρατική
βοήθεια και ενεργοποίησε για πρώτη φορά τη Γενική Ρήτρα Διαφυγής
του Συμφώνου Σταθερότητας, ώστε
να μπορέσουν οι κυβερνήσεις να
ρίξουν χρήμα γρήγορα εκεί που

υπάρχει ανάγκη. Στo πλαίσιο αυτό,
τα δημοσιονομικά μέτρα που πάρθηκαν αγγίζουν τα 430 δισ. ευρώ,
ενώ τα μέτρα τόνωσης της ρευστότητας για να στηριχθούν επιχειρήσεις και απασχόληση φτάνουν τα
2,240 δισ. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή διαθέτει 100 δισ. για τη
στήριξη των θέσεων εργασίας μέσω
του νεότευκτου προγράμματος SURE, ενώ ρίχνει στη μάχη και ό,τι
δεν έχει διατεθεί από τα προγράμματα συνοχής, 8 δισ. ως εγγύηση
για την άντληση έως και 37 δισ. Η
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

διαθέτει έως 200 δισ. για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας στηρίζει τη
μάχη κατά του κορωνοϊού με έως
και 240 δισ. που τα κράτη μέλη μπορούν να δανεισθούν, με μοναδικό
όρο ότι θα τα χρησιμοποιήσουν για
δαπάνες στον τομέα της υγείας.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της
23ης Απριλίου εξουσιοδότησε την
Επιτροπή να επεξεργασθεί και να
παρουσιάσει το συντομότερο δυνατό ένα Σχέδιο Ανάκαμψης. Γιατί,
ακόμη και αυτά τα 3,4 τρισ., μα-

κροπρόθεσμα, δεν θα φτάσουν.
Η Επιτροπή εργάζεται 24/7 για
να παρουσιάσει αυτό το Σχέδιο μέσα στον Μάιο. Η πρόεδρος φον
ντερ Λάιεν έχει πει, και το Συμβούλιο έχει συμφωνήσει, ότι στην καρδιά του Σχεδίου θα είναι ο επόμενος
προϋπολογισμός της Ένωσης 20212027. Ο προϋπολογισμός χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και ευελιξία
και είναι ένα εργαλείο δοκιμασμένο
που, ιστορικά, έχει συμβάλει τα
μέγιστα στην ευρωπαϊκή συνοχή
και αλληλεγγύη. Τώρα, το ζητούμενο είναι ένας προϋπολογισμός
γενναιόδωρος και ευφάνταστος,
που θα λειτουργήσει ως η κινητήρια
δύναμη της ανάκαμψης, με έμφαση
στο περιβάλλον και την ψηφιακή
τεχνολογία.
Σκεφτείτε αυτά την επόμενη φορά που θα ακούσετε ή θα διαβάσετε
ότι «δεν υπάρχει ευρωπαϊκή αλληλεγγύη». Γιατί, η μάχη δίνεται όχι
μόνο στα πεδία της υγείας και της
οικονομίας αλλά και της πληροφόρησης. Κάποιοι προσπαθούν να εκμεταλλευθούν την αναστάτωση και
τον φόβο που προκαλεί η πανδημία
με όπλο την παραπληροφόρηση.
Είτε διαφημίζουν κάποιο δήθεν
θαυματουργό φάρμακο, είτε ισχυρίζονται ότι το 5G διασπείρει τον
κορωνοϊό, είτε, τέλος, προωθούν
τον μύθο ότι «η Ευρώπη είναι απούσα», προβληματιστείτε ποια είναι
τα κίνητρα και η ατζέντα τους. Η
Ευρώπη και ο κόσμος όλος αντιμετωπίζουμε μια κοινή πρόκληση.
Όσο πιο στενά συνεργασθούμε,
τόσο πιο γρήγορα θα νικήσουμε.
Γιατί, ενωμένοι είμαστε πιο δυνατοί.

Ο κ. Ιερόθεος Παπαδόπουλος είναι ο επικεφαλής της Αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο.
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ΣΥΡΙΖΑ: Σύγκρουση
με κυβέρνηση,
δίαυλοι με ΚΙΝΑΛ
Διαχωριστικές γραμμές από Τσίπρα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ

Του ΑΝΤΩΝΗ ΑΝΤΖΟΛΕΤΟΥ

Στενοί ÈÉ¨oÒ³ÉØ³È~i³³Ò~iiÐÉ{ÈÌ³{¨ÚÈÈ¨oÌØ³ÈØÆÐÊÉØ³iØÚi³ÉËÑØ³ÈÓTÉ{ÑÑ³ÖÂÉ{TÓiÉÐ{³ÖiØÐÉ³ÈØÜË³ÉØ

Το «όχι» του Μεγάρου Μαξίμου
στα σενάρια για κάλπες εξπρές
Γιατί ο πρωθυπουργός παραμένει σταθερός στην εξάντληση της τετραετίας
Του Κ. Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ

Απορρίπτει,ÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÓËÁÔÚÇÙÎ
ÚÕ¡ÁÍÇØÕ¡ÇÐÃÓÕßÚÎÔËÑÒÕÍÕÒÕÍÃÇÖÕßÁÞÕßÔÖßØÕÊÕÚÂÙËÏÚÕ
ÚËÒËßÚÇÃÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÎËÖÏÚßÞÂÝ
ÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÎÝßÍËÏÕÔÕÓÏÑÂÝÑØÃÙÎÝÇÖÄÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÚÕÓËÍ¦ÒÕÊÎÓÕÙÑÕÖÏÑÄÖØÕÈ¦ÊÏÙÓÇÚÎÝ
§ÁÔÇÔÚÏÚÕß±ªÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÕÏÇÔÇÌÕØÁÝÚÕßÑÒ¬ÙÃÖØÇÖËØÃ
ÖØÄÜØÎÝÖØÕÙÌßÍÂÝÙÚÏÝÑ¦ÒÖËÝ
ÚËÔÕÃÙßÔËØÍ¦ÚËÝÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÙÎÓËÏ×ÔÕßÔÖÜÝÙÚÎÔ
ÇÚàÁÔÚÇÚÕßÑ ßØ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎ
ÊËÔÈØÃÙÑËÚÇÏÕËÑÒÕÍÏÑÄÝÇÏÌÔÏÊÏÇÙÓÄÝËÃÚËÚÕÔÕÆÒÏÕËÃÚËÚÕÔ
ËÖÚÁÓÈØÏÕÖÇØÄÚÏÑÇÚ¦ÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÁÞËÏÊËÞÛËÃÙÞËÚÏÑÁÝËÏÙÎÍÂÙËÏÝÖÏÑÇÒÕÆÔÚÇÏÊËÙÚÎ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÑÇÚËÆÛßÔÙÎÙËÏØ¦
ËÖÏÞËÏØÎÓ¦ÚÜÔØ×ÚÕÔÄÖÜÝÙÎÓËÏ×ÔÕßÔÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÙÚÕßÝ
ÊÁÑÇÓÂÔËÝÚÎÝÛÎÚËÃÇÝÚÕßÑÇÏ
ÑßØÃÜÝÚÎÔÖËØÃÕÊÕÚÎÝÊÏÖÒÂÝ
ÑØÃÙÎÝÙÚÕÔÈØÕÑÇÏÓËÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄÁÞËÏÇÔÇÖÚÆÐËÏÓÏÇÙÞÁÙÎ
ËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝÓËÚÕßÝÖÕÒÃÚËÝ
ÖÕßÁÞËÏÕÏÑÕÊÕÓÎÛËÃÓËÈÇÙÏÑÕÆÝ
ÖßÒ×ÔËÝÚÎÔßÖËßÛßÔÄÚÎÚÇÑÇÏ
ÚÎÔÇÐÏÕÖÏÙÚÃÇÚÕßÙÞÁÙÎÇßÚÂ
ÛÇßÌÃÙÚÇÚÕÑÇÃØÏÕÖÒÂÍÓÇË¦ÔÕ
Ñ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÊÏÕÒÃÙÛÇÏÔËÇÃÌÔÎÝÙËÚÇÑÚÏÑÏÙÓÕÆÝÑÇÏÖÕÒÏÚÏÑ¦ÖÇÏÞÔÃÊÏÇ®ÖÄÙÕÓ¦ÒÒÕÔÖÕß
ÎÙßÔÚØÏÖÚÏÑÂÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇÚÎÝ
ÑÕÏÔÂÝÍÔ×ÓÎÝÄÖÜÝÖØÕÑÆÖÚËÏ
ÇÖÄÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝÊËÔËÖÏÛßÓËÃÚÎÔÖØÄÜØÎÖØÕÙÌßÍÂÙÚÏÝ
Ñ¦ÒÖËÝ©ÖÜÝÙÎÓËÏ×ÔÕßÔÙßÔÕÓÏÒÎÚÁÝÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÕÑ

¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÁÞËÏÓÖØÕÙÚ¦ÚÕß
ÚØÃÇÞØÄÔÏÇÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÝÑÇÏ
ÚÄÚËÛÇàÎÚÂÙËÏÚÎÔÇÔÇÔÁÜÙÎ
ÚÎÝËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝÚÜÔÖÕÒÏÚ×Ô
ÔÇÖØÄÙÛËÚÕËÖÏÞËÃØÎÓÇÄÙÜÔ
ÊÏÇÑÏÔÕÆÔËÑÒÕÍÏÑ¦ÙËÔ¦ØÏÇËÃÔÇÏ
ÖÜÝÎÑßÈÁØÔÎÙÎÛÇÖØÁÖËÏËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÔÇÕÞßØÜÛËÃ®ÁÔÇÔÚÏ
ÚÎÝËÖËØÞÄÓËÔÎÝÓËÍ¦ÒÎÝÆÌËÙÎÝÇÒÒ¦ÑÇÏÔÇËÖÏÊÏ×ÐËÏÚÎÔ
ÇÔÇÔÁÜÙÎÚÎÝÒÇáÑÂÝËÔÚÕÒÂÝ

Τον Απρίλιο η Ελλάδα είχε τη μικρότερη πτώση
στον δείκτη οικονομικού
κλίματος στην Ε.Ε., εξέλιξη σημαντική για την
επανεκκίνηση της οικονομίας, που θα υπονομευόταν από παρατεταμένη προεκλογική περίοδο.
ÑÇÛ×ÝÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕÕÆÒÏÕËÃÞË
ËÖÏÑØÇÚÂÙËÏÙÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÓËÁÔÇ
ËÔÚËÒ×ÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÇÌÂÍÎÓÇ
ÇÖ¦ÔÚÎÙÎÙÚÇÇÔÜÚÁØÜËÃÔÇÏ
ÊÏÖÒÂØ×ÚÕÔÄÖÜÝÒÁÍËÚÇÏÚßÞÄÔÖØÕÙÌßÍÂÙÚÏÝÑ¦ÒÖËÝ¶ÖÕß
Ó¦ÒÏÙÚÇÛÇËÃÔÇÏÊÏÖÒÁÝÑÇÛ×ÝÎ
ÖØ×ÚÎÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÛÇÊÏËÐÇÞÛËÃ
ÓËÇÖÒÂÇÔÇÒÕÍÏÑÂ¶ÛÇÖØÕÑÇÒÕÆÙËÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÑÇÏÔÁÇÖÇØ¦ÒßÙÎ
ÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÎ
Þ×ØÇÔÇÕÊÎÍÎÛËÃÙËÇÑÄÓÎÈÇÛÆÚËØÎÆÌËÙÎÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÄÚÏÎ
ÒÒ¦ÊÇËÃÞËÚÕÔÖØÃÒÏÕÚÎÓÏÑØÄ-

ÚËØÎÖÚ×ÙÎÙÚÕÔÊËÃÑÚÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÑÒÃÓÇÚÕÝÇÖÄÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚË
Þ×ØÇÚÎÝËÐÁÒÏÐÎÙÎÓÇÔÚÏÑÂ
ÍÏÇÚÎÔËÖÇÔËÑÑÃÔÎÙÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÖÕßÈËÈÇÃÜÝÛÇßÖÕÔÕÓËßÄÚÇÔÇÖÄÓÏÇÖÇØÇÚËÚÇÓÁÔÎ
ÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂÖËØÃÕÊÕËÆÚËØÕÔ
ÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÙËÇÔÚÃÛËÙÎÓË
ÚÕÔÑ¬ÙÃÖØÇÚÕÊËÔÓÖÕØËÃ
ÔÇÑÇÚÎÍÕØÎÛËÃÄÚÏÕÊÎÍËÃÚÇÏÙË
ÇÒÒÇÍÂÇÌÎÍÂÓÇÚÕÝÓËÊÏÑÂÚÕß
ËßÛÆÔÎÑÇÛ×ÝÎÑØÃÙÎÓËÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÈØÃÙÑËÚÇÏÇÔÚÏÓÁÚÜÖÎÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÊËÔËÃÔÇÏËÙÜÚËØÏÑÂÇÒÒ¦ÖÇÍÑÄÙÓÏÇ
©ÙÕÏËÑÚÏÓÕÆÔÖÜÝÎÖØÕÙÌßÍÂÙÚÏÝÑ¦ÒÖËÝËÃÔÇÏÖÏÛÇÔÂÇÔÇÌÁØÕÔÚÇÏËÖÃÙÎÝÙÚÎÔÖØÕÕÖÚÏÑÂ
ÖËØÇÏÚÁØÜËÔÃÙÞßÙÎÝÚÎÝÊÆÔÇÓÎÝ
ÚÎÝ§ÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇ
Õ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÔÇ¸ÚËÒËÏ×ÙËÏ¹ÚÕÔ
¬ÙÃÖØÇ®ßÔËØÍ¦ÚËÝÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÙÎÓËÏ×ÔÕßÔÖÜÝÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÊÏÇÛÁÚËÏ ÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÂ©Ó¦ÊÇÓËÈÕßÒËßÚÁÝÑÇÏ
ÇÖÄÒßÚÎÙßÔÕÞÂ®ËÔ×ËÑÚÏÓ¦ÚÇÏ
ÖÜÝË¦ÔÚÕàÎÚÕÆÙËÎÑßÈÁØÔÎÙÎÛÇÊÏÇÙÌ¦ÒÏàËÑÇÏÖËØÇÏÚÁØÜ
ÙÚÂØÏÐÎÇÖÄÚÎÔÖÇØÕÆÙÇÕßÒÂ
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÖØÕÙÚÃÛËÚÇÏÖÜÝÕ
Ñ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÊËÔÌÕÈ¦ÚÇÏÚÕÔ
Ñ¬ÙÃÖØÇÍÏÇÔÇËÖÏÊÏ×ÐËÏÔÇÚÕÔ
¸ÚËÒËÏ×ÙËÏ¹®ÔÚÏÛÁÚÜÝÕÑ¬ÙÃÖØÇÝÌÕÈ¦ÚÇÏÓÏÇÔÁÇÊÏÖÒÂËÑÒÕÍÏÑÂÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÑÇÛ×ÝÊÏÇÚØÁÞËÏ
ÚÕÔÑÃÔÊßÔÕÔÇÌÛ¦ÙËÏÚÏÝÖÁÔÚË
ËÑÒÕÍÏÑÁÝÂÚÚËÝÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÕÔÑ
¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÑÇÏÍÏÇÚÕÔÒÄÍÕÇßÚÄÇÔÇÌÁØËÚÇÏÙßÔËÞ×ÝÙÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕËÑÒÕÍ×ÔËÖÏÊÏ×ÑÕÔÚÇÝÔÇ
Ñ¦ÉËÏ®ÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÙËÔ¦ØÏÕ

¬ÁÒÕÝÎÖØÄÜØÎÖØÕÙÌßÍÂÙÚÏÝ
Ñ¦ÒÖËÝÛÇËÓÖËØÏËÃÞËÑÇÏÊÆÕØÃÙÑÇ®ÍÏÇÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄØ×ÚÕÔÖÇØ¦ÚÎÔËÖÏÚßÞÂÊÏÇÞËÃØÏÙÎ
ÑÇÚ¦ÚÎÔÖØ×ÚÎÌ¦ÙÎÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÝÚÎÝÑØÃÙÎÝÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÖÕß
ËÖÏÚØÁÖËÏÚÎÙÚÇÊÏÇÑÂÇÖÄÇÆØÏÕ
¦ØÙÎÚÜÔÖËØÏÕØÏÙÚÏÑ×ÔÓÁÚØÜÔ
ÕßÊËÃÝÓÖÕØËÃÔÇÇÖÕÑÒËÃÙËÏÚÎÔ
ÇÔÇàÜÖÆØÜÙÎÚÕßÖØÕÈÒÂÓÇÚÕÝ
ËÆÚËØÕÔßÖ¦ØÞËÏÕÑÃÔÊßÔÕÝÕÑ
¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÙÚÎÔÖØ×ÚÎËÑÒÕÍÏÑÂÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÖÕßÛÇÊÏËÐÇÞÛËÃ
ÓËÇÖÒÂÇÔÇÒÕÍÏÑÂÔÇÖÒÎÙÏ¦ÙËÏ
ÖÕÒÆÚÎÔÇßÚÕÊßÔÇÓÃÇÑÇÏÑ¦ÖÕÏÕ
ÓÏÑØÄÑÄÓÓÇ¶ÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÎ
ÒÒÎÔÏÑÂÆÙÎÚÕß ßØËÒÄÖÕßÒÕß¶ÔÇÊÎÒ×ÙËÏÄÚÏÚÕßÖØÕÙÌÁØËÏ
ÙÚÂØÏÐÎËÓÏÇÚÁÚÕÏÇÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÛÇËÃÔÇÏÊÆÙÑÕÒÕÔÇÕÊÎÍÂÙËÏÚÎÞ×ØÇËÑÔÁÕß
ÙÚÏÝÑ¦ÒÖËÝÇÒÒ¦ÛÇÁÞËÏÑÇÚÇÙÚËÃ
ÄÓÎØÕÝ®ËÔÄÝ¦ÒÒÕßÖÕÒÏÚÏÑÕÆ
ÙÞÎÓÇÚÏÙÓÕÆ
ÇÖØÁÖËÏÔÇËÖÏÙÎÓÇÔÛËÃÄÚÏ
ÚÎÔËÑÒÕÍÕÒÕÍÃÇÚÜÔÎÓËØ×ÔËÔÃÙÞßÙÇÔÎÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÄÚÏÕÏÇÔËÒÒÇÊÏÑÁÝÐËÚ¦ÙËÏÝÛÇÇØÞÃÙÕßÔÙÚÏÝÕßÔÃÕß
ÑÇÏÎÇÔÇÌÕØ¦ÚÕßÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎ
ÙÚÕßÖÕßØÍÏÑÄÙßÓÈÕÆÒÏÕÚÎÝÖËØÇÙÓÁÔÎÝ¬ËÚ¦ØÚÎÝÖÜÝÁÜÝÚÏÝ
ÕßÒÃÕßÛÇÑÇÚÇÚËÛÕÆÔÖØÕÝÉÂÌÏÙÎÔÕÓÕÙÞÁÊÏÇ©ÓÜÝËÖÏÛßÓÃÇ
ÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÂÚÇÔËÐÇØÞÂÝÕÏ
ÇÔËÒÒÇÊÏÑÁÝÔÇÊÏËÐÇÞÛÕÆÔÄÙÕ
ÚÕÊßÔÇÚÄÔËÍÍÆÚËØÇÙÚÎÔÇØÞÏÑÂ
ÚÕßÝÎÓËØÕÓÎÔÃÇÖÃÙÎÝÎÑßÈÁØÔÎÙÎÔÕÓÕÛËÚÕÆÙËÓËÏÊÏÇÏÚÁØÜÝ
ËÔÚÇÚÏÑÕÆÝØßÛÓÕÆÝÑÇÏÚÎÔÖËØÃÕÊÕÖØÕÑÕØÜÔÕáÕÆ

ΑποκτούνàÜÂÑÇÏÖ¦ÒÏÙÏÍ¦ÙÏÍ¦ÚÇÍØÇÌËÃÇÚÕß±ªÙÚÎÔ
ÕßÓÕßÔÊÕÆØÕßÇÌÕÆÓÁÙÇÙÚÕÔ
¡¦ÏÕÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÕÒÁÐÎÝ¬ÙÃÖØÇÝÖÁØÇÇÖÄÚÏÝÚÎÒËÊÏÇÙÑÁÉËÏÝÔÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏËÃÑÇÏÖ¦ÒÏ
ÓÃÔÏÙßÙÑÁÉËÏÝÓËÚÕßÝÙÚËÔÕÆÝ
ÙßÔËØÍ¦ÚËÝÚÕßËÔÇÖÕÑÒËÃËÚÇÏ
ÔÇËÖÏÞËÏØÎÛËÃÑÇÏÑ¦ÖÕÏÇÖØ×ÚÎ
ËÖÃÙÑËÉÎÄÞÏÓÄÔÕÙËÞ×ØÕßÝËØÍÇÙÃÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÎÔËØÏÌÁØËÏÇ
ÙËÖÕÒÆÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÕÑÆÑÒÕÙÚËÒËÞ×Ô¡ËÚÎÔÚÕÖÕÛÁÚÎÙÂÚÕß
ÙÚÎÕßÒÂÚÎÔÁÓÖÚÎÁÊÜÙË
ÚÁÒÕÝÙËÓÏÇÖËØÃÕÊÕÖÕßÙËÙÞÁÙÎÓËÚÎÔÖØÕÙÚÇÙÃÇÚÎÝÊÎÓÄÙÏÇÝßÍËÃÇÝÞÇØÇÑÚÎØÃÙÚÎÑËÇÖÄ
ÞÇÓÎÒÕÆÝÚÄÔÕßÝÖØÕÑÇÒ×ÔÚÇÝ
ÙËÕØÏÙÓÁÔËÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÓËÓÕÔÜÓÁÔËÝÊÏÇÌÜÔÃËÝÈÕßÒËßÚ×Ô
ÑÇÏÙÚËÒËÞ×ÔÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝ
ÕÓÄÌÜÔÎÇÖÄÌÇÙÎÜÙÚÄÙÕÚÕß
ÕÒÏÚÏÑÕÆßÓÈÕÆÒÏÕßÂÚÇÔÙÇÌÂÝÙËÙÞÁÙÎÓËÚÎÔÖØ×ÚÎÌ¦ÙÎÚÎÝßÍËÏÕÔÕÓÏÑÂÝÑØÃÙÎÝ©
±ªÁÖØËÖËÔÇÇÖÕÊËÃÐËÏÖÜÝ
ÈØÃÙÑËÚÇÏÑÕÔÚ¦ÙÚÕÔÖÕÒÃÚÎÑÇÏ
ÊËÔÖÇØÇÙÆØËÚÇÏÇÖÄÚÕÔÛËÙÓÏÑÄÚÕßØÄÒÕÜÝÇÐÏÜÓÇÚÏÑÂÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎ¬×ØÇÄÓÜÝÖÕßÎ
ÑÕÏÔÜÔÃÇÇØÞÃàËÏÑÇÏÇÔÕÃÍËÏÑÇÏÕ
ÑÇÛÁÔÇÝÁØÞËÚÇÏÇÔÚÏÓÁÚÜÖÕÝÓË
ÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÛÇÖØÁÖËÏ
ÔÇÓÏÒÂÙÕßÓË®ÚÄÔÏàËÙÚÁÒËÞÕÝ
ÚÕßÔÁÕßÊÏËßØßÓÁÔÕßÕØÍ¦ÔÕß
ÙÚÎÔ ®Ñ¦ÔÕÔÚÇÝÙÇÌÁÝÖÜÝÕ
±ªËÔÚÄÝÑÇÏËÑÚÄÝÕßÒÂÝ
ÖËØÔ¦ÙÚÎÔÇÔÚËÖÃÛËÙÎÑÇÏÛÁÚËÏÔÁËÝÊÏÇÞÜØÏÙÚÏÑÁÝÍØÇÓÓÁÝ
ÓËÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎ
¬ÕÎÛÏÑÄÚÜÔÙÚËÒËÞ×ÔÙÚÎÔ
ÕßÓÕßÔÊÕÆØÕßÇÔÇÖÚËØ×ÛÎÑËÇÖÄÚÎÔÖØ×ÚÎÓËÍ¦ÒÎÇÔÚÏÖÕÒÏÚËßÚÏÑÂÔÃÑÎÖÕßÂØÛËÇÖÄ
ÚÎÔÇÖÄÙßØÙÎÚÜÔÖØÕÍØÇÓÓ¦ÚÜÔÚÎÒËÑÇÚ¦ØÚÏÙÎÝÍÏÇÚÕÔËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÄÑÒ¦ÊÕÏÇÖÕÒÒÕÆÝ
ÂÚÇÔÚÕÙÂÓÇÍÏÇÔÇÐËÑÏÔÂÙËÏ
ÓÏÇÕÒÕÓÁÚÜÖÎËÖÃÛËÙÎÙÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÉ¦ÞÔÕÔÚÇÝÖÇØ¦ÒÒÎÒÇ
ÑÇÏ¦ÒÒËÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÇÖËßÛËÃÇÝÇÔÇÛÁÙËÜÔÚÕÑÄÓÓÇËÖÏÞËÏØÕÆÔÔÇËÑÓËÚÇÒÒËßÛÕÆÔÚÏÝ
ØÜÍÓÁÝÖÕßßÖÁÙÚÎÚÕ¡ÇÐÃÓÕß
ÑÇÏÍÏ»ÇßÚÄÚÕÔÒÄÍÕÛÇÙßÔËÞÃÙÕßÔÔÇÚÇßÚÃàÕßÔÚÕÔ ßØÏ¦ÑÕ
¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÓËÚÕÔÏ¦ÔÔÎØÕÆÚÙÎÙËÓÏÇÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÔÇÖÒÂÐÕßÔÚÕÇÔÇÈÇÛÓÏÙÓÁÔÕÖØÕÌÃÒ
ÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆ
ËÖÏÓÕÔÂÚÕß±ªÔÇÓÎÔ
ÇÔÕÃÐÕßÔÕÏÙÞÕÒÏÑÁÝÚ¦ÐËÏÝÖÁØÇÔÚÎÝqßÑËÃÕßÑÇÏËÏÊÏÑ¦ÚÇ
ÊÎÓÕÚÏÑ¦ÂÚÇÔÎÊËÆÚËØÎÑÃÔÎÙÎ
ÖÕßÄÖÜÝßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔÁÌËØË
ÙËÊÆÙÑÕÒÎÛÁÙÎÚÕ¡ÇÐÃÓÕß

ÚÎÔÇÐÏÜÓÇÚÏÑÂÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎ
ÊÏ¦ÈÇÙÇÔÚÎÊßÙÑÕÒÃÇÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÔÇÖ¦ØËÏÓÏÇÚÄÙÕ
ÑØÃÙÏÓÎÇÖÄÌÇÙÎÖÕßÊÏÞ¦àËÏ
ÇÑÄÓÇÑÇÏÚ×ØÇÚÄÙÕÚÕßÝËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÄÙÕÑÇÏÚÇÑßÈËØÔÎÚÏÑ¦ÙÚËÒÁÞÎÇØ¦ÒÒÎÒÇÁÊÜÙÇÔ
ÓËÍ¦ÒÎÈ¦ÙÎÙÚÕßÝÉÃÛßØÕßÝ®
ÖÕßßÖ¦ØÞÕßÔÙÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇ
ÑÇÏÙÚÕÔÌÄÈÕÚÜÔÍÕÔÁÜÔÔÇ
ÐÇÔÇÙÚËÃÒÕßÔÚÇÖÇÏÊÏ¦ÚÕßÝ
ÙÚÕÙÞÕÒËÃÕÕÒÏÚÏÑÂÑÇÏÄÞÏ
ËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂËÖÏÒÕÍÂËÃÔÇÏÚÕ
¦ÔÕÏÍÓÇÚÜÔÙÞÕÒËÃÜÔ®ËÃÔÇÏÚÕ
ÓÄÚÕÙÚÎÔ ÕßÓÕßÔÊÕÆØÕßÛÁÒÕÔÚÇÝÔÇÊËÃÐÕßÔÖÜÝÎÑßÈÁØÔÎ-

Στην Κουμουνδούρου
εκτιμούν πως
η συνεργασία
με την κ. Γεννηματά
αποτελεί μονόδρομο.
ÙÎÈÏ¦àËÚÇÏÔÇÊ×ÙËÏÓÏÇÇÃÙÛÎÙÎ
ÑÇÔÕÔÏÑÄÚÎÚÇÝÙÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇ
¬ÕÑÁØÊÕÝÍÏÇÚÎÔÇÐÏÜÓÇÚÏÑÂ
ÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎËÃÔÇÏÖÕÒÆÔÜØÃÝ
ÍÏÇÔÇÓËÚØÎÛËÃÜÙÚÄÙÕÕÒÁÐÎÝ¬ÙÃÖØÇÝÑÇÚ¦ÌËØËÙËÇßÚÁÝ
ÚÏÝÊÆÕÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÁÔÇÇÔÚÏÖÕÒÏÚËßÚÏÑÄÓÁÚÜÖÕÑÇÚ¦ÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÖÕßÚÕß
ÁÊÜÙËÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÔÇÓÏÒÂÙËÏ
ÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÙßÍÑØÄÚÎÙÎÝ
ÓÏÇÝÖØÕÕÊËßÚÏÑÂÝÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÝÑÇÏÑßÈÁØÔÎÙÎÝÙßÔËØÍÇÙÃÇÝ®¬ÕÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÎÝÙÖÇÔÃÇÝÑÇÏÚÎÝÕØÚÕÍÇÒÃÇÝÓÕÏ¦àËÏ
ÖÕÒÆÓÇÑØÏÔÄÇÑÄÓÇÇÒÒ¦ÇÖÕÚËÒËÃÚÕÈÇÙÏÑÄÙËÔ¦ØÏÕÖÕßÁÞËÏ
ÙÚÕÙßØÚ¦ØÏÚÕßÕÖØÄËÊØÕÝÚÕß
±ªÍÏÇÔÇÐÇÔÇÈØËÛËÃÙÚÎÔ
Ø×ÊÕßÚÚÏÑÕÆ
©ÏÊÆÕÙÆÔÚÕÓËÝÑÕßÈÁÔÚËÝ
ÖÕßÙÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝ
ÚÎÝ ®ÇÔÚ¦ÒÒÇÐÇÔÕÒÁÐÎÝ
¬ÙÃÖØÇÝÓËÚÎ¢×ÌÎËÔÔÎÓÇÚ¦
ÙÚÎÇÃÛÕßÙÇÚÎÝ©ÒÕÓÁÒËÏÇÝÚÎÔ
ÁÓÖÚÎÒÄÍÜÚÎÝÍËÏÚÔÃÇÙÎÝÚÜÔ
ËÊØ¦ÔÜÔÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÛËÜØÎÛÕÆÔÖØÕÖÕÓÖÄÝÙßÓÖÄØËßÙÎÝ
ÜÙÚÄÙÕÎÑ¦ÛËÑÃÔÎÙÎÖÒÁÕÔ
ÊËÔÖËØÔ¦ÇÖÇØÇÚÂØÎÚÎ©ÏÃÊÏËÝ
ÖÎÍÁÝËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔÄÚÏÓËÚ¦ÚÕ
ØÇÔÚËÈÕÆ¢ÒÇÓÖÕßØ¦ØÎËÃÚÕÔÇÕÏÊÃÇßÒÕÏÚÜÔÊßÕÖÒËßØ×Ô
ÁÞÕßÔÖÇØÇÓËÃÔËÏÇÔÕÏÞÚÕÃÞËÏ
ËÑÚÏÓÎÛËÃÙÚÎÔÇÐÏÜÓÇÚÏÑÂÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÖÜÝÚÕ ÖÕßÊÏÇÛÁÚËÏÎÑËÔÔÎÓÇÚ¦ÇÖÕÚËÒËÃÚÇÏ
ÇÖÄÁÔÇÔÖßØÂÔÇÖØ×ÎÔÉÎÌÕÌÄØÜÔÚÕß© ÖÕßÊÆÙÑÕÒÇÓÖÕØËÃÔÇÊÏÇØØÇÍËÃÑÇÏÙßÔËÖ×ÝÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÇÖÕÚËÒËÃ
ÓÕÔÄÊØÕÓÕ

ΑΠΟΨΗ

Η Δικαιοσύνη απέναντι στην πανδημία
Του ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ*

Η κρίση ÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÚØ¦ÈÎÐËÚÕ
ÙËÔÚÄÔÏÓÖØÕÙÚ¦ÇÖÄÖÕÒÒ¦ÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÌÁØÔÕÔÚ¦Ý
ÚÇÇÑÄÓÎÖÏÕÑÕÔÚ¦ÙÚÎÙßÔËÃÊÎÙÂÓÇÝ½ÓÂÖÜÝÄÞÏ"
Οι κοινωνικές ÇÔÏÙÄÚÎÚËÝÑÇÏÕÏÇÖÕÑÒËÏÙÓÕÃÖÕßÊØÕÆÙÇÔÙÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇÖØÕÖÇÔÊÎÓÃÇÝËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔ
ÓÁÙÇÙËÇßÚÂ¶ÏÊÃÜÝÜÝÖØÕÝÄÙÕßÝ
ÓÁÔÕßÔÁÐÜÇÖÄÚÕÓ¦ÚÏÚÎÝ¦ÓËÙÎÝÑØÇÚÏÑÂÝÖØÄÔÕÏÇÝ¶ÑÇÏÙßÔËÞÃàÕßÔÑÇÏÁÖËÏÚÇÇÖÄÇßÚÂÁÞÕÔÚÇÝ
ÚÎÔÚ¦ÙÎÔÇËÔÚÇÛÕÆÔÐÇÌÔÏÑÂ
ÇÔÇÑÕÖÂÚÕßØßÛÓÕÆÚÎÝÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝàÜÂÝËÖÏÊØ¦ËßÛÁÜÝÙÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÑ¦ÛËÓÁÒÕßÝÚÎÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝ©ÏÇÙÛËÔÁÙÚËØÕÏÁÞÕßÔÂÊÎ
ÂÑÏÔÊßÔËÆÕßÔÔÇËÐÇÙÛËÔÂÙÕßÔ
ÖËØÇÏÚÁØÜÑÇÏÔÇËÐÇÛÒÏÜÛÕÆÔ
ÙÑÁÉÎÇßÚÂÇÌÕØ¦ÚÕßÝÌÚÜÞÕÆÝ
ÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÚÎÝËÖÏÙÌÇÒÕÆÝ
ÑÇÏÇÔÇÙÌ¦ÒÏÙÚÎÝËØÍÇÙÃÇÝÚÕßÝ
ËÐÇØÚÎÓÁÔÕßÝÚÕßÝÇÙÚÁÍÕßÝÚÕßÝ
ÉßÞÏÑ¦ÇÙÛËÔËÃÝÚÕßÝÖØÄÙÌßÍËÝ
ÚÕßÝÌßÒÇÑÏÙÓÁÔÕßÝÚÏÝÑÇÚÇÖÏËÙÓÁÔËÝÍßÔÇÃÑËÝ©ÏÏÙÞßØÄÚËØÕÏ
ÄÙÕÑÇÏÇÔËÖÎØË¦àÕÔÚÇÏÇÔÚÁÞÕßÔ

Η δικαστική εξουσία
πρέπει να δηλώνει
ακόμη πιο δυναμικά
την παρουσία της, ως
ο έσχατος θεσμικός
εγγυητής που ελέγχει
τους κρατούντες.
Μετά την ÖÇÔÊÎÓÃÇÕÏÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝ
ÇÔÏÙÄÚÎÚËÝÍÏÇÄÒÕßÝÚÕßÝÖÇØÇÖ¦ÔÜÛÇËÃÔÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄ
ÖÕÚÁÖÇØÕÆÙËÝÏ»ÇßÚÄËÃÔÇÏÑØÃÙÏÓÎÎÇÖÕÌßÍÂÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÇÔÕÙÃÇÝÚÎÝÇÍÁÒÎÝ®ÑÇÏ
ÇÔÇÍÑÇÃÕÝÕÙÞËÊÏÇÙÓÄÝËÔÄÝÕÒÕÑÒÎØÜÓÁÔÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÖØÄÔÕÏÇÝÑÇÏßÖÕÙÚÂØÏÐÂÝÚÕßÝ×ÙÚË
ÎÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇÚÎÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝÔÇ
ÙßÓÓËÚÁÞËÏÊßÔÇÓÏÑ¦ÑÇÏÓËÇÙÌ¦ÒËÏÇÙÚÎÔËÖÇÔËÑÑÃÔÎÙÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÓÎÞÇÔÂÝ¬ÕÓÄÔÕÚÁÚÕÏÕ
ßÖÄÊËÏÍÓÇÙÂÓËØÇÖÕßÊËÔÙßÔÃÙÚÇÚÇÏÙËÖËØÏÖÚÜÙÏÕÒÕÍÏÑ¦ÖÇÑÁÚÇÙÚÂØÏÐÎÝÚÎÝÒÕÍÏÑÂÝÈÒÁÖÕßÓË
ÑÇÏÑ¦ÔÕßÓË®ËÃÔÇÏÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇ

¡ÁÔÕßÓË©ØÛÏÕÏ®ÖÕßÖÇØÕßÙÃÇÙËÕ±ª
Και πώς ÎÏÑÇÏÕÙÆÔÎÁØÞËÚÇÏÓÁÙÇ
ÙËÄÒÇÇßÚ¦ÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇ"ÔÊËÔÖØÕÙÞÜØÂÙËÏÑÇÔËÃÝ
ÙËÓÏÇ¦ÖÕÉÎÖÕßßÖÕÙÚÎØÃÞÛÎÑË
ÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔÑÇÏÇÖÄÚÕÔÙÎÓËØÏÔÄÖØÜÛßÖÕßØÍÄÄÚÏÕÏÇÔÏÙÄÚÎÚËÝ
ËÃÔÇÏÌßÙÏÑÁÝÇÔÑ¦ÖÕÏÕÝËÔÙÚËØÔÏÙÚËÃÚÎÛÁÙÎÄÚÏËÃÚËÎÍÁÔÔÎÙÎËÃÚËÎÊÏÇÚÂØÎÙÎÚÜÔÇÔÏÙÕÚÂÚÜÔËÃÔÇÏÖ¦ÔÚÕÚËàÂÚÎÓÇÚÎÝ
ÃÊÏÇÝÚÎÝÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÙßÔÛÂÑÎÝ
ÚÄÚË¶ÏÊÕÆ¶ÇßÚÄÇÑØÏÈ×ÝËÃÔÇÏ
ÚÕÖËÊÃÕËßÛÆÔÎÝÚÎÝÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝ
ÏÑÇÏÕÙÆÔÎÁØÞËÚÇÏÒÕÏÖÄÔÜÝ
ÛËØÇÖËÃÇÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÏÝÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝ
ÇÔÏÙÄÚÎÚËÝÄÚÇÔËÖÏÊÏ×ÑËÏÔÇÑ¦ÔËÏ
ÖØ¦ÐÎÚÕÇØÏÙÚÕÚËÒÏÑÄ!¬Õ¦ÊÏÑÕÔ
ÚÕÆÚÕ¦ÔÏÙÕÔÕÔÏÙ¦àËÏÔÖËÏØ¦ÚÇÏ
ÕÊÏÑÇÙÚÂÝ®
Η εποχή ÚÎÝÃÊÏÇÝÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝËÃÔÇÏÎËÖÕÞÂÙÚÎÔÕÖÕÃÇÕÏÌÕØËÃÝ
ÚÎÝÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝÕÏÊÏÑÇÙÚÁÝÑÇÏÕÏ
ËÔ×ÙËÏÝÚÕßÝÖØÁÖËÏÔÇÁÞÕßÔÚÕ
ÌØÄÔÎÓÇÔÇÊÏËÑÊÏÑÕÆÔÄÚÏÎÏÊÏÄÚßÖÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎËÐÇÃØËÙÎÝ®ÖÕß
ÊÏÇÚ¦ÙÙËÚÇÏÇÖÄÚÎÔËÑÚËÒËÙÚÏÑÂ

ËÐÕßÙÃÇÊËÔÇÌÕØ¦ÚÕÔÛËÙÓÄÖÕß
ËÑÖØÕÙÜÖÕÆÔÖØÁÖËÏÔÇÊÎÒ×ÔËÏ
ÇÑÄÓÎÖÏÕÊßÔÇÓÏÑ¦ÚÎÔÖÇØÕßÙÃÇ
ÚÎÝÜÝÕÁÙÞÇÚÕÝÛËÙÓÏÑÄÝËÍÍßÎÚÂÝÖÕßËÒÁÍÞËÏÚÕßÝÑØÇÚÕÆÔÚËÝ
ÇÏÄÚÏÙËÇßÚÂÔÓÖÕØÕÆÔÔÇÖØÕÙÌËÆÍÕßÔÄÙÕÏÁÞÕßÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÞÚßÖÎÛËÃÓÁÙÇÙËÚÁÚÕÏËÝÖËØÏÄÊÕßÝÑØÃÙÎÝ
Δεν επιτρέπεται, ÇÔÚÃÛËÚÇÔÇÇÌÂÔËÏ
ÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇÔÇÇÔÇØÜÚÏÁÚÇÏÖÕÆ
ËÃÔÇÏÎÏÑÇÏÕÙÆÔÎÄÚÇÔÍÃÔÕÔÚÇÏ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝÑÇÚÇÍÍËÒÃËÝÍÏÇÇÔÂÛÏÑËÝÖØÇÑÚÏÑÁÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÊÏÇÌÛÕØ¦Ý
ÖØÕÝÃÊÏÕÔÄÌËÒÕÝÚÎÔ×ØÇÓ¦ÒÏÙÚÇ
ÚÄÙÜÔÇÍÜÔÏ×ÔßÙÚßÞ×ÝËÃÔÇÏ
ÍÔÜÙÚÄÝÕÑßÔÏÑÄÝÑÇÏÇÔ¦ÒÍÎÚÕÝ
ÚØÄÖÕÝÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÚÎÑÇÔÕÏ
ÊÏÑÎÍÄØÕÏÙÎÓÇÔÚÏÑÕÃÙßÒÒËÏÚÕßØÍÕÃÚÎÝÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝÓËÚÕÍÔÜÙÚÄ
ÙÑ¦ÔÊÇÒÕÚÜÔ]V\JOLYZ®
Δεν μπορεί ÕÏËÑÖØÄÙÜÖÕÃÚÎÝÔÇÓÎÔ
ØÃÞÔÕßÔÌÜÝÙËÄÚÏÙßÔÏÙÚ¦ÖØÕÑÒÎÚÏÑÂËÆÔÕÏÇÚÜÔÏÙÞßØÕÚÁØÜÔ
ÄÖÜÝÁÍÏÔËÓËÊÏ¦ÚÇÐÎÙË§ËÔ
ÓÁÙÜÚÎÝßÍËÏÕÔÕÓÏÑÂÝÑØÃÙÎÝÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎÔÇÙßÒÃÇÑÇÑÕßØÍÎÓ¦ÚÜÔ
ÇÖÏÙÚÃÇÝÇÖÄÚØÇÖËàÏÑ¦ÙÚËÒÁÞÎ

Δεν μπορεί ÔÇÓÎÔÊÏËØËßÔ¦ÚÏÇÑØÏÈ×ÝÁÞËÏÙßÓÈËÃÓËÚÏÝÖÕÒß¦ØÏÛÓËÝ
ÇÖËßÛËÃÇÝÇÔÇÛÁÙËÏÝ®ÙËÎÓËÚÁØÕßÝÙÚÕÄÔÕÓÇÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝ
ÏÊÃÜÝÄÚÇÔÇÌÕØÕÆÔÚÎÔßÍËÏÕÔÕÓÏÑÂÇÙÌ¦ÒËÏÇÚÜÔÑØÇÚÕßÓÁÔÜÔ
ÑÇÏËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÙÚÏÝÌßÒÇÑÁÝÚÎÝ
Þ×ØÇÝ
Δεν μπορεί ÔÇÇÌÂÔËÚÇÏÇÔÇÖ¦ÔÚÎÚÎÎËØÍÇÒËÏÕÖÕÃÎÙÂÚÎÝÓÁÙÜÚÎÝ
ÁÔÚÇÐÂÝÚÎÝÙËÁÔÇÙÞÂÓÇÙßÓÈÕÒÏÑÂÝ®ÁÔÇØÐÎÝÚÎÝ¦ØÙÎÝÚÜÔÖËØÏÕØÏÙÚÏÑ×ÔÓÁÚØÜÔÇÖÄÚÎÔÃÊÏÇ
ÓËÚÏÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝÇÔÇÍÑÇÙÚÏÑÂÝ
ËÑÚÁÒËÙÎÝÔÇËÑÑÏÔÕÆÔÚÎÙÚÏÍÓÂ
Ó¦ÒÏÙÚÇÖÕßÊËÔßÌÃÙÚÇÚÇÏÁÔÇÐËÑ¦ÛÇØÕÖÒÇÃÙÏÕÍÏÇÚÎÔÖØÕÙÚÇÙÃÇ
ÚÎÝÖØ×ÚÎÝÑÇÚÕÏÑÃÇÝ ÏÇßÚÄÞÜØÃÝÔÇÁÞÕßÔÒÎÌÛËÃËÖÇØÑÂÓÁÚØÇ
ÖØÕÙÚÇÙÃÇÝÙÚÇÊÏÑÇÙÚÂØÏÇÄÖÜÝ
ÑÇÚÇÍÍÁÒÒÕßÔÊÏÑÎÍÄØÕÏÑÇÏÊÏÑÇÙÚÏÑÕÃßÖ¦ÒÒÎÒÕÏ
Δεν μπορεί ÎÊÏÑÇÙÚÏÑÂËÐÕßÙÃÇÔÇ
ËÔÚ¦ÙÙËÚÇÏÙËÇÌÎÍÂÓÇÚÇËÖÏÙÚØÕÌÂÝÙÚÎÔÑÇÔÕÔÏÑÄÚÎÚÇ®ÑÇÏ
ÇÔÇÖÚßÐÏÇÑ×ÔËÒÇÚÎØÃÜÔ®ÚÎÔ
×ØÇÓ¦ÒÏÙÚÇÖÕßÎËÑÚËÒËÙÚÏÑÂ
ËÐÕßÙÃÇÊËÔËÖÏÊËÏÑÔÆËÏÓËÚØÏÕÖ¦-

ÛËÏÇÇßÙÚÎØÄËÙÜÚËØÏÑÄÁÒËÍÞÕ
ÑÇÏÒÕÍÕÊÕÙÃÇÏÊÃÜÝÙËÙÞÁÙÎÓË
àÎÚÂÓÇÚÇÎÛÏÑÂÝÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝ
ÖÕßÚÄÙÕÁÞÕßÔÚÇÒÇÏÖÜØÂÙËÏÚÎ
Þ×ØÇÑÇÏÚÎÔ×ØÇÖÕßÎÕßÒÂ
ÔÕÓÕÛËÚËÃÓËÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÕÇØÏÛÓÄÈÕßÒËßÚ×ÔÑØÃÙÏÓÇÔÕÓÕÙÞÁÊÏÇÍÏÇÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÂÚÎÔËÑÖÇÃÊËßÙÎ
Η διεκδίκηση ÇÖÄÚÎÔÃÊÏÇÚÎÏÑÇÏÕÙÆÔÎÚÕßØÄÒÕßÖÕßÚÎÝÇÔÇÒÕÍËÃ
ÇÑÄÓÎÑÇÏÓÁÙÇÙÚÏÝÊßÙÑÕÒÄÚËØËÝ
ÙßÔÛÂÑËÝÄÖÜÝÇßÚÁÝÓÏÇÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝßÒÕÖÕÏËÃÚÇÏÇÖÄÑÇÛÁÔÇÔÑÇÏ
ÑÇÛËÓÃÇÇÖÄÚÕßÝÒËÏÚÕßØÍÕÆÝÚÎÝ
Θα εξασφαλίσει ÒÕÏÖÄÔÄÚÏÍßØÔ×ÔÚÇÝÖÃÙÜÙÚÎÔÑÇÔÕÔÏÑÂàÜÂ
ÛÇÈØÕÆÓËËÑËÃÚÕÔÚÄÖÕÚÕßÙËÈÇÙÓÕÆÖÕßÚÎÝÇÔÇÒÕÍËÃÑÇÏÚÕÔ
ÚÄÖÕÚÜÔÏÊË×ÔÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÝÖÕßÁÞËÏÇÔ¦ÍÑÎÎËÖÕÞÂ"
½ÛÇËÍÑÒÜÈÏÙÚËÃÙÚÕÙÞÂÓÇÚÎÝ
ÇÖÕßÙÃÇÝÚÕßÛËÙÓÕÆÖÕßÊÎÓÏÕÆØÍÎÙËÎÑÇØÇÔÚÃÔÇ"

* Ο κ. Μιχάλης Καλογήρου είναι
δικηγόρος, τέως υπουργός
Δικαιοσύνης.
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Επόμενη ημέρα με 1.200 κλίνες ΜΕΘ
Ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας μιλάει στην «Κ» για τον σχεδιασμό ενόψει ενός δεύτερου κύματος της επιδημίας
Συνέντευξη στην ΠΕΝΝΥ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Ηρθαμε όλοι
πιο κοντά
– Ολη αυτή την περίοδο, κατά την οποία παρακολουθήσατε από πολύ κοντά την εξέλιξη της
επιδημίας, υπήρξε στιγμή που ανησυχήσατε περισσότερο ή φοβηθήκατε ότι μπορεί να μην τα
καταφέρουμε;

Θα προχωρήσουμε
στη σύσταση
Παρατηρητηρίου
για τον κορωνοϊό.

Είναι δέσμευση
της κυβέρνησης
πως θα μονιμοποιηθούν
στο ΕΣΥ όλοι οι επικουρικοί νοσηλευτές,
ενώ βρίσκονται στο τελικό στάδιο πρόσληψης
942 μόνιμοι ιατροί.
ÂÚÇÔÓËÏÜÓÁÔÎÚÕßÝÚËÒËßÚÇÃÕßÝ
ÓÂÔËÝ ¦ÚÏÖÕßÇÖÁÊËÏÐËÄÚÏÖÕÒÒÕÃÖØÕÙÁØÞÕÔÚÇÔÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔ
ÙËÇßÚ¦ÞÜØÃÝÔÇßÖ¦ØÞËÏÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ËÖËÃÍÜÔÒÄÍÕÝ¬Ç¬ËÃÔÇÏÁÔÇÑØÃÙÏÓÕÚÓÂÓÇÑ¦ÛËÔÕÙÕÑÕÓËÃÕßÑÇÏÛÇÑ¦ÔÕßÓËÄÚÏ
ÞØËÏÇÙÚËÃ×ÙÚËÔÇÓÎÔÖÇØÇÚÎØËÃÚÇÏÙßÍÞØÜÚÏÙÓÄÝÏÊÏÇÃÚËØÇ
ÙÚÏÝËÌÎÓËØÃËÝ±ÒÕÖÕÏÕÆÓËÚÕÔ
ÙÞËÊÏÇÙÓÄÓÇÝÍÏÇÁÔÇÕÒÕÑÒÎØÜÓÁÔÕÙÆÙÚÎÓÇËÖËÃÍÕßÙÇÝÖØÕÔÕÙÕÑÕÓËÏÇÑÂÝÌØÕÔÚÃÊÇÝÚÕÕÖÕÃÕ
ÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÎÔÇßÚÕÔÄÓÎÙÎ
ÚÜÔ¬ÇÖÄÚÇÔÕÙÕÑÕÓËÃÇÑÇÏ
ÚÎÊÏÇÙÆÔÊËÙÂÚÕßÝÓËÚÕ ±
 ÚÄÞÕÝÓÇÝÔÇËÓÖËÊÜÛËÃ
ÙÚÎÙßÔËÃÊÎÙÎÚÜÔÖÕÒÏÚ×ÔÖÜÝ
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÚÇÏÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÚÕ
ËÖËÃÍÕÔÚÎÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕßÚÇ
ÚÇÑÚÏÑ¦ËÐÜÚËØÏÑ¦ÏÇÚØËÃÇÑÇÏÚÇ
ÏÇÚØËÃÇËÖËÏÍÄÔÚÜÔÈØÃÙÑÕÔÚÇÏ
ÙÚÕÔÃÊÏÕÞ×ØÕÛÇÒ¦ÈÕßÓËÓÁØÏÓÔÇ×ÙÚËÔÇÒËÏÚÕßØÍÕÆÔÚÏÝ
ÎÓÁØËÝÖÕßÚÇÔÕÙÕÑÕÓËÃÇÊËÔ
ËÃÔÇÏÙËËÌÎÓËØÃÇÖÏÖÒÁÕÔÑ¦ÛËÇÙÛËÔÂÝËÌÄÙÕÔÚÕËÖÏÚØÁÖËÏÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÂÚÕßÛÇÖØÁÖËÏ
ÔÇÖØÕÙÁØÞËÚÇÏÙÚÕÔÕÙÕÑÕÓËÃÕ
ÞÜØÃÝÙßÔÕÊÄ

– Η χρόνια παθογένεια των ελλείψεων δημόσιων κλινών ΜΕΘ σε
αυτή την κρίση υπερκεράστηκε
με δωρεές, «επιτάξεις» από τον
ιδιωτικό τομέα, προσλήψεις επικουρικού προσωπικού και μετακινήσεις προσωπικού από άλλα
τμήματα. Την επόμενη ημέρα της

– 4Ê¨ÂÑÜÜÓØ³{oÐÓØ
ÐÉoÒÜiØÓ³ÑiØÉÐ{Ñ
¨³Ìo¨i~¨ËiÙiÐÌ{ÑØÈoÉËÑØÈK{ÈÐÉ
ÜiÚÊ~ÑÐÉÑÒ¨ÈÐÉ
ÙÖ~ÜÉØÑ×ÒÉ{Ø({³ÉÖÌ³{×ÌKØÉËÑ{
Ñ³ËÙ¨ÑiV³ÚÒ¨¨ØÉËÑ{
ÑÌ×Ñi

INTIME NEWS

Ενα καλοκαίρι ÓËÙÑÒÎØÂÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃÇÑÇÏÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÚÜÔÖ¦ÔÚÜÔ
ËÔÄÉËÏËÔÄÝËÖÏÑËÃÓËÔÕßÊËÆÚËØÕß
ÑÆÓÇÚÕÝËÖÏÊÎÓÃÇÝÖËØÏÍØ¦ÌËÏ
ÙÚÎÔ ®ÇÔÇÒÆÕÔÚÇÝÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÇØÇÚÎØÎÚÎØÃÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÍÏÇ
ÚÎÔÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎÄÒÜÔÚÜÔÊÏËÛÔ×ÔËÐËÒÃÐËÜÔÖÕßÇÌÕØÕÆÔÚÎÔ
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇËÆØËÙÎÝÛËØÇÖËÃÇÝÑÇÏ
ËÓÈÕÒÃÕßÕßÖÕßØÍÄÝ±ÍËÃÇÝÇÙÃÒÎÝ ÏÑÃÒÏÇÝÚÕÖÒÇÃÙÏÕÇßÚÄ
ÛÇÇßÐÎÛÕÆÔÖËØÇÏÚÁØÜÕÏÑÒÃÔËÝ
¡ÚÕß±¶ÕÙÚÄÞÕÝËÃÔÇÏÔÇ
ÌÚ¦ÙÕßÔÚÏÝ¶ÓËÙÚØÇÚÎÍÄ®
ÙÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÇßÚÂÚÎÔÑÇÛÎÍÂÚØÏÇÔËßÓÕÔÕÒÕÍÃÇÝÑÇÏÔÚÇÚÏÑÂÝËØÇÖËÃÇÝÙÚÕ ÑÇÏÙÚÕÔ
ßÇÍÍËÒÏÙÓÄ®ÔÇÙÚÇÙÃÇ ÕÚÇÔÃÊÕßÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔÑ ÏÑÃÒÏÇ
ÇÖÄÇÆØÏÕÐËÑÏÔ¦ÑÇÏÎÓËØÏÑÂ®ÑÇÔÕÔÏÑÄÚÎÚÇÙÚÕ±ÓËÓÏÑØÄÚËØÕ
ÄÓÜÝÇØÏÛÓÄÚÇÑÚÏÑ×ÔÞËÏØÕßØÍËÃÜÔÑÇÏÞÜØÃÝÖÇØÕßÙÃÇÙßÔÕÊ×Ô
ÇÙÛËÔ×ÔÙÚÇÚÓÂÓÇÚÇÖËÏÍÄÔÚÜÔ
ËØÏÙÚÇÚÏÑ×Ô

– Κύριε υπουργέ, πότε και πώς
θα επανέλθουν τα νοσοκομεία
σε μία κανονική λειτουργία, με
δεδομένη τη μεγάλη λίστα αναμονής για πράξεις και εξετάσεις
που αναβλήθηκαν λόγω της επιδημίας;
¶¬ÇÔÕÙÕÑÕÓËÃÇÄÖÜÝÑÇÏÄÒÎ
ÎÑÕÏÔÜÔÃÇÖËØÔÕÆÔÙËÓÏÇÔÁÇ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ¡ÏÇÑÇÒÆÚËØÎ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ¬Õ±ßÖÕÊÕÓÁÝÑÇÏÁÓÉßÞÕÊßÔÇÓÏÑÄÖÁÚßÞË
ÁÔÇÔ¦ÛÒÕÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÖØ×ÚÎÝÌ¦ÙÎÝÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÑÇÏÇÔÇÈÇÖÚÃÙÚÎÑËÚÄÙÕÙÚÎÙßÔËÃÊÎÙÎ
ÚÜÔÒÒÂÔÜÔÄÙÕÑÇÏÊÏËÛÔ×Ý
ÇÚÇÌÁØÇÓËÈ¦ÙËÏÚÕßÙÞËÊÃÕß
ÖÕßÁÞÕßÓËËÑÖÕÔÂÙËÏÑÇÏÚÜÔÖÕÒÆÚÏÓÜÔÊÜØË×ÔÖÕßÒ¦ÈÇÓËÔÇ
ÇÔÇÈÇÛÓÃÙÕßÓËÚÎÔßÒÏÑÕÚËÞÔÏÑÂßÖÕÊÕÓÂÑÇÏÚÏÝÊßÔÇÚÄÚÎÚÁÝ
ÓÇÝ×ÙÚËÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÓËÇÏÙÏÄÊÕÐÇÚÎÔËÖÄÓËÔÎÎÓÁØÇËÚÆÞÇÓËÄÞÏËÖËÏÊÂÔÏÑÂÙÇÓËÚÎÔ
ÇØØ×ÙÚÏÇÇÒÒ¦ËÖËÏÊÂÔÏÑÂÙÇÓËÚÎÔÕÕÚØÕÖÃÇÑÇÏÚÏÝÇÊßÔÇÓÃËÝÚÕÆÞÛËÝËÑÏÔ¦ÓËÇÖÄÇÆØÏÕ
ÚÎÙÚÇÊÏÇÑÂËÖÇÔËÑÑÃÔÎÙÎÚÜÔ
ÞËÏØÕßØÍËÃÜÔÙÚÕ ÚÕßÓÁÙÕß
ÄØÕßÚÜÔËÖËÓÈ¦ÙËÜÔÖÕßÁÍÏÔÇÔ
ÚÕ ÙÚÇÊÎÓÄÙÏÇÑÇÏÙÚÇÏÊÏÜÚÏÑ¦ÔÕÙÕÑÕÓËÃÇ©ÓÕÃÜÝËÖÇÔËÑÑÏÔËÃÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÜÔÚÇÑÚÏÑ×Ô
ËÐÜÚËØÏÑ×ÔÏÇÚØËÃÜÔ©ÒÇÁÖËÏÚÇ
ÇÖÄÙÆÙÚÇÙÎÚÎÝÖÏÚØÕÖÂÝÕÏÓÜÐÏÕÒÄÍÜÔÑÇÏÓËÇÖÄÒßÚÎÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇÙÚÕßÝÇÙÛËÔËÃÝÓËÔËÕÖÒÇÙÓÇÚÏÑÁÝÔÄÙÕßÝ

– Πώς θα οργανωθεί το επόμενο
διάστημα το σύστημα Υγείας για
την αποφυγή των γνωστών εικόνων συγχρωτισμού στα τμήματα
Επειγόντων Περιστατικών;
¶ÃÔÇÏÇÒÂÛËÏÇÄÚÏÎÖØÕÙÁÒËßÙÎÙÚÇÚÓÂÓÇÚÇÖËÏÍÄÔÚÜÔ
ËØÏÙÚÇÚÏÑ×ÔÚÜÔÔÕÙÕÑÕÓËÃÜÔ

«Θέλω ÑÉ~×¨Ò³i{~ÑËiÊÐÈ~Ñ{³{ØÉÈTÑ¨{³ËÉØÐÈo{ÑÌÜÉØ
ÑÈ³ÓØ³{ØÖT¨Ñ{ÐÉØ~Ñ{ÈÉÖÚÈÉØ×ÓØå³ÉÜÖÑ¨Ñ~Ñ³ÑÚÊ~io{Ñ³
ÐÓÜÜ ³Òi³È³ÐÉÒ¨TiÈoÉËÑØ.4,=å~Ñ{³ÓØÈÈ¨oÖ4oÉËÑØåÙ¨ÓÑ:ÑÚÖÉËÑ{ÐËÑÑÌÑÈ³ÓØuVÜÓÉ{ÑËÜiØ{~ËÜ{ÑØ
κρίσης, με πόσες κλίνες εντατικής θα βρεθεί το ΕΣΥ και πώς θα
διασφαλιστεί ότι αυτές δεν θα
κλείσουν ξανά;
¶ÚÄÞÕÝÓÇÝËÃÔÇÏÕÏÑÒÃÔËÝÙËÓÕÔ¦ÊÇËÔÚÇÚÏÑÂÝÛËØÇÖËÃÇÝ§ÇÌÚ¦ÙÕßÓËÊÎÒÇÊÂÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÜÝÞ×ØÇÙÚÕÔËßØÜÖÇáÑÄ
ÓÁÙÕÔÄØÕÖÕßËÃÔÇÏÑØËÈ¦ÚÏÇ
¡ÍÏÇÖÕÒÃÚËÝßÚÂÚÎ
ÙÚÏÍÓÂÁÞÕßÓËÑÒÃÔËÝÖÕß
ÇÔÇÒÕÍÕÆÔÙËÙÚÇÔÕÙÕÑÕÓËÃÇ
ÚÕß±ÙÚÏÝÏÊÏÜÚÏÑÁÝÑÒÏÔÏÑÁÝÑÇÏÙÚÇÙÚØÇÚÏÜÚÏÑ¦ÔÕÙÕÑÕÓËÃÇÖÄÇßÚÁÝÕÏËÃÔÇÏ
ÑÒÃÔËÝ*6=0+ ËÑÚÜÔÕÖÕÃÜÔ
ÕÏ ËÃÔÇÏÙÚÇÔÕÙÕÑÕÓËÃÇÚÕß
±ÑÇÏËÃÔÇÏÓÕÔ¦ÊËÝÇßÐÎÓÁÔÎÝÌØÕÔÚÃÊÇÝÚÏÝÕÖÕÃËÝÇÔÇÈÇÛÓÃÙÇÓËÙË¡ËÖÄÓËÔÎÓÁØÇ
ÚÎÝÑØÃÙÎÝÊËÔËÃÔÇÏÇÆØÏÕËÃÔÇÏ
Ú×ØÇØÕÞÜØ¦ÓËÈ¦ÙËÏÙÞËÊÏÇÙÓÕÆÙÚÎÔ¦ÓËÙÎÑÇÚÇÙÑËßÂ
ÔÁÜÔ¡ÑÇÏÙÚÎÒËÏÚÕßØÍÏÑÂ
ÇÔÇÓÄØÌÜÙÎÂÊÎßÖÇØÞÕßÙ×ÔÙË
ÓÃÇÙËÏØ¦ÇÖÄÔÕÙÕÑÕÓËÃÇÄÖÜÝ
ÙË ¬ßÇÍÍËÒÏÙÓÄ®ÜÚÎØÃÇ®ÇÖÇÔÏÑÕÒ¦Õß®ÙÚÇÇÔËÖÏÙÚÎÓÏÇÑ¦ÇÚØ×ÔØÇÑÒËÃÕßÑÇÏ
¦ØÏÙÇÝÖÄÌÇÙÂÓÕßËÃÔÇÏËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÝÍÏÇÚÎ
ÊÎÓÏÕßØÍÃÇÔÁÜÔÓÕÔ¦ÊÜÔËÔÚÇÚÏÑÂÝÛËØÇÖËÃÇÝÔÇËÃÔÇÏÎÑÇÛÎÍÂÚØÏÇÔËßÓÕÔÕÒÕÍÃÇÝÑÇÏÔÚÇÚÏÑÂÝËØÇÖËÃÇÝÙÚÕ ÑÇÏÙÚÕÔ
ßÇÍÍËÒÏÙÓÄ®ÔÇÙÚÇÙÃÇ ÕÚÇÔÃÊÕßØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÓÃÇÑÇÚ¦ÍËÔÏÑÂ
ÕÓÕÒÕÍÃÇÑÕØßÌÇÃÇËÔÚÇÚÏÑÕÒÄÍÕ
ÇÒÒ¦ÑÇÏ¦ÔÛØÜÖÕÖÕßÁÊÜÙËÓ¦-

ÞÎÙÚÎÔÖØ×ÚÎÍØÇÓÓÂÚÎÝ¡
ÚÕßßÇÍÍËÒÏÙÓÕÆ®

– Ας πούμε ότι η κ. Κοτανίδου
θα είναι «ο Τσιόδρας των ΜΕΘ»;
¶ÔÑÇÏÕÑ¦ÛËËÖÏÙÚÂÓÕÔÇÝ
ÁÞËÏÚÎÊÏÑÂÚÕßÇßÛÆÖÇØÑÚÎÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇÚÕÔÊÏÑÄÚÕßØÄÒÕÑÇÏ
ÚÎÊÏÑÂÚÕßÐËÞÜØÏÙÚÂÖØÕÙÌÕØ¦
ÙÚÕ±ÔÇÏÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÓËÔÇÚÕ
ÛÁÙÕßÓËÑÇÏÁÚÙÏ

– Αναφέρατε πρόσφατα ότι έρχεται ένα καλοκαίρι με πολλή δουλειά. Μπορείτε να μας πείτε ποιες
άλλες παρεμβάσεις προγραμματίζετε για το σύστημα Υγείας;
¶;VÓÁÒÒÕÔÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÚÇÏÚÎ
ÙÚÏÍÓÂÖÕßÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÓÏÇÇÖÄÌÇÙÎ ÇÏÙÚÎÔÇÖÄÌÇÙÂÓÇÝÎ
ÒÁÐÎÑÒËÏÊÃËÃÔÇÏÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎ®
ÇÈÇÊÃÙÕßÓËÍØÂÍÕØÇÇÒÒ¦ÄÞÏ
ÈÏÇÙÚÏÑ¦©ÏÑÏÔÂÙËÏÝÙÚÏÝÕÖÕÃËÝ
ÛÇÖØÕÞÜØÂÙÕßÓËÁÞÕßÔÜÝËÐÂÝ!
ÐÏÕÒÄÍÎÙÎÚÜÔÓÁÚØÜÔÖÕßËÒÂÌÛÎÙÇÔÚÜÔÖØÜÚÕÑÄÒÒÜÔÚÕß
ÞØÄÔÕßÇÖÄÑØÏÙÎÝÑÇÏÚÕßÈÇÛÓÕÆËÚÕÏÓÄÚÎÚÇÝßÍÑØÄÚÎÙÎÖÏÚØÕÖÂÝÍÏÇÚÕÔÙÞËÊÏÇÙÓÄÑÇÏÚÎÔ
ÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃÇËÔÄÉËÏËÔÄÝÖÏÛÇÔÕÆ
ÊËÆÚËØÕßÑÆÓÇÚÕÝÙÚÎÔÕÖÕÃÇÛÇ
ÙßÓÓËÚÁÞËÏÎÖÕÒÏÚÏÑÂÎÍËÙÃÇÚÕß
ßÖÕßØÍËÃÕß±ÍËÃÇÝÊÏÕÏÑÎÚÁÝÚÜÔ
±ÍËÏÕÔÕÓÏÑ×ÔËØÏÌËØËÏ×Ô©¢
¢¬  ±ÑÇÏÈÁÈÇÏÇÎ
ÂÊÎßÖ¦ØÞÕßÙÇËÖÏÚØÕÖÂÒÕÏÓÜÐÏÕÒÄÍÜÔÆÙÚÇÙÎÇØÇÚÎØÎÚÎØÃÕßÊÏËÛÔ×ÔËØËßÔÎÚÏÑ×ÔËÐËÒÃÐËÜÔÙÚÕÔÚÕÓÁÇÚÕßÌÇØÓ¦ÑÕßÑÇÏ

– Πώς κρίνετε τη στάση
εκπροσώπων της αντιπολίτευσης όλο αυτό το
διάστημα σε ό,τι αφορά
τη διαχείριση της κρίσης από το υπουργείο
και την απόκριση του
συστήματος Υγείας;

– å{ÚÒÐÑ{Ì³{i~¨Ëi
ÑÈ³Ê³iØÙiÐÌ{ÑØÈoÉËÑØ
ÌÈ~{ÙÖÉÑ~Ñ{TÒÚi~ÑÑÚ¨{ÉØÇÓØV
ÐÑØÓ×É¨ÉÌÜÈØ{~³Ò1ÓÜÑÉ~×¨Ò³i
{~ÑËiÊÐÈ~Ñ{³{Ø
ÉÈTÑ¨{³ËÉØÐÈo{ÑÌÜÉØ
ÑÈ³ÓØ³{ØÖT¨Ñ{ÐÉØ~Ñ{
ÈÉÖÚÈÉØ×ÓØ(Ü{³{~VÉ{³iÐÌV{Ñ³¨
~Ñ{~È¨ËØÜ{³å³ÉÜÖÑ¨Ñ~Ñ³ÑÚÊ~io{Ñ
³ÐÓÜÜ ³Òi³È³ÐÉÒ¨TiÈoÉËÑØ.4,=å~Ñ{
³ÓØÈÈ¨oÖ4oÉËÑØ~
åÙ¨ÓÑ:ÑÚÖVÉËÑ{ÐËÑ
ÑÌÑÈ³ÓØ
ÚÜÔËÓÈÕÒÃÜÔÍÏÇÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄ
ÎÓÏÕßØÍÃÇÓÏÇÝÓÄÔÏÓÎÝÇÒßÙÃÊÇÝÖØÕÓÎÛËÏ×ÔÓÁÙÜÔÇÚÕÓÏÑÂÝ
ÖØÕÙÚÇÙÃÇÝÆÔÛËÙÎÕÓ¦ÊÇÝËØÍÇÙÃÇÝÓËÙÚËÒÁÞÎÚÕßßÖÕßØÍËÃÕß
±ÍËÃÇÝÌÇØÓÇÑËßÚÏÑ×ÔËÚÇÏØËÏ×Ô
ÑÇÏÏÊÏÜÚÏÑ×ÔÑÒÏÔÏÑ×Ô©ÖÜÝÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔËÚËÎÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎÚÕß
±ÊËÔËÃÔÇÏÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÖËØÏÙÚ¦ÙËÜÔÇÒÒ¦ÚÕßÙÞËÊÏÇÙÓÕÆ
ÑÇÏÚÜÔÇÖÕÌ¦ÙËÜÔÖÕßÖÂØÇÓË

– Πώς θα προετοιμαστεί το ΕΣΥ
ώστε να αντιμετωπίσει ένα ενδεχόμενο δεύτερο κύμα επιδημίας
το φθινόπωρο;
¶ÞÕßÓËËÑÖÕÔÂÙËÏÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÕÙÞÁÊÏÕÊØ¦ÙÎÝÇÖÄÚÕÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÇÔÕß¦ØÏÕ©ÏÈÇÙÏÑÁÝ
ÚÕßÍØÇÓÓÁÝÊËÔÇÒÒ¦àÕßÔ¡ËÚÎÔ
ËÓÖËÏØÃÇÖÕßÇÖÕÑÚÂÙÇÓËÌÏÒÕÊÕÐÕÆÓËÔÇËÃÓÇÙÚËÇÑÄÓÇÑÇÒÆÚËØÕÏØ×ÚÕÔÖËØÏÙÙÄÚËØËÝ¡

ÑÇÏ¡¢ËÆÚËØÕÔÔÁÕÖØÕÙÜÖÏÑÄÙÚÕ±¬ØÃÚÕÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏËÓÈÕÒÏÇÙÓÕÃÍÏÇ/5¬Õ 
ËÓÈÕÒÏ¦ÙÇÓËËÑÇÚÖÇØÇÖ¦ÔÜ
ÙßÓÖÕÒÃÚËÝÓÇÝÇÖÄÚÕÑÇÏ
ÌÁÚÕÝÌÏÒÕÊÕÐÕÆÓËÔÇÖ¦ÓËÇÑÄÓÇ
ÑÇÒÆÚËØÇ¬ÁÚÇØÚÕÔËÖÏÓÕØÌÜÚÏÑ¦
ÙËÓÏÔ¦ØÏÇÓËÞØÂÙÎÚÎÝÉÎÌÏÇÑÂÝ
ÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÙËÏÇÚØÕÆÝÔÕÙÎÒËßÚÁÝÑÇÏÖÇØÇáÇÚØÏÑÄÖØÕÙÜÖÏÑÄ
ÁÓÖÚÕÔÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÊÏÕÏÑÂÙËÜÔ
ÊÏËßÛÆÔÙËÜÔÑÇÏÊÕÓ×ÔÎÓÇÙÃÇ
ÄÓÜÝÊËÔÁÞËÏÓÄÔÕÚÕ±ÇÒÒ¦
ÚÕ¡ÏÇÔÇÙÚÇÛÕÆÓËÄØÛÏÕÏ
ÑÇÏÊßÔÇÚÕÃÖØÁÖËÏÔÇËÖÏÊËÃÐÕßÓË
ÑÕÏÔÜÔÏÑÂßÖËßÛßÔÄÚÎÚÇÎÒÇÊÂ
ÔÇËÌÇØÓÄÙÕßÓËÚÇÓÁÚØÇÇÚÕÓÏÑÂÝßÍÏËÏÔÂÝÌßÙÏÑÂÝÇÖÄÙÚÇÙÎÝ
ÖØÕÌÆÒÇÐÎÝÑÇÏÖØÕÙÚÇÙÃÇÝ

– Σε αυτή την κρίση χαρακτηρίστηκε το προσωπικό των νοσοκομείων του ΕΣΥ ως οι «ήρωες πίσω από τις μάσκες». Εχει σκεφθεί
η πολιτεία να τους ανταμείψει;
¶©Ï¦ÔÛØÜÖÕÏÚÕß±ÏÇÚØÕÃ
ÔÕÙÎÒËßÚÁÝÖÇØÇáÇÚØÏÑÄÖØÕÙÜÖÏÑÄÄÒÕÏÕÏËÖÇÍÍËÒÓÇÚÃËÝßÍËÃÇÝÁÊÜÙÇÔÓËÇßÚÇÖ¦ØÔÎÙÎÚÕÔ
ÑÇÒÆÚËØÄÚÕßÝËÇßÚÄÇÔÚÇÓÕÏÈÂ
ÚÕßÝËÃÔÇÏÇÐÏÇÑÂÓÇÝßÖÕÞØÁÜÙÎ
ÁÒÕßÓËÔÇÊ×ÙÕßÓËÁÔÇÓÂÔßÓÇ
ÙÚÎÔÁÇÍËÔÏ¦ÍÏÇÚÕÚÏÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦
ÇÐÃàËÏÙÚÎàÜÂÑÇÏÔÇÇÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÓËÚÇÖØÄÚßÖÇÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝÊÎÓËÇÖÄÌÇÙÎ
ÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÁÞÕßÔÒ¦ÈËÏ
ÁÑÚÇÑÚÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂËÔÃÙÞßÙÎËÔ×
ÓËÒËÚ×ÔÚÇÏÑÇÏ¦ÒÒÕÏÚØÄÖÕÏËÖÏÈØ¦ÈËßÙÂÝÚÕßÝÏÇËÓÁÔÇÇßÚÕÃ
ÖÕßÊÕÆÒËÉÇÔÙÚÏÝ¡ÑÇÏÙÚÏÝ
ÓÕÔ¦ÊËÝ*6=0+ ÍÏÇÔÇÙ×ÙÕßÔ
ÙßÔÇÔÛØ×ÖÕßÝÓÇÝËÃÔÇÏÕÏ¦ÍÏÕÏ
ÚÎÝÊÏÖÒÇÔÂÝÖÄØÚÇÝ®

– Tους τελευταίους δύο μήνες
έχουν γίνει χιλιάδες προσλήψεις
στο ΕΣΥ με συμβάσεις ορισμένου
χρόνου. Τι θα γίνει όταν λήξει η
κρίση με αυτό το προσωπικό που
βοήθησε αυτή την περίοδο;
¶ßÍËÏÕÔÕÓÏÑÂÑØÃÙÎÖÕßÈÏ×ÔÕßÓËÓÇÝÁÊÜÙËÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇ
ÔÇËÔÏÙÞÆÙÕßÓËÚ¦ÞÏÙÚÇÚÕ±
©ÏÖØÕÙÒÂÉËÏÝÙËÔÕÙÕÑÕÓËÃÇÑÇÏ
ÑÁÔÚØÇßÍËÃÇÝÁÞÕßÔÂÊÎÐËÖËØ¦ÙËÏÚÏÝÄÚÇÔÕÇØÞÏÑÄÝ
ÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÓÄÝÂÚÇÔ¡ÏÇ
ÙÇÌÂÝÇÖÄÊËÏÐÎÄÚÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÚÕß ßØÏ¦ÑÕß¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÊËÔÒÕÍ¦ØÏÇÙËÚÕÑÄÙÚÕÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇ
ËÔÏÙÞÆÙËÏÙËÁÓÉßÞÕÊßÔÇÓÏÑÄÚÏÝ
ÓÕÔ¦ÊËÝßÍËÃÇÝÙËÄÒÎÚÎÞ×ØÇ
ÇÒÆÉÇÓËÖ¦ÍÏËÝËÒÒËÃÉËÏÝÚÕß
ÖÇØËÒÛÄÔÚÕÝËÔÏÙÞÆÕÔÚÇÝÇÖÕÌÇÙÏÙÚÏÑ¦ÑØÃÙÏÓÕßÝÚÕÓËÃÝÚÕß
ÙßÙÚÂÓÇÚÕÝ±ÍËÃÇÝÄÖÜÝÕÔÕÙÎÒËßÚÏÑÄÝ¬ÎÔËÖÄÓËÔÎÓÁØÇ
ÚÎÝÑØÃÙÎÝËÃÔÇÏÊÁÙÓËßÙÎÚÎÝ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÝÖÜÝÛÇÓÕÔÏÓÕÖÕÏÎÛÕÆÔÙÚÕ±ÄÒÕÏÕÏËÖÏÑÕßØÏÑÕÃ
ÔÕÙÎÒËßÚÁÝ¶ßÖÕÒÕÍÃàÕÔÚÇÏÖËØÃÖÕßÙÂÓËØÇ¶ËÔ×ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏ
ÙÚÕÚËÒÏÑÄÙÚ¦ÊÏÕÖØÄÙÒÎÉÎÝ 
ÓÄÔÏÓÕÏÏÇÚØÕÃ

ΑΠΟΨΗ

Τίποτα δεν κρίθηκε, η προσπάθεια συνεχίζεται
Του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΣΑΚΡΗ*

Η έγκαιρη ÒÂÉÎÚÜÔÖØÜÚÄÍÔÜØÜÔ
ÓÁÚØÜÔÖËØÏÕØÏÙÓÕÆÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÑÇÏÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝÑÇÛ×ÝÑÇÏÎßÖÕÊËÏÍÓÇÚÏÑÂÖØÕÙÇØÓÕÍÂÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝ
ÑÕÏÔÜÔÃÇÝÓËÇßÚ¦ßÖÂØÐÇÔÑÇÛÕØÏÙÚÏÑÕÃÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÍÏÇÚÎÓÁÞØÏ
ÙÂÓËØÇÖÕØËÃÇÚÎÝËÐ¦ÖÒÜÙÎÝÚÎÝ
*6=0+ ÙÚÎÞ×ØÇÓÇÝ¥ÙÚÄÙÕ
ÎËÖÏÚßÞÃÇÚÕßÁØÍÕßËÒÁÍÞÕßÚÎÝ
ÖÇÔÊÎÓÃÇÝÛÇÑØÏÛËÃÇÖÄÚÕÔÈÇÛÓÄÙßÓÓÄØÌÜÙÂÝÓÇÝÓËÚÇÓÁÚØÇÙÚÇÊÏÇÑÂÝËÖÇÔÇÌÕØ¦ÝÖÕß
ÇÔÇÑÕÏÔ×ÛÎÑÇÔÚÎÔ¬ØÃÚÎÇÖÄÚÕÔ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÇÖÄÚÎÔÇÚÕÓÏÑÂ
ßÖËßÛßÔÄÚÎÚÇÖÕßÛÇËÖÏÊËÃÐÕßÓË
ÑÇÏÇÖÄÚÎÔÕØÛÂËÖÏÊÎÓÏÕÒÕÍÏÑÂ
ËÖÏÚÂØÎÙÎ
Ο σχεδιασμός ÚÎÝÇÖÕÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÝ
ÚÜÔÓÁÚØÜÔÂÚÇÔ¦ÙÑÎÙÎÖÕÒÆÖÏÕ
ÙÆÔÛËÚÎÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËËÑËÃÔÕÔ
ÚÎÝËÖÏÈÕÒÂÝÚÕßÝßÚÄÕÌËÃÒËÚÇÏ
ÙÚÎÔßÉÎÒÂÓËÚÇÊÕÚÏÑÄÚÎÚÇÓÏÇÝ
Ñ¦ÛË¦ÒÒÕÖÇØ¦ÂÖÏÇÝÔÄÙÕßÍÏÇ

Ενα βήμα τεράστιας σημασίας στη νέα κανονικότητα είναι να εκπαιδευτούμε στη σωστή
χρήση της μάσκας.
ÚÎÔÕÖÕÃÇÎËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂËÓÖËÏØÃÇËÃÔÇÏÇÑÄÓÇÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÎÇØ¦ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÁÞÕßÓËÇØÑËÚ¦
ÙÚÕÏÞËÃÇÙÚÎÊÏ¦ÛËÙÂÓÇÝÍÏÇÚÎ
ÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÚÕßÏÕÆÑÇÏÚÎÔÇÖÇÏÚÕÆÓËÔÎÖËØÃÛÇÒÉÎÊËÔËÃÓÇÙÚË
ÇÑÄÓÇÙËÛÁÙÎÔÇÑ¦ÔÕßÓËÇÙÌÇÒËÃÝÖØÕÈÒÁÉËÏÝÙÞËÚÏÑ¦ÓËÌÇØÓÇÑËßÚÏÑÁÝÓËÛÄÊÕßÝÖØÄÒÎÉÎÝ
ÑÇÏÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÝßÙÚßÞ×ÝÙßÔËÞÃàËÚÇÏÎÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÜÝÖØÕÝ
ÚÕÔÞØÄÔÕËÌÇØÓÕÍÂÝËÐËÏÊÏÑËßÓÁÔÜÔÛËØÇÖËßÚÏÑ×ÔÙÞÎÓ¦ÚÜÔ
ÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÕÆ
ÑÇÏÞÜØÃÝÖÇØËÔÁØÍËÏËÝËÓÈÕÒÃÕß
ÚÎÔßÏÕÛÁÚÎÙÎÇÐÏÄÖÏÙÚÜÔËÒÁÍÞÜÔÇÔÚÏÙÜÓ¦ÚÜÔÑÇÏÚÁÒÕÝÇßÚÂ

ÑÇÛÇßÚÂÔÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÇÔÕÙÃÇÝ

Κατά συνέπεια, ÓËÚÎÔ¦ØÙÎÚÕß
SVJRKV^UÊËÔÑÒËÃÔËÏÎÖÇØÁÔÛËÙÎÓÏÇÝÖËØÏÄÊÕßÑØÃÙÎÝÖÕßÖÇØÂÒÛËÇÒÒ¦ÊÃÔËÚÇÏÚÕÓÂÔßÓÇÚÎÝ
ÙÚÇÊÏÇÑÂÝÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝÓÏÇÝ
ÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÝÙÚÎÔÕÖÕÃÇÎ
ÇÚÕÓÏÑÂËßÛÆÔÎÁÞËÏÏÊÏÇÃÚËØÎÙÎÓÇÙÃÇàÜÂÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÑÇÏÎÉßÞÕÒÕÍÃÇÚÜÔÖÕÒÏÚ×ÔÛÁÒÕßÓËÑÇÏ
ËÖÏÈ¦ÒÒËÚÇÏÔÇËÖÇÔÁÒÛÕßÔÙËÓÏÇ
ÔÁÇÑÇÔÕÔÏÑÄÚÎÚÇÇÖÄÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÄÓÜÝÊËÔÛÇÓÇÝÊÏÇÌËÆÍËÏÎËÖÃÍÔÜÙÎÄÚÏÇßÚÄÝÕÏÄÝÂØÛËÍÏÇÔÇ
ÓËÃÔËÏÑÇÏÄÚÏÖØÁÖËÏÄÒÕÏÔÇÙßÔËÞÃÙÕßÓËÔÇÙßÓÖËØÏÌËØÄÓÇÙÚËÙÇÔ
ÙÏÜÖÎÒÕÃ®ÊÎÒÇÊÂÇÙßÓÖÚÜÓÇÚÏÑÕÃÌÕØËÃÝÚÕß©ÑÃÔÊßÔÕÝËÔÄÝ
ÊËÆÚËØÕßÑÆÓÇÚÕÝËÒÒÕÞËÆËÏÇÔ¦
Ö¦ÙÇÙÚÏÍÓÂ

Δεν υπάρχουν ÓÇÍÏÑÁÝÙßÔÚÇÍÁÝÍÏÇ
ÚÕÔÁÒËÍÞÕÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÖØÁÖËÏ
ÓÄÔÕÔÇÖØßÚÇÔËÆÙËÏÎÑÕÏÔÂÒÕÍÏÑÂÙÚÎÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÓÇÝÑÇÏÔÇ
ÓËØÏÓÔÂÙÕßÓËÍÏÇÚÎÔÕßÙÏÇÙÚÏÑÂ

ËÐÕÏÑËÃÜÙÂÓÇÝÓËÚÕßÝÚØÄÖÕßÝ
ÇÚÕÓÏÑÂÝÑÇÏÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÛÜØ¦ÑÏÙÎÝÁÔÇÔÚÏÚÕßÏÕÆ©ÏËÖÏÚßÞÎÓÁÔËÝÊÏËÛÔËÃÝÖØÇÑÚÏÑÁÝÙÚÇÊÏÇÑÂÝ
ËÖÇÔÇÌÕØ¦ÝÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑÇÏ
ÑÕÏÔÜÔÏÑÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÈÇÙÃàÕÔÚÇÏÙÚÕËÐÂÝÚØÃÖÚßÞÕ!ÓÁÚØÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÇÖÄÙÚÇÙÎÝÇÚÕÓÏÑÂßÍÏËÏÔÂÑÇÏÙÜÙÚÂÞØÂÙÎÚÎÝÓ¦ÙÑÇÝ
ÙÚÕßÝÑÒËÏÙÚÕÆÝÊÎÓÄÙÏÕßÝÞ×ØÕßÝ
ËÔËÃÔÇÏÚßÞÇÃÕÄÚÏÞ×ØËÝÓËÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎËÓÖËÏØÃÇÙÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎËÖÏÊÎÓÏ×Ô:(9:4,9:
ÁÞÕßÔÂÊÎÇÖÕÑÇÚÇÙÚÂÙËÏÓËÍ¦ÒÕ
ÓÁØÕÝÚÎÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚ¦ÝÚÕßÝ

Στην Ελλάδα ÙßÍÑËÔÚØ×ÔÕßÓËÖÕÒÒ¦
ÇÏÙÏÄÊÕÐÇÙÚÕÏÞËÃÇÍÏÇÔÇËÒÁÍÐÕßÓËÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇÞÕßÓËÖØ¦ÐËÏ
ËÍÑÇÃØÜÝÑÇÏÓËÚÕÔÙÜÙÚÄÚØÄÖÕ
ÑÕÏÔÜÔÃÇÓÇÝËÃÔÇÏÖÒÁÕÔËÑÖÇÏÊËßÓÁÔÎÑÇÏÙËËÍØÂÍÕØÙÎÜÝÖØÕÝ
ÚÕÔÑÇÛÕØÏÙÚÏÑÄØÄÒÕÚÎÝÙÚÎÔËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÚÎÝÊÏÇÙÖÕØ¦ÝÚÕßÏÕÆ
ÖÃÙÎÝÁÞÕßÓËßÖ¦ØÐËÏÚßÞËØÕÃ!Õ
ÏÄÝËÐÇÖÒ×ÛÎÑËÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄ
ÓËÍËÜÍØÇÌÏÑ¦ÑÇÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÞÇ-

ØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÖÒÂÚÚÕÔÚÇÝÑßØÃÜÝ
ÚÇÖÕÒßÖÒÎÛÂÑÇÏÓËÍ¦ÒÎÝÑÏÔÎÚÏÑÄÚÎÚÇÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÑÁÔÚØÇÚÎÝ
ßØ×ÖÎÝÚÆÞÎÓÖÕØËÃÔÇÓÇÝ
ÈÕÎÛÂÙËÏÇÑÄÓÇÖËØÏÙÙÄÚËØÕËÏÊÏÑ¦ÚÕßÝËÖÄÓËÔÕßÝÓÂÔËÝËÔÄÉËÏÚÕßÑÇÒÕÑÇÏØÏÕÆ©ÓÜÝÚÃÖÕÚÇ
ÊËÔÓÖÕØËÃÔÇËÖÇÌÃËÚÇÏÙÚÎÔÑÇÒÂÓÇÝÚÆÞÎÑÇÏÚÃÖÕÚÇÊËÔÓÖÕØËÃ
ÔÇßÖÕÑÇÚÇÙÚÂÙËÏÚÎÔÕØÛÂÑÕÏÔÜÔÏÑÂÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÑÇÏÚÎÔÇÚÕÓÏÑÂËßÛÆÔÎÖÕÓÁÔËÏÔÇÑËÌÇÒÇÏÕÖÕÏÂÙÕßÓËÇßÚÂÚÎÔËÓÖËÏØÃÇ
Ñ¦ÔÕÔÚÇÝÚÕËÖÄÓËÔÕÈÂÓÇÚËØ¦ÙÚÏÇÝÙÎÓÇÙÃÇÝ!ÔÇËÑÖÇÏÊËßÚÕÆÓËÙÚÎÙÜÙÚÂÞØÂÙÎÚÎÝÓ¦ÙÑÇÝ
ÖÄÖÒËßØ¦ÝÏÇÚØÏÑÂÝÑÕÏÔÄÚÎÚÇÝ
ÛÇÓËØÏÓÔÂÙÕßÓËÍÏÇÚÎÔËÑÖÇÃÊËßÙÎÚÜÔÖÕÒÏÚ×ÔÓËÑ¦ÛËÊÏÇÛÁÙÏÓÕÚØÄÖÕÖÇØÇÓÁÔÕÔÚÇÝËÔÜÓÁÔÕÏ
ÑÇÏÙËÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÎÔÖÕÒÏÚËÃÇ

¬ÁÒÕÝÎËÖÏÚßÞÂÝËÌÇØÓÕÍÂÚÎÝ
ÇÖÕÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÝÚÜÔÓÁÚØÜÔÛÇÙßÔÊßÇÙÛËÃÓËÓËÛÄÊÕßÝËÖÏÊÎÓÏÕÒÕÍÏÑÂÝÑÇÏËØÍÇÙÚÎØÏÇÑÂÝËÖÏÚÂØÎÙÎÝ
ÇÆÐÎÙÎÚÕßÇØÏÛÓÕÆÚÜÔÊÏÇÍÔÜ-

ÙÚÏÑ×ÔÓÕØÏÇÑ×ÔËÒÁÍÞÜÔÙËÑÒËÏÙÚÁÝÊÕÓÁÝÑÇÏÙÚÎÔÑÕÏÔÄÚÎÚÇÁÞËÏ
ÇÖÕÚËÒÁÙËÏÊÏËÛÔ×ÝÓÏÇËÖÏÚßÞÎÓÁÔÎÖØÇÑÚÏÑÂÑÇÏÕÏÖËØÏÙÙÄÚËØËÝ
ËßØÜÖÇáÑÁÝÞ×ØËÝÖØÕÙÇÔÇÚÕÒÃàÕÔÚÇÏÖØÕÝÇßÚÂÚÎÔÑÇÚËÆÛßÔÙÎ
©ËÑÚËÚÇÓÁÔÕÝÊËÏÍÓÇÚÕÒÎÖÚÏÑÄÝ
ÁÒËÍÞÕÝÇÔ¦ÍËÜÍØÇÌÏÑÂÖËØÏÕÞÂ
ÙÚÎÞ×ØÇÓÇÝÙßÓÖÚÜÓÇÚÏÑ×ÔÑÇÏ
ÇÙßÓÖÚÜÓÇÚÏÑ×ÔÇÚÄÓÜÔÇÖÄÚÏÝ
ÖØ×ÚËÝÑÏÄÒÇÝÎÓÁØËÝÞÇÒ¦ØÜÙÎÝ
ÚÜÔÓÁÚØÜÔÑÇÏÎÙßÔËÞÂÝÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÚÜÔËßØÎÓ¦ÚÜÔÈ¦ÙËÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÜÔÊËÏÑÚ×ÔÇÔÇÌÕØ¦ÝÇÖÕÚËÒÕÆÔÚÇÑßØÏÄÚËØÇÑØÏÚÂØÏÇËÐÁÒÏÐÎÝ
ÚÎÝÖÕØËÃÇÝÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝ¶ÇÒÒ¦
ÑÇÏÕÊÎÍÄÍÏÇÚÎÔÖËØÇÏÚÁØÜÇÖÕÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÚÜÔÖËØÏÕØÏÙÓ×ÔÂÍÏÇ
ËÔÊËÞÄÓËÔËÝÊÏÕØÛÜÚÏÑÁÝÑÏÔÂÙËÏÝ
ÓËËÖÇÔÇÌÕØ¦Ñ¦ÖÕÏÜÔÓÁÚØÜÔ

* Ο κ. Αθανάσιος Τσακρής (atsakris@
gmail.com) είναι καθηγητής
Μικροβιολογίας, διευθυντής
Εργαστηρίου Μικροβιολογίας
της Ιατρικής Σχολής, αντιπρύτανης
του ΕΚΠΑ.
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Εκείνο που νοσταλγώ περισσότερο...
Αναγνώστες της «Κ» μοιράζονται αναμνήσεις από την προ κορωνοϊού εποχή, τότε που τα απλά θεωρούνταν δεδομένα
Των ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗ
και ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

ÑÇÏÁÑÚÕÚËÖÎÍÇÃÔÇÓËÚØËÏÝÌÕØÁÝ
ÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇËÑÃÔÎÙËÔÇÑ¦ÔËÏ
ÌÃÒÕßÝÔÇÊÁÔËÚÇÏÓËÚÕÔÖØÕÖÕÔÎÚÂÚÕßËÍ×ËÃÞÇÈØËÏÓÏÇ×ØÇ
ÖÕßÞÇÒ¦ØÜÔÇÖËØÏÓÁÔÕÔÚ¦ÝÚÕÔ
ÔÇÚËÒËÏ×ÙËÏ¬ÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇÖÕß
ÁÑÒËÏÙÇÔÚÇÙÞÕÒËÃÇÙÚÇÓ¦ÚÎÙÇÔ
ÑÇÏÕÏÖØÕÖÕÔÂÙËÏÝÑÇÏÄÒÕÇßÚÄ
ÚÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÖÕßÓÁÔÕßÓËÙÖÃÚÏÓË
ØÜÚ¦ËÏÙÞËÊÄÔÑ¦ÛËÓÁØÇ!ÄÚË
ÛÇÐÇÔÇÈØËÛ×ÓËÚÎÔÕÓ¦ÊÇ"®

Εδώ και λίγες ÎÓÁØËÝÇÖËßÛÆÔÇÓË
ÙËËÙ¦ÝÚÕßÝÇÔÇÍÔ×ÙÚËÝÓÇÝÓÏÇ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÖØÄÙÑÒÎÙÎ§ÇÓÕÏØÇÙÚËÃÚËÓÇàÃÓÇÝÓÏÇÇÔ¦ÓÔÎÙÎ
ÖÕßÔÕÙÚÇÒÍËÃÚËÇÖÄÚÎàÜÂÖØÏÔ
ÇÖÄÚÕÐÁÙÖÇÙÓÇÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝ
ÇÔÚÇÖÄÑØÏÙÎÂÚÇÔÓËÍ¦ÒÎÇÖÄ
ÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÈÃÔÚËÕÑËÃÓËÔÇÇÖÄ
ÄÒÎÚÎÔÒÒ¦ÊÇÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÚÏÍÓÁÝÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÁÝÓË
ÌÃÒÕßÝÑßØÏÇÑ¦ÚÏÑÇÚØÇÖÁàÏÇÑÇÏ
ÍÒÁÔÚÏÇÙÚÕÞÜØÏÄÖ¦ØÚÏÙßÔÇßÒÃËÝÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝÚÇÐÃÊÏÇÒÒ¦
ÑÇÏÑ¦ÖÕÏËÝÚÄÙÕÓÎÞÇÔÏÑ¦ËÖÇÔÇÒÇÓÈÇÔÄÓËÔËÝÑÇÛÎÓËØÏÔÁÝÙÚÏÍÓÁÝÖÕßÊËÔÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÓËÔÇ
ÌÇÔÚÇÙÚÕÆÓËÖÕÚÁÖÜÝÛÇÓÇÝ
ÒËÃÉÕßÔÄÖÜÝÓÏÇÓËÚÇÑÃÔÎÙÎ
ÓËÚÕÓËÚØÄÂÎÇÔÇÓÕÔÂÍÏÇÚÕ
ÖØÜÏÔÄÙÞÕÒÏÑÄ
¡ÕÏØÇàÄÓÇÙÚËÙÚÎÔÁÔÚßÖÎ
ÑÇÏÑßØÃÜÝÙÚÎÔÎÒËÑÚØÕÔÏÑÂÁÑÊÕÙÎÚÎÙßÓÓËÚÕÞÂÙÇÝÙÚÎÔ
ÇÔ¦ÍÑÎÄÒÜÔÓÇÝÔÇÐÇÔÇÈØÕÆÓË
ÚÎàÜÂÓÇÝÄÖÜÝÚÎÔÇÌÂÙÇÓË

Φάνης Πανταζής

Ρένα Παπαντωνίου
Τα χέρια ÚÎÝÍÏÇÍÏ¦ÝÓÕßÚ×Ô"
ËÔÓÕßËÃÖËÖÕÚÁ¬ÕÑØÇÚÕÆÙË
ÓßÙÚÏÑÄÒÎÙÏ¦àËÏÚÇËÑÇÚÄ¬ÎÔ
ËÃÊÇÚËÒËßÚÇÃÇÌÕØ¦ÖØÏÔÇÖÄÚÎÔ
ÑÇØÇÔÚÃÔÇËÔÓËÛßÓ¦ÚÇÏÖÏÇ
ÇÒÒ¦ÚÎÛßÓ¦ÓÇÏËÍ×ÑÇÏËÖËÏÊÂ
ÇÍÇÖÕÆÙÇÖ¦ÔÚÇÚÇÞÁØÏÇÚÎÝÚÇ
ÌÜÚÕÍØ¦ÌÏÙÇÍÏÇÔÇÓÎÔÐËÞ¦ÙÜ
ÚÇÄÓÕØÌ¦ÚÎÝÊ¦ÞÚßÒÇ¡ËÑØ¦ÚÎÙÇÔÓËÞÇáÊÁÉÇÔÓËÚ¦ÏÙÇÔ
ÓËÞÄØËÉÇÔÓËÓ¦ÒÜÙÇÔÓËÖÇØÄÚØßÔÇÔÓËÐËÖØÕÈÄÊÏÙÇÔ ÇÏ
ÕÓÄÔÕÝÚØÄÖÕÝÚ×ØÇÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈËÏ
ÖÄÙÕÚÕËÑÚÏÓ×ËÃÔÇÏÔÇÚÇÑØÇÚ×ËÍ×²ÁØÏÇÖÇØÂÍÕØÇËÔÛÇØØßÔÚÏÑ¦ÏÇÔÇÓÎÔÇÏÙÛÇÔÄÓÇÙÚËÓÄÔËÝ ÇÏÚÎÔ¦ÒÒÎÌÕØ¦ÛÇ
ÚÎÝÈ¦ÉÜÚÇÔÆÞÏÇ¬ÎÝÇØÁÙÕßÔ
ÖËØÏÖÕÏÎÓÁÔÇ

Ιωάννα Γεωργοπούλου
Μία παράσταση ÙÚÎÔÖÃÊÇßØÕÊËÔ
ËÃÔÇÏÇÖÒ¦ÁÔÇÛÁÇÓÇËÃÔÇÏÓÏÇ
ËÓÖËÏØÃÇ¢ÁÚÕÝÇßÚÂÎËÓÖËÏØÃÇ
ÓÖÇÃÔËÏÙËËÑÑØËÓÄÚÎÚÇ¦ÔÚÇ
ÎÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÚÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝ
ÚÕß¢ËÙÚÏÈ¦ÒÂÚÇÔÓÏÇÇÌÕØÓÂÔÇ
ÑÇÔÕÔÃÙÜÓËÇÍÇÖÎÓÁÔÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÓÏÇÙÆÔÚÕÓÎËÑÊØÕÓÂ¡ÃÇ
ÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÍÏÇÔÇÓÕÏØÇÙÚÕÆÓË
ÚÕÚËÚÁØÏÙÓÇÚÜÔÚàÏÚàÏÑÏ×ÔÚÕ

«Μια παράσταση ³i ËÙÑÈ¨ÙÉÉËÑ{ÑÜÒÓÑÚÓÑÐÑVÉËÑ{Ð{ÑÉÐÉ{¨ËÑuo{Ñ³iÒÑÉ¨oÖÜÈt0ÑTÓ¨{Ñ³iØo{Ño{ÒØÐÈuVÑÌ³i,ÓÑ(ÑÑ³ËÈÒÙÉÂ{Òt(Ì³ÉÚÑÂÑÑK¨ÉÚÐÉ³iÐÒÙÑ«u¨³ÒÉ{³ÛiÐÊ³¨i0Ç{³iÉÂÒT¨Øo{Ø³È~Ò³ÙÉÂ{Ò

ËØÏÕØÏÙÓÁÔÕÝÙÚÕÙÖÃÚÏÖÁØÇÇÖÄÚÇËÍÍÄÔÏÇÇßÚÄÖÕßÓÕß
ÁÒËÏÉËÑÇÏÖÕßÇÔÇÖÕÒ×ÂÚÇÔÇßÚÂÎËÚÂÙÏÇÙÆÔÇÐÎÙÞËÊÄÔÖ¦ÔÚÇÚÎÔÖËØÃÕÊÕÖØÏÒÃÕßÕßÔÃÕß
ÑÇÏÎÞÇØ¦ÚÎÝÇÔÊØÕÖÇØÁÇÝÚÜÔ
ÙßÓÓÇÛÎÚ×ÔÑÇÏÌÃÒÜÔÖÕßÑÇÏ
Ú×ØÇÇÑÄÓÎÓËÚ¦ÚÄÙÇÞØÄÔÏÇ
ÊËÔÞÄØÚÇÙÇÔÔÇÍÔÜØÃàÕßÔÔÁÕßÝÂÔÇÐÇÔÇËÖÏÙÑÁÖÚÕÔÚÇÏÍÔ×ØÏÓÕßÝÚÄÖÕßÝ©ÏÑÕßÈÁÔÚËÝÙÚÕ
ÈÇÔÕÏÖØÕÚØÕÖÁÝÔÇÓÎÊÕÆÓË
ÑÇÏÇßÚÄÖÕßËÃÔÇÏÙÚÕÔÊØÄÓÕ
ÓÇÝ®ÕÏÇÔÇÒÆÙËÏÝÙÚÕÈØÇÊÏÔÄ
ÚØÇÖÁàÏÕÏÇÔÇÓÔÂÙËÏÝÇÖÄÚÕ
ÙÞÕÒËÃÕ¬ÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÍßØÃÙÇÓËÚÎÔÖËÏØÕÚÎ¡ÇÑËÊÕÔÃÇ
ÑÇÏÚÎØ¦ÑÎ¢ÁÚÕÝÖØÕÍØÇÓÓÇÚÃàÇÓËÔÇÖ¦ÓËÕÒÜÔÃÇÇÒÒ¦
ËÔÚÕÈ¦àÕßÓËÄÓÜÝÑ¦ÚÜ¬Õ
ËÃÔÇÏÑÕÔÚ¦ÌÜÚÕÍØÇÌÃÇ
ËÃÔÇÏÇÖÄÚÎÔÖËØßÙÏÔÂËÑÊØÕÓÂ
Ñ¦ÖÕÏÜÔÙßÓÓÇÛÎÚ×ÔÚÎÝÚ¦ÐÎÝ
ÚÕß»ÚÕß ÕÒÒËÍÃÕßÛÎÔ×Ô
ÙÚÎÔ ËÔÚØÏÑÂÑÇÏßÚÏÑÂ¡ÇÑËÊÕÔÃÇ

Στέφανος Παπαπαναγιώτου

Από αριστερά. ËÑÓÐiU~¨È×ÒV×³o¨Ñ×ËÇÉ{ÓÑÉÑ¨ÌÇÉÈoÒ¨{åÐÉ¨{~Ñ³ÐÉ³¨Ìå×¨¨ÙË³iÑ³Ò~Ñ{ ×iÌ~~ÑU$ÜÑoÖ¨ÑÌÓÑ³¨ÑÓÇ{oË³Ñ{VÐÉ×ËÜÈØÊÐÉ³i{~oÓÉ{ÑÑ¨ËÑÉ¨oÒÜÈUåËo{ÑVÑoÑØÙ¨ÌÐÈ0¨ÓTÉ{ØVÉ¨Ñ³ÒØVÑ³ÓTÉ{ØV³É¨ÐÑ³ËÇÉ{Ø
ÎÒÏÕÈÇÙÃÒËÓÇÚÕàËÙÚÄÇËØ¦ÑÏ
ÚÎÔÇÔ¦ÈÇÙÎÚÕÔÙßÔÜÙÚÏÙÓÄ
ÑÇÏÚÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂ®ËÖÏÒÕÍÂÛÁÙÎÝÓËÚÎÔËÒÖÃÊÇÄÚÏÛÇÇÔÚÇÖÕÑØÏÛÕÆÓËÖÔËÆÓÇÚÏÚËÑÇÏÙ×ÓÇÚÏ
ÙÚÎÔÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÚÜÔÇØÞÇÃÜÔ
ÚÕÛÁÇÚØÕÖÕßÙßÔÇÔÚÏÕÆÔÚÇÏ
ÇÔÇÓËÏÍÔÆÕÔÚÇÏÑÇÏÊÏÇÙÖËÃØÕÔÚÇÏ¦ÌÕÈÇÖÕÒÏÚÏÙÓÕÃÑÇÏÖÕß

ÕÈÂÞÇÝÊÏÇÞÁËÚÇÏÓËÚÇÞÆÚÎÚÇ
ÑÕØÜÔÕáÕÆÇÔÇÓÁÔÕßÓËÚÕÚØÃÚÕ
ÞÚÆÖÎÓÇÚÕßÑÕßÊÕßÔÏÕÆÏÍÕßØÏÁÝÖÕßÁÞÕßÓËÙÚÕÓßÇÒÄÓÇÝ
ÁÞÕßÔÇÔÇÚØÇÖËÃ

Εφη Κόκκα
Μου λείπουν ÎÈÄÒÚÇÙÚÇÓÇÍÇàÏ¦
ÕÏÌÃÒÕÏÓÇÝÙËÁÔÇÕßàËØÃÊÃÖÒÇ

ÙÚÎÛ¦ÒÇÙÙÇÚÇÓÇÛÂÓÇÚÇÍßÓÔÇÙÚÏÑÂÝÚÇÔÁÇÓÇÝÍØÇÌËÃÇ
ÖÕßÓÄÒÏÝÓËÚÇÑÕÓÃÙÇÓËÊËÔÖØÕÒ¦ÈÇÓËÔÇÞÇØÕÆÓËÚÕÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÄÚØÇÖÁàÏÙÚÕÙÖÃÚÏÚÎÝÍÏÇÍÏ¦Ý
ÑÇÏÚÕßÖÇÖÖÕÆÚÎÔ ÇÛÇØ¦ËßÚÁØÇÔÔÇÇÙÏÒËÃÇ§ÏÑÕÒÁÚÚÇ
ÑÇÏÎÓÂÚØÎÓÇÓ¦ÓÖÇÓÖ¦ ÜÔÙÚÇÔÚÃÔËØÞÕÔÚÃÇÑÇÏ²ØÂÙÚÕ

©ÒÕÏËÙËÃÝÓÕßÒËÃÖËÚËÄÒÕÏÓÇàÃ
ÑÇÏÕÏÊÁÑÇÙËÁÔÇÚØÇÖÁàÏÓÃÇ
ÇÛÇØ¦ËßÚÁØÇ

Δημήτρης Τζιώτης
Τέλη Ιανουαρίου ÁÑÇÔËÕËÐ¦ÞØÕÔÕÝÍÏÕÝÓÕßÚÕÖØ×ÚÕÓ¦ÛÎÓÇ
ÖÕÊÕÙÌÇÃØÕßÙËÁÔÇÔÙÆÒÒÕÍÕ
ÙÚÎÍËÏÚÕÔÏ¦ÓÇÝÔÛÕßÙÏ¦ÙÚÎÑË

Σας στέλνω ÚÕÇÍÇÖÎÓÁÔÕÓÕßÈÃÔÚËÕÖÕßÁÞÜÚØÇÈÂÐËÏÓËÚÕÑÏÔÎÚÄÓÕßÙÚÎ¦ÑßÔÛÕÙËIVH[WHY[`
ÚÕ ;ÕÈ¦àÜÙßÔÁÞËÏÇÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÓÁØËÝÙÚÕYLWLH[ÓÏÇÝÑÇÏ
ÓÕßÒËÃÖÕßÔÇßÚÁÝÕÏÇÔÁÓËÒËÝ
ÓÁØËÝÕÂÒÏÕÝÙÚÇÑÕØÓÏ¦ÓÇÝÎ
ÓÕßÙÏÑÂÙÚÇÇßÚÏ¦ÓÇÝÚÕÄÔÏÕ
ÜÝÓÄÔÏÓÕÞÇÒÃ®ÑÇÏÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏ
ÚØÏÍÆØÜÓÕßØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÄÓÜÝ

Αντωνία Τριχοπούλου
23 Ιανουαρίου 2020ÍËÆÓÇÓËÒÒÎÔÃÊÇ-\SIYPNO[ßÖÄÚØÕÌÕÙÚÎ
ÕÙÚ×ÔÎÙßàÎÚ×ÔÚÇÝÍÏÇÚÕÍÕÔÏÊÃÜÓÇÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔÇØÜÓÇÚÏÑ×ÔÌßÚ×ÔÓËÁÔÇÖÕÚÂØÏÇÙÆØÚÏÑÕÑØÇÙÃÚÇÔÔÇÖ¦ÜÖ¦ÒÏÚÕÔ
ÖØÃÒÏÕÇÒÒ¦±ÖÕÓÕÔÂÑÇÏÛÇ
ÁØÛÕßÔÍËÒÇÙÚÁÝÓÁØËÝ

Αναπολώντας τα τραπέζια, τους φίλους, τις βόλτες, τον... συνωστισμό
Κώστας Λαμπρόπουλος
Μέσα Φεβρουαρίου ÈØËÛÂÑÇÓËÓË
ÄÒÇÚÇÇÊÁÒÌÏÇÓÕßÑÇÏÚÏÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÁÝÓÇÝÙÚÕÞÜØÏÄÓÇÝÙÚÇÏÚÇØ¦ÒÜÔÇ¦ÈÈÇÚÕÈØ¦ÊßÓÇàËßÚÂÑÇÓËÙËÓÏÇÚÇÈÁØÔÇÈ¦ÒÇÓËÚÇ
ÉÎÚ¦ÙÚÎÙÕÆÈÒÇÈÍÂÑËÚÕÑÇÒÄ
ÑØÇÙÃÑÇÏÙÏÍ¦ÙÏÍ¦¦ØÞÏÙÇÔÔÇÓÇàËÆÕÔÚÇÏÙßÍÍËÔËÃÝÑÇÏÌÃÒÕÏ ¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂÖÁØÇÙÇÔÊÆÕÔËÇØÕÃ
ÓËÄØÍÇÔÇÑÇÏÐËÑÃÔÎÙËÚÕÍÒÁÔÚÏ
¬ÕÖÒ¦ÔÕÂÚÇÔÖÜÝÚÕ¦ÙÞÇÛÇ
ÇÔÚÇÓ×ÔÇÓËÐÇÔ¦©ÒÇ¦ÒÒÇÐÇÔ
ÄÓÜÝÕÏÌÃÒÕÏÇÖÄÚÕÞÜØÏÄÓ¦Ý
ÙÚÁÒÔÕßÔÈÃÔÚËÕÇÖÄÚÎÓÎÚÁØÇ
ÓÕßÖÕßËÃÔÇÏËÑËÃÓÄÔÎÚÎÝ©ÒÕÏ
ÇÔßÖÕÓÕÔÕÆÓËÍÏÇÚÕÖÄÚËÛÇÐÇÔÇÈØËÛÕÆÓËÄÒÕÏÓÇàÃÍÆØÜÇÖÄÚÕ
ÃÊÏÕÚØÇÖÁàÏ

Κώστας Λαμπρόπουλος: tÓ¨ÑÑÙÖÉÑ¨ËÐÉÌ¨oÑÑ~Ñ{ÂÉ~ËiÉ³oÜÓ³{uÑ¨{³É¨ÒtÈÜÉËÉ{ÓÑÒ¨³{ÐÉ×ËÜÈØuVÜÓÉ{iÑÜÜ{ÌiÑ¨ÑÜÒÐÈØ

Αφροδίτη Μαντά
Ολα γύρω ÇÖÄÁÔÇÚØÇÖÁàÏÍÃÔÕÔÚÇÏ¡ÕßÁÒËÏÉÇÔÖÕÒÆÕÏÌÃÒÕÏ
ÍÆØÜÇÖÄÁÔÇÚØÇÖÁàÏ©ÂÞÕÝÚÜÔ
ÖÕÚÎØÏ×ÔÎÓßØÜÊÏ¦ÚÕßÑØÇÙÏÕÆ
ÚÕÇÔËÖÇÃÙÛÎÚÕ¦ÍÍÏÍÓÇÇÔÛØ×ÖÜÔÖÕßÇÍÇÖ×ÎÓÇÚÏ¦ÖÕßÞ¦ÔËÚÇÏÙÚÕÔÑÇÒÕÑÇÏØÏÔÄÕØÃàÕÔÚÇ

ÁÔÇÝÞÕØÄÝÚÜÔÇÏÙÛÂÙËÜÔ©ÚÇÔ
ÄÒÇÇßÚ¦ÚÇÖÇØ¦ÐËÔÇÚËÒËÏ×ÙÕßÔ
ÛÁÒÜÔÇÖ¦ÜÙÚÕ¡ËÍÇÔÂÙÏÙÚÎ
ËßÑ¦ÊÇ§ÇÁÞÜÑÇÚÇÑÄÑÑÏÔÕ
ÖØÄÙÜÖÕÇÖÄÚÕÔÂÒÏÕÔÇËÃÔÇÏ
ÚÇÓÇÒÒÏ¦ÓÕß¦ÍØÏÇÇÖÄÚÕÇÒ¦ÚÏÚÎÝÛ¦ÒÇÙÙÇÝÔÇÑ¦ÚÙÜÙÚÎÔ

ÖÒËÑÚÂÑÇØÁÑÒÇÚÕßØØÃÑÕßÑÇÏ
ÔÇÓÎÔÙÑÁÌÚÕÓÇÏÓÄÔÕÔÇÔÏ×ÛÜ§ÇÁÞÜÓÇàÃÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÑÇÏ
ÌÃÒÕßÝÙÇÔÞÕØÄÑßÑÒÜÚÏÑÄËÔ
ËÃÔÇÏÇÖÇØÇÃÚÎÚÕÔÇÓÏÒ¦ÓËÁÚÙÏ
ÑÏÇÒÒÏ×ÝÎËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÍÃÔËÚÇÏ
ÓËÚÄÙÕßÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÕÆÝÑÇÏÓÇÍÏÑÕÆÝÚØÄÖÕßÝßÚÂÎËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÓÕÆÁÞËÏÒËÃÉËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÇÖÄÄÒÇ§ÇÑ¦ÛÕÓÇÏÓËÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÓÕßÑÇÏÔÇÓÏÒ¦ÔËÄÒÇ
ÍÆØÜÓÇÝ

Μαρία Γεωργάλου
Αίγινα 21/1/2018, ÇÍ×ÔÇÝÊØÄÓÕß¸Ü¦ÔÔÎÝ ÇÖÕÊÃÙÚØÏÇÝ¹ÚÕÔÊØÄÓÕ
¬ØÁÞËÏÝÖËØÖÇÚ¦ÝÇÔÚÁÞËÏÝÚËØÓÇÚÃàËÏÝ©ÓÄÔÕÝÇÔÚÃÖÇÒÕÝÕËÇßÚÄÝ
ÙÕß§ÇÐËÖËØ¦ÙËÏÚÇÄØÏÇÔÇËÃÔÇÏ
ÁÔÇÊËßÚËØÄÒËÖÚÕÖÏÕÍØÂÍÕØÕÝ
ÇÖÄÚÕÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÇÍ×ÔÇ©ÒÕÏ
ÓÇàÃÑÇÏÑÇÛÁÔÇÝÓÄÔÕÝÓËÚÎÔÉßÞÂÓËÚÕÙ×ÓÇ¯ÃÍÏÔÇËÃÔÇÏ
ÓÏÇÖÄÒÎÇÒÒÏ×ÝÙÂÓËØÇÞËÏÍÏÕØÚÂËØÏÙÙËÆËÏÞØ×ÓÇÖËØÏÙÙËÆËÏ

ÞÇØ¦ÔÛØÜÖÕÏÖÕßÁÞÕßÔÚËØÓÇÚÃÙËÏÚØÏÍßØÃàÕßÔÙÚÕßÝ¦ÊËÏÕßÝ
ÊØÄÓÕßÝÇÖÄÇßÚÕÑÃÔÎÚÇ ¦ÛÕÔÚÇÏ
ÑÕßØÇÙÓÁÔÕÏÙÚÇÙÕÑ¦ÑÏÇÚÎÝÇÖÕÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÚÎÔÕÓÕØÌÏ¦ÚÎÝÑÇÏÚÎ
ÔÃÑÎÚÕßÝÞÕßÔÑËØÊÃÙËÏÚÕÙÚÕÃÞÎÓÇÓËÚÕÔËÇßÚÄÚÕßÝ§ÇÏÇßÚÄ
ÂÚÇÔËßÚßÞÃÇ®ÁÍØÇÌÇÙÚÕÎÓËØÕÒÄÍÏÄÓÕßÚÄÚËÚ×ØÇÇÔÎÙßÞ×©
ÍÏÕÝÓÕßËÃÔÇÏÙÚÎÔÍÍÒÃÇÎÑÄØÎ
ÓÕßËÃÔÇÏÁÍÑßÕÝÑÇÏÚ×ØÇÚØÁÞÜ
ÔÇÖ¦ØÜÓ¦ÙÑÇÔÇÖØÕÒ¦ÈÜÔÇ
ÇÔÚÁÐÜÔÇÚÕßÝÐÇÔÇÊ×ÑÇÏÚ×ØÇ
ÚØÁÞÜÔÇÐÕØÑÃÙÜÚÕÑÇÑÄ

Λίνα Μπέμπη
Το ζευγάρι ÚÎÝÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÝÚÕÙßÔ¦ÔÚÎÙÇÙÚÕÓËÚØÄÖÁØßÙÏÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÚÇÔÔËÇØÕÃÓËØÏÑÇÔÕÃ
ÍÆØÜÙÚÇÊËÏÞÔÇÔÖÕÒÆÞÇÒÇØÕÃÑÇÏËÐÕÏÑËÏÜÓÁÔÕÏÓËÚÎÔÇÛÎÔÇáÑÂÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÙßàÎÚ×ÔÚÇÝ
ÍÏÇÉ×ÔÏÇÙÚÕÙÕÆÖËØÓ¦ØÑËÚÑÇÏ
¦ÒÒÇÚÁÚÕÏÇÇÙÂÓÇÔÚÇËÄÒÎÚÎ
ÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÊÏÇÊØÕÓÂÝÇßÚÄÝÚÎÝ
ÁÙÌÏÍÍËÚÇÊ¦ÞÚßÒÇÓËÚÄÙÎÁÔÚÇÙÎÖÕßËÃÞËÇÙÖØÃÙËÏÚÕÞÁØÏÚÕß
ËÔ×ÕÏÌÜÔÁÝÚÕßÝÖÇØÁÓËÔÇÔÇÖÕ-

ÒÆÚÜÝÂØËÓËÝÑÇÏÎÑÕßÈÁÔÚÇÞÇÒÇØÂÑÕÆÓÖÎÙÇÚÎÔÑ¦ÓËØÇÙÚÇ
ÍÄÔÇÚÇÑÇÏÚØ¦ÈÎÐÇÊÆÕÚØËÏÝÖÄàËÝ
ÞÜØÃÝÔÇÈÒÁÖÜÚÏÈÍ¦àÜÑÇÏÞÜØÃÝ
ÔÇÓËÖ¦ØÕßÔËÃÊÎÙÎ

Μανώλης Οικονόμου
Είναι ¦ÈÈÇÚÕÈØ¦ÊßÓ¦ÒÒÕÔÐÎÓËØ×ÓÇÚÇ ßØÏÇÑÂÝÑÇÏÐËÑÏÔ¦ÜÔÇ
ËÚÕÏÓ¦àÕÓÇÏÍÏÇÔÇÖ¦ÜÖËØÖÇÚ×ÔÚÇÝÙÚÕÑÁÔÚØÕÚÎÝÛÂÔÇÝÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕßÑÇÏÃÔÇÍÜÔÃÇ¢ÕØ¦ÜÚÕÓÖÕßÌ¦ÔÓÕßÖÇÃØÔÜÚÇ
ÑÒËÏÊÏ¦ÓÕßÑÇÏÑÒËÃÔÜÖÃÙÜÚÎÔ
ÖÄØÚÇÚÎÝËÏÙÄÊÕß©ÊØÄÓÕÝÁØÎÓÕÝÓËÚÇÑÃÚØÏÔÇÌ×ÚÇÚÎÝÖÄÒÎÝ
ÔÇÌÜÚÃàÕßÔÚÇ¦ÊËÏÇÖËàÕÊØÄÓÏÇ
¡ÂÔßÓÇÁÙÚËÏÒÇ"ÔÇØÜÚÏÁÓÇÏÊËÔ
ßÖ¦ØÞËÏÇÔ¦ÒÕÍÕÝÑÜÊÏÑÄÝÑÏËÖÏÙÚØÁÌÜÙÖÃÚÏÓÕß§ÇÓÏÇÙßÔÂÛËÏÇ
ÖÕßÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏ×ÄÚÏÁÞÜÑÏËÍ×
ÑÇÏÙßÓÖÒÎØ×ÔËÏÞØÄÔÏÇËØÞÄÓËÔÎÇÖÄÚÕÓÇÑØÏÔÄ


Καλλιόπη Χαραλάμπους
Αυτό ÓÕßÒËÃÖËÏÁÔÇÖ¦ØÚÏÓËÌÃÒÕßÝÁÒÜÙßÔÜÙÚÏÙÓÄÌÕÈ¦ÓÇÏ
ÑÇÏÔÇÚÕÍØ¦ÉÜ
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Οι πολίτες έξω, τα Ι.Χ. σε καραντίνα
Η μία μετά την άλλη, μεγάλες πόλεις επιλέγουν η επιστροφή στην κανονικότητα να γίνει από πιο «πράσινους» δρόμους
ÙÚÕËÐÂÝËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝÖÄÒËÏÝÙË
ÄÒÕÚÕÔÑÄÙÓÕÚÕÒÆÔÕßÔÓËÊÏÇÖÒÇÚÆÔÙËÏÝÖËàÕÊØÕÓÃÜÔ©ÏÊÏÇÖÒÇÚÆÔÙËÏÝÑÇÏÖËàÕÊØÕÓÂÙËÏÝ
ËÐßÖÎØËÚÕÆÔÑÇÏÚÕÔÙÚÄÞÕÚÎÝ
ÊÏ¦ÙÜÙÎÝÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝËÌÄÙÕÔÕÏÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝÙËÇÔÕÏÑÚÕÆÝÞ×ØÕßÝ
ËÔÁÞÕßÔÒÏÍÄÚËØÕßÝÑÏÔÊÆÔÕßÝ
ÇÏÙËÇßÚÂÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÚÇ
ÇßÚÕÑÃÔÎÚÇÇÖÕÊËÏÑÔÆÕÔÚÇÏÒÃÖÕÝ®ÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÌÆÍËÏ×ÙÚËÔÇ
ÇÖÒÜÛÕÆÔÚÇÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇËÙÚÃÇÙÎÝÙÚÕÕÊÄÙÚØÜÓÇÚÎØ×ÔÚÇÝ
ÚÏÝÇÖÕÙÚ¦ÙËÏÝÇÙÌÇÒËÃÇÝÑÇÏÙßÔËÞÃàÕÔÚÇÝÇÖØÄÙÑÕÖÚÇÚÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÕßÝ

Στο Βερολίνο

A.P. / VIRGINIA MAYO

Ο κατάλληλος ÄØÕÝËÃÔÇÏÑÕÙÓÕÍÕÔÃÇ®ÚÏÝÖÄÒËÏÝÄÒÕßÚÕßÑÄÙÓÕß
ÖÕÊÎÒÇÚÏÑÁÝßÖÕÊÕÓÁÝL_WYLZZÐËÖÎÊÕÆÔÇÖÄÖÇÔÚÕÆÍÏÇÔÇËÐßÖÎØËÚÂÙÕßÔÚÕÔÄÒÕÑÇÏÓËÍÇÒÆÚËØÕ
ÇØÏÛÓÄÇÔÛØ×ÖÜÔÖÕßËÖÏÒÁÍÕßÔ
ÚÕÖÕÊÂÒÇÚÕÍÏÇÓËÚÇÑÃÔÎÙÎÑÇÏ
ÙÜÓÇÚÏÑÂ¦ÙÑÎÙÎÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎÙÚÕËØÕÒÃÔÕÙÚÕÇØÃÙÏÙÚÏÝ
ØßÐÁÒÒËÝÑÇÏÙÚÕ¡ÏÒ¦ÔÕÕÑÕØÜÔÕáÄÝÁÍÏÔËÕÑÇÚÇÒÆÚÎÝÍÏÇÔÇ
ÑÇÚÇÔËÓÎÛËÃËÑÔÁÕßÕÊÎÓÄÙÏÕÝ
Þ×ØÕÝÓËÖÏÕÕØÛÕÒÕÍÏÑÄÚØÄÖÕ
ÇÙÏÑÄÝÍÔ×ÓÕÔÇÝÄÒÜÔÚÜÔ
ÖÇØËÓÈ¦ÙËÜÔËÃÔÇÏÎÇÌÇÃØËÙÎ
Þ×ØÕßÇÖÄÚÕÇßÚÕÑÃÔÎÚÕÓËÊÏÇÖÒÇÚÆÔÙËÏÝÖËàÕÊØÕÓÃÜÔÊÎÓÏÕßØÍÃÇÔÁÜÔÖÕÊÎÒÇÚÕÊØÄÓÜÔ
ÑÇÏÊÏÇÖÒ¦ÚßÔÙÎÚÜÔßÖÇØÞÄÔÚÜÔ
×ÙÚËÔÇËÐßÖÎØËÚÕÆÔÇÑÄÓÎÓËÍÇÒÆÚËØÕÇØÏÛÓÄÖÕÊÎÒ¦ÚÜÔÇÖÒ×Ô
ÂÎÒËÑÚØÏÑ¦ßÖÕÈÕÎÛÕÆÓËÔÜÔ
ÑÇÏÖÇÚÏÔÏ×Ô
©ÏÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝÚÜÔÖÇØËÓÈ¦ÙËÜÔÖÕßËÑÚßÒÃÙÙÕÔÚÇÏÓËÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÂÚÇÞÆÚÎÚÇÙËÑ¦ÛË
ÖÄÒÎËÃÔÇÏËÔÚßÖÜÙÏÇÑÁÝÇÒÒ¦
ÇßÚÄÖÕßÖØ×ÚÇÖØÁÖËÏÔÇÍÃÔËÏ
ÇÔÚÏÒÎÖÚÄËÃÔÇÏÎÑËÔÚØÏÑÂÏÊÁÇ
¬ÕÍËÍÕÔÄÝÊÎÒÇÊÂÄÚÏÚÕ²ËÃÔÇÏÚÕÖÒÁÕÔÙÖ¦ÚÇÒÕÄÞÎÓÇÇÖÄ
ÖÒËßØ¦ÝÞ×ØÕßÑÇÏÞØÂÓÇÚÕÝ¶
ÖØ¦ÍÓÇÄÞÏÇÓËÒÎÚÁÕÙËÖËØÃÕÊÕ
ÙÇØÜÚÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÑØÃÙÎÝ
©ÏØÞÁÝÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÍÏÇ
ÇÖÕÙßÓÌÄØÎÙÎÚÜÔÓÁÙÜÔÓËÚÇÌÕØ¦ÝÑÇÏÍÏÇÇÖÕÚØÕÖÂÚÕß
ÑßÑÒÕÌÕØÏÇÑÕÆÞ¦ÕßÝ ÇÛ×ÝÚÇ
ÖËØÏÕØÏÙÚÏÑ¦ÓÁÚØÇÇÃØÕÔÚÇÏÕÏ
ÓËÚÇÑÏÔÂÙËÏÝÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÏÇÒÒ¦Õ
ÌÄÈÕÝÚÎÝÞØÂÙÎÝÓÁÙÜÔÓÇàÏÑÂÝ
ÓËÚÇÌÕØ¦ÝÖÇØÇÓÁÔËÏÓËÑÃÔÊßÔÕ
ÎËÏÑÄÔÇÚÜÔÖÄÒËÜÔÔÇÌÛ¦ÙËÏÔÇ
ÛßÓÃàËÏËÖÃÑÇÛÎÓËØÏÔÂÝÈ¦ÙÎÝ
ÚÎÔËÏÑÄÔÇÚÜÔÇÚÁÒËÏÜÚÜÔÓÖÕÚÏÒÏÇØÏÙÓ¦ÚÜÔÖÕßÖØÕÑÆÖÚÕßÔ
ÄÚÇÔÇÖËØÍÕÆÔÚÇÓÁÙÇÓËÚÇÌÕØ¦ÝÖÄÚÕÔÑÇÛÇØÄÇÁØÇÚÎÝÑÇØÇÔÚÃÔÇÝÕÏÖÄÒËÏÝÄÒÕßÚÕßÑÄÙÓÕßÑÏÔÊßÔËÆÕßÔÔÇÖËØ¦ÙÕßÔ
ÙÚÕÔËÌÏ¦ÒÚÎÚÎÝÖÏÕÖÔÏÍÎØÂÝ
ØÆÖÇÔÙÎÝÚÕ¡ÏÒ¦ÔÕÕÏØÞÁÝ
ßÖÕÒÄÍÏÙÇÔÄÚÏÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇ
ÑØÇÚÎÛÕÆÔÕÏÇÖÕÙÚ¦ÙËÏÝÇÙÌÇÒËÃÇÝÛÇÖØÁÖËÏÕÏÓËÚÇÑÏÔÂÙËÏÝ
ÓËÚÕÓËÚØÄÔÇÓÎÔÐËÖËØÔÕÆÔ
ÚÏÝÚÎÔÎÓÁØÇ¶ÇÔÚÃÚÕß

H ανάγκη ³Ê¨iiØÑ³ÒÉ³ÑÐÓÑÐÑÇ{~ÊØÐÉ³Ñ×¨ÒØÚÑÙioÊÉ{É~Ñ³ÐÐÖ¨{ÑÜË³ÉØÑ³¨Ñ×Ö³ÑÑÈ³~Ëi³Ò³ÈØo{Ñ³{ØÐÉ³Ñ~{ÊÉ{Ø³ÈØ
åÈ³ÌÚÑÓTÉ{ØÈÓÉ{ÑÑ³ÉÜÉË³ÑÐ³{Ü{Ñ¨ËÐÑ³Ñ~Ñ{ÐÉoÒÜiÑ³Ð×Ñ{¨{~Ê¨ÖÑi³{ØÌÜÉ{Ø$T{ÉÌÜÉØV~ÑÚØÜÜÓØÜÑÐKÒÈÐÓ³¨ÑÙ{ÉÈ~ÌÜÈiØ³ÐÉ³Ñ~{ÊÉÐÉÙÊÜÑ³~Ñ{Ù¨Ñ³{~ÖÉ¨{¨{ÐÖ³

Με ταχείς ρυθμούς
δημιουργούνται
πεζόδρομοι
και ποδηλατόδρομοι
σε πολλά αστικά
κέντρα του πλανήτη.
ÓËÚÇÑÏÔÂÙËÜÔÖØÏÔÇÖÄ
ÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇ
ÃÔÇÏÇÊÆÔÇÚÕÔÇÈÍ¦ÒÕßÓËÁÔÇ
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÕËÖÏÖÒÁÕÔÇßÚÕÑÃÔÎÚÇ
ÙÚÕßÝÊØÄÓÕßÝ®ÙÎÓËÃÜÙËÕËÖÏÑËÌÇÒÂÝÙßÍÑÕÏÔÜÔÏÇÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝ
ÚÎÝÖÄÒÎÝÇÔÇÑÕÏÔ×ÔÕÔÚÇÝÚÎÔ
¦ÓËÙÎÑÇÚÇÙÑËßÂÊËÑ¦ÊÜÔÔÁÜÔ
ÖÕÊÎÒÇÚÕÊØÄÓÜÔ©ÏÖËØÏÙÙÄÚËØËÝ
ÓËÚÇÑÏÔÂÙËÏÝÙÚÕ¡ÏÒ¦ÔÕÍÃÔÕÔÚÇÏ
ÙËÇÑÚÃÔÇÞÏÒÏÕÓÁÚØÜÔÇÖÄÙÚÇÙÎ
ÖÕßÑÇÒÆÖÚËÚÇÏÓËËÐÇÏØËÚÏÑÂ¦ÔË-

ÙÎÓËÚÕÖÕÊÂÒÇÚÕ¶ÚÕÓÄÔÕÖÕß
ÁÒËÏÖËÍÏÇÚÕßÝÖÕÊÎÒ¦ÚËÝÂÚÇÔÎ
ÇÃÙÛÎÙÎÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÖÕßÊÎÓÏÕßØÍËÃÎÆÖÇØÐÎÞÜØÏÙÚ×ÔßÖÕÊÕÓ×Ô
ËÍÏÍ¦ÔÚÏËÝÖÄÒËÏÝÄÖÜÝÚÕ
ÇØÃÙÏÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇËÃÔÇÏÖÏÕ
ÊÆÙÑÕÒÇÏÊÃÜÝÙËÙÞÁÙÎÓËÚÏÝ
ÑÇÛÎÓËØÏÔÁÝÓËÚÇÑÏÔÂÙËÏÝËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÇÖÄÚÇÓÇÑØÏÔ¦ÖØÕ¦ÙÚÏÇÙÚÕÑÁÔÚØÕÚÎÝÖÄÒÎÝÓË
ÚÕÊÃÑÚßÕÚÕßÖØÕÇÙÚÏÇÑÕÆÙÏÊÎØÕÊØÄÓÕß9,9±Ö¦ØÞÕßÔ
¦ÔÛØÜÖÕÏÖÕßÇÔÇÖÄÌËßÑÚÇÛÇ
ËÖÏÙÚØÁÉÕßÔÙÚÎÔÑÇÛÎÓËØÏÔÂ
ÞØÂÙÎÓÁÙÜÔÓËÚÇÌÕØ¦Ý¶ÂÖÕß
ËÐÇÔ¦ÍÑÎÝÊËÔÙÚÇÓ¦ÚÎÙÇÔÑÇÛÄÒÕßÔÇÚÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÙÚÎ
ÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÑÇØÇÔÚÃÔÇÝ±Ö¦ØÞÕßÔ¦ÒÒÕÏÖÕßÛÇÑÇÚÇÌÆÍÕßÔ
ÇÔÇÍÑÇÙÚÏÑ¦ÙÚÇ²ÒÄÍÜÞÏÒÏÕÓËÚØÏÑÂÝÇÖÄÙÚÇÙÎÝÂÌßÙÏÑÂÝ
ÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝ¬ÕÙÚÕÃÞÎÓÇÄÓÜÝ
ÍÏÇÚÏÝØÞÁÝÚÕßÇØÏÙÏÕÆËÃÔÇÏ

ÔÇÖËØÏÕØÏÙÚÕÆÔÕÏÊÆÕÇßÚÁÝÑÇÚÎÍÕØÃËÝÚÜÔÞØÎÙÚ×ÔÓÁÙÜÔ
ÓËÚÇÌÕØ¦ÝÑÇÏÚÜÔÕÊÎÍ×ÔÙÚÇ
ÇÖÕÒÆÚÜÝÇÖÇØÇÃÚÎÚÇÑÇÏÔÇÓÇàÏÑÕÖÕÏÎÛËÃÎÞØÂÙÎÖÕÊÎÒ¦ÚÕß
ÍÏÇÄÒËÝÚÏÝßÖÄÒÕÏÖËÝÓËÚÇÑÏÔÂÙËÏÝÊÂÓÇØÞÕÝÚÕßÇØÏÙÏÕÆ
ÔÔÚÇÒÍÑÄÎÕÖÕÃÇËÃÞËÖØÕÑÕØÜÔÕáÕÆßÒÕÖÕÏÂÙËÏÙÎÓÇÔÚÏÑ¦
ÁØÍÇÖÕÊÎÒÇÚÕÊØÄÓÜÔÙÚÎÔÖÄÒÎÚ×ØÇÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÙßÓÖÒÎØÜÓÇÚÏÑÄÊÃÑÚßÕÖÕÊÎÒÇÚÏÑ×ÔßÖÕÊÕÓ×ÔÓÂÑÕßÝÞÏÒÏÕÓÁÚØÜÔ

Με διαδικασίες εξπρές
ÚÎØËÚÇÔÃÇÕÏØÞÁÝÇÔÇÑÕÃÔÜÙÇÔÄÚÏÕÏÖËàÕÊØÕÓÂÙËÏÝÑÇÏÕÏ
ÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝÈÏ×ÙÏÓÎÝÑÏÔÎÚÏÑÄÚÎÚÇÝÓÖÕØÕÆÔÔÇÍÃÔÕÔÚÇÏÓËÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝËÐÖØÁÝÇÖÇÒÒ¦ÙÙÕÔÚÇÝ
ÚÕßÝÊÂÓÕßÝÇÖÄÑÕÖÏ×ÊËÏÝÑÇÏ
ÞØÕÔÕÈÄØËÝÍØÇÌËÏÕÑØÇÚÏÑÁÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝËÔ×ÙÚÕÁÒÍÏÕÕÏØÞÁÝ

ËÐÁÊÜÙÇÔËÍÞËÏØÃÊÏÕÍÏÇÚÕÖ×Ý
ÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÚÇÏÖÕÊÎÒÇÚÄÊØÕÓÕÏL_WYLZZ¡ÃÇÇÖÄÚÏÝÈÇÙÏÑÁÝ
ÕÊÎÍÃËÝ!ÌÇÏØÁÙÚËÓÃÇÕÒÄÑÒÎØÎ
ÒÜØÃÊÇÑßÑÒÕÌÕØÃÇÝÓÎÔÓÖËØÊËÆËÙÚËÓËÔÁËÝÊÏÇÍØÇÓÓÃÙËÏÝ®
ËÑ¦ÖÕÏËÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÑ×ÔÕÏÄÖÜÝÇßÚÕÃ
ÖÕßËÔÎÓËØ×ÔÕßÔÚÕßÝÕÊÎÍÕÆÝ
ÄÚÏÁÌÛÇÙÇÔÙËËØÍÕÚ¦ÐÏÕÙË¦ÒÒËÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÔÁËÝÍØÇÓÓÁÝÙÚÕ
ÕÊÄÙÚØÜÓÇÙË¦ÒÒËÝÑÇÚÇØÍÕÆÔÚÇÏÒÜØÃÊËÝÙÚ¦ÛÓËßÙÎÝÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔ¬ÕÓËÔÕÆ®ÁÞËÏÖÕÒÒÁÝ
ËÖÏÒÕÍÁÝÇÒÒ¦ÎÇÊØ¦ÔËÏÇÊËÔËÃÔÇÏÓÃÇÇÖÄÇßÚÁÝÍÏÇÚÃÕÏÙßÔÛÂÑËÝÁÞÕßÔÇÒÒ¦ÐËÏ
¬ÎÔËÖÕÞÂÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÕ
ÙßÔÜÙÚÏÙÓÄÝÙËÙÚËÔ¦ÖËàÕÊØÄÓÏÇÖØÁÖËÏÔÇÇÖÕÌËÆÍËÚÇÏ¶ÙÚÎ
ÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÑÇØÇÔÚÃÔÇÝÚÕÖØÄÈÒÎÓÇÇßÚÄÒßÔÄÚÇÔÓËÚÎÓËÚÇÚÄÖÏÙÎÚÜÔÖËà×ÔÙÚÕÕÊÄÙÚØÜÓÇ

Η... προτεραιότητα
στα ποδήλατα πρέπει
να συνεχιστεί
Ηδη, ÇÖÄÚÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎ¬ËÚ¦ØÚÎÙÚÏÝÖÄÒËÏÝÓÇÝÑ¦ÚÏÁÊËÏÞÔËÔÇ
ÇÒÒ¦àËÏ¡ËÚ¦ÚÏÝÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÝÚÕß
ÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÍÏÇÚÎÔÇÖÄÇÆØÏÕ
ÙÚÇÊÏÇÑÂÞÇÒ¦ØÜÙÎÚÜÔÓÁÚØÜÔ
ÄÒÕÏÊÏÇÖÏÙÚ×ÙÇÓËÚÎÔÇßÐÇÔÄÓËÔÎ
ÓÁØÇÓËÚÎÔÎÓÁØÇËÖ¦ÔÕÊÕÚÕßÇßÚÕÑÏÔÂÚÕßÙÚÕßÝÊØÄÓÕßÝ ÇÏËÑËÃÔÎÎÙßÔÛÂÑÎÖÕßÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑË
ÙÚÏÝÍËÏÚÕÔÏÁÝÓÇÝÍÏÇËÔ¦ÓÏÙÎÓÂÔÇ
ÒÄÍÜÚÎÝÑÇØÇÔÚÃÔÇÝÖÕßàÂÙÇÓË
ÄÒÕÏÖËØÖÇÚ×ÔÚÇÝÂÑ¦ÔÕÔÚÇÝÖÕÊÂÒÇÚÕÂÇÔÇÑÇÒÆÖÚÕÔÚ¦ÝÚÕËÑ
ÔÁÕßÂÚÇÔÓÏÇÞÇÓÁÔÎËßÑÇÏØÃÇ"
ËÑ¦ÊËÝÖÄÒËÏÝÙËÄÒÕÚÕÔÑÄÙÓÕËÑÓËÚÇÒÒËÆÛÎÑÇÔÚÎÔÑÇØÇÔÚÃÔÇÑÇÏËÌ¦ØÓÕÙÇÔÓËÙßÔÕÖÚÏÑÁÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝÓÁÚØÇÍÏÇÚÎÔ
ËÖÁÑÚÇÙÎÚÕßÞ×ØÕßÚÜÔÖËà×Ô¶
ÄÞÏÓÄÔÕÜÝÓÁÚØÕÈËÒÚÃÜÙÎÝÚÎÝ
ÖÕÏÄÚÎÚÇÝàÜÂÝÇÒÒ¦ÑÇÏÜÝßÍËÏÕÔÕÓÏÑÄÓÁÚØÕ¶ÑÇÏÚÎÔÑßÑÒÕÌÕØÃÇ
ÚÜÔÖÕÊÎÒ¦ÚÜÔ¡ÕÔ¦ÊÇÏ×ÙÏÓÎÝ ÏÔÎÚÏÑÄÚÎÚÇÝÚÕßÚÓÂÓÇÚÕÝ
ÍØÕÔÄÓÜÔ¬ÕÖÕÍØ¦ÌÜÔÚÕß¡
ÊÎÓÏÕÆØÍÎÙËÚÕÇØÇÚÎØÎÚÂØÏÕ
*6=0+ ®ÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÝÇßÚÁÝ
ÚÏÝËÐËÒÃÐËÏÝ
Ú¦ÙÎÐËÑÃÔÎÙËÇÖÄÚÇÓÁÙÇ
¡ÇØÚÃÕß®ÒÁËÏÎÙßÍÑÕÏÔÜÔÏÕÒÄÍÕÝ
¡ÇØÃÇÃÚÇÓÁÒÕÝÚÎÝÓÕÔ¦ÊÇÝ
Ø×ÚÇÂØÛÇÔÕÏËÏÊÂÙËÏÝÍÏÇÚÎÔ
ÚËØ¦ÙÚÏÇÓËÃÜÙÎÚÎÝÇÚÓÕÙÌÇÏØÏÑÂÝØÆÖÇÔÙÎÝÙÚÏÝÖÄÒËÏÝÒÄÍÜÚÎÝ
ÓËÃÜÙÎÝÚÎÝÑßÑÒÕÌÕØÃÇÝ¡ËÚ¦
Ñ¦ÖÕÏËÝÖÄÒËÏÝ¦ØÞÏÙÇÔÙËÞØÄÔÕ
ØËÑÄØÎÓËØ×ÔÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÓÁÚØÇÍÏÇÔÇÏÑÇÔÕÖÕÏÂÙÕßÔ
ÚÏÝÇÔ¦ÍÑËÝÚÕßZVJPHSKPZ[HUJPUN

ÚÎÝÚÂØÎÙÎÝÇÖÕÙÚ¦ÙËÜÔÃÊÇÔ
ÄÚÏÊËÔÓÖÕØËÃÝÔÇÖËØÖÇÚÂÙËÏÝÓË
ÇÙÌ¦ÒËÏÇÙËÖËàÕÊØÄÓÏÕÖÒ¦ÚÕßÝ
ÓÑÇÏ¦ØÞÏÙÇÔÔÇÑÇÚÇØÍÕÆÔ
ÓÏÇÒÜØÃÊÇÑßÑÒÕÌÕØÃÇÝÂÙÚ¦ÛÓËßÙÎÝÙËÓËÍ¦ÒÕßÝÕÊÏÑÕÆÝ¦ÐÕÔËÝÍÏÇÔÇÚÎÔÇÖÕÊ×ÙÕßÔÙÚÕßÝ
ÖËàÕÆÝÑÇÏÙÚÕÖÕÊÂÒÇÚÕËÖÕÒÒÁÝÞ×ØËÝÕÏÍÏÇÚØÕÃàÂÚÎÙÇÔÔÇ
ÓËÏÜÛËÃÚÕÄØÏÕÚÇÞÆÚÎÚÇÝÍÏÇÔÇ
ÓËÏÜÛÕÆÔÚÇÚØÕÞÇÃÇÒÄÍÜÚÎÝÖÃËÙÎÝÖÕßÊÁÞÕÔÚÇÏÚÇÙßÙÚÂÓÇÚÇ
ßÍËÃÇÝßÚÄÂÚÇÔÚÕÁÔÇßÙÓÇ®

Παγκόσμιο φαινόμενο
¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÑÇÏÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÚÕÖÕÊÂÒÇÚÕËÓÌÇÔÃÙÚÎÑËÓÇàÏÑ¦
ÙÚÕßÝÊØÄÓÕßÝÖÄÚÇÖÕÊÎÒÇÚ¦ÊÏÑÇÓÇÛÇÃÔÕßÓËÍÏÇÓÏÇËÑÚÃÔÇÐÎ
ÚÎÝàÂÚÎÙÎÝ6ÞÏÚÄÙÕÍÏÇÇÍÕØ¦
ÔÁÜÔÖÕÊÎÒ¦ÚÜÔÄÙÕÍÏÇËÖÏÙÑËßÂ
ÖÇÒÇÏ×Ô¬ËÒÏÑ¦ßÖÂØÞÇÔÖÕÒÒ¦
ÖÕÊÂÒÇÚÇÑÒËÏÙÓÁÔÇÍÏÇÑÇÏØÄÙË
ßÖÄÍËÏÇÑÇÏÑÒÏÓÇÑÕÙÚ¦ÙÏÇ®ÒÁËÏ
ÎÑÃÚÇ/ÚÇÔÁÔÇÖÇÍÑÄÙÓÏÕ
ÌÇÏÔÄÓËÔÕÚÎÒÇÙÑ×ÈÎÖÕßÁÞËÏ
ÇßÚÄÓÇÚÕßÝÓËÚØÎÚÁÝÑÇÏÊËÔËÃÔÇÏ
ÇßÚÄÖÕßÛÇÒÁÍÇÓËÖÕÊÎÒÇÚÕÆÖÕÒÎÑÇÚÇÍØ¦ÌÎÑËÇÆÐÎÙÎ 
ÙÚÕÖÕÊÂÒÇÚÕÑÇÏÓËÃÜÙÎ ÙÚÕ
ÇßÚÕÑÃÔÎÚÕ ÇÏÓËÚ¦ÂØÛÇÔÚÇÓÁÚØÇ¡ËÍ¦ÒËÝÖÄÒËÏÝÄÖÜÝÚÕËØÕÒÃÔÕÑÇÏÎÇØÑËÒ×ÔÎÁÊÜÙÇÔÒÜØÃÊËÝÑßÑÒÕÌÕØÃÇÝÙÚÕÖÕÊÂÒÇÚÕ
ÕÏØßÐÁÒÒËÝ¦ÒÒÇÐÇÔÇÖÄÚÎÓÏÇ
ÓÁØÇÙÚÎÔ¦ÒÒÎÚÇÄØÏÇÚÇÞÆÚÎÚÇÝ
ÎÕßÊÇÖÁÙÚÎÑÇÏÎÏÁÔÔÎÁÊÜÙÇÔËÑÚ¦ÑÚÜÝÕÊÕÆÝÓÄÔÕÙÚÕßÝ
ÖËàÕÆÝ ÏÄÒÇÇßÚ¦ÓËËÒ¦ÞÏÙÚÕ
ÑÄÙÚÕÝ!ÊÏÇÞÜØÃàÕÔÚÇÝÚÕÔÖÕÊÎÒÇÚÄÊØÕÓÕÓËÓÖÕÍÏ¦ÙÚÕÕÊÄÙÚØÜÓÇ

RΕUTERS, ABC

Οι προτάσεις

ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Του ΓΙΩΡΓΟY ΛΙΑΛΙΟΥ

ËÔËÃÔÇÏÄÒËÝÕÏÖÄÒËÏÝÚÕßÑÄÙÓÕßÚÕÃÊÏÕÖØÕÞÜØÎÓÁÔËÝÙÚÕ
ÛÁÓÇÚÜÔÈÏ×ÙÏÓÜÔÓËÚÇÑÏÔÂÙËÜÔÇÒÒ¦ÙËÄÒËÝÇÔËÐÇÏØÁÚÜÝÑÇÚÇÍØ¦ÌÎÑËÇÆÐÎÙÎÚÎÝÞØÂÙÎÝ
ÚÕßÖÕÊÎÒ¦ÚÕßÑÇÏÈËÒÚÃÜÙÎÚÎÝ
ÖÕÏÄÚÎÚÇÝÚÎÝÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÝÙÚÎ
ÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÑÇØÇÔÚÃÔÇÝ©ÏØÞÁÝÚÕßËØÕÒÃÔÕßÂÚÇÔÓËÚÇÐÆ
ÚÜÔÖØ×ÚÜÔÖÕßËÌ¦ØÓÕÙÇÔÚÎ
ÊÏÇÖÒ¦ÚßÔÙÎÖÕÊÎÒÇÚÕÒÜØÃÊÜÔ
ÇÖÄÚÎÔÇØÞÂÑÏÄÒÇÝÚÎÝÑÇØÇÔÚÃÔÇÝ¬ÄÚËÚÕÓÁÚØÕËÃÞËÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚËÃ¦ÙÑÕÖÎÖØÄÑÒÎÙÎÇÖÄ
ÚÕÖÕÊÎÒÇÚÏÑÄÒÄÓÖÏ® ÇÔËÃÝÊËÔ
ÁÞËÏÖÒÁÕÔÚÎÔÃÊÏÇ¦ÖÕÉÎÑÇÛ×Ý
ÎÞØÂÙÎÚÕßÖÕÊÎÒ¦ÚÕßÊÏËßØÆÔËÚÇÏÇÑÄÓÎÑÇÏÙËÓÏÇÖÄÒÎÓËÂÊÎ
ßÖ¦ØÞÕßÙËÝßÖÕÊÕÓÁÝÄÖÜÝËÃÔÇÏ
ÎÍËØÓÇÔÏÑÂÖØÜÚËÆÕßÙÇ
ÏÍ¦ÙÏÍ¦ÚÕËØ×ÚÎÓÇÓËÚÇÚÕÖÃàËÚÇÏÇÒÒÕÆÇßÖ¦ØÞÕßÔÇØÑËÚ¦ÖÕÊÂÒÇÚÇÍÏÇÔÇÑÇÒÆÉÕßÔ
ÚÎÔÇÒÓÇÚ×ÊÎÇÆÐÎÙÎÚÎÝàÂÚÎÙÎÝ"¬ÎÔ×ØÇÖÕßÊËÑ¦ÊËÝÑÒ¦ÊÕÏ
ÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÈÕßÒÏ¦àÕßÔÕÏÖÜÒÂÙËÏÝÖÕÊÎÒ¦ÚÜÔ
ÇÖÕÍËÏ×ÔÕÔÚÇÏËÔÖØÕÒÇÈÇÃÔÕßÓËÚÕÚÎÒÁÌÜÔÕÞÚßÖ¦ËÏÇÙÚÇÓ¦ÚÎÚÇ®ËÃÖËÍËÒ×ÔÚÇÝÙÚÎÔËÌÎÓËØÃÊÇÑ¦ØÔÚÏÇÔ®ÕÏÊÏÕÑÚÂÚÎÝ
ÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÕÝÖÕÊÎÒ¦ÚÜÔÙÚÎÔ
ßÙÚØÇÒÃÇÖÕßÚØÁÞËÏÑÇÏÊËÔÌÚ¦ÔËÏÖÇØÄÚÏÖØÕÙÁÒÇÈËËÖÏÖÒÁÕÔ
ÖØÕÙÜÖÏÑÄÑÇÏÇÆÐÎÙËÚÏÝÈ¦ØÊÏËÝ¬ÇÖÕÊÂÒÇÚÇÁÞÕßÔÍÃÔËÏÚÕ
ÔÁÕÞÇØÚÃÚÕßÇÒÁÚÇÝ®ÒÁËÏÕÃÊÏÕÝ


Οικογένειες ÜÌ~Üi¨ÉØÐÉ³ÑÙÊÜÑ³Ò³ÈØÓ~ÑÑ³iÉÐ×Ò{Ê³ÈØÉÙ¨ÌÐÈØ³iØåÚÊÑØ³{Ø¨ioÖÐÉÉØ
ÉKÙÐÒÙÉØåÌÑÖ¨{VÙÈ³ÈTØVÑÑÐÓÉ³Ñ{ÓÑÉÓÜÑi³

Μια καλή συνήθεια,
που υιοθετήθηκε από
πολλούς τις ημέρες
της καραντίνας
και βοηθά την ποιότητα
ζωής στις πόλεις,
από αύριο απειλείται
να γίνει παρένθεση.
ÑÇÏÓËØÏÑ¦ÌÕØÎÚ¦ËÓÖÄÊÏÇÄÖÜÝ
Ñ×ÔÕßÝ®
ÚÎÔÒÒ¦ÊÇÕÍËÔÏÑÄÝÍØÇÓÓÇÚÁÇÝ²ÜØÕÚÇÐÃÇÝÑÇÏÙÚÏÑÕÆËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝßÛÆÓÎÝ¡ÖÇÑÕÍÏ¦ÔÔÎÝ
ÁÙÚËÏÒËÙÚÕßÖÕßØÍËÃÕ±ÖÕÊÕÓ×Ô

ÓÃÇÙËÏØ¦ÖØÕÚ¦ÙËÜÔÇÔÇÒÄÍÜÔÓË
ÇßÚÁÝÖÕßËÒÂÌÛÎÙÇÔÙËÖÕÒÒÁÝ
ËßØÜÖÇáÑÁÝÖÄÒËÏÝ©ÏÖØÕÚ¦ÙËÏÝ
ÚÕßÊËÔËÏÙÇÑÕÆÙÚÎÑÇÔÔÚÃÛËÚÇ
ÕßÌßÖÕßØÍÄÝ¡ËÚÇÌÕØ×ÔÏ¦ÔÔÎÝ
ËÌÇÒÕÍÏ¦ÔÔÎÝÖØÕÁÚØËÉËÚÕßÝ
ÖÕÒÃÚËÝÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÕ²
ÍÏÇÚÏÝÓËÚÇÑÏÔÂÙËÏÝÚÕßÝ×ÙÚËÔÇ
ÇÖÕÌËßÞÛËÃÕÙßÔÜÙÚÏÙÓÄÝÙÚÏÝ
ÙßÍÑÕÏÔÜÔÃËÝ
¬ÏÝÎÓÁØËÝÇßÚÁÝÒÄÍÜÚÜÔ
ÖËØÏÕØÏÙÓ×ÔÊÏÇÖÏÙÚ×ÙÇÓËÄÒÕÏ
ÖÄÙÕÇÔ¦ÍÑÎËÃÞÇÓËÔÇÑßÑÒÕÌÕØÂÙÕßÓËÙÚÕÇÙÚÏÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔ
ÑÇÏÛßÓÎÛÂÑÇÓËÇßÚÄÖÕßËÃÞÇÓË
ÐËÞ¦ÙËÏ!ÚÕÖËØÖ¦ÚÎÓÇÑÇÏÚÕÖÕÊÂÒÇÚÕÔÇÑÇÒÆÉÇÓËÓÏÇÖÕÏÄÚÎÚÇÖÕßÚÎÔËÃÞÇÓËÇÓËÒÂÙËÏ®ÒÁËÏÕ
Ñ¡ÖÇÑÕÍÏ¦ÔÔÎÝßÚÄÊËÔÁÍÏÔË
ÞÜØÃÝÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÇÌÔÏÑ¦ÇßÚÕÃ

ÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÙÇÔÇßÚÕÑÃÔÎÚÕ
ËÃÞÇÔÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÔÖÕÒÒÇÖÒ¦ÙÏÕßÝÖËàÕÆÝÑÇÏÖÕÊÎÒ¦ÚËÝ
ÙÚÎÔ¦ÚØÇÁÍÏÔËÑÇÏÁÔÇÛÇÔÇÚÎÌÄØÕÚØÕÞÇÃÕÚÇÊÏÇÑ¦ÄÓÜÝ
ÕÏÕÊÎÍÕÃ¦ØÞÏÙÇÔÔÇÖØÕÙÁÞÕßÔ
ÍÏÇÚÃÑÇÏÕÏÃÊÏÕÏÓËÚ¦ÚÎÊÕßÒËÏ¦
ÚÕßÝÓÖÕØËÃÔÇÖËØÖÇÚÕÆÙÇÔÓË
ÚÇÖÇÏÊÏ¦ÚÕßÝÙÚÎÍËÏÚÕÔÏ¦©ÒÎ
ÇßÚÂÎÖËØÃÕÊÕÝÓÇÝÖØÕÙÁÌËØË
ÓÏÇÓËÍ¦ÒÎËßÑÇÏØÃÇÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈÕßÓËÖÄÙÕËÆÑÕÒÕËÃÔÇÏÔÇÈ¦ÒÕßÓËÚÕÖÕÊÂÒÇÚÕÙÚÎàÜÂÓÇÝ
ÄÞÏÓÄÔÕÍÏÇ¦ÙÑÎÙÎÑÇÏÇÔÇÉßÞÂ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÍÏÇÄÒËÝÚÏÝÚÕÖÏÑÁÝÓÇÝ
ÓËÚÇÑÏÔÂÙËÏÝ¡ËÇßÚÂÚÎÔÁÔÔÕÏÇ
ÎÑÃÔÎÙÎÚÕßßÖÕßØÍËÃÕß¡ËÚÇÌÕØ×ÔÔÇËÔÛÇØØÆÔËÏÚÎÞØÂÙÎ²
ÇÖÄÚÎËßÚÁØÇÔÕÓÃàÜÄÚÏÖËØÔ¦
Ò¦ÛÕÝÓÂÔßÓÇ®

Μείωση ¨ËÈ³ÑTÖ³i³ÑØ
³{ØoÉ{³{ÓØ³Ñ´ÆTÜÐ
ÛiÐ{È¨oËÑtÓ~³Ñ~³u
Ù{ÑÙ¨ÐÉÇÉ³ÐÊÐÑ³Ñ³ÈÙ{~ÖÙ{~³ÖÈ
ÌÈÙÉÈÒ¨TÈÉÇÙ¨ÌÐ{ÑVÐÉÉ~³¨Ê³iØ
³ÒÚÐÉÈiØ³iÐËÑÐÌ
ÜÉÈ¨Ò³iØÙÖÛiÐ{È¨oËÑtÓ~³Ñ~³uÜ¨ËÙ
ÜÒ³ÈØ³¨{ÐÓ³¨o{Ñ
ÙË~È~ÜÑ~Ñ{ÙÊÜÑ³ÑÉ
~É³¨{~ÓØÙ{~ÓØÑ¨³i¨ËÉØ
³ÈÑ³{~ÖÙ{~³ÖÈÜÉ×Ì¨{åÚiVÈÜ{ÑoÐÓiØVÑ³ÉTÒ~iVi×{ËÑØV
ÉoÉËVÉ¨Ò$ÙÌØVÐÉ
É{Ù{~ÊÙ{Ño¨ÒÐÐ{i³iÙÉÂ{ÒÜÉÈ¨Ò³ÈÙ³¨ÐÑ³Øo{ÑÌÙ{Ñ¨~ÉË
É¨{¨{ÐÌØåÈ³ÓØÊ³Ñ{
¨³ÒÉ{Ø¨Ø³ÈÈ¨oÉË4ÙÐVo{Ñ³iÜÊiÓ~³Ñ~³ÐÓ³¨tå
ÚÓÜÈÐÉÑÉÂÑ~ÜÈÚÊÈ{ÜË³ÉØÑÉ¨Ñ³Ö³{ØoÉ{³{ÓØ³ÈØ~Ñ{
ÑT¨i{Ð{ÖÙÊÜÑ³o{Ñ³{Ø³{~ÓØÐÉ³Ñ~{ÊÉ{Ø³ÈØVÑ~ÌÐÑ~Ñ{o{Ñ
³iÉ¨oÑËÑ³ÈØÑÉËÑ{
~³ÒV¨ÓÉ{Ñ³ÈØ¨³Ñ³ÉÖÈÐÉ~Ñ{Ñ³ÈØ
È³i¨ËÂÈÐÉuVÜÓÉ{~
Ñ~o{ÒiØtÛÈ³ÈTØV
iÐÚÉËÑÐÑØÙÉKiÚÒUÉËÑ{Ñ¨ÒÜoÌ³{ÓÑØ
ÙÊÐØÙÉÐ¨ÉËÑÐÉ{É{³{ØÜ¨ËÙÉØ~È~Ü×¨ËÑØ³ÊÑ~Ñ³Ñ¨oÊÉ{ÚÓÉ{Ø³ÒÚÐÉÈiØÉ
Ð{ÑÜÉÈ¨ÒÉÌØÙ¨ÌÐÈ
T¨ËØÑÉ¨ÒÉ{ÑÌÐ{Ñ
³É¨Ò³{Ño¨Ñ×É{~¨Ñ³{~Ê
Ù{ÑÙ{~ÑËÑ~Ñ{ÑÜÒKÉ{³i
Óo~¨{i³iØå~É³¨ÐÓiØÛ{Ë~iiØu
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Κυριακή 3 Μαΐου 2020

Ψυχρός Πόλεμος ΗΠΑ και Κίνας
Η πανδημία δρα ως καταλύτης, κλιμακώνοντας την αντιπαράθεση, τη στιγμή που η διεθνής συνεργασία είναι ζωτικά αναγκαία
Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Η «κίτρινη απειλή»

EPA / ERIN SCHAFF

Την περασμένη ßØÏÇÑÂÎËÌÎÓËØÃÊÇ.SVIHS;PTLZÇÍÍÒÄÌÜÔÎÁÑÊÕÙÎÚÎÝÇáÑÂÝÓËØÎÙÃÇÝ®ÊÎÒÇÊÂÚÕßËÖÃÙÎÓÕßÕØÍ¦ÔÕßÚÕß  
ÃÔÇÝÇÌÏÁØÜÔËÚÕÑÆØÏÕ¦ØÛØÕÚÎÝ
ÙÚÕÔ¡¦ÏÑÕÓÖÁÕÚÇÔÁÔÇÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÝÒÃÈËÒÒÕÝÑÇÛ×ÝÎËÌÎÓËØÃÊÇÞÇØÇÑÚÂØÏàËÚÕÔÓËØÏÑÇÔÄÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÜÝÚÕÔÞËÏØÄÚËØÕßÖÕßØÍÄ
ÐÜÚËØÏÑ×Ô®ÚÜÔËÑÚÏÓ×ÔÚÇÝ
ÄÚÏÕÖØ×ÎÔÊÏËßÛßÔÚÂÝÓßÙÚÏÑ×Ô
ßÖÎØËÙÏ×ÔËÔÔÕËÃÔÇÓËÚÇÚØÁÉËÏ
ÚÕÚÁÏÚ§ÚÏÖ¦ØÚÓËÔÚÙËÖÇØ¦ØÚÎÓÇÚÎÝ*0(®
ÌÕØÓÂÍÏÇÚÎÔÁÑØÎÐÎÕØÍÂÝ
ÚÕßËÑÃÔÕßÙÚ¦ÛÎÑÇÔÖØÕÍËÔÁÙÚËØËÝÊÎÒ×ÙËÏÝÚÕßÕÓÖÁÕÕÕÖÕÃÕÝÑÇÚÎÍÄØÎÙËÚÎÔ ÃÔÇÄÚÏÁÑØßÈËÚÇÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÍÏÇÚÕÔ
ÑÕØÜÔÕáÄÙÚÇÖØ×ÚÇÙÚ¦ÊÏÇÚÎÝ
ËÖÏÊÎÓÃÇÝËÖÏÌÁØÕÔÚÇÝÚËØ¦ÙÚÏÇ
ßÍËÏÕÔÕÓÏÑÂÑÇÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂàÎÓÃÇ
ÙÚÏÝÚÕÓËÚÇÐÆÕªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔÄÝÍËÔÏÑÄÝËÏÙÇÍÍËÒÁÇÝÚÕß¡ÏàÕÆØÏËÃÞËÇÙÑÂÙËÏÇÍÜÍÂÙÚÕÑÏÔËàÏÑÄÑØ¦ÚÕÝÇÐÏ×ÔÕÔÚÇÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂ
ÇÖÕàÎÓÃÜÙÎ¡ÏÇÖØÜÚÕÌÇÔÂÝÙÚÇ
ÊÏÑÇÙÚÏÑ¦ÞØÕÔÏÑ¦ÑÃÔÎÙÎÎÕÖÕÃÇ
ËÃÔÇÏÇÖÃÛÇÔÕÔÇÁÞËÏÙßÔÁÞËÏÇÊËÔ
ÖÇÆËÏÄÓÜÝÔÇÖØÕÙÛÁÚËÏ¦ÒÒÎÓÃÇ
ÖÏÔËÒÏ¦ÙÚÕÙÑÎÔÏÑÄÚÕßÔÁÕß¤ßÞØÕÆÕÒÁÓÕßÇßÚÂÚÎÌÕØ¦ÓËÚÇÐÆÑÇÏ ÃÔÇÝ
¬ÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÎ.SVIHS;PTLZ
¦ÌÎÙËÙÚÕÇÖßØÄÈÒÎÚÕÚÕÔ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÊËÔÇÒÒ¦àËÏÑÇÏÖÕÒÆ
ÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇ ÇÏÕÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝÌØÕÔÚÃàËÏÔÇÊÏÇÚÎØËÃÓÏÇÖÕÒÏÚÏÙÓÁÔÎÙÞÁÙÎÓËÚÕÔ ÏÔÁàÕÎÍÁÚÎÏ¬àÏÔÖÃÔÍÑÇÒÒ¦ÊËÔÌËÃÊËÚÇÏ
ÈÏÚØÏÕÒÏÑ×ÔËÖÏÛÁÙËÜÔËÔÇÔÚÃÕÔÚÎÝ
Þ×ØÇÝÚÕßÖÄÚÎÔÖØ×ÚÎÙÚÏÍÓÂ
ÖÕßÑÇÚËÍØ¦ÌÎÙÇÔÑØÕÆÙÓÇÚÇÚÎÝ
*6=0+ ÙÚÏÝÁÑÇÔËÒÄÍÕÍÏÇ
ÑÏÔËàÏÑÄÏÄ®ÆÓÌÜÔÇÓËØËÖÕØÚ¦à
ÚÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆ¬ÆÖÕßÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÕ¬ØÇÓÖÖÔÁËÏÓÁÔËÇ
ËÔÇÔÚÃÕÔÚÎÝ ÃÔÇÝÛËÜØ×ÔÚÇÝÄÚÏ
ÑÏÔÊßÔËÆËÏÔÇÞ¦ÙËÏÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÚÕß
§ÕËÓÈØÃÕßÒÄÍÜÚÜÔÊßÙÓËÔÁÙÚÇÚÜÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔËÖÏÖÚ×ÙËÜÔÇÖÄ
ÚÎÔÑÏÔËàÏÑÂÝÖØÕÁÒËßÙÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇ
©ÒÕÏÍÔÜØÃàÕßÔÈÁÈÇÏÇÄÚÏÎÊßÙÞËØÂÝÛÁÙÎÚÕßÓËØÏÑÇÔÕÆÖØÕÁÊØÕßËÃÔÇÏÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÜÔÊÏÑ×ÔÚÕßÖØ¦ÐËÜÔÑÇÏ
ÖÇØÇÒËÃÉËÜÔÓËÇÖÕÑÕØÆÌÜÓÇÚÎÔ
ÏÒÇØÕÚØÇÍÏÑÂÁÓÖÔËßÙÂÚÕßÍÏÇËÔÊËÞÄÓËÔËÝÛËØÇÖËÃËÝÓËÙÕÒ¦ØÏÕßÓ
ßÖËØÏÜÊ×ÔÇÑÚÃÔÜÔÑÇÏËÔÁÙËÏÝÞÒÜØÃÔÎÝÓÏÇÚÕÖÕÛÁÚÎÙÎÖÕßÛÇÙßÔÕÊËÆËÏÙÚÕÔÇÏ×ÔÇÚÕÔ¦ÖÇÔÚÇÚÎÔ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÚÕßÈÏÕÍØÇÌÃÇØÕÙÖÇÛ×ÔÚÇÝÔÇÇÒÒ¦ÐËÏÚÎÔÇÚàÁÔÚÇÑÇÏÔÇ
ÇÌÂÙËÏÖÃÙÜÚÕßÇßÚÄÚÕÇÚÄÖÎÓÇ
Õ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖËÖÇÔÂÒÛËÙÚÏÝÇÏÚÏ¦ÙËÏÝÚÕßËÔÇÔÚÃÕÔÚÎÝ ÃÔÇÝÚÎÔ

ÔËàÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÑÇÏÍËÜÖÕÒÏÚÏÑÂÝÏÙÞÆÕÝ
Ô×ÙÚÎÔÇØÞÂÎÑßÈÁØÔÎÙÎ
¬ØÇÓÖËÃÊËÚÎÔËÖÏÊÎÓÃÇÜÝÑÏÔËàÏÑÄ¬ÙËØÔÄÓÖÏÒ®ÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÎ
ÃÔÇÑÇÚ¦ÌËØËÔÇÛÁÙËÏßÖÄÁÒËÍÞÕÚÎÔÄÙÕÑÇÏÔÇËÖÏÊÕÛËÃÙËÓÏÇ
ÊßÔÇÓÏÑÂÊÏÖÒÜÓÇÚÃÇÂÖÏÇÝÏÙÞÆÕÝÓËÚÎÔÖØÕÙÌÕØ¦ÏÇÚØÏÑÕÆÑÇÏ
ÖØÕÙÚÇÚËßÚÏÑÕÆËÐÕÖÒÏÙÓÕÆËÔ×Î
ÓËØÏÑÂÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏàËÚØÕÓÇÑÚÏÑÄ
ßÍËÏÕÔÕÓÏÑÄÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÑÇÏÎÛÏÑÄ
ÑÄÙÚÕÝ¬ÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËßÚÁØÇÎ
ËØÓÇÔÃÊÇßÖÕßØÍÄÝÓßÔÇÝÔËÍÑØËÚ ØÇÓÖ ÇØËÔÓÖ¦ÕßËØÓËÚÁÈÎÖØÕÙÜÖÏÑ¦ÙÚÕÇËØÕÊØÄÓÏÕÚÎÝ
ËÏÉÃÇÝÍÏÇÔÇßÖÕÊËÞÛËÃËßÍÔ×ÓÜÔÇËØÕÖÒ¦ÔÕÖÕßÓËÚÁÌËØË
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÓ¦ÙÑËÝÇÖÄÚÎÔ ÃÔÇ
ËÔ×ÕÏÊØßÚÂÝÚÎÝ(SPIHIHÑÏÔËàÏÑÕÆÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕßÚÎÝ(THaVU¬àÇÑ
¡ÇÙßÔÇÍÜÔÃàËÚÇÏÚÕÔ¡ÖÏÒÑÁÏÚÝ
ÙËÊÏËÛÔÂÇÔÛØÜÖÏÙÚÏÑÂÈÕÂÛËÏÇ

O Αμερικανός ¨ÌÉÙ¨Ø×¨³ËÇÉ{ÑÙ{Ñ³i¨ÉËÐ{ÑÜ{³{ÐÓiTÓiÐÉ³{ÓÇioÓ³i.{0Ç{Ëo~VÑÜÜÒÙÉ×ÉËÙÉ³Ñ{K{³¨{Ü{~É{ÚÓÉÉÑ³Ë
³È(É~ËÈ$0¨ÑÐÚÉ¨ÉËÌ³{~{ÙÈÉÖÉ{ÑTÒÉ{³{ØÉ~ÜoÓØ³È ÉÐK¨ËÈÜÌo³ÙÈÐÉÓ³Ñ³{~Ð{~É{³ÉÑÌ³iÑÙiÐËÑ

Ανησυχία στην Ευρώπη
για τις δυνητικές
επιπτώσεις
της σύγκρουσης σε μια
ήδη επιβαρυμένη παγκόσμια οικονομία.
ÖËØÇÙÓÁÔÎËßÚÁØÇÊÎÒ×ÔÕÔÚÇÝ
ÄÚÏÕÏÕÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÁÝÇØÞÁÝÊÏËÐ¦ÍÕßÔÁØËßÔËÝÍÏÇÔÇËÐÇÑØÏÈ×ÙÕßÔ
Ö×ÝÊÏÇÊÄÛÎÑËÕÏÄÝÑÇÏËÖÏÌßÒ¦ÞÛÎÑËÍÏÇÇÔÚÃÖÕÏÔÇ
ÏÇÔÇÖÕÆÓËÚÎÔÇÒÂÛËÏÇÕ
¬ØÇÓÖÊËÔËÃÔÇÏÓÄÔÕÝÙÚÏÝÇÏÚÏ¦ÙËÏÝÚÕßÚÏÝÖØÏÒÃÕßÎËÌÎÓËØÃÊÇ>HZOPUN[VU7VZ[ÖÒ¦ÙÇØË
ÚÕÙËÔ¦ØÏÕÔÇÁÞËÏÐËÌÆÍËÏÑÇÚ¦
Ò¦ÛÕÝÕÏÄÝÇÖÄÚÕÔÁÕËØËßÔÎÚÏÑÄ
ÑÁÔÚØÕÈÏÕÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÚÎÝÕßÞ¦Ô
ÚÕÕÖÕÃÕÑÇÚÇÙÑËß¦ÙÚÎÑËÚÕ
ÓËÚÎÈÕÂÛËÏÇÚÎÝÇÒÒÃÇÝÇØÁÛËÙËÓ¦ÒÏÙÚÇÚÎÒËÍØÇÌÂÓÇÚÇÚÎÝ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÖØËÙÈËÃÇÝÙÚÕËÑÃÔÕÇÖÄÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕÚÕßÚÇ
ÕÖÕÃÇÖØÕËÏÊÕÖÕÏÕÆÙÇÔÍÏÇÑËÔ¦
ÇÙÌÇÒËÃÇÝÙÚÕËÔÒÄÍÜËØÍÇÙÚÂØÏÕ¬ÏÝËÖÄÓËÔËÝÎÓÁØËÝÕ¦ÒÒÕÝ
ÖØÄËÊØÕÝÓÇÔÕßÁÒ¡ÇÑØÄÔÑÇÏÕ
ØËÚÇÔÄÝßÖÕßØÍÄÝÐÜÚËØÏÑ×Ô
§ÚÄÓÏÔÏÑª¦ÇÓÖ¦ÌÎÔÇÔÑÇÏÇßÚÕÃ
ÙÑÏÁÝàÎÚ×ÔÚÇÝËÐÎÍÂÙËÏÝÇÖÄÚÕ

Το παράδειγμα των επιστημόνων

Η διαμάχη
έχει επεκταθεί
και στη σφαίρα
της συνωμοσιολογίας
και στα σενάρια για
την «πατρότητα» του ιού.

Κινδυνεύοντας ÑK¨ÉÚÖÑÒÐÉÑ³ÑÈ¨ÒÈÉ~³ÂÉÖ³Ñ{ÑÌ
$ÈÒ{o~³~Ñ{(É~ËV{ È¨ÑË{ÓTÈ~ÒÚÉÜÌoÑÑiÈTÖ
i¨Ñ{Ò É{¨ØÓÇiÉV¨{ÑÌÓÑÑ{ÑV³{ØÇ×É¨ÓØÉ{³É{Ø
ÑÌ³ÈØÉÐ¨{~ÖØÜÓÐÈØÖ³É¨ÑÑÌ³i~Ñ³Ò¨¨ÉÈi³È~ÑÌÑ³ÈT¨ÈÖ~Ñ{ÙÉÚÑÓTÉ{~ÑÓÑÈÐ×Ó¨ÑÌ³iÉÑÒÜii
ÑÈ³Ö³ÈÉÑ¨ËÈV³i³{oÐÊÈiÑÚ¨Ì³i³ÑT¨É{ÒÇÉ³Ñ{Ì³Ó
ÒÜÜ³É³iÙ{ÉÚÊÈÉ¨oÑËÑ0ÐÌÑ{{ÌÙÂ³{TÉËÐÓT¨{³{oÐÊØ
ÉËÑ{Ì³{iÉ{³ÊÐiVÈÑÌ³i×Öi³iØÙÉo¨ËÇÉ{Ö¨ÑVÙÉ
×ÑËÉ³Ñ{¨ÌÚÈÐiÑÑ~ÜÈÚÊÉ{³Èo~¨È{Ñ~ÌÙ¨ÌÐ³Ü{³{~0(ÑÉ{³ÊÐ{ÜÖÐ{ÑV³i ÓÑ4Ì¨~iVÈÉ¨oÒÇÉ³Ñ{ÒoÑ
ÐÉ³~{ÉÇ{~ÌÓ³¨ ÜÓoTÈ³{ÐÂÉÉÉ³Ñ³{~ÓØÓ¨ÉÈÉØ
oÖ¨ÑÌ³i¨ÉËÑÙ{ÒÙiØ³È{ÖÉÌÜi³i~{ÉÇ{~ÊÉ{~¨Ò³É{Ñ
1ÑÉÈTÌ³Ñ~ÑÉËØÐ{ÑÑÒÜoiVÉ³Ñ³{~ÊÈÉ¨oÑËÑÑÒÐÉÑÉ (åV
ËÑ~Ñ{ È¨io{Ñ³i³ÑTÖ³É¨iÑÑ~ÒÜÈi~Ñ{ÐÑÇ{~ÊÑ¨ÑooÊ
³ÈÉÐKÜËÈo{Ñ³i!7wVÑÜÜÒ³{ØÐÓ¨ÉØÐÑØÑÈ³ÌÈÉ{³ÒÉ{i~{ÊÜo{~ÊÐ{ÒÇÉ{ÐÉÉ{¨×Ñ³ÑËi
ËÑÃÔÕÏÕÖØÕÞÜØÎÓÁÔÕÝÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÚÎÝßÙÚØÇÒÃÇÝÑÕÚ
¡ÄØÏÙÕÔàÂÚÎÙËÔÇÊÏËÐÇÞÛËÃÊÏËÛÔÂÝÁØËßÔÇÍÏÇÚÕÛÁÓÇÑÇÚ¦ÚÕ
ÖØÄÚßÖÕÚÜÔËØËßÔ×ÔÍÏÇÄÖÒÇÓÇàÏÑÂÝÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÝ
ÇÔÚÃÊØÇÙÎÚÕßËÑÃÔÕßÂÚÇÔ
¦ÓËÙÎØÑËÚÕÃ ÏÔÁàÕÏÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÏÄÞÏÓÄÔÕÔÇÖÁØØÏÉÇÔÑÇÚÎÍÕØÎÓÇÚÏÑ¦ÚÏÝÑÇÚÎÍÕØÃËÝÍÏÇÚÕ
ËØÍÇÙÚÂØÏÕÚÎÝÕßÞ¦ÔÇÒÒ¦ÖØÕÙÖ¦ÛÎÙÇÔÔÇÇÔÚÏÙÚØÁÉÕßÔÚÎÔ
ËÏÑÄÔÇÊÏÇÚßÖ×ÔÕÔÚÇÝÚÎÔËÐÃÙÕß
ÇÙÚÂØÏÑÚÎËÏÑÇÙÃÇÄÚÏÓËØÏÑÇÔÕÃ

ÙÚØÇÚÏ×ÚËÝÌÆÚËÉÇÔ®ÙÚÎÔÑÏÔËàÏÑÂÓËÍÇÒÕÆÖÕÒÎÚÕÔÏÄÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÜÔÇÍ×ÔÜÔ4PSP[HY`>VYSK
.HTLZÖÕßÌÏÒÕÐËÔÂÛÎÑÇÔËÑËÃÚÕÔ
ÖËØÇÙÓÁÔÕ©ÑÚ×ÈØÏÕ¬ÕÑÏÔËàÏÑÄ
ßÖÕßØÍËÃÕÐÜÚËØÏÑ×ÔÇÖËÃÒÎÙË
ÇÖËØÃÌØÇÙÚÇÚÕÔ¡ÄØÏÙÕÔÄÚÏÇÔ
ÙßÔËÞÃÙËÏÚÎÔËÑÙÚØÇÚËÃÇÚÕßÛÇËÏÙÖØ¦ÐËÏÓÖÕáÑÕÚ¦àÙÚÇÇßÙÚØÇÒÏÇÔ¦
ÑØÇÙÏ¦ÑÇÏÈÕÊÏÔ¦ÑÆØÏÕÝËÐÇÍÜÍÏÑÄÝÖØÕÕØÏÙÓÄÝÚÜÔÕÖÕÃÜÔËÃÔÇÏÎ
ÃÔÇËÔ×ÎÞ×ØÇÚÕßÛÇÙÚËØÎÛËÃ
ÚÕÙßÔ¦ÒÒÇÍÓÇÇÖÄÊËÑ¦ÊËÝÞÏÒÏ¦ÊËÝ ÏÔÁàÕßÝÌÕÏÚÎÚÁÝÏÖÒÜÓÇÚÏÑ¦

ÊÏÇÈÂÓÇÚÇÚÎÝ ÃÔÇÝßÖÕÞØÁÜÙÇÔ
ÚÎÔßÖÎØËÙÃÇËÐÜÚËØÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝ
ÚÎÝßÖÄÚÕÔ¬àÕàÁÖ¡ÖÕØÁÒÔÇ
ÇÖÇÒËÃÉËÏÇÔÇÌÕØÁÝÖËØÃËÑÙÚØÇÚËÃÇÝÖÇØÇÖÒÎØÕÌÄØÎÙÎÝ®ÇÖÄÚÎÔ
ÖÒËßØ¦ÚÎÝ ÃÔÇÝÙËÁÑÛËÙÎÍÏÇÚÎÔ
ËÐÁÒÏÐÎÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝ
ÙÌÇÒ×ÝÕÏÙÞÁÙËÏÝÓËÚÇÐÆ
ÑÇÏ ÃÔÇÝÂÚÇÔÚËÚÇÓÁÔËÝÑÇÏÖØÕ
ÑÕØÜÔÕáÕÆ©ËÓÖÕØÏÑÄÝÖÄÒËÓÕÝ
ÞÇÓÎÒÂÝÁÔÚÇÙÎÝÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
¬ØÇÓÖÓËÇÏÞÓÂÚÕÑÏÔËàÏÑÄÓËÍÇÛÂØÏÕÚÜÔÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×Ô/\H^LP
ÑÇÏÚÇÊÃÑÚßÇÑÏÔÎÚÂÝÚÎÒËÌÜÔÃÇÝ
ÖÁÓÖÚÎÝÍËÔË¦Ý.ÄÖÜÝÑÇÏÕÏ
ÑßØ×ÙËÏÝÙËÑÏÔËàÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÚËÞÔÎÚÂÝÔÕÎÓÕÙÆÔÎÝÂÊÎÇÖËÏÒÕÆÙÇÔÔÇÌÁØÕßÔÙËÓËÚÜÖÏÑÂØÂÐÎ
ÚÕßÝÊÆÕÏÙÞßØÄÚËØÕßÝÖÄÒÕßÝÚÎÝ
ÖÇÍÑÕÙÓÏÕÖÕÃÎÙÎÝ¥ÙÚÄÙÕÎÇÙÆÓÓËÚØÎÇÔÚÇÖÄÑØÏÙÎÚÜÔÊÆÕÓËÍ¦ÒÜÔÊßÔ¦ÓËÜÔÙÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇÂØÛËÔÇËÔÏÙÞÆÙËÏÚÕßÝÌÄÈÕßÝÚÎÝ
©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÍÏÇÓËÍÁÛßÔÙÎÚÎÝÑÏ-

ËÍÕÔÄÝËÃÔÇÏÄÚÏÎßÙÚËØÃÇÍÏÇ
ÚÎÔÑÃÚØÏÔÎÇÖËÏÒÂ®ÁÞËÏÍÃÔËÏÑ¦ÚÏ
ÙÇÔËÛÔÏÑÄÙÖÕØÙÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔ
ÄÖÜÝÁÍØÇÌËÚËÒËßÚÇÃÇÇØÛØÕÍØ¦ÌÕÝÚÜÔ;PTLZØÄÙÌÇÚÎÁØËßÔÇ
ÚÕß7L^9LZLHYJO0UZ[P[\[LÁÊËÏÐË
ÄÚÏÚÇÊÆÕÚØÃÚÇÚÜÔÓËØÏÑÇÔ×Ô
ÁÞÕßÔÇØÔÎÚÏÑÂÁÜÝÖÕÒÆÇØÔÎÚÏÑÂÍÔ×ÓÎÍÏÇÚÎÔ ÃÔÇËÞÛØÄÚÎÚÇÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÕËÑÃÔÕËÃÔÇÏ
ÚÕÓÄÔÕÖØ¦ÍÓÇÖÕßËÔ×ÔËÏÇßÚÂ
ÚÎÙÚÏÍÓÂÚÕßÝÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÆÝÑÇÏ
ÚÕßÝªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔÕÆÝÑÇÛ×ÝÑÇÏ
ÚÇÊÆÕÙÚØÇÚÄÖËÊÇÖØÕÙÖÇÛÕÆÔ
ÔÇÑËØÊÃÙÕßÔÉÂÌÕßÝËÔÄÉËÏÚÜÔ
ËÑÒÕÍ×ÔÚÕß§ÕËÓÈØÃÕßØÕÎÓËØ×ÔÎËÑÙÚØÇÚËÃÇÚÕß¬àÕ¡Ö¦ÏÔÚËÔÁÈÇÒËÖÒÎØÜÓÁÔÎÊÏÇÌÂÓÏÙÎ
ÙËÚÎÒËÕÖÚÏÑ¦ÊÃÑÚßÇÄÖÕßÑÇÚÎÍÕØÕÆÙËÚÕÔ¬ØÇÓÖÄÚÏËÃÔÇÏÖÕÒÆ
ËÔÊÕÚÏÑÄÝÁÔÇÔÚÏÚÕßËÑÃÔÕß
ÖÄÖÕÒÒÁÝÇÖÄÉËÏÝÕÏÌÄÈÕÏ
ÍÏÇËÖÏÑÃÔÊßÔÎËÔÊßÔ¦ÓÜÙÎÚÎÝ
ÃÔÇÝÓÁÙÇÇÖÄÚÎÔÖÇØÕÆÙÇÑØÃÙÎÌÇÃÔÕÔÚÇÏßÖËØÈÕÒÏÑÕÃÞ×ØÇ
ËÃÞËÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÙÎÓÇÔÚÏÑÂ
ÙßØØÃÑÔÜÙÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÚÎÝ
ÑÇÚ¦ ÚÕÖØ×ÚÕÚØÃÓÎÔÕÚÕß
ÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕÖËØßÙÏÔÄËÔ×ÂÊÎÖÒÂÚÚËÚÇÏÇÖÄÑÆÓÇ
ËÖÇÔÇÖÇÚØÏÙÓÕÆÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔÑÇÏ
ÏÇÖÜÔÏÑ×ÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÎÆÙÎÛÇÁÖØËÖËÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÈØÇÞßÖØÄÛËÙÓÇÔÇÇÔÎÙßÞËÃ
ÒÏÍÄÚËØÕÍÏÇÚÎÔÏÙÞÆÚÎÝ ÃÔÇÝÑÇÏ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÍÏÇÚÎÙÞËÚÏÑÂÇÊßÔÇÓÃÇÚÎÝÔ×ÙÚÎÔÑØÃÙÎÚÕß
ÎÇÙÏÇÚÏÑÂÊÆÔÇÓÎÇÔÇÊËÃÞÛÎÑË
ÙËÇÚÓÕÓÎÞÇÔÂÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÑÇÓÉÎÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÓË
ÚÕÇÙÚØÕÔÕÓÏÑÄÖØÄÍØÇÓÓÇËÖËÔÊÆÙËÜÔÖÕßÁÌÚÇÔËÙÚÕ ÚÕß
ÚÕÌËÚÏÔÄÖØÄÍØÇÓÓÇÙÚÂØÏÐÎÝÓÄÒÏÝÖÕßÇÔÁØÞËÚÇÏÙÚÕ 
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Η πρώτη ÓËÍ¦ÒÎÑØÃÙÎÚÕßÓËÚÇ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆ®ÑÄÙÓÕßÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÇÑÄÓÎÙÚÕÇØÞÏÑÄÚÎÝÙÚ¦ÊÏÕ
ÖÇÔÊÎÓÃÇÇÖÇÏÚÕÆÙËÖÇÍÑÄÙÓÏÇ
ÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÔÚÃÍÏ»ÇßÚÄÕÁÔÕÏÑÕÝÚÕßËßÑÕÆ©ÃÑÕßÙßÔÁÞÏÙËÔÇ
ÑÕÓÖ¦àËÏÑÇÏÔÇÌÒßÇØËÃËÖÏÓÁÔÕÔÚÇÝÄÚÏÎÓËØÏÑÂÊËÔÑÏÔÊßÔËÆËÏ
ËÔßÖÂØÐËÃÞÔÕÝÎÍËÚÏÑÂÝÖØÄÛËÙÎÝÇÖÄÓÁØÕßÝÚÜÔßÚÄ
ËÃÔÇÏÖØÜÚÕÌÇÔÁÝ®ËÃÖËÕÖØ×ÎÔ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÚÎÝÕßÎÊÃÇÝ ÇØÒ
¡ÖÏÒÔÚ©ÏÁÖÇÉÇÔÔÇÇÖÕÚËÒÕÆÔÙÎÓËÃÕÇÔÇÌÕØ¦ÝÓËÚÕ
ÈØÇÈËÃÕËÐÇÌ¦ÔÏÙÎÝÔÇÇÖÕÔÁÓËÚÇÏÙÚÕÔÓËØÏÑÇÔÄßÖÕßØÍÄÐÜÚËØÏÑ×Ô¡¦ÏÑÕÓÖÁÕ
ÚÕÓËÚÇÐÆÑÇÔËÃÝÊËÔÑ¦ÒßÉËÚÕÑËÔÄÖÕß¦ÌÎÙËÖÃÙÜÚÎÝ
Î©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔ©ÙËÝÇÌÃÐËÏÝÑÏÔËàÏÑ×ÔÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÏ×ÔÑÇÏÔÇÑÇÚÇÍØÇÌÕÆÔÓËÇËØÕÖÒ¦ÔÇÍËÓ¦ÚÇ
ßÍËÏÕÔÕÓÏÑ¦ËÌÄÊÏÇÑÇÔËÃÝÊËÔÛÇ
ÐËÞ¦ÙËÏÄÚÏÄÒÇÐËÑÃÔÎÙÇÔÓËÁÔÇ
ÈÏÕÒÕÍÏÑÄ¬ÙËØÔÄÓÖÏÒÙÚÎÔËÖÇØÞÃÇÕßÞ¦ÔÚÕÕÖÕÃÕÕÏÑÏÔËàÏÑÁÝ
ÇØÞÁÝÇÖÁÑØßÉÇÔÍÏÇËÈÊÕÓ¦ÊËÝ
ÄÖÜÝÑ¦ÔÕßÔÄÒËÝÕÏÊÏÑÚÇÚÕØÃËÝ©ÏÇÙÏÇÚÏÑÁÝÞ×ØËÝÖÕßÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÇÔÓËÓËÍÇÒÆÚËØÎËÖÏÚßÞÃÇ
ÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇËÃÔÇÏÊÎÓÕÑØÇÚÃËÝ
ÄÖÜÝÎ§ÄÚÏÇ ÕØÁÇÑÇÏÎ¬ÇáÈ¦Ô
ÇÖÕÊËÏÑÔÆÕÔÚÇÝÄÚÏÎÓ¦ÞÎÓËÚÇ-

ÐÆÇßÚÇØÞÏÙÓÕÆÑÇÏÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ
ÊËÔÁÞËÏÑØÏÛËÃÇÑÄÓÎ¡ËÍ¦ÒÎ
±ÌËÙÎÖÕß¦ØÞÏÙËÚÕ  ÖØÕÑ¦ÒËÙËÊÆÕÏÙÚÕØÏÑÁÝËÐËÒÃÐËÏÝ!ÙÚÏÝ
ÕÊÂÍÎÙËÙÚÕ§ÏÕß§ÚÏÒÚÕß
ªÕÆàÈËÒÚËÔ×ÙÚÎÔßØ×ÖÎËßÔÄÎÙËÚÎÔ¦ÔÕÊÕÚÕß²ÃÚÒËØÚÕ 
ÑÇÏÚÎÔËÐ¦ÖÒÜÙÎÚÕßÌÇÙÏÙÓÕÆ
ÑÇÚÇÒÂÍÕÔÚÇÝÙÚÎÔÇÔËÃÖÜÚÎÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÚÕßqÇÍÑÕÙÓÃÕßÕÒÁÓÕßßÚÂÚÎÌÕØ¦ÕÑÕØÜÔÕáÄÝ
¶ÑÇÏÄÞÏÑ¦ÖÕÏÕÝÖÄÒËÓÕÝ¶ßÖÕÞØË×ÔËÏÙËÊÏÇÑÕÖÂÚÎÝÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÝ
LUDOVIC MARIN / REUTERS

Του ROGER COHEN

Η μάχη για ανθρωπιά
και αλληλεγγύη στον
«μετα-αμερικανικό»
κόσμο μόλις ξεκίνησε.

Ο Γάλλος ¨ÌÉÙ¨Ø ÐÑÈÓÜÑ~¨ÌÈ³Ê¨{ÂÉÌ³{~¨ÍÌØ¨ÓÉ{
ÑiÐÒÉ{³iÉ{~¨Ò³ii³ÈtÑÚ¨{ÈuÉË³Èt{~Ð{~Öu

ÖÇØÇÍÜÍÂÝËØÏÙÙÄÚËØÕÏÇÖÄ
ËÑÇÚÓËØÏÑÇÔÕÃÕÊÎÍÕÆÔÚÇÏÙÚÎÔ
ÇÔËØÍÃÇËÔ×ÕÏÓÏÙÛÕÃÚÜÔßØÜÖÇÃÜÔËØÍÇàÄÓËÔÜÔÑØÇÚÏÑÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏ®ÄÖÜÝËÃÖËÕÓÇÔÕßÁÒ¡ÇÑØÄÔËÔËÃÔÇÏÜÙÚÄÙÕÖÕÒÆÇØÍ¦
ÍÏÇÔÇÇÖÕÚØÇÖÕÆÔÕÏÊËÏÔÁÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÚÎÝÖØÜÚÕÌÇÔÕÆÝÇßÚÂÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÑÇÚ¦ØØËßÙÎÝ
©ÏÚÕß¬ØÇÓÖÚÏÝÕÖÕÃËÝÚÕÍËØÓÇÔÏÑÄÖËØÏÕÊÏÑÄ+LY
:WPLNLSÇÖÕÑÇÒËÃÖÒÁÕÔÕÓËØÏÑÇÔÄÝÇÙÛËÔÂÝ®ËÃÔÇÏ×ØÏÓËÝÍÏÇ
ÇßÚÇØÞÏÑÂÙÚØÕÌÂÔÏÍÓÁÔÎÙÚÇ

ÉÁÓÇÚÇÚÕß¬ØÇÓÖÞÚßÖÎÓÁÔÎÇÖÄ
ÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄÛÇÓÓÁÔÎÙÚÎÔÇÔÏÑÇÔÄÚÎÚÇÓÇÙÚÏÍÜÓÁÔÎÇÖÄÚÎÔ
ÏÊËÕÒÕÍÏÑÂÖÄÒÜÙÎÑÇÏÊÏÕÏÑÕÆÓËÔÎÇÖÄÁÔÇÔÇÔËÐÁÒËÍÑÚÕÖÇØ¦ÌØÕÔÇÎÞ×ØÇÖÒÎÙÏ¦àËÏÙÚÏÝ
ËÑÒÕÍÁÝÚÕß§ÕËÓÈØÃÕßÄÖÕßÄÒÇ
¶ÄÖÜÝÎÔÕÛËÃÇÎÖØÕÈÕÑ¦ÚÙÏÇ
ÑÇÏÎÇÔÇÈÕÒÂ¶ËÃÔÇÏÖÏÛÇÔ¦
ÉßÞÕÙÆÔÛËÙÎÚÕß¬ØÇÓÖÊËÔÚÕß
ËÖÏÚØÁÖËÏÔÇÇÖÕÊËÞÛËÃÚÎÔÂÚÚÇ
ÕÏÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÚÎÝÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦ÝÚÕß
ÓÇÑØÏ¦ÇÖÄÚÎÔÖØÕËÊØÃÇËÃÔÇÏàÕÌËØÁÝÑÇÏÎÑØÃÙÎÖØÕÙÌÁØËÏÏÊÇ-

ÔÏÑÂÇÌÕØÓÂÍÏÇßÌÇØÖÇÍÂÚÎÝ
ËÐÕßÙÃÇÝ©ÖÄÒËÓÕÝÓËÚÕÔÕÖÕÃÕ
ÎÖÇÔÊÎÓÃÇÁÞËÏÖÕÒÒ¦ÑÕÏÔ¦ËßÔÕËÃÚÎÔËÖÁÑÚÇÙÎÚÎÝÏÙÞÆÕÝÚÎÝ
ËÑÚËÒËÙÚÏÑÂÝËÐÕßÙÃÇÝÄÖÜÝËÃÞË
ÖØÕËÏÊÕÖÕÏÂÙËÏÕ¬àÁÏÓÝ¡¦ÔÚÏÙÕÔ
ÁÔÇÝËÑÚÜÔÖÇÚÁØÜÔÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ
©¬ØÇÓÖÇÖÕÚËÒËÃÖØÕÙÜÖÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÑÇÚ¦ØØËßÙÎÝ
ÚÎÔÕÖÕÃÇÚÄÙÕÏÑÇÔ¦ËÑÓËÚÇÒÒËÆËÚÇÏ±ÈØÃàËÏÚÕÔ¬ÆÖÕÊÎÓÏÕßØÍËÃ
ÇÓÌÏÈÕÒÃËÝÍÏÇÚÎÔÇÔËÐÇØÚÎÙÃÇÚÎÝ
ÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝÑÇÚÇØÍËÃÚÕÔÁÒËÍÞÕ

ÚÎÝËÐÕßÙÃÇÝÑÇÏÚÎÔÃÊÏÇÚÎÔÇÒÂÛËÏÇËÖÏÈ¦ÒÒÕÔÚÇÝÓÏÇÔÏÊÏÄÚßÖÎ
ÓÕØÌÂÒÇáÑÃÙÚÏÑÎÝÊÏÑÚÇÚÕØÃÇÝ
¬ÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÙÚÎÔßØ×ÖÎËÃÔÇÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦©ÏÊÏÇÌÕØÁÝÓËÚÇÐÆËÆÖÕØÕßÕØØ¦ÑÇÏÌÚÜÞÄÚËØÕß§ÄÚÕßÕÐÆÔÛÎÑÇÔÙßÔËÖËÃÇ
ÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝ¬ÎÔÃÊÏÇ×ØÇÚÕÞ¦ÙÓÇÓËÚÇÐÆÚÜÔÊÎÓÕÑØÇÚÏ×ÔÚÎÝ
ßÚÏÑÂÝßØ×ÖÎÝÑÇÏÚÜÔÇßÚÇØÞÏÑ×ÔÑßÈËØÔÂÙËÜÔÚÎÝÕÒÜÔÃÇÝ
ÑÇÏÚÎÝ©ßÍÍÇØÃÇÝÇÖÕÑÇÒÆÌÛÎÑË
ÊÕÑÏÓ¦àÕÔÚÇÝÚÎÔËÔÄÚÎÚÇÑÇÏÚÎÔ
ÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÚÎÝÔÜÙÎÝÇØ¦ÚÇ
ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÄÓÜÝÊËÔÖØÁÖËÏÔÇ
ÐËÍØ¦ÌÕßÓËÚÎÔßØ×ÖÎ

Η στάση της Ε.Ε.
ÇØÞÏÑÂÇÔÚÃÊØÇÙÎÚÎÝ
ßÖÂØÐËÇÔÇÏÓÏÑÂÕÓÈÇØÊÃÇ
ÊËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÐËÞ¦ÙËÏÄÚÏÇÌÁÛÎÑËÙÚÎÔÚÆÞÎÚÎÝÇÖÄÌÇÙÎ
ÚÜÔØßÐËÒÒ×ÔÔÇÊÏÇÛÁÙÕßÔÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇËßØ×ÙËÈÕÂÛËÏÇÖØÕÝ
ÚÎÕßÊÇÖÁÙÚÎÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝ
ËÖËÔÊßÚÏÑÂÝÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÝÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÝÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÚÎÔÃÊÏÇ
ÎÓÁØÇÖÕßÕ©ØÓÖÇÔ¦ØÞÏÙËÔÇÑßÈËØÔ¦ÓËÊÏÇÚ¦ÍÓÇÚÇÂÚÇÔÖÇØÇÔÕáÑÂÑÇÑÂÑÇÏËÖÏÑÃÔÊßÔÎ®ÄÖÜÝ
ËÃÖËÕ¦ÒÒÕÝÖÕÒÏÚÏÑÄÝËÖÏÙÚÂÓÕÔÇÝÇÑªÕßÖÔÃÑ©©ØÓÖÇÔËÃÔÇÏ
ÁÔÇÝÖÕÒÏÚÏÑÄÝÖÕßÖØÕÑÇÒËÃÚÕÔ
ÛÇßÓÇÙÓÄÚÕß¬ØÇÓÖ
ÚÕÖØÄÙÜÖÕÚÎÝÍÑËÒÇ¡ÁØÑËÒÎßØ×ÖÎÇÔÇÑ¦ÒßÉËÖ¦ÒÏÓÃÇ

ÎÍÁÚÏÊÇÏÑÇÔÂÔÇËÓÖÔËÆÙËÏÞ¦ØÎ
ÙÚÎÔËÏÒÏÑØÃÔËÏÇÑÇÏÙÚÎÙÕÈÇØÄÚÎÚ¦ÚÎÝ©ÏËßØÜÖÇáÑÁÝÑÕÏÔÜÔÃËÝ
ËÃÔÇÏÙÚÕÓËÚÇÐÆÑÇÒÆÚËØÇÖØÕËÚÕÏÓÇÙÓÁÔËÝÇÖÄÄÚÏÕÏÞ¦ØÎÙÚÕÑØ¦ÚÕÝÖØÄÔÕÏÇÝÍÏÇÚÎÔ
ÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝË
ÙßÔÁÔÚËßÐÂÚÕßÕÖØÄËÊØÕÝ¡ÇÑØÄÔßÖÕÙÚÂØÏÐËÄÚÏÕÑÕØÜÔÕáÄÝ
ÖØÁÖËÏÔÇÙÎÓ¦ÔËÏÚÎÔËÖÏÑØ¦ÚÎÙÎ
ÚÕßÇÔÛØ×ÖÏÔÕß®ËÖÃÚÕßÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆ®ËÔÔÕ×ÔÚÇÝÚÎÔËßØÜÖÇáÑÂ
ÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÖ¦ÔÜÙÚÕÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄ
ÇÙßÍÑØ¦ÚÎÚÕÑÇÖÏÚÇÒÏÙÓÄ
ßÚÄÖÕßÖÇØÇÓÁÔËÏÐËÑ¦ÛÇØÕ
ÄÓÜÝËÃÔÇÏÄÚÏÎÕÌËÃÒËÏÔÇ
ÖÇØÇÓËÃÔËÏßÖËØÇÙÖÏÙÚÂÝÚÜÔÌÏÒËÒËÆÛËØÜÔÊÎÓÕÑØÇÚÏÑ×ÔÇÐÏ×Ô
ÕÏÕÖÕÃËÝÊÏÇÑßÈËÆÕÔÚÇÏÇÖÄÚÕÔ
ÇÖËÏÒÎÚÏÑÄÑÄÙÓÕÚÕß¬ØÇÓÖÚÕß
ÕÆÚÏÔÑÇÏÚÕßÏ¬àÏÔÖÃÔÍÑÓËÍ¦ÒÎÓ¦ÞÎÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÊÏÑÚÇÚÕØÃÇÝÚÕßÕßÇÏ×ÔÇÊËÔÁÞËÏÑØÏÛËÃ
ÇÑÄÓÎÑØÃÙÏÓÎÎÓËØÕÓÎÔÃÇËÃÔÇÏ
Ú×ØÇÎÎ§ÕËÓÈØÃÕß¡ÏÇÔÃÑÎÚÕß
¬ØÇÓÖÙÚÏÝÖØÕËÊØÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÛÇ
ÊßÙÞËØ¦ÔËÏÚÕÁØÍÕÚÕßÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÆÙÚØÇÚÕÖÁÊÕßÖÕßËÑÖØÕÙÜÖÕÆÔÎ¡ÁØÑËÒÑÇÏÕ¡ÇÑØÄÔÔ
ÄÓÜÝÔÏÑÂÙËÏÕ¬àÕ¡Ö¦ÏÔÚËÔÎ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂËßÖØÁÖËÏÇÑÇÏÕÏÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÁÝÇØÞÁÝÛÇËÖÇÔÁÒÛÕßÔ
ÙËÁÔÇÔØÏàÏÑ¦ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÑÄÙÓÕ
ÙÚÕÔÕÖÕÃÕÏÕÏÎÍÁÚËÝÇßÚÇØÞÏÑ×Ô
ÑÇÛËÙÚ×ÚÜÔÊËÔÛÇÁÞÕßÔÖÏÇÒËßÑÂËÖÏÚÇÍÂ
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Το δεύτερο ÌÕØÚÃÕÏÇÚØÏÑÂÝÈÕÂÛËÏÇÝÇÖÄÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÙÚÏÝ ÚÕ
ÕÖÕÃÕÖËØÏËÃÞËÊËÑ¦ÊËÝÞÏÒÏ¦ÊËÝ
Ó¦ÙÑËÝ ÖØÕÙÚÇÚËßÚÏÑÁÝÙÚÕÒÁÝ 
ÇÔÚÏÙÎÖÚÏÑ¦ÑÇÏÇÙÖÃÊËÝÖØÕÙ×ÖÕß ÁÌÚÇÙËÙËÑÕßÚÏ¦ÖÕßÁÌËØÇÔ
ÚÕßÝ ÙÚÃÞÕßÝ ÚÕß ÙÕÆÌÏ ÖÕÏÎÚÂ
¬àËÒÇÒËÔÚÃÔªÕßÓÃ ÙÚÇÚÕßØÑÏÑ¦
ÑÇÏ ÚÇ ÇÍ
ÍÍ
ÍÒÏÑ¦  ¡ËÚ¦ ÚÎÔ ÇÖÄÍÔÜÙÎßÖ¦ØÞËÏÚÄÙÕÖÕÒÒÂËÒÖÃÊÇÑÇÏÓËÚ¦ÚÕÙÑÄÚÕÝÁÔÇÝÖÕÒÆ
ÌÜÚËÏÔÄÚËØÕÝÂÒÏÕÝ® ¥ÙÚÄÙÕ Î
ÍËÏÚÕÔÏÑÂÞ×ØÇÊÆÙÑÕÒÇÓÖÕØËÃ
ÔÇßÏÕÛËÚÂÙËÏÚÎÔÇÏÙÏÕÊÕÐÃÇÚÎÝ
ÖÕÃÎÙÎÝÚÕßªÕßÓÃ ÖÇÔÊÎÓÃÇ
ÁÞËÏÖÒÂÐËÏÇÓËÃÒÏÑÚÇÚÕÔÖÒÎÛßÙÓÄÓË ÔËÑØÕÆÝÇÖÄÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄ Ç
ÇÒ
ÒÒ¦ÑÇÏÚÎÔÕÆÚÜÝÂ¦ÒÒÜÝÊÕÑÏÓÇàÄÓËÔÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÎÝ
Þ×ØÇÝ ÑÄÓÎ ÊË ÊËÔÁÞËÏÖØÕÙÊÏÕØÏÙÚËÃÕÕÊÏÑÄÝÞ¦ØÚÎÝÍÏÇÚÎÔ
ÁÐÕÊÕÇÖÄÚÎÔÑÇØÇÔÚÃÔÇ ÑÇÛ×Ý
ÚÇ ÖËØÏÕØÏÙÚÏÑ¦ ÓÁÚØÇ ËÒÂÌÛÎÙÇÔ ÑÇÛßÙÚËØÎÓÁÔÇ ÑÇÏ ÖØÕÑ¦ÒËÙÇÔ Þ¦ÕÝ  ÇÌÕÆ ÇÔÇÑÕÏÔ×ÛÎÑÇÔÇÖÄÚÕÓÇ ©ÊÂÍÎÙÇÔ¦
¦Ò
ÒÒ
Ò
ÒÜÙÚË
ÙÚÎÔ ÖÇØÇÃÚÎÙÎ ÚÕß ßÖÕßØÍÕÆ
ÙÜÚËØÏÑ×Ô  ÕßÒËáÓ¦Ô ÕáÒÕÆ 
ÎÕÖÕÃÇÊËÔÁÍÏÔËÊËÑÚÂÇÖÄÚÕÔ
¬ÇÍÃÖØÔÚÕÍ¦Ô 
© ÑÕØÜÔÕáÄÝ ËÐßÖÎØËÚËÃ ÚÕÔ
ØÔÚÕÍ¦ÔÜÝÖØÄÙÞÎÓÇÍÏÇÖÕÒÒÇÖÒÁÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÚÕß 
ÇÖÄÚÎÔÖØÕÙÌßÍÂÙÚÕ§¬ÍÏÇ
ÚÎÔÇÔÇàÂÚÎÙÎÈÕÂÛËÏÇÝÁÜÝÚÎÔ
ÑÇÛßÙÚÁØÎÙÎÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÚÜÔØÜÙÏÑ×Ô: 6ËÑÖØÄÙÜÖÕÝÚÕß
ÖØÕÁÊØÕß ÓÖØÇÂÓ Ç
ÇÒ
ÒÃÔ ËÖÏÈËÈÇÃÜÙË ÚÎ ÙÞËÚÏÑÂ ËÐÁÒÏÐÎ  ÖÕß
ÇÖÕÑ¦ÒßÉËÚÕªÄÏÚËØÝÑÇÏÎÕÖÕÃÇ
ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÏÑÇÔÕÖÕÏÂÙËÏÚÎÔ
©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔ ÞËÏßÖ¦ØÐËÏÑ¦ÖÕÏÇ
ÑÇÛßÙÚÁØÎÙÎËÐÇÏÚÃÇÝÚÕßÑÕØÜ-

Ô Õ á Õ Æ  Ç Ò Ò ¦  Û Ç  Ö Ø Õ Þ Ü Ø Â Ù Õ ß Ó Ë
ÄÖÜÝ ÁÞËÏ ÙÞËÊÏÇÙÛËÃ®  ÊÂÒÜÙË
Õ ÓÖØÇÂÓ ÇÒÃÔ ÑÇÚ¦ ÚÎ ÊÏ¦ØÑËÏÇVUSPULÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÝÚÕßÚÒÇÔÚÏÑÕÆßÓÈÕßÒÃÕßÙÚÎÔÕÖÕÃÇ
ËÃÞË ÖØÕÙÑÒÎÛËÃ  ÖØÕÙÛÁÚÕÔÚÇÝ
ÄÚÏ Õ ØÔÚÕÍ¦Ô ËÃÞË ÖËÏ ÇØÑËÚÁÝ
ÌÕØÁÝ ÙÚÕÔ ÓËØÏÑÇÔÄ ÖØÄËÊØÕ
ÄÚÏËÔÊÏÇÌÁØËÚÇÏËÖÃÙÎÝÍÏÇÚÎÔ
ÇÍÕØ¦ÚÜÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔÙßÙÚÎÓ¦ÚÜÔ7H[YPV[ 
ËÖÃÑÒÎÙÎÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÍÏÇ
ÚÎÔÑÇÛßÙÚÁØÎÙÎÊËÔÎÞËÃÏÊÏÇÃ-

Η του
υρ
ρκική αστυνομία
έχει συ
υλλάβει
βει σε ένα
μή
ήνα του
υλ
λά
λάχιστον
400 πολίτ
ί ες με την
κατηγορία ότι έχουν
κάν
νεει «π
προ
ρ κλ
λητικές»
αναρτήσ
σεειςς σε μέσα
κοιινωνικής δικτύωσης.
ÚËØÇ ÖËÏÙÚÏÑÂ  ÇÌÕÆ Î ¬ÕßØÑÃÇ
ÊËÔ ÁÞËÏ ÇÔÇÙÚËÃÒËÏ ÚÏÝ ËÖÏÞËÏ ØÂÙËÏÝ ÚÎÝ ÙÚÎ ßØÃÇ  ÙÚÎ Ï ÈÆÎ Ñ ÒÖ  ¬Õ ÇÔÚÃÛËÚÕ  Ó¦ÒÏÙÚÇ 
 ÍÑßØÇ ÁÞËÏ ÙÚËÃÒËÏ ËÙÞ¦ÚÜÝ
KYVULZÑÇÏËÔÏÙÞÆÙËÏÝÙÚÎÏÈÆÎ
ÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÔÇÇÒ
ÒÒ
Ò¦ÐÕßÔÕÏÙßÙÞËÚÏÙÓÕÃÙÚÕÖËÊÃÕÚÎÝÓ¦ÞÎÝËÏÝ
È¦ØÕÝÚÕßÙÚØÇÚÎÍÕÆ²ÇÒÃÌÇ²ÇÌÚ¦Ø ËÏÊÏÑÂÇÖËÙÚÇÒÓÁÔÎÚÕß
©ÙÚÎÞ×ØÇ ¡ÏÙÁÒ©ßÃÒÏÇÓÝ 
ËÓÌÇÔÃÙÚÎÑËÖØÄÙÌÇÚÇÏÊÏÇÃÚËØÇ
ÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÁÔÎ  ÒÁÍÕÔÚÇÝ ÄÚÏ
ÎÏÈÆÎÁÞËÏÍÃÔËÏÖËÊÃÕÊÕÑÏÓÂÝ
ÔÁÜÔÄÖÒÜÔ 
 ËÖÃÛËÙÎ ÙÚÕ ÌØÃÔ ÚÎÝ ÈÄØËÏÇÝßØÃÇÝ ÖÕßËÒÁÍÞËÚÇÏÇÖÄ
ÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇËÊ×ÑÇÏÊÆÕÞØÄÔÏÇ 

ÓËÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÔËÑØÕÆÝÇÓ¦ÞÕßÝ ÇßÚÂÔ ÚÎÔ ËÈÊÕÓ¦ÊÇ  ÇÖÕÊÄÛÎÑË ÇÖÄ ÚÎÔ ÍÑßØÇ ÙÚÕßÝ
ÕÆØÊÕßÝÚÎÝßØÃÇÝ@7. ÚÇÔ
ÓÃÇÇÖÄÚÏÝÞËÏØÄÚËØËÝËÖÏÛÁÙËÏÝ
ÙÚÎÔ ÖËØÏÕÞÂ ÇÌÄÚÕß ÖËØÏÂÒÛË
ÙÚÕÔÁÒËÍÞÕÚÜÔ¬ÕÆØÑÜÔ ±ÖËÔÛßÓÃàËÚÇÏÖÜÝÎßÖÕÙÚÂØÏÐÎÚÜÔ
ÖØÕÝÚÕßÝ ÕÆØÊÕßÝÚÎÝßØÃÇÝÖÇØÇÓÁÔËÏÁÔÇÇÖÄÚÇÓËÍÇÒÆÚËØÇ ÇÍÑ¦ÛÏÇ® ÙÚÏÝ ÇÓËØÏÑÇÔÕÚÕßØÑÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝ 
¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂ ÕÏÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÏ ËÑÚÏÓÕÆÔ ÄÚÏ ÚÕ §¬  ÖÕß
ËÖÃ ÓÇÑØÄÔ ÈØÁÛÎÑË ÙÚÕ ÙÚÄÞÇÙÚØÕÚÕßØÔÚÕÍ¦Ô ËÃÔÇÏÎÓÕÔÇÊÏÑÂËÔÇÒ
ÒÒ
ÒÇÑÚÏÑÂÚÕßÍÏÇÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏ ÚÇ ÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ ÊËÏÔ¦
ÚÎÝÞ×ØÇÝ ÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÕß 
ÚÕ¬ÇÓËÃÕÌÁØËÚÇÏËÖÃÙÎÝÁÚÕÏÓÕ
ÔÇ ÙßÔËØÍÇÙÚËÃ ÓË ÚÎÔ ÍÑßØÇ 
²ÜØÃÝ ÐÁÔÇ ÑËÌ¦ÒÇÏÇ ËÃÔÇÏ ÊÆ ÙÑÕÒÕ ÔÇ ÌÇÔÚÇÙÚËÃ ÑÇÔËÃÝ Ö×Ý
ÎÑßÈÁØÔÎÙÎÛÇÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÂÙËÏ
ÚÕÚËØ¦ÙÚÏÕÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÄÑËÔÄ
ÖÕßÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÖØÕÑÇ
ÇÒ
ÒÁÙËÏÎ
ÖÇÔÊÎÓÃÇ 
©ÇßÚÇØÞÏÙÓÄÝÚÕßØÔÚÕÍ¦Ô
ÁÞËÏ ÌÚ¦ÙËÏ ÙË ÔÁÇ ÆÉÎ  ÇÔÁÌËØËÇßÚÂÔÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇÕ¡¦ÏÑÒ
ª Õ Æ Ó Ö Ï Ô  Ö Ø × Î Ô  Ç Ð Ï Ü Ó Ç Ú Õ Æ Þ Õ Ý
ÚÕß ËÔÚÇÍ×ÔÕß ÑÇÏ ÇÔÇÒßÚÂÝ
ÊÏËÛÔ×ÔßÖÕÛÁÙËÜÔ ÚÇÔÁÔÇÝ
ÑÇÑÄÝ ÓÂÔÇÝ ÍÏÇ ÚÕÔ ªËÚàÁÖ ¬ÇÍÃÖ ØÔÚÕÍ¦Ô ÑÇÏ ÄÖÜÝ ÙßÔÎÛÃàËÚÇÏÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇ ËÃÔÇÏÇÑÄÓÎÞËÏØÄÚËØÕÝÍÏÇÄÙÕßÝ
ÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇÊÇÏÓÕÔÕÖÕÏÂÙËÏÕ
¬ÕÆØÑÕÝÑßÑÒÕÛßÓÏÑÄÝÎÍÁÚÎÝ® 
ÊÂÒÜÙË  ÇÔÇÌËØÄÓËÔÕÝ ÙË ÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕßÝ ÇÔÚÏÌØÕÔÕÆÔÚËÝ 
ÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝÑØÇÚÕÆÓËÔÕßÝÑÇÏ¦ÒÒÕßÝ ËÖÏÑØÏÚÁÝ ÚÕß   ÚÕßØÑÏÑÂ
ÇÙÚßÔÕÓÃÇ ÁÞËÏ ÙßÒÒ¦ÈËÏ ÙË ÁÔÇ
ÓÂÔÇ ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ  ÇÔÛØ×-

ÖÕßÝÓËÚÎÔÑÇÚÎÍÕØÃÇÄÚÏÁÞÕßÔ
Ñ¦ÔËÏÖØÕÑÒÎÚÏÑÁÝ®ÇÔÇØÚÂÙËÏÝ
ÙËÓÁÙÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝ
 ÖÕÒ
ÒÒ
ÒÇÖÒÂ ËØÍÇÒËÏÕÖÕÃÎÙÎ
ÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÇÖÄÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇ
ÁÞËÏ ÙÆÓÌÜÔÇÓËÇÔÇ
ÇÒ
ÒßÚÁÝ ÙÚÄÞ Õ  Ô Ç  Ë Ð Ë ß Ó Ë Ô Ã Ù Ë Ï  Ú Ï Ý      Ñ Ç Ï
Ô Ç  Ñ Ç Ú Ë ß Ô ¦ Ù Ë Ï  Ú Ï Ý  Ç Ô Ú Ï Ê Ø ¦ Ù Ë Ï Ý
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Η μπάλα στους... επιδημιολόγους
Η κυβέρνηση «άναψε το πράσινο φως» και η ΚΟΠ αποφασίζει για το πρωτάθλημά μας
Μετά την σύσκεψη στο προεδρικό την
περασμένη Πέμπτη 30 Απριλίου, μεταξύ
της Κυβέρνησης και παραγόντων από
τις Αθλητικές Ομοσπονδίες, ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης,
αφού εξήγησε τις κυβερνητικές αποφάσεις σε σχέση με τον Αθλητισμό
στον πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Γιώργο Κούμα,
ξεκαθάρισε ότι είναι στα χέρια της
ΚΟΠ η τύχη των εγχώριων διοργανώσεων και της σεζόν 2019 – 2020.
O πρόεδρος της ΚΟΠ ενημέρωσε
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τα
χρονοδιαγράμματα που απαιτούνται
για ολοκλήρωση του πρωταθλήματος,
ενώ έγινε ενημέρωση και για τα οικονομικά δεδομένα και τις απώλειες εσόδων που έχουν οι ομάδες με την πανδημία του κορωνοϊού. Σημαντική θα
είναι και η άποψη των επιδημιολόγων
με τους οποίους θα έχει επαφές η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου
προτού πάρει οριστική απόφαση για
την τύχη του πρωταθλήματος.
Ο Γιώργος Κούμας είχε στην συνέχεια επικοινωνία με την UEFA την
οποία ενημέρωσε για τις κυβερνητικές
αποφάσεις. Δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει στις επόμενες 2-3 μέρες, μαζί
με την υπόλοιπη ηγεσία της ΚΟΠ στη
διαδικασία λήψης απόφαση για το μέλλον των ποδοσφαιρικών διοργανώσεων.
Την ώρα που θα διαβάζετε αυτό το ρεπορτάζ πιθανότητα θα γνωρίζετε και
την απόφαση της ΚΟΠ.

Θετικοί για δράση στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, μετά το διάγγελμα
του Κυριάκου Μητσοτάκη, όλα δείχνουν πως η σεζόν θα ολοκληρωθεί
με τους αγώνες να γίνονται χωρίς κόσμο. Εδώ να τονίσουμε ότι αν τελικά
αποφασιστεί να ολοκληρωθεί η σεζόν
και στην Κύπρο, οι αγώνες θα γίνουν
χωρίς κόσμο. Για το κομμάτι των ατομικών προπονήσεων - σε πρώτη φάση
- η υγειονομική επιτροπή στην Ελλάδα
τοποθετήθηκε θετικά, ώστε σχετικά
γρήγορα να μπορέσουν οι ποδοσφαιριστές ανά μικρά γκρουπ να ξεκινήσουν
πρόγραμμα με τους γυμναστές της
ομάδας τους. Φυσικά, θα υπάρχει η
απαραίτητη απόσταση μεταξύ τους.
Αφού πρώτα ισχύσει αυτό το μέτρο,
θα ακολουθήσουν οι ομαδικές προπονήσεις. Πάντως, οι γιατροί βλέπουν
θετικά το αίτημα της Λίγκας και αυτό
έχει οπωσδήποτε τη σημασία του.

Οι τέσσερις που το έκλεισαν

Στις υπόλοιπες χώρες, υπάρχει θέληση να παίξουν αλλά σε κάποιες χώρες
είναι ανέφικτο. Σκωτία, Βέλγιο, Ολλανδία και Γαλλία ήδη το έκλεισαν με
τις δυο τελευταίες χώρες να το κάνουν
με απόφαση των κυβερνήσεων. Στην
Πορτογαλία η πρόθεση ήταν και πα-

Ο μεγαλύτερος φόβος των ειδικών στην Αγγλία είναι μια υγειονομική βόμβα που μπορεί να αποτελέσουν οι πανηγυρισμοί των
φίλων της Λίβερπουλ για το πρωτάθλημα.








Η UEFA τονίζει πως
οι δικές της διοργανώσεις
θα βρεθεί τρόπος να
τελειώσουν, ακόμα
και μέσα στον Αύγουστο.
ραμένει να γίνουν οι αγώνες, στην Ιταλία το παλεύουν αλλά η κυβέρνηση
φαίνεται αρνητική ενώ σε παρόμοια
κατάσταση μοιάζει να είναι και η Ισπανία αν και στις 18/6 ελπίζουν πως θα
καταφέρουν να ξεκινήσουν.
Στη Γερμανία, από αθλητικής πλευράς, ανακοίνωσαν πως είναι έτοιμοι
να ξεκινήσουν 9 Μαΐου αλλά η κυβέρνηση ακόμα δεν έχει ανάψει πράσινο
φως και όσο πλησιάζουμε στην ημερομηνία το πράγμα δυσκολεύει.
Η πιο σύνθετη κατάσταση αυτή τη
στιγμή μοιάζει να είναι στην Αγγλία,
όπου οι σύλλογοι παρουσιάζονται διχασμένοι. Λόγων του σοβαρού προβλήματος με τον ιό, έπεσε στο τραπέζι
να γίνουν οι αγώνες σε ουδέτερο γήπεδο και αυτό προκάλεσε αντιδράσεις.
Επίσης οι ποδοσφαιριστές φοβούνται
για την υγεία τους και εκφράζουν ανησυχίες για να μην πιεστούν να μπουν
στο γήπεδο.
Η UEFA, από μεριάς της, τονίζει
πως οι δικές της διοργανώσεις θα βρεθεί
τρόπος να τελειώσουν, ακόμα και μέσα
στον Αύγουστο, αν χρειαστεί να φτάσουμε μέχρι εκεί. Μάλιστα η απόφαση
είναι όπως συμπεριληφθούν κανονικά
ομάδες που οι χώρες τους θα απαγορεύσουν τους αγώνες εντός του εδάφους τους. Η λύση είναι να πάνε να
παίξουν σε χώρα που αυτό θα επιτρέπεται.

Η απάντηση στα… τηλεοπτικά
Ο συνάδελφoς στο «αδελφικό» μας
ΣΠΟΡ FM στην Ελλάδα, Χρήστος
Σωτηρακόπουλος με άρθρο του εξηγεί πολύ αναλυτικά αυτό που κάνει
τη μεγάλη διαφορά σε Αγγλία, Ιταλία
και Γερμανία και πιέζουν για την
επανεκκίνηση των πρωταθλημάτων
τη στιγμή που σε Ολλανδία, Βέλγιο
και Γαλλία αποφασίστηκε η διακοπή
της σεζόν με συνοπτικές διαδικασίες:
Είναι οι μέρες τέτοιες που όσο
περνάει ο καιρός τόσο περιμένει η
UEFA να μάθει όσα αποφασίζουν οι
Κυβερνήσεις των χωρών για τον
αθλητισμό τους και να ενημερωθεί
από τις ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες
για την τύχη της φετινής σεζόν.
Σε Ολλανδία, Βέλγιο και Γαλλία
τα πρωταθλήματα ολοκληρώθηκαν
άδοξα, η χρονιά διεκόπη και δόθηκε
νέο ραντεβού για μετά το καλοκαίρι
με τη νέα αγωνιστική περίοδο, Θεού
θέλοντος και... πανδημίας επιτρεπούσης
Την ίδια στιγμή, αναρωτιούνται
όλοι γιατί στην Αγγλία, την Ιταλία
και τη Γερμανία κάθονται και συζητούν συνεχώς για να συνεχιστεί η
δράση. Η απάντηση σε αυτό είναι
πάρα πολύ απλή και κρύβεται πίσω
από τα τηλεοπτικά συμβόλαια.
Είναι απόλυτα χαρακτηριστικά
τα ποσά που εξασφαλίζουν οι μεγάλες
Λίγκες από τα τηλεοπτικά δικαιώματα και την χαώδη διαφορά που
έχουν μεταξύ τους. Τα τρία πρωταθλήματα των Ολλανδίας, Βελγίου
και Γαλλίας μαζί, έχουν ετήσια έσοδα
κάτι περισσότερο από 100 εκατομμύρια. Μαζί!

Στην Πρέμιερ, μόνη της, μαζί με
τα διεθνή δικαιώματα και τις αναμεταδόσεις στον υπόλοιπο κόσμο,
το ποσό αυτό για κάθε έτος ανέρχεται περίπου στο 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ!
Αυτή τη στιγμή, είναι πολύ λογικό
και μάλλον πιο φρόνιμο να συζητηθεί
και να βρεθεί η λύση για τη συνέχιση
της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, καθώς όλο και περισσότερο








Είναι απόλυτα χαρακτηριστικά τα ποσά που εξασφαλίζουν οι μεγάλες Λίγκες
και η χαώδης διαφορά
που έχουν μεταξύ τους.
ακούγεται ότι και το επόμενο φθινόπωρο κανείς δεν μπορεί να ξέρει
τι θα συμβεί σε περίπτωση δεύτερου
κύματος της πανδημίας.
Από τη στιγμή που μπορεί μέσα
στον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο ή τον
Δεκέμβριο ν’ αλλάξει ξανά η ζωή
μας, φαντάζει ανούσιο να γίνεται
κουβέντα για το πότε θα ξεκινήσει
η νέα ποδοσφαιρική χρονιά, για την
οποία ουδείς μπορεί να ξέρει πώς
θα διαμορφωθεί, αν θα διακοπεί και
πώς θα έρθουν τα πράγματα εκείνη
την περίοδο.
Οπότε ας γίνει προσπάθεια να
κλείσει ομαλά η φετινή σεζόν, ακόμα
κι να φτάσει μέχρι τον Ιούλιο και
χρειαστεί να γίνουν παιχνίδια και
τότε...

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Ζημιές και «ζημιές»

Μεταγραφολογία

γκρουπ στο αίτημα να μην αγωνιστούν
για το υπόλοιπο της περιόδου, ακόμη
και στην περίπτωση διεξαγωγής αγώνων, επικεντρώνεται στο οικονομικό
και στην απώλεια εσόδων κατά το διάστημα της διακοπής και στο ενδεχόμενο διεξαγωγής αγώνων χωρίς κόσμο.
Αν υπολογίσουμε πως οι τηλεοπτικές
πλατφόρμες θα πληρώσουν κανονικά
το υπόλοιπο που αναλογεί στη φετινή
χρονιά, σε περίπτωση ολοκλήρωσης
του πρωταθλήματος, αν υπολογίσουμε
πως οι χορηγοί θα πρέπει να ανταποκριθούν, αν πάρουν την ανάλογη προβολή για άλλους δύο περίπου μήνες, τι
μένει; Πόσες εισπράξεις χάνουν από
εισιτήρια, ομάδες με, ούτως ή άλλως,
μικρό αριθμό φιλάθλων; Εκτός και αν
μιλάμε για «ζημιές» που έχουν να κάνουν με ανταπόκριση σε συμβόλαια τα
οποία θα έπρεπε κανονικά να πληρωθούν ή και «ζημιά» στην αποτυχία υλοποίησης κάποιων αγωνιστικών στόχων,
οι οποίοι θα μπορούσαν να… υλοποιηθούν χωρίς κάποιοι να αγωνιστούν…

δοσφαιρικής περιόδου, το να προκύπτουν σενάρια περί μεταγραφών, μετακινήσεων ποδοσφαιριστών, εντός
Κύπρου, από μία ομάδα σε άλλη και
γενικότερα εκτιμήσεις για προσθαφαιρέσεις σε κάποια ρόστερ, μπορεί να
εκληφθεί και ως φαινόμενο φυσιολογικό. Σε μικρότερο βαθμό, λόγω της
ιδιαίτερης κατάστασης που επικρατεί,
κάτι ανάλογο προκύπτει και τις τελευταίες μέρες. Φαίνεται, ωστόσο, πως
οι… σεναριογράφοι των ημερών αγνοούν κάτι πολύ σημαντικό. Την πολύ πιο
δύσκολη οικονομική κατάσταση όλων
πλέον των σωματείων – εταιριών. Γι’
αυτό και καλό είναι, πολύ πιο συγκρατημένες να είναι οι προβλέψεις και οι
εκτιμήσεις για ηχηρές μεταγραφές και
υπερβάσεις προηγούμενων χρόνων.

Το αιτιολογικό των ομάδων του Β’

* * * * *

Πλησιάζοντας το τέλος της κάθε πο-

* * * * *

Αν κάτι σώζεται

Hταν πολύ έντονη εβδομάδα για ολό-

κληρη την Κύπρο αυτή που προηγήθηκε, με ζυμώσεις επί ζυμώσεων σε όλα
τα επίπεδα. Έχουν υπάρξει ανακοινώ-

σεις και από αύριο μπαίνουμε στην αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή
σε κάποια κανονικότητα. Στα του ποδοσφαίρου λειτουργήσαμε όπως παραδοσιακά λειτουργούμε, με τον καθένα
να προσπαθεί να αρπάξει την ευκαιρία
για να βγει και κερδισμένος από αυτή
την κρίση. Η πλάκα βέβαια η μεγάλη
θα ξεκινήσει όταν θα πρέπει να κάτσουν στο Δ.Σ. της ΚΟΠ να πάρουν μια
απόφαση για την επόμενη μέρα. Εκεί
θα δοκιμαστούν και τα ενιαία μέτωπα
που φαίνεται να έχουν σχηματιστεί.

* * * * *

Χρειάζονται 15 ξένοι;

Στην πετόσφαιρα έχει δημοσιοποι-

ηθεί από την ομοσπονδία πως μελετούν το ενδεχόμενο να γίνουν χωρίς
ξένους τα πρωταθλήματα του χρόνου
για να μπορέσουν οι ομάδες να σταθούν στα πόδια τους χωρίς να διαλύεται ο όποιος ανταγωνισμός. Εκεί βέβαια ουσιαστικές ελπίδες διάκρισης
στην Ευρώπη δεν υπάρχουν, σε αντίθεση με το ποδόσφαιρο που έζησε στα
λούσα και στα ταξίδια εδώ και 12 χρόνια. Πλέον τα δεδομένα αλλάζουν

απότομα στο οικονομικό κομμάτι και
αναμένονται σοβαρές μειώσεις στο
μπάτζετ των ομάδων. Η απορία είναι
κατά πόσο έχει νόημα να φέρνεις αμφιβόλου ποιότητας ξένους, να γεμίσεις το ρόστερ σου αντί να δίνεις ευκαιρίες σε Κύπριους παίκτες και ειδικότερα νεαρούς από τις ακαδημίες. Η
ΚΟΠ, εξετάζοντας το θέμα υπό τις ειδικές συνθήκες που βιώνουμε, θα μπορούσε να αυξήσει τον αριθμό των γηγενών παικτών στα ρόστερ και όταν
επανέλθουμε οικονομικά το ξανασυζητάμε.

* * * * *

Εισβολή - πραξικόπημα

Ανάμεσα στα επιχειρήματα που προ-

έβαλαν κάποιοι παράγοντες για να μην
ξεκινήσει το πρωτάθλημα, ήταν και το
επιχείρημα ότι δεν μπορούμε να παίξουμε μπάλα μεταξύ 15 και 20 Ιουλίου,
επικαλούμενος ασέβεια προς τις επετείους του πραξικοπήματος και της εισβολής. Το ότι η πατριδοκαπηλία αποτελεί βασικό στοιχείο της κοινωνίας
μας το γνωρίζαμε, αλλά κάποιοι το πήγαν ένα βήμα παρά πέρα.

ΑΠΟΨΕΙΣ

Οπως
στον Μεσαίωνα
Ας υποθέσουμε ότι είμαστε στο βαγόνι
του χρόνου και σουλατσάρουμε ανάμεσα
σε διαφορετικές εποχές. Πρώτος μας σταθμός η Κύπρος του 21ου αιώνα. Το να κατοικεί κανείς στο νησί και να μην γνωρίζει
το όνομα του Δρα Κωστρίκη, είναι βέβαιο
ότι απέχει από την πραγματικότητα για
Του
διάφορους λόγους, κυρίως υγείας ή χρήσης
ΧΡΙΣΤΟΥ
παραισθησιογόνων ουσιών. Η φιγούρα
ΖΑΒΟΥ
του εν λόγω επιστήμονα έχει μπει στα
σπίτια όλων και είναι πλέον τόσο προβεβλημένη, όσο ο
Στάλιν στην Σοβιετική Ένωση ή η βασίλισσα στην Αγγλία.
Λογικό. Στο πρόσωπό του έχει μορφοποιηθεί η επιστημονική ομάδα, οι εισηγήσεις της οποίας καθόρισαν
την ζωή μας τον τελευταίο ενάμιση μήνα. Συμφωνεί, διαφωνεί, συμπαθεί ή αντιπαθεί με τον εν λόγω επιστήμονα,
όλοι θα πρέπει ν’ αναγνωρίσουμε ότι αυτός και οι συνάδελφοί του έπαιξαν καταλυτικό ρόλο σε μια εποχή που
ποτέ δεν θα ξεχάσουμε. Ας αναχωρήσουμε πια με το φαντασιακό βαγόνι μας με προορισμό τον Μεσαίωνα της Ευρώπης. Την πιο σκοταδιστική εποχή της ανθρωπότητας,
όπου η όποια επιστημονική σκέψη θεωρείτο προϊόν διαβολικής πράξης. Επί τούτου, επινοήθηκαν από τους προύχοντες της τότε εποχής, σωρεία βασανιστηρίων προκειμένου να σωφρονιστούν και να επανέλθουν στο «δρόμο
του Θεού». Και αν όχι, τότε τους έστελναν για κατ’ ιδίαν
συνάντηση μαζί του κυρίως διά της πυράς (δες την ιστορία
του επιστήμονα Τζορτάνο Μπρούνο και ακόμη καλύτερα
το άγαλμά του στην Ρώμη στην πανέμορφη πλατεία του
Κάμπο ντε Φιόρι).
Δικαίως μάλλον θ’ αναρωτιέσαι, τι σχέση έχουν ο Κωστρίκης, ο Μεσαίωνας και ο Τζορντάνο Μπρούνο. Και
όμως δεν πολύ απέχουν αν λάβεις υπόψη ότι η επιστημοσύνη
στην Κύπρο δεν λογίζεται από πολλούς ως το Α και το Ω
για την ευημερία μας. Πέρα για πέρα λογικό, αφού η
Κύπρος ούτε Αναγέννηση πέρασε, ούτε και φυσικά Διαφωτισμό.
Συνεπώς, με μια ομολογουμένως επιφανειακή προσέγγιση, τα ψεγάδια του Μεσαίωνα είναι πέρα για πέρα
εμφανή στην κοινωνία μας. Σε τέτοιο σημείο που ακόμη
και ο άνθρωπος που όπως ισχυρίζεται, ο ίδιος ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας, αντιμετώπισε με τους συνεργάτες του
την πανδημία στην Κύπρο, έγινε δέκτης απειλητικού μηνύματος. Από κάποιον προφανώς που τον θεώρησε
αιρετικό. Όπως τότε… τον Μεσαίωνα.

Θέληση
να υπάρχει...
Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να τεθεί
σε κίνδυνο η υγεία οποιουδήποτε προσώπου και στην προκειμένη περίπτωση
αθλητή – ποδοσφαιριστή, προπονητή,
διαιτητή ή γενικότερα ατόμων εργαζομένων στο χώρο του ποδοσφαίρου. Καμία
ανάγκη επανεκκίνησης, περιορισμού οιΤου
κονομικής ζημιάς και ό,τι άλλο μπορεί
ΓΙΩΡΓΟΥ
να ισχύει, δεν αξιολογείται υπεράνω της
ΛΟΓΙΔΗ
υγείας. Και για την υγεία, το τι πρέπει ως
μέτρο προστασίας να εφαρμόζεται ή να… χαλαρώνει, σε
σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα, πρέπει να
αποφασίζουν οι ειδικοί. Και στην προκειμένη περίπτωση,
οι ειδικοί έκριναν πως, αν μη τι άλλο, υπάρχει δυνατότητα,
υπάρχει ελπίδα για το κυπριακό πρωτάθλημα και τη
φετινή αγωνιστική περίοδο.
Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση από αύριο στην Κύπρο, με την εφαρμογή του
πρώτου σταδίου χαλαρωτικών μέτρων και λογική είναι
η… συγκρατημένη ανησυχία για τον αριθμό επιβεβαιωμένων κρουσμάτων τις επόμενες μέρες. Ωστόσο, όπως
ισχύει σε όλους τους άλλους τομείς της κυπριακής κοινωνίας, έτσι και στο ποδόσφαιρο, θα πρέπει να δοκιμάσουμε. Λογικό επίσης και το επιχείρημα, πως οι ποδοσφαιριστές, γενικότερα όλοι όσοι μπορεί να εμπλακούν
στην επάνοδο, αρχικά προπονήσεων και αργότερα (ίσως)
αγώνων, πολύ πιο εύκολα μπορεί να πειθαρχήσουν, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα μέτρα, σε σχέση με τον υπόλοιπο
κόσμο που θα μπει και θα βγει σε μια υπεραγορά, σ’ ένα
κατάστημα, σε μια εκκλησία.
Πιο απλά λοιπόν, οι ειδικοί μας είπαν κάντε την επανεκκίνηση, δοκιμάστε το. Μένει τώρα να διαφανεί η
θέληση των ανθρώπων του κυπριακού ποδοσφαίρου. Δεδομένο πως δεν το επιθυμούν όλοι. Κάποιοι μάλιστα, το
είχαν ξεκαθαρίσει από τις προηγούμενες εβδομάδες. Το
«κλειδί» κρατάνε οι μεγάλοι του κυπριακού ποδοσφαίρου
και βέβαια η ηγεσία. Όλοι αυτοί δηλαδή, που τις προηγούμενες μέρες διαβεβαίωναν για την επιθυμία τους να συνεχίζουν το φετινό πρωτάθλημα, εάν οι συνθήκες το επιτρέψουν, τονίζοντας παράλληλα τη σημασία, όλα να
κριθούν στο γήπεδο και όχι σε αποφάσεις βασισμένες σε
κάποια κριτήρια ή στη βαθμολογία του περασμένου Μάρτη.
Θα διαφανεί και σύντομα μάλιστα, αν όντως υπάρχει
θέληση και διάθεση. Αν όντως νοιαζόμαστε και πόσο για
το καλό του κυπριακού ποδοσφαίρου, χωρίς να παραγνωρίζεται το σωματειακό συμφέρον.
Και πάντα με γνώμονα, πως η υγεία του οποιουδήποτε
δεν διαπραγματεύεται.
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Μεταβολές εβδομάδας
X.A.K.
0,59%

X.A.
12,52%

Dow Jones

Nasdaq

Nikkei

Dax

FTSE 100

3,26%

4,17%

6,33%

6,65%

5,97%

ΗΠΑ
Υφεση 4,8%
το πρώτο
τρίμηνο
του 2020
Σελ. 10

Πετρέλαιο

€/$

2,97%

0,77%

Ανοίγει το εμπόριο, ελπίζει η οικονομία

ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑΙ
ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΟ

Η πρώτη φάση της χαλάρωσης των μέτρων λυδία λίθος για επανεκκίνηση και ανάκαμψη
Ως το κλειδί που θα ανοίξει το δρόμο
για επανεκκίνηση της οικονομίας
θεωρείται η επαναλειτουργία του
τομέα των κατασκευών σε συνάρτηση με την επανέναρξη της βιομηχανικής και εμπορικής δραστηριότητας. Εκτιμάται ότι θα αποτε-

λέσουν το εφαλτήριο, ώστε να ξαναγυρίσει το γρανάζι της οικονομικής ανάκαμψης και ανάπτυξης.
Σύμφωνα με επίσημη πληροφόρηση
από το Υπ. Οικονομικών και την
έκθεση της διυπουργικής επιτροπής, είναι σημαντικό για την οικο-

νομία όπως η βιομηχανία, ο μεταποιητικός τομέας και οι μεταφορές
(με εξαίρεση τις αερομεταφορές)
λειτουργήσουν πλήρως. Ο τομέας
του χονδρικού και λιανικού εμπορίου αποτελεί τον μεγαλύτερο τομέα
τόσο σε προστιθέμενη αξία (ΠΑ),

ύψους 1.948 εκατ. ευρώ το 2017,
όσο και σε απασχόληση, με 67.471
εργαζόμενους. Ο υποτομέας του
λιανικού εμπορίου (εξαιρουμένων
των αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών) αντιστοιχεί περίπου στο 50%
της ΠΑ του τομέα του λιανικού και

Καλύπτουν μισθούς 30 εκατ. ατόμων τα κράτη της ΕΕ
Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας
ΤΗΛ: 22 056 300. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

χονδρικού εμπορίου. Η απασχόληση ανέρχεται σε 38.303 άτομα.
Ο τομέας των κατασκευών αποτελεί
ένα σημαντικό τομέα της κυπριακής
οικονομίας, συνεισφέροντας το
5,2% της συνολικής ΠΑ και απασχολεί 30.187 άτομα. Σελ. 3

«Σκοντάφτει»
στην Κομισιόν
το πρόγραμμα
πολιτογραφήσεων
Επιστολή στην κυβέρνηση
Σε μία προσπάθεια αναχαίτισης
των οικονομικών απωλειών και
της εισροής κεφαλαίων στην οικονομία έχουν επισπευσθεί οι
διαδικασίες για εξέταση των αιτήσεων των επενδυτών ώστε να
πολιτογραφηθούν Κύπριοι. Ωστόσο, η Κομισιόν με επιστολή προς
τις κυπριακές αρχές ζητά το χρονικό πλάνο, με το οποίο θα αρχίσουν να τερματίζονται πολιτογραφήσεις επενδυτών από συγκεκριμένα κράτη. Σελ. 4

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ

Φοβούνται λουκέτα
στον κλάδο εστίασης
Μη βιώσιμο θεωρούν οι αλυσίδες εστίασης

και ιδιοκτήτες εστιατορίων το σχέδιο επαναλειτουργίας των επιχειρήσεων. Αν και αναγνωρίζουν την ανάγκη μέτρων προστασίας,
τονίζουν ότι οι περιορισμοί φέρνουν δραστική μείωση του τζίρου, και χωρίς κρατική
στήριξη θα έλθουν «λουκέτα». Σελ. 5

Φοβούνται
αύξηση ΜΕΔ
στην Ελλάδα

ΕΛΛΑΔΑ

Ερχεται πάλι άνοιξη
στην αγορά ακινήτων
Σε πλεονεκτική θέση φαίνεται ότι θα βρεθεί

η ελληνική αγορά ακινήτων μόλις αρθούν τα
μέτρα περιορισμού των ταξιδιών από και
προς άλλες χώρες και επιστρέψουν οι ξένοι
επενδυτές. Στην «εμπροσθοφυλακή» αναμένεται να βρεθεί για μια ακόμα φορά το
πρόγραμμα «χρυσή βίζα». Σελ. 12

Απόδοση δεκαετών
ομολόγων
Απόδοση

Εβδομαδιαία
αλλαγή

Κύπρος

1,91%

-0,25%

Γερμανία

-0,50%

-0,07%

Γαλλία

0,05%

-0,02%

Ιταλία

1,75%

-0,23%

Ισπανία

0,79%

-0,25%

Ιρλανδία

0,12%

-0,13%

Ελλάδα

2,13%

-0,17%

0,28%

0,00%

Ην. Βασίλειο

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

Κατά 7 έως 10 δισ. ευρώ.
Πάνω από 30 εκατ. Ευρωπαίοι εργαζόμενοι, περίπου το 1/5 του εργατικού δυναμικού Γερμανίας, Γαλλίας, Βρετανίας, Ιταλίας και Ισπανίας,

στρέφονται στο κράτος ζητώντας να καλύψει τον μισθό τους. Εχουν ήδη υποβάλει αιτήσεις στα προσωρινά προγράμματα που σχεδίασαν οι
ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για να αποτρέψουν την ιλιγγιώδη εκτίναξη της ανεργίας, ως συνεπακόλουθο της πανδημίας. Ο αριθμός όλων αυτών
των δυνάμει ανέργων της Ευρώπης υπερβαίνει ήδη τα 26 εκατ. Αμερικανών που υπέβαλαν αίτηση για επίδομα ανεργίας στη διάρκεια των πέντε
τελευταίων εβδομάδων του κοινωνικού αποκλεισμού. Σελ. 9
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Νέο κύμα κόκκινων δανείων, ύψους
από 7 έως 10 δισ., θα φέρουν οι
οικονομικές συνέπειες της πανδημίας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
του προέδρου της FPS κ. Θ. Καλαντώνη. Σελ. 8

ΒΑΣΊΛΗ ΖΉΡΑ

Ο κίνδυνος της επιστροφής στην... κανονικότητα
Με ανησυχεί η επιστροφή στην κανονικότητα και το ενδεχόμενο να
επανακάμψει η επιδημία, σε περίπτωση που δεν επιδείξουμε την
υπευθυνότητα των δύο τελευταίων
μηνών. Με ανησυχεί, όμως, ακόμη
περισσότερο η κανονικότητα στην
οποία επιστρέφουμε.
Την προηγούμενη φορά που...
επιστρέψαμε, ύστερα από την κρίση χρέους, σε κανονικότητα, ήταν,
μέσες - άκρες, η ίδια που μας οδήγησε στην κρίση. Αφού χάσαμε
το ένα τέταρτο του ΑΕΠ, αφού
εξορίσαμε τα καλύτερα μυαλά και
χιλιάδες ζωές καταστράφηκαν,
επανήλθαμε στο ίδιο μοντέλο ανάπτυξης. Παρά το υψηλό τίμημα,
χάσαμε την ευκαιρία της κρίσης.
Τούτη τη φορά, η επιστροφή
στην κανονικότητα θα συνοδεύεται από βαθιά ύφεση. Οποιο οικονομετρικό μοντέλο κι αν εμπιστευθεί κανείς, κοινή συνισταμένη

όλων είναι πως η δική μας κανονικότητα θα έχει βαθύτερη ύφεση
από αυτή άλλων χωρών, για δύο
λόγους: πρώτον, τη μεγάλη εξάρτηση από τον τουρισμό και δεύτερον, τη μεγάλη συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων στην οικονομική δραστηριότητα. Σύμφωνα
με τον ΟΟΣΑ, οι πλέον πληττόμενοι
τομείς είναι η κατασκευή μέσων
μεταφοράς, η οικοδομή, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, τα ξενοδοχεία και εστιατόρια, τα ακίνητα, οι επαγγελματικές και άλλες
προσωπικές υπηρεσίες. Αν εξαιρέσει κανείς τον πρώτο κλάδο
(εμείς Airbus και Boeing δεν έχουμε) όλα τα υπόλοιπα είναι η επιτομή
της ελληνικής οικονομίας.
Επίσης, η κανονικότητά μας
περιλαμβάνει ένα τραπεζικό σύστημα βαριά τραυματισμένο, εγκλωβισμένο στην προσπάθεια να

λύσει το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ανίκανο
να χρηματοδοτήσει την ανάκαμψη. Οι προϋποθέσεις να πάει χαμένη μια ακόμη κρίση είναι εδώ.
Σε μερικές εβδομάδες, η κυβέρνηση θα κληθεί να λάβει δύσκολες
αποφάσεις. Θα πρέπει να αποφασίσει πώς θα αξιοποιήσει τα συρρικνωμένα δημοσιονομικά περιθώρια και την όποια ρευστότητα
πάρουμε από τους ευρωπαϊκούς
θεσμούς. Ηδη οι διεκδικητές είναι
πολλοί. Εμαθα, για παράδειγμα,
πως κάποιοι ξενοδόχοι πιέζουν να
ρυθμιστούν για μια ακόμη φορά
και τα παλιά τους δάνεια, από τη
δεκαετία του ’90. Μικρές και μεγαλύτερες επιχειρήσεις ζητούν
να καλυφθεί από τον προϋπολογισμό η απώλεια εισοδημάτων,
οριζόντια, χωρίς κριτήρια.
Τα λεφτά θα είναι λίγα και –
τουλάχιστον τα μισά– δανεικά. Γι’

αυτό θα πρέπει να γίνουν δύσκολες
επιλογές. Το μοιράζω λεφτά σε
όλους, όπως στην πρώτη φάση
της κρίσης, δεν είναι ούτε δύσκολο,
ούτε επιλογή. Επιλογή είναι να
απαιτήσεις από επιχειρήσεις που
είχαν και καλά χρόνια, να βάλουν
το χέρι στην τσέπη και να μοιραστούν το κόστος με τους φορολογούμενους. Επιλογή είναι η στήριξη
των βιώσιμων επιχειρήσεων και
όχι όσων θα χρησιμοποιήσουν
την κρίση ως άλλοθι και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας ως
απειλή για να αγοράσουν –με δημόσιο χρήμα– ακόμη λίγους μήνες
ζωής.
Επιλογή είναι η ενίσχυση κλάδων που παράγουν προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και καλά
αμειβόμενες θέσεις εργασίας.
Επιλογή είναι ρήτρες ώστε να
αποκλείονται επιχειρήσεις που
δεν πληρούν κριτήρια κοινωνικής

PwC’s CFO Pulse Survey
ȆȠȚĮȝȑĲȡĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞȠȚȅȚțȠȞȠȝȚțȠȓǻȚİȣșȣȞĲȑȢ
ȖȚĮȞĮĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞıĲȚȢʌȡȠțȜȒıİȚȢĲȠȣ&29,'
pwc.com.cy/covid-cfo

υπευθυνότητας, που παραβιάζουν
συστηματικά την εργατική νομοθεσία και η διαδρομή τους είναι
το άθροισμα αλλεπάλληλων ρυθμίσεων οφειλών σε τράπεζες και
Δημόσιο.
Επιλογή είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων που έχουν ενσωματώσει στα σχέδιά τους τη βιώσιμη
ανάπτυξη, καθώς είναι πιο κερδοφόρες, πιο εξωστρεφείς, αμείβουν καλύτερα τους εργαζομένους,
είναι εν τέλει χρήσιμες όχι μόνο
για τους μετόχους τους, αλλά για
την οικονομία συνολικότερα.
Επιλογή είναι να πάρεις άμεσα
αποφάσεις για να αποκτήσει επιτέλους η οικονομία τραπεζικό σύστημα. Αν η επιστροφή στην κανονικότητα σημαίνει business as
usual, απλώς θα πληρώσουμε ακριβά για να χάσουμε μια ακόμη κρίση, περιμένοντας να ενσκήψει η
επόμενη.
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Τρεις προτεραιότητες
για την οικονομία
Μετά την τραυματική περίοδο των
μνημονίων στην πατρίδα μας και
ενώ φάνηκε ότι θα κάνουμε μια νέα
αρχή, βρεθήκαμε μπροστά στην αντιμετώπιση μιας νέας διεθνούς κρίσης, λόγω της πανδημίας. Η κυβέρνηση μέχρι σήμερα πέτυχε το βέλτιστο αποτέλεσμα σε συνεργασία
με εξαιρετικούς επιστήμονες και με
μια πρωτοφανή υπεύθυνη και πειθαρχημένη στάση της συντριπτικής
πλειονότητας των πολιτών. Είναι
βέβαιο ότι έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας για την οριστική αντιμετώπιση του ιού και θα πρέπει να κάνουμε πολλά προσεκτικά και μελετημένα βήματα, με δεδομένο ότι η
ελληνική κοινωνία έχει μειωμένες
αντοχές λόγω της δεκαετούς οικονομικής κρίσης.
Κατά την άποψή μου, αποτελεί
μονόδρομο η αξιοποίηση του θετικού
διεθνούς κλίματος για την αντιμετώπιση της πανδημίας από τη χώρα
μας, καθώς και η θετική αποδοχή
των μέτρων από την πλειονότητα
της κοινής γνώμης. Τι χρειαζόμαστε
το αμέσως επόμενο διάστημα στην
οικονομία της χώρας; Τρεις είναι οι
προτεραιότητες κατά την άποψή
μου:
1. Να στηρίξουμε τον τουρισμό.
2. Να είμαστε δίπλα στους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη.
3. Να υπάρχει εκτεταμένη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων το
2020 και το 2021.
Πώς μπορούν να γίνουν τα παραπάνω;
Η Ελλάδα θεωρείται αυτή τη στιγμή από τις πιο ασφαλείς χώρες για
να κάνει κάποιος τουρισμό, χωρίς
να κινδυνεύει από τον κορωνoϊό.
Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όποιος φτάνει στη
χώρα θα ελέγχεται με αξιόπιστο
τεστ, θα μετακινείται με συγκεκριμένη διαδικασία, θα κάνει ό,τι ζητάει
κάποιος στις διακοπές του και θα
διασφαλίσουμε ότι δεν θα κινδυνέψει
να κολλήσει τον ιό εδώ. Αν πετύχουμε όλα τα παραπάνω και επιστρέψει υγιής στην πατρίδα του,
τότε θα έχουμε κάνει τη μεγαλύτερη
διαφήμιση στη χώρα μας. Θα πει
κάποιος, εύκολα τα λες, δύσκολα τα
κάνεις. Ετσι είναι, αλλά πιστεύω ότι
μπορούμε να το καταφέρουμε με
την κατάλληλη συνεργασία, κυβέρνησης, φορέων του τουρισμού, επιστημόνων υγείας, άλλων ειδικοτήτων
επιστημόνων που απαιτούνται και

εργαζομένων στον τουρισμό.
Ερχομαι στο δεύτερο θέμα που
έθεσα ως προτεραιότητα. Σχεδόν
όλοι οι πολίτες έχουν ανάγκη από
στήριξη, αλλά όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι δεν υπάρχουν απεριόριστοι
δημόσιοι πόροι. Πώς μπορούμε να
τους αυξήσουμε; Δίνοντας κίνητρο
στους πολίτες που έχουν τη δυνατότητα. Προτείνω για το επόμενο
τετράμηνο, όποιος πολίτης πληρώσει
εφάπαξ φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις που έχει σε διακανονισμό να δικαιούται έκπτωση
25%.
Τέλος, χρειαζόμαστε να επενδυθούν ιδιωτικά κεφάλαια άμεσα. Πώς
όμως μπορεί να γίνει ταχεία επένδυση χρημάτων; Προφανώς αυτό
μπορεί να συμβεί μόνο με ισχυρό
κίνητρο για τους επενδυτές. Η πρότασή μου είναι απλή. Οποιος δαπανήσει σε κάποια επένδυση από
1/3/2020 και μέχρι 31/12/2021 κάποιο
ποσό να δικαιούται ένα κουπόνι
συμψηφισμού φορολογικών υποχρεώσεων, διάρκειας μιας επταετίας,
με αξία ίση με το 25% όσων χρημάτων δαπανήσει σε αυτό το χρονικό
διάστημα και όχι του συνόλου της
αξίας της επένδυσης. Ετσι, αν κάποιος έχει ξεκινήσει μια επένδυση,
θα επιταχύνει τη διαδικασία δαπανών, στηρίζοντας την εργασία και
την οικονομία. Επίσης, αν κάποιος
ήταν επιφυλακτικός στο να επενδύσει, θα έχει ισχυρό κίνητρο. Τέλος,
θα προσελκύσουμε νέους ξένους
επενδυτές σε μια χώρα που αποδείχθηκε το τελευταίο διάστημα
αξιόπιστη και σοβαρή.
Σε μια ιστορική περίοδο που διανύουμε, η λογική της καλής διαχείρισης δεν είναι αρκετή, ειδικά σε
μια χώρα που πέρασε μια δεκαετή
κρίση. Χρειάζεται αποφασιστικότητα
και τολμηρές αποφάσεις. Η Ευρώπη
έδειξε ότι, προς το παρόν, δεν είναι
ώριμη να λάβει τέτοιες αποφάσεις,
αλλά ελπίζουμε ότι σύντομα θα το
αντιληφθεί και θα αλλάξει ρότα. Μέχρι τότε, όμως, η Ελλάδα μας δεν
έχει την πολυτέλεια να περιμένει.
Η κυβέρνηση έδειξε ότι μπορεί να
ανταποκριθεί στα δύσκολα. Ο πρωθυπουργός έδειξε ότι μπορεί να λάβει
γρήγορα τολμηρές αποφάσεις. Ας
ελπίζουμε στο καλύτερο, γιατί αποδείξαμε ότι όλοι μαζί μπορούμε.

* Ο κ. Γιώργος Στασινός είναι πρόεδρος
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

ΔΗΚΤΗΣ

Οι Αμερικανοί επιστήμονες

έφτασαν σε αυτό το συμπέρασμα
μετά την ανακάλυψη τεσσάρων
απολιθωμένων δοντιών ενός
εξαφανισμένου, πλέον, είδους
μαϊμούς στο Περού.







Μικροσκοπικές μαϊμούδες είχαν καταφέρει να διασχίσουν τον
Ατλαντικό Ωκεανό πριν
από περίπου 35 εκατομμύρια χρόνια.
ορισμένα δένδρα ύψους αρκετών
μέτρων. «Αν ένα μικρό πρωτεύον
ανέβηκε σε μια σχεδία σαν αυτή,
φαίνεται πολύ πιθανό να κατάφερε
να καλύψει τόσο μεγάλη απόσταση», λέει ο Ζάιφερτ στο CNN.
Κατά τον Ζάιφερτ αυτές οι φυ-

diktis@kathimerini.com.cy

Δεν αλλάζει
το προφίλ κινδύνου
Τις δύο πρώτες φάσεις χαλάρωσης των μέ-

τρων παρουσίασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε διάγγελμα που απηύθυνε την Τετάρτη
το βράδυ. Αν και η προσοχή όλων ήταν στραμμένη στα μέτρα που καταργούνται σε κάθε
μια από τις δύο φάσεις, ο ΠτΔ στήριξε τη θέση
και τις αποφάσεις σε σαφείς αναφορές πρακτικών άλλων χωρών. Ο ΠτΔ στήριξέ τα ενδεχομένως λιγότερο τολμηρά από τα αναμενόμενα μέτρα, αναφέροντας ότι «χώρες που
έχουν υιοθετήσει την αποκλιμάκωση μέτρων,
προκειμένου να επιτύχουν νωρίτερα την επανεκκίνηση της οικονομίας, καταγράφουν νέα
έξαρση των κρουσμάτων και οπισθοδρόμηση
από την επιτυχή πορεία που αρχικά κατέγραψαν». Ομολογουμένως, η συντηρητική προσέγγιση που ακολουθήθηκε μέχρι σήμερα,
όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο αξιολογείται η κατάσταση και λαμβάνονται οι αποφάσεις, υπήρξε άκρως επιτυχημένη και δεν
συντρέχει κανένας λόγος για τη διαφοροποίησή της τώρα.

••••
Μετρημένες κουβέντες
Ως την πιο επικίνδυνη και δύσκολη φάση αν-

τιμετώπισης της κρίσης χαρακτήρισε ο ΥΠΟΙΚ
την περίοδο που ξεκινά από αύριο και θα καθορίσει με ποια δεδομένα θα επιχειρηθεί η
τρίτη φάση για την ανάκαμψη της οικονομίας.
Ο ΥΠΟΙΚ σημείωσε, εξάλλου, ότι το πακέτο
μέτρων διάρκειας μόλις μερικών μηνών
ανέρχεται στο 7% του ΑΕΠ καθιστώντας το
ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Το βήμα μπροστά που επιχειρείται, σημείωσε ο
ΥΠΟΙΚ, είναι τόσο σημαντικό που αν δεν είναι
επιτυχημένο μπορεί να μας πάει και δυο βήματα πίσω. Η υιοθέτηση λάθος πολιτικών, τόνισε, πρέπει να αποφευχθεί αφού είναι δυνατόν να μας οδηγήσουν σε απώλεια της
επενδυτικής βαθμίδας. Πράγμα που σημαίνει
ότι η χρηματοδότηση των αναγκών μας δεν
θα μπορεί να γίνεται από τις αγορές και θα
χρειαστεί να ενταχθούμε σε κάποιου είδους
μηχανισμό στήριξης. Αυτό το σενάριο είναι
προφανώς ένα από εκείνα που επεξεργάζεται η οικονομική ομάδα, το οποίο σημειώνεται ότι συνιστά το επονομαζόμενο ως «worst
case scenario».

••••
Δυσοίωνες προβλέψεις
Τη χειρότερη μείωση του ΑΕΠ από τον Β΄ παγ-

κόσμιο πόλεμο προβλέπει το οικονομικό επιτελείο της γερμανικής κυβέρνησης. Σύμφωνα
με τις κυβερνητικές εκτιμήσεις, η πτώση αναμένεται να ξεπεράσει το 6% και αυτό περιλαμβάνεται στις εαρινές προβλέψεις προκαλώντας το λιγότερο αμηχανία στους οικονομικούς παράγοντες. Επομένως, με βάση το συγκεκριμένο σενάριο, η ανεργία θα σκαρφαλώ-

Το διατλαντικό ταξίδι των πιθήκων
πάνω σε φυσικές «σχεδίες»
Τέσσερα απολιθωμένα δόντια ενός
εξαφανισμένου πλέον είδους μαϊμούς, που βρέθηκαν από παλαιοντολόγους στο Περού, μας αναγκάζουν να αναθεωρήσουμε πολλά
από όσα ξέραμε για εκείνη την
περίοδο (και για τα διατλαντικά
ταξίδια). Οι πίθηκοι στους οποίους
ανήκαν τα δόντια περιλαμβάνονται σε μια εξαφανισμένη οικογένεια πιθήκων που ζούσε στην
Αφρική μέχρι πριν από 23 εκατομμύρια χρόνια.
Οι Αμερικανοί επιστήμονες,
που έκαναν την ανακάλυψη και
έγραψαν μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science, θεωρούν ότι οι μικροσκοπικοί πίθηκοι είχαν καταφέρει να διασχίσουν
τον Ατλαντικό Ωκεανό πριν από
περίπου 35 εκατομμύρια χρόνια
επάνω σε στρώματα βλάστησης
και δένδρων που είχαν παρασυρθεί από τον αέρα και τα θαλάσσια
ρεύματα. «Πρόκειται περί μοναδικής ανακάλυψης», είπε ο Ερικ
Ζάιφερτ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καρολίνας. Ο
ίδιος παραδέχεται ότι ήταν διστακτικός να υποστηρίξει τη θεωρία
ότι οι πίθηκοι διέσχισαν τον Ατλαντικό, ώστε να πάνε στη Νότια
Αμερική, μέχρι που είδε ένα βίντεο
που δείχνει μια «σχεδία» από βλάστηση και δένδρα να επιπλέει στο
κανάλι του Παναμά πριν από λίγα
χρόνια. Στο βίντεο, η φυσική «σχεδία» φαίνεται να έχει διαστάσεις
αρκετών δεκάδων μέτρων σε μήκος και πλάτος και περιελάμβανε
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σικές «σχεδίες» είναι πιθανό να
διέθεταν όρθια δένδρα που είχαν
φρούτα από τα οποία θα μπορούσαν να είχαν τραφεί οι πίθηκοι
τους οποίους ονόμασε Ucayalipithecus perdita. Το πρώτο συνθετικό της λέξης προέρχεται από τη
λέξη Ucayali, που είναι η περιοχή
του Περού στον Αμαζόνιο όπου
ανακαλύφθηκαν τα τέσσερα απολιθωμένα δόντια των πιθήκων.
Το δεύτερο συστατικό προέρχεται
από την ελληνική λέξη πίθηκος,
ενώ perdita σημαίνει χαμένος στα
λατινικά. Το μέγεθος αυτών των
πιθήκων ήταν πολύ μικρό, ζύγιζαν
περίπου 350 γραμμάρια και ζούσαν
σε δένδρα όπου τρέφονταν κατά
κύριο λόγο με φρούτα. «Τα δόντια
του Ucayalipithecus μας επιτρέπουν να τον τοποθετήσουμε στο
οικογενειακό δένδρο των πρωτευόντων, αλλά μας λένε επίσης
κάτι για το τι έτρωγε. Φαίνεται
ότι έτρωγε πρωτίστως φρούτα»,
λέει ο Ζάιφερτ. Τα τέσσερα δόντια
ανακαλύφθηκαν στην όχθη ενός
ποταμού που ανήκει στο σύστημα
του Αμαζονίου σε μια πολύ απομονωμένη περιοχή του Περού
όπου δεν υπάρχουν δρόμοι. «Είναι
αξιοσημείωτο το γεγονός ότι ανακαλύφθηκαν (σ.σ. τα δόντια) σε
ένα απομακρυσμένο μέρος στη
μέση του πουθενά, ότι οι πιθανότητες να βρούμε αυτά τα κομμάτια
ήταν εξαιρετικά μικρές και ότι
αποκαλύπτουν ένα τόσο απίθανο
ταξίδι που έκαναν αυτοί οι πίθηκοι», καταλήγει ο Ζάιφερτ.

H νέα τάξη πραγμάτων μετά την άρση του lockdown επιτάσσει τη χρήση μάσκας προσώπου.

σει στο 5,8% ενώ η κατανάλωση θα μειωθεί
κατά 7,4% σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Μειωμένες αναμένονται πως θα είναι και οι εξαγωγές σημειώνοντας πτώση 11,6%. Η πτώση
στις πωλήσεις αυτοκινήτων κάθε είδους είναι
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ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Κατώτατο Όριο Τιμής
Στις περιπτώσεις όπου

το κράτος θεωρεί πως η
τιμή που έχει διαμορφωθεί στην αγορά για συγκεκριμένο αγαθό ή υπηρεσία είναι υπερβολικά
χαμηλή και «άδικη» για
τους προμηθευτές, τότε μπορεί να παρέμβει και να καθορίσει κατώτατο όριο
τιμής, το οποίο φυσικά θα είναι ψηλότερο από την τιμή ισορροπίας (αγοραία τιμή). Το κατώτατο αυτό όριο τιμής ονομάζεται επίσης και τιμή ασφαλείας και αποτελεί την ελάχιστη τιμή πώλησης του
συγκεκριμένου αγαθού ή υπηρεσίας
στην αγορά.

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

κάτι που προβληματίζει το γερμανικό οικονομικό επιτελείο σε βαθμό που επεξεργάζονται
σχέδιο τόνωσης της αυτοκινητοβιομηχανίας,
με κυβερνητικά κίνητρα που θα δοθούν στους
πολίτες για να αντικαταστήσουν το παλιό τους
αυτοκίνητο.

••••
Καινούργιο αξεσουάρ
για όλους
«Μάσκες προσώπου» όπως λέμε «ζώνες

ασφαλείας» και «κράνος των μοτοσικλετιστών». Κάπως έτσι περιγράφεται η νέα τάξη
πραγμάτων που θέλει την υποχρεωτική χρήση
μάσκας σε πολυσύχναστους χώρους. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η χρήση της μάσκας
είναι συνυφασμένη με την κατάργηση του
lockdown και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τους κανόνες προσωπικής υγιεινής. Η
χρήση μάσκας από όλους γίνεται τόσο σημαντική ώστε σε αρκετές περιπτώσεις η μη τήρηση του μέτρου να τιμωρείται με τσουχτερό
χρηματικό πρόστιμο, ανάλογο με εκείνο που
επιβαλλόταν για την παραβίαση των περιοριστικών μέτρων. Όπως δείχνουν όλα, η νέα
αγορά για τη οποία κάναμε λόγο την προηγούμενη φορά ήρθε για να μείνει και να αναπτυχθεί. Θα αναμένουμε στο σύντομο μέλλον και
σημαντικές επενδυτικές πρωτοβουλίες για
ανάπτυξη της νέας αυτής αγοράς αξεσουάρ,
όπως πάει να καθιερωθεί.

Οταν ο Νεάντερταλ είχε φτιάξει σκοινί
Της SIOBHAN ROBERT
ΤHE NEW YORK TIMES

Πληθαίνουν διαρκώς οι γνώσεις μας
για τον Ανθρωπο του Νεάντερταλ,
που βέβαια, παραμένει διάσημος
για τον... ολοκληρωτικό αφανισμό
του, πριν από 40.000 χρόνια. Αυτοί
οι προϊστορικοί άνθρωποι, όπως
διαπιστώνεται, είχαν πολλά ταλέντα: ήταν καλλιτέχνες και διακοσμούσαν τα σπήλαιά τους, κυνηγοί
μεγάλων και μικρών θηραμάτων
όπως ελάφια, ταύροι, πάπιες και
κουνέλια, αλλά και επιδέξιοι ψαράδες.
Μία νέα μελέτη, που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση Scientific
Reports προσθέτει στις δεξιότητες
των Nεάντερταλ μία ακόμα: την
τεχνολογία των ινών και πιθανώς
και τη μαθηματική γνώση, καθώς
κομμάτια σκοινιού που βρέθηκαν,
συνδυάζονται σε ζευγάρια έτσι
ώστε να δημιουργούν ένα δυνατό
κορδόνι.
Ο Μπρους Χάρντι, παλαιοανθρωπολόγος στο κολέγιο Κένιον
του Οχάιο, που υπογράφει τη μελέτη, επισημαίνει ότι η ανακάλυψη
του αρχαιότερου σκοινιού στον
κόσμο, στην πραγματικότητα ανατρέπει το στερεότυπο που έχουμε
για τους Νεάντερταλ, σύμφωνα με
το οποίο, δεν ανέπτυσσαν καμία
δραστηριότητα. Απόδειξη για το
αντίθετο είναι ένα απειροελάχιστο
κομμάτι κορδόνι, μήκους 0,635
εκατοστών, ηλικίας 50.000 ετών,
που βρέθηκε κολλημένο σε λίθινο
εργαλείο στην αρχαιολογική ανασκαφή στο Αμπρί ντι Μαρέ στη
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Το πρόσωπο ενός Νεάντερταλ

απεικονίζεται σε σπηλιά, στο
Μουσείο Νεάντερταλ της κροατικής
πόλης Κραπίνα.







Ενα κομμάτι κορδόνι,
μήκους 0,635 εκατοστών, ηλικίας 50.000
ετών, ανακαλύφθηκε
στη νοτιοανατολική
Γαλλία.

νοτιοανατολική Γαλλία. Οι Νεάντερταλ κατοικούσαν κατά περιόδους στην περιοχή, όπου κυνηγούσαν ελάφια, πριν από 90 έως 42.000
χρόνια.
Η Μαρί Ελέν Μονσέλ, αρχαιολόγος και επικεφαλής ερευνών
στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Παρίσι, η οποία συνυπογράφει την έρευνα, επισημαίνει
ότι «η τοποθεσία της ανασκαφής
είναι πολύ πλούσια σε ευρήματα,
όπως υπολείμματα φωτιάς, οστά
και εργαλεία. Εντοπίσαμε πολλά
εργαλεία που είχαν εγκαταλειφθεί
από τους Νεάντερταλ ανάμεσα σε
οστά ελαφιών. Σε ένα από αυτά εντοπίστηκε ένα μικρό υπόλειμμα,
μπλεγμένων φυτικών ινών». Αυτό
ακριβώς το μπλέξιμο των ινών είναι
το κλειδί για τη δημιουργία σκοινιού. Η τεχνογνωσία μπλεξίματος
των ινών είναι θεμελιώδης για τον
άνθρωπο, τονίζει ο δρ Χάρντι, και
δεν θα βρισκόμασταν στο σημείο
που είμαστε αν δεν υπήρχαν αυτές
οι μπλεγμένες ίνες.
Οι αρχαιολόγοι που εντόπισαν
το σκοινί πραγματοποιούν ανασκαφές στην τοποθεσία για περισσότερο από μία δεκαετία. Επί του
παρόντος, δεν μπορούν να προσδιορίσουν την ακριβή χρήση του
τμήματος σκοινιού που βρήκαν,
αλλά πιστεύουν ότι συνδυαζόταν
με τη δημιουργία μεγαλύτερων αντικειμένων όπως τσάντες, καλάθια,
παγίδες, ή ακόμα και βάρκες. Τελικό
συμπέρασμα της ανακάλυψης, σύμφωνα με τον δρα Χάρντι, είναι ότι
και οι Νεάντερταλ δεν διέφεραν
τόσο πολύ από τον Χόμο Σάπιενς.

ΤΟ ΘΕΜΑ
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Χαρτογραφούν τα νερά στην οικονομία

Το άνοιγμα της πρώτης φάσης της χαλάρωσης των μέτρων, η λειτουργία επιχειρήσεων και πού ποντάρει το Υπουργείο
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να ανακοινώνει πρόσθετα μέτρα ρευστότητας προς τις τράπεζες
καθώς εκτιμά πως η ύφεση στην
οικονομία της Ευρωζώνης θα ανέλθει στο 12% και με όλες τις κυβερνήσεις να έχουν χρησιμοποιήσει
όλα τους τα δημοσιονομικά εφόδια,
είναι ξεκάθαρο πως το μέγεθος της
οικονομικής κρίσης δεν είχε γίνει
αντιληπτό ότι θα είναι τόσο μεγάλο.
Τα δημοσιονομικά περιθώρια των
κρατών εξαντλούνται και οι οικονομίες ανοίγουν σιγά – σιγά. Κάποιες
χώρες της Ε.Ε. που έχουν επιτύχει
τον έλεγχο του βαθμού μεταδοτικότητας του ιού ξεκίνησαν την
εφαρμογή της πρώτης φάσης του
σχεδιασμού τους για άρση των περιορισμών, ενώ άλλες έχουν ανακοινώσει την πρόθεσή τους να ακολουθήσουν. Οι περισσότερες περιλαμβάνουν στην 1η φάση το άνοιγμα των μικρών καταστημάτων λιανικής πώλησης και εργοταξίων, στη
2η φάση τα μεγαλύτερα καταστήματα λιανικής πώλησης και τα νηπιαγωγεία και στην 3η φάση τους
χώρους εστίασης και τα καταλύματα,
πλάνο που θα ακολουθήσει και η
Κύπρος. Για το συνολικό πακέτο
στήριξης της οικονομίας που εξαγγέλθηκε, ο υπουργός Οικονομικών
Κωνσταντίνος Πετρίδης έχει δηλώσει πως ισοδυναμεί με περίπου 7%
του ΑΕΠ, ή αλλιώς, 3 δισ. ευρώ, περιλαμβάνοντας δημοσιονομικά μέτρα και μέτρα ρευστότητας, την
ίδια ώρα που τα έσοδα του κράτους
σημείωναν μεγάλη πτώση λόγω των
μέτρων που έχουν παρθεί. Στα αρχικά στάδια του «lockdown» της
Κύπρου που δεν ήταν σίγουρο το
πόσο θα διαρκέσει, είχε μεταφερθεί
στα ΜΜΕ ότι τα πλεονάσματα των

Οι προβλεπόμενες χρηματοδοτικές ανάγκες του κράτους έχουν αναθεωρηθεί προς τα πάνω με τη συρρίκνωση να

φθάνει το -13% κατά το 2020.

800 εκατ. ευρώ θα αρκούσαν για να
μην πληγεί οικονομικά η Κύπρος ή
τελοσπάντων θα λειτουργούσαν
ανασταλτικά στο να μην βαθύνει
πλήρως η οικονομία. Ωστόσο, δεν
ήταν έτσι και είδαμε την Κύπρο να
δανείζεται δύο φορές, με τις προβλεπόμενες χρηματοδοτικές ανάγκες
του κράτους να έχουν αναθεωρηθεί
προς τα πάνω με βάση το ακραίο
σενάριο συρρίκνωσης της οικονομίας που φθάνει το -13% κατά το
2020 και προσεγγίζει περίπου τα
5,2 δισ. ευρώ για την περίοδο Απριλίου 2020 έως Σεπτεμβρίου 2021.
Ο Υπουργός προ ημερών ανέφερε
πως η αντιμετώπιση της κρίσης του
2013 βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό
στην περικοπή δαπανών και στην
σμίκρυνση του τραπεζικού τομέα.
Αντιθέτως, όπως εξήγησε, η αντιμετώπιση της κρίσης είναι η δρα-








Η αντιμετώπιση της κρίσης είναι η δραματική
αύξηση των δαπανών, η
κατακόρυφη πτώση των
δημόσιων εσόδων και η
υπέρμετρη αύξηση του
δημόσιου χρέους.
ματική αύξηση των δαπανών, η κατακόρυφη πτώση των δημοσίων
εσόδων και η υπέρμετρη αύξηση
του δημοσίου χρέους. «Η τρίτη περίοδος της κρίσης του 2013, με τη
διάσωση των δημοσίων οικονομικών
και του τραπεζικού τομέα (με τον
τρόπο που έγινε) βασίστηκε στην
ανάκαμψη της οικονομίας μέσω της
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καταθέστε τα σχόλια και τις εισηγήσεις σας
στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις
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προώθησης συγκεκριμένων κινήτρων. Σε αντίθεση, η περίοδος ανάκαμψης της κρίσης του COVID19
θα επέλθει αυτόματα με την επαναφορά της ζήτησης, μέσω της διατήρησης των εισοδημάτων σε ικανοποιητικό επίπεδο και τη συνέχιση
της δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων τόσο σε εθνικό όσο και σε
παγκόσμιο επίπεδο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εκκίνηση της μηχανής
Από αύριο, Δευτέρα 4 Μαΐου μέχρι και 20 Μαΐου 2020, αρχίζει η 1η
φάση των χαλαρώσεων. Ο αριθμός
των sms θα αυξηθεί στα 3 για μετακινήσεις πολιτών και από επιχειρηματικής σκοπιάς θα ανοίξει το
λιανικό εμπόριο (δίχως εκείνα που
είναι εντός πολυκαταστημάτων), ο
τομέας των κατασκευών, λαϊκές

αγορές και παζαράκια, οδοντιατρικά
ιατρεία, τουριστικά και ταξιδιωτικά
γραφεία, πλυντήρια αυτοκινήτων,
στάθμευση κρουαζιερόπλοιων για
ανεφοδιασμό (χωρίς αποβίβαση επιβατών ή αντικατάσταση πληρωμάτων) και αντικατάσταση πληρωμάτων για εμπορικά σκάφη και η μετακίνηση ιδιωτικών σκαφών σε
αδειοδοτημένους χώρους, για σκοπούς ελλιμενισμού, συντήρησης
και επισκευών. Παράλληλα, θα αρθούν και τα μέτρα για κλείσιμο των
υπεραγορών και των φούρνων τις
Κυριακές. Πως όμως λήφθηκαν υπόψη τα συγκεκριμένα κριτήρια των
οικονομικών τομέων και δραστηριοτήτων που θα επαναλειτουργήσουν ανά φάση; Σύμφωνα με επίσημη πληροφόρηση από το Υπουργείο Οικονομικών και την έκθεση
της διυπουργικής επιτροπής, είναι
σημαντικό για την οικονομία όπως
η βιομηχανία, ο μεταποιητικός τομέας και οι μεταφορές (με εξαίρεση
τις αερομεταφορές), που παρόλο
που δεν έχει ανασταλεί η λειτουργία
τους με οποιοδήποτε Διάταγμα, σε
κάποιες περιπτώσεις έχουν ανασταλεί ή περιοριστεί σημαντικά οι
εργασίες τους, να λειτουργούν πλήρως. Βάσει της επίσημης έκθεσης
της αρμόδιας Επιτροπής, ο τομέας
του χονδρικού και λιανικού εμπορίου αποτελεί τον μεγαλύτερο τομέα
τόσο σε προστιθέμενη αξία (ΠΑ),
ύψους 1.948 εκατ. ευρώ το 2017 το
οποίο αντιστοιχεί σε 11,2 % , όσο
και σε απασχόληση, με 67.471 εργαζόμενους ή ως ποσοστό στο σύνολο της απασχόλησης φθάνει το
16,6%. Ο υποτομέας του λιανικού
εμπορίου (εξαιρουμένων των αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών) αντιστοιχεί περίπου στο 50% της ΠΑ
του τομέα του λιανικού και χονδρικού εμπορίου. Η απασχόληση ανέρ-

χεται σε 38.303 άτομα, ή ως ποσοστό
στο σύνολο της απασχόλησης φθάνει το 9,4% με σύνολο 9.438 επιχειρήσεων, ενώ το μερίδιο στα κρατικά έσοδα ανέρχεται στο 12%.
Στην έκθεση εξηγείται πως, λόγω
της μεγάλης συνεισφοράς του τομέα
στην οικονομία και στην απασχόληση, κρίνεται απαραίτητη η συμπερίληψη του λιανικού εμπορίου
στην 1η φάση άρσης των περιοριστικών μέτρων. Δεδομένου ότι ο
τομέας αποτελείται από μεγάλο
αριθμό μικρών επιχειρήσεων, κρίνεται σκόπιμη η γρήγορη επαναδραστηριοποίηση τους αφού, σύμφωνα και με σχετική βιβλιογραφία,
η παρατεταμένη αδρανοποίησή
τους αυξάνει την πιθανότητα να
οδηγηθούν σε πτώχευση.

Στυλοβάτης οι κατασκευές
Βάσει της σχετικής έκθεσης, ο
τομέας των κατασκευών αποτελεί
ένα σημαντικό τομέα της κυπριακής
οικονομίας, συνεισφέροντας το
5,2% της συνολικής ΠΑ. Σημειώνεται
ότι η σημασία του τομέα είναι πολύ
μεγαλύτερη εάν ληφθούν υπόψη
και οι παρεμφερείς υπηρεσίες που
απαιτούνται για τη λειτουργία του.
Στον εν λόγω τομέα απασχολούνται
γύρω στα 30.187 άτομα (7,4% της
συνολικής απασχόλησης), είναι ο
δεύτερος τομέας σε αριθμό επιχειρήσεων και το μερίδιο του στα κρατικά έσοδα ανέρχεται στο 16%. Ο
κατασκευαστικός τομέας εντάχθηκε
στην 1η φάση άρσης των περιοριστικών μέτρων αφού αναμένεται
να επιδράσει θετικά σε πολλούς
άλλους τομείς και επιχειρήσεις.
Σημαντικό να προστεθεί πως
οποιεσδήποτε αρνητικές εξελίξεις
προκύψουν θα πρέπει να αναγνωρίζονται και να λαμβάνονται τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα.
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Φρούδες ελπίδες για τις πολιτογραφήσεις
Μη εξασφαλισμένη η συνέχιση του προγράμματος με την Κομισιόν να το παρακολουθεί στενά - Πως κινείται η κυβέρνηση
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Δέχεται πιέσεις από εσωτερικό και
εξωτερικό το πρόγραμμα των πολιτογραφήσεων ξένων επενδυτών,
αλλά δεν είναι εξασφαλισμένη η
συνέχιση της λειτουργίας του. Σε
μία προσπάθεια αναχαίτισης των
οικονομικών απωλειών και της εισροής κεφαλαίων στην οικονομία
είναι ήδη γνωστό πως στο Υπουργείο Εσωτερικών έχουν επισπευσθεί
οι διαδικασίες για εξέταση των αιτήσεων των επενδυτών ώστε να
πολιτογραφηθούν Κύπριοι. Οι αιτήσεις του 2019 έχουν μπει σε μια
«fast forward» διαδικασία εξέτασης
βάσει εντολών του υπουργού Εσωτερικών Νίκου Νουρή, ενώ την ίδια
ώρα κόμματα προκρίνουν πως το
πρόγραμμα των πολιτογραφήσεων
θα λειτουργήσει υποστηρικτικά
στην οικονομία. Στις εισηγήσεις
των κομμάτων προς το Υπουργείο
Οικονομικών αναφορικά με τα μέτρα που πρέπει να λάβει (οι εισηγήσεις ήταν στη βάση του Σχεδίου
κρατικών εγγυήσεων), το ΔΗΚΟ
αναφέρει πως πρέπει να γίνει αποδέσμευση της σημαντικής ρευστότητας που ήδη υπάρχει στις κυπριακές τράπεζες από το πρόγραμμα
των πολιτογραφήσεων με την άμεση έγκριση των 700 και πλέον αιτήσεων που πληρούν τα κριτήρια.
Η Αλληλεγγύη από την άλλη ζητά
την επιτάχυνση της εξέτασης των
αιτήσεων πολιτογραφήσεων μέσω
του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, ενώ η ΔΗΠΑ ζητά κάτι
πιο γενικό, όπως τον επανασχεδιασμό του Κυπριακού Επενδυτικού
Προγράμματος. Όλα τα παραπάνω
όμως φαντάζουν ως «κινήσεις πανικού», διότι το διακύβευμα είναι
άλλο. Προ δύο εβδομάδων εστάλη
προς τις κυπριακές αρχές επιστολή
από την Κομισιόν αναφορικά με το
πρόγραμμα των πολιτογραφήσεων,
αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά
από πόσο κοντά εξακολουθούν να
παρακολουθούν οι Ευρωπαίοι τα
προγράμματα κατ’ εξαίρεση πολι-

καμψη από το 2015, μέρος της οποίας επίσης οφείλεται στις επενδύσεις
που διενεργούνται στα πλαίσια του
Προγράμματος. Συνολικά για την
περίοδο 2016-2018, οι επενδύσεις
που διενεργήθηκαν για αξιοποίηση
των προνοιών του Προγράμματος,
οδήγησαν στη δημιουργία 2 χιλιάδων θέσεων εργασίας.

Η παρακολούθηση

Σε μία προσπάθεια αναχαίτισης των οικονομικών απωλειών και της εισροής κεφαλαίων στην οικονομία είναι ήδη γνωστό πως στο Υπουργείο Εσωτερικών

έχουν επισπευσθεί οι διαδικασίες για εξέταση των αιτήσεων των επενδυτών του 2019.
τογράφησης. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε το χρονικό πλάνο με το οποίο θα αρχίσουν
να τερματίζονται τα επενδυτικά
προγράμματα πολιτογράφησης
επενδυτών από συγκεκριμένα κράτη, επιστολή ημερομηνίας 1ης Απριλίου. Παράλληλα, στο εσωτερικό
της χώρας παρατηρείται μία «κόντρα» μεταξύ του αρμόδιου Υπουργείου και της Βουλής των Αντιπροσώπων, αφού ακόμα αναμένονται
οι κανονισμοί αναφορικά με την
πολιτογράφηση επενδυτών, σε μια
προσπάθεια ενίσχυσης του ελέγχου
του προγράμματος που δέχθηκε
εντός του 2019 τόση κριτική. Από
τον Φεβρουάριο του 2019 άλλωστε,
έχει ψηφιστεί νόμος ώστε η πολιτογράφηση επιχειρηματιών από
τρίτες χώρες και η τιμητική πολιτογράφηση για το δημόσιο συμφέρον να εγκρίνεται με κανονισμούς
από τη Βουλή και έπειτα να δημο-

ΑΡΘΡΟ








Στη Βουλή δεν έχουν
φτάσει ακόμα οι κανονισμοί και έπρεπε βάσει
των ψηφισθέντων να
είχαν κατατεθεί μέχρι
τα τέλη του Ιανουαρίου
του 2020.
σιεύονται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στη Βουλή δεν έχουν
φτάσει ακόμα οι κανονισμοί και
έπρεπε βάσει των ψηφισθέντων να
είχαν κατατεθεί μέχρι τα τέλη του
Ιανουαρίου του 2020 και το Υπουργικό συνεχίζει να εγκρίνει όσες αιτήσεις έχει διαθέσιμες και που έγιναν πριν τα τέλη του Ιανουαρίου
του 2020. Όπως και να έχει, ολοένα
και περισσότερο ενισχύονται οι

/ Του ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΑΜΠΑΝΈΛΛΑ*

Από την επανεκκίνηση στην ανάκαμψη:
Η σημασία της προσέλκυσης επενδύσεων
Η Κύπρος πέρασε με άριστα τις εξετάσεις σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες
περιορισμού της πανδημίας, λαμβάνοντας δύσκολες αποφάσεις εγκαίρως. Την ίδια στιγμή προώθησε
τα απαραίτητα μέτρα στον σωστό
χρόνο προς την κατεύθυνση της
στήριξης της οικονομίας.
Οι δημοσκοπήσεις καταδεικνύουν ότι η κοινωνία δίνει στην
κυβέρνηση υψηλό βαθμό για τη διαχείριση της κρίσης, ενώ ανάλογη
εικόνα για τους κυβερνητικούς χειρισμούς έχουν και οι ξένοι επενδυτές
οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην
Κύπρο, όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα της ενδοσκόπησης που
έγινε μεταξύ ξένων επενδυτών, στο
πλαίσιο του on line briefing που
διοργάνωσε την περασμένη βδομάδα ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων (Invest Cyprus), με τη συμμετοχή του υπουργού Οικονομικών κ. Κωνσταντίνου
Πετρίδη. Ο βαθμός ικανοποίησης
των ξένων επενδυτών είναι προφανώς μείζονος σημασίας.
Μετά τη διαχείριση των συνεπειών της πανδημίας, εισερχόμαστε
πλέον στη δεύτερη φάση, αυτήν
της επανεκκίνησης, με τη σταδιακή
άρση των περιορισμών. Αυτή η φάση θα έχει διάρκεια και απαιτείται
υπευθυνότητα από όλους, ενώ θα
χρειαστεί να προωθηθούν σημαντικές αποφάσεις, αλλά και μεταρρυθμίσεις, για να καταφέρουμε να
κερδίσουμε το μεγάλο στοίχημα
της σταδιακής ανάκαμψης.
Μπορεί να βιώνουμε μία κρίση
με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά, ωστόσο, η εμπειρία που αποκομίσαμε από την κρίση του 2013
μας διδάσκει ότι στις ξένες επενδύσεις βρίσκεται το κλειδί για την
ανάκαμψη της οικονομίας. Είναι

λοιπόν σαφές ότι η επανεκκίνηση
της οικονομίας θα στηριχθεί στις
εγχώριες δυνάμεις, όμως η ανάκαμψη θα έρθει και αυτήν τη φορά μέσα
από την εξωτερική ζήτηση. Σε αυτή
τη διαδικασία θα έχει και πάλι ιδιαίτερο ρόλο να διαδραματίσει ο Invest Cyprus, ως η αρμόδια κρατική
εταιρεία:
- για την προβολή και ενίσχυση
της εικόνας της Κύπρου ως αξιόπιστου και ελκυστικού επενδυτικού
προορισμού και ανταγωνιστικού
διεθνούς επιχειρηματικού κέντρου.
- για την παροχή στήριξης στους
ξένους επενδυτές που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.
- για την υποστήριξη της κυβέρνησης με εισηγήσεις που στοχεύουν
στη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου των ξένων επενδύσεων.
Τις τελευταίες εβδομάδες ο Invest
Cyprus επικεντρώθηκε στην παροχή
υποστήριξης και κάθε είδους βοήθειας σε ξένους επενδυτές, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο βαθμός ικανοποίησης τους από τη χώρα που τους
φιλοξενεί ενδεχομένως να κρίνει
την παραμονή τους στη χώρα μας
ή ακόμη και μελλοντικές τους αποφάσεις για επέκταση δραστηριοτήτων ή νέες επενδύσεις, που θα
δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, φέρνοντας επιπλέον έσοδα
στο κράτος. Είναι για αυτό που θεωρούμε πολύ σημαντικό στοιχείο
τον υψηλό βαθμό ικανοποίησης
που καταγράφεται μεταξύ ξένων
επενδυτών για τα μέτρα που έλαβε
η κυβέρνηση στη διάρκεια της κρίσης.
Μπαίνοντας πλέον στο στάδιο
της επανεκκίνησης της οικονομίας,
καλούμαστε να λάβουμε σημαντικές
αποφάσεις. Καλούμαστε να εστιάσουμε στη θετική προβολή της Κύ-

πρου στο εξωτερικό, στοχεύοντας
στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Παράλληλα, η περίοδος προσφέρεται για να επεξεργαστούμε
εισηγήσεις και να λάβουμε αποφάσεις, για τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τις ξένες
επενδύσεις και για την προώθηση
νομοσχεδίων που εκκρεμούν. Προς
αυτήν την κατεύθυνση, ο Invest
Cyprus έχει καταθέσει σειρά εισηγήσεων προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Παράλληλα, ο Οργανισμός μας
θα χρειαστεί να εξοπλιστεί με όλα
τα απαραίτητα μέσα για να δώσει
με αξιώσεις τη μάχη της θετικής
προβολής της Κύπρου στο εξωτερικό. Ήδη, ο Invest Cyprus προχώρησε στην πλήρη αναδιαμόρφωση του επικοινωνιακού του πλάνου διοργανώνοντας webinars και
αξιοποιώντας ταυτόχρονα τη δύναμη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και εντατικοποιώντας την
παρουσία μας σε αυτά, καθώς και
στο διεθνή Τύπο με αρθρογραφία
σε τακτική βάση για τη διαμόρφωση
μιας θετικής εικόνας για τη χώρα
μας.
Κοινός στόχος όλων είναι η οικοδόμηση συνθηκών μακροχρόνιας
ευημερίας στον τόπο μας. Είναι πρόδηλο ότι ο δρόμος προς την ανάκαμψη περνά και πάλι μέσα από
την προσέλκυση άμεσων ξένων
επενδύσεων προστιθέμενης αξίας
και την περαιτέρω βελτίωση του
επενδυτικού κλίματος στη χώρα.
Ως Οργανισμός είμαστε αποφασισμένοι να συμβάλουμε καθοριστικά
προς αυτήν την κατεύθυνση.

*Γενικός Διευθυντής Κυπριακού
Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων
(Invest Cyprus)

φήμες πως η Κομισιόν δεν θα αφήσει τα κράτη που εφαρμόζουν το
Πρόγραμμα να συνεχίσουν για πολύ
ακόμα, ενώ κόμματα και Κυβέρνηση
αν και έχει αποδειχθεί πως δεν συμβάλλει αρκετά ως μέτρο στο ΑΕΠ
της χώρας, παρουσιάζονται να «ποντάρουν» σε αυτό.

Η συμβολή
Αν και η συμβολή του τομέα των
κατασκευών αποτελεί ένα σημαντικό τομέα για την κυπριακή οικονομία και συνεισφέρει το 5,2% της
προστιθέμενης αξίας, η επίδραση
αθροιστικά των επενδύσεων στον
τομέα των ακινήτων/κατασκευών
που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω
του Πολιτογραφήσεων κατά τα έτη
2016 - 2018 υπολογίζεται σύμφωνα
με το Υπουργείο Οικονομικών στο
1,2% του ΑΕΠ. Και για να υπάρξει
σύγκριση, κατά τα έτη 2016 - 2018
καταγράφτηκε μεγέθυνση του ΑΕΠ

γύρω στο 13% σωρευτικά. Η επίδραση του Προγράμματος είναι μεν
θετική, αλλά όπως έχει τονίσει και
ο νυν υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης, αλλά και ο
πρώην πουργός Οικονομικών Χάρης
Γεωργιάδης, είναι σχετικά μικρή
στο σύνολο της οικονομίας. Η μελέτη
του Υπουργείου Οικονομικών για
το πρόγραμμα είχε καταδείξει πως
η βελτίωση του τομέα των ακινήτων
- κατασκευών είναι διάχυτη και αναδεικνύεται από όλα τα στατιστικά
στοιχεία όπως τις άδειες οικοδομής,
τα έσοδα από το ΦΠΑ, τις πωλήσεις
ακινήτων που καταχωρούνται στο
Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, τις τιμές των ακινήτων και
την απασχόληση και οφείλεται εν
μέρει στο Πρόγραμμα των Πολιτογραφήσεων. Συγκεκριμένα, η απασχόληση στον τομέα των κατασκευών (πριν τον κορωνοϊό) συνέχιζε να παρουσιάζει σταδιακή ανά-

«Η επιστολή προς τις κυπριακές
αρχές σε σχέση με το πρόγραμμα
απόδοσης υπηκοότητας μέσω επενδύσεων, εντάσσεται στο πλαίσιο
της δέσμευσης της Κομισιόν να
παρακολουθεί αυτά τα προγράμματα, στη βάση των ευρημάτων
της περσινής έκθεσης», δήλωσε ο
αρμόδιος εκπρόσωπος της Κομισιόν
Κρίστιαν Βίγκαντ αναφορικά με
την επιστολή που έφτασε στις κυπριακές αρχές. Σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, ο Κρίστιαν Βίγκαντ, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, δήλωσε
κατά την ενημέρωση των συντακτών τα εξής: «Στο πλαίσιο των δεσμεύσεών της να παρακολουθεί
τα συστήματα απόδοσης υπηκοότητας και διαμονής των επενδυτών
στην ΕΕ και να συνεχίσει τον διάλογό της με τα Κράτη Μέλη, η Κομισιόν έστειλε πρόσφατα έναν άλλο
γύρο επιστολών στις αρχές της Κύπρου, της Μάλτας και της Βουλγαρίας, την 1η Απριλίου σχετικά με
τα επενδυτικά προγράμματα ιθαγένειας. Καθώς πρόκειται για επικοινωνία με τα ίδια τα Κράτη Μέλη,
δεν θα υπεισέλθω τώρα σε λεπτομέρειες ως προς το περιεχόμενο
των επιστολών on the record, αλλά
νομίζω ότι η θέση μας είναι πολύ
ξεκάθαρη, διότι αν δείτε τις εκθέσεις που δημοσιεύσαμε το περασμένο έτος σε σχέση με τα προγράμματα απόδοσης υπηκοότητας
ξεκαθαρίσαμε ότι είναι εξαιρετικά
σημαντικό τα Κράτη Μέλη να σέβονται τις υποχρεώσεις τους ως
προς το κοινοτικό δίκαιο και ειδικά
τα ζητήματα ασφαλείας που ενέχουν τα εν λόγω προγράμματα».

Πώς θα πληρώσουν οι επιχειρήσεις τις εισφορές
για το ΓεΣΥ μέσω των Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Διευκρινίσεις αναφορικά με τις
πληρωμές εισφορών για το ΓεΣΥ
μέσω των Κοινωνικών Ασφαλίσεων δίνει στα μέλη του ΚΕΒΕ,
ο Γενικός του Γραμματέας Μάριος
Τσιακκής.
Οπως αναφέρει σε σχετική
εγκύκλιο, δέχθηκε πολλά τηλεφωνήματα για τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν πολλές επιχειρήσεις να ολοκληρώσουν τη διαδικασία πληρωμής των αυξημένων εισφορών για τον μήνα Μάρτιο μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος των (ΚΑ). Αναφέρει
συγκεκριμένα:
1. Η ρύθμιση που ισχύει αυτή
τη στιγμή για την καταβολή των
μειωμένων εισφορών στο ΓεΣΥ,
εφαρμόζεται για 3 μήνες (Μάρτιος,
Απρίλιος, Μάιος). Ως εκ τούτου,
όσες επιχειρήσεις έχουν ήδη καταβάλει τις μειωμένες εισφορές
για τον Μάρτιο (εκτός και εάν
υπάρξει νεότερη απόφαση), στις
30 Ιουνίου 2020 θα πρέπει να καταβάλουν τις αυξημένες εισφορές
για το ΓεΣΥ.








Διευκρινίσεις στα μέλη
του δίνει με εγκύκλιό
του ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ.
2. Όσες επιχειρήσεις έχουν
αποκόψει από τους υπαλλήλους
τους αυξημένες εισφορές για το
ΓεΣΥ τον μήνα Μάρτιο, έχουν τις
εξής επιλογές:
(α) Σε περίπτωση που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό σύστημα των ΚΑ, αυτό
δεν μπορεί να δεχθεί την καταβολή αυξημένων εισφορών για
το Μάρτιο. Δέχεται μόνο τις μειωμένες εισφορές (εργοδοτούμενοι:
1,70%, εργοδότες : 1,85%). Στην
περίπτωση αυτή θα εμβάσετε μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στα
μειωμένα ποσοστά, και θα κρατήσετε τη διαφορά που έχετε ήδη
αποκόψει ώστε να προστεθεί στις
αποκοπές που θα γίνουν τον Ιούνιο. Με αυτό τον τρόπο θα είστε

σε θέση να πληρώσετε τις αυξημένες εισφορές του Ιουνίου.
(β) Σε περίπτωση που επιθυμείτε
να εμβάσετε το αυξημένο ποσό,
οι ΚΑ δέχονται αυτό το ποσό είτε
με επιταγή είτε μέσω της JCC. Στην
περίπτωση αυτή, οι ΚΑ θα σας πιστώσουν με τις μειωμένες εισφορές
για τον Μάρτιο και θα θεωρήσουν
την διαφορά ως «προπληρωμή»,
η οποία θα συμψηφιστεί με την
επόμενη πληρωμή που υπόκειται
σε αυξημένες εισφορές, στο τέλος
Ιουνίου 2020. Εξυπακούεται ότι
οι εταιρείες δεν θα προχωρήσουν
σε αυξημένες αποκοπές ΓεΣΥ από
τους υπαλλήλους τους για τον Ιούνιο, αφού τις απέκοψαν ήδη τον
Μάρτιο.
(γ) Όσες επιχειρήσεις επικοινώνησαν με τις ΚΑ και εξασφάλισαν την επιστροφή της διαφοράς
που κατέβαλαν για τον Μάρτιο,
μπορούν να κρατήσουν τη διαφορά
αυτή και να τη συμψηφίσουν με
την πληρωμή στο τέλος Ιουνίου.
Στη συνέχεια παραθέτει το ακόλουθο υποθετικό παράδειγμα:

Ποσό Μειωμένων Εισφορών €100.00
Ποσό Αυξημένων Εισφορών €120.00

Επιλογή 1
Επιλογή 2(α)
Επιλογή 2(β)
Ποσό«προπληρωμής»
Επιλογή 2(γ)

Αποκοπές
Μαρτίου
€100.00
€120.00

€120.00
€120.00*

Μάρτιος
€100.00
€100.00*

Απρίλιος
€100.00
€100.00

Μάιος
€100.00
€100.00

Ιούνιος
€120.00
€100.00+
€ 20.00*

€100.00 +
(€ 20.00)**
€100.00

€100.00

€100.00

€100.00

€100.00

€100.00 +
€ 20.00**
€100.00 +
€ 20.00*

Ιούλιος
€120.00

* Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το ποσό των €20.00 από τις αποκοπές Μαρτίου για πληρωμή των αυξημένων εισφορών του
Ιουνίου.
** Οι ΚΑ θα σας πιστώσουν με το ποσό των €100.00 για τον Μάρτιο και θα μεταφέρουν το ποσό των €20.00 της
«προπληρωμής» στη δόση Ιουνίου.
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Οι περιορισμοί
θα φέρουν
λουκέτα στον
κλάδο εστίασης
Εάν δεν υπάρξουν μέτρα οικονομικής στήριξης, δεν θα αντέξουμε, λένε επιχειρηματίες
Μη βιώσιμοÍÏÇÚÎÔÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇÚÜÔ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÛËÜØËÃÕÑÒ¦ÊÕÝÚÎÝ
ËÙÚÃÇÙÎÝ¶ÚÄÙÕÎÖÒËßØ¦ÚÜÔÓËÓÕÔÜÓÁÔÜÔËÙÚÏÇÚÕØÃÜÔÄÙÕÑÇÏÇßÚÂ
ÚÜÔÇÒßÙÃÊÜÔËÙÚÃÇÙÎÝ¶ÚÕÙÞÁÊÏÕ
ËÖÏÙÚØÕÌÂÝÙÚÎÔÁÇÑÇÔÕÔÏÑÄÚÎÚÇ
ÔÑÇÏÕÏËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃËÝÚÕßÑÒ¦ÊÕßÇÔÇÍÔÜØÃàÕßÔÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÚÜÔ
ÓÁÚØÜÔÖØÕÙÚÇÙÃÇÝÖÕßÛÇÏÙÞÆÙÕßÔÇÖÄÚÎÔÎÕßÔÃÕßÄÚÇÔÑÇÏ
ÛÇËÖÇÔÇÒËÏÚÕßØÍÂÙÕßÔÚÇËÙÚÏÇÚÄØÏÇÑÇÏÚÇÑÇÌÁËÑÚÏÓÕÆÔÄÚÏÇßÚ¦
ÛÇÖØÁÖËÏÔÇÙßÔÕÊËÆÕÔÚÇÏÑÇÏÇÖÄ
ÓÁÚØÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝËÔÃÙÞßÙÎÝÓÏÇÝ
ÑÇÏÕÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÛÇÊÕßÒËÆÕßÔ
ßÖÕÞØËÜÚÏÑ¦ÙÚÕÚÎÝÊßÔÇÓÏÑÄÚÎÚ¦ÝÚÕßÝßÙÇØÁÙÑËÏÇËÑÌØ¦àËÚÇÏ
ÑÇÏÇÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦ÓËÍ¦ÒÕßÓÁØÕßÝ
ÚÕßËÓÖÕØÏÑÕÆÑÄÙÓÕßÑÇÛ×ÝËÃÞÇÔ
ÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃÖØÕÙÊÕÑÃËÝÍÏÇËÖÇÔÇÒËÏÚÕßØÍÃÇÇÖÄÚÏÝ¡ÇãÕßÄÒÜÔ
ÚÜÔÓËÓÕÔÜÓÁÔÜÔÒÏÇÔËÓÖÕØÏÑ×Ô
ÑÇÚÇÙÚÎÓ¦ÚÜÔ

Δεν θα ανοίξουμε...
¬ÇÓÁÚØÇÖÕßÇÔÇÑÕÏÔ×ÛÎÑÇÔÛÇ
ÁÞÕßÔÜÝÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÁÔÇÓËÍ¦ÒÕÓÁØÕÝÚÕßÑÒ¦ÊÕßÔÇÓÎÔÇÔÕÃÐËÏÒÄÍÜ
ÚÕßßÉÎÒÕÆÑÄÙÚÕßÝÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÑÇÏ
ÚÜÔßÖÕÞØË×ÙËÜÔÖÕßÁÞÕßÔÙßÙÙÜØËßÚËÃÚÕßÝÓÂÔËÝÖÕßËÃÔÇÏ
ÑÒËÏÙÚÁÝÕÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ®ËÑÚÃÓÎÙËÓÏÒ×ÔÚÇÝÙÚÎÔ ÇÛÎÓËØÏÔÂ®Õ

ÑÏ×ØÍÕÝ ÇÈÈÇÛ¦ÝÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ
ÇÔËÒÒÂÔÏÇÝ©ÓÕÙÖÕÔÊÃÇÝÙÚÏÇÚÕØÏÑ×ÔÑÇÏßÔÇÌ×ÔÖÇÍÍËÒÓ¦ÚÜÔ
©©ÖËØÏÕØÏÙÓÄÝÖÕßÚÃÛËÚÇÏ
ÙÚÕÔÇØÏÛÓÄÚÜÔÇÚÄÓÜÔÖÕßÓÖÕØÕÆÔÔÇÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇÙË
ÁÔÇËÙÚÏÇÚÄØÏÕÖËÒ¦ÚÎÝÇÔ¦ÚÓ «Τα ÐÓ³¨ÑÈÑÑ~{Úi~ÑÚÑÓTÈØÑ³ÓÜÉÐÑÓÑÐÉoÒÜÐÓ¨Ø³È~ÜÒÙÈÑÐiÑËÂÉ{VÜÌo³ÈÈiÜÖ~Ì³ÈØÜÉ{³È¨oËÑØ
ÛÇÁÞËÏÜÝÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÕÔÃÊÏÕÕÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÔÇÊÕßÒËÆÄÚÏÛÇÊÕßÒËÆÕßÔÑÇÚ¦ÚÎÔ© ¦ÒÒËÝÑÇÚÎÍÕØÃËÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÊØÇ- ØÕÆÞÜÔÖÕßÛÇÖØÁÖËÏÔÇÖËØÏÓÁÕßÔÙÚÕÚÎÝÊßÔÇÓÏÑÄÚÎÚ¦ÝÚÕßÝ
ÙÚÕÚÎÝÊßÔÇÓÏÑÄÚÎÚ¦ÝÚÕßÝ ÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝ
ÔËÏÚÎÔÎ¡ÇãÕßËÔÊÄÛÎÑÇÔ
ØÕÚÎÝËÓÌ¦ÔÏÙÎÝÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆ
ÊËÔÛÇÞØËÏ¦àËÚÇÏÄÒÕÚÕÖØÕÙÜÖÏÑÄ
ËÐÎÍÂÙËÏÝÍÏÇÚÃÊËÔÓÖÕØÕÆÔÔÇËÖÇÎÊßÔÇÓÏÑÄÚÎÚÇÓÏÇÝËÖÏÞËÃØÎÙÎÝ
ßÚÄÖÕßÖØÕÚËÃÔÕßÔÕÏËÖÏÞËÏ- Οι αλυσίδες και οι μικροί
ÔÇÒËÏÚÕßØÍÂÙÕßÔÑÇÏ¦ÒÒËÝÒÏÇÔËËÙÚÃÇÙÎÝÕØÏàÄÚÇÔÓËÈ¦ÙÎÚÕÔÞ×ØÂÙËÏÝÚÕßÑÒ¦ÊÕßËÃÔÇÏÔÇÓÖÇÃÔËÏ
ÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝËÐ¦ÒÒÕßÖØÕÑÇÒËÃ ÓÖÕØÏÑÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÄÖÜÝÚÇÑÇØÕÍÏÇÚØÇÖËàÕÑÇÛÃÙÓÇÚÇÊÏÇÏØÕÆÙËÑÇÛËÙÚ×ÝÇÔÇÙÚÕÒÂÝÙÆÓÈÇÙÎÝ ÎËÖÇÔÇÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÎÔÖØ×ÚÎËÈÊÕ- ÚÇÙÚÂÓÇÚÇÖÕßÖÜÒÕÆÔÖÇÖÕÆÚÙÏÇ®
ÓËÔÕÝÊÏ¦ÚÕß¦ÔÊÎÒÇÊÂÎ
ËØÍÇÙÃÇÝÚÕÖØÕÙÜÖÏÑÄÖÕßÊËÔÛÇ Ó¦ÊÇÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÜÔÑÇÚÎÍÕØÏ×Ô ÊÂÒÜÙËÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÕÖØÄËÊØÕÝ
Ù¦ÒÇËÔÄÝËÙÚÏÇÚÕØÃÕßÂÚÇÔÚÓ
ËØÍ¦àËÚÇÏÑÇÏÎÁÐÕÊÕÝÇÖÄÇßÚÄÚÕ ÚÕßÒÏÇÔËÓÖÕØÃÕßËÏÊÏÑ¦Ó¦ÒÏÙÚÇ ÚÕßÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÕÆÖÏÓËÒÎÚÎØÃÕß
ÎÊßÔÇÓÏÑÄÚÎÚÇ¶ÚÎÔÕÖÕÃÇÓ¦ÒÏÙÚÇ
ÖÒÇÃÙÏÕÄÚÇÔÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÏÇßÐÎ- ÑÇÛ×ÝÄÖÜÝÇÔÁÌËØËÙÚÎÔ ÇÛÎ- ÛÎÔ×ÔÜ¦ÔÔÎÝ²ÇÚàÎÛËÕÊÕÙÃÕß
ÓÖÕØÕÆÙËÑ¦ÖÕÏÕÝÔÇÚÎÔÐËÖËØ¦ÙËÏ¶
ÓÁÔËÝÇÔ¦ÍÑËÝÔÇËÃÔÇÏËÆÑÕÒÎÔÇ ÓËØÏÔÂ®ÕÖØÄËÊØÕÝÚÎÝÒÒÎÔÏÑÂÝ
ÂÚÇÔ¦ÚÕÓÇ¡ËÚÇÔÁÇÓÁÚØÇÛÇ ÓËËÖÏÊÄÚÎÙÎËÖÏÚÕÑÃÕßÇÙÏÑÄ ßÖ¦ØÞËÏÊÎÒÇÊÂÙÞËÚÏÑÂËßËÒÏÐÃÇ ßÔÕÓÕÙÖÕÔÊÃÇÝÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÄ- Εμπορικά κέντρα
ËÃÔÇÏ¦ÚÕÓÇ
ËÖÃÙÎÝàÂÚÎÓÇÍÏÇÚÕÔÑÒ¦ÊÕËÏÊÏØÃÙÏÓÕàÂÚÎÓÇÈËÈÇÃÜÝËÃÔÇÏÚÇ ÚÎÚÇÝÑÇÏÓÖÕØÃÕßÏ×ØÍÕÝ
ÔÇÍÑÇÃÇÚÁÒÕÝÞÇØÇÑÚÂØÏÙË
Ñ¦ÇÌÕÆÙËÇßÚÂÚÎÌ¦ÙÎÛÇÒËÏ- ËÔÕÃÑÏÇÛÁÓÇÍÏÇÚÕÕÖÕÃÕÎ©ÇØÇÔÃÑÇÝÕÏÓÏÑØÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ ÚÇÓÁÚØÇÖØÕÙÚÇÙÃÇÝÍÏÇÚÇÖÕÒßΜε δύο ταχύτητες
ÚÕßØÍÕÆÔÓÄÔÕÕÏËÐÜÚËØÏÑÕÃÞ×- ÁÞËÏÖØÕÚËÃÔËÏÔÇßÖ¦ØÐËÏÓËÃ- ËÃÔÇÏÇßÚÁÝÖÕßÓÖÕØÕÆÔÖÕÒÆÑÇ- ÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇÑÇÏÚÇËÓÖÕØÏÑ¦ÑÁÖÏÖÒÁÕÔÎËÖÇÔÇÒËÏÚÕßØÍÃÇ ØÕÏËÃÔÇÏÚÕÆÉÕÝÚÜÔËÔÕÏÑÃÜÔÖÕß ÜÙÂÚÕßÝÇÔ¦ÒÕÍÇÓËÚÎÓËÃÜÙÎ ÒÆÚËØÇÑÇÏËßÑÕÒÄÚËØÇÔÇËÒÁÍÐÕßÔ ÔÚØÇßÉÎÒÄÈÇÛÓÕÙÚÁÒËÞÕÝËÖÏÞËÃÚÎÝ ËÙÚÃÇÙÎÝ ÙË ÖØ×ÚÎ Ì¦ÙÎ ËÖÏÈ¦ÒÒÕßÔÕÏÊÂÓÕÏÍÏÇÚÎÞØÂÙÎ ÚÜÔËÙÄÊÜÔÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÙË ÚÎÔËÌÇØÓÕÍÂÚÜÔÖØÕÙÚÇÚËßÚÏÑ×Ô ØÎÙÎÝÚÕßÑÒ¦ÊÕßÓÏÒ×ÔÚÇÝÙÚÎÔ
ÓÄÔÕÙËËÐÜÚËØÏÑÕÆÝÞ×ØÕßÝÛÇ ÑÕÏÔÄÞØÎÙÚÕßÞ×ØÕßÍÏÇÚÇÚØÇÖË- ÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÎÔÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎÖËØÃ- ÓÁÚØÜÔËØÏÓÁÔÇÓËÄÚÏÛÇ¦ÔÕÏÍÇÔ  ÇÛÎÓËØÏÔÂ®ÚÕÔÃàÕÔÚÇÝÓ¦ÒÏÙÚÇ
ÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÊÆÕ àÕÑÇÛÃÙÓÇÚÇ
ÕÊÕÚÕß 
ÚÇÓÏÑØ¦ÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇÑÇÏÄÞÏÑ¦- ÄÚÏÚÕÓËÍ¦ÒÕÖØÄÈÒÎÓÇÖÇØÇÓÁÔËÏ
ÚÇÞßÚÂÚÜÔÚÇÇÏÚÂÓÇÚ¦ÚÕßÝÖËÁÓÇÓËÃÜÙÎÝÚÕß¢ÛÁÚËÏÑÇÏ
©ÖØÄËÊØÕÝÚÕßÓÖÕØÏÑÕÆÑÇÏ ÖÕÏËÝÍÔÜÙÚÁÝÇÒßÙÃÊËÝ®ËÃÖËÞÇØÇ- ÎÇÖ×ÒËÏÇÚÕßÚàÃØÕßÑÇÚ¦ÖËØÃÖÕß
ØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÎÓËÃÜÙÎÚÕß¢ ÎÒÒÎÔÏÑÂÔÜÙÎÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ ÏÕÓÎÞÇÔÏÑÕÆÖÏÓËÒÎÚÎØÃÕßÛÎ- ÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ßÙÇØÁÙÑËÏÇËÑÌØ¦àËÏ  ¬ÕÑßØÏÄÚËØÕÈËÈÇÃÜÝËÃÔÇÏ
ÙÚÎÔËÙÚÃÇÙÎÙÚÕ ËÖÏÊÄÚÎÙÎ ©ØÍÇÔÜÓÁÔÎÝÙÚÃÇÙÎÝ© Ô×Ô ¡ÃÞÇÒÕÝàÂÚÎÙËÔÇ ËÖÃÙÎÝÕËÓÖÕØÏÑÄÝÑÄÙÓÕÝÍÏÇÚÕ ÔÇÓÎÔÁÞÕßÓËÖÏÙÜÍÆØÏÙÓÇÊÏÄÚÏ
ÓÎÓÏÙÛÕÒÕÍÏÑÕÆÑÄÙÚÕßÝÇÒÒ¦ÑÇÏ ËÔ×ÚÇßÚÄÞØÕÔÇàÎÚËÃÓÁÚØÇÖØÕ- ËÖÇÔÇÒËÏÚÕßØÍÂÙËÏÕÑÒ¦ÊÕÝÚÎÝ ÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÛÇËÖÇÔÇÒËÏÚÕßØÍÂÙÕßÔ ÇßÚÄÛÇËÃÔÇÏÑÇÚÇÙÚØÕÌÏÑÄ®ÙÎËÒÇÙÚÏÑÄÚËØÇÑØÏÚÂØÏÇÍÏÇÚÎÊÇÔËÏ- ÙÚÇÙÃÇÝÚÜÔÛÁÙËÜÔËØÍÇÙÃÇÝ©ÖÜÝ ËÙÚÃÇÙÎÝÔÜØÃÚËØÇÇÖÄÚÎÔÎÕß- ÚÎÔËØÞÄÓËÔÎËßÚÁØÇÑÇÚÇÙÚÂ- ÓËÃÜÙË©ËÔÒÄÍÜÑÒ¦ÊÕÝÖ¦ÔÚÜÝ
ÕÊÄÚÎÙÎÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÑÇÛ×Ý ËÖËÙÂÓÇÔÇÔÙÚÎÔ ÇÛÎÓËØÏÔÂ® ÔÃÕßÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÖ¦ÔÚÜÝÄÚÏÕÏËÑ- ÓÇÚÇÖ×ÒÎÙÎÝÇÛÒÎÚÏÑ×ÔËÏÊ×Ô ÇÔÇÓÁÔËÏÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÊÏËßÑØÏÔÃÖÕÒÒÁÝÊËÔÖÒÎØÕÆÙÇÔÚÕßÝÄØÕßÝ ËÑÖØÄÙÜÖÕÏÚÎÝ©ÒÄÍÜÚÎÝ ÖØÄÙÜÖÕÏÚÜÔËÙÚÏÇÚÄØÜÔÑÇÏÚÜÔ ÖÕÒÒ¦ËÑÚÜÔÕÖÕÃÜÔÇÔÂÑÕßÔÙË ÙËÏÝÑÇÏÕÊÎÍÃËÝÁÜÝÚÎÔÎÕßÔÃÕÆÚËÍÏÇÚÎÔËÖÏÙÚØËÖÚÁÇÖØÕÑÇ- ÓËØÏÑÂÝËÖÇÔÇÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÚÜÔËÖÏ- ÇÒßÙÃÊÜÔÇÔÁÓËÔÇÔÄÚÏÕÑÒ¦ÊÕÝÛÇ ÓËÍ¦ÒËÝËÚÇÏØËÃËÝÇÒÒ¦ÄÞÏÑÏÁÔÇ ÕßÕÖÄÚËÛÇÒËÏÚÕßØÍÂÙÕßÔÐÇÔ¦
ÚÇÈÕÒÂÕÆÚËÍÏÇÚÎÒÂÉÎÊÇÔËÃÜÔ ÞËÏØÂÙËÜÔËÙÚÃÇÙÎÝßÖÄÚÎÔÁÔÔÕÏÇ ËÖÇÔÇÒËÏÚÕßØÍÂÙËÏÇØÍÄÚËØÇÇÖÄÚÏÝ ÙßÔÕÏÑÏÇÑÄÑÇÚ¦ÙÚÎÓÇÖ×ÒÎÙÎÝ ÚÇËÓÖÕØÏÑ¦ÑÁÔÚØÇ

INTIME

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Τα εστιατόρια και τα
καφέ θα δουλεύουν
υποχρεωτικά στο 1/3
της δυναμικότητάς
τους.
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Τέσσ
έ ερις εταιρείες πιστοποίησης
τα σχεδιάζουν για λογαριασμό του ΣΕΤΕ
Το
ου ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛ
ΛΟΥ

TUV Austria, TUV Hellas
Hellas, SGS
/LSSHZ ÑÇÏ *VZTVJLY[ ËÃÔÇÏ ÕÏ
ÚÁÙÙËØÏÝËÚÇÏØËÃËÝÖÏÙÚÕÖÕ ÎÙÎÝ
ÙÚÏÝÕÖÕÃËÝÇÔÁÛËÙËÕÆÔÊËÙÓÕÝ
ÒÒÎÔÏÑ×Ô ¬ÕßØÏÙÚÏÑ×Ô ÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ ÚÎÔ ËÑÖÄÔÎÙÎ ÕÒÕÑÒÎØÜÓÁÔÜÔÙÞËÊÃÜÔßÍËÏÕÔÕÓÏÑÂÝ
ÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÑÇÏÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÍÏÇÚÇ
ÐËÔÕÊÕÞËÃÇÑÇÏÚÇ¦Ò
ÒÒ
ÒÇÑÇÚÇÒÆÓÇÚÇÌÏÒÕÐËÔÃÇÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇ
ÙßÓÈ¦ÒËÏÙÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÖÕß
ÍÃÔËÚÇÏÙËÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÏÝËÒÒÎÔÏÑÁÝ ßÍËÏÕÔÕÓÏÑÁÝ ÇØÞÁÝ ÑÇÏ
ÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÔÇÈØËÛËÃÓÕÔÚÁÒÕËÖÇÔËÑÑ ÔÎÙÎÝÚÕßÚÕßØ ÙÓÕÆ
© Ï  Ú Á Ù Ù Ë Ø Ï Ý  Ë Ú Ç Ï Ø Ë Ã Ë Ý  Ö Õ ß
ÖØÕÙÌÁØÕßÔÚÏÝßÖÎØËÙÃËÝÚÕßÝ
ÞÜØÃÝÇÓÕÏÈÂÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÖÇØ Ç Ê × Ù Õ ß Ô  Ú Ç  Ù Þ Á Ê Ï ¦  Ú Õ ß Ý  Á Ü Ý
ÚÇ ÓÁÙÇ ¡ÇãÕß ÕÆÚÜÝ ×ÙÚË ÔÇ
ßÖ¦ØÐËÏÞØÄÔÕÝÁÜÝÚÇÚÁÒÎÚÕß
ÓÂÔÇ ÔÇ ËÖÏÚËßÞÛËÃ ÙßÓÌÜÔÃÇ
ÓËÚÎÔËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÕÓ¦ÊÇÖÕß
ÊÏÇÞËÏØÃàËÚÇÏÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇÙÚÎ
Þ×ØÇÑÇ ÔÇÐËÑ ÔÂÙË ÎÒË ÚÕßØÍÃÇÚÜÔÐËÔÕÊÕÞËÃÜÔÊÜÊËÑ¦ÓÎÔÎÝÖËØ ÄÊÕßÙÚ ÝÇØÞÁÝÕßÔ Õß
ÑÇ ÚÜÔËÖÕÞ ÇÑ×ÔÁÔÇÓÂÔÇÇØÍÄÚËØÇ ©ÓÜÝ ÊËÔÛÁÒÕßÔÄÒÕ Õ 
ÐËÔÕÊÄÞÕÏÔÇÇÔÕÃÐÕßÔßÖÄÙßÔÛÂÑËÝÐËÔÕÊÕÞË ÜÔÔÕÙÕÑÕÓË ÜÔ
ÄÖÜÝÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÇÔÇÌÁØËÚÇÏÑÇÏÖØÕÚÏÓÕÆÔÔÇÓÎÔÇÔÕÃÐÕßÔÑÇÛÄÒÕß
ÖÏÖÒÁÕÔ  Î ÇÖÄÙÚÇÙÎ ÖÕß
ÞÜØÃàËÏËÖÃÚÕßÖÇØÄÔÚÕÝÚÏÝÛÁÙËÏÝ ÚÜÔ ËÖÏÙÚÎÓÄÔÜÔ ÓË Çß ÚÁÝÚÕßËÖ ÞË ØÎÓÇÚ ÑÕÆÑÄÙÓÕß
ÇÔÇÌÕØÏÑ¦ ÓË ÚÕ ÑËÔÚØÏÑÄ àÎÚÕÆÓËÔÕ  ÚÕ ÖÄÚË ÛÇ ËÖÏÚØÇÖËÃ
ÎËÃÙÕÊÕÝÙËÐÁÔÕßÝËÖÏÙÑÁÖÚËÝ
ÙÚÎ Þ×ØÇ ÑÇÏ ßÖÄ ÖÕÏËÝ ÖØÕâ ÖÕÛÁÙËÏÝ  ÖÇØÇÓÁÔËÏ ÓËÍ¦ÒÎ 
 ß Ú Ä  Á Í Ï Ô Ë  Ù Ç Ì Á Ý  Ù Ú Î Ô  Ö Ø × Ú Î

ÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÄÒÜÔÚÜÔËÓÖÒËÑÕÓÁÔÜÔ ÏÊÏÑÄÚËØÇÇØÍ¦ÚÕÈØ¦ÊßÚÎÝËßÚÁØÇÝÁÍÏÔËÓÏÇÖØ×ÚÎ ÊÏËßØßÓÁÔÎ ÚÎÒËÊÏ¦ÙÑËÉÎ
ßÖÄÚÕÔßÖÕßØÍÄ¬ÕßØ ÙÓÕÆ²¦Ø Î   Ë Õ Þ ¦ Ø Î  Ö Ç Ø Õ ß Ù Ã Ç  Ñ Ç Ï  Ú Õ ß
ß Ì ß Ö Õ ß Ø Í Õ Æ  Ö Ç Ø ¦  Ú Ü   Ø Ü Û ßÖÕßØÍ×   ÑÁØÚÙÕß ÍÏÇ ÚÕ ÛÁÓÇÙÚÎÔÕÖÕ ÇÙßÓÓËÚË ÞÇÔÕ  
ªÁÚÙÕÝ  ÖØÄËÊØÕÝ ¬    ÇÙÏÒÏÑÄÝ ÖØÄËÊØÕÝ Ï×ØÍÕÝ
ÂÒÕÝÑÇ 
Ò
ÒËÐ¦ÔÚËØ¬Ù ÔÁÒÇÖÄ
ÚÎ-YHWVY[  ÇØ¦ÙÞÎÝÇÖÄÚÕ

Μεγάλη η απόσταση
μεταξύ επιστημόνων
και τουριστικών
επιχειρήσεων
για αφίξεις
από το εξωτερικό.

Ο ξενοδόχo ,ÉÈÉ¨oÑ ÑÐÉ³ ØÉÜÜi ~ÓØÈoÉ Ð ~ÓØÑ¨TÓØ~Ñ 
³i~ÈKÓ¨ii TÉÙ ÒÇÈ³Ð³ÓÜÉÑÉ~~ iiØ³È³È¨ ÐÖ

      Ø Ñ Õ ß Ó Ç Ô Á Ç Ý  Ç Ö Ä  Ú Õ Ô
©± ÑÇÏ Õ ÑÇÛÎÍÎÚÂÝ ÜÚÂØÎÝ¬ÙÏÄÊØÇÝ 
  Ú Î Ò Ë Ê Ï ¦ Ù Ñ Ë É Î  Ð Ë Ñ Ã Ô Î Ù Ë
ÓËËÏÙÇÍÜÍÏÑÂÚÕÖÕÛÁÚÎÙÎÚÕß
ßÖÕßØÍÕÆÖÕßÇÔÇÌÁØÛÎÑËÙÚÎÔ
ÕÓ¦ÊÇËØÍÇÙÃÇÝÚÎÔÕÖÕÃÇÁÞËÏ
Ù ß Í Ñ Ø Õ Ú Â Ù Ë Ï  Ú Õ  ß Ö Õ ß Ø Í Ë Ã Õ  Ù Ë
ÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÕÔ©±ÑÇÏÚÇ
ÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÇ ËÙÙÇÒÃÇÝ ÑÇÏ
ÛÎÔ×Ô ÑÇÏ Î ÕÖÕÃÇ ËÚÕÏÓ¦àËÏ
ÚÇÖØÜÚÄÑÕÒÒÇÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÚÜÔ
ËÖ ÞË ØÂÙËÜÔÖÕßÙÞËÚ àÕÔÚÇ ÓË
ÚÕÔÚÕßØÏÙÓÄ ©ßÖÕßØÍÄÝÑ¦ÒËÙËÚÕßÝËÚÇ ØÕßÝÔÇÙÚË ÒÕßÔÚ Ý
ËÏÙÎÍÂÙËÏÝ ÚÕßÝ  ¬Õ ÖØÕÙËÞÁÝ
ÊÏ¦ÙÚÎÓÇ ÕÏ ÕÓ¦ÊËÝ ËØÍÇÙÃÇÝ
ÛÇËØÍÇÙÚÕÆÔËÔÚÇÚÏÑ¦ ÚÄÞÕÝ
ËÃÔÇÏ ÚÏÝ ÇÓÁÙÜÝ ËÖÄÓËÔËÝ ÓÁ ØËÝÔÇÇÔÇÑÕÏÔÜÛÕÆÔÚÇÖØÜÚÄÑ ÕÒ
ÒÒ
ÒÇÍÏÇÚÎÔËÖÇÔÇÒËÏÚÕßØÍÃÇ

ÚÕßÚÕßØÏÙÚÏÑÕÆÑÒ¦ÊÕß ÒÁËÏÚÕ
ßÖÕßØÍË Õ¬ÕßØ ÙÓÕÆ ÇÒÒ¦ÄÒÕ 
ÐÁØÕßÔÖÜÝÛÇÞØËÏÇÙÚËÃÇÑÄÓÇ
ÑÇÏÓËÍ¦ÒÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÑÇÏÙÞËÚÏÑÁÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝ
Ô ÚÜ ÓËÚÇÐÆ  Õ ¬ ÇÖÄ
Ñ Õ Ï Ô Õ Æ  Ó Ë  ÚÕ ß Ý  Õ Ó Õ Ò Ä Í Õ ß Ý  Ú Õ ß 
ÙßÔÊÁÙÓÕßÝ ÚÕßØÏÙÚÏÑ×Ô ËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ )\UKLZ]LYIHUKKLY
+L\[ZJOLU;V\Y ZT\Z^ Y[ZJOHM[
  Ë Ø Ó Ç Ô Ã Ç   - L K L Y [ \ Y P Z T V
* V U M P U K \ Z [ Y P H    Ú Ç Ò Ã Ç   Ñ Ç Ï
5VY^LNPHU ;V\YPZT 7HY[ULYZ
§ÕØÈÎÍÃÇ  ÇÖÁÙÚËÏÒË ËÖÏÙÚÕÒÂÙÚÕÔËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝÔËÕÙÆÙÚÇÚÎÝ ËÖÏÚØÕÖÂÝ ÚÕßØÏÙÓÕÆ
ÚÎÝßØÜÖÇ ÑÂÝÔÜÙÎÝ;O LYY`
)YL[VU ÑÇÏ ÙË ÄÒÇ ÚÇ ÓÁÒÎ ÚÎÝ 
ÑÇÛ×ÝËÖÃÙÎÝÑÇÏÙÚÕÔÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÚÎÝ  ¡ÇØÍÇØ ÚÎÞÕ Ô¦ 
ÙÚÎÔ ÕÖÕÃÇ ÞÇØÇÑÚÎØÃàËÏ ËÖÏ-

ÚÇÑÚÏÑÂÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÕØÏàÄÔÚÏÇÝ
ÙÚÂØ ÐÎÝÚÕßÚÕÓÁÇ ÑÇ ÙËËßØÜÖÇ ÑÄÑÇ ÙËËÛÔ ÑÄËÖ ÖËÊÕ ÑÇ 
Ó¦ÒÏÙÚÇ ¦ÓËÙÇ  ÂÊÎ ÇÖÄ ÚÕ Õ
ËÐ¦ÓÎÔÕÚÕßÑÇÏÄÞÏÇÖÒ¦
ÇÔÇÓÁÔÕÔÚÇÝ ÚÇ ËØÍÇÒËÃÇ ÚÕß
ÔÁÕßÖÇÑÁÚÕß 
©ÚÕßØÏÙÓÄÝ ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÇ
ÙÚÕÏÞËÃÇ ÚÕß   ÙßÔËÏÙÌÁØ Ë Ï  Ú Õ    Ù Ú Õ      Ñ Ç Ï  Ù Ú Î Ô
ÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎ ÚÎÝ ßØÜà×ÔÎÝ 
ÚÎÔÒÒ¦ÊÇ ÚÕ ÇÖÕÚÁÒËÙË¦ÓËÙÇÚÕ ÚÕß ËÔ×
ÎÙßÔÕÒ ÑÂÙßÔË ÙÌÕØ¦ÐËÖÁØÇÙËÚÕ ¡¦ÒÏÙÚÇ ÙËÙßÍÑËÑØÏÓÁÔËÝÖËØÏÌÁØËÏËÝ § ÏÍÇÃÕ
  ÖÚ¦ÔÎÙÇ   ÑÇÏ ØÂ ÚÎ    Î ÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇ ÑÇÒÆÖÚËÏÇÖÄÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÁÜÝ
ÙÞËÊÄÔÄÒÕÚÕÚÜÔÖËØÏÕÞ×ÔÇßÚ×Ô

Προς διμερείς συμφω
ωνίες για να ανοίξουν τα σύνορα
Αν κα όλο ÕÏËÓÖÒËÑÄÓËÔÕÏÙÚÕÔ
ËßØÜÖÇ ÑÄÑÇ ÄÞ ÓÄÔÕÚÕßØ ÙÓÄ
ÓÏÒÕÆÔÍÏÇÇÔ¦ÍÑÎËÔÏÇÃÜÔÑÇÔÄÔÜÔÍÏÇÚÏÝÊÏËÛÔËÃÝÓËÚÇÑÏÔÂÙËÏÝ
ÑÇ ÚÎÒË ÚÕßØÍ ÇÚÜÔËÖ ÞË ØÂÙËÜÔÚÕßÑÒ¦ÊÕß ÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÕÒÕÁÔÇÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏ
ÇÔÎÙßÞÕÆÔÖÜÝÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕËÃÔÇÏ
ÇÊÆÔÇÚÕÔ ÔÇ ËÖÏÚËßÞÛËÃ ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÓËÚÁÚÕÏÇÚÇÞÆÚÎÚÇ×ÙÚË
ÔÇÓÎÞÇÛË ÕÒÄÑÒÎØÕÚÕÑÇ 
ßÖÕÔÕÓËßÛË ÑÇ ÚÕ ÖÕÒßÖÒÕÑÄÚÎÚÇÚÕßÖØÕÈÒÂÓÇÚÕÝÙË
ÙßÔÊßÇÙÓÄÓËÚÎÇÈÁÒÚÜÔÇÖÄÉËÜÔÖÕßÁÞË ÎÑ¦ÛËÞ×ØÇÑÇ ÙßÞÔ¦ÇÑÄÓÇÑÇÏÓËÚÇÐÆßÍËÏÕÔÕÓÏÑ×ÔÑÇÏÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÇØÞ×ÔÑÇÏÙÚÕ
ËÙÜÚËØÏÑÄÚÎÝÑ¦ÛËÞ×ØÇÝ ÇÒ
ÒÒ
Ò¦

ÑÇÏÚÕßÝÖÇØÕÏÓÏ×ÊËÏÝÖÒÁÕÔÍÏÇ
ÚÎÈØÇÊÆÚÎÚ¦ÚÕßÝØßÛÓÕÆÝÚÎÝ
ËßØÜÖÇáÑÂÝÍØÇÌËÏÕÑØÇÚÃÇÝÖÇØÇÖÁÓÖÕßÔÙËÇÊßÔÇÓÃÇÊÏÇÓÄØÌÜÙÎÝÑÕÏÔÂÝÛÁÙÎÝÖØÏÔÇÖÄÚÕ
ÌÛÏÔÄÖÜØÕ ßÚÄËÑÚÏÓÕÆÔÚÄÙÕ
ÑßÈËØÔÎÚ ÑÕ ÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÇÔ¦ÚÎÔ
  ÄÙÕÑÇÏÌÕØËÃÝÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ Ð¦Ò
ÒÒ
ÒÕßÖÕÒ
ÒÒ
ÒÁÝÞ×ØËÝÖÕß
ÊËÔÁÞÕßÔÓËÍ¦ÒÎËÐ¦ØÚÎÙÎÇÖÄ
ÚÕÔÚÕßØ ÙÓÄÇÖÕÛÇØØÆÔÕßÔÇÔÕ ÞÚ¦ÚÎÔÁÐÕÊÕÚÜÔÖÕÒÏÚ×ÔÚÕßÝ
ÇÖÄÚÎÞ×ØÇ Í ÇÒÄÍÕßÝÚÄÙÕßÍË ÕÔÕÓÏÑÕÆÝÄÙÕÑÇÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÝ 
ÍÏÇÊÏÇÑÕÖÁÝÙËÓÏÇÁÔÊËÏÐÎÚÎÝ
ÊßÙÚÕÑÃÇÝÖÕßÖØÁÖËÏÔÇÇÔÇÓÁÔËÚÇÏ ÃÔÇÏÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÖÜÝ
ßÖÕßØÍÄÝÚÎÝÍËØÓÇÔÏÑÂÝÑßÈÁØ-

ÔÎÙÎÝÖÇØÄÚØßÔËÚÕßÝÖÕÒ ÚËÝÚÎÝ
ÓËÍÇÒÆÚËØÎÝÇÍÕØ¦ÝÖØÕÙÁÒÑßÙÎÝ
ÚÕßØÏÙÚ×ÔÖØÕÝÚÎÔÒ
ÒÒ
Ò¦ÊÇ ÚÎÝ
ËØÓÇÔ ÇÝ ÔÇÓÎÔÚÇÐ ÊÁÉÕßÔÙÚÕ
ËÐÜÚËØ ÑÄÇßÚÄÚÕÑÇÒÕÑÇ Ø ÚÙ 
ÖßÑÔ×ÔÕßÔÕÏÌÜÔÁÝÖÕßÓÏÒÕÆÔ
Í ÇÚÎÙÆÔÇÉÎÊ ÓËØ×ÔÙßÓÌÜÔ ×ÔÖÕßÛÇÑÇÛÕØÃàÕßÔÓËÖÕÏÕßÝ
ÑÇÔÄÔËÝ Î ÓÃÇ Þ×ØÇ ÛÇ ÊÁÞËÚÇÏ
ÚÕßÝÖÕÒÃÚËÝÚÎÝ¦Ò
ÒÒ
ÒÎÝ ¬ÎÔÇØÞÂ ÁÑÇÔË ÂÊÎ Î ÕßÒÍÇØÃÇ ÖÕß
ÖØÕÞ×ØÎÙËÙËÊÏÓËØÂÙßÓÌÜÔÃÇ
ÓËÚÎØËÚÇÔ ÇÍ ÇÚÎÔËÖÇÔÁÔÇØÐÎÚÜÔÇËØÕÖÕØÏÑ×ÔÙßÔÊÁÙËÜÔ
ÓËÚÇÐÆÚÜÔÊÆÕÞÜØ×Ô Ô¦
¦Ò
ÒÕÍËÝ
ÑÏÔÂÙËÏÝÙßÙÚÂÔÕÔÚÇÏÇÖÄÖÕÒÒÁÝÖÒËßØÁÝÑÇ ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ ¦ÔÚÜÝ Õ¬ÙÚÎÔÖÇØÁÓÈÇÙÂÚÕß

ÖØÕÝÚÎÔ  ßÖÕÍØÇÓÓÃàËÏÖÜÝ
ÖØÕâÖÄÛËÙÎÍÏÇÚÎÔËÖÇÔËÑÑÃÔÎÙÎÚÕßÚÇÐ Ê ÕÆË ÔÇ ÎËÑÖÄÔÎÙÎËÔÄÝÖØÜÚÕÑÄÒ
ÒÒ
ÒÕßßÍËÃÇÝÑÇÏ
ÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÚÎÝ  ÍÏÇÕÒÄÑ
ÑÒ
ÒÎØÎ
ÚÎÔÇ
ÇÒ
ÒßÙÃÊÇÖØÕÙÚÏÛÁÓËÔÎÝÇÐÃÇÝÍÏÇÚÕÚÇÐÃÊÏÑÇÏÚÕÔÚÕßØÏÙÓÄ 
ÚÕÕÖÕÃÕÛÇÚÎØÕÆÔÄÒÇÚÇÑØ¦ÚÎÓÁÒ
ÒÎ
Î® ¦ÔÎÑ¦ÛËÞ×ØÇÇÔÇÖÚÆÙÙË ÚÇÊ Ñ¦ÚÎÝÖØÜÚÄÑÕÒÒÇ 
ÄÖÜÝÁÞËÏÂÊÎÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÚËÃ
ÇÖÄÕØÏÙÓÁÔÇÑØ¦ÚÎÓÁÒÎ ÇßÚÄ
ÛÇ ÕÊÎÍÂÙËÏ ÓÄÔÕ ÙË ÑÇÚÇÑËØÓÇÚÏÙÓÁÔÎËßØÜÖÇáÑÂÇÍÕØ¦ÑÇÏ
ÎÇßÐÎÓÁÔÎÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÓËÚÇÐÆ
ÚÜÔÖÏÛÇÔ×ÔÚÇÐÏÊÏÜÚ×ÔÛÇËÃÔÇÏ
ÁÔÇÓËÍ¦
¦Ò
ÒÕËÓÖÄÊÏÕÙÚÕ¦ÔÕÏÍÓÇ
ÚÜÔÚÇÐ Ê ×Ô® ÙÎÓË ×ÔË Õ¬

5,3 εκα
ατ.
τ ξόδεψαν οι Ε
Ελ
λλη
ληννες σε εφαρμογές παιχνιδιώ
ών
Του
ο ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΕΛΕΒΕΓΚΟΥ

Σε π στό¯ÙÆÔÚØÕÌÕÑÇÚ¦Ú ÝÎÓÁØËÝÚÎÝÑÇØÇÔÚÃÔÇÝÁÞÕßÔËÐËÒÏÞÛËÃÍÏÇÓËÍ¦ÒÕÚÓÂÓÇÚÕßËÒ
ÒÒ
ÒÎÔÏÑÕÆÖÒÎÛßÙÓÕÆÕÏËÌÇØÓÕÍÁÝ
HWWZ ÖÇ Þ
ÞÔ
Ô Ê ×ÔÙÚÕÑ ÔÎÚÄÚÎÒÁÌÜÔÕÑÇÏ¦Ò
ÒÒ
ÒËÝÌÕØÎÚÁÝÎÒËÑÚØÕÔÏÑÁÝÙßÙÑËßÁÝÖ Þ ÚÇÓÖÒÁÚËÝ 
ÆÓÌÜÔÇÓËÙÚÕ ÞË ÇÖÕßËÐÇÙÌ¦ÒÏÙËÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦Î ®ÇÖÄÚÎÔ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂËÚÇÏØËÃÇÇÔ¦ÒßÙÎÝ
ÊËÊÕÓÁÔÜÔÚËÞ
ÞÔ
ÔÕÒÕÍ Ñ×ÔËÌÇØÓÕÍ×Ô:LUZVY;V^LY ÙÚÎÞ×ØÇÓÇÝ 
ÓÄÔÕÚÕÔÓÂÔÇ¡¦ØÚ ÕÊÇÖÇÔÂÛÎÑÇÔÙßÔÕÒÏÑ¦ÖËØÃÖÕß ËÑÇÚ 
ËßØ× ÖÕÙÄÖÕßÇÔÚÏÙÚÕÏÞËÃÙË
ÇÍÕØÁÝËÔÚÄÝËÌÇØÓÕÍ×Ô PUHWW 
ÖÇÏÞÔÏÊÏ×ÔÓÁÙÜÚÜÔÎÒËÑÚØÕÔÏÑ×ÔÑÇÚÇÙÚÎÓ¦ÚÜÔÚÎÝ.VVNSL
.VVNSL7SH`ÑÇÏÚÎÝ(WWSL(WW
:[VYL ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÏÝßÉÎÒÄÚËØËÝÊÇÖ¦ÔËÝ ÇÖÄÚÏÝÇØÞÁÝÚÎÝ

Οι σχετικές δαπάνες
αυξήθηκαν τον Μάρτιο
κατά 26% σε σχέση με
τον Ιανουάριο.
ÞØÕÔÏ¦Ý ÙËÚÁÚÕÏÕßËÃÊÕßÝËÌÇØÓÕÍÁÝ ÁÞÕÔÚÇÝÇßÐÎÛËÃÙËÖÕÙÕÙÚÄ ÑÇÏ ÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓË
ÚÕÔ¢ËÈØÕß¦ØÏÕÑÇÏÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕ ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇ  ÇÚ¦ÖØÕÙÁÍÍÏÙÎ
ÊÎÒÇÊÂ ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔ:LUZVY
;V^LY ÕÏÒ
ÒÒ
ÒÎÔËÝNHTLYZÊÇÖ¦ÔÎÙÇÔ ÓÁÙÜÑÏÔÎÚ×ÔÙßÙÑËß×Ô 
ÚÕÔÖØ×ÚÕÓÂÔÇÚÎÝÞØÕÔÏ¦Ý 
ËÑÇÚ ÖÕÙÄÖÕßÇßÐÂÛÎÑËËÒÇÌØ×ÝÙË ËÑÇÚ ÚÕÔ¢ËÈØÕß¦Ø Õ 
ÕÖÄÚËÕÑÇÚ ÕÃÑÕÔÖËØÏÕØÏÙÓÄÝ
ÇÖÕÚËÒÕÆÙË¦Í
ÍÔ
ÔÜÙÚÎÖØÇÑÚÏÑÂ 
ÇÆÐÎÙÎÚÜÔÊÇÖÇÔ×ÔÇÔÚÇÔÇÑÒ¦ÚÇÏÑÇÏÙÚÕÔÇØÏÛÓÄÚÜÔÚÎÒË-
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ÌÕØÚ×ÙËÜÔ KV^
^U
U VHKZ ÊÎ
ÎÒ
ÒÇÊÂ
ÖÄÙËÝÓÕÔÇÊ ÑÁÝÌÕØÁÝÕ ÞØÂÙÚËÝ
ÁÒÇÈÇÔÑÇ ËÍÑÇÚÁÙÚÎÙÇÔÁÔÇHWW
ÙÚÎÙßÙÑËßÂÚÕßÝ
ÏÇÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕ ÎÁØËßÔÇ
ÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝËÚÇÏØËÃÇÝÚÕÖÕÛËÚËÃÙË ËÑÇÚ ÚÕÔÇØÏÛÓÄ
ÚÜÔKV^
^U
USVHKZ ÓÁÍËÛÕÝÖÕßÇßÐ¦ÔËÚÇÏ ÚÕÔ ¡¦ØÚÏÕ ÑÇÚ¦  
ÙËËÑÇÚ ÚÎÒËÌÕØÚ×ÙËÏÝ ßÔÕÒÏÑ¦ ÚÇÖÇÏÞÔÃÊÏÇÑÇÚÇÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÚÎÔÖØ×ÚÎÛÁÙÎÙÚÏÝËÖÏÒÕÍÁÝÚÜÔÞØÎÙÚ×Ô ÙßÍÑØÏÚÏÑ¦ÓË
ÚÏÝßÖÄÒÕÏÖËÝÑÇÚÎÍÕØÃËÝÖ Þ VU
KLTHUKÚÇÏÔÃËÝÚÜÔËÖÃÖÒÎØÜÓÂËÌÇØÓÕÍ×Ô ÚÎÔÑÕØßÌÂÚÎÝ
ÒÃÙÚÇÝÚÜÔÖØÕÚÏÓÂÙËÜÔÙßÍÑÇÚÇÒÁÍÕÔÚÇÏÚÇHWWZÖÇÏÞÔÏÊÏ×Ô
4PULJYHM[  -VV[IHSS 4HUHNLY 
7 HN\L 4VUVWV ` 2 UNKVT9\ZO 
.YHUK;OLMM[[(\[V
VÑÇ *VUZ[YY\
\J[ VU
:PT\SH[VY
ÁØËßÔÇÚÎÝ:LUZVY;V^LYÖË-

Ø ÒÇÓÈ¦ÔË Þ×ØËÝÚÎÝßØ×ÖÎÝ
ÙßÓÖËØ ÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÜÔÚÎÝªÜÙ ÇÝÑÇÏÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝ ÓËÚÎÔÒ
ÒÒ
Ò¦ÊÇÔÇÇÔÚ ÖØÕÙÜÖËÆË ÚÕ  ÚÕß
ÙßÔÄÒÕßÚÜÔÊÇÖÇÔ×ÔÍÏÇËÌÇØÓÕÍÁÝÖÇÏÞÔÏÊÏ×Ô ÔÚÃÙÚÕÏÞÇ ÇßÐÎÚ Ñ
ÑÂ
ÂË ÔÇ ÎÚ¦ÙÎÙÚ ÝßÖÄÒÕ ÖËÝ
Þ×ØËÝ ÓËÚÕÔ¡¦ØÚÏÕÔÇËÃÔÇÏ
ÕÑÇÒÆÚËØÕÝÓÂÔÇÝÚÜÔËÌÇØÓÕÍ×ÔÖÇÏÞÔÏÊÏ×ÔÙÚÎÔßØ×ÖÎÙË
ËÖÃÖËÊÕÚÄÙÕKV^USVHKZÄÙÕÑÇÏ
ÊÇÖÇÔ×ÔÇÖÄÚÕßÝÞØÂÙÚËÝ ¬ÕÔ
ÖËØÇÙÓÁÔÕ¡¦ØÚ ÕÁÔÇÔÚ ÚÕß¢ËÈØÕßÇØÃÕß ÕÏÙÞËÚÏÑÁÝÊÇÖ¦ÔËÝ
ÇßÐÂÛÎÑÇÔÙËÖÕÙÕÙÚÄ ÙÚÇ
ËÑÇÚ ÇÖÄËÑÇÚ ÚÕÔÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÓÂÔÇÚÕß ¡ËÍ¦ÒÕÝ
ÞÇÓÁÔÕÝÚÎÝÑÇØÇÔÚÃÔÇÝ ©ÏËÌÇØÓÕÍÁÝÓËÚÇÑÃÔÎÙÎÝÓËÚÇÐÃ ÓÄÔÕ
ÙÚÎ¡ËÍ¦
¦Ò
ÒÎØËÚÇÔÃÇÎÖÚ×ÙÎ
ÚÕßÇØÏÛÓÕÆÚÜÔÔÁÜÔKV^
^U
U VHKZ
ÐËÖÁØÇÙËÚÕ ÚÕÔ¡¦ØÚÏÕ ÙßÍÑØÏÚÏÑ¦ÓËÚÕÔ¢ËÈØÕß¦ØÏÕ

ΔραματικήßÖÕÞ×ØÎÙÎÙÎÓËÃÜÙËÕ
ÍËÔÏÑÄÝÊËÃÑÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÙßÍÑßØÃÇÝÑÇÏÖÇØÇÍÜÍÏÑ×ÔÙßÔÚËÒËÙÚ×ÔÍÔÜÙÚÄÝÜÝ.9LÖÕß
ÑÇÚÇØÚÃàËÏÑ¦ÛËÚØÃÓÎÔÕÕÆÔÊËÙÓÕÝÚÇÏØËÏ×ÔßÓÈÕÆÒÜÔ¡¦ÔÇÚàÓËÔÚÒÒ¦ÊÕÝ¡ÚÏÓÂ
ÚÕß ÇÖÄ   ÖÕß ÂÚÇÔ ÙÚÕ Êq
ÚØÃÓÎÔÕÚÕß ÙÚÕÇqÚØÃÓÎÔÕ
ÚÕßßÖÕÞÜØËÃÙÚÕ ÒÁÕÔÕÏËÚÇÏØËÃËÝÓÁÒÎÚÕß¡
ËÓÌÇÔÃàÕÔÚÇÏÕØÏÇÑ¦ÛËÚÏÑÁÝÙÚÎÔ
ËÐÁÒÏÐÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÙßÍÑßØÃÇÝÑÇÏÚÜÔÖÇØÇÍÜÍÏÑ×ÔÙßÔÚËÒËÙÚ×ÔÚÎÝÞ×ØÇÝ ÇÔÚÃËÔÚÄÔÜÝÛËÚÏÑÁÝÖÕßÂÚÇÔÁÔÇÚØÃÓÎÔÕÖØÏÔ
©ÊËÃÑÚÎÝ.9LÙßÔÃÙÚÇÚÇÏ
ÇÖÄ ÚÕÔ ÓÁÙÕ ÄØÕ ÚÜÔ ÊËÏÑÚ×Ô
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝ ÙßÍÑßØÃÇÝ ÑÇÏ ÖÇØÇÍÜÍÏÑ×ÔÙßÔÚËÒËÙÚ×Ô ÇÐÏÕÒÄÍÎÙÂ ÚÕß ÍÏÇ ÚÕ Çq ÚØÃÓÎÔÕ
ÚÕßÁÚÕßÝÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑËÙÚÕ
ÖØ×ÚÕ ÊËÑÇÂÓËØÕ ÚÕß ÖØÏÒÃÕß
ÑÇÏÙßÔËÖ×ÝÁÒÇÈËßÖ ÄÉÏÔÚÎÔ
ÖÇÔÊÎÓÃÇÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆ ÖØÜÚÕÌÇÔÂÝÑØÃÙÎÖÕßÖØÕÑ
ÑÒ
ÒÂÛÎÑË
ÑÇÏÎÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÖÕßËÖÏÑØÇÚËÃ
ÕÊÂÍÎÙÇÔ ÙË ÊØÇÓÇÚÏÑÂ Ñ¦ÓÉÎ
ÚÕßÈÇÛÓÕÆÇÏÙÏÕÊÕÐÃÇÝÚÜÔÙßÓÈÕÆÒÜÔÓ¦ÔÇÚàÓËÔÚÍÏÇÚÏÝÓËÙÕÖØÄÛËÙÓËÝ ÖØÕÕÖÚÏÑÁÝ ÚÜÔ ÈÇÙÏÑ×ÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÓËÍËÛ×ÔÑÇÏ
ÚÜÔÖÇØÇÍÜÍÏÑ×ÔÙßÔÚËÒËÙÚ×Ô
ÚÕËÖÄÓËÔÕÊÜÊËÑ¦ÓÎÔÕ® ÙÞÕÒÃÇÙËÞÛËÝÎÊÏÕÃÑÎÙÎÚÕß¡
¬ÎÓËÍÇ
ÇÒ
ÒÆÚËØÎÑ¦ÓÉÎÙÎÓËÃÜÙËÕÊËÃÑÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÙßÍÑßØÃÇÝ  ©ÊËÃÑÚÎÝ ÇßÚÄÝ  ÖÕßÇÖÕÚËÒËÃÚÕÔÓÁÙÕÄØÕÚÎÝÊÏÇÌÕØ¦Ý
ÓËÚÇÐÆÚÜÔÖÕÙÕÙÚ×ÔÛËÚÏÑ×Ô®
ÑÇÏÇØÔÎÚÏÑ×Ô®ÇÖÇÔÚÂÙËÜÔÍÏÇ
ÚÏÝÖÁÔÚËÓËÚÇÈÒÎÚÁÝÚÕßØßÛÓÄÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÓËÍÁÛßÔÙÎÝ ÇÔËØÍÃÇ 
ÏÊÏÜÚÏÑÁÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÖÇÍÃÕßÑËÌÇÒÇÃÕß ËÐÇÍÜÍÁÝÑÇÏÖÕÙÕÙÚÄÓËÚÇÈÕÒÂÝÚÕßÍËÔÏÑÕÆËÖÏÖÁÊÕßÚÜÔ
ÚÏÓ×Ô  ÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑË ÙË  
ÇÖÄ  ÖÕßÂÚÇÔÙÚÕÊqÚØÃÓÎÔÕÚÕßÖËØÇÙÓÁÔÕßÁÚÕßÝ ÃÔÇÏ
ÎÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÖÕßÑÇÚÇÍØ¦ÌËÚÇÏ
ÇÖÄÚÕÇØÔÎÚÏÑÂÚÏÓÂÙÚÕÔ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕ ÊËÃÑÚÎ  ÇÔÇÌÁØËÏ
Õ¡ 

ÑÇÚÇÈÇØ¦ÛØÜÙÎÇßÚÂÚÎÝÇÏÙÏÕÊÕÐÃÇÝÖÕßÊÏÇÑÇÚËÃÞËÚÇÓÁÒÎ
ÚÕßÙßÔÊÁÙÓÕßÍÏÇÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂ
ÙßÍÑßØÃÇÂÚÇÔÕÈÇÙÏÑÄÝÖÇØ¦ÍÜÔ
ÖÕßÕÊÂÍÎÙËÙËßÖÕÞ×ØÎÙÎÚÕÔ
ÊËÃÑÚÎ.9L
©ÊËÃÑÚÎÝÖØÕÙÊÕÑÏ×ÔÙÚÕßÝ
ÙßÔÚËÒËÙÚÁÝÖÇØÇÍÜÍÂÝËÃÞËÑÇÏ
ÇßÚÄÝ ßÖÕÞ×ØÎÙÎ ÇÒÒ¦ ÓË ÓÏ ÑØÄÚËØÎÁÔÚÇÙÎÖÄ ÖÕß
ÂÚÇÔ Î ÚÏÓÂ ÚÕß ÙÚÕ Êq ÚØÃÓÎÔÕ
ÚÕß ÙÚÕÇqÚØÃÓÎÔÕÚÕßÁÚÕßÝ
ÁÌÛÇÙËÙÚÕ 
©ÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÓÁÒÎÚÕß¡ØÜÚÂÛÎÑÇÔËÖÃÙÎÝÍÏÇÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÑØÃÙÎÝÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝ 
¬Õ  ËÑÚÏÓ¦ÄÚÏÎËÖ¦ÔÕÊÕÝÚÎÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÛÇÇÖÇÏÚÂÙËÏÚØËÏÝÓÂ-

Η αβεβαιότητα
που προκάλεσε
ο κορωνοϊός
καταβαράθρωσε
την αισιοδοξία
που είχαν.
ÔËÝ ÚÕ  ËÑÚÏÓ¦ÄÚÏÛÇÇÖÇÏÚÎÛÕÆÔÓÂÔËÝ ÚÕ  ËÑÚÏÓ¦
ÁÔÇÁÚÕÝ ËÔ×ÚÕßÖÄÒÕÏÖÕ  
ËÑÚÏÓ¦ÄÚÏÛÇÇÖÇÏÚÎÛËÃÖ¦ÔÜÇÖÄ
ÁÔÇÁÚÕÝ ÆÌËÙÎËÖÕÓÁÔÜÝÍÏÇ
ÚÎÙßÔÚØÏÖÚÏÑÂÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇÚÜÔ
ÓËÒ×ÔÚÕß¡
¡
ÛÇÁÞËÏÊÏ¦ØÑËÏÇ
ÚÕßÒ¦
¦Þ
ÞÏÙÚÕÔËÔÄÝÁÚÕßÝ
¬ÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝÖÇØÕÆÙÇÝÁØËßÔÇÝÚÕß¡ÙßÒ
ÒÒ
ÒÁÞÛÎÑÇÔÇÖÄ
ÁÜÝÖØÏÒÃÕßÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÝÚÏÝÖØÕÙÊÕÑÃËÝÑÇÏÚÏÝÇÖÄÉËÏÝÖÕßÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑÇÔÑÇÚ¦ÚÕ
ÖØ×ÚÕÚØÃÓÎÔÕÚÕß 
ÃÔÇÏÎÎÑÇÚ¦ÙËÏØ¦ÔÁØËßÔÇ
ÑÇÏÙßÒÒÁÞÛÎÑÇÔÇÖÇÔÚÂÙËÏÝ 
Ö Õ ß  Ç Ô Ú Ï Ù Ú Õ Ï Þ Õ Æ Ô  Ù Ë  Ö Õ Ù Õ Ù Ú Ä
ÇÔÚÇÖÄÑØÏÙÎÝ     ÁØËßÔÇ
ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑË ÓË ÚÎÔ ßÖÕÙÚÂØÏÐÎÚÜÔÓËÒ×ÔÚÕß¡ 
(JJLU[\YL )74 2 6(K]PZVYY`
`
274.ÑÇÏÚÄÞÇÙÏÝ®
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ

Αύ
ύξη
ηση τουριστικώ
ών εσόδω
ων
κα
ατά 21,1% έν
να μή
ήνα
ν
πριν ξεσπά
άσειι η πα
αν
νδημία
Μ αν άλλη ËÖÕÞÂÍÏÇÚÕÔÚÕßØÏÙÓÄ
ÛßÓÃàÕßÔÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝ¬Ø¦ÖËàÇÝÚÎÝÒ
ÒÒ
Ò¦ÊÕÝÍÏÇÚÕÚÇÐÏÊÏÜÚÏÑÄ
ÏÙÕàÆÍÏÕ ÆÓÌÜÔÇÓËÇßÚ¦ ÖØÏÔ
ËÔÙÑÂÉËÏÎÖÇÔÊÎÓÃÇ ÚÇÁÙÕÊÇ
ÇÖÄÚÕÔÚÕßØÏÙÓÄÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÔÓË
ÊÏÉÂÌÏÇÖÕÙÕÙÚ¦ ¬ÕÔ¢ËÈØÕß¦ØÏÕÎÇÆÐÎÙÎÂÚÇÔ  ÑÇÏÚÕ
ÊÃÓÎÔÕÇÔÕßÇØÃÕß¢ËÈØÕßÇØÃÕß

 ÏÊÏÑÄÚËØÇ  ÙÆÓÌÜÔÇ ÓË
ÚÇÙÚÕÏÏÞ
ÞËÃÇÚÎÝ¬ØÇÖÁàÎÝÚÎÝÒÒ¦ÊÕÝ ÕÏÚÇÐÏÊÏÜÚÏÑÁÝËÏÙÖØ¦ÐËÏÝ
ÚÕÔ¢ËÈØÕß¦ØÏÕÚÕßÇÔÂÒÛÇÔÙËËÑÇÚ ËßØ×ÁÔÇÔÚÏ 
ËÑÇÚ ËßØ×ÚÕÔÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÓÂÔÇ
ÚÕß ¬ÕÔÃÊÏÕÓÂÔÇÕÏÚÕßØÃÙÚËÝÂÚÇÔÇßÐÎÓÁÔÕÏÑÇÚ¦  
ËÔ×ÎÓÁÙÎÊÇÖ¦ÔÎÇÔ¦ÚÇÐÃÊÏÓËÏ×ÛÎÑËÑÇÚ¦ 
¬ÎÔÖËØÃÕÊÕÇÔÕßÇØÃÕß¢ËÈØÕßÇØÃÕß   ÚÕ ÚÇÐÏÊÏÜÚÏÑÄ
ÏÙÕàÆÍÏÕËÓÌ¦ÔÏÙËÖÒËÄÔÇÙÓÇ
ËÑÇÚ ËßØ× ÁÔÇÔÚÏÖÒËÕÔ¦ÙÓÇÚÕÝ
ËÑÇÚ ËßØ×ÚÎÔÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎÖËØÃÕÊÕ ÚÕß   ©Ï ÚÇÐÏÊÏÜÚÏÑÁÝ
ËÏÙÖØ¦ÐËÏÝ ÇßÐÂÛÎÑÇÔ 
 Î
ÑÇÛÇØÂËÏÙËØÞÄÓËÔÎÚÇÐÏÊÏÜÚÏÑÂ
ÑÃÔÎÙÎÑÇÚ¦  ÑÇÏÎÓÁÙÎÊÇÖ¦ÔÎÇÔ¦ÚÇÐÃÊÏÑÇÚ¦
¬Õ ÃÊÏÕ ÊÏ¦ÙÚÎÓÇ  ÕÖÄÚË ÊËÔ
ËÃÞÇÔ ÇÖÇÍÕØËßÛËÃ ÚÇ ÇËØÕÖÕØÏÑ¦ ÚÇÐÃÊÏÇ  ÚÕ ÛËÚÏÑÄ ÏÙÕàÆÍÏÕ
ÑÇÛÕØÏàÄÚÇÔ ÇÖÄ ÚÏÝ ËÏÙÖØ¦ÐËÏÝ
ÇÖÄÑÇÚÕÃÑÕßÝËÑÚÄÝÚÎÝ  ©Ï
ËÏÙÖØ¦ÐËÏÝ ÇÖÄ ÇßÚÂ ÚÎÔ ÑÇÚÎÍÕØÃÇÚÕßØÏÙÚ×ÔÇßÐÂÛÎÑÇÔÑÇÚ¦
  ËÔ×ËÑËÃÔËÝÇÖÄÑÇÚÕÃÑÕßÝ
ÚÜÔÞÜØ×ÔÚÎÝ  ÖÇØÁÓËÏÔÇÔ
ÙÞËÚÏÑ¦ ÙÚÇÛËØÁÝ  ßÍÑËÑØÏÓÁÔÇ ÕÏËÏÙÖØ¦ÐËÏÝÇÖÄÚÎËØÓÇÔÃÇ
ÓËÏ×ÛÎÑÇÔÑÇÚ¦  ÑÇÏÇÖÄÚÎ
ÇÒ
ÒÒ
ÒÃÇ ÑÇÚ¦    ÔÕÊÕ ÑÇÚ¦
  ÖÇØÕßÙÃÇÙÇÔÕÏËÏÙÖØ¦ÐËÏÝ
ÇÖÄÚÕÔÜÓÁÔÕÇÙÃÒËÏÕÑÇÏÑÇÚ¦

ÇÖÄÚÏÝ¬ÎÔÖËØÃÕÊÕ

ÇÔÕßÇØÃÕß¢ËÈØÕßÇØÃÕß 
ÎËÏÙËØÞÄÓËÔÎÚÇÐÏÊÏÜÚÏÑÂÑÃÔÎÙÎÇßÐÂÛÎÑËÑÇÚ¦  ÑÇÏÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÙË ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÕ
ÚÇÐÏÊÏ×ÚËÝ ÏÊÏÑÄÚËØÇ ÎÚÇÐÏÊÏÜÚÏÑÂ ÑÃÔÎÙÎ ÓÁÙÜ ÇËØÕÊØÕÓÃÜÔ
ÇßÐÂÛÎÑËÑÇÚ¦  ËÔ×ÇßÚÂ
ÓÁÙÜÕÊÏÑ×ÔÙÚÇÛÓ×ÔÇßÐÂÛÎÑË
ÑÇÚ¦  
©ÏÚÕßØÃÙÚËÝÇÖÄÚÏÝÞ×ØËÝÚÎÝ
  ÇÔÂÒÛÇÔÙË  ÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÝ¦ÔÕÊÕÑÇÚ¦  ÙË
ÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÎÔÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎÖËØÃÕÊÕÚÕß ËÔ×ÇÖÄÚÏÝÞ×ØËÝËÑÚÄÝ  ÇßÐÂÛÎÑÇÔÑÇÚ¦
  ÑÇÏÇÔÂÒÛÇÔÙÚÏÝ  

Κατά 24,6% περισσότεροι ήταν οι τουρίστες
τον Φεβρουάριο
σε σύγκριση
με τον αντίστοιχο
περυσινό μήνα.
ÚÇÐÏÊÏÜÚÏÑÂÑÃÔÎÙÎÇÖÄÚÎËØÓÇÔÃÇÖÇØÕßÙÃÇÙË¦ÔÕÊÕÑÇÚ¦

ÑÇÏÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÙË ÚÇÐÏÊÏ×ÚËÝ ËÔ×ÇßÚÂÇÖÄÚÎÇ
ÇÒ
ÒÒÃÇ
ÓËÏ×ÛÎÑËÑÇÚ¦   ÚÇÐÏÊÏ×ÚËÝ 
¬ÁÒÕÝ ÇÔÇÌÕØÏÑ¦ÓËÚÏÝÞ×ØËÝ
ËÑÚÄÝ   ÎÚÇÐÏÊÏÜÚÏÑÂÑÃÔÎÙÎÇÖÄÚÕÔÜÓÁÔÕÇÙÃÃÒ
ÒËÏÕÇßÐÂÛÎÑËÑÇÚ¦  ÑÇÏÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑË ÙË   ÚÇÐÏÊÏ×ÚËÝ ÑÇÏ
ÇßÚÂ ÇÖÄ ÚÏÝ  ÑÇÚ¦   
ÙË ÚÕßØÃÙÚËÝ ÔÚÏÛÁÚÜÝ 
ÎÚÇÐÏÊÏÜÚÏÑÂÑÃÔÎÙÎÇÖÄÚÎªÜÙÃÇÓËÏ×ÛÎÑËÑÇÚ¦  ÑÇÏÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÙË ÚÇÐÏÊÏ×ÚËÝ
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Κύμα
ύ α νέω
ων κόκ
κ κκ
κιινω
νων δα
αν
νείω
ων
7-10 δισ. ευρώ
ώ λόγω πα
παν
νδημίας

Θα αυξηθούν κατά 10%-15%, πρ
ροβλέπει ο επικεφαλ
φαλ
λής
ή της FPS Θ. Καλαν
α τώνης

Τη
ης ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Νέα γενιάÑÄÑÑÏÔÜÔÊÇÔËÃÜÔÆÉÕßÝ
 ÁÜÝ ÑÇÏ  ÊÏÙ ËßØ× ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂ
ÑØÃÙÎÖÕßÖØÕÑÇÒËÃÎÖÇÔÊÎÓÃÇ
ÇÖÄ ÚÇ ÕÖÕÃÇ Õ ÑÆØÏÕÝ ÄÍÑÕÝ ÛÇ
ÖØÕÁÒÛËÏÇÖÄÚÎÔßÖÕÚØÕÖÂÚÜÔ
ÂÊÎØßÛÓÏÙÓÁÔÜÔÊÇÔËÃÜÔÙËÑÇÛËÙÚ×ÝÇÛÁÚÎÙÎÝ
¬ Î Ô  Ë Ñ Ú Ã Ó Î Ù Î  Ç ß Ú Â  Á Ñ Ç Ô Ë  Õ
ËÑÚËÒËÙÚÏÑÄÝ ÖØÄËÊØÕÝ ÚÎÝ -7:
ËÄÊÜØÕÝ ÇÒÇÔÚ×ÔÎÝ ÓÏÒ×ÔÚÇÝ
ÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÂÝÙßàÂÚÎÙÎÝÖÕßÊÏÕØÍ¦ÔÜÙËÎËÚÇÏØËÃÇ
ËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝ;ZVTVRVZÓËÛÁÓÇ
 ÄÑÑÏÔÇÊ¦ÔËÏÇ ÎÔÁÇÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ® ¬ÇÑÄÑÑÏÔÇÊ¦ÔËÏÇÛÇ
ÇßÐÎÛÕÆÔÑÇÚ¦  ÑÇÏÛÇ
ÖØÕÙÚËÛÕÆÔÙÚÕÇÖÄÛËÓÇÚÜÔ
ÊÏÙ  ËßØ× ÖÕß ßÖ¦ØÞËÏ ÂÊÎ  ÓÏÇ
ÖØÄÈÒËÉÎÖÕßÓÇÝÌÁØÔËÏÑÕÔÚ¦
Â ÒÃÍÕ ÖÏÕ Ñ¦ÚÜ ÇÖÄ ÚÇ ËÖÃÖËÊÇ
ÚÎÝÚÇÒÃÇÝ ÖÕßÓËÈ¦ÙÎÁØËßÔÇ
ÚÎÝ:JVWLÛÇÑÇÚÇÍØ¦ÉË ÇÔ¦ÒÕÍÎ
ÇÆÐÎÙÎ ©ÖÜÝËÐÂÍÎÙËÕÑ  ÇÒÇÔÚ×ÔÎÝ  ÙË ÑÇÛËÙÚ×Ý ÇÛÁÚÎÙÎÝ
ËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÄÚÏÛÇÖÁÙÕßÔÚÇÚØÃÇ
ÚÁÚÇØÚÇ ÚÜÔ ÊÇÔËÃÜÔ ÖÕß ÂÚÇÔ
ÙËÑÇÛßÙÚÁØÎÙÎÑÇÏËÐßÖÎØËÚÕÆÔÚÇÏÁÖËÏÚÇÇÖÄØÆÛÓÏÙÎ ËÔ×ÚÕ
ßÖÄÒÕÏÖÕÁÔÇÚÁÚÇØÚÕÛÇÖØÕÁÒÛËÏ ÇÖÄ ÚÕ ËÔÂÓËØÕ ÞÇØÚÕÌßÒ¦ÑÏÕÚÜÔÚØÇÖËà×Ô 

Σε δύσκολη θέση
τα ξενοδοχεία

«Θα σταθούμεÙ ÜÑ³ÈØÉÜÒ³ÉØÐÑØo Ñ³iÑ³ ÐÉ³ i³iØ~¨ iØ
~Ñ ÚÑÙ ÑÚÓÈÐÉ¬ÆÆÉ~Ñ³ ³ÈØÉÊÐÉ¨ÈØ~Ñ ÙÈÑ³ÖØÑ ~³ÉØo ÑÑ
KoÈÑÜKi³ ÑÌ³i~¨ iu ÑÓ×É¨É~ 1ÉÌÙ¨ØÑÜÑ³iØ

Σε καθεστώς
αθέτησης θα πέσουν
Να ελεγχθεί η εξάπλωση... τα τρία τέταρτα των
ÏÇ ÑÆÓÇ ÔÁÜÔ ÑÄÑÑÏÔÜÔ ÊÇ- δανείων που ήταν
ÔËÃÜÔÁÑÇÔËÒÄÍÕÑÇÏÕËÖÏÑËÌÇσε καθυστέρηση
ÒÂÝ ÚÎÝ 0U[Y\T /LSSHZ Ï×ØÍÕÝ
ËÜØÍÇÑÄÖÕßÒÕÝ  ËÖÏÙÎÓÇÃÔÕ- και εξυπηρετούνται
ÔÚÇÝÄÚÏÎÑØÃÙÏÓÎÊÕßÒËÏ¦ÇÖÄ
έπειτα από ρύθμιση.
ÚÎÔ ÖÒËßØ¦ ÚÜÔ ÚØÇÖËà×Ô ÑÇÏ

ÚÜÔZLY]PJLYZÊÏÇÞËÏØÏÙÚ×ÔÚÕßÝ
ËÖÄÓËÔÕßÝ ÓÂÔËÝ ËÃÔÇÏ Î ÖØÕ ÙÖ¦ÛËÏÇ ÔÇ ËÒËÍÞÛËÃ Î ËÐ¦ÖÒÜÙÂÚÕßÝ ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÁÔÇËÃÊÕÝ
ËÖÏÊÎÓÃÇÝ  ÙÎÓËÃÜÙË ÞÇØÇÑÚÎØÏ ÙÚÏ Ñ¦ Õ Ñ   ËÜØ ÍÇÑ ÄÖÕ ßÒÕÝ 
ËÑÚÏÓ×ÔÚÇÝÄÚÏÎÊÏÇÞËÃØÏÙÂÚÎÝ
ËÃÔÇÏ ÑÇÛÕØÏÙÚÏÑÂ ÖØÕÑËÏÓÁÔÕß
Ô Ç  ß Ö ¦ Ø Ð Ë Ï  Ñ Ç Ï  Õ  Ç Ö Ç Ø Ç Ã Ú Î Ú Õ Ý
ÞØÄÔÕÝÍÏÇÚÎÔÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÚËØÎÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÂÚÕßÝ
©ÏËÑÖØÄÙÜÖÕÏÚÜÔÊÆÕÓËÍÇÒÆÚËØÜÔ ËÚÇÏØËÏ×Ô ÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝ
ÑÄÑÑÏÔÜÔÊÇÔËÃÜÔÙÚÎÞ×ØÇßÖËØÇÓÆÔÛÎÑÇÔÚÕßØÄÒÕßÚÜÔÚØÇÖËà×ÔÙÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÎÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÝ ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝ ÑØÃÙÎÝ 
©ÖÜÝËÖËÙÂÓÇÔËÜÙÚÄÙÕÕÑ ËÜØÍÇÑÄÖÕßÒÕÝ ÕÏØßÛÓÃÙËÏÝÊÇÔËÃÜÔÒËÏÚÕßØÍÕÆÔÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑ¦ÙËÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÇÔÇÍÑÇÙÚÏÑÂÝ
ËÑÚÁÒËÙÎÝ® ÑÇÏ àÎÚÕÆÓËÔÕ ÖÕß
ÛÇ ÖØÁÖËÏ ÔÇ ÒÎÌÛËÃ ßÖÄÉÎ ÑÇÏ
ÙÚÕÔÔÁÕÖÚÜÞËßÚÏÑÄÑ×ÊÏÑÇÖÕß

ËÖËÐËØÍ¦àËÚÇÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎËÃÔÇÏ
ÎÖØÕÙÚÇÙÃÇÚÎÝÏÊÏÕÑÇÚÕÃÑÎÙÎÝ
ÑÇ ÄÞ ÚÎÝ Ê ÕÑÚÎÙ ÇÝ Ø ÔÇÖÄ
ÚÎÔ ËÚÂ ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂ ÑØÃÙÎ ÍÃÔÕÔÚÇÔ   ÖÒËÏÙÚÎØÏÇÙÓÕÃ
ÚÕÔÞØÄÔÕÙÚÎÞ×ØÇÓÇÝ ÄÚÇÔÕ
ÊËÃÑÚÎÝ ÚÜÔ ÑÄÑÑÏÔÜÔ ÊÇÔËÃÜÔ
ÂÚÇÔÓÄÒ ÝÙÚÕ ® ÙÎÓË ÜÙËÕÑ 
ÇÒÇÔÚ×ÔÎÝ ¡ËÚÇÐÆ
ÕÏ ÖÒËÏÙÚÎØÏÇÙÓÕÃ ËÃÞÇÔ ÖÇÍ×ÙË ® ÑÇ ÚÕ ÖÇØÄÚ ÕÊË ÑÚÎÝ
ÑÄÑÑÏÔÜÔÊÇÔËÃÜÔÂÚÇÔÙÚÕ 
ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑÇÔ ÓËÚ¦ ÈÃÇÝ
 ÖÒËÏÙÚÎØÏÇÙÓÕÃ ËÔÞØËÏ¦àËÚÇÏÏÊÏÇÃÚËØÎÌÏÒÕÙÕÌÃÇÍÏÇÔÇ
ÙßÓÖËØ¦ÔÕßÓËÄÚÏÚÕÓÁÚØÕÚÜÔ
ÖÒËÏÙÚÎØÏÇÙÓ×Ô  ÖÕß ËÃÞË ÇÖËÔËØÍÕÖÕÏÎÛËÃÖÒÂØÜÝÍÏÇÖÕÒÒ¦
ÞØÄÔÏÇ  ËÖÎØÁÇÙË ÇØÔÎÚÏÑ¦ ÑÇÏ
ÚÎÔ ÑÕßÒÚÕÆØÇ ÖÒÎØÜÓ×Ô®  ÑÇÚÁÒÎÐËÕÑ  ÇÒÇÔÚ×ÔÎÝ
ÞÕÒÏ¦àÕÔÚÇÝ ÚÕÔ ßÖÄ ÊÏÇÓÄØÌÜÙÎ ÔÁÕ ÖÚÜÞËßÚÏÑÄ Ñ× -

ÊÏÑÇ  ÕÏ Ñ  ËÜØÍÇÑÄÖÕßÒÕÝ ÑÇÏ
ÇÒÇÔÚ×ÔÎÝ ßÖÕÙÚÂØÏÐÇÔ ÄÚÏ
ÚÇ ÇÔÇÍÑÇÙÚÏÑ¦ ÓÁÚØÇ  ÄÖÜÝ Õ
ÖÒËÏÙÚÎØÏÇÙÓÄÝ  ÊËÔ ÖØÁÖËÏ ÔÇ
ÇÔÇÙÚÁÒÒÕÔÚÇÏ ÙÚÕ ÖÒÇÃÙÏÕ ÚÎÝ
Ê Ï Ç Ê Ï Ñ Ç Ù Ã Ç Ý  Ú Î Ý  Ö Ú × Þ Ë ß Ù Î Ý  
Ö Ú Ü Þ Ë ß Ú Ï Ñ Â  Ê Ï Ç Ê Ï Ñ Ç Ù Ã Ç  Ñ Ç Ï  Î
ÖØÕÙÚÇÙÃÇ ÚÎÝ ÖØ×ÚÎÝ ÑÇÚÕÏÑÃÇÝ ËÃÔÇÏ ÊÆÕ ÁÔ
ÔÔ
ÔÕÏËÝ ÇÔÚÏÑËÏÓËÔÏÑ¦ ÇÙÆÓÈÇÚËÝ  ßÖÕÙÚÂØÏÐË Õ
Ñ  ÇÒÇÔÚ×ÔÎÝ ÕÕÖÕÃÕÝËÖËÙÂÓÇÔË ÄÚÏ Î ÖÚ×ÞËßÙÎ ÖØÁÖËÏ ÔÇ
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,JVUVTPJZ ÇÔÑÇÏÓÄÒÏÝÞÇÒÇØ×Ù Õ ß Ô  Ú Ç  Ö Ë Ø Ï Õ Ø Ï Ù Ú Ï Ñ ¦  Ó Á Ú Ø Ç  Û Ç
ÐËÑÏÔÂÙËÏÓÏÇÇÖÄÚÕÓÎÇÔ¦ÑÇÓÉÎ
ÙÚÎÔ ÖÇÍÑÄÙÓÏÇ ÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇ 
ÚÕ  ÙÚÏÝ ÖËØÏÙÙÄÚËØËÝ ÕÏÑÕÔÕÓÃËÝ ÛÇ ËÐÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏ ÔÇ ÈØÃÙÑËÚÇÏ Ñ¦ÚÜ ÇÖÄ ÚÇ ËÖÃÖËÊÇ ÖØÕ
ÖÇÔÊÎÓÃÇÝ ÇÑÄÓÎÑÇÏÁÖËÏÚÇÇÖÄ
Ê Æ Õ  Â  Ú Ø Ã Ç  Þ Ø Ä Ô Ï Ç   Ð Ë Ú ¦ à Õ Ô Ú Ç Ý
ÖÕÏËÝ ÕÏÑÕÔÕÓÃËÝ ËÃÔÇÏ ÖÏÛÇÔÄ ÔÇ
ÊÕßÔÚÎÔÖ ÕÓÇÑØÕÞØÄÔ ÇÖËØ ÕÊÕ
ÑØÃÙÎÝÑÇÏÚÎÔÖÏÕÇØÍÂÇÔ¦ÑÇÓÉÎ ÑÇÚÇÒÂÍËÏÙËÚÁÙÙËØÇÍÑØÕßÖ
ÞÜØ×ÔÖÕßËÑÚÏÓ¦ÄÚÏÊÏÇÚØÁÞÕßÔ
ÚÕÔÓËÍÇÒÆÚËØÕÑÃÔÊßÔÕ
¬Õ ÖØ×ÚÕ ÍÑØÕßÖ ÇÌÕØ¦ ËÑËÃÔËÝÚÏÝÞ×ØËÝÖÕßÊËÔÓÖÕØÕÆÔÔÇ
ÛÁÙÕßÔÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇßÖÄÁÒËÍÞÕ
ÑÇÏ ÚÇ ÖØ¦ÍÓÇÚÇ ÛÇ ÓÖÕØÕÆÙÇÔ
ÔÇÕÓÇÒÕÖÕÏÎÛÕÆÔÓÄÔÕÄÚÇÔËÖÏÚËßÞÛËÃÇÔÕÙÃÇÚÕßÖÒÎÛßÙÓÕÆÂ
ÈØËÛËÃ ÚÕ ËÓÈÄÒÏÕ  Ë ÇßÚÄ ÑÇÚÇÚ¦ÙÙË Ú ÝÞ×ØËÝÚÎÝ±ÖÕÙÇÞ¦Ø ÇÝ
ÌØÏÑÂÝ ÚÎÝÇÚÏÔÏÑÂÝÓËØÏÑÂÝ
ÑÇÏÚÎÔÔÊÃÇ
¬ÕÊËÆÚËØÕÍÑØÕßÖÇÌÕØ¦ÚÏÝ
Þ×ØËÝÖÕßËÃÔÇÏÁÔÚÕÔÇËÑÚËÛËÏÓÁÔËÝ ÙË ÑÒ¦ÊÕßÝ ÄÖÜÝ Õ ÚÕßØÏÙÓÄÝ  ÕÏ ÕÖÕÃËÝ ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏ ÔÇ
Á Þ Õ ß Ô  Ó Ä Ô Ï Ó Î  Ç Ö × Ò Ë Ï Ç  Ö Ç Ø Ç Í ÜÍÂ Ý  ÑÇ Ï ÙË Ç ßÚ Â Ú ÎÔ ÕÓ ¦ÊÇ  Ú ÕÖ Õ Û Ë Ú Ë Ã Ú Ç Ï  Ñ Ç Ï  Î   Ò Ò ¦ Ê Ç  Ö Õ ß
Á Ø Þ Ë Ú Ç Ï  Ú Ø Ã Ú Î  Ê Ï Ë Û Ô × Ý  Ó Ë Ú ¦  Ú Î Ô
¬ Ç á Ò ¦ Ô Ê Î  Ñ Ç Ï  Ú Ï Ý  ¢ Ï Ò Ï Ö Ö Ã Ô Ë Ý  
*HWP[HS ,JVUVTPJZ ËÑÚÏÓ¦ ÖÜÝ
ÛÇÞØË ÇÙÚÕÆÔÇØÑËÚ¦ÞØÄÔ ÇÍ Ç
ÔÇ ËÖÏÙÚØÁÉÕßÔ ÚÇ ÊÏËÛÔÂ ÚÇÐÃ ÊÏÇ ÑÇÏ Õ ÚÕßØÏÙÓÄÝ ÙË ËÖÃÖËÊÇ
ÑÇÔÕÔÏÑÄÚÎÚÇÝ ËÔ×Î¦ØÙÎÚÜÔ
Ù Þ Ë Ú Ï Ñ × Ô  Ö Ë Ø Ï Õ Ø Ï Ù Ó × Ô  Û Ç  Ë Ã Ô Ç Ï
ÖÕÒÆÇØÍÂÑÇÏÖÕÒÆÝÑÄÙÓÕÝËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇÇÖÕÌÆÍËÏÍËÔÏÑÄÚËØÇ
ÚÇ ÚÇÐÃÊÏÇ ÍÏÇ ÓËÍ¦ÒÕ ÞØÕÔÏÑÄ
ÊÏ¦ÙÚÎÓÇ
¬ÕÚØÃÚÕÍÑØÕßÖÇÌÕØ¦ËÑËÃÔËÝ
ÚÏÝÞ×ØËÝÄÖÕßÚÕÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÄ
ÑÄÙÚÕÝ ÚÕß ÑÕØÜÔÕáÕÆ ÛÇ ÛÁÙËÏ
ÚÕßÝÊËÃÑÚËÝÊÎÓÕÙÃÕßÞØÁÕßÝÙË
ÓÏÇÓÎÈÏ×ÙÏÓÎÚØÕÞÏ¦ ÑÇÏÙËÇßÚÄÇÔÂÑË ËÖ ÙÎÝÎÒÒ¦ÊÇ ËÕØ ÙÓÁÔËÝÞ×ØËÝ ÄÖÜÝÖØÕËÏÊÕÖÕÏËÃ
Î*HWP[HS,JVUVTPJZ ÇßÚÂÎËÐÁ-

ΑΠ

8

Η Cap ta Econom cs É~³ ÐÒØ
ÚÑT¨É Ñ³ÖÑ¨~É³ÒT¨Ì Ño ÑÑ
É ³¨ÓÈ³ÑÙ ÉÚÊ³ÑÂ Ù Ñ~Ñ 
³È¨ ÐÌØÉÉ ÉÙÑ~Ñ ~Ì³i³ÑØ ÉiÒ¨i³TÉ³ ~É¨ ¨ ÐÚÑÉ Ñ ÜÖÑ¨oÊ

Η αύξηση του ήδη
υψηλού χρέους
και το πλήγμα
στον τουρισμό,
οι βασικές αιτίες.
ÒÏÐÎÛÇÕÊÎÍÂÙËÏÙËÒÏÚÄÚÎÚÇÖÕß
ÛÇËÖÎØË¦ÙËÏÚÎàÂÚÎÙÎÍÏÇÇØÑËÚ¦ÞØÄÔÏÇ ËÔ×ÙË¦Ò
ÒÒ
ÒËÝÞ×ØËÝÛÇ
ßÖ¦ØÐËÏ ÇÔÎÙßÞÃÇ ÇÑÄÓÎ ÑÇÏ ÍÏÇ
ÞØËÕÑÕÖÃÇ  ØÞÏÑ¦  ÄÖÜÝ ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏ ÕÏÞ×ØËÝÓËÚÇßÉÎÒÄÚËØÇ
ËÖÃÖËÊÇÞØÁÕßÝÖØÏÔÇÖÄÚÎÔÑØÃÙÎÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÊÏÇÚØÁÞÕßÔÓËÍÇÒÆÚËØÕÑÃÔÊßÔÕ ÄÖÜÝÎÇÖÜÔÃÇ 
ÎÒ
ÒÒ
Ò¦ÊÇ ÎÚÇÒÃÇ ÎÕØÚÕÍÇÒÃÇ 
ÎÏÍÑÇÖÕÆØÎÇÒ
ÒÒ
Ò¦ÑÇÏÕÏ
¬ÕÚËÒËßÚÇÃÕÍÑØÕßÖÇÌÕØ¦ÚÏÝ
Þ×ØËÝÖÕßÖÏÛÇÔÄÔÔÇÊÕßÔÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎ ÓÄÔÏÓÎ àÎÓÃÇ ÇÖÄ ÚÎÔ
ÖÇÔÊÎÓÃÇ  Ñ¦ÚÏ ÖÕß ËÃÔÇÏ ÖÏÛÇÔÄ
ÔÇÙßÓÈËÃË¦ÔÈØËÛÕÆÔÇÔÚÏÓÁÚÜÖËÝ ÓË ÓÏÇ ÚØÇÖËàÏÑÂ ÑØÃÙÎ  Ô
ÑÇÏ ÊËÔ ÇÔÇÌÁØËÏ ÚÎÔ ÒÒ¦ÊÇ ÙË
ÇßÚÄÚÕÍÑØÕßÖ ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÖÜÝ
ÇÑÄÓÎÑÇÏÇÔÇÖÕÌËßÞÛËÃÓÏÇÚØÇÖËàÏÑÂ ÑØÃÙÎ  ÚÕ ÞÚÆÖÎÓÇ ÙÚÕßÝ
ÏÙÕÒÕÍÏÙÓÕÆÝ ÚÜÔ ÚØÇÖËà×Ô ÇÖÄ
ÚÎÔ¦ÔÕÊÕÚÜÔÑÄÑÑÏÔÜÔÊÇÔËÃÜÔ
ÛÇ ÓÖÕØÕÆÙË ÔÇ ÇÔÇÙÚËÃÒËÏ ÚÕÔ
ÔÁÕÊÇÔËÏÙÓÄ ßÚÄÛÇÖÒÂÐËÏÞ×ØËÝÄÖÕßÕÚØÇÖËàÏÑÄÝÊÇÔËÏÙÓÄÝ
ÇÖÕÚËÒËÃ ÙÎÓÇÔÚÏÑÄ ÓËØÃÊÏÕ ÚÎÝ
ÙßÔÕÒÏÑÂÝ ÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÝ  ÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÕß ÚÕß ÓËÍÇÒÆÚËØÕßÓÁØÕßÝÚÎÝßØ×ÖÎÝ ÄÖÜÝ
ÑÇÚÇÒÂÍËÏ
ΕΛΕΥΘΕΡ Α ΚΟΥΡΤΑΛΗ

800 ευρώ κα
αι σε νέες
επιχειρή
ήσεις που άνοιξ
ο αν
το 2018 κα
αι δεν
δε είχαν έσοδα
Τη δυνατότηταÔÇÒ¦ÈÕßÔÚÕËÖÃÊÕÓÇÚÜÔËßØ×ÁÞÕßÔÑÇÏÕÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÖÕßÊÂÒÜÙÇÔÓÎÊËÔÏÑ¦
ÁÙÕÊÇÑÇÚ¦ÚÕ ÔÑÇÏÎÇØÞÏÑÂÇÖÄÌÇÙÎËÐÇ ØÕÆÙËÚ ÝÇÔÜÚÁØÜ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ ÎÑßÈÁØÔÎÙÎËÔÁÚÇÐË
ÚËÒÏÑ¦ÑÇÏÚÏÝËÚÇÏØËÃËÝÓËÓÎÊËÔÏÑ¦ÁÙÕÊÇÕÏÕÖÕÃËÝÖÒ
ÒÂ
ÂÚÚÕÔÚÇÏÇÖÄ
ÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇ ¬ÕÛÁÓÇÂØÛËÙÚÕ
ÖØÕÙÑÂÔÏÕÆÙÚËØÇÇÖÄËÖÏÙÚÕÒÂ
ÖØÕÝÚÎÔ ® ÎÕÖÕÃÇËÙÚÏ¦àËÏÙÚÏÝ
ÔËÕÙÆÙÚÇÚËÝËÖÏÏÞ
ÞËÏØÂÙËÏÝÖÕßËÖÏÞËÏØÕÆÔÔÇËÖËÔÊÆÙÕßÔÙÚÎÔËÒ
ÒÒ
ÒÎ
Ò
ÎÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ßÍÑËÑØÏÓÁÔÇ  ÙÚÎÔ ËÖÏÙÚÕÒÂ
ÖÕßÊÎÓÕÙÏËÆÛÎÑËÙÚÎÔ ®ÇÔÇÌÁØËÚÇ ÄÚ ÕØÛ×ÝÕÔÕÓÕÛÁÚÎÝÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇÇÖÕÑ
ÑÒ
ÒËÃÙËÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
ÖÕßË ÔÇ Ö ÛÇÔ×ÝÇÔËÔËØÍÁÝÂ ÙÜÝ
ÕÞÂÓÇÚÇÌÕØÕÒÕÍÏÑÂÝËÐÕÏÑÕÔÄÓÎÙÎÝÑÇ ÇÖÇ ÚË ÔÇßÖ¦ØÞÕßÔÑÁØÊÎ
ÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔÖÕßÞ¦ÛÎÑÇÔ ×ÙÚË
ÔÇÊ×ÙËÏÚÎÔËÖÏÊÄÚÎÙÎ ©ÓÜÝ ÛÇ
ÁÖØËÖËÇÖÄÚÕÓÁÚØÕÔÇÓÎÔËÐÇÏØÕÆÔÚÇÏÔËÕÙÆÙÚÇÚËÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
ÖÕßÊËÔÁÞÕßÔÁÙÕÊÇ ÊÏÄÚÏÇÖÒ¦
ÈØ ÙÑÕÔ
ÔÚÚÇ ÙÚÎÔÖÒÁÕÔËß¦
¦Ò
ÒÜÚÎÖËØÃÕÊÕÚÎÝËÖÁÔÊßÙÂÝÚÕßÝÙËÑËÌÇÒÇ ÕßÞ ÑÄËÐÕÖÒ ÙÓÄ ¡ËÚÕÔÚØÄÖÕ
ÇßÚÄ ÄÖÜÝÚÕÔÃàËÚÇÏ ÎÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÚÏÓÜØËÃÚÏÝÖÒÁÕÔËß¦
¦Ò
ÒÜÚËÝÑÇÏËÒÖ ÊÕÌÄØËÝËÖ ÞË ØÂÙË ÝÖÕßË ÔÇ Õ 

ÒËÍÄÓËÔËÝZ[HY[\WZÑÇ ÇÖÒ×ÝË ÞÇÔ
ÚÎÔÇÚßÞ ÇÔÇËÖËÔÊÆÙÕßÔÒ ÍÕÖØ Ô
ÇÖÄÚÎÔÑØÃÙÎ ÊÎ
ÎÒ
ÒÇÊÂÑÇÚ¦ÚÕÚÁÒÕÝÚÕßÑÇÏÕÒÄÑ
ÑÒ
ÒÎ
Ò
ÎØÕÚÕ
¡ËÚ¦ÚÎÔËÖ ÙÚÕÒÂÎÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÖØÕÞ×ØÎÙËÙÚÎÔÇ
ÇÒ
ÒÒ
Ò
ÒÇÍÂÚÎÝßÖÕßØÍÏÑÂÝÇÖÄÌÇÙÎÝ ÖØÕÙÛÁÚÕÔÚÇÝÓÃÇ
ÇÑÄÓÎÖÇØ¦ÍØÇÌÕ ÙÚÎÔÕÖÕÃÇËÖÏÙÎÓÇÃÔËÚÇÏÄÚÏÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÁÔÚÇ-

Στηρίζζονται οι εταιρείες που χτυπήθηκαν
από την πανδημία ενώ
έκαναν τα πρώτα τους
βήματα.
ÐÎÝÙÚÕËÖÃÊÕÓÇÓÁÙÜÚÎÝÏÙÚÕÙËÒ ÊÇÝÚÎÝ



T`)\Z ULZZ:\WWVY[
ÁÞÕßÔÑÇÏÕÏËÚÇÏØËÃËÝÓËÁÔÇØÐÎ
ËØÍÇÙÏ×ÔÓËÚ¦ÚÎÔÑÇÏ
ÕÏÕÖÕÃËÝÊËÔÇÖÇÏÚËÃÚÇÏÚÇÇÑÇÛ¦ØÏÙÚÇÁÙÕÊ¦ÚÕßÝÔÇËÃÔÇÏÓËÍÇÒÆÚËØÇÚÕßÓÎÊËÔÄÝ
ÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØ ËÝ ÎËÐÁÒ ÐÎÇßÚÂÕÊÂÍÎÙËÙÚÎÔËÖ ÊÄÚÎÙÎ
ÖÕÒ
ÒÒ
Ò×ÔÓÏÑØ×ÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÖÕß
¦ØÞ ÙÇÔÚÎÒË ÚÕßØÍ ÇÚÕßÝÓÁÙÇÙÚÕ
ÇÒ
ÒÒ
Ò¦ÊËÔËÃÃÞ
ÞÇÔÁÙÕÊÇ 
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Ριζικές αλλαγές
στην αγορά
εργασίας φέρνει
η πανδημία
Αναγκαίες η τεχνολογική κατάρτιση
και η βελτίωση ψηφιακών δεξιοτήτων
Ανεβαίνει Õ ÖÂÞßÝÍÏÇÚÕßÝËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÙËÕÒÄÑÒÎØÕÚÕÔÑÄÙÓÕÑÇÛ×ÝÕÌËÃÒÕßÔÓÁÙÇÙËÒÃÍËÝÓÄÔÕÔ
ËÈÊÕÓ¦ÊËÝÔÇÈËÒÚÏ×ÙÕßÔÚÏÝÊËÐÏÄÚÎÚÁÝÚÕßÝÑÇÏÔÇËÑÖÇÏÊËßÛÕÆÔÙË
¦ÍÔÜÙÚÕßÝÓÁÞØÏÖØÄÚÏÔÕÝÚÕÓËÃÝ
ÕÏÕÖÕÃÕÏÛËÜØÕÆÔÚÇÏÖÒÁÕÔÇÖÇØÇÃÚÎÚÕÏÍÏÇÚÎÔËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÂÚÕßÝ
ÑÇÚ¦ØÚÏÙÎ¡ÕÞÒÄÝÖÃËÙÎÝÍÏÇÚÎÔ
ÖËØÇÏÚÁØÜËÑÖÇÃÊËßÙÎÚÜÔËØÍÇàÕÓÁÔÜÔËÃÔÇÏÎÓÄÔÏÓÎÇÖËÏÒÂÚÎÝ
ÇÖÄÒßÙÎÝÂÚÎÝÓËÃÜÙÎÝÓÏÙÛÕÆÔÊËÏÑÚÏÑ¦ÎÏËÛÔÂÝ©ØÍ¦ÔÜÙÎØÍÇÙÃÇÝ036ËÑÚÏÓ¦ÄÚÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏ
ÇÖÄÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÕËØÍÇàÄÓËÔÕÏ
ÙËÕÒÄÑÒÎØÕÚÕÔÑÄÙÓÕËÔÊÁÞËÚÇÏ
ÔÇßÖÕÙÚÕÆÔÓËÃÜÙÎÙÚÏÝÇÖÕÊÕÞÁÝ
ÚÕßÝÂÔÇÇÖÕÒßÛÕÆÔÇØ¦ÒÒÎÒÇ
ÖÕÒÒÕÃËØÍÇàÄÓËÔÕÏßÖÕÞØË×ÛÎÑÇÔ
ÔÇËÑÖÇÏÊËßÛÕÆÔÙËÔÁÕßÝÚÕÓËÃÝ
ÏÊÃÜÝÄÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÇÚËÞÔÕÒÕÍÏÑ¦
ÓÁÙÇËÐÇÏÚÃÇÝÚÜÔÔÁÜÔÇÔÇÍÑ×Ô
ÖÕßÇÔÁÑßÉÇÔÒÄÍÜÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝ
ÇÚ»ÇØÞ¦ÝÓÁÙÇÙËÒÃÍËÝÓÄÒÏÝ
ËÈÊÕÓ¦ÊËÝ¦ÒÒÇÐÇÔËÑÈ¦ÛØÜÔÕÏÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑÁÝÇÔ¦ÍÑËÝÑÇÏÜÝÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÖÕÒÒÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÖØÕÙÇØÓÄÙÚÎÑÇÔÇÔ¦ÒÕÍÇÇÒÒ¦àÕÔÚÇÝÚÕ
ÖØÕáÄÔÚÕßÝ²ÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÚËØÕ
ËÃÔÇÏÚÕÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÜÔÇÓÁÚØÎÚÜÔ
ËÚÇÏØËÏ×ÔÖÕßÖØÕÛßÓÕÖÕÏÂÛÎÑÇÔÔÇ
ÑÇÚÇÙÑËß¦ÙÕßÔÓ¦ÙÑËÝÂÑÇÏÇÔÚÏÙÎÖÚÏÑ¦ÖÇØÄÚÏÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÙË

¦ÒÒÕÑÒ¦ÊÕÂÌÚÏ¦ÞÔÕßÔÖÇØËÓÌËØÂ
ÖØÕáÄÔÚÇÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÎÈØËÚÇÔÏÑÂALYV7VPU[ÖÕßÑÇÚÇÙÑËß¦àËÏÏÇÚØÏÑ¦ÖØÕÙÚÇÚËßÚÏÑ¦ßÒÏÑ¦ËÑÖÇÃÊËßÙËÚÕÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÝ×ÙÚËÔÇ
ÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÊÏÇÌÇÔËÃÝÇÑØßÒÏÑÁÝ
Ó¦ÙÑËÝÍÏÇÕÒÄÑÒÎØÕÚÕÖØÄÙÜÖÕ
ÕÏÕÖÕÃËÝÛÇÊÏÕÞËÚËßÛÕÆÔÙËÕÊÕÔÚÏ¦ÚØÕßÝ¡¦ÒÏÙÚÇÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÕ)SVVTILYNÓÄÔÕÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝ
ßÖÇÒÒÂÒÕßÝÍÔ×ØÏàËÂÊÎÚÎÔÚËÞÔÏÑÂ
ÑÇÚÇÙÑËßÂÝÚÁÚÕÏÕßËÃÊÕßÝÓÇÙÑ×Ô
ÖÏÖÒÁÕÔÇÖÄÚÎÔËÖÁÒÇÙÎÚÎÝ
ÖÇÔÊÎÓÃÇÝÁÔÇÝÓËÍ¦ÒÕÝÄÍÑÕÝËÚÇÏØËÏ×ÔÐËÑÃÔÎÙËÔÇÒËÏÚÕßØÍËÃÊÏÇÊÏÑÚßÇÑ¦ÑÇÏÔÇÖØÕÙÌÁØËÏÔÁËÝ
ÉÎÌÏÇÑÁÝßÖÎØËÙÃËÝËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÕÏËØÍÇàÄÓËÔÕÏßÖÕÞØË×ÛÎÑÇÔÔÇÇÖÕÑÚÂÙÕßÔÔÁËÝÊËÐÏÄÚÎÚËÝ
ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÇÔÚËÖËÐÁÒÛÕßÔÏÇ
ÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂËÚÇÏØËÃÇ
4\SSLPUHUK:WHYYV^ÎÕÖÕÃÇËÊ×
ÑÇÏÕÑÚ×ÞØÄÔÏÇÖÕßÒ¦ËÏÖØÕáÄÔÚÇ
ÖËØÏÖÕÃÎÙÎÝÖØÕÙ×ÖÕßÙËÞÕÔÊØÏÑÂÊÁÞÛÎÑËÏÙÞßØÄÖÒÂÍÓÇÇÖÄÚÕ
ÑÒËÃÙÏÓÕÚÜÔÑÇÚÇÙÚÎÓ¦ÚÜÔÒÏÇÔÏÑÂÝÙÚÏÝÓÁÙÜÝÎËÚÇÏØËÃÇ
ÁÑÇÔËÙÚØÕÌÂÓÕÏØ×ÔÑÇÏÖÒÁÕÔÇÖËßÛÆÔËÚÇÏÊÏÇÊÏÑÚßÇÑ¦ÇÖËßÛËÃÇÝÙÚÕßÝÖËÒ¦ÚËÝÚÎÝÆÓÌÜÔÇÓËÚÕ)SVVTILYNÚÕÖØÕÙÜÖÏÑÄ
ÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝÁÑÇÔËÓÇÛÂÓÇÚÇÙÚÎ
ÊÏÇÌÂÓÏÙÎÓÁÙÜLTHPSÑÇÏÓÁÙÜÔ

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας!É~³{ÐÒÌ³{É¨{Ì³É¨{ÑÌÙ{É¨oÑÇÌÐÉ{Ù{ÉÚØÉÙÓTÉ³Ñ{ÑÈ³ÖÐÉ{É{ØÑÙTÊÑÑÜÈÚÖ

Ηδη, σύμφωνα
με την ILO, πολλοί
εργαζόμενοι
υποχρεώθηκαν
να εκπαιδευθούν
σε νέους τομείς.
ÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝËÚÇÏØËÃÇ
ÚËÒÏÑ¦ËÔÃÙÞßÙËÚÎÊÏÇÌÂÓÏÙÎÚÜÔ
ÖØÕáÄÔÚÜÔÚÎÝÙÚÕ-HJLIVVRÑÇÏ
ÙÚÕ0UZ[HNYHT¬ÇßÚÄÞØÕÔÇÄÙÕÏ
ÇÖÕÒÆÛÎÑÇÔËÔÓÁÙÜÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝ
ÖØÕÙÖÇÛÕÆÔÔÇËÑÖÇÏÊËßÛÕÆÔÖËØÇÏÚÁØÜ×ÙÚËÔÇÖÒÎØÕÆÔÚÇÑØÏÚÂØÏÇÚÎÝÔÁÇÝÇÍÕØ¦ÝËØÍÇÙÃÇÝÄÖÜÝ
ÛÇÊÏÇÓÕØÌÜÛËÃÓËÚ¦ÚÎÔÑÇÚÇÙÚÕÒÂÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆ ¥ÙÚÄÙÕÖÕÒÒÕÃ
¦ÔËØÍÕÏÑÇÏÞÇÓÎÒÄÓÏÙÛÕÏÊËÔÁÞÕßÔ
ÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÑÇÚÇÌÆÍÕßÔÙË
ÓÇÛÂÓÇÚÇËÖÏÖÒÁÕÔËØÍÇÙÏÇÑÂÝËÑ-

ÖÇÃÊËßÙÎÝÖÃÙÎÝÙËÖÕÒÒÁÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÕÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÊËÔÓÖÕØÕÆÔÔÇßÖÕÙÚÎØÃÐÕßÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦
ÚÎÔËÑÖÇÃÊËßÙÎÚÜÔËØÍÇàÕÓÁÔÜÔ
ÚÕßÝËÔÓÖÕØËÃÝÔÇÚÕÕÒÕÑÒÎØ×ÙËÏÝÙËÓÃÇÎÓÁØÇÞØËÏ¦àËÚÇÏÞØÄÔÕÝ
×ÙÚËÔÇËÑÖÇÏÊËÆÙËÏÝÚÕÖØÕÙÜÖÏÑÄÙÕß®ËÐÂÍÎÙËÙÚÕ)SVVTILYN
ÕÔÚÕßÇØÔÚÇÓÕÕÖÕÃÕÝÊÏÇÞËÏØÃàËÚÇÏÚÎÓ¦ØÑÇØÕÆÞÜÔ+LSPJYVU
ÙÚÕ²ÕÔÍÑ ÕÔÍÑ
ÆÓÌÜÔÇÓËÙÚÕÏÞËÃÇÚÜÔÔÜÓÁÔÜÔÛÔ×ÔÙÚÏÝÇÔÇÊßÄÓËÔËÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÃËÝÚÇËÏÙÕÊÂÓÇÚÇÛÇÓËÏÜÛÕÆÔÑÇÚ¦ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÊÏÙ
ÊÕÒ¦ØÏÇÑÇÏÖËØÃÖÕßÚÕ ÚÕß
ÖÇÍÑÄÙÓÏÕßÖÒÎÛßÙÓÕÆÊËÔÛÇÁÞËÏ
ÑÕÏÔÜÔÏÑÂÙÚÂØÏÐÎ

Μαθήματα
ÇÔ¦ÍÑÎÍÏÇËÑÔÁÕßÑÇÚ¦ØÚÏÙÎ
ÚÜÔËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÌÇÃÔËÚÇÏÇÖÄÚÎÔ
ÇßÐÎÓÁÔÎàÂÚÎÙÎÍÏÇÓÇÛÂÓÇÚÇÉÎÌÏÇÑ×ÔÊËÐÏÕÚÂÚÜÔÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ
ÎàÂÚÎÙÎÍÏÇÚÁÚÕÏÕßËÃÊÕßÝ¶ÊÏÇ-

ÊÏÑÚßÇÑ¦ÈËÈÇÃÜÝ¶ÓÇÛÂÓÇÚÇÙÚÎ
ÈØËÚÇÔÏÑÂ*PYJ\Z:[YLL[ÇßÐÂÛÎÑË
ÑÇÚ¦ ÚÕÔ¡¦ØÚÏÕËÔÁÞÕßÓËÊËÏÖÕÚÁÚÄÙÎàÂÚÎÙÎÖÇÔÊÎÓÃÇÁÞËÏÇÌßÖÔÃÙËÏÚÕÔÑÄÙÓÕ
ßÔËÏÊÎÚÕÖÕÃÎÙËÄÚÏËÃÔÇÏÇÔ¦ÍÑÎ
ÔÇËÑÖÇÏÊËßÛËÃÙËÔÁÕßÝÚÕÓËÃÝ®
ÙÞÕÒÃÇÙËÙÚÕ)SVVTILYNÕÊÏËßÛÆÔÜÔÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÎÝ*PYJ\Z:[YLL[
ªÃÚÙÇØÔÚ¬¦ÕßÔÙËÔÚ
ÁÈÇÏÇÇÑÄÓÎÑÇÏÖØÏÔÇÖÄÚÎÔ
ËÖÁÒÇÙÎÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÂÚÇÔÂÊÎ
ÙÇÌÁÝÄÚÏÎÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÂËÑÖÇÃÊËßÙÎÚÕßÙÞÕÒËÃÕßÊËÔÇØÑËÃÍÏÇÔÇ
ÑÇÒÆÉËÏËÌ»ÄØÕßàÜÂÝÚÏÝÇÔ¦ÍÑËÝ
ÙËÖÕÒÒÁÝÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝÑßØÃÜÝ
ËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝÚÇÞËÃÇÝÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÂÝ
ÖØÕÄÊÕßÚÎØËÚÇÔÃÇÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÚÕßÓÈÕÆÒÏÕÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÝ
ÚØÇÚÎÍÏÑÂÝÁÞËÏÖØÕËÏÊÕÖÕÏÂÙËÏ
ÄÚÏÁÜÝÑÇÏÚÇÊÆÕÚØÃÚÇÚÜÔËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÊËÔÑÇÚÁÞÕßÔÚÏÝÛËÓËÒÏ×ÊËÏÝÊËÐÏÄÚÎÚËÝÖÕßÛÇÇÖÇÏÚÕÆÔÚÇÏ
ÕÖÜÙÊÂÖÕÚËÍÏÇÑ¦ÛËÖÄÙÚÕÓÁÞØÏ
ÚÕÇÌÂÔÕÔÚÇÝÔÇËÔÔÕÎÛËÃÄÚÏ

ÎÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇÚÜÔËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÛÇ
ÞØËÏÇÙÚËÃÔÇËÑÖÇÏÊËßÛËÃÖËØÇÏÚÁØÜ
ßÔËÖ×ÝÎ×ÛÎÙÎÖÕßÁÊÜÙËÎ
ÖÇÔÊÎÓÃÇÑÇÏÎÇßÐÎÓÁÔÎÇÔ¦ÍÑÎ
ÖÕßÊÎÓÏÕÆØÍÎÙËÍÏÇÉÎÌÏÕÖÕÃÎÙÎÖÕÒÒ×ÔßÖÎØËÙÏ×ÔÂÚÇÔÕÆÚÜÝ
Â¦ÒÒÜÝÇÖÇØÇÃÚÎÚÕÈÂÓÇÍÏÇÚÎÔ
ÖØÕÙÇØÓÕÍÂÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÙÚÏÝ
ÔÁËÝÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÁÝÇÖÇÏÚÂÙËÏÝ¡ÕÒÕÔÄÚÏÁÍÏÔËÇÏÌÔÏÊÃÜÝÑÇÏÓËËÐÇÔÇÍÑÇÙÚÏÑÄÚØÄÖÕÙËÈ¦ÛÕÝÞØÄÔÕß
ÛÇËÐßÖÎØËÚÂÙËÏÚÕßÝÙÑÕÖÕÆÝÚÜÔ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ¬ÕÇÍÑÄÙÓÏÕ©ÏÑÕÔÕÓÏÑÄ¢ÄØÕßÓ>,-ËÃÞËÖØÕÈÒÁÉËÏÖØÏÔÇÖÄÚÎÔËÖÁÒÇÙÎÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÄÚÏÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÚÕ ÚÜÔ
ËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÙËÑÕØßÌÇÃËÝÕÏÑÕÔÕÓÃËÝÚÕßÑÄÙÓÕßÛÇÖØÁÖËÏÓÁÞØÏ
ÚÕËÃÚËÔÇÒ¦ÈËÏËÖÏÖÒÁÕÔËÑÖÇÃÊËßÙÎËÃÚËÔÇÈËÒÚÏ×ÙËÏÚÏÝÊËÐÏÄÚÎÚËÝÖÕßÂÊÎÑÇÚÁÞËÏ¡ÄÔÕÔ
ÓËÇßÚÄÔÚÕÔÚØÄÖÕÛÇËÃÔÇÏÖØÕËÚÕÏÓÇÙÓÁÔÕÍÏÇÚÏÝÇÒÒÇÍÁÝÖÕßÛÇ
ËÖÏÌÁØËÏÎÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÂÖØÄÕÊÕÝ
ÙÚÎÔËØÍÇÙÃÇ

Κράτη σε ρόλο εργοδότη καλύπτουν τους μισθούς 30 εκατ. ατόμων στην Ευρώπη
Πάνω ÇÖÄ ËÑÇÚßØÜÖÇÃÕÏËØÍÇàÄÓËÔÕÏÖËØÃÖÕßÚÕÚÕßËØÍÇÚÏÑÕÆÊßÔÇÓÏÑÕÆËØÓÇÔÃÇÝÇÒÒÃÇÝØËÚÇÔÃÇÝÚÇÒÃÇÝÑÇÏÙÖÇÔÃÇÝ
ÙÚØÁÌÕÔÚÇÏÙÚÕÑØ¦ÚÕÝàÎÚ×ÔÚÇÝÔÇ
ÑÇÒÆÉËÏÚÕÔÓÏÙÛÄÚÕßÝ
ÞÕßÔÂÊÎßÖÕÈ¦ÒËÏÇÏÚÂÙËÏÝÙÚÇ
ÖØÕÙÜØÏÔ¦ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÖÕßÙÞËÊÃÇÙÇÔÕÏËßØÜÖÇáÑÁÝÑßÈËØÔÂÙËÏÝ
ÍÏÇÔÇÇÖÕÚØÁÉÕßÔÚÎÔÏÒÏÍÍÏ×ÊÎ
ËÑÚÃÔÇÐÎÚÎÝÇÔËØÍÃÇÝÜÝÙßÔËÖÇÑÄÒÕßÛÕÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝ©ÇØÏÛÓÄÝ
ÄÒÜÔÇßÚ×ÔÚÜÔÊßÔ¦ÓËÏÇÔÁØÍÜÔ
ÚÎÝßØ×ÖÎÝßÖËØÈÇÃÔËÏÂÊÎÚÇ
ËÑÇÚÓËØÏÑÇÔ×ÔÖÕßßÖÁÈÇÒÇÔÇÃÚÎÙÎÍÏÇËÖÃÊÕÓÇÇÔËØÍÃÇÝÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÜÔÖÁÔÚËÚËÒËßÚÇÃÜÔËÈÊÕÓ¦ÊÜÔÚÕßÑÕÏÔÜÔÏÑÕÆÇÖÕÑÒËÏÙÓÕÆ
ÖËßÛÆÔÕÔÚÇÏÙËÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇ
ÇÔ¦ÒÕÍÇËÑËÃÔÕßÖÕßÁÞËÏËÌÇØÓÕÙÚËÃÑÇÏÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÛ×ÝÑÇÒÆÖÚÕßÔÓËÑØÇÚÏÑ¦ÞØÂÓÇÚÇÁÔÇÚÓÂÓÇÚÜÔÓÏÙÛ×ÔÄÙÜÔËØÍÇàÕÓÁÔÜÔ

ÁÞËÏÇÔÇÙÚÇÒËÃÎÙÆÓÈÇÙÂÚÕßÝËÜØÎÚÏÑ¦ÚÇÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÇßÚ¦ÊÃÔÕßÔ
ÙÚÕßÝËØÍÕÊÄÚËÝÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇ
ÊÏÇÚÎØÂÙÕßÔÙÚÕÇÑÁØÇÏÕÚÕÓÏÙÛÕÒÄÍÏÄÚÕßÝÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÑØÃÙÎÝ
ÇÊÏÇÑØÃÚÜÝÇÔÇßÚÕÃÖÇØÇÓÁÔÕßÔ
ÙÖÃÚÏÚÕßÝÂÁÞÕßÔÓËÏÜÓÁÔËÝ×ØËÝ
ËØÍÇÙÃÇÝØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÁÔÇÇÖÄÚÇ
ÇÑØÏÈÄÚËØÇÓÁÚØÇÖÕßÁÞÕßÔßÏÕÛËÚÂÙËÏÕÏËßØÜÖÇáÑÁÝÑßÈËØÔÂÙËÏÝÍÏÇ
ÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÔÚÕÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄ
ÇÔÚÃÑÚßÖÕÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝßÔÕÒÏÑ¦ÚÇÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇ
ÑÕÙÚÃÙÕßÔÖ¦ÔÜÇÖÄÊÏÙËßØ×ÇÛØÕÏÙÚÏÑ¦ÙÚÏÝÖÁÔÚËÓËÍÇÒÆÚËØËÝÕÏÑÕÔÕÓÃËÝÚÎÝßØÜà×ÔÎÝ
©ÖÜÝÇÔÇÌÁØËÏÙÞËÚÏÑÄØËÖÕØÚ¦à
ÚÜÔ-PUHUJPHS;PTLZÄÓÜÝÚÕÙÕÑ
ÇÖÄÚÎÔÇÔÇÙÚÕÒÂÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝ
ÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝËÃÔÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇÏÙÞßØÄ©ÖÜÝÙÞÕÒÏ¦àËÏÙÚÎÈØËÚÇÔÏÑÂ
ËÌÎÓËØÃÊÇÕËÓÖ¦ÙÚÏÇÔ§ÚÕÆÒÏËÔ
ËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÄÝÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÕßÔ-

ÙÚÏÚÕÆÚÕß¡ÇÑØÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÑÇÏ
ÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑ×ÔØËßÔ×Ô¡ ÙÚÕ
§ÚÃÙËÒÔÚÕØÌÚÕÞËÏØÄÚËØÕËÃÔÇÏ
ÖÜÝÁÞÕßÔÖÒÎÍËÃÏÊÏÇÏÚÁØÜÝÖÕÒÒÁÝ
ÓÏÑØÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÖÕßÃÙÜÝÊËÔÛÇ
ËÃÔÇÏÖØÄÛßÓËÝÔÇÊÏÇÚÎØÂÙÕßÔÚÕ
ÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÕßÝ®
ÖÏÖÒÁÕÔÙËÖÕÒÒÁÝÞ×ØËÝÄÖÜÝ
ÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÙÚÎÔÙÖÇÔÃÇÑÇÏÙÚÎ
ØËÚÇÔÃÇÚÇÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÇßÚ¦ÊËÔ
ÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏÔÇÊÏÇØÑÁÙÕßÔÇØÑËÚ¦
×ÙÚËÔÇÇÖÕÚØÁÉÕßÔÓÏÇËÑÚÃÔÇÐÎ
ÚÎÝÇÔËØÍÃÇÝË¦ÒÒËÝÞ×ØËÝ¦ÒÒÜÙÚËÄÖÜÝÖÞÙÚÎËØÓÇÔÃÇÕÏÞÇÓÎÒÄÓÏÙÛÕÏßÖ¦ÒÒÎÒÕÏËÑÌØ¦àÕßÔ
ÌÄÈÕßÝÖÜÝÊËÔÛÇÌÛ¦ÙÕßÔÍÏÇÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÊÆÕÓÂÔËÝÚÇÞØÂÓÇÚÇÖÕßÚÕßÝÞÕØÎÍËÃÎÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÕÒÒ¦ÇÖÄÚÇÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇ¦ÒÒÜÔÞÜØ×ÔÁÞÕßÔÙÞËÊÏÇÙÛËÃÓËÖØÄÚßÖÕÚÕÍËØÓÇÔÏÑÄ2\YaHYILP[ÖÕß
ÁÞËÏÖÏÙÚÜÛËÃÓÏÇÓËÍ¦ÒÎËÖÏÚßÞÃÇ
ÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÞØÎ-

Με «πρωτόκολλο καθαρισμού» οι μισθώσεις Airbnb
Νέους ÑÇÔÄÔËÝ ÍÏÇÚÕÔÑÇÛÇØÏÙÓÄ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÓÃÙÛÜÙÎÝ
ÚÜÔÊÏÇÓËØÏÙÓ¦ÚÜÔÖÕßÊÏÇÛÁÚËÏ
ÙÚÎÔÖÒÇÚÌÄØÓÇÚÎÝËÃÔÇÏÁÚÕÏÓÎ
ÔÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÎ(PYIUIÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÜÔÓÁÚØÜÔÖØÕÌÆÒÇÐÎÝÇÖÄ
ÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄÖÕßÒÇÓÈ¦ÔÕßÔËÚÇÏØËÃËÝÚÕßÞ×ØÕßÌÏÒÕÐËÔÃÇÝÔÇÝ
ÇÖÄÚÕßÝÔÁÕßÝÑÇÔÄÔËÝÖÕßÛÇÑÒÎÛÕÆÔÔÇËÌÇØÓÄÙÕßÔÕÏÏÊÏÕÑÚÂÚËÝ
ÚÜÔÊÏÇÓËØÏÙÓ¦ÚÜÔËÃÔÇÏÔÇÌØÕÔÚÃàÕßÔÔÇßÖ¦ØÞËÏÑËÔÄÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ
ÜØ×ÔÓËÚÇÐÆÚÜÔËÔÕÏÑÏ¦ÙËÜÔ
ÁÚÙÏ×ÙÚËÔÇÑÇÛÇØÃàËÚÇÏÕÞ×ØÕÝ
ËÖÇØÑ×ÝÆÓÌÜÔÇÓËÊÎÓÕÙÃËßÓÇÚÕß*55)\ZPULZZÎÇÖÄÌÇÙÎÇßÚÂÈÇÙÃàËÚÇÏÙËÖØÄÚÇÙÎÚÕß
*LU[LYMVY+PZLHZL*VU[YVSÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÇÔÇÔË×ÔËÚÇÏÕÇÁØÇÝÑÇÏ
ÔÇÖËØÏÕØÏÙÚËÃÎÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇÓËÚ¦ÊÕÙÎÝÚÕßÏÕÆ/ËÚÇÏØËÃÇÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËßÚÁØÇÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÄÚÏ
ÚÕÔ¡¦ÏÕÛÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÁÔÇÔÁÕ
ÖØÜÚÄÑÕÒÒÕÑÇÛÇØÏÙÓÕÆ®ÊÎÒÇÊÂ
ÁÔÇËÍÞËÏØÃÊÏÕÓËØÏÑ×ÔÙËÒÃÊÜÔÍÏÇ
ÚÕßÝÏÊÏÕÑÚÂÚËÝÚÜÔÊÏÇÓËØÏÙÓ¦ÚÜÔ
ËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÕÊÎÍÃËÝÚÄÙÕÍÏÇÚÕÔ
ÚØÄÖÕÑÇÛÇØÏÙÓÕÆÚÜÔÞ×ØÜÔÚÕßÝ
ÄÙÕÑÇÏÍÏÇÚÇËÍÑËÑØÏÓÁÔÇÇÖÄÚÏÝ
ÇØÞÁÝÇÖÕÒßÓÇÔÚÏÑ¦ÖØÕáÄÔÚÇÖÕß
ÛÇÖØÁÖËÏÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÔÇÌÁØÕÔÚÇÏËÖÃÙÎÝÙßÙÚ¦ÙËÏÝÍÏÇÚÎ

ÞØÂÙÎËÐÕÖÒÏÙÓÕÆÇÚÕÓÏÑÂÝÖØÕÙÚÇÙÃÇÝÄÖÜÝÓ¦ÙÑËÝÑÇÏÍ¦ÔÚÏÇ
ÍÏÇÚÕßÝÕÏÑÕÊËÙÖÄÚËÝÑÇÏÚÏÝËÚÇÏØËÃËÝÖÕßËÃÔÇÏßÖËÆÛßÔËÝÍÏÇÚÕÔ
ÑÇÛÇØÏÙÓÄÚÕßÞ×ØÕßËÚÇÏØËÃÇ
ÇÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÎÝÖÇØÕÚØÆÔËÏ
ÚÕßÝÕÏÑÕÊËÙÖÄÚËÝÔÇÊËÙÓËßÛÕÆÔ
ÑÇÏÔÇËÌÇØÓÄÙÕßÔÇßÚÁÝÚÏÝÖØÇÑÚÏÑÁÝÍÏÇÚÕÔÑÇÛÇØÏÙÓÄÚÜÔÊÏÇÓËØÏÙÓ¦ÚÜÔ®
ØÕÚÕÆÕÏÄÝÇØÞÃÙËÏÔÇËÐÇÖÒ×ÔËÚÇÏÙËÊÏ¦ÌÕØÇÓÁØÎÚÕßÑÄÙÓÕß
Î(PYIUIËÃÞËÊÎÓÕÙÏËÆÙËÏÓÏÇÇØÞÏÑÂÒÃÙÚÇÓËÚÕßÝÑÇÔÄÔËÝßÍÏËÏÔÂÝÖÕßÛÇÖØÁÖËÏÔÇÇÑÕÒÕßÛÕÆÔ
ÕÏÏÊÏÕÑÚÂÚËÝÚÜÔÊÏÇÓËØÏÙÓ¦ÚÜÔ
ÎÕÖÕÃÇÚ×ØÇÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏÖÏÕ
ËÓÖÒÕßÚÏÙÓÁÔÎÒÒÜÙÚËÕÏÞØÂÙÚËÝÚÜÔßÖÎØËÙÏ×ÔÚÎÝÖÕßÐËÖËØÔÕÆÔÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝÚÇËÑÇÚËÃÔÇÏ
ÖÒÁÕÔÖÕÒÆÖÏÕÖØÕÙËÑÚÏÑÕÃÄÙÕÔ
ÇÌÕØ¦ÚÎÔÚÂØÎÙÎÚÜÔÑÇÔÄÔÜÔ
ßÍÏËÏÔÂÝÑÇÏÇÙÌ¦ÒËÏÇÝ
©ÖÜÝÓËÚÇÊÃÊËÏÚÕ*§§ÔÜØÃÚËØÇÇßÚÄÔÚÕÔÓÂÔÇÎ(PYIUIÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÄÚÏËÐÇÙÌ¦ÒÏÙËÊ¦ÔËÏÕ
ÊÏÙÊÕÒÇÖÄÛËÙÓÏÑÕÆÝËÖËÔÊßÚÁÝ
ÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÑÇÏ
ÚÜÔÓÁÚØÜÔÖËØÏÕØÏÙÓÕÆÚÜÔÓËÚÇÑÏÔÂÙËÜÔÖÃÙÎÝÁÊËÏÐËËÖÏËÃÑËÏÇ
ÄÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÏÝÖØÕÛËÙÓÃËÝÇÑÆØÜÙÎÝÕØÏÙÓÁÔÜÔÊÏÇÓËØÏÙÓ¦ÚÜÔÇÖÄ

ÚÕßÝËÔÕÏÑÏÇÙÚÁÝËÔ×ÖÇØ¦ÒÒÎÒÇ
ÖØÕÞ×ØÎÙËÙÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇËÔÄÝ
ÚÇÓËÃÕßÆÉÕßÝËÑÇÚÊÕÒ×ÙÚË
ÔÇÇÖÕàÎÓÏ×ÙËÏÄÙÕßÝÏÊÏÕÑÚÂÚËÝ
ËÖÒÂÍÎÙÇÔÇÖÄÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇÚÕ
ÓËÚÇÐÆÕØÏÙÓÁÔÕÏÏÊÏÕÑÚÂÚËÝÇÑÏÔÂÚÜÔËÐÁÌØÇÙÇÔÚÎÊßÙÇØÁÙÑËÏ¦
ÚÕßÝÇÖÄÚÇÓÁÚØÇÖÕßÁÒÇÈËÎËÚÇÏØËÃÇËÑÚÏÓ×ÔÚÇÝÄÚÏÚÇÖÕÙ¦ÖÕß
ÖØÕÕØÃàÕÔÚÇÔÍÏÇÚÎÔÑ¦ÒßÉÎÚÜÔ
ÇÖÜÒËÏ×ÔÚÕßÝÊËÔËÃÔÇÏËÖÇØÑÂ
ÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÄÚÏÚÕÖÒÂÍÓÇÇÖÄÚÎÔ
ÖÇÔÊÎÓÃÇËÃÔÇÏÙÌÕÊØÄÚÄÙÕÍÏÇÚÕÔ
ÚÕßØÏÙÓÄÄÙÕÑÇÏÍÏÇÚÕÔÑÒ¦ÊÕÚÎÝ
ÌÏÒÕÐËÔÃÇÝÓËÚÏÝÖÒÇÚÌÄØÓËÝËÔÕÏÑÃÇÙÎÝÊÏÇÓËØÏÙÓ¦ÚÜÔÇÒÒ¦ÑÇÏÚÏÝ
ÐËÔÕÊÕÞËÏÇÑÁÝÓÕÔ¦ÊËÝÔÇÓËÚØÕÆÔ
ÂÊÎÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝÇÖ×ÒËÏËÝÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔËÚÇÏØËÃÇËØËßÔ×Ô:;9
ÕÏÑØÇÚÂÙËÏÝÐËÔÕÊÕÞËÃÜÔÁÞÕßÔ
ÓËÏÜÛËÃÊØÇÙÚÏÑ¦ÑÚÄÝÇÖÄÚÕÔ
ÑÒ¦ÊÕÌÏÒÕÐËÔÃÇÝÑÇÔÄÔËÝÍÏÇÚÎÔ
ÖØÕÌÆÒÇÐÎÑÇÏÚÎÔÇÚÕÓÏÑÂÖØÕÙÚÇÙÃÇÚÜÔËÖÏÈÇÚ×ÔËÐËÚ¦àÕßÔ
ÑÇÏÕÏÇËØÕÖÕØÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÚÎ
ÙÚÏÍÓÂÖÕßÚÇÓÁÚØÇÖËØÏÕØÏÙÓÕÆ
ÙÚÇÊÏÇÑ¦ÇÃØÕÔÚÇÏÔÊËÏÑÚÏÑ¦Î
ÇËØÕÖÕØÏÑÂ+LS[H(PYSPULZÇÖÕÒßÓÇÃÔËÏÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÜÔÇËØÕÖÒ¦ÔÜÔÚÎÝÑ¦ÛËÓÁØÇËÔ×ÖØÕÚÃÛËÚÇÏ
ÔÇÇÌÂÙËÏÑËÔÁÝÚÏÝÓËÙÇÃËÝÛÁÙËÏÝ
ÙÚÇÇËØÕÙÑ¦ÌÎÚÎÝ

Στην Ισπανία,Ì{ÈÐÐÉ³ÓTÈ
³¨Ìo¨ÑÐÐÑ ¦²_VÈ³i¨ËÇÉ{
mÉ~Ñ³É¨oÑÇÐÓÈØVÉ~×¨ÒÇÈ
×ÌKÈØØÚÑK¨ÉÚÖÑ~ÒÜÈ³{
³{ØÑÎÈVÌ³ÉÑË¨É³Ñ{i~Ñ³Ò³ÑiÉ~³Ò~³ÈÑÒo~iØÈÓTÉ{
~i¨ÖÂÉ{i~ÈKÓ¨ii

ÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂÝÑØÃÙÎÝÚÕß
ÑÇÛ×ÝÇÖÁÚØËÉËÚÎÔËÑÚÃÔÇÐÎÚÎÝ
ÇÔËØÍÃÇÝÑÇÏÑ¦ÒßÉËÚÕßÝÓÏÙÛÕÆÝ
ËÑÇÚËØÍÇàÕÓÁÔÜÔ
ÕÒÒÕÃÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÏÜÙÚÄÙÕ
ÖØÕËÏÊÕÖÕÏÕÆÔÖÜÝÇßÚÂÚÎÌÕØ¦ËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇÓÎÔÇÖÕÊËÏÞÛÕÆÔËÐÃÙÕß
ËÖÏÚßÞÂÇÌËÔÄÝËÖËÏÊÂÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂ
ÑØÃÙÎËÃÔÇÏÈÇÛÆÚËØÎÑÇÏÇÌËÚÁØÕß
ËÖËÏÊÂÁÞËÏÖÒÂÐËÏÖÕÒÒÁÝÓÏÑØÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÄÖÜÝËÃÔÇÏÚÇËÙÚÏÇÚÄØÏÇ
ÚÇÐËÔÕÊÕÞËÃÇÑÇÏÚÇËÓÖÕØÏÑ¦ÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÏÝÑÇÚËÐÕÞÂÔËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÖÕßËÃÔÇÏÖÏÛÇÔÄÚËØÕËÃÚËÔÇÇÖÕÒÆÙÕßÔÓËÍ¦ÒÕ
ÓÁØÕÝÚÕßÖØÕÙÜÖÏÑÕÆÚÕßÝËÃÚËÔÇ
ÑÒËÃÙÕßÔÖÄÙÞËÚÏÑÂÊÎÓÕÙÑÄÖÎÙÎÚÕß¡ ÖØÕÑÆÖÚËÏÖÜÝ ÚÜÔ
ËØÓÇÔ×ÔÖÕßËÖÜÌËÒÕÆÔÚÇÏÇÖÄÚÕ
2\YaHYILP[ËÃÔÇÏÖËÖËÏÙÓÁÔÕÏÖÜÝÛÇ
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÄÚÇÔÛÇÖÇØÁÒÛÕßÔÕÏÚØËÏÝ
ÓÂÔËÝÖÕßÊÏÑÇÏÕÆÔÚÇÏÔÇÙßÓÓËÚ¦-

ÙÞÕßÔ¬ÕÖØÄÍØÇÓÓÇÑÇÒÆÖÚËÏÚ×ØÇÚÕ ÚÜÔÑÇÛÇØ×ÔÇÖÕÊÕÞ×Ô
ÚÕßÝËÔ×ÚÕÖÕÙÕÙÚÄÇßÚÄÇßÐ¦ÔËÚÇÏÙÚÕ ÍÏÇÄÙÕßÝËÃÔÇÏÍÕÔËÃÝ
ÔÇÌËØÄÓËÔÕÝËÏÊÏÑÄÚËØÇÙÚÎ
ËØÓÇÔÃÇÕÑ§ÚÕÆÒÏËÔÚÕÔÃàËÏÖÜÝ
ÚÕËÔÒÄÍÜÖØÄÍØÇÓÓÇËÍÑÜÓÏ¦àËÚÇÏ
ÙßÔÂÛÜÝÇÒÒ¦ÇÔÚÕËÐËÚ¦ÙËÏÑÇÔËÃÝ
ÛÇÊËÏÄÚÏÊËÔÑÇÒÆÖÚËÏÚÄÙÕÖÕÒÒ¦ÙßÍÑØÏÔÄÓËÔÕÓËÚÇÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇ
ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇ¦ÒÒÜÔÞÜØ×ÔÄÖÜÝ
ÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÎÝßÙÚØÃÇÝ ÇÏ
ÖØÕÖÇÔÚÄÝÊËÔÑÇÒÆÖÚËÏÏÊÏÇÃÚËØÇ
ÚÕßÝÞÇÓÎÒÄÓÏÙÛÕßÝÄÖÜÝÕÏÙËØÈÏÚÄØÕÏÑÇÏÕÏÚÇÓÃËÝÑÇÚÇÙÚÎÓ¦ÚÜÔ
ÚÎÔÙÖÇÔÃÇ¦ÒÒÜÙÚËÄÖÕßÎ
ÇÔËØÍÃÇÇßÐÂÛÎÑËÙÚÕ ÄÙÕÏ
ÙßÓÓËÚÁÞÕßÔÙÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇ,Y[L
ÖÕßÙÚÎØÃàËÏËÑÇÚËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝ
ËÑÌØ¦àÕßÔÌÄÈÕßÝÖÜÝÛÇÈØËÛÕÆÔ
ÇÑ¦ÒßÖÚÕÏÙÚÏÝ ¡ÇãÕßÕÖÄÚËÇÃØËÚÇÏÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎËÑÚ¦ÑÚÕßÇÔ¦ÍÑÎÝ
ÖÕßÁÞËÏÑÎØÆÐËÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎ
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Με τρικ η Ε.Ε. διογκώνει το πακέτο βοήθειας
Υπόσχεται να ενεργοποιήσει επενδύσεις 2 τρισ. ευρώ, έχοντας ως βάση μόνο 320 δισ. που θα αντλήσει από τις διεθνείς αγορές
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ÛÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÍÏÇÚÎÔÇÔÇÙßÍÑØÄÚÎÙÎÚÎÝËßØÜÖÇáÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÓËÚ¦ÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇ
ÚÕÕÖÕÃÕÛÁÒËÏÔÇÚÕÖØÕÈ¦ÒËÏ
ÜÝÖÕÒÆÖÏÕÍËÔÔÇÏÄÊÜØÕÇÖÄ
ÄÙÕÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇËÃÔÇÏ
©ÖÜÝÍØ¦ÌËÏÚÕ)SVVTILYNÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÃÙÜÝÔÇÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÚØËÏÝÑÇÚÎÍÕØÃËÝÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÝ!ÚÇÞØÂÓÇÚÇÍÏÇÚÕßÝ
ÌÕØÕÒÕÍÕßÓÁÔÕßÝÚÇÞØÂÓÇÚÇ
ÚÜÔÖÏÙÚ×ÙËÜÔÑÇÏÚÇßÖÕÛËÚÏÑ¦
ÞØÂÓÇÚÇßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂÒÄÍÕß
Þ¦ØÏÔÎßØÜÖÇáÑÂÖÏÚØÕÖÂ
ÏÙÞßØÃàËÚÇÏÖÜÝÁÞÕßÔÂÊÎÊÏÇÚËÛËÃÚØÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇËßØ×
ÍÏÇÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÏÙÛËÃÎÖÇÔÊÎÓÃÇËÔÊÏËßÑØÏÔÃàËÏÄÓÜÝÄÚÏ
ÙËÇßÚ¦ÙßÓÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÚÇ
ÇÔ¦Þ×ØÇÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑ¦ÓÁÚØÇ
ÑÇÏÕÏÇÔÚÃÙÚÕÏÞËÝÖÏÙÚ×ÙËÏÝÖÕß
ÚÇÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÕÆÔÑÇÛ×ÝÑÇÏËÍÍßÂÙËÏÝØËßÙÚÄÚÎÚÇÝÕÏÕÖÕÃËÝ
ÃÙÜÝÑÇÏÔÇÓÎÔÞØËÏÇÙÚËÃÔÇÊÕÛÕÆÔÑÕÔÊÆÒÏÇßÌÏÙÚ¦ÓËÔÇÇÖÄ
ÚÕÔËßØÜÖÇáÑÄÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄ
ÖÕßÇÒÒ¦àÕßÔÑÇÚËÆÛßÔÙÎÑÇÏ
¦ÒÒÇÙÞËÊÏÇàÄÓËÔÇÓÁÚØÇÖÕß
ÊËÔÁÞÕßÔËÌÇØÓÕÙÚËÃÇÑÄÓÎ
ÚÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÚÎÝ ÕÓÏÙÏÄÔßÖÄÚÎÔ
ÑÇÛÕÊÂÍÎÙÎÚÕßÚÄÚËÖØÕÁÊØÕß
ÚÎÝÇÔ ÒÕÔÚÏÕÆÔÑËØÙÚÄÞÕÝÂÚÇÔÔÇËÔËØÍÕÖÕÏÎÛÕÆÔ
ËÖËÔÊÆÙËÏÝÊÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔËßØ×ËÑÚÜÔÕÖÕÃÜÔÚÇ
ÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇËßØ×ÛÇÖØÕÁØÞÕÔÚÇÔÇÖÄÚÎÔßØÜÖÇáÑÂ¬Ø¦ÖËàÇÖËÔÊÆÙËÜÔÑÇÏ¦ÒÒÇ
ÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇËßØ×ÛÇËÃÞÇÔ
ÚÎÓÕØÌÂËÍÍßÂÙËÜÔÇÖÄÚÕÔ
ÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÚÎÝ¡¦ÒÏÙÚÇËÃÞËÊÏÇÑÎØÆÐËÏÎ ÕÓÏÙÏÄÔ
ÄÚÏÚÇÑÕÔÊÆÒÏÇÇßÚ¦ÍÏÇÚÎÔÚÄÔÜÙÎÚÎÝËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝ
ÂÚÇÔÑÇÚ¦ ßÉÎÒÄÚËØÇÇÖÄ
ÚÕÔÇØÞÏÑÄÙÞËÊÏÇÙÓÄÏÊÁÇ
ÚÕßÇÔ ÒÕÔÚÏÕÆÔÑËØÂÚÇÔ

ÔÇÖØÕÙÌÁØËÏÎÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÎÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎ×ÙÚËÔÇ
ÖÇØÇÑÏÔÂÙËÏÏÊÏ×ÚËÝÔÇÇÔÇÒ¦ÈÕßÔÓËÍ¦ÒÇÁØÍÇÓËØÃÙÑÕÚÇ
ÕÖÕÃÇÙË¦ÒÒÎÖËØÃÖÚÜÙÎÊËÔÛÇ
ÁÈØÏÙÑÇÔÖÄØÕßÝ¡ÁÞØÏÚÇÚÁÒÎ
ÚÕß ÎßØÜÖÇáÑÂÖÏÚØÕÖÂÊÂÒÜÙËÄÚÏËÖËÔÊÆÙËÏÝ
ÊÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔËßØ×ÊÏÇÚÁÛÎÑÇÔÙËËÑÇÚÓÏÑØÕÓËÙÇÃËÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝËÁÑÛËÙÂÚÕß
ÚÕßØÜÖÇáÑÄÒËÍÑÚÏÑÄÏÑÇÙÚÂØÏÕËÔÚÕÆÚÕÏÝÇÖËÌ¦ÔÛÎ
ÄÚÏÖÕÒÒ¦ÇÖÄÚÇÁØÍÇÛÇËÃÞÇÔ
ÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÎÛËÃÕÆÚÜÝÂ¦ÒÒÜÝ
ÑÇÏÞÜØÃÝÖÇØÁÓÈÇÙÎÚÎÝ ÕÓÏ-

Στη χρηματοδότηση
υπολογίζει
και εγγυήσεις
ρευστότητας,
οι οποίες ίσως
και να μη χρειαστεί
να δοθούν.
ÙÏÄÔÑÇÏÖÜÝÙËÕØÏÙÓÁÔËÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÂÚÇÔÊÏÕÍÑÜÓÁÔÕÏÕÏ
ßÖÕÒÕÍÏÙÓÕÃÚÎÝÍÏÇÚÕÖÄÙËÝ
ÂÚÇÔÕÏËÖÏÖÒÁÕÔËÖËÔÊÆÙËÏÝ
ÍÏÇÚÏÝÕÖÕÃËÝËÃÞËÎÃÊÏÇÊ×ÙËÏ
ÚÕÁÔÇßÙÓÇ
Ô¦ÒÕÍÇÚËÞÔ¦ÙÓÇÚÇÄÖÜÝ
ÇÔÇÌÁØËÏÚÕ)SVVTILYNÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÑÇÏÚ×ØÇÓËÇÌÕØÓÂ
ÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇÆÓÌÜÔÇÓËÑÇÒ¦
ÖÒÎØÕÌÕØÎÓÁÔËÝÖÎÍÁÝÕ¦ÒÒÕÝÖØÄËÊØÕÝÓÇÔÕßÁÒ¡ÇÑØÄÔ
ÊÏÇÓÇØÚßØÂÛÎÑËÍÏÇÚÏÝÉËßÊËÖÃÍØÇÌËÝÖØÕÚ¦ÙËÏÝÙÞËÚÏÑ¦ÓË
ÚÕÔÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÙÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÚÎÒËÊÏ¦ÙÑËÉÎÚÎÝ¬Õ
ÖØÄÈÒÎÓÇÍÏÇÚÎÔÖØÄËÊØÕÚÎÝ
ÕÓÏÙÏÄÔ©ÆØÙÕßÒÇÌÕÔÔÚËØ
¦ÏËÔÑÇÏÚÎÔÕÓ¦ÊÇÚÎÝÁÍÑËÏ-

ÚÇÏÙÚÕÄÚÏÇÔËÐÇØÚÂÚÜÝÚÜÔÊÏÇÑÎØÆÐËÜÔÕËßØÜÖÇáÑÄÝÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÝËÃÔÇÏÓÄÒÏÝÚÕ 
ÚÕßÙßÔÕÒÏÑÕÆÑÇÏÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÓÁØÕÝÚÕßÛÇÊÕÛËÃÙÚÎ
ÍËÜØÍÃÇÑÇÏÙÚÏÝÖÏÕÌÚÜÞÁÝÞ×ØËÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÊÆÔÇÓÎÚÎÝ
ßØ×ÖÎÝËÑÖÕØËÆËÚÇÏÇÖÄÒÃÍËÝ
ÑßÈËØÔÂÙËÏÝÑÇÏÑßØÃÜÝÚÎÍËØÓÇÔÏÑÂ©ÖÄÚËÄÚÇÔÎßØÜÖÇáÑÂÖÏÚØÕÖÂÛÁÒËÏÔÇËÖÏÌÁØËÏ
ÓËÚÏÝÊØ¦ÙËÏÝÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄ
ÇÔÚÃÑÚßÖÕÙßÔÎÛÃàËÏÔÇÍÃÔËÚÇÏÊÎÓÏÕßØÍÏÑÂ
ÚÎÊËÊÕÓÁÔÎÙßÍÑßØÃÇÄÓÜÝ
ÓËÚÎÔÖØÕÈÒËÖÄÓËÔÎÙßØØÃÑÔÜÙÎÚÎÝËßØÜÖÇáÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
ÁÜÝÑÇÏ ÑÇÏÚÕßÝËÛÔÏÑÕÆÝ
ÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÝÔÇÁÞÕßÔËÐÇÔÚÒÂÙËÏÚÇÄØÏ¦ÚÕßÝÚÕÔÇÑ¦ÔËÏÝÚÕÃÊÏÕÊËÔËÔÊËÃÑÔßÚÇÏ¦Ô
ÚÇÑØ¦ÚÎÓÁÒÎÊËÔÛÁÒÕßÔÕÆÚË
ÔÇÙßÔËÏÙÌÁØÕßÔÖËØÏÙÙÄÚËØÇ
ÙÚÕÔÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÕÆÚËÔÇËÖÏÚØÁÉÕßÔÙÚÎÔÔÇÊÇÔËÏÙÚËÃ
ÚËØ¦ÙÚÏÇÖÕÙ¦ÇÖÄÚÏÝÑËÌÇÒÇÏÇÍÕØÁÝÚÄÚËÑÇÏÄÒÇÚÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÚØÏÑÚÕßÑÄÙÓÕßÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙÕßÔÊËÔÇØÑÕÆÔÍÏÇÔÇ
ËÐÇÙÌÇÒÃÙÕßÔÓÏÇÖÒÂØÎÇÔ¦ÑÇÓÉÎÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇ®ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÕÕÆÑÇÝÑÕÆÚËÔÓÖËØÍÑ
ÇÔÇÖÒÎØÜÚÂÝÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÕß ÁÔÚØÕßÇÑ§ÚËÒÄØ®ÙÚÕËØÕÒÃÔÕ¦ÔÚÜÝÙÚÕÖØÕÙÞÁÊÏÕÚÎÝ
ÕÓÏÙÏÄÔÍÏÇÚÇÓÁÚØÇÑÇÚ¦ÚÕß
ÏÕÆßÖ¦ØÞËÏÍËØÂÊÄÙÎÓÇÍËÃÇÝ±ÖÄÙÞËÚÇÏÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏ
ËÖËÔÊÆÙËÏÝÚØÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔ
ËßØ×ÁÞÕÔÚÇÝÜÝÈ¦ÙÎÚÇÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÖÕßÛÇÇÔÚÒÂÙËÏ
ÇÖÄÚÏÝÊÏËÛÔËÃÝÑËÌÇÒÇÏÇÍÕØÁÝ
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÖØÕÙÛÁÚËÏÖÜÝÕÏ
ÙßÔËÏÙÌÕØÁÝÚÜÔÑØÇÚ×ÔÓËÒ×Ô
ÙÚÕÔËÖÄÓËÔÕËÖÚÇËÚÂÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÚÎÝÛÇÖÇØÇÓËÃÔÕßÔ
ÙßÍÑØÇÚÎÓÁÔËÝÃÙÜÝÑÇÏÞÇÓÎÒÄÚËØËÝÇÖÄÚÇËÖÃÖËÊÇÖÕßËÃÞÇÔÙßàÎÚÎÛËÃÖØÕÑÕØÜÔÕáÕÆ

Ο Γάλλος¨ÌÉÙ¨Ø ÐÑÈÓÜÑ~¨ÌÙ{ÑÐÑ¨³È¨ÊÚi~Éo{Ñ³{ØÉÈÙÉËo¨Ñ×ÉØ¨³ÒÉ{Ø³iØÐ{{ÌTÉ³{~ÒÐÉ
³¨ÕÜo{ÐÌV³i³ÉÜÉÈ³ÑËÑ³iÜÉÙ{Ò~Éi³iØ  

Στο ναδίρ ο δείκτης οικονομικού κλίματος
Tη δραστικότερη ÖÚ×ÙÎÙÚÇÞØÕÔÏÑ¦ÙÎÓËÃÜÙËÕÊËÃÑÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÑÒÃÓÇÚÕÝÙÚÎÔßØÜà×ÔÎÍÏÇ
ÚÕÔÓÂÔÇÖØÃÒÏÕÌÇÔËØ×ÔÕÔÚÇÝ
ÚÏÝÙÇØÜÚÏÑÁÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÇÖÄÚÎÔ
ÑÇØÇÔÚÃÔÇÑÇÏÚÎÊÏÇÑÕÖÂÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÚÕßÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÓÎÞÇÔÏÙÓÕÆ
ÙßÔÕÒÏÑ¦
ÚÎÊËËØÓÇÔÃÇÚÎÔÇÚÓÕÓÎÞÇÔÂÚÎÝËßØÜÖÇáÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÕÏ
ÌËÚÏÔÁÝÖØÕÈÒÁÉËÏÝÓÏÒÕÆÔÍÏÇÚÎ
ÙÕÈÇØÄÚËØÎÆÌËÙÎÓËÚ¦ÚÎÒÂÐÎ
ÚÕßËßÚÁØÕßÇÍÑÕÙÓÃÕßÕÒÁÓÕßÆÓÌÜÔÇÓËÚÏÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝ
ÚÕßßÖÕßØÍÕÆ©ÏÑÕÔÕÓÃÇÝÁÚËØ
ÒÚÓ¦ÏËØÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÛÇÙßØØÏÑÔÜÛËÃ ÌÁÚÕÝËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝ
ÖÇÔÊÎÓÃÇÝ
¬ÕÛÇËÖÁÒÛËÏÙÚÇÊÏÇÑÂ
ÇÔ¦ÑÇÓÉÎÑÇÏÇÔ¦ÖÚßÐÎ 
ËÔ×ÄÖÜÝÖØÕÙÁÛËÙËÕÑÒÚÓ¦ÏËØÚÕÖØÜÚÄÍÔÜØÕÖÇÑÁÚÕÓÁ-

ÚØÜÔ¦ÔÜÚÕßÚØÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÃÕß
ËßØ×ÖÕßÖØÕ×ÛÎÙËÎÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÍÏÇÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇÛÇÙßÓÈ¦ÒËÏÙÚÕ
ÔÇÓËÚØÏÇÙÛËÃÎÈÒ¦ÈÎÄÙÕËÃÔÇÏ
ÊßÔÇÚÄÔ®
ÁØÇÔÚÕÆÚÕßÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÇ
ÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÖÏÚØÕÖÂÝÕÊËÃÑÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÑÒÃÓÇÚÕÝÙÚÎÔßØÜà×ÔÎÁÌÛÇÙËÙÞËÊÄÔÙÚÕÔÇÊÃØÖÕßËÃÞËËÖÃÙÎÝ
ÇÍÍÃÐËÏÖØÏÔÇÖÄÓÃÇÊËÑÇËÚÃÇÑÇÏ
ÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÚÕÔÖØÃÒÏÕÙÚÏÝ
ÓÕÔ¦ÊËÝÇÖÄÚÏÝ ÓÕÔ¦ÊËÝ
ÚÕß¡ÇØÚÃÕß
¬Õ ËÔÓÁÙÜÚÎÝÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂÝÑØÃÙÎÝËÃÞËßÖÕÞÜØÂÙËÏ
ÙÚÏÝÓÕÔ¦ÊËÝ©ÏËßØÜÖÇáÑÁÝ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÖØÕÈÒÎÓÇÚÃàÕÔÚÇÏÍÏÇ
ÚÎÔÖÕØËÃÇÚÎÝàÂÚÎÙÎÝÕÏÖØÕÙÊÕÑÃËÝÍÏÇÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÎÝÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝËÐÇÔËÓÃàÕÔÚÇÏÑÇÏÇßÚÂ
ÇÑØÏÈ×ÝÎÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÍÏÇÚÕËØ-

ÍÇÙÏÇÑÄÚÕßÝÓÁÒÒÕÔÇÖÕÚØÁÖËÏ
ÚÕßÝÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝÔÇÑ¦ÔÕßÔÓËÍ¦ÒËÝÇÍÕØÁÝ
ÐÃàËÏÔÇÇÔÇÌËØÛËÃÄÚÏÚÎÔÖÏÕ
ÇÔÎÙßÞÎÚÏÑÂÖÚ×ÙÎÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÕÊËÃÑÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÑÒÃÓÇÚÕÝÚÕßÑÒ¦ÊÕßÖÇØÕÞÂÝßÖÎØËÙÏ×ÔÕÕÖÕÃÕÝÙßÔËÏÙÌÁØËÏÚÇÊÆÕ
ÚØÃÚÇÚÕßÚÎÝßØÜà×ÔÎÝ©
ÊËÃÑÚÎÝÇÖÄÚÏÝÓÕÔ¦ÊËÝÚÕÔ
¡¦ØÚÏÕßÖÕÞ×ØÎÙËÊØÇÙÚÏÑ¦ÙÚÏÝ
ÓÕÔ¦ÊËÝÚÕÔÖØÃÒÏÕ
ÚÎÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÎÖÚ×ÙÎÂÚÇÔ
ÇÖÄÚÏÝÙÚÏÝÓÕÔ¦ÊËÝÑÇÏ
ÙÚÕÒÏÇÔËÓÖÄØÏÕÇÖÄÚÏÝÙÚÏÝ
ÓÕÔ¦ÊËÝÖÄÚÏÝÈÇØÆÚËØÇ
ÖÒÎÚÚÄÓËÔËÝËÚÇÏØËÃËÝËÃÔÇÏÕÏÇËØÕÖÕØÏÑÁÝÄÙËÝÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÙÚÕÔÚÕßØÏÙÓÄÙÚÎÔËÙÚÃÇÙÎ
ÙÚÎÔÁÔÊßÙÎÙÚÎÔßÖÄÊÎÙÎÇÒÒ¦
ÑÇÏÙÚÕÒÏÇÔÏÑÄËÓÖÄØÏÕ
REUTERS

Αρνητικά τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της Τουρκίας

Ο κυριότερος~ËÙÈØo{Ñ³i0È¨~ËÑÉËÑ{ÑÑÈÂiÚÖÂÑ×{~Ò{ÈT¨ÉÉ{Ø³iØT¨ÑØo{ÑÑÜi¨ÐÊÉÂ³É¨{~T¨É

Στα χαμηλότερα ËÖÃÖËÊÇÇÖÄÚÕÔ¡¦ÏÕ
ÚÕßÖËØÇÙÓÁÔÕßÁÚÕßÝÈØÃÙÑÕÔÚÇÏ
ÚÇÙßÔÇÒÒÇÍÓÇÚÏÑ¦ÊÏÇÛÁÙÏÓÇÚÎÝ
¬ÕßØÑÃÇÝÓÕÒÕÔÄÚÏÎÑËÔÚØÏÑÂÚØ¦ÖËàÇÁÞËÏÊÇÔËÏÙÚËÃÇÖÄÚÏÝËÍÞ×ØÏËÝ
ÚØ¦ÖËàËÝÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÖÕÙ¦ÙËÙÑÒÎØÄÔÄÓÏÙÓÇÏÚÃÇÚÎÝÔÁÇÝÖÚ×ÙÎÝ
ËÃÔÇÏÕÏÇÒÒËÖ¦ÒÒÎÒËÝÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝ
ÚÎÝÑËÔÚØÏÑÂÝÚØ¦ÖËàÇÝÙÚÏÝÇÍÕØÁÝ
ÙßÔÇÒÒ¦ÍÓÇÚÕÝÓËÙÑÕÖÄÖ¦ÔÚÇÚÎ
ÙÚÂØÏÐÎÚÎÝÚÕßØÑÏÑÂÝÒÃØÇÝ
ÆÓÌÜÔÇÓËÙÞËÚÏÑÄØËÖÕØÚ¦à
ÚÕß)SVVTILYNÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÓËÚÏÝ
ÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝÚÎÝÙÚÎÔÇÍÕØ¦ÙßÔÇÒÒ¦ÍÓÇÚÕÝÎ¬Ø¦ÖËàÇÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝ
ÖØÕÞÜØÕÆÙËÙËÙËÏØ¦Z^HWZÔÕÓÏÙÓ¦ÚÜÔÓËÚÏÝÚÕßØÑÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝ
ÑÇÏÑÇÚÇÞ×ØÏàËÙÚÕßÝÏÙÕÒÕÍÏÙÓÕÆÝ
ÚÎÝÚÕÙÑÒÎØÄÔÄÓÏÙÓÇÖÕßÊÇÔËÏàÄÚÇÔÖÄÚÕÔËÑÁÓÈØÏÕÎÑËÔÚØÏÑÂÚØ¦ÖËàÇÇÆÐÎÙËÚÏÝÇÔÚÇÒÒÇÍÁÝ
ÔÕÓÏÙÓ¦ÚÜÔÑÇÚ¦ÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇ
ÑÇÏÓÁÞØÏÚÇÚÁÒÎ¡ÇØÚÃÕßËÃÞËÙßÍÑËÔÚØ×ÙËÏ ÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÇÖÄ

Εφόσον από τα 25,9 δισ.
αφαιρεθούν
τα ποσά που πρέπει
να επιστρέψει
η κεντρική τράπεζα
στις τράπεζες.
ÇßÚ¦ÚÇZ^HWZÆÓÌÜÔÇÓËßÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÝÚÕß)SVVTILYNÁÑÚÕÚËÊÇÔËÃÙÚÎÑË¦ÒÒÇÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÓÁÞØÏ
ÚÇÓÁÙÇÖØÏÒÃÕß ÇÏÄÓÜÝÙÚÕÃÊÏÕ
ÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇ
ÇÖÄÚÏÝÇØÞÁÝÚÕßÁÚÕßÝÑÇÏÓÁÞØÏ
ÚÏÝÖØÏÒÃÕßÚÇÊÏÇÛÁÙÏÓ¦ÚÎÝÙË
ÙÑÒÎØÄÔÄÓÏÙÓÇÓËÏ×ÛÎÑÇÔÑÇÚ¦
ÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÙÚÇ ÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇ©ÖÜÝÚÕÔÃàËÏÚÕ)SVVTILYN
ÇßÚÄÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÇÔÇÌÇÏØËÛÕÆÔ
ÚÇÖÕÙ¦ÖÕßÖØÁÖËÏÔÇËÖÏÙÚØÁÉËÏ
ÎÑËÔÚØÏÑÂÚØ¦ÖËàÇÙÚÏÝÚØ¦ÖËàËÝ

ÚÎÝÞ×ØÇÝÚÇÙßÔÇÒÒÇÍÓÇÚÏÑ¦ÚÎÝ
ÊÏÇÛÁÙÏÓÇÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙËÇØÔÎÚÏÑÄ
ÖØÄÙÎÓÕ
¬Ø¦ÖËàÇÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝËÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÕÖ¦ÍÏÕËÖÏÞËÃØÎÓ¦ÚÎÝ
ÄÚÏËÃÔÇÏÒ¦ÛÕÝÔÇßÖÕÒÕÍÃàÕßÔÕÏ
ÇÔÇÒßÚÁÝÓÄÔÕÔÚÇÇÔÜÚÁØÜÖÕÙ¦ ÇÒËÃÁÚÙÏÚÕßÝËÖËÔÊßÚÁÝÔÇ
Ê×ÙÕßÔÓËÍÇÒÆÚËØÎÙÎÓÇÙÃÇÙÚÕ
ÙÆÔÕÒÕÚÜÔÊÏÇÛËÙÃÓÜÔÚÎÝÖÕß
ÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÞØßÙÄÑÇÏÊÏÇÛÁÙÏÓÇÚÜÔËÍÞ×ØÏÜÔÚØÇÖËà×ÔÔ
ÙßÔËÑÚÏÓÎÛÕÆÔÑÇÏÇßÚ¦ÚÄÚËÇÖÄ
ÚÎÔÇØÞÂÚÕßÁÚÕßÝÚÕÙÆÔÕÒÕÚÜÔ
ÊÏÇÛËÙÃÓÜÔÚÎÝÁÞËÏÓËÏÜÛËÃÑÇÚ¦
ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÙÚÇ
 ÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇ
¡ÏÒ×ÔÚÇÝÙÚÕ)SVVTILYNÕ Ç¦Ô§ÇÚàÒÃÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝÑÇÏÊÏÇÞËÏØÏÙÚÂÝËÖËÔÊÆÙËÜÔÞÇØÚÕÌßÒÇÑÃÕß
ÙÚÎ5L\ILYNLY)LYTHUÙÚÎ²¦ÍÎ
ßÖÕÍØÇÓÓÃàËÏÖÜÝÊËÔËÃÔÇÏÑÇÛÄÒÕßÑÇÛÎÙßÞÇÙÚÏÑÂÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ÚÎÝÑËÔÚØÏÑÂÝÚØ¦ÖËàÇÝÙËÄÚÏÇÌÕ-

Ø¦ÚÕÆÉÕÝÚÜÔÊÏÇÛËÙÃÓÜÔÚÎÝ®
©ÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÕÃÊÏÕÝÕÑßØÏÄÚËØÕÝÑÃÔÊßÔÕÝËÃÔÇÏÔÇÇßÐÎÛÕÆÔ
ÐÇÌÔÏÑ¦ÕÏßÖÕÞØË×ÙËÏÝÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÍÏÇÇÖÕÖÒÎØÜÓÂËÐÜÚËØÏÑ×ÔÞØË×Ô
ÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÕÚÕÓÁÇÝÚÕßÚÕßØÏÙÓÕÆÊËÔËÃÔÇÏÙËÛÁÙÎÔÇÖØÕÙËÒÑÆÙËÏËÏÙØÕÁÝËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝ® ÇÏËÔ×ÕÏÚØ¦ÖËàËÝÚÎÝÞ×ØÇÝ
ËÃÔÇÏÏÑÇÔÁÝÔÇÇÔÇÞØÎÓÇÚÇÊÕÚÂÙÕßÔÚÇÞØÁÎÚÕßÝÛÇßÖÕÙÚÕÆÔ
ÓËÍ¦ÒËÝÖÏÁÙËÏÝÕÏÚÕÓËÃÝËÑÚÄÝÚÕß
ÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÕÆ
¡ËÚÏÝÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝÚÎÝÎÑËÔÚØÏÑÂÚØ¦ÖËàÇÁÞËÏÑÇÚÕØÛ×ÙËÏÔÇÇÔÇÑÄÉËÏÚÎÊÏÕÒÃÙÛÎÙÎÚÎÝÚÕßØÑÏÑÂÝ
ÒÃØÇÝ¬ÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕÓÂÔÇÚÕÔÄÓÏÙÓÇÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝßÖÕÚÏÓÂÛÎÑË
ÑÇÚ¦ ÁÔÇÔÚÏÚÕßÊÕÒÇØÃÕßÖÕÙÕÙÚÄÓÏÑØÄÚËØÕÇÖÄÚÕÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕ
ÖÕßÍÔ×ØÏÙÇÔÚÇÔÕÓÃÙÓÇÚÇ¦ÒÒÜÔ
ÇÔÇÊßÄÓËÔÜÔÇÍÕØ×ÔÄÖÜÝÚÕØÕÆÈÒÏÚÎÝªÜÙÃÇÚÕØÇÔÚÚÎÝ§ÕÚÃÕß
ÌØÏÑÂÝÑÇÏÚÕØÏ¦ÒÚÎÝØÇàÏÒÃÇÝ

Βαθιά ύφεση 4,8% το πρώτο τρίμηνο στις ΗΠΑ
Τη βαθύτερη ÙßØØÃÑÔÜÙÎÚÕß
ÚÎÝÓËÚ¦ÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂÑØÃÙÎÑÇÚÁÍØÇÉËÚÕ
ÖØ×ÚÕÚØÃÓÎÔÕÚÕßÁÚÕßÝÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÏÚÃÇÊËÔÂÚÇÔ
¦ÒÒÎÇÖÄÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇÖÕßËÖÁÈÇÒËÇÔÇÙÚÕÒÂÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝÆÓÌÜÔÇÓËÙÚÕÏÞËÃÇ
ÖÕßÊÄÛÎÑÇÔÙÚÎÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇÚÕ
ÖØ×ÚÕÚØÃÓÎÔÕÚÕßÁÚÕßÝÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÙßØØÏÑÔ×ÛÎÑË
ÑÇÚ¦ ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÕÔÚÇÞÆÚËØÕØßÛÓÄÙßØØÃÑÔÜÙÎÝÖÕß
ÁÞËÏÙÎÓËÏ×ÙËÏÚÕÚÜÔ
ÓËÚ¦ÚÕÚÁÚÇØÚÕÚØÃÓÎÔÕÚÕß
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÏÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝÚÜÔ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÇÔÇÒßÚ×ÔÁÖËÚÇÏ
ÇÑÄÓÎÈÇÛÆÚËØÎÆÌËÙÎÚÕÊËÆÚËØÕÚØÃÓÎÔÕÕÏÑÕÔÕÓÃÇÛÇ
ËÐÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÔÇßÖÕÞÜØËÃÓÁÞØÏÝÄÚÕßËÖÏÙÚØÁÉËÏÎÞ×ØÇÙÚÎÔ
ÑÇÔÕÔÏÑÄÚÎÚÇ®ÙÞÕÒÃÇÙËÕ ØÏÝ
ªÕÆÖÑËáÑÕØßÌÇÃÕÝÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝÚÎÝ4<-.ÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎ©ÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÕÃÊÏÕÝÎ

Πρόκειται για
τον υψηλότερο ρυθμό
συρρίκνωσης του
ΑΕΠ μετά το τέταρτο
τρίμηνο του 2008.
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÙßØØÏÑÔ×ÛÎÑËÊØÇÙÚÏÑ¦ÚÕÖØ×ÚÕÚØÃÓÎÔÕÄÚÇÔÎ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÇÔËÙÚ¦ÒÎÍÏÇÒÏÍÄÚËØÕÇÖÄÁÔÇÔÓÂÔÇÙÚÏÝÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÖÕÒÏÚËÃËÝ
©ÖÜÝÚÕÔÃàËÏÇßÚÄÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏ
ÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÛÇËÃÔÇÏÖÕÒÆÞËÏØÄÚËØÎÚÕÊËÆÚËØÕÚØÃÓÎÔÕÑÇÛ×ÝÎÞ×ØÇÖÇØÇÓÁÔËÏÙËÓËÍ¦ÒÕ
ÈÇÛÓÄÙËÑÇØÇÔÚÃÔÇØ¦ÍÓÇÚÏÎ
ÙßØØÃÑÔÜÙÎÚÕßÖØ×ÚÕßÚØÏÓÂÔÕßÇÔÚÇÔÇÑÒ¦ÚÕÖÒÂÍÓÇÖÕß
ÊÁÞÛÎÑËÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÓÄÔÕÔÚÏÝÊÆÕÚËÒËßÚÇÃËÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÚÕß¡ÇØÚÃÕßÄÚÇÔËÖÏÈÒÂ-

ÛÎÑËÑÕÏÔÜÔÏÑÂÇÖÕÓÄÔÜÙÎÑÇÏ
ÇÔÇÙÚÕÒÂÙÞËÊÄÔÑ¦ÛËÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝ
ÚÇÔÄÓÜÝÚÕÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßÕÖÕÃÕßÖ¦ÔÜ
ÇÖÄËÑÇÚÓËØÏÑÇÔÕÃÁÞÇÙÇÔ
ÚÎÔËØÍÇÙÃÇÚÕßÝÑÇÏßÖÁÈÇÒÇÔÇÃÚÎÙÎÍÏÇËÖÃÊÕÓÇÇÔËØÍÃÇÝÔÇÖÄÌËßÑÚÕÙßÔËÖÇÑÄÒÕßÛÕÎÖÚ×ÙÎÚÎÝàÂÚÎÙÎÝÍÏÇÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑ¦
ÖØÕáÄÔÚÇÑÇÏßÖÎØËÙÃËÝ¬ÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÂÚÇÔÁÚÙÏÔÇÙÎÓËÏ×ÙÕßÔ
ÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÖÚ×ÙÎÇÖÄÚÕ 
ÑÇÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇ ÕÏÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑÁÝÊÇÖ¦ÔËÝÖÕßÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÆÕßÔÖ¦ÔÜÇÖÄÚÇÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÎÓËÏÜÚÁÕÔ
ÄÚÏÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßÚËÒËßÚÇÃÕß
ÚØÏÓÂÔÕßÚÕßÖËØÇÙÓÁÔÕßÁÚÕßÝ
ÕÏÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑÁÝÊÇÖ¦ÔËÝËÃÞÇÔ
ÙÎÓËÏ×ÙËÏÇÆÐÎÙÎ 
ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßÖØ×ÚÕßÚØÏÓÂÔÕßÑÇÚËÍØ¦ÌÎ¦ÒÒÜÙÚËØÇÍÊÇÃÇ
ÓËÃÜÙÎÚÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÍËÍÕÔÄÝÖÕßÙßÔÁÚËÏÔË

ÙÚÎÙßØØÃÑÔÜÙÎÚÕßÚÇÔ
ÚÕÚÁÚÇØÚÕÙßÔÇÖÚÄÚØÃÓÎÔÕÖÕß
ÑÇÚËÍØ¦ÌÎÓËÃÜÙÎÚÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔÑÇÏÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÕÌËÃÒËÚÇÏÙÚÕÔËÓÖÕØÏÑÄÖÄÒËÓÕÖÕß
ÁÞËÏÑÎØÆÐËÏÕÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝÑÇÚ¦ÑÆØÏÕÒÄÍÕËÔÇÔÚÃÕÔ
ÚÎÝ ÃÔÇÝÑÇÛ×ÝÑÇÏÙÚÕÌÚÎÔÄ
ÖËÚØÁÒÇÏÕÑÇÏÙÚÇÑÇÚÇÏÍÏÙÚÏÑ¦
ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÇËØÕÔÇßÖÎÍÏÑÂÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝ)VLPUN
ÊÏÇØÑÂÝÓËÃÜÙÎÚÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔ
ÂÚÇÔÄÓÜÝÑÇÏÕÖÇØ¦ÍÜÔÖÕßÚÕ
ÖØ×ÚÕÚØÃÓÎÔÕÚÕßÁÚÕßÝßÖËØÑ¦ÒßÉËÑ¦ÛËÛËÚÏÑÄÇÔÚÃÑÚßÖÕÇÖÄ
ÚÎÔÇÆÐÎÙÎÚÜÔÊÎÓÕÙÃÜÔÊÇÖÇÔ×ÔÍÏÇÚÎÙÚÂØÏÐÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÓËÃÜÙÎÚÜÔÊÇÖÇÔ×Ô
ÍÏÇËÏÙÇÍÜÍÁÝÄÖÜÝÑÇÏÚÜÔÊÇÖÇÔ×ÔÍÏÇÚÎÙÚÁÍÇÙÎÏÇÌÕØËÚÏÑ¦
ÛÇÇÖÕÚËÒÕÆÙËËÔÛÇØØßÔÚÏÑÂËÃÊÎÙÎÎÓËÃÜÙÎÚÕßËÓÖÕØÏÑÕÆËÒÒËÃÓÓÇÚÕÝÚÜÔÇÒÒ¦ÑÇÏÚÜÔ
ÇÖÕÛËÓ¦ÚÜÔÚÜÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×Ô
ËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ

Οι καταναλωτικέςÙÑÒÉØÈT¨iÑ~Ñ³Ò¬V®VÈÉËÑ{~Ñ{iÐÉoÑÜÖ³É¨i³{ÑËÑ³iÑÌ³dÆ

ΔΙΕΘΝΗ

Κυριακή 3 Μαΐου 2020

Ερ
ρχονται ριζζικές αλ
λλ
λ
λαγγές
οδο
σε ξεννο
οδ χεία, εστια
ατόρια,
καφέ και γυμναστήρια
Ολα τα πράγματαÇÒÒ¦àÕßÔÍÏÇÚÎÔ
ËÙÚÃÇÙÎÚÕÔÚÕßØÏÙÓÄÑÇÏÚÇÑÁÔÚØÇ¦ÛÒÎÙÎÝËÔ×ÙÏÍ¦ÙÏÍ¦ÑÇÏ
ËÖÏÌßÒÇÑÚÏÑ¦ ÇÃØÕÔÚÇÏ ÕÏ ÖËØÏ Õ Ø Ï Ù Ó Õ Ã  Ú Î Ý  Ñ Ç Ø Ç Ô Ú Ã Ô Ç Ý  Ñ Ç Ï  Ú Î Ý
ÑßÑÒÕÌÕØÃÇÝÙÚÏÝËßØÜÖÇáÑÁÝÞ×ØËÝ ¡ÏÇ ÑÇÒÂ ÖËØÃÖÚÜÙÎ ËÃÔÇÏ
Î ÈØËÚÇÔÏÑÂ ÇÒßÙÃÊÇ ÖÇØÇÙÑËßÂÝÙ¦ÔÚÕßÏÚÝ7YL[(4HUNLYÚÎÝ
ÕÖÕÃÇÝ¦ÔÕÏÐÇÔÊÁÑÇÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇ ÙÚÕ ÕÔÊÃÔÕ ÚÎÔ ÖËØÇÙÓÁÔÎ
ËÈÊÕÓ¦ÊÇ
¦ÔÈØÏÙÑÄÙÕßÔËÑËÃÚÕÔ¡¦ØÚ Ï Õ   Û Ç  Ö Ë Ø Ã Ó Ë Ô Ë Ý  Ç Ø Ñ Ë Ú ¦  Ù Ú Î Ô
Õ ß Ø ¦   Ö Õ ß  Á Ì Ú Ç Ô Ë  Ñ Ç Ï  Ù Ú Õ  Ö Ë à ÕÊØÄÓÏÕËÔ×ÙÂÓËØÇËÔÚÄÝÚÕßÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÕÝËÖÏÚØÁÖÕÔÚÇÏÓÄÔÕÔ
¦ÚÕÓÇ±Ö¦ØÞÕßÔÊÏÇÞÜØÏÙÚÏÑ¦ÇÔ¦ÓËÙÇÙËËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÑÇÏ
ÖËÒ¦ÚËÝÑÇÛ×ÝÑÇÏËÔÊËÃÐËÏÝÙÚÕ
Ö¦ÚÜÓÇÍÏÇÚÎÔÚÂØÎÙÎÚÜÔÇÖÕÙÚ¦ÙËÜÔ¬ÕÓËÔÕÆËÃÞËÇØÞÏÑ¦
ËÃÊÎÑÇÏÚ×ØÇÓÄÔÕÔÑÇÏÇßÚ¦
ÖØÁÖËÏ ÔÇ ÑÇÚÇÔÇÒÜÛÕÆÔ ËÑÚÄÝ
7YL[(4HUNLY
ßÔÕÒÏÑ¦ ÍÏÇ ÚÇ ËÙÚÏÇÚÄØÏÇ 
ÚÇÑÇÌÁ ÚÇÙÏÔËÓ¦ÑÇÏÚÇÍßÓÔÇÙÚÂØÏÇ ÚÕ ÔÇ ÙÎÑ×ÙÕßÔ ÚÇ ØÕ Ò¦ÚÕßÝÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÇÖÁÞËÏËÈÊÕÓ¦ÊËÝ Â ÇÑÄÓÎ ÑÇÏ ÓÂÔËÝ  ÚÎ
ØËÚÇÔÃÇ  ÙÚÎ ÇÒÒÃÇ ÑÇÏ ÙÚÎ
ËØÓÇÔÃÇ ÌÇÃÔËÚÇÏ ÖÜÝ ÛÇ ËÃÔÇÏ Ó¦ÒÒÕÔ ÚÇ ÚËÒËßÚÇÃÇ ÖÕß ÛÇ
È Í Õ ß Ô  Ç Ö Ä  Ú Î Ô  Ñ Ç Ø Ç Ô Ú Ã Ô Ç  Ä Ö Ü Ý
ÇÔÇÌÁØÕßÔ ÕÏ -PUHUJPHS ;PTLZ 
¥ÙÚÄÙÕ  ÖØÕËÚÕÏÓ¦àÕÔÚÇÏ ÍÏÇ
ÚÎÔÁÇÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ ÎÕÖÕÃÇ
ÕØÃàËÏËÖÏÖÒÁÕÔÞ×ØÕÓËÚÇÐÆÚÜÔ
ÑÇÚÇÔÇÒÜÚ×ÔÖËÒÇÚ×Ô ÇßÙÚÎØÄÚËØÕßÝ ÄØÕßÝ ßÍÏËÏÔÂÝ ÑÇÏ ÑÇÛÇØÏÄÚÎÚÇÝ  ÇÒÒ¦ ÑÇÏ ÖØÕÙÚÇÙÃÇÝ
Í Ï Ç  Ú Õ  Ö Ø Õ Ù Ü Ö Ï Ñ Ä  Ñ Ç Ï  Ú Ë Þ Ô Õ Ò ÕÍÏÑÁÝËÌÇØÓÕÍÁÝÖÕßÖËØÏÕØÃàÕßÔ
Ú Ï Ý  Ç Ô Û Ø × Ö Ï Ô Î  Ë Ö Ç Ì Â  Ç Ô ¦ Ó Ë Ù Ç
ÙË ÛÇÓ×ÔËÝ ÑÇÏ ËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝ 
© ²¦ÓÌØËá ÄÓÖÕÒÔÚ  ÊÏËßÛÆÔÜÔÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÎÝ7\YL.`T 
Ç Ò ß Ù Ã Ê Ç Ý  Í ß Ó Ô Ç Ù Ú Î Ø Ã Ü Ô  Ù Ú Î
ØËÚÇÔÃÇ  ÙÚÎ ÇÔÃÇ  ÙÚÎÔ ÒÈ Ë Ú Ã Ç  Ñ Ç Ï  Ù Ú Î Ô   Õ Ò Ü Ô Ã Ç  Ë Ö Ï Ù ÎÓÇÃÔËÏ ÄÚÏ ÛÇ ÇÌÇÏØËÛÕÆÔ ÇÖÄ
ÚÏÝ ËÍÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝ ÊÏ¦ÊØÕÓÕÏ ÍÏÇ
ÔÇ ÇÔÕÃÐËÏ Õ Þ×ØÕÝ ÑÇÏ ÛÇ ÓËÏÜ ÛËÃ Õ ÇØÏÛÓÄÝ ÚÜÔ ÇÙÑÕßÓÁÔÜÔ
ÖÕß ÖØÕÖÕÔÕÆÔÚÇÏ ÚÇßÚÄÞØÕÔÇ 
  Ï Ú Ç Ò Ï Ñ Â  5 \ V ] H  5 L V U  . Y V \ W  
ÖØÕÚËÃÔËÏ ÕÏ ÕÓÖØÁÒËÝ ÙÚÎ Û¦ Ò Ç Ù Ù Ç  Ñ Ç Ï  Õ Ï  Ð Ç Ö Ò × Ù Ú Ø Ë Ý  Ô Ç  Ê Ï-

Το μενού³iØÑÜÈ ÙÑØÒ³È ³Ø
&¦_²Ý>n_¦É TÉ®ÆÉ Ùi~Ñ ³¨Ñ
ÐÌ ~Ñ ÑÈ³Ò¨ÓÉ Ñ~Ñ³ÑÑÜÚÖÉ~³ÌØ³~Ñ³Ñ³iÐÒ³

Ο βραβευμένος
με Μισελέν σεφ
Τζέισον Αθιρτον είπε
πρόσφατα «πως ψάχνει να βρει τρόπο να
σερβίρει το κρασί από
απόσταση ενάμισι μέτρου».
Ç Þ Ü Ø Ã à Õ Ô Ú Ç Ï  Ó Ë  Ö Ò Ë Ð Ï Í Ñ Ò ¦ Ý  Ù Ë
Ù Þ Â Ó Ç  Ñ Æ È Õ ß  × Ù Ú Ë  Ô Ç  Ç Ö Õ Ò Ç ÓÈ ¦ Ô Õ ß Ô  Ú Õ  Ó Ö ¦ Ô Õ  Ú Õ ß Ý  Ç Ù Ì Ç Ò × Ý
Õ  ¦ Ô Û Ø Ü Ö Õ  Ë Ô ×  Õ  È Ø Ç È Ë ß Ó Á Ô Õ Ý
ÓË ¡ ÙËÒÁÔ ÙËÌ ¬àÁ ÙÕÔ Û ØÚÕÔ
ËÃÖË ÖØÄÙÌÇÚÇ ÖÜÝ É¦ÞÔËÏ ÔÇ
È Ø Ë Ï  Ú Ø Ä Ö Õ  Ô Ç  Ù Ë Ø È Ã Ø Ë Ï  Ú Õ  Ñ Ø Ç Ù Ã
ÇÖÄ ÇÖÄÙÚÇÙÎ ËÔ¦ÓÏÙÏ ÓÁÚØÕß® 
¬ÁÒÕÝ  ÙÚÏÝ ÓËÍ¦ÒËÝ ÐËÔÕÊÕÞËÏÇÑÁÝ ÇÒßÙÃÊËÝ  ÄÖÜÝ 4HYYPV[[
Ñ Ç Ï  ( J J V Y  Î  Ä Ö Õ Ï Ç  Ç Ô ¦ Ñ Ç Ó É Î
ÛÇ ËÃÔÇÏ Ö¦ØÇ ÖÕÒÆ ÈØÇÊËÃÇ 
Ó Ë  Ú Õ ß Ý  Ç Ô Ç Ò ß Ú Á Ý  Ú Î Ý  4 V Y N H U
:[HUSL` ÔÇ ÖØÕÈÒÁÖÕßÔ ËÖÇÔÇ Ì Õ Ø ¦  Ù Ú Ç  Ë Ö Ã Ö Ë Ê Ç  Ú Õ ß      Ù Ë
ÕØÃàÕÔÚÇ ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ ËÐÇËÚÃÇÝ

ατά 66%
Μειώθηκε κα
ο τζίρος της BP
το πρώ
ώτο τρίμη
ηνο
Απογοητευτ κά ÂÚÇÔ ÚÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÚÕßÖØ×ÚÕßÚØÏÓÂÔÕßÍÏÇ
ÚÎÔ )7  ÄÖÜÝ ÂÚÇÔ ÇÔÇÓËÔÄÓËÔ Õ  Ë Ð Ç Ï Ú Ã Ç Ý  Ú Î Ý  Ö Ç Ô Ê Î Ó Ã Ç Ý  Ú Õ ß
ÑÕØÜÔÕáÕÆ ÑÇÏ ÚÎÝ ÑÇÚÇÑÄØßÌÎÝ ÖÚ×ÙÎÝ ÚÜÔ ÚÏÓ×Ô ÚÕß ÖËÚØËÒÇÃÕß
¬ÕÖØ×ÚÕÚØÃÓÎÔÕ ÚÇÁÙÕÊÇ
ÚÎÝ)7 ÎÕÖÕÃÇËÃÔÇÏÓÃÇÇÖÄÚÏÝ
Ó Ë Í Ç Ò Æ Ú Ë Ø Ë Ý  Ö Ë Ú Ø Ë Ò Ç á Ñ Á Ý  Ë Ú Ç ÏØ Ë Ã Ë Ý  Ö Ç Í Ñ Õ Ù Ó Ã Ü Ý  Ó Ë Ï × Û Î Ñ Ç Ô
ÑÇÚ¦ ÚÇ ÊÆÕ ÚØÃÚÇ ÑÇÏ ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÑÇÚ¦ ÙËÙÆÍÑØÏÙÎ
ÓËÚÕ 
¬ÇÑÇÛÇØ¦ÁÙÕÊÇÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑÇÔÙÚÇ ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÊÕÒ¦ØÏÇÚÕÖØ×ÚÕÚØÃÓÎÔÕÚÕßÁÚÕßÝ ËÔ×ÖÁØßÙÏÚÎÔ
ÃÊÏÇÖËØÃÕÊÕÇÔÁØÞÕÔÚÇÔÙË 
ÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÊÕÒ¦ØÏÇ ÐÃàËÏ 
ÈÁÈÇÏÇ  ÔÇ ÙÎÓËÏÜÛËÃ ÄÚÏ È¦ÙËÏ
ÚÎÝÓÁÙÎÝËÑÚÃÓÎÙÎÝÖØÕÈÒËÖÄÚÇÔ ÖÜÝ ÚÇ ÁÙÕÊ¦ ÚÎÝ ÛÇ ÓËÏ× ÔÕÔÚÇÔÖËØÇÏÚÁØÜ 
 ËÚÇÏØËÃÇ ÇÔÇÓÁÔËÏ ÖÜÝ Î
ÖÇÔÊÎÓÃÇÛÇËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇËÖÏÈÇØÆÔËÏ ÚÕÔ ÖËÚØËÒÇáÑÄ ÑÒ¦ÊÕ
ÑÇÏÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßÊËÆÚËØÕßÚØÏÓÂÔÕß
ÖÏÖÒÁÕÔ ÚÕÞØÁÕÝÚÎÝ)7ÇßÐÂÛÎÑËÙÚÕßÉÎÒÄÚËØÕËÖÃÖËÊÕ
ÚÜÔ ÚËÒËßÚÇÃÜÔ ÕÑÚ× ËÚ×Ô  
ÈØËÚÇÔÏÑÂ ËÚÇÏØËÃÇ ¦ÔÕÏÐË ÔÁÇ
ÖÏÙÚÜÚÏÑÂÍØÇÓÓÂÆÉÕßÝÊÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔ ÊÕÒÇØÃÜÔ ÑÇÏ
ËÖÏÖÒÁÕÔ ÖÕÆÒÎÙË ÓËÚÕÞÁÝ ÇÐÃÇÝÊÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔÊÕÒÇØÃÜÔ 
Ö Ø Õ Ñ Ë Ï Ó Á Ô Õ ß  Ô Ç  Ç Ô Ú Ï Ó Ë Ú Ü Ö Ã Ù Ë Ï
Ú Ç  Õ Ï Ñ Õ Ô Õ Ó Ï Ñ ¦  Þ Ú ß Ö Â Ó Ç Ú Ç  Ú Õ ß
ÑÕØÜÔÕáÕÆ 

 ÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇ ÓÇÝ ÁÞËÏ ÞÚßÖÎÛËÃÄÖÜÝÖÕÚÁ¦ÒÒÕÚË ÑÇÏÇÖÄ
Ú Î Ô  Ö Ò Ë ß Ø ¦  Ú Î Ý  Ö Ç Ø Ç Í Ü Í Â Ý  Ñ Ç Ï
ÇÖÄ ÚÎÔ ÖÒËßØ¦ ÚÎÝ àÂÚÎÙÎÝ® 
ÊÂÒÜÙËÕÊÏËßÛÆÔÜÔÙÆÓÈÕßÒÕÝ
ÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝ ¡ÖÁØÔÇØÔÚÕÆÔËá VÕÖÕÃÕÝÇÔÁÒÇÈËÚÇÑÇÛÂÑÕÔÚ¦ÚÕßÖØÏÔÇÖÄÒÃÍÕßÝÓÂÔËÝ 
 © Ï  Ö Ø Õ Ù Ö ¦ Û Ë Ï Á Ý  Ó Ç Ý  Á Þ Õ ß Ô
Ë Ö Ï Ñ Ë Ô Ú Ø Ü Û Ë Ã  Ù Ú Î Ô  Ö Ø Õ Ù Ú Ç Ù Ã Ç

Το χρέος της πετρελαϊκής αυξήθηκε
στο υψηλότερο
επίπεδο των τελευταίων οκτώ ετών.
ÚÜÔ ÇÔÛØ×ÖÜÔ ÓÇÝ  ÙÚÎÔ ßÖÕÙÚÂØÏÐÎÚÜÔÑÕÏÔÕÚÂÚÜÔÓÇÝÑÇÏ
ÙÚÎ ÈËÒÚÃÜÙÎ ÚÎÝ ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝ
Ó Ç Ý  Ñ Ç Ú ¦ Ù Ú Ç Ù Î Ý ®  Ù ß Ó Ö Ò Â Ø ÜÙËÕÃÊÏÕÝ
/ ËÚÇÏØËÃÇ  ÄÖÜÝ ÑÇÏ ÖÕÒÒÁÝ
¦ÒÒËÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÚÕßÑÒ¦ÊÕß 
Ê Ï Ç Ú Â Ø Î Ù Ë  Ú Õ  Ó Á Ø Ï Ù Ó Ç  Í Ï Ç  Ú Õ
ÖØ×ÚÕ ÚØÃÓÎÔÕ ÚÕß ÁÚÕßÝ  ÓÏÇ
ÑÃÔÎÙÎ Î ÕÖÕÃÇ ÁÞËÏ ËÖÏÑØÏÛËÃ
ÇÖÄ ÖÕÒÒÕÆÝ  Ë ÇßÚÄ ÚÕ ÙÎÓËÃÕ ÚÕÈÇÙÏÑÄàÂÚÎÓÇÍÏÇÚÎÔ
) 7  Ë Ã Ô Ç Ï  Ú Õ  Ö Ä Ù Õ  Û Ç  Ù ß Ô Ë Þ Ã Ù Ë Ï
ÔÇ ÇÙÑËÃ ÖÃËÙÎ ÙÚÕÔ ÏÙÕÒÕÍÏÙ Ó Ä  Ú Î Ý  Ö Ø Õ Ñ Ë Ï Ó Á Ô Õ ß  Ô Ç  Ö Ø ÕÙ Ú Ç Ú Ë Æ Ù Ë Ï  Ú Ç  Ó Ë Ø Ã Ù Ó Ç Ú Ç ®  Ê ÂÒÜÙË ÙÚÕßÝ -PUHUJPHS ;PTLZ Õ
¡ÖÃØÇÚà¡ÖÕØÑÇÚ¦ØÏÇÚÎÝ9)*
*HWP[HS4HYRL[Z
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λέψεις επισφαλειώ
Χαμηλέ
α
ς προβ
βλ
ών
απ
πό τις ευρωπαϊκές τρά
άπ
πεζ
πε ες
Προ
ρ κειμένου να μη
ην αντιμετωπίσουν πρ
ρόβλημα
η κεφαλαιακής επάρκειας
Αρχής ÍËÔÕÓÁÔÎÝÓËÚÕÔÍËØÓÇÔÏÑÄÑÕÒÕÙÙÄÚÎÝ+L\[ZJOL)HUR
ÕÏËßØÜÖÇáÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÇÔÇÑÕÏÔ×ÔÕßÔÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÖØ×ÚÕßÚØÏÓÂÔÕßÑ¦ÚÏÖÕßÙßÓÖÃÖÚËÏÓËÚÎÔ
ËÖÕÞÂËÑÊÂÒÜÙÎÝÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝ
ÑÇÏÚÏÝÙÇØÜÚÏÑÁÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÚÎÝ
¦ÔÚÜÝ ÚÇ ËÔ ÒÄÍÜ ÖÏÙÚÜÚÏÑ¦
ÏÊØÆÓÇÚÇÊËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÛÁÙÕßÔ
ÑÇÚ¦ÓÁØÕÝßÖÁØÕÍÑÇÑËÌ¦ÒÇÏÇ
ÍÏÇÔÇÛÜØÇÑÏÙÚÕÆÔÇÖÄÓËÒ
ÒÒ
ÒÕÔÚÏÑ¦ÇÔËÐÄÌÒÎÚÇÊ¦ÔËÏÇÄÖÜÝ
ÚÇÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇÙÚÏÝÔÜÓÁÔËÝÕÒÏÚËÃËÝÄÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÙËÙÞËÚÏÑÄÊÎÓÕÙÃËßÓ¦ÚÕßÚÕËÏÊÎÙËÕÍØÇÌÏÑÄÖØÇÑÚÕØËÃÕ)SVVTILYN
©ÒÄÍÕÝËÃÔÇÏÇÖÒÄÝ!ÊËÔÊÆÔÇÔÚÇÏÔÇÚÕÑ¦ÔÕßÔÑÇÏÔÇÖØÕâÖÕÒÕÍÃÙÕßÔ ÜÝ ÖØÕÈÒÁÉËÏÝ ÁÔÇÔÚÏ
ËÖÏÙÌÇÒËÏ×Ô  ÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÊÕÒ¦ØÏÇ Ë¦ÔÛÁÒÕßÔÔÇÙßÓÈÇÊÃÙÕßÔ ÓË ÚÏÝ ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝ 
ÏÇÚÃ Ë¦Ô ÚÕ ÁÑÇÔÇÔ  ÛÇ ÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏàÇÔÖØÄÈÒÎÓÇÑËÌÇÒÇÏÇÑÂÝ
ËÖ¦ØÑË ÇÝ  ÇÚÎÔÖËØ ÙÚÇÙÎ ÔÇ
ÇÔÇÌÁØÕßÓËÄÚÏÚÇÁÐÏÓËÍÇÒÆÚËØÇÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑ¦ÏÊØÆÓÇÚÇ
ÙÚÏÝÓËÖØÕÈÒÁÉËÏÝ ÊÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔ ÊÕÒÇØÃÜÔ ÍÏÇ ÚÕÔ
ÙÑÕÖÄÇßÚÄÛÇËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÔÇ
ÓÎÔÁÞÕßÔÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÙÚÕÔ ÙÕÒÕÍ ÙÓÄÚÕßÝ ßÖÄÚÕÔÄØÕÖÜÝÕ 
ËÖÏÊÄÙËÏÝ ÚÕßÝ ÛÇ ÖÇØÇÓËÃÔÕßÔ
ÙÚÇËÖÃÖËÊÇÚÕßÖØ×ÚÕßÚØÏÓÂÔÕß ¬Ç Ê ÙËÑÇÚÕÓÓÆØ ÇÊÕÒ¦ØÏÇÏÙÕÊßÔÇÓÕÆÔÓËÚÕ  ÚÜÔ
ÞÇØÚÕÌßÒÇÑÃÜÔÞÕØÎÍÂÙËÜÔÍÏÇ
ÊßÔÎÚÏÑÁÝàÎÓÃËÝ
 Ú Î Ô   ß Ø × Ö Î  Õ Ï  Ç Ø Ó Ä Ê Ï Ë Ý
ËÖÕÖÚÏÑÁÝ ÇØÞÁÝ ÁÞÕßÔ Ê×ÙËÏ
ÚÕ ËÒËÆÛËØÕ ÙÚÏÝ ÚØ¦ÖËàËÝ ÔÇ
ÊËÃÐÕßÔ  ËßËÒÏÐÃÇ ÙÚÎÔ ËÌÇØÓÕ ÍÂÚÜÔÑÇÔÄÔÜÔ ÕÆÚÜÝ×ÙÚËÔÇ
ÇÖÕÌÆÍÕßÔÚÎÙÕÈÇØÂËÑÚÃÔÇÐÎ
ÚÜÔÖØÕÈÒÁÉËÜÔÁÔÇÔÚ ËÖ ÙÌÇÒËÏ×Ô  ÑÚÏÓ¦ÚÇÏ ÄÚÏ Õ ÑÒ¦ÊÕÝ
ÛÇËÓÌÇÔÃÙËÏÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÎÇÆÐ Î Ù Î  Ö Ø Õ È Ò Á É Ë Ü Ô  Ñ Ç Ï  Ç Ô Ç Ò ÄÍÜÝÛÇÈÇÊÃÙËÏÑÇÏÚÕßÖÄÒÕÏÖÕ
ÚÕßÞØÄÔÕß ÚÎÔÖËØ ÖÚÜÙÎÚÎÝ
+L\[ZJOL)HUR ÚÎÝÓËÍÇÒÆÚËØÎÝ
ÚØ¦ÖËàÇÝÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝÑÇÏÇÖÄ
ÚÏÝ ÓËÍÇÒÆÚËØËÝ ÙÚÎÔ ßØ×ÖÎ 
ÚÕÖØ×ÚÕÚØÃÓÎÔÕÚÇÁÙÕÊ¦ÚÎÝ
ÇÔÂÒÛÇÔÙËÙÞËÊÄÔ ÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ ËßØ×  ËÔ× ÚÇ ÇÖØÕÙÊÄÑÎÚÇÑÁØÊÎÚÎÝÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑ Ç Ô  Ù Ú Ç   Ë Ñ Ç Ú Õ Ó Ó Æ ØÏ Ç Ëß Ø × 
ÊÏÇÉËÆÊÕÔÚÇÝ ÄÙÕßÝ ÇÔÇÒßÚÁÝ
ËÃÞÇÔ ÖØÕÈÒÁÉËÏ àÎÓÃËÝ  ÔÊË ÞÕÓÁÔÜÝ  Î ÍËØÓÇÔÏÑÂ ÚØ¦ÖËàÇ
ÔÇ ËßÔÕÂÛÎÑË ÇÖÄ ÓÏÇ ÇÆÐÎÙÎ
ÚÜÔÙßÔÇÒÒÇÍ×ÔËÑÓÁØÕßÝÖËÒÇÚ×Ô  ËÔÄÙÜ ÙÚÇ ÊÏËÛÔÂ ÞØÎ ÓÇÚÏÙÚÂØÏÇÙÎÓËÏ×ÔÕÔÚÇÔÖÕÒÆ
ÈÃÇÏËÝ ÊÏÇÑßÓ¦ÔÙËÏÝ ÒÄÍÜ ÚÕß
ÑÕØÜÔÕ ÕÆ © ÊËÖØÕÈÒÁÉË ÝÍ Ç
ËÖÏÙÌ¦ÒËÏËÝÚÎÝ+L\[ZJOLHUR
Ç Ô Á Ø Þ Õ Ô Ú Ç Ï  Ù Ú Ç      Ë Ñ Ç Ú Õ Ó Ó ÆØÏÇËßØ×ÚÕÖØ×ÚÕÚØÃÓÎÔÕÑÇÏ

Ο προβλέψε ς o ÑÉ ×ÒÜÉ ÉØ³iØ_º²©Rv_>}ÑÓ¨T³Ñ ³ÑlÆÆÉ~Ñ³ ÉÈ¨³Ñ¶³¨ Ði~Ñ Ñ³ ³ TÖ³ÓÑÓÐ³³¨KÜÓÉÈÚÑÉ TÉ~ÒÉ ÉÒÑ~ÜÈÚÖÉ³ÑÐÉ¨ ~Ñ ~ÌÐ³ÓÜ

Στις ΗΠΑ,
τα χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα υπολογίζζο
ουν
τις επισφάλειες
στα 152 δισ. δολ.
ÇßÚ¦ÚÇÑËÌ¦ÒÇÏÇÇÔÚÏÙÚÕÏÞÕÆÔ
ÖËØÃÖÕß ÙÚÕ ÁÔÇ ÖÁÓÖÚÕ ÚÕÆ ÚÏ
Û Ç  Ë Ã Þ Ë  Û Á Ù Ë Ï  Ñ Ç Ú ¦  Ó Á Ø Õ Ý  Ë ¦ Ô
Ç Ñ Õ Ò Õ ß Û Õ Æ Ù Ë  Ú Õ  Ó Õ Ô Ú Á Ò Õ  Ú Ü Ô
Ú Ø Ç Ö Ë à × Ô  Ù Ú Î Ô   Ó Ë Ø Ï Ñ Â  Ù Æ ÓÌÜÔÇÓËÚÕßÝßÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÝÚÕß
ÖØÇÑÚÕØËÃÕß)SVVTILYN
±Ö¦ØÞËÏ  ÄÓÜÝ  ÓÃÇ ÁÔÙÚÇÙÎ
Í ÇÚÎÔÖÕÒ Ú ÑÂÇßÚÂÚÜÔËßØÜÖÇáÑ×Ô ÚØÇÖËà×Ô  Î ÕÖÕÃÇ ËÖÏÈØÇÊÆÔËÏÚÕÔÇÍÃÔËÏÖÒÂØÜÝÇÏÙÛÎÚÄÝÕÇØÔÎÚÏÑÄÝÇÔÚÃÑÚßÖÕÝ
ÚÎÝÑØÃÙÎÝ ÄÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÕ
ÇÔÇÒßÚÂÝ ¦ÔÓÖÕßÞÕÙË ÔÚÎÝ
174VYNHU*OHZL  ÇÏÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ËÖÇÔÇÌÁØËÏÚÕÓÕÔÚÁÒÕÇÔÚÃÊØÇÙÎÝÙÚÎÔÑØÃÙÎÚÕß ÚÕ
ÕÖÕÃÕÁÑÚÕÚËÊËÔËÖÁÚØËÉËÙÚÏÝ
ËßØÜÖÇáÑÁÝ ÚØ¦ÖËàËÝ ÔÇ ÇÔÇ-

Ñ¦ÓÉÕßÔ ÑÇÏ ÔÇ ÇÔÇÖÚßÞÛÕÆÔ 
 ß Ô  Ú Õ Ï Ý  ¦ Ò Ò Õ Ï Ý  Ù Ë  Õ Ø Ï Ù Ó Á Ô Ë Ý
ËßØÜÖÇ ÑÁÝÞ×ØËÝÎËÑÑÇÛ¦Ø ÙÎ
ÚÕßÚØÇÖËàÏÑÕÆÚÕßÝÑÒ¦ÊÕßÓËÚ¦ÚÎÔÑØÃÙÎÚÕßÊËÔÁÞËÏ
ÕÒÕÑÒÎØÜÛËÃ ÇÔÇÌÁØÕÔÚÇÝÞÇØ Ç Ñ Ú Î Ø Ï Ù Ú Ï Ñ ¦  Ä Ú Ï  Ù Ú Î Ô   Ò Ò ¦ Ê Ç
Ú Ç  Ó Î  Ë Ð ß Ö Î Ø Ë Ú Õ Æ Ó Ë Ô Ç  Ê ¦ Ô Ë Ï Ç
ÇÔÚÏÙÚÕÏÞÕÆÔ ÙÚÕ ¦ÔÜ ÚÕß 
ÚÜÔÙßÔÕÒ Ñ×ÔÞÕØÎÍÂÙËÜÔ ÙÚÕ
 ÙÚÎÔ ÆÖØÕÑÇ ÙÚÕÙÞËÊÄÔ
  ÙË ÚÇÒÃÇ ÑÇÏ ÕØÚÕÍÇÒÃÇ 
 ÖØÕÙÁÍÍÏÙÎ ÖÕß ßÏÕÛËÚÕÆÔ
Ù Â Ó Ë Ø Ç  Ú Ç  Þ Ø Î Ó Ç Ú Õ Ö Ï Ù Ú Ü Ú Ï Ñ ¦
ÏÊØÆÓÇÚÇ ÙÚÎ ÎØÇÏ¦ ÖËÏØÕ 
Ñ Ç Û ß Ù Ú Ë Ø × Ô Ú Ç Ý  Ú Ï Ý  Ë Ö × Ê ß Ô Ë Ý
ËÖÏÖÚ×ÙËÏÝ ÚÇÑØÇÚ¦ËÏÖÃÙÜÍÏÇ
ÇÑÄÓÎÓ ÇÌÕØ¦ÄÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÎÔ
ËÑÑÇÛ¦Ø ÙÎÚÜÔÖØÕÈÒÎÓÇÚ Ñ×Ô
ÖËØÏÕßÙÏÇÑ×Ô ÚÕßÝ ÙÚÕÏÞËÃÜÔ
Ñ Ç Ï Ê Î Ó Ï Õ ß Ø Í Ë Ã  Ë Ø Ü Ú Â Ó Ç Ú Ç  Ú ËÒ Ï Ñ ¦  Í Ï Ç  Ú Î Ô  Ö Ø Ç Í Ó Ç Ú Ï Ñ Â  Ò Õ Í ÏÙÚÏÑÂÚÕßÇÐÃÇ® ÖØÕÙÛÁÚËÏÕÑ 
ÓÖÕßÞÕÙËãÔ
ÚÇÑÚÏÑÂÇßÚÂ ÚÎÔÕÖÕÃÇËÃÞË ÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏ ÙÚÏÝ ÇØÞÁÝ ÚÎÝ
ÊËÑÇËÚÃÇÝ ÚÕß  Î ÇÖÜÔÃÇ 
ÑÇÚÁÒÎÐË ÙÚÎ ÊÎÓÏÕßØÍÃÇ ÖÏÙÚÜÚÏÑ×Ô ÏÊØßÓ¦ÚÜÔ ÖÕß ÁÍÏ-

ÔÇÔ ÍÔÜÙÚ¦ ÓË ÚÕ ÄÔÕÓÇ ÚØ¦ÖËàËÝàÄÓÖÏ®  ßÖËØÌÕØÚÜÓÁÔËÝ
ÓËÑÄÑÑÏÔÇÊ¦ÔËÏÇÓËÚ¦ÚÕÚÁÒÕÝ
ÚÎÝÖËØÏÄÊÕßËßÎÓËØÃÇÝÙÚÎÞ×ØÇ ÙÚÇ ÚÁÒÎ ÚÎÝ ÊËÑÇËÚÃÇÝ ÚÕß
  ¬ÇÚËÒËßÚÇ ÇÞØÄÔ Ç ÎÇÖÕÚÃÓÎÙÎÚÜÔÓËÚÕÞ×ÔÚÜÔËßØÜÖÇáÑ×ÔÚØÇÖËà×ÔËÐÇÙÛËÔËÃÑÇÏ
ÖØÕÙËÍ
ÍÍ
ÍÃàËÏÚÎÔÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎÚÜÔ
ÏÇÖÜÔÏÑ×Ô  ËÔ× ÚÜÔ ÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔÇÔÁÑÇÓÉË ÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÚÎÝËÒÈËÚÏÑÂÝ*YLKP[:\PZZL ÚÎÝ
ÖØ×ÚÎÝÖÇÍÑÕÙÓÃÕßÈËÒÎÔËÑÕÆÝ
ËßØÜÖÇáÑÂÝÚØ¦ÖËàÇÝ ÖÕßÇÔÇÑÕÏÔ×ÔËÏÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÖØ×ÚÕß
ÚØÏÓÂÔÕß ËÃÔÇÏÍÔÜÙÚÄÄÚÏÁÞËÏ
ÖØÕÈÒÁÉËÏÝÁÔÇÔÚÏËÖÏÙÌÇÒËÏ×Ô
ÚÎÝ Ú¦ÐËÜÝ ÚÜÔ  ËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔ ÊÕÒÇØÃÜÔ   ËÑÇÚÕÓ ÓßØÃÜÔËßØ× ÚÕÖØ×ÚÕÚØÃÓÎÔÕ 
ÙÞËÊÄÔÚÕÁÔÇÚØ ÚÕÙËÙÆÍÑØ ÙÎ
ÓËÄÙÇÁÛËÙÇÔÑÇÚ¦ÓÁØÕÝÇÓËØ ÑÇÔÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÓËÇÔÚÏÙÚÕÃÞÕß
ÓËÍÁÛÕßÝÞÇØÚÕÌßÒ¦Ñ ÕÊÇÔË ÜÔ 
ßÚÄ ÄÖÜÝÖÇØÇÚÎØËÃ ÚÁÒÕÝ ÚÕ
)SVVTILYN ÚÎÝÁÊÜÙËÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÇÔÇÑÕ Ô×ÙË ÑÁØÊÎ 
ÊÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÃÕß ÊÕÒÇØÃÜÔ  
ÊÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÃÕßËßØ×

Στην αγορά της Ινδ
ν ίας εισέρ
ρχ
χεται η Facebook
a
Την ε σοδό τηςÙËÓÃÇÇÖÄÚÏÝÓËÍÇÒÆÚËØËÝÉÎÌÏÇÑÁÝÇÍÕØÁÝÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝÑÇÚÕÞÆØÜÙËÎ-HJLIVVR 
ÇÔÇÑÕÏÔ×ÔÕÔ
ÔÚ
ÚÇÝÄÚÏÇÍÄØÇÙËÓËØÃÊÏÕÆÉÕßÝ ÙÚÕÔÏÔÊÏÑÄÚËÞÔ
Þ
ÔÕÒÕÍÏÑÄÑÕÒÕÙÙÄ1PV7SH[MVYTZ
3PTP[LKÁÔÇÔÚÏ ÊÏÙ ÊÕÒÇØÃÜÔ 1PV7SH[MVYTZ ÛßÍÇÚØÏÑÂ
ÚÎÝ9LSPHUJL0UK\Z[YYPPLZÑÇÏÊÏÕÏÑÕÆÓËÔ
ÔÎ
ÎÇÖÄÚÕÔ¶ÇÖÄÚÕÆÊËÑÇÏ
ÙÚÕËÐÂÝ¶Ö
ÖÒ
ÒÕßÙÏÄÚËØÕ¦ÔÊØÇÚÎÝ
ÙÃÇÝ ¡ÕßÑÁÝÓÖ¦ÔÏ ÛÇÇÖÕÚËÒÁÙËÏÁÖËÏÚÇÇÖÄÇØÑËÚÁÝÇÖÕÚßÞÎÓÁÔËÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÚÎÔËÖÃÙÎÓÎËÖÏÏÞ
ÞËÏØÎÓÇÚÏÑÂÊÃÕÊÕÚÎÝ
-HJLIVVRÙÚÎÔÔÊÃÇ
1PV7SH[MVYYT
TZÁÞËÏËÏÙÞÜØÂÙËÏÙÚÕÔËÖÏÏÞ
ÞËÏØÎÓÇÚÏÑÄÑÄÙÓÕ
ÚÎÝÔÊÃÇÝ ÏÊÃÜÝÓÁÙÜÚÜÔÊØÇÙÚÎØÏÕÚÂÚÜÔÚÎÝÙÚÕÔÚÕÓÁÇÚÜÔ
ÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×Ô ÑÇÛ×ÝËÃÔÇÏÕ
ÑÕØßÌÇÃÕÝÌÕØÁÇÝÚÎ
ÎÒ
ÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÙÚÎÞ×ØÇ ÖÏÖÒÁÕÔ Î1PV
ËÚÕÏÓ¦àËÏÓÏÇÔÁÇßÖÎØËÙÃÇ ÚÎÔ
1PV4HY[ ÍÏÇÚÎÊÜØË¦ÔÓËÚÇÌÕØ¦ÑÇÚÇÔÇ
ÇÒ
ÒÜÚÏÑ×ÔÇÍÇÛ×ÔÇÖÄ
ÓÏÑØ¦ÓÇÍÇàÏ¦ÙËÙÖÃÚÏÇ ßÚÂ
ÎËÖÁÔÊßÙÎÇÔÇÊËÏÑÔÆËÏÚÎÊÁÙÓËßÙÂÓÇÝÙÚÎÔÔÊÃÇÑÇÏÚÕÔ
ËÔÛÕßÙÏÇÙÓÄÓÇÝÍÏÇÚÎÔËÔÚßÖÜÙÏÇÑÂÓËÚÇÓÄØÌÜÙÎÖÕßÁÞËÏ

ÖØÕÑÇ
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Βλέπουν ισχυρή άνοδο της αγοράς
ακινήτων μετά την πανδημία

Εργα 404 εκατ. για ανέγερση
φοιτητικών εστιών στην Ελλάδα
Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΕΛΕΒΕΓΚΟΥ

Η Ελλάδα θα βρεθεί σε πλεονεκτική θέση, αναφέρει έκθεση της Henley & Partners
Σε πλεονεκτική θέση φαίνεται ότι θα
βρεθεί η ελληνική αγορά ακινήτων
μόλις αρθούν τα μέτρα περιορισμού
των ταξιδιών από και προς άλλες
χώρες και επιστρέψουν οι ξένοι επενδυτές. Στην «εμπροσθοφυλακή» αναμένεται να βρεθεί εκ νέου το πρόγραμμα «χρυσή βίζα», μέσω του οποίου χορηγούνται άδειες παραμονής
στους επενδυτές από χώρες εκτός
Ε.Ε., οι οποίοι προτίθενται να τοποθετήσουν τουλάχιστον 250.000 ευρώ
για την αγορά ακινήτων. Σε έκθεσή
της, η Henley & Partners, εξειδικευμένος σύμβουλος επενδύσεων στην
αγορά κατοικίας μέσω προγραμμάτων
όπως η «χρυσή βίζα», σημειώνει ότι
η πανδημία θα ωθήσει περισσότερους
ιδιώτες επενδυτές υψηλών εισοδημάτων στο να επαναξιολογήσουν την
επενδυτική τους στρατηγική και κυρίως στο πώς θα διασφαλίσουν τα
κεφάλαιά τους και ασφαλώς και τους
οικείους τους, σε περίπτωση μελλοντικών οικονομικών σοκ. Στο πλαίσιο
αυτό, χώρες με επιτυχημένα προγράμματα χορήγησης αδειών παραμονής ή και ιθαγένειας θα βρεθούν
στο επίκεντρο, με την Ελλάδα να βρίσκεται σε εξαιρετικά πλεονεκτική
θέση, ώστε να επωφεληθεί από την
τάση αυτή.
Οπως τονίζει ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας δρ Γιούεργκ
Στέφεν, «η επενδυτική μετανάστευση
είναι μια επικερδής λύση για τους ξένους επενδυτές, αλλά και για τα ίδια
τα κράτη που την εφαρμόζουν. Πολλοί
ιδιώτες υψηλών εισοδημάτων επιλέγουν τα προγράμματα αγοράς ακινήτων των ευρωπαϊκών χωρών διότι
προσφέρουν μια μοναδική επενδυτική
ευκαιρία, η οποία περιλαμβάνει αποδόσεις από την απόκτηση και εκμετάλλευση ακινήτων, τη δυνατότητα
κεφαλαιοποίησης μελλοντικών υπεραξιών και τη δυνατότητα εναλλα-
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Χώρες με επιτυχημένα προγράμματα χορήγησης αδειών παραμονής θα βρεθούν στο επίκεντρο, με την Ελλάδα να

επωφελείται ως ασφαλές καταφύγιο, τονίζει η Henley & Partners.

κτικής κατοικίας ή ακόμα και μιας
δεύτερης ιθαγένειας. Αυτό όμως που
είναι ξεκάθαρο είναι ότι η όποια επιστροφή των επενδυτών αυτών (στην
περίπτωση της Ελλάδας, κυρίως των
Κινέζων επενδυτών, που αποτελούν
το 75%-80% των αιτήσεων χορήγησης
αδειών παραμονής) θα λάβει χώρα
από το τέταρτο τρίμηνο του έτους
και μετά.

Σε στάση αναμονής
Σύμφωνα πάντως με τη Νίκη Σύμπουρα, επικεφαλής της εταιρείας παροχής υπηρεσιών ακινήτων Proprius,
«ο αντίκτυπος της πανδημίας στην
αγορά ακινήτων είναι εμφανής. Αν
και οι συναλλαγές σε προχωρημένο
στάδιο διαπραγματεύσεων προχωρούν έστω με κάποιες καθυστερήσεις,
οι περισσότεροι διεθνείς επενδυτές
υιοθετούν βραχυπρόθεσμα στάση
αναμονής όσον αφορά τις νέες επενδύσεις». Σε ανάλυσή της για λογα-

ριασμό της Cushman & Wakefield,
με την οποία η Proprius έχει στρατηγική συνεργασία στην ελληνική
αγορά, η κ. Σύμπουρα σημειώνει ότι
«περιμένουμε ένα αρκετά χαμηλό
δεύτερο και τρίτο τρίμηνο και ελπίζουμε για ένα τέταρτο τρίμηνο του
2020 με περισσότερο έντονη δραστηριότητα. Σε σχέση με τη χρηματοδότηση ακινήτων, είναι πολύ νωρίς
για να καταγραφεί οποιαδήποτε αλλαγή στους όρους χρηματοδότησης
στην Ελλάδα εφόσον υπάρξει τελικά
κάποια επίδραση», αναφέρει.
Παράλληλα, βέβαια, θα πρέπει να
τονιστεί ότι κινητικότητα εξακολουθεί
να καταγράφεται και από πολλούς
εγχώριους επενδυτές, οι οποίοι συνεχίζουν να αναζητούν ευκαιρίες σε
ακίνητα, μια τάση που αυξάνεται
προοδευτικά κάθε εβδομάδα. Στην
αγορά γραφείων, οι χρήστες έχουν
αναβάλει, τουλάχιστον για τις επόμενες εβδομάδες, τα σχέδια μετακί-

ΑΡΘΡΟ

νησής τους, ενώ εξετάζουν πλέον περισσότερο μισθώσεις μικρής διάρκειας
με ευέλικτους όρους. «Ασφαλώς υπάρχουν και θετικές επιδράσεις της κρίσης
αυτής, καθώς παρατηρήσαμε ότι τα
μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας
έχουν επιταχύνει την εφαρμογή των
ψηφιακών τεχνολογιών σε πολλές
πτυχές της επιχειρηματικότητας, ενώ
η μεγαλύτερη χρήση της τεχνολογίας
προσελκύει το ενδιαφέρον των χρηστών γραφείων», τονίζει η κ. Σύμπουρα. Οι τομείς λιανικής (εμπορικά
καταστήματα) και φιλοξενίας (ξενοδοχειακά ακίνητα) είναι ασφαλώς οι
περισσότερο πληγέντες, όπως άλλωστε και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές
αγορές. Οσον αφορά τον τομέα της
εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics),
αφενός αντιμετωπίζει δυσκολίες λόγω
της αναστολής παραδόσεων αγαθών
από το εξωτερικό, αφετέρου η αυξανόμενη ζήτηση στο ηλεκτρονικό
εμπόριο λειτουργεί θετικά.

Για τη Δευτέρα 18 Ιουνίου έχει οριστεί
η καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο
της κατασκευής φοιτητικών εστιών
και λοιπών εκπαιδευτικών και ερευνητικών εγκαταστάσεων σε Βόλο
και Λαμία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Πρόκειται για έργο, με κόστος
επένδυσης 94 εκατ. ευρώ, του οποίου
την εκκίνηση της διαγωνιστικής διαδικασίας σήμανε η δημοσίευση της
σχετικής διακήρυξης στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Το συγκεκριμένο έργο, που θα υλοποιηθεί ως Σύμπραξη Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), είναι μία από τις
συνολικά τρεις αντίστοιχες αναπτύξεις που προχωρούν παρά την επιδείνωση του οικονομικού κλίματος
λόγω κορωνοϊού, διαθέτοντας συνολικό προϋπολογισμό περίπου 404
εκατ. ευρώ.
Το έργο ΣΔΙΤ του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, για το οποίο καλούνται
οι ενδιαφερόμενοι να δώσουν το
«παρών» στον διαγωνισμό, περιλαμβάνει την αξιοποίηση δύο εκτάσεων
88 στρεμμάτων και 26 στρεμμάτων,
σε Βόλο και Λαμία. Η πρώτη από τις
δύο εκτάσεις, στη Νέα Ιωνία Βόλου,
ανήκε στη Βαμβακουργία Α.Ε., έχοντας περιέλθει στην κυριότητα του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η παρέμβαση προβλέπει την κατασκευή
πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων,
σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ, σχολής
ΑΜΕΚ, φοιτητικών εστιών με δυναμικότητα έως 1.000 άτομα, και πολυχώρο πολιτισμού, χώρους αναψυχής και πρασίνου. Η έτερη έκταση
στη Λαμία, επιφάνειας 26 στρεμμάτων, περιλαμβάνει την κατασκευή
εκπαιδευτικών υποδομών, φοιτητικών εστιών, φοιτητική λέσχη και
άλλες κοινόχρηστες εγκαταστάσεις.
Κατά πληροφορίες, ενδέχεται οι υποψήφιοι που θα προεπιλεγούν κατά
την πρώτη φάση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος να υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές την άνοιξη του
2021.
Το δεύτερο νεότερο έργο της κα-

τηγορίας της φοιτητικής στέγης προέρχεται από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Είναι προϋπολογισμού 105,5 εκατ. ευρώ και η εκκίνηση της διαδικασίας εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, που εκτιμάται ότι
θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατάθεση δεσμευτικών προσφορών
το τρίτο τρίμηνο του 2021, αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στο
φετινό καλοκαίρι. Το εν λόγω έργο
ΣΔΙΤ περιλαμβάνει την υλοποίηση
κτιρίων φοιτητικών εστιών, πανεπιστημιακών κατοικιών, χώρων σίτισης, κεντρικής βιβλιοθήκης και
ερευνητικού κέντρου Αριστείας σε
Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή και Ξάνθη.
Το τρίτο project που περιλαμβάνει
την κατασκευή δύο συγκροτημάτων
φοιτητικών κατοικιών σε Ρέθυμνο
και Ηράκλειο και την αποπεράτωση
του Αμφιθεάτρου της Πανεπιστημιούπολης του Ρεθύμνου, με προϋπολογισμό της τάξεως των 205 εκατ.
ευρώ, είναι και το πιο προχωρημένο.
Κι αυτό, διότι έχουν, ήδη, εκδηλώσει
ενδιαφέρον επτά σχήματα («Ακτωρ»,
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Intrakat, «Μυτιληναίος»-ΑΤΕΣΕ, «Αβαξ», «Θεμέλη» και
«Αρχιρόδον»), από τα οποία ενδέχεται
ότι θα ζητηθεί η υποβολή δεσμευτικών προσφορών ενδεχομένως την
άνοιξη του 2021, όπως αναφέρουν
οι πληροφορίες. Νωρίτερα, το φετινό
καλοκαίρι υπολογίζεται ότι θα ξεκινήσει ο ανταγωνιστικός διάλογος,
η διαδικασία –θα ακολουθηθεί για
το σύνολο των ΣΔΙΤ φοιτητικών κατοικιών– κατά την οποία, μέσω προτάσεων και μελετών των υποψηφίων,
οριστικοποιείται ο βασικός σχεδιασμός του έργου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο χρηματοδοτικό μοντέλο
των συγκεκριμένων έργων και για
τον σκοπό αυτό πραγματοποιούνται
προκαταρκτικές συζητήσεις μεταξύ
στελεχών της κυβέρνησης και του
οργανισμού. Παρά την πανδημική
κρίση, το ενδιαφέρον των τεχνικών
εταιρειών για τα συγκεκριμένα έργα
εμφανίζεται να είναι ισχυρό.

/ Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ

Επανεκκίνηση στην αγορά ακινήτων: απαιτούμενα μέτρα
Τονίσαμε πρόσφατα την ανάγκη
της κοινής, συλλογικής και αμφίδρομης προσπάθειας μεταξύ κράτους, πολιτείας ευρύτερα και πολιτών για επανεκκίνηση της οικονομίας, υπό τον φακό των πενιχρών
επιπλέον δυνατοτήτων του κράτους,
με σκοπό την αποφυγή της χρεοκοπίας.
Ποια είναι τα μέτρα που μπορεί
η πολιτεία να λάβει έτσι ώστε να
βοηθηθεί ο τομέας των ακινήτων,
μιας και αποτελεί την κύρια δύναμη
επανεκκίνησης της οικονομίας ενόψει του γεγονότος ότι ο τουρισμός
είναι προς το παρόν εκτός μάχης;
Ένα μέτρο το οποίο δεν έχει
άμεση δημοσιονομική επιβάρυνση
είναι η εισαγωγή του κινήτρου για
μηδενική καταβολή φόρου κεφαλαιουχικών κερδών κατά την πρώτη
πώληση του ακινήτου, νοουμένου
ότι η επένδυση γίνει εντός της περιόδου Μαΐου 2020 και Δεκεμβρίου
2021 και η πρώτη πώλησή του σημειωθεί μετά παρέλευση επτά ετών.
Επιπλέον, αν το ακίνητο δηλωθεί
ως εισοδηματικό ακίνητο, τότε τα
ενοίκια να απαλλάσσονται από τον
φόρο εισοδήματος για περίοδο δύο
ετών από την ημέρα που αποκτά
σύνδεση με το ηλεκτρικό ρεύμα.
Αυτό το κίνητρο θα λειτουργήσει
ως ακολούθως:
Το κράτος θα εισπράττει κατά
την διενέργεια της επένδυσης σήμερα, ΦΠΑ ή/ και μεταβιβαστικά
τέλη ως ισχύει σήμερα και φόρο κεφαλαιουχικών κερδών ή φόρο εισοδήματος ή εταιρικό φόρο ως ισχύει
κατά περίπτωση. Άρα θα έχει άμεση
ενίσχυση των κρατικών ταμείων.
Η γκάμα των πωλητών (developers, ιδιώτες, ταμεία κλπ) παίρνουν
ένα μεγάλο προωθητικό έλκυσης








Ένα άλλο μέτρο το οποίο
πρέπει να εφαρμοστεί,
είναι η ηλεκτρονική διαχείριση ολόκληρου του
συστήματος πολεοδομικής αδειοδότησης.
αγοραστών και ταυτόχρονα ψηλό
ποσοστό επιτυχούς κλεισίματος
συμφωνίας.
Ενθαρρύνεται η κατακράτηση
των νέων επενδύσεων για τουλάχιστον επτά έτη με αποτέλεσμα να
μην υπάρχει ο κίνδυνος άτακτου
πλημμυρίσματος της αγοράς με μονάδες που θα ασκούν πιέσεις στις
τιμές των ακινήτων, δίνοντας έτσι
μεγάλο χρονικό διάστημα στην οικονομία να ενδυναμωθεί αισθητά.
Η φοροαπαλλαγή εισοδήματος
από ενοίκια αυτών των επενδύσεων
για δύο έτη θα έχει τρία κύρια οφέλη.
Πρώτον, αποτελεί από μόνο του κίνητρο επένδυσης καθώς σχεδόν εξισώνει το αρχικό ποσοστό απόδοσης
με το τελικό. Δεύτερον, θα αναπτύξει
την γκάμα ενοικιαζόμενων ακινήτων
παρέχοντας την ευκαιρία σε ενοικιαστές (ιδιώτες και επιχειρήσεις)
να επωφεληθούν από χαμηλότερα
ενοίκια. Τρίτον, δημιουργεί κάποιες
καλύτερες προϋποθέσεις για δήλωση
ενοικίων – κάτι στο οποίο σαν χώρα
φαίνεται να πάσχουμε.
Ένα μέτρο το οποίο μπορεί να
έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο στα
δημόσια ταμεία, αλλά και στην πραγματική οικονομία, είναι η εφαρμογή
μιας σωστής πολεοδομικής αμνηστίας. Το μέτρο πρέπει να είναι απλό,
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μεία, αλλά και στην πραγματική οικονομία, είναι η εφαρμογή μιας σωστής πολεοδομικής αμνηστίας.
εύκολα κατανοητό, εύκολα εφαρμόσιμο και να μην θυμίζει σχεδόν
τίποτε από την προηγούμενη πολεοδομική αμνηστία η οποία και
απέτυχε. Ένα σωστό μέτρο θα έχει
τα ακόλουθα άμεσα αποτελέσματα:
- Θα εισρεύσουν σοβαρά χρήματα
στα δημόσια ταμεία για κάλυψη πολεοδομικών παρανομιών.
- Θα ξεκλειδώσει «κλειδωμένα»
ακίνητα που λόγω των παρανομιών
αυτών έχουν ληγμένες πολεοδομικές
άδειες, ληγμένες άδειες οικοδομής,
μη εξασφαλισμένα πιστοποιητικά
τελικών εγκρίσεων και άρα αδυναμία
εξασφάλισης ξεχωριστών τίτλων
ιδιοκτησίας. Επιπλέον θα εξανεμίσουν την παραδοξότητα ασυμβατότητας μεταξύ παρανομίας υποστατικών και αδειών λειτουργίας
ως επιχειρήσεων ή/ και υποστατικών
διαμονής.
Η συνεπακόλουθη έκδοση ξεχωριστών εκσυγχρονισμένων τίτλων

ιδιοκτησίας θα έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην οικονομία
αλλά και κατακόρυφη αύξηση στην
ποιότητα των εξασφαλίσεων των
χρηματοδοτήσεων.
Για επιτυχία του μέτρου, θα πρέπει να υπάρχει μικρός αριθμός ευδιάκριτων κατηγοριών με το ανάλογο
χρηματικό πρόστιμο και το πιστοποιητικό να εκδίδεται σε μερικές
μέρες.
Ένα άλλο μέτρο το οποίο πρέπει
να εφαρμοστεί και πιστεύω ωρίμασε
η ώρα, είναι η ηλεκτρονική διαχείριση
ολόκληρου του συστήματος πολεοδομικής αδειοδότησης. Θυμάμαι πως το
2013, υπό το φως της τότε κρίσης, είχα
εισηγηθεί η αδειοδότηση να γίνεται
σε συνθήκες τεχνολογίας «cloud»,
όπου η κατάθεση σχεδίων και η υποβολή αίτησης άδειας να γίνεται ηλεκτρονικά και το κάθε Τμήμα και Υπηρεσία να ενεργούν με παράλληλη εργασία η οποία μάλιστα να είναι και δια-

φανής προς τους μελετητές και στους
αιτητές.
Τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής διαχείρισης είναι πολυάριθμα,
μερικά από τα οποία είναι:
Η διαδικασία είναι διαφανής.
Άρα ανά πάσα στιγμή όλοι οι εμπλεκόμενοι γνωρίζουν σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπόθεση και ποιος
εργάζεται πάνω της.
Επιτυγχάνεται επίσπευση της
διαδικασίας με αποτέλεσμα οι άδειες
να εκδίδονται σε κλάσμα του χρόνου που απαιτείται σήμερα.
Μείωση στον χρόνο αδειοδότησης μέσω μιας «bullet proof»
ηλεκτρονικής διαδικασίας επιτρέπει
έγκαιρη αντί ετεροχρονισμένη κατασκευή έργων, φέρνει σε πιο συγχρονισμένη φάση τον οικονομικό
με τον κατασκευαστικό κύκλο μειώνοντας τη μεγάλη χρονική υστέρηση μεταξύ των δύο, ελαχιστοποιεί τους κινδύνους αθέτησης δανειακών υποχρεώσεων από δανειολήπτες, για να αναφέρω μόνο μερικά.
Αποφεύγεται το τύπωμα τόνων
χαρτιού ανά έτος από τους μελετητές και δη κάθε φορά που απαιτείται κάποια αλλαγή. Οι αλλαγές
θα γίνονται και αυτές σχεδόν αμέσως και ηλεκτρονικά.
Αποφεύγεται το χάσιμο φακέλων,
σχεδίων και εγγράφων.
Επιτυγχάνεται η ομοιομορφία
των αιτήσεων αδειοδότησης μεταξύ
των πολεοδομικών αρχών, κάτι που
μέχρι σήμερα προκαλεί αχρείαστη
σύγχυση και άγχος μεταξύ των μελετητών.
Θα μπορεί το κράτος, οι Τοπικές
Αρχές, αλλά και οι ίδιοι οι αιτητές
να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή ποιες άδειες τους έχουν λήξει και ποιων

επίκειται η λήξη τους, έτσι ώστε
έγκαιρα να προβαίνουν στις δέουσες
ενέργειες.
Μέσω ειδικών φίλτρων ελεγχόμενης πρόσβασης θα μπορούν επαγγελματίες του κλάδου έναντι συνδρομής προς το κράτος, να διενεργούν ελέγχους (στο βαθμό που θα
τους επιτρέπεται) για το τι ισχύει
για ακίνητα στα οποία έχουν επαγγελματική εμπλοκή. Αυτό θα ελαχιστοποιήσει την ενόχληση λειτουργών, αλλά ακόμη πιο σημαντικό, θα
ενισχύσει τη διαφάνεια στην αγορά
και στην ποιότητα παρεχόμενων
υπηρεσιών.
Η προστιθέμενη αξία της σύντμησης χρόνου και του αδιάβλητου
της διαδικασίας στην οικονομία
είναι τεράστια σε οικονομικούς
όρους και σε όρους διεθνούς αξιοπιστίας.
Κατά ανάλογο τρόπο και στο βαθμό που μπορεί να ψηφιοποιηθεί, θα
πρέπει να λειτουργήσει και η διαδικασία έκδοσης ξεχωριστών Τίτλων
Ιδιοκτησίας. Τα πλεονεκτήματα
τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και
σε επίπεδο διεθνούς αξιοπιστίας και
ανταγωνιστικότητας, αλλά και σε
επίπεδο αύξησης της πιστοληπτικής
ικανότητας των δανειοληπτών είναι
τεράστια.
Στα πιο πάνω καταλυτικό ρόλο
θα παίξει το Υφυπουργείο Έρευνας,
Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Απαιτείται δε η συνεισφορά
της πολιτείας έτσι ώστε να εφαρμοστεί αμέσως η ψηφιακή υπογραφή
και πιστοποίηση για να ανοίξει επιτέλους η λεωφόρος στη νέα εποχή.

Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS, είναι
CEO της APS Andreou Property Strategy
- Chartered Surveyors.
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«Ο Κόσμος της Κύπρου», όλοι εμείς
Η δημιουργία του ήταν αποτέλεσμα μιας επιτακτικής εσωτερικής ανάγκης του καλλιτεχνη
Της ΕΛΕΝΗΣ Σ. ΝΙΚΗΤΑ
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Το άσπρο και το μαύρο,
λοιπόν, με όλες τις μεταξύ τους τονικές διαβαθμίσεις, αποτέλεσαν τα
βασικά χρώματα του έργου. Σ’ αυτά τα δύο χρώματα πρόσθεσε ως τρίτο ένα γεώδες καφέ για
να δώσει στη σύνθεση
την αναγκαία ζεστασιά
και για να συμβολίσει τη
γη που δένει τον Κύπριο
χωρικό με τη ζωή.
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>¦²x¤©-RvkÝ¦²¸Æw
¸~Ñ{³+Ã>_n_kÝ¦²
¸w¸´å×{³³ÑØVÐ{¨Ò³i~É³å¶¨ÑKÉË.TÉÙËÈÐÉ³ÈÐ×{³i³Ê³È_¦Ã
¦_ÛËÙÑÂÉ~ÑÜÜ{³ÉT{~ÒÐÑÚÊÐÑ³Ñ³(Ño~Ö¨{ÈÐÒ{
¸®w®¸(¨³³Ò³iÉ³i
ÙiÐ{È¨oËÑ³ÈÈÉËÈÑÍ~ÊØ
0ÓTiØÖ¨È~Ñ{Ù{É³ÓÜÉÉ
¨³ØÙ{ÉÈÚÈ³ÊØ³ÈlÆw
m(ioÓØ³iØÚÉÐÑ³o¨Ñ×ËÑØ³ÈÑ³ÓÜÉÑ³³Ë~Ñ{³

ÑÚ¨{³{TÉË³iØÖ¨ÈV
³ÑËÑÙÉ¨ÒÚiÉÑÉ¨{o¨ÒÉ{VÑÜÜÒÑÉ¨ÐiÉÖÉ{ 
Ço¨Ñ×{~Ê³ÈÉ³{ÒÇÉ{³³È{~ÌV~ÑÚÜ{~Ì~Ñ{ÐiÐÉ{Ñ~Ì(Ñ¨ÈËÑÉ³Ó¨o³ÈÉÑ³Ð{~ÓØ
É~ÚÓÉ{Ø³iÉÈ~ËÑVåÚÊÑ
~Ñ{ÙËV~ÑÚØ~Ñ{ÉÐÑÙ{~ÓØÉ~ÚÓÉ{Ø³iÖ¨~Ñ{³
ÉÂ³É¨{~Ì0{ÐÊÚi~ÉÐÉ³¨ÑKÉËå~ÑÙiÐËÑØåÚi¬®
~Ñ{ÐÉ³å¨{³ÉË¨ÑÐÐÒ³V0ÉT~Ñ{ {³iÐ³iØÈ¨{Ñ~ÊØÛiÐ~¨Ñ³ËÑØ´

ÞØÜÓÇÚÏÑÂËÖÁÔÊßÙÎÚÕßÁØÍÕßÖØÕÈÒÎÓ¦ÚÏÙËÏÊÏÇÃÚËØÇÚÕÔ
ÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÀÙÚËØÇÇÖÄÖÕÒÒÁÝÙÑÁÉËÏÝÑÇÏÊÕÑÏÓÁÝÑÇÚÁÒÎÐËÙÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎÔÇÙßÓÈÏÈ¦ÙËÏ
ÚÎÔÇÏÙÛÎÚÏÑÂÚÕßÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÓË
ÚÎÔËÐÜÚËØÏÑÂÇÒÒ¦ÑÇÏËÙÜÚËØÏÑÂ
ÇÒÂÛËÏÇÚÕßÑÄÙÓÕßÇßÚÕÆ´ÚÙÏ
ËÖÁÒËÐËÜÝÈÇÙÏÑ¦ÞØ×ÓÇÚÇÚÕ
ÓÇÆØÕÑÇÏÚÕ¦ÙÖØÕ¡ÇÆØÕÑÇÏ
¦ÙÖØÕÊËÔÂÚÇÔÑÇÏÚÇÞØ×ÓÇÚÇ
ÚÎÝËÔÊßÓÇÙÃÇÝÚÕßÒÇÕÆÖÕßÚÇ
ÌÕØÕÆÙËÜÝËÖÏÈËÈÒÎÓÁÔÇÇÖÄ
ÚÕÔÄÓÕÞØ×ÓÇÚÇÍÏÇÚÕßÝØÇÍÏ¦ÊËÝ®"©ÑÄÙÓÕÝÚÎÝ ÆÖØÕß
ÇÏ×ÔËÝÁÓÇÛËÔÇàËÏÇÖÒ¦ÑÇÏÒÏÚ¦ÞÜØÃÝÚØÇÔÚÇÞÚ¦ÙÚÕÒÃÊÏÇÑÇÏ
ÖÕÒßÚÁÒËÏËÝØÕÙÖ¦ÛÎÙËÔÇÊÏÇÚÎØÂÙËÏÄÒËÝÚÏÝÏÊÏÄÚÎÚËÝÚÎÝ
ÌßÒÂÝÚÕßÑÇÏÔÇßÖ¦ØÐËÏËÔÏÙÞÆÕÔÚÇÝÚÏÝÊÏÑÁÝÚÕßËÛÔÏÑÁÝÖÇØÇÊÄÙËÏÝ¬Õ¦ÙÖØÕÑÇÏÚÕÓÇÆØÕ
ÒÕÏÖÄÔÓËÄÒËÝÚÏÝÓËÚÇÐÆÚÕßÝ
ÚÕÔÏÑÁÝÊÏÇÈÇÛÓÃÙËÏÝÇÖÕÚÁÒËÙÇÔ
ÚÇÈÇÙÏÑ¦ÞØ×ÓÇÚÇÚÕßÁØÍÕß»
ÇßÚ¦ÚÇÊÆÕÞØ×ÓÇÚÇÖØÄÙÛËÙË
ÜÝÚØÃÚÕÁÔÇÍË×ÊËÝÑÇÌÁÍÏÇÔÇ
Ê×ÙËÏÙÚÎÙÆÔÛËÙÎÚÎÔÇÔÇÍÑÇÃÇ
àËÙÚÇÙÏ¦ÑÇÏÍÏÇÔÇÙßÓÈÕÒÃÙËÏÚÎ
ÍÎÖÕßÊÁÔËÏÚÕÔ ÆÖØÏÕÞÜØÏÑÄ
ÓËÚÎàÜÂ
¡ËÚÕÙßÔÕÖÚÏÑÄÇÒÒ¦ÕÐßÊËØÑÁÝÙÞÁÊÏÕÚÎÔ¦ØÔÎÙÎÑ¦ÛË
ÊÏÎÍÎÓÇÚÏÑÕÆÖËØÏÍØÇÌÏÑÕÆÂ
ÊÏÇÑÕÙÓÎÚÏÑÕÆÙÚÕÏÞËÃÕßÑÇÏÚÎ
ÞØÜÓÇÚÏÑÂÒÏÚÄÚÎÚÇÕàÜÍØ¦ÌÕÝ
ËÖÏÑËÔÚØ×ÛÎÑËÙÚÎÔÕßÙÃÇÚÕß
ÑÄÙÓÕßÇßÚÕÆÑÇÏÙÚÎÔÖØÕÈÕÒÂ
ÚÕßËÙÜÚËØÏÑÕÆÑÇÏÖÔËßÓÇÚÏÑÕÆ
ÖËØÏËÞÕÓÁÔÕßÚÕßÛÁÓÇÚÄÝÚÕß
ÚÕÚÁÒÕÝÚÕß ÕÏÇÓÇÔÚÂÝ
ÙÚÇÓ¦ÚÎÙËÔÇËØÍ¦àËÚÇÏÖ¦ÔÜÙÚÕ
ÁØÍÕÏÁÍÔÜÙËÄÚÏÂÚÇÔÎÙÚÏÍÓÂÍÏÇÔÇÇÖÕÚØÇÈÎÞÚËÃÍÏÇÚÃÚÕ
ÁØÍÕËÃÞËÇÖÕÑÚÂÙËÏÚÎÊÆÔÇÓÎ
ÑÇÏÚÎÔÇßÚÕÔÕÓÃÇÔÇÙßÔËÞÃÙËÏ

ÚÎÊÏÑÂÚÕßÇÔËÐ¦ØÚÎÚÎàÜÂÙ»
ÁÔÇÙßÔËÞÂÖÏÇÊÏ¦ÒÕÍÕÓËÚÕÔ
ÛËÇÚÂÃÔÇÏÙÇÌÁÝÄÚÏÕÏÇÓÇÔÚÂÝÔÇËÐßÖÎØËÚÂÙËÏÓÏÇÏÊÁÇ
ÔÇÓÕØÌÕÖÕÏÂÙËÏÚÕÖÔËÆÓÇÓÏÇÝ
ËÖÕÞÂÝÑÇÏËÔÄÝÑÄÙÓÕß

Η επιστροφή του έργου
ÚÕÆØÑÏÑÎËÏÙÈÕÒÂÙÚÕÔÎÙÃ
ÚÕ ÇÔÇÚ¦ØÇÐËÚÎÓÇÑ¦ØÏÇ
ÎØËÓÃÇÚÕßÑÄÙÓÕßÚÎÝ ÆÖØÕß
¬ÕÁØÍÕÇßÚÄÖÕßÕÏÇÓÇÔÚÂÝ
ÖØÄÒÇÈËÑÇÏÊÎÓÏÕÆØÍÎÙËÚÎÔÑÇÚ¦ÒÒÎÒÎ×ØÇÓËÚÇÚØÁÖËÚÇÏÚ×ØÇ
ÙËÓÏÇÑÏÈÜÚÄÙ»ÁÔÇÓÔÎÓËÃÕÖÕß
ÓÇÝÊÁÔËÏÓËÚÕÔÇÔÄÛËßÚÕÇßÚÄ
ÑÄÙÓÕÖÕßÖÒ¦ÚßÔËÚÕÇÃÙÛÎÓÇ®ÚÕßÖÕÏÎÚÂÍÏÇÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
¬ÕßËÌÁØÎÇÖÄÚÕÔÕÖÕÃÕÄÖÜÝ
ÕÓÕÒÕÍËÃÕÏÇÓÇÔÚÂÝÊÇÔËÃÙÚÎÑËÚÕÔÚÃÚÒÕÚÕßÁØÍÕß
¬Õ ¡ÇãÕß¶ÕßÔÃÕß
ÕÏÇÓÇÔÚÂÝÛÇËÑÛÁÙËÏÍÏÇÖØ×ÚÎ
ÌÕØ¦ÚÕÁØÍÕÙÚÕ¡ÕßÙËÃÕÇáÑÂÝ
¬ÁÞÔÎÝÙÚÎËßÑÜÙÃÇÁÑÛËÙÎ
ÛÇÓËÚÇÚØÇÖËÃÙËÒÇáÑÄÖØÕÙÑÆÔÎÓÇ©ÔÊØÁÇÝ²ØÏÙÚÕÌÃÊÎÝÛÇ
ÚÕÞÇØÇÑÚÎØÃÙËÏÜÝÚÎÔÇÔÇÙÆÔÛËÙÎÑÇÏËÖÕÖÚËÃÇÚÎÝËÛÔÏÑÂÝ
ÚÇßÚÄÚÎÚÇÝ®´ÔÇÞØÄÔÕÇØÍÄÚËØÇÚÕ ÚÕÁØÍÕÛÇÖÇØÕßÙÏÇÙÛËÃÙÚÎÔÛÔÏÑÂÏÔÇÑÕÛÂÑÎÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÑÇÏÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇ
ÛÇÇÖÕÑÚÎÛËÃÇÖÄÚÕ¬ËÒÒÄÍÒËÏÕ
¾ÊØßÓÇÃÔËÚÇÏÄÓÜÝÙÚÕÔÏÇÓÇÔÚÂÖØÕÌÕØÏÑÂßÖÄÙÞËÙÎÄÚÏÚÕ
ÁØÍÕÛÇËÖÇÔÇÖÇÚØÏÙÚËÃÄÚÇÔÕÏ
ÙßÔÛÂÑËÝËÖÏÚØÁÉÕßÔÚÎÔÇÙÌÇÒÂ
ËÖÏÙÚØÕÌÂÚÕßÙÚÕÔÎÙÃÂÓËØÇ
ÚÕÁØÍÕÞ¦ØÏÝÙÚÎÙßÓÌÜÔÃÇÚÕß
ÊØÆÓÇÚÕÝËÈÁÔÚÎÓËÚÕ¬ËÒÒÄÍÒËÏÕ¾ÊØßÓÇËÖÁÙÚØËÉËÙÚÎÔ
ÖÇÚØÃÊÇÚÕßÖÁÙÚØËÉËÍÏÇÔÇ
ÓÏÒÂÙÕßÔÕÏÓÕØÌÁÝÄÖÜÝÒÁËÏÕ
ÊÎÓÏÕßØÍÄÝÚÕßÍÏÇÚÎÙÕÌÃÇÚÕß
ÑÄÙÓÕßÚÕßÝ

ÉKÓ³É{Ø({Ñ~ÚÊ~i
É×Ñ¨ÐÌÇÉ{³iÐÚÉËÑÛ{~Ñ{ÐÒ³(ÉÈÐÑ³{~ÊØÙ{~³iËÑØ~Ñ{ÉÈTÑ¨{³ÉË³i{~oÓÉ{Ñ³È
~ÑÜÜ{³ÓTio{Ñ³iÈÉ¨oÑËÑ~Ñ{
ÒÙÉ{Ñ
Η κα Ελένη Σ. Νικήτα είναι επιμελήτρια
της Κυπριακής Συλλογής της
Λεβεντείου Πινακοθήκης.
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Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Π Ρ Ο ΤΑ Σ Ε Ι Σ

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

EΞΙ ΒΙΒΛΙΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΕΞΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

Χέρια,
η «πολυσύχναστη
διασταύρωση»

Υ

Επιμέλεια: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ

Για ακόμη ÓÃÇËÈÊÕÓ¦ÊÇÑÇÏËÔ×ÕÏÞ×ØÕÏÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÖÇØÇÓÁÔÕßÔÇÑÄÓÎ
ÑÒËÏÙÚÕÃÎ ®ÙßÔËÞÃàËÏÔÇÙÇÝÖØÕÚËÃÔËÏÈÏÈÒÃÇ ÆÖØÏÜÔÙßÍÍØÇÌÁÜÔ
ÇÔÚÃÍÏÇÁÐÏËÑÊÎÒ×ÙËÏÝÒÖÃàÕßÓËÄÚÏ
ÓËÚÎÞÇÒ¦ØÜÙÎÚÜÔÓÁÚØÜÔÙÚÇÊÏÇÑ¦
ÛÇÇØÞÃÙÕßÔÔÇËÖÏÙÚØÁÌÕßÔÑÇÏÚÇ
Ö¦ÙÎÝÌÆÙËÜÝÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑ¦ÛË¦ÓÇÚÇ

Ανδρεας Μαππούρας
(επιμ. Κώστας Κατσώνης)
ΟΙ ΠΟΙΗΤΑΡΙΚΕΣ ΦΥΛΛΑΔΕΣ.
122 ΦΥΛΛΑΔΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ
ΚΑΙ ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ
É~Ù Ù¨ÈÐÑåÙ¨ÓÑÒÈ¨ÑV
Ο Ανδρέας ¡ÇÖÖÕÆØÇÝÍËÔÔÂÛÎÑËÙÚÎÔ
ØÇÊÃÖÖÕßÚÕ ÑÇÏÖÁÛÇÔËÚÕ 
ÑÇÏÇÖÄÖÕÒÆÓÏÑØÄÝ¦ØÞÏÙËÔÇÊÕßÒËÆËÏÙËÊÏ¦ÌÕØËÝËØÍÇÙÃËÝÔ×ØÏÙË
ÚÕßÝÖÕÏÎÚ¦ØÎÊËÝÔÇÙÚ¦ÙÎÑÇÏ²ÇØ¦ÒÇÓÖÕ³àÏÔÕÕÏÕÖÕÃÕÏÚÕÔËÖÎØÁÇÙÇÔËÑÃÔÎÙËÇÖÄÚÕ ÔÇÍØ¦ÌËÏÊÏÑ¦ÚÕßÒÇáÑ¦ÖÕÏÂÓÇÚÇÖÕßÚÇ
ÚÆÖÜÔËÙËÌßÒÒ¦ÊËÝÑÇÏÚÇÖÕßÒÕÆÙËÙËÖËØÏÕÊËÃËÝÚÕßÙËÕÒÄÑÒÎØÎÚÎ
ÆÖØÕÍÏÇÔÇËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏÚÇÖØÕÝÚÕ
àÎÔÍÏÇÚÎÔÖÕÒßÓËÒÂÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦ÚÕß
ÎÚËÒËßÚÇÃÇÚßÖ×ÛÎÑËÚÕ ÚÕÔ
ÕÍÑ×ÊÎÚÄÓÕÖÕßËÐÁÊÜÙËÚÕ¾ÊØßÓÇ
ÔÊØÁÇÝ¡ÇÖÖÕÆØÇÝÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÌßÒÒ¦ÊËÝÚÕßÔÊØÁÇ¡ÇÖÖÕÆØÇÖÕßÇÖÕÚËÒÕÆÔÚÎÔÖÕÏÎÚÏÑÂ
ÑÇÚÇÍØÇÌÂÚÎÝÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝàÜÂÝÑÇÏ
ÚÎÝÏÙÚÕØÃÇÝÚÎÝ ÆÖØÕßÙÚÕÔÄ
ÇÏ×ÔÇÄÖÜÝÚÏÝËÃÊËÑÇÏÚÏÝÁàÎÙËÕ
ÇÖÒÄÝÑÄÙÓÕÝ

Αιμίλιος Σολωμού
ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΙΣΗ ΕΚΔΙΚΗΣΗ
É~Ù)ÈTo{ÌØ
Το ιστορικό ÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÚÕßÏÓÃÒÏÕßÕÒÜÓÕÆËÃÔÇÏÁÔÇÖÕÒßÓËØÁÝÑÇÏ
ÖÕÒßÖØÄÙÜÖÕÁØÍÕÖÕßÊÏÇÚÎØËÃàÜÔÚÇÔÄÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕßÇÔÇÍÔ×ÙÚÎ
ÓÁÞØÏÚÁÒÕßÝÚÕÁØÍÕÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝÐËÑÏÔ¦ËÏÓËÖÒÇÃÙÏÕÚÎÔÖËØÃÌÎÓÎ
ÙÌÇÍÂÙÚÕÂÒËÙÏÑÇÏÚÎÒÎÙÚÕÙßÓÓÕØÃÇÚÜÔØÈÇÔÏÚ¦ÑÎÊÜÔ¥ÙÚÄÙÕ
ÎÏÙÚÕØÏÑÂÇÌËÚÎØÃÇÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝËÖËÑÚËÃÔËÚÇÏÑÇÏ
ÙßÓÖÒÁÑËÚÇÏÓËÚÕÙÂÓËØÇ¬ÕÈÏÈÒÃÕ

ËÃÔÇÏÁÐßÖÔÇÊÕÓÎÓÁÔÕÙËÑËÌ¦ÒÇÏÇ
ÑÇÏßÖÕÑËÌ¦ÒÇÏÇÖÕßÚÕÑÇÛÁÔÇÖÇÃàËÏ
ÚÕÔÊÏÑÄÚÕßØÄÒÕÙÚÇÄÙÇËÐÏÙÚÕØÕÆÔÚÇÏÙÚÕÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇ¬ÕÁØÍÕÇßÚÄ
ÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÜÓÂÚÎÙÆÍÞØÕÔÎÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏÐËÌËÆÍËÏ
ÇÖÄÚÇÙÚËÔ¦ÑßÖØÏÇÑ¦ÙÚËÔ¦ÖÒÇÃÙÏÇ
ÚÎÝÑßÖØÏÇÑÂÝÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝÊÃÔÕÔÚÇÝ
ÖÇÔËÒÒÂÔÏÇÑÇÚÇØÞ¦ÝÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÕß

Ηλίας Παντελίδης
ΒΙΩΜΑΤΑ ΚΥΠΡΟΣ 1974
É~Ù ÜËÑØ {×ÑËÈ
Μπορούν να ÍØÇÌÕÆÔÏÙÚÕØÃËÝÖØÕÙÜÖÏÑÁÝÞÜØÃÝÑ¦ÒßÉÎÚÎÔÙÚÕØÃÇÔÇ
ÖËØÏÍØÇÌÕÆÔÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚÇÇÍÜÔÃËÝÖØ¦ÍÓÇÚÇÖÕßÎËÖÃÙÎÓÎÙÚÕØÃÇ
ÖÕÚÁÊËÔÛÇÑÇÚÇÍØ¦ÉËÏßÚÁÝÇÑØÏÈ×ÝÚÏÝÏÙÚÕØÃËÝÖËØÏÍØ¦ÌËÏÕÒÃÇÝ
ÇÔÚËÒÃÊÎÝÙÚÕÈÏÈÒÃÕÚÕßÏ×ÓÇÚÇ
ÆÖØÕÝ ®ÚÕÕÖÕÃÕÑßÑÒÕÌÕØËÃ
ÑÇÏÙÚÏÝÚØËÏÝÍÒ×ÙÙËÝÚÎÝ ÆÖØÕß
ÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÚÇÚÕßØÑÏÑ¦ÑÇÏÚÇÇÍÍÒÏÑ¦ÚÏÝÙËÒÃÊËÝÚÕßÈÏÈÒÃÕßÚÕßÕ
ÒÃÇÝÇÔÚËÒÃÊÎÝËÔËÃÊËÏÈÏÕÍØ¦ÌÕß
ÍØ¦ÌËÏÍÏÇ ÆÖØÏÕßÝÊÁÑÇÑÚÁÙÙËØÏÝ¬ÑÁÔÇÝ¡ÇØÜÔÃÚÎÝÑÇÏÁÔÇÝ
³ÍÍÒÕÝÖØÕÙÛÂÑÎÚÕßÕßÑËÌÇÒÇÃÕßÖÕßÊËÔßÖ¦ØÞËÏÙÚÏÝ¦ÒÒËÝËÑÊÄÙËÏÝËÃÔÇÏÚØÄÖÕÔÚÏÔ¦ÓÃÇÖØ×ÚÎ
ÈÏÈÒÏÕÍØÇÌÏÑÂÍÔÜØÏÓÃÇÓËÚÇÚØÇÍÏÑ¦ÍËÍÕÔÄÚÇÚÕß ÑÇÏÄÞÏÓÄÔÕ©
ÙßÍÍØÇÌÁÇÝÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÙßÔÕÖÚÏÑ¦
ÖËÔÂÔÚÇÈÏÈÒÃÇËÖËÏÊÂÑÇÚ»ÇØÞ¦ÝÛÁÒËÏÔÇÊÏËßØÆÔËÏÚÕÔÔÕßÚÕßÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÔÇÇÖËÒËßÛËØÜÛËÃÑÇÏÙÚÎÔÃÊÏÇÑÇÛÇØÚÏÑÂÍÏÇÚÕÔÃÊÏÕÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÛÁÒËÏ

ÔÇÈ¦ÒËÏÑÇÏÚÕÔÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÙËÇßÚÄ
ÚÕÓÕÔÕÖ¦ÚÏ

Ανδρέας Κλ. Σοφοκλέους
ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ
ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1878-1978
ÉÈ~ËÑ¸Æd
Στον ενδιαφέροντα ÚÄÓÕÚÕßÔÊØÁÇ Ò
ÕÌÕÑÒÁÕßÝÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏÚÕÞØÕÔÏÑÄÚÎÝËÐÁÒÏÐÎÝÑÇÏÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÚÎÝÑßÖØÏÇÑÂÝÚßÖÕÍØÇÌÃÇÝÇÖÄÚÇÚÁÒÎÚÕß
 ÕßÇÏ×ÔÇÓÁÞØÏÚÇÓÁÙÇÚÕßÕÆ
ÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÏÕÏÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÁÝÑÇÏ
ÙÚßÒÕÈ¦ÚËÝÇßÚÂÝÚÎÝÖÕØËÃÇÝÄÖÜÝ
ËÖÃÙÎÝÑÇÏÎËÐÁÒÏÐÎÚÎÝÚßÖÕÍØÇÌÏÑÂÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÇÖÄÚÇÞËÏØÕÑÃÔÎÚÇ
ÓÎÞÇÔÂÓÇÚÇÓÁÞØÏÚÎÔËÏÙÇÍÜÍÂÚÜÔ
ÎÒËÑÚØÕÔÏÑ×ÔßÖÕÒÕÍÏÙÚ×ÔÑÇÏÚÎÝ
ÉÎÌÏÇÑÂÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝ©ÙßÍÍØÇÌÁÇÝËÖÃÙÎÝËÐËÚ¦àËÏÚÎÙßÓÈÕÒÂÚÎÝ
ÚßÖÕÍØÇÌÃÇÝÙÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÜÔÍØÇÌÏÑ×ÔÑÇÏÑÇÒ×ÔÚËÞÔ×ÔÚÜÔÍØÇÓÓ¦ÚÜÔÚÎÝÊÏÇÌÂÓÏÙÎÝÚÎÝÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÝÑÇÏÚÕßÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÍËÔÏÑÄÚËØÇ
ÚÕÔÚÄÓÕÙÎÓËÏ×ÛÎÑÇÔËÖÃÙÎÝÑÇÏÕÏ
ËÖÏÊØ¦ÙËÏÝÖÕßÊÁÞÛÎÑËÎÑßÖØÏÇÑÂ
ÚßÖÕÍØÇÌÃÇÑßØÃÜÝÇÖÄÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÇÒÒ¦ÇÖÄ¦ÒÒËÝÞ×ØËÝ

Ματθαίος Γ. Οικονομίδης
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: ΣΤΟ ΛΥΚΑΥΓΕΣ
ΗΜΙΘΕΩΝ ΚΑΙ ΗΡΩΩΝ
É~Ù ÑÚiÐÉ¨{Ê¸Æ

Το βιβλίο ÚÕß¡ÇÚÛÇÃÕß©ÏÑÕÔÕÓÃÊÎ
ÐËÑÏÔ¦ËÏÇÖÄÚÎÔÖÕÞÂÚÕß²ÇÒÑÕÆ
ÑÇÏÌÚ¦ÔËÏÓÁÞØÏÚÕÔÊËÆÚËØÕÖ²ÇÏ-

×ÔÇÑÇÏÄÖÜÝÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÇÔÇÌÁØËÏÙÚÕÖØÕÕÃÓÏÕÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚË
ÇÖÕÚÃÓÎÙÎÚÜÔÙßÓÈ¦ÔÚÜÔÂÖØ¦ÐËÜÔ
ÖØÕÙ×ÖÜÔÑÇÏÎÑ¦ÛËÒÕÍÂÝÇßÙÚÎØÂ
ÂËÖÏËÏÑÂÝÑØÃÙÎÇÊßÔÇÚÕÆÔÔÇÇÖÇÒËÃÉÕßÔÁÔÇÚØÇÍÏÑÄÇÒÒ¦ÄÞÏÇÙÆÔÎÛËÝ
ÍÔ×ØÏÙÓÇÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÜÔÒÒÂÔÜÔ!
ÚÕÔÙßÍÑËØÇÙÓÄÚÕßËÑÖÒÎÑÚÏÑÕÆÓÕÔÇÊÏÑÕÆÑÏÁÑÚÇÑÚÕßÓËÍÇÒËÃÕßÓËÚÎÔ
ÇÖËØÃÍØÇÖÚÎÑÇÚ¦ÖÚÜÙÎ¬ÎÝßÖËØÎÌ¦ÔËÏÇÝÓËÚÎÔËÐÇÞØËÃÜÙÎ®¬ÕÙÆÍÍØÇÓÓÇÚÕß©ÏÑÕÔÕÓÃÊÎÊÏÇÚØÁÞËÏÚÎÔ
ÇØÞÇÃÇËÒÒÎÔÏÑÂÏÙÚÕØÃÇÓÁÙÇÇÖÄÁÔÇ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÖØÃÙÓÇÇßÚÄÚÎÝÉßÞÕÒÕÍÃÇÝÚÜÔÎØ×ÜÔÇÒÒ¦ÑÇÏÚÜÔÎÓÏÛÁÜÔ
¿ÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÙÚÕÔÖØÄÒÕÍÄÚÕß
ÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝÕÏÙÚÕØÏÕÍØ¦ÌÕÝÕÌËÃÒËÏÔÇÚÕÖÕÛËÚËÃÙÚÕÔÖßØÂÔÇÄÞÏÚÏÝ
ÇÔÚÏÑËÏÓËÔÏÑÁÝÖËØÏÙÚ¦ÙËÏÝÂÑÇÏÄÙÇ
ÍËÍÕÔÄÚÇÇÊÏÇÒËÃÖÚÜÝÓËÚÇÈ¦ÒÒÕÔÚÇÏ
ÇÒÒ¦ÚÕÔ¦ÔÛØÜÖÕÖÕßÎÌÆÙÎÚÕß
ÖÇØÇÓÁÔËÏÇÔÇÒÒÕÃÜÚÎ


Αγγελική Αθανασιάδη
GRAPHIC STORIES –
ΓΡΑΦΙΣΤΟΡΙΕΣ
ÉÈ~ËÑ¸Æ
Οι «Γραφιστορίες» ÇÖÕÚËÒÕÆÔÁÔÇÞØÂÙÏÓÕËÍÞËÏØÃÊÏÕÖØÕÝËÏÊÏÑÕÆÝÑÇÏÓÎ
ÇÒÒ¦ÕÖÜÙÊÂÖÕÚËÓÖÕØËÃÔÇÛËÜØÎÛËÃ
ÁÔÇÝÕÊÎÍÄÝÍÏÇÔÁÕßÝÍØÇÌÃÙÚËÝ¬Õ
ÒËÆÑÜÓÇÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÞÜØÃàËÚÇÏÙËÊÆÕ
ÈÇÙÏÑ¦ÓÁØÎÙÚÕÓËÔÖØ×ÚÕßÖ¦ØÞÕßÔ¦ØÛØÇÚÎÝÙßÍÍØÇÌÁÜÝÇÖÄÚÕ
ÑßØÏÇÑ¦ÚÏÑÕÁÔÛËÚÕÇØ¦ÛßØÕ®ÚÎÝ
ËÌÎÓËØÃÊÇÝÕÒÃÚÎÝ®ÖÕßÁÞÕßÔÔÇ
Ñ¦ÔÕßÔÓËÚÎÈÇÙÏÑÂÛËÓÇÚÕÒÕÍÃÇÚÎÝ
ÕÖÚÏÑÂÝËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÑÇÏÚÕßKLZPNU
ÑÇÏÙÚÕÊËÆÚËØÕÓÁØÕÝÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÙßÔËÔÚËÆÐËÏÝËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏ×Ô
ÚÕßÞ×ØÕßÚÎÝÕÖÚÏÑÂÝËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÚÇÑËÃÓËÔÇÚÕßËßÑ×ÓÇÚÕÝ
ÖËØÏÍØ¦ÌËÚÇÏÚÏËÃÔÇÏÕÍØÇÌÃÙÚÇÝ
ÑÇÏÖÕÏÕËÃÔÇÏÚÕÇÔÚÏÑËÃÓËÔÄÚÕß
ßÚÄÝÓ¦ÒÏÙÚÇËÃÔÇÏÑÇÏÕÚÃÚÒÕÝÚÎÝ
ÖØ×ÚÎÝÏÙÚÕØÃÇÝÚÎÝÍÍËÒÏÑÂÝÑÇÚ¦Ñ¦ÖÕÏÕÔÚØÄÖÕÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÑÂÍÏÇ
ÄÚÏÇÑÕÒÕßÛËÃÙÚÏÝØÇÌÏÙÚÕØÃËÝÚÕ
ÈÏÈÒÃÕÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÑÇÏÙßÔËÔÚËÆÐËÏÝÑÇÚÇÐÏÜÓÁÔÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔ
ÚÕßÞ×ØÕßÚÎÝ©ÖÚÏÑÂÝÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝ
ÙÚÕËÆÑÜÓÇÑÇÏÕÏÕÖÕÃÕÏÙÚÂØÏÐÇÔ
ÚÕßÔÁÊØÏÕØÇÌÏÙÚÏÑÂÝÑÇÏ©ÖÚÏÑÂÝÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝ ÆÖØÕß.YHWOPJ
:[VYPLZ*`WY\Z®
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Π

ραγματικά πρέπει ÔÇËÃÓÇÙÚËÇÖÄÚÏÝ
ËÒ¦ÞÏÙÚËÝÞ×ØËÝÖÕßÕÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ
ÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÇÔÇÍÍÁÒÒËÏÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÚÎÔËÖÇÔÇÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÜÔÍØÇÌËÃÜÔ
ÙÚÕÏÞÎÓ¦ÚÜÔ¯ÑÇÏÚÕßÚÕÁÍØÇÉÇÔÑÇÏ
ÚÕËÃÊËÑÇÏÚÕÇÔÂÍÍËÏÒË¯ÑÇÏÒÁÜÚ×ØÇ
ËÍ×ÕÇÌËÒÂÝÍÏÇÚÃÖØÁÖËÏÔÇÇÔÇÌËØÛËÃ
ÕÖØÄËÊØÕÝÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÙÚÇÑÕÏÔ×Ý
ÒËÍÄÓËÔÇÓÖÕÆÑÏÑÇÑÇÏÊËÔÇÔÇÌÁØÛÎÑË
ÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÙÚÏÝÙÞÕÒÁÝÞÕØÕÆÂÙÚÏÝ
ÍÑÇÒËØÃ"ÖÕØÃÇÉ¦ÒÚÕßÈÎÐ¿ÚÏÑÇÏÔÇ
ÒÁÓËÄÚÏÑÇÏÔÇÍØ¦ÉÕßÓËÖÇØÇÖÇÃÊÏÚÎÝ
ÕÒÏÚËÃÇÝÕÖÕÒÏÚÏÙÓÄÝÑÇÏÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÃ
ÚÕß¦ÔÛØÜÖÕÏÖÕßÊËÔÖØÕÙÌÁØÕßÔÙÚÕ
ÚÎÝÞ×ØÇÝ¯ÑÇÔËÃÝÊËÔËÖËÔÊÆËÏ
ÙÚÕÔÖÕÒÏÚÏÙÓÄ¯ÑÇÔËÃÝÊËÔÈÍ¦àËÏÒËÌÚ¦ÖÕÒÒ¦ÒËÌÚ¦ÇÖÄÚÇÛËÇÚØ¦ÑÏÇÚÇ
ÈÏÕÒÏ¦ÑÇÏÚÇÒÇÕÆÚÇÇÖÄÚÏÝàÜÍØÇÌÏÁÝ
ÙÚÕÔÚÕÃÞÕ¯ÇÖÄÚÕßÝÖÕÏÎÚÁÝÑÇÏÚÕßÝ
ÒÕÍÕÚÁÞÔËÝËÔÍÁÔËÏ¯ÑÇÔËÃÝ¯ÇÔÇØÜÚÏÁÓÇÏÊËÔÞÜØÕÆÙËÙÚÎÙÎÓËØÏÔÂÙßÔÁÔÚËßÐÎ¬ÆÖÕßÚÕßßÖÕßØÍÕÆÇÏÊËÃÇÝ
ÕÒÏÚÏÙÓÕÆÛÒÎÚÏÙÓÕÆÑÇÏ§ËÕÒÇÃÇÝ
ÕßÌ¯ÁÔÇÊÃÒËÖÚÕÍÏÇÇÔÇÌÕØ¦ÙÚÇ
ÚÕßÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆ"Ê×ÕÒÄÑÒÎØÕÝÖØÄËÊØÕÝ
ÚÎÝ ßÖØÏÇÑÂÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÈØÂÑËËÒÇ-

Το παραπαίδι της Παιδείας
ÞÏÙÚÄÚÇÚÕÞØÄÔÕÍÏÇÔÇÓÇÝÖËÏÖÄÚËÛÇ
ÇÔÕÃÐÕßÔÚÇÍØÇÌËÃÇÙÚÕÏÞÎÓ¦ÚÜÔ¦ÒÏ
ÕÖÕÒÏÚÏÙÓÄÝÖÇØÇÖÇÃÊÏÚÎÝÕÒÏÚËÃÇÝ"
ÃÔÇÏÊßÔÇÚÄÔ"ØÏÔÇÖÄÒÃÍËÝÎÓÁØËÝÚÇ
ÍØ¦ÌÇÓË¯ÁÚÙÏÍÏÇÔÇÓÇÝØÃÐÕßÔÙÚ¦ÞÚÎÙÚÇÓ¦ÚÏÇ¦ÔÚÜÝÕÏÖÒÎØÕÌÕØÃËÝ
ÓÕßÛÁÒÕßÔÚÏÝÕÒÏÚÏÙÚÏÑÁÝ±ÖÎØËÙÃËÝ
ÔÇËØÍ¦àÕÔÚÇÏÍÏÇÔÇÊÕßÔÖ×ÝÛÇÑÏÔÎÛÕÆÔÚÇËÖÏÊÄÓÇÚÇÑÇÏ¦ÒÒÇÙÞËÚÏÑ¦ÓË
ÚÏÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆ
ÇÚÕÐÇÔÇÖ×ÇÏÊËÃÇÑÇÏÕÒÏÚÏÙÓÄÝ
ÊËÔËÃÔÇÏÚÕÇßÚÄÔ ¦ÖÕÚËÂÚÇÔÁÚÙÏÚÕ
ÂÛËÒÇÔÕÏÑÇÏØÕÃÙÂÓËØÇÊËÔËÃÔÇÏÑÇÏÊËÔ
ÖØÁÖËÏÔÇËÃÔÇÏ¬ÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎ ßØÏÇÑÂÙÇÝÁÍØÇÉÇÖ×ÝÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔÕÓÇÏÚÏÝ
ÊÆÕÁÔÔÕÏËÝÓÇÑÇÚ¦ÒÇÈÇÄÚÏÁÊÜÙÇÁÔÇ
ÇÊÆÔÇÓÕÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ¶ÖÒÎÔÙÎÓÇÔÚÏÑÄ
ÑÁÌÚÎÑÇÒÕÏÖÄÔÄÚÏÎÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÚÕß
ËÄÊÜØÕß¬ËØàÄÖÕßÒÕß¬ØÜ¦ÊËÝ®ÚÕß
ßØÏÖÃÊÎÚÎÔÕÖÕÃÇËÃÊÇÙÚÕÇØÞÇÃÕÜÊËÃÕ
ÚÎÝ¦ÌÕßÚÕÔÆÍÕßÙÚÕÚÕßÙÚÕ
ÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝÕÒÏÚÏÙÚÏÑÂÝØÜÚËÆÕßÙÇÝ
¦ÌÕÝÑÇÏÖØÏÔÇÖÄÓËØÏÑÁÝÎÓÁØËÝ
ÑÇÏÊÏÇÊÏÑÚßÇÑ¦ÇÖÄÚÕÇØÞÇÃÕÛÁÇÚØÕ
ÚÜÔËÒÌ×ÔÚÎÔÕÖÕÃÇÊÏÁÛËÙËÊÜØË¦Ô
ÚÕ¥Ô¦ÙËÏÕ ÁÔÚØÕÕÒÏÚÏÙÓÕÆÒÁÖÕ-

ÔÚÇÝÒÕÏÖÄÔÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÇÖÄÚÎÔ
¦ÔËÙÎÚÕßÑÇÔÇÖÁÓÕßÙÑÁÌÚÎÑÇÄÚÏ
ÙÚÕ¦ØÛØÕÓÕßÚÎÝÖËØÇÙÓÁÔÎÝ ßØÏÇÑÂÝ
ÁÊÜÙÇÒ¦ÛÕÝÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÍÏÇÔÇÊÏÇÞÜØÃÙÜÚÎÔÖÇÏÊËÃÇÇÖÄÚÕÔÖÕÒÏÚÏÙÓÄÑÇÏ
ÚÇßÚÄÞØÕÔÇÔÇÊÏÇÙßÔÊÁÙÜÚÏÝÊÆÕÁÔÔÕÏËÝ©Ï¬ØÜ¦ÊËÝ®ÍØ¦ÌÚÎÑÇÔÇÖÄÚÕÔ
ßØÏÖÃÊÎÍÏÇÚÕÔÖÄÒËÓÕÚÎÝ¡ÂÒÕßÚÎ
ÙÌÇÍÂÚÜÔÑÇÚÕÃÑÜÔÚÎÝÇÖÄÚÏÝÇÛÎÔÇáÑÁÝÊßÔ¦ÓËÏÝÚÕÖ²ÑÇÏÇÔÁÈÎÑÇÔ
ÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÙÚÇ¡ËÍ¦ÒÇÏÕÔÆÙÏÇ
ÚÕßÃÊÏÕßÁÚÕßÝÙÚÎÔÛÂÔÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔËÙÚË"Ì¦ÐÇÓËÇÍÇÖÎÚÕÃÛËÇÚÁÝÑÇÏ
ÖÇØÇÈÂÑÇÓËÑ¦ÛËÔÄÓÕÑÇÏÑ¦ÛËÎÛÏÑÂ
ÑÇÏÚ×ØÇÁÔÇÝÖÕÒÃÚÎÝÓÇÝÁØÞËÚÇÏÑÇÏ
ÙÇÝÚÕÒÁËÏÑÇÚ¦ÓÕßÚØÇ¯ÇßÚÄËÃÔÇÏ
ÖÇÏÊËÃÇÔÇÐÁØËÏÝÄÚÏÕÏ¬ØÜ¦ÊËÝ®ÍØ¦ÌÚÎÑÇÔÚÕÖ²ÇÖÄÚÕÔßØÏÖÃÊÎÑÇÏ
ÇÌÕØÕÆÔÚÇÍËÍÕÔÄÚÇÚÎÝ¡ÂÒÕßÑÇÏÚÇ
ÒÕÏÖ¦ÕÒÏÚÏÙÓÄÝËÃÔÇÏÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈËÏÑÇÔËÃÝÍÏÇÚÃÇßÚ¦ÚÇÑËÃÓËÔÇÖÇØÇÓÁÔÕßÔ
ÑÇÏÙÂÓËØÇËÔÖÕÒÒÕÃÝËÖÃÑÇÏØÇÍÏÇÚÃ
ËÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄÔÇÚÇÍÔÜØÃàÕßÓËÏÇÚÃ
ÖØÁÖËÏÔÇËÖÏÙÚØÁÌÕßÓËÙËÇßÚ¦¯Ô
ÓÎÚÏ¦ÒÒÕÍÏÇÔÇÈÒÁÖÕßÓËÚÏÑ¦ÔÕßÓË
Ò¦ÛÕÝÑÇÏÔÇÓÎÔÚÕËÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕßÓË

ËÃÚËÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇËÍÑÒÂÓÇÚÇÖÕÒÁÓÕß
ËÃÚËÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÙßÔËÔÚËÆÐËÏÝ¬ÆÖÕß
ÒÒ¦ÈÒÁÖËÚËÕÖÕÒÏÚÏÙÓÄÝËÃÔÇÏÑÇÒÄÝ
ÓÄÔÕÄÚÇÔËÃÔÇÏËßÑÇÏØÃÇÍÏÇÑÕØÊÁÒËÝ
ÑÇÏÒÕÍÆÊØÏÇÑÇÏÖØÕÙÕÞÂÙÚÇËÖÄÓËÔÇ
ÈØÇÈËÃÇÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÕÆÖËØÏËÞÕÓÁÔÕßÙÚÇ
ËÖÄÓËÔÇËÍÑÇÃÔÏÇÙÚÎÔËÖÄÓËÔÎËÑÊÂÒÜÙÎÖÇØÕßÙÃÇÙÎÝÈÏÈÒÃÕß¯ÖØÕÙÕÞÂ
ÖÕÏÕßÝÛÇÑÇÒÁÙËÚË¯ ÕßØ¦ÙÚÎÑÇËÏÒÏÑØÏÔ¦ÔÇÖØÁÖËÏÑ¦ÛËÌÕØ¦ÔÇÇÔÇÒÆÜ
ÚÇÇßÚÕÔÄÎÚÇ¡ÎÔÕÓÃàËÚËÄÚÏËÃÓÇÏÑÇÔÁÔÇÝÇÛËØ¦ÖËßÚÇØÕÓÇÔÚÏÑÄÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÖÕßËÒÖÃàËÏÄÚÏÚÎÔÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÛÇ
ÚÎÙ×ÙËÏÁÔÇÝÙÚÃÞÕÝÓÃÇÌØ¦ÙÎÂÁÔÇÝ
ÑÇÓÈ¦ÝÄÞÏÖÒ×ÝÇÔÇàÎÚ×ÚÕÌÜÝÙË
ÞØÄÔÕßÝÙÑÏËØÕÆÝÙËËÖÕÞÁÝÙÑÕÚËÏÔÁÝ
ÑÇÏÇÔÁÒÖÏÊÇÞØÄÔÏÇ ÇÚÇÒÂÍÜÄÙÕÊËÔ
ÁÞÕßÓËÖÇÏÊËÃÇÊËÔÛÇÁÞÕßÓËÖÕÒÏÚÏÙÓÄ
ÑÇÏÄÙÕÁÞÕßÓËÚÙ¦ØÚËØÇÑÇÕßÔÚ¦ÔÚÝÑÇÏ
ÒÕÍÏÙÚÏÑ¦ÍØÇÌËÃÇÖÕßËÃÔÇÏÖÇØÇÖ¦ÔÜ
ÑÇÏÇÖÄÚÎÔÖÇÏÊËÃÇÑÇÏÇÖÄÚÕÔÖÕÒÏÚÏÙÓÄÓÎÔÇÖÕØËÃÚËÖÕßÍÏÇÚÇÖ¦ÔÚÇÛÇ
ÓÇÝÒÁÔËÚÕÚÕßØÂÚÕØÕÝ!¦ÔËßÖØÇÍÓ¦ÚÜÔÒÇÓÈ¦ÔËÏÔËÏÝÚÇÝËÕØÚ¦ÝB¯DÊËÏÊË
ÞØÎÓ¦ÚÜÔÑÇÏ¦ÔËßÚÕÆÚÜÔÕßÊÁÔÁÙÚÏ
ÍËÔÁÙÛÇÏÚÜÔÊËÄÔÚÜÔ®

πάρχει δημοσιευμένη, ÙÂÓËØÇÙÚÕÑßØÃÜÝÙ×ÓÇÚÎÝËÌÎÓËØÃÊÇÝÜÝÓÃÇÇÖÄÚÏÝ
ÖÕÒÒÁÝÇÖÇÔÚÂÙËÏÝÙÚÕËØ×ÚÎÓÇÖÕß
ÛÁÙÇÓËÙÚÕßÝÇÔÇÍÔ×ÙÚËÝÓÇÝÚÏÔÕÙÚÇÒÍÂÙÇÚËÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÚÎÔËÖÕÞÂÖØÏÔÐËÙÖ¦ÙËÏÎÖÇÔÊÎÓÃÇÖÏÍØ¦ÌËÚÇÏ!¬ÇÞÁØÏÇ
ÚÎÝÍÏÇÍÏ¦ÝÓÕß®ÚÎÙßÔÕÊËÆËÏÓÏÇÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÓËÊÆÕÖÇÒ¦ÓËÝÓÖÒËÍÓÁÔËÝÎÓÃÇÓÁÙÇ
ÙÚÎÔ¦ÒÒÎ¬ÕÁÔÇÞÁØÏÔÁÇÝÍßÔÇÃÑÇÝÚÕ
¦ÒÒÕËÓÌÇÔ×ÝÖÕÒÆÎÒÏÑÏÜÓÁÔÕßÇÔÛØ×ÖÕßÙßÔ¦ÔÚÎÙÎ®ËÃÔÇÏÙÇÔÇÍÑÇÒÏ¦Î
ÙÞÁÙÎÇÔÇÍÔÜØÃÙÏÓÎÄÖÜÝÑÇÏÕÏØÄÒÕÏ¬Õ
ÎÒÏÑÏÜÓÁÔÕÞÁØÏËÃÔÇÏËÑËÃ®ÇÒÒ¦ÊËÔËÃÔÇÏ
ÑÏÄÒÇÝ¡ÕÏ¦àËÏÇÌÎØÎÓÁÔÕÇÙÇÌÁÝÑ¦ÖÜÝ
ÇÊÆÔÇÓÕÔÇÑØÇÚÎÛËÃÇÖÄÚÎàÜÂ!Ú×Ô"
ËÔÓÕßËÃÖËÖÕÚÁ¬ÕÑØÇÚÕÆÙËÓßÙÚÏÑÄ
ÒÎÙÏ¦àËÏÚÇËÑÇÚÄ¬ÎÔËÃÊÇÚËÒËßÚÇÃÇÌÕØ¦ÖØÏÔÚÎÔÑÇØÇÔÚÃÔÇËÔÓËÛßÓ¦ÚÇÏÖÏÇ
ÇÒÒ¦ÚÎÔÛßÓ¦ÓÇÏËÍ×ÑÇÏËÖËÏÊÂÇÍÇÖÕÆÙÇÖ¦ÔÚÇÚÇÞÁØÏÇÚÎÝÚÇÌÜÚÕÍØ¦ÌÏÙÇ
ÍÏÇÔÇÓÎÔÐËÞ¦ÙÜÚÇÄÓÕØÌ¦ÚÎÝÊ¦ÞÚßÒÇ¡ËÑØ¦ÚÎÙÇÔÓËÞÇáÊÁÉÇÔÓËÚ¦ÏÙÇÔ
ÓËÞÄØËÉÇÔÓËÓ¦ÒÜÙÇÔÓËÖÇØÄÚØßÔÇÔ
ÓËÐËÖØÕÈÄÊÏÙÇÔ ÇÏÕÓÄÔÕÝÚØÄÖÕÝÚ×ØÇÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈËÏÖÄÙÕÚÕËÑÚÏÓ×ËÃÔÇÏÔÇ
ÚÇÑØÇÚ×ËÍ×²ÁØÏÇÖÇØÂÍÕØÇËÔÛÇØØßÔÚÏÑ¦ÏÇÔÇÓÎÔÇÏÙÛÇÔÄÓÇÙÚËÓÄÔËÝ ÇÏ
ÚÎÔ¦ÒÒÎÌÕØ¦ÛÇÙÕßÈ¦ÉÜÚÇÔÆÞÏÇ¬ÎÝ
ÇØÁÙÕßÔÖËØÏÖÕÏÎÓÁÔÇ®
¬ÎÔ¦ÒÒÎÌÕØ¦®ÒÕÏÖÄÔ¡ÖÕØËÃÇÖÄ
ÇÆØÏÕÖÕßÇØÞÃàËÏÎÙÚÇÊÏÇÑÂ¦ØÙÎÚÜÔÓÁÚØÜÔÓÖÕØËÃÓÁÙÇÙÚÎÔËØÞÄÓËÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÂÃÙÜÝÞØËÏÇÙÚËÃÇØÑËÚÄÝÑÇÏØÄÝÇÑÄÓÎ
ÇÌÕÆÎÍÏÇÍÏ¦ÇÔÂÑËÏÙÚÏÝËß¦ÒÜÚËÝÕÓ¦ÊËÝ
©ÚÇÔÈØËÛÕÆÔÑÇÏÖ¦ÒÏÚÕÑØ¦ÚÎÓÇÚÜÔÞËØÏ×ÔÎÞËÏØÇÉÃÇÚÕ¦ÍÍÏÍÓÇÛÇËÖÏÚØÁÖÕÔÚÇÏÂÛÇÙßÔËÞÃÙÕßÔÔÇËÃÔÇÏÇÖÇÍÕØËßÓÁÔÇÕØÃàÕÔÚÇÝÚÕÙÆÔÕØÕÚÎÊÏÇÞÜØÏÙÚÏÑÂ
ÍØÇÓÓÂÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕÖØÏÔ®ÑÇÏÓËÚ¦®ÚÎÔ
ÖÇÔÊÎÓÃÇ"
§ÇÒÕÏÖÄÔÖÕßÚÕ¦ÍÍÏÍÓÇÚÕÕÖÕÃÕ
ÂÚÇÔÊËÊÕÓÁÔÕÙÚÎÔÑÇÛÎÓËØÏÔÂËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÇÖÕÚËÒËÃÖÒÁÕÔÊÏÇÑÆÈËßÓÇÇÔÇÒÆËÚÇÏ
ÇÖÄËÏÊÏÑÕÆÝÑÇÏÓÎÇÖÇÙÞÕÒËÃÙÎÓËÏ×ÓÇÚÇ
ÑÇÏ¦ØÛØÇÁÜÝÑÇÏÙÚÎÔÖØÄÙÌÇÚÎÖÇÔËÒÒÇÊÏÑÂÁØËßÔÇÚÕßÕØÍÇÔÏÙÓÕÆÊÏÇ§©ÙÏÝ
ÓËÚÃÚÒÕ×ÝàÕßÔÕÏÒÒÎÔËÝÙÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇ®ÙßÓÖËØÏËÒÂÌÛÎÜÝËØ×ÚÎÓÇ!ÄÚË
Ñ¦ÔÇÚËÚËÒËßÚÇÃÇÌÕØ¦ÞËÏØÇÉÃÇÓË¦ÚÕÓÕ
ËÑÚÄÝÚÕßÔÕÏÑÕÑßØÏÕÆÙÇÝ"®¬Õ ÇÖ¦ÔÚÎÙËÖØÏÔÇÖÄÁÔÇÓÂÔÇ®¬ÕÓËÍÇÒÆÚËØÕ
ÞØÕÔÏÑÄÖËØÏÛ×ØÏÕÖÕßßÖÂØÞËÜÝËÖÏÒÕÍÂ
ØÜÚÄÍÔÜØÎÇÔÛØ×ÖÏÔÎÙßÔÛÂÑÎ¬ÏÝÙßÔÁÖËÏËÝÊÆÙÑÕÒÕÔÇÚÏÝÖØÕÈÒÁÉÕßÓË¬Õ
ÈÁÈÇÏÕËÃÔÇÏÄÚÏÎÁÒÒËÏÉÎËÖÇÌÂÝÊËÔÇÌÂÔËÏÑÇÔÁÔÇÔÇÔËÖÎØÁÇÙÚÕ
ÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÇÖÄÊÏÇÌÕØËÚÏÑÕÆÝÑÒ¦ÊÕßÝ
ÇÖÄÊËØÓÇÚÕÒÄÍÕÏÁÜÝÉßÞÕÛËØÇÖËßÚÁÝÊÃÔÕßÔÕÑÇÛÁÔÇÝÚÎÊÏÑÂÚÕßËÑÊÕÞÂ©ÙÕ
ÌÏÒÏÑÂÑÇÏÇÔËÃÔÇÏÇÖÄÖÒËßØ¦ÝÖØÕÛÁÙËÜÔ
ÎÞËÏØÇÉÃÇÇÖÕÚËÒËÃÑÃÔÎÙÎÇÔÚÇÒÒÇÍÂÝ
ÓÕÒßÙÓÇÚÏÑ×ÔÓÏÑØÕÕØÍÇÔÏÙÓ×Ô®ÏÙÞßØÃàËÚÇÏÕÓ¦ÊÇËÖÏÙÚÎÓÄÔÜÔÙÚÎÔ1V\YUHS
VM+LYTH[VSVNPJHS:JPLUJL¬ÇÞÁØÏÇËÃÔÇÏ
ÙÇÔÖÕÒßÙÆÞÔÇÙÚÎÊÏÇÙÚÇÆØÜÙÎÖÕßÙßÔÊÁËÏÚÎÊÏÑÂÓÇÝÓÏÑØÕÈÏÇÑÂÞÒÜØÃÊÇÓËÚÎ
ÓÏÑØÕÈÏÇÑÂÞÒÜØÃÊÇ¦ÒÒÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÚÄÖÜÔÑÇÏÇÔÚÏÑËÏÓÁÔÜÔ®ÁÍØÇÉÇÔÃÔÇÏÕ
ÑØÃÙÏÓÕÝÖÕÓÖÄÝ®ÍÏÇÚÎÔÓËÚ¦ÊÕÙÎÓÏÑØÕÕØÍÇÔÏÙÓ×ÔÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÜÔÚÜÔÏ×Ô
¤ßÞÕÛËØÇÖËßÚÁÝÇÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÕßÝ
ÇÔÇÌÁØÕÔÚÇÏÙÚÎÔÜÑßÚÕÑÃÔÎÚÎÔÕØÓÄÔÎÖÕßÓËÏ×ÔËÏÚÕÙÚØËÝÑÇÏÈËÒÚÏ×ÔËÏÚÎ
ÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÕßÇÔÕÙÕÖÕÏÎÚÏÑÕÆÇØ¦ÍËÚÇÏ
ÇÖÄÚÎÔËÖÇÌÂÍÏ»ÇßÚÄÑÇÏËÃÔÇÏÍÔÜÙÚÂÜÝ
ÕØÓÄÔÎÚÎÝÇÍ¦ÖÎÝ®ËÒËßÛËØ×ÔËÚÇÏÄÚÇÔ
ÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÁØÞÕÔÚÇÏÑÕÔÚ¦ÙÜÓÇÚÏÑ¦ÑÇÏ
ÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ØÇÎÇÖÄÙÚÇÙÎÖÕßÇÖÄÚÎÓÃÇ
ÖØÕÌßÒ¦ÙÙËÏÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎËÑÛÁÚËÏÚÕÔÉßÞÏÙÓÄÙËÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÂÇÔßÊØÃÇßÚÕÆ
ÚÕßÚÆÖÕßÎÐÎØÇÙÃÇÖÕßÌÁØÔËÏÎÖÇÔÊÎÓÃÇÊËÔÑÇÚÇÓËÚØËÃÚÇÏÄÖÜÝÎÇÔËØÍÃÇÕÆÚËÁÞËÏ¦ÓËÙËÝÇÖÕÊËÊËÏÍÓÁÔËÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝ
ÔÇÑÒËÏÊÃ®Þ¦ÔËÚÇÏÖÄÙÕÖØÕÙÜØÏÔ¦ÛÇ
ÌÇÔËÃÑÇÏÓÇàÃÚÕßÓÖÇÃÔÕßÔÙËÇÔÇÙÚÕÒÂ
ÁÔÇÙÜØÄÑÏÔÂÙËÏÝÚÕßÙ×ÓÇÚÕÝËÔÍÁØÔÕßÓËÖØÕÝÚÕÔ¦ÒÒÕÔÇÖÕÌËÆÍÕßÓËÔÇÚÕÔ
ÇÑÕßÓÖÂÙÕßÓËÞÁØÏÇÑËÌ¦ÒÏÕÌËÃÒÕßÔÔÇ
ÁÞÕßÔÑÇÔÕÔÏÙÓÁÔÎÛÁÙÎÎÇÌÂËÐÕÏÑËÏ×ÔËÚÇÏÓËÚÕÇÔÕÃÑËÏÕËÔÙÜÓÇÚ×ÔËÏ®ßÒÏÑ¦
ÚÇÖÒÂÑÚØÇÚÕßÑÏÔÎÚÕÆÂÚÕßßÖÕÒÕÍÏÙÚÂ
ÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÎÇÑÇÓÉÃÇßÖÕÑÇÛÏÙÚ¦ÚÎ
ÊÏÇÞßÚÏÑÄÚÎÚÇ¬ÄÙËÝÞËÏØÕÔÕÓÃËÝÓËÚÁÜØËÝ
ÚÄÙÇÊ×ØÇÖÕßÛÇÓÁÔÕßÔÙËÓÏÇÕßÊÁÚËØÎ
à×ÔÎÖØÏÔÖØÕÙÌËØÛÕÆÔ¬ÃÖÕÚÇÇÖËßÛËÃÇÝ
ÄÒÇËÖÏÚÎØÕÆÓËÔÇ
ÒÒÕÏÑ×ÊÏÑËÝÛÇÖØÁÖËÏÔÇËÖÏÔÕÎÛÕÆÔ
¬ÇÖØÜÚÄÑÕÒÒÇÑÇÏÕÏÚØÄÖÕÏÛÇÓËÚÇÚÕÖÏÙÚÕÆÔÛÇÇÒÒ¦ÐÕßÔ©ÏÖØÕÙÜÖÏÑÁÝËÖÏÑØ¦ÚËÏËÝÊÆÙÑÕÒÇÛÇÙßÔÇÒÒ¦ÙÙÕÔÚÇÏÛÇ
ÇÔÇÓËÏÍÔÆÕÔÚÇÏ©ÏÑÄÙÓÕÏ®ÚÕßÑÇÛËÔÄÝÛÇ
ÖÇØÇÓÁÔÕßÔÕÑÇÛÁÔÇÝÙÚÎÊÏÑÂÚÕßÄÞÛÎ
©ÏÍÁÌßØËÝÛÇËÃÔÇÏËÑËÃÇÒÒ¦ÖØÕÝÚÕÖÇØÄÔÇÑÇÚÕÃÑÎÚËÝ©ÏÍÁÌßØËÝÚÎÝÞËÏØÇÉÃÇÝÚÕßÇÍÍÃÍÓÇÚÕÝÚÎÝÇÌÂÝÖÕßÁÞÕßÔÚÎ
ÊÆÔÇÓÎ¦ÒÒÕÚËÔÇÊÏËÍËÃØÕßÔÑÇÏ¦ÒÒÕÚËÔÇ
ÑÇÚÇÙÚÁÒÒÕßÔ§ÇÎÙßÞ¦àÕßÔ
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ΣΚΕΨΕΙΣ

«Κι όμως τον καταβάλλει
εκείνο τ’ όχι -το σωστόεις όλην την ζωή του»
Ο Κ.Π. Καβάφης δεν είναι απλώς ιστορική ποίηση,
είναι κάτι πολύ πιο βαθύ και πολύτιμο
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Στις 29 ÖØÏÒÃÕß Õ ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕÝ ÇÈ¦ÌÎÝÖÁÛÇÔËÙÚÎÍËÔÁÚËÏØ¦ÚÕßÒËÐ¦ÔÊØËÏÇÚÎÔÖÄÒÎÖÕß
ÖÕÚÁÊËÔËÍÑÇÚÁÒËÏÉËÙÇÔÔÇÂÛËÒËÔÇÌßÒ¦ËÏËØÓÕÖÆÒËÝÇÖÄÚÕ
ÞØÁÕÝÓÎÑÏÔ×Ô©  ÇÈ¦ÌÎÝ
ÓËÚÇÞØÄÔÏÇÁÍÏÔËÓÃÇËÓÈÒÎÓÇÚÏÑÂËÏÑÄÔÇÚÕßËÑËÃÛËÔÒÒÎÔÏÙÓÕÆ
ÓÇÑØÏ¦ÇÖÄÚÎÁÔÔÕÏÇÚÕßÇÒßÚØÜÚÏÙÓÕÆÇÒÒ¦ËÑËÃÔÕÝÕÖÇÒÇÏÄÛËÔËÒÒÎÔÏÙÓÄÝ ÇÏÚ×ØÇÓÎÓËÇØÞÃàËÏÝ
ËßÌßÕÒÕÍÃËÝÚÇºÕÆÕÏ´ÒÒÎÔËÝ"»
ÑÇÏºÕÆÚÇÒÒÎÔÏÑ¦"»ÖÃÙÜÇÖ»ÚÕÔ
¦ÍØÕËÊ×ÇÖÄÚÇ¢Ø¦ÇÚÇÖÁØÇ®
©ÏÙÞÁÙËÏÝÚÕßÖÕÏÎÚÂÓËÚÎÔ ÆÖØÕ
ÊËÔËÃÔÇÏÒÃÍËÝÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÇÖÄ
ÕÖÕÏÕÊÂÖÕÚË¦ÒÒÕÓÁØÕÝÚÕßÒÒÎÔÏÙÓÕÆÖÁØÇÔÚÎÝÛÂÔÇÝ
ÆÖØÏÕÏËÍÑÇÚËÙÚÎÓÁÔÕÏÙÚÎÔ
ÒËÐ¦ÔÊØËÏÇÚÎÝÏÍÆÖÚÕßÓËÚÁÌËØÇÔÑÇÚ¦ÚÇÚÇÐÃÊÏÇÚÕßÝÙÚÕÔÎÙÃ
ÚÎÌÂÓÎÚÕßÖÕÏÎÚÂ©Ò¦ÚÜÔ
¡ßØÏÇÔÛÄÖÕßÒÕÝÙËËÖÏÙÚÕÒÂÚÕß
ÖØÕÝÚÕÔ  ÇÈ¦ÌÎÚÕÔ¡¦ØÚÏÕ
ÚÕß ÚÕßÍØ¦ÌËÏ!¬ÕÔÚÄÓÕÖÕß
Þ¦ØÏÝÙÚÕÔÒÇÆÑÕÒÏÛÁØÙÎËÖØÕÓÎÛËÆÚÎÑÇÚÕÔËÊÏ¦ÈÇÙËÄÒÎÙÞËÊÄÔÎÔËÕÒÇÃÇÚÎÝËßÑÜÙÃÇÝ®ÃÔÇÏ
ÇÒÂÛËÏÇÄÚÏÕ ÇÈ¦ÌÎÝËÃÞËÇÖÕÑÚÂÙËÏÄÔÕÓÇÙÖÕßÊÇÃÕßÖÕÏÎÚÂÙÚÎÔ
ÆÖØÕÑÇÏËÔÖÕÒÒÕÃÝÇßÚÄÕÌËÃÒËÚÇÏÙÚÎÔËÍÍÆÚÎÚÇÚÜÔÊÆÕÑÁÔÚØÜÔ
ÚÕßËÒÒÎÔÏÙÓÕÆÚÕÁÔÇÖÕßÓËØÏÑ¦

Το αφιέρωμα³tÖ~ÜuVÑ¨
w¸ÆÉÒ¨iØgå¨ËÜiØd®ÓÜÑw
KÉÜÖ~ÑÜÓØ~¨{³{~ÓØ~Ñ{ÑÉÙÉËw
TÚiT¨Ê{ÐKÊÚiÐÑo{Ñ³{ØTÓw
É{ØÖ¨ÈgÑKÒ×i

«Che fece...
il gran rifiuto»

Ο Καβάφης ÈÓo¨ÑÉ³Ò¨Ú¨
³ÈgÐ{ÑÉ¨ËÜii³ÈÑooÜ{~Ö
×ÈÜÜÑÙËÈ³È.{Ñ~ÑÜÜÊV³
t0iÜÓo¨Ñ×u³iØåÜÉÂÒÙ¨É{ÑØ
×ÖÜÜÑ¨¯¸å¨{ÜËÈÐÌÐÉ
³ÑÑ¨T{~Ò³È

Σε μερικούς ανθρώπους
έρχεται μιά μέρα / που
πρέπει το μεγάλο Ναι ή το
μεγάλο το Όχι / να πούνε.
Φανερώνεται αμέσως όποιος
τόχει / έτοιμο μέσα του το
Ναι, και λέγοντάς το πέρα
/ πηγαίνει στην τιμή και
στην πεποίθησί του. / Ο
αρνηθείς δεν μετανοιώνει.
Αν ρωτιούνταν πάλι, / όχι
θα ξαναέλεγε. Κι όμως τον
καταβάλλει / εκείνο τ’ όχι -το
σωστό- εις όλην την ζωή του.

ÞØÄÔÏÇÖØÏÔËÃÞËÚËÛËÃßÖÄÚÕßÈØËÚÇÔÏÑÕÆÙÚÁÓÓÇÚÕÝÇÔÚÃÔÇÇÖÕÑÇÚÇÙÚÇÛËÃËÛÔÏÑ¦ÑÇÚ¦ÚÕÖÔËÆÓÇÑÇÏÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÌÏÒÕÙÕÌÃÇÚÎÝ
ËÖÕÞÂÝÑÇÏÚÕ¦ÒÒÕÖÕßÊËÔÂÒÖÏàË
ÃÙÜÝÑÇÏÊËÔÕÔËÏØËßÄÚÇÔÖÇØÄÓÕÏÇ
ÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÇØÑËÃÚÕÙÚÕÜØÇÃÕ
ÑÇÏßÖËØÂÌÇÔÕËÒÒÎÔÏÑÄÚÕßÖÇØËÒÛÄÔÖÕßÕ ÇÈ¦ÌÎÝÁÔÏÜÛËÄÚÏ
ÙÏÍ¦ÙÏÍ¦Þ¦ÔËÚÇÏ!ÑÏÇÖÕÞÇÏØÁÚÇ
ÚÎÔÚÎÔÒËÐ¦ÔÊØËÏÇÖÕßÞ¦ÔËÏÝ®
¢ßÙÏÑ¦Õ ÇÈ¦ÌÎÝÊËÔËÃÔÇÏÓÄÔÕ

ÒÒÎÔÏÙÓÄÝÑÇÏÏÙÚÕØÏÑÂÖÕÃÎÙÎ
ËÃÔÇÏÖÕÒÒ¦ÖËØÏÙÙÄÚËØÇÕ  ÇÈ¦ÌÎÝÖÇÃØÔËÏÓÏÇËÖÕÞÂÖÕÓÖ×ÊÎ
ÍËÓ¦ÚÎÓÇÚÇÏÕÊÕÐÃÇÓÃÇËÖÕÞÂ¦ØÚÕßÑÇÏÛË¦ÓÇÚÕÝÙÇÔÚÎÙÎÓËØÏÔÂ
ËÔÖÕÒÒÕÃÝÑÇÏÑÇÚÇÌÁØÔËÏÔÇÚÎ
ÙÚÆÉËÏÑÇÏÔÇÊ×ÙËÏÒÁÐËÏÝÄÓÕØÌÇ
ÙßÔÚÇÏØÏÇÙÓÁÔËÝÔÇÙÕßÖËØ¦ÙËÏ
ÁÔÔÕÏËÝÖËØÃÖÒÕÑËÝÓËÚØÄÖÕÇÖÒÄ
ÇÔÊÏÇÈ¦àËÏÝÚÇÖÕÏÂÓÇÚ¦ÚÕßÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔËÏÝÙÚÃÞÕÚÕÔÙÚÃÞÕÖ×Ý
ÇÏÙÛ¦ÔËÚÇÏÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÑÄÓÓÇÚÇ

ÖÇØËÔÛÁÙËÏÝÚËÒËÃËÝÙßÙÚØÇÚËÆËÏ
ÚÏÝÒÁÐËÏÝÓËÚÇËÐÇØÚÂÓÇÚ¦ÚÕßÝ
ÑÇÏÚÇÖÇØÇÚ¦ÙÙËÏËÔ×ÖÏÄÔÙÕß
ÑÇÏÖÕÒËÓ¦ÚÏÝÇÏÙÛÂÙËÏÝÙÕßÑÇÏ
Ó¦ÒÒÕÔÑÇÚÇÌÁØÔËÏÔÇÙËÑËØÊÃÙËÏ
ÇÒÒ¦ÞÜØÃÝÓËÚ¦ÛØÏ¦ÓÈÕßÝÔÇÑ¦ÔËÏ

«Ο Κύκλος»
´ÔÇÇÖÄÚÇÖÏÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇ
ÇÌÏËØ×ÓÇÚÇÙÚÏÝÙÞÁÙËÏÝ  ÇÈ¦ÌÎÑÇÏ ÆÖØÕÝÁÍÏÔÇÔÇÖÄÚÕÖÕÒÆËÔÊÏÇÌÁØÕÔÖÕÏÑÃÒÎÝÆÒÎÝÖËØÏÕÊÏÑÄÚÎÝ¦ØÔÇÑÇÝÚÕÔ ÆÑÒÕ®
ÖÕßËÐÁÊÏÊËÕ¢ÕÃÈÕÝÚÇßØÃÊÎÝÙË
ÙßÔËØÍÇÙÃÇ¶ÇØÞÏÑ¦ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ¶
ÓËÖÔËßÓÇÚÏÑÂÕÓ¦ÊÇ
¬ÕÖËØÏÕÊÏÑÄ ÆÑÒÕÝ®ÒÕÏÖÄÔ
ÇÌÏÁØÜÙËÚÕÊÏÖÒÄÚËÆÞÕÝÇØÏÛÓÄ
 ÚÕßËÔ¦ØÎ¶ÖØÃÒÎÚÕß 
ÙÚÕÔÖÕÏÎÚÂ ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕ ÇÈ¦ÌÎ
ÑÇÏÚÎÔ ÆÖØÕÚÕÖËØÏÕÊÏÑÄÊÎÓÕÙÏËÆÚÎÑÇÔÙßÔËØÍÇÙÃËÝÑÇÏÑËÃÓËÔÇËÐÇÏØËÚÏÑÂÝÖÕÏÄÚÎÚÇÝÚÇÕÖÕÃÇ
ËÙÚÃÇàÇÔÙÚÏÝÙÞÁÙËÏÝÚÕßÖÇØÕÏÑÏÇÑÕÆËÒÒÎÔÏÙÓÕÆÚÎÝÏÍÆÖÚÕßÓË
ÚÎÔ ÆÖØÕÚÕÚËÆÞÕÝÊÎÓÕÙÏËÆÚÎÑÇÔÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝËØÍÇÙÃËÝÄÖÜÝÎ
ËÖÏÙÚÕÒÕÍØÇÌÃÇ ÇÈ¦ÌÎ¶ ßÖØÃÜÔ

ÇÖÄÚÕÔ¡ÏÞ¦ÒÎÏËØÂÓÇØÚßØÃËÝ
ÇÖÄÑËÃÓËÔÇ ßÖØÃÜÔÍÏÇÚÕÔ ÇÈ¦ÌÎÚÜÔ¡ÕÊÏÔÕÆÒÒÏÛÁØÙÎ
ÎÓ¡ÇØÇÍÑÕÆÔÚÍÑÇÙÚÏÔÏ×ÚÎ¬ÔÛÃÇÇÒÒ¦ÑÇÏÑÇÈÇÌÏÑÂÈÏÈÒÏÕÍØÇÌÃÇÙÞËÚÏÑÂÓËÚÎÔ ÆÖØÕ
ÚÕßÔÊØÁÇ²ÇÚàÎÛÜÓ¦ÖÕÏÄÚÎÚÇ
ÚÜÔËØÍÇÙÏ×ÔÑÇÏÎËÔÊËÒËÞÂÝÓËÒÁÚÎÚÕßÙÞÂÓÇÚÕÝ ÆÖØÕÝ ÇÈ¦ÌÎÝ
ËÃÞËÜÝÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÕÚËÆÞÕÝÚÕß
 ÆÑÒÕß®ÍÏÇÚÕÔ ÇÈ¦ÌÎÁÚßÞËÖÕÒÆÑÇÒ×ÔÑØÏÚÏÑ×ÔÑÇÏÇÖËÊËÃÞÛÎ
ÖÕÒÆÞØÂÙÏÓÇÍÏÇÚÕßÝÇÙÞÕÒÕÆÓËÔÕßÝÓËÚÇÑÇÈÇÌÏÑ¦àÎÚÂÓÇÚÇ
ÑÇÏÚÎÔ ÆÖØÕ

Το Κυπριακον Ζήτημα
©ÃÊÏÕÝÕ ÇÈ¦ÌÎÝËÃÞËÇÖÄÖÕÒÆÔÜØÃÝËÑÌØ¦ÙËÏÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔ
ÚÕßÍÏÇÚÎÔ ÆÖØÕÑÇÏÚÎÔÇÍÍÒÏÑÂÑÇÚÕÞÂÓËÚÕÖËØÃÌÎÓÕ¦ØÛØÕ
ÚÕß ßÖØÏÇÑÄÔàÂÚÎÓÇ®©ÖÕÏÎÚÂÝÙÚÎÔËÌÎÓËØÃÊÇ¬ÎÒÁÍØÇÌÕÝ®
ÚÎÝÒËÐ¦ÔÊØËÏÇÝÙÚÏÝ ÖØÏÒÃÕß ÍØ¦ÌËÏÚÕËÔÒÄÍÜ¦ØÛØÕ
ÁÞÕÔÚÇÝÖØÕÌÇÔ×ÝßÖÄÉÎÚÕßÚÎ
ÓËÒÁÚÎÚÕßÏÇÑÇÒÒÂÖÕßÊÎÓÕÙÏËÆÛÎÑËÙÚÏÝËÌÎÓËØÃÊËÝ¦ÒÖÏÍÐ®

ÚÎÝËÓËÙÕÆÑÇÏ¢ÜÔÂÚÎÝ ÆÖØÕß®ÚÎÝËßÑÜÙÃÇÝÓËÚÕÔÚÃÚÒÕ
 ÆÖØÕÝÑÇÏÚÕ ßÖØÏÇÑÄÔàÂÚÎÓÇ®¡¦ÒÏÙÚÇÙÚÕÇØÞËÃÕ ÇÈ¦ÌÎ
ÖÕßÇÖÄÑËÏÚÇÏÙÚÕÊØÆÓÇ¥Ô¦ÙÎ
ßÖ¦ØÞËÏÚÕÌÆÒÒÕÚÎÝ¢ÜÔÂÝÚÎÝ
ÆÖØÕß®ÚÎÝ¡ÇãÕß ÄÖÕß
ÊÎÓÕÙÏËÆËÚÇÏÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝÓËÒÁÚÎÝ
ÚÕßÏÇÑÇÒÒÂÇÒÒ¦ÑÇÏÎÇÔÚÇÖÄÑØÏÙÎÖÕßËÃÞËÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÎ
ÖØÇÍÓÇÚËÃÇÚÕß¡¦ÒÏÙÚÇÇÔÇÌÁØËÏÙÞËÚÏÑ¦! ÇÏÕº¬ÎÒÁÍØÇÌÕÝ»
ÒËÐÇÔÊØËÃÇÝÓËÚÇÌØ¦ÙÇÝÑÇÏÊÎÓÕÙÏËÆÙÇÝËÔÚÇÏÝÙÚÂÒÇÏÝÇßÚÕÆ
ÊÃÙÚÎÒÕÔÖËØÃÒÎÉÎÔÚÕßßÖÕÓÔÂÓÇÚÕÝÖØÕÚ¦ÙÙËÏÚÇÇÑÄÒÕßÛÇ¯
B¯D®¬ÕËÔÒÄÍÜÑËÃÓËÔÕÊËÔËÃÔÇÏ
¦ÒÒÕÇÖÄÚÕ¦ØÛØÕÚÕß ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕß ÇÈ¦ÌÎËÇßÚÄÍØ¦ÌËÏÕ
ÖÕÏÎÚÂÝÖØÇÍÓÇÚËÃÇÇÆÚÎËÏÔÇÏ
ÙÇÌ×ÝÍØÇÓÓÁÔÎÑÇÏÖÒÂØÎÝÒÕÍÏÑÂÝÖËßÛßÔÕÓÁÔÎËÏÝ³ÍÍÒÕßÝ
ÁÞËÏÚÕÖØÕÚÁØÎÓÇÚÕÕÖÕÃÕÔÕÏ³ÍÍÒÕÏËÑÚÏÓ×ÙÏ¶ÓËÒÃÍÇÒÄÍÏÇÒÁÍËÏ
ÖÕÒÒ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇ®

Το αρχείοÑKÒ×iÉ¨{ÊÜÚÉ
³iÙ{ÑTÉË¨{i³ÈÙ¨ÖÐÑ³Ø
ÏÒi~Ñ{ÉËÑ{ÉÜÉÈÚÓ¨Ñ¨KÒ{Ð
³iÙ{ÉÖÚÈiv²²©U¯¯ÀÀÀ>©©x©
¦n¯_¯xx²x>²x¿_©¯R>¿>kÃw>¦Rvx¿_

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

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Τα εικαστικά της Κύπρου σε καραντίνα
Επτά γκαλερίστες της Λευκωσίας μοιράζονται στην «Κ» σκέψεις και λύσεις μετά την κορωνοϊό εποχή
Της ΛΟΥΙΖΑΣ ΛΟΥΗ

Η τέχνη ÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝÑÆØÏÕßÝÚÕÓËÃÝ
ÖÕßËÖÒÂÍÎÙÇÔÇÖÄÚÎÔÁÐÇØÙÎÇßÚÂÝ
ÚÎÝÖØÜÚÕÌÇÔÂÝÙßÔÛÂÑÎÝÖÕßÈÏ×ÔËÏ
ÎÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÝ×ÔÚÇÝÖØÜÚÄÍÔÜØËÝÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÄÖÕßÄÒÕÏËÖÎØËÇÙÚÂÑÇÔÇÔËÐÇÃØËÚÕÝÙÚÎ ®ÓÃÒÎÙÇÔ
ÑÇÏÇÖ¦ÔÚÎÙÇÔÍÑÇÒËØÃÙÚËÝÚÎÝËßÑÜÙÃÇÝÊÃÔÕÔÚÇÝËÒÖÃÊÇÑÇÏÑÕßØ¦ÍÏÕ
ÍÏÇÚÇËÏÑÇÙÚÏÑ¦ÚÕßÔÎÙÏÕÆÓÇÝÛÁÚÕÔÚ¦ÝÚÕßÝÚÁÙÙËØÇËØÜÚÂÓÇÚÇ!×Ý
ÇßÚÂÎÖÇÍÑÄÙÓÏÇËÖÏÊÎÓÃÇËÖÎØÁÇÙË
ÚÇËÏÑÇÙÚÏÑ¦ÚÎÝ ÆÖØÕß"¡ËÖÕÏÕÚØÄÖÕËÙËÃÝÊÏÇÞËÏØÃàËÙÚËÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ"
×ÝÈÒÁÖËÚËÚÕÓÁÒÒÕÔÙÚÇËÏÑÇÙÚÏÑ¦"
ÇÊÕÆÓËËÑÛÁÙËÏÝÁØÍÇÇÌÏËØÜÓÁÔÇ
ËÓÖÔËßÙÓÁÔÇÇÖÄÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇ"

Ισως αυτός ο εγκλεισμός να
είναι καλός, για να καταλάβει ο κόσμος ότι πρέπει να
δει με τα μάτια του και να
ακούσει ζωντανά. Να δει εκθέσεις, να πάει θέατρο, να
ακούσει τη Συμφωνική.
Γκλόρια Κασσιανίδου
Γκλόρια Γκαλερί

Δάφνη Νικήτα
Δίατοπος
Σίγουρα αυτή ÎÖØÜÚÕÌÇÔÂÝÍÏÇÄÒÕßÝ
ËÖÏÊÎÓÃÇÁÞËÏËÖÎØË¦ÙËÏÚÎÔÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÑÃÔÎÙÎÄÞÏÓÄÔÕÚÎÝ ÆÖØÕß
ÇÒÒ¦ÑÇÏÖÇÍÑÄÙÓÏÇÄÍÜÚÎÝÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝÇßÚÂÝÚÕ ÁÔÚØÕÆÍÞØÕÔÎÝ
¬ÁÞÔÎÝÏ¦ÚÕÖÕÝÖÇØÇÓÁÔËÏÖØÕÝÚÕ
ÖÇØÄÔÑÒËÏÙÚÄÏÙÛÇÔÛÂÑÇÓËÄÓÜÝ
ÖÜÝÇßÚÂÚÎÊÆÙÑÕÒÎÖËØÃÕÊÕÓËÚÏÝ
ÖÕÒÒÁÝ×ØËÝÓÕÔÇÐÏ¦ÝÚÕßÕ¦ÔÛØÜÖÕÝËÖÏàÎÚËÃÊÏ¦ÌÕØËÝÊÏËÐÄÊÕßÝÖÕß
ÛÇÚÕÔÓËÚÇÌÁØÕßÔÇÖÄÚÕËÖÃÖËÊÕÚÎÝ
ÖÔËßÓÇÚÏÑÂÝÇÊØ¦ÔËÏÇÝÙ»¦ÒÒÇËÖÃÖËÊÇÖÔËßÓÇÚÏÑÂÝÇÔ¦ÚÇÙÎÝÏ»ÇßÚÄ
ÙÑËÌÚÂÑÇÓËÔÇÙßÔËÞÃÙÕßÓËÚÎÔËÖÇÌÂÚÕßÑÕÏÔÕÆÓËÚÕÁØÍÕÚÁÞÔÎÝÊÏÇÊÏÑÚßÇÑ¦´ÚÙÏÊÎÓÏÕßØÍÂÙÇÓËÓËÚÕÔ
ËÏÑÇÙÚÏÑÄÑÇÏÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÄÊÏËßÛßÔÚÂ
ËÖÃÙËÏØ¦ËÚ×ÔÏ×ØÍÕ¬ÇÐÏÇØÞÄÖÕßÒÕÚÎÔÒÇÚÌÄØÓÇ(*,@,\YVWL®ÓË
ÙÑÕÖÄÚÎÊÏÕØÍ¦ÔÜÙÎÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑ×Ô
ÑÇÏÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑ×ÔWYVQLJ[ZÏÙÚËÆÜ
ÄÚÏÙËÑÇÏØÕÆÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÁÞÕßÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÔ¦ÍÑÎÚÎÔ
ÚÁÞÔÎÚÎÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏÖÏÇÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÍÏÇÚÃÇÖÕÊËÏÑÔÆËÚÇÏÁÔÇÏÙÞßØÄ
Ì¦ØÓÇÑÕÃÇÙÎÝËÏÊÏÑ¦ÑÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇ
ÍÏÇÚÕÖÔËÆÓÇËÈÇÃÜÝÑÇÏÛÇÊÕÆÓËËÑÛÁÙËÏÝÏÙÚËÆÜËÖÃÙÎÝÖÜÝ
ÑÇÏÕÏÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÁÞÕßÔÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎ
ÍÏÇÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝÓÎÔÐËÞÔ¦ÓËÖÜÝ
Õ¦ÔÛØÜÖÕÝÇÔÁÑÇÛËÔÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇ
ÍÏÔÄÚÇÔÊÎÓÏÕßØÍÏÑÄÚËØÕÝÙÚÕßÝÊÆÙÑÕÒÕßÝÑÇÏØÕÆÝÃÔÇÏÕÓÄÔÕÝÚØÄÖÕÝÓËÚÕÔÕÖÕÃÕÕ¦ÔÛØÜÖÕÝÓÖÕØËÃ
ÔÇÔÏÑÂÙËÏÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕ¬ÇÁØÍÇÖÕß
ÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÚÇÏÇßÚÂÚÎÔÖËØÃÕÊÕ
ÚÎÔËÖÕÞÂÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝËÃÔÇÏÇÔÇÖÄÌËßÑÚÕÔÇËÃÔÇÏËÖÎØËÇÙÓÁÔÇÇÖÄ
ÇßÚÂÍÏÇÚÃÎÚÁÞÔÎÊËÔÓÖÕØËÃÖÇØ¦
ÔÇËÃÔÇÏÇßÚÕÈÏÕÍØÇÌÏÑÂ©ÏÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÛÇÑÇÚÇÛÁÙÕßÔÙÚÇÁØÍÇÚÕßÝ
ÚÏÝÉßÞÏÑÁÝÑÇÏÊÏÇÔÕÎÚÏÑÁÝÚÕßÝÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÊÎÓÏÕßØÍ×ÔÚÇÝÖÏÙÚËÆÜ
ÁØÍÇÓÏÇÝ¦ÒÒÎÝÊßÔÇÓÏÑÂÝÑÇÏÇÐÃÇÝ
ÖÕßÛÇÓÇÝÕÊÎÍÂÙÕßÔÙËÓÏÇÔÁÇÓËÚ¦ÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇËÖÕÞÂ

Νατάσα Τοφαρίδη
Γκαλερί Αποκάλυψη
Πρόκειται για ÓÃÇÖØÜÚÄÍÔÜØÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÖÕßÊËÔÔÕÓÃàÜÄÚÏßÖ¦ØÞËÏÑ¦ÖÕÏÕÝ
ÖÕßÁÞËÏÚÏÝÇÖÇÔÚÂÙËÏÝÑÇÏÚÏÝÒÆÙËÏÝ
ÁÚÕÏÓËÝ²ØËÏÇàÄÓÇÙÚËÒÃÍÕÞØÄÔÕÔÇ
ÈØÕÆÓËÚØÄÖÕßÝÍÏÇÚÕÖ×ÝÛÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÓËÚÎÔÄÒÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÑÇÏ
ÌßÙÏÑ¦ÞÜØÃÝÔÇËÖÏÙÚØÁÉÕßÓËÖÃÙÜ
ÙÚÎÔÖØÇÑÚÏÑÂÚÜÔËÍÑÇÏÔÃÜÔÑÇÏÚÎÝ
ÙßÍÑÁÔÚØÜÙÎÝÖÕÒÒ×ÔÖØÕÙ×ÖÜÔ
ÎÓÇÙÃÇÄÓÜÝÁÞËÏÔÇÑØÇÚÂÙÕßÓËÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔàÜÔÚÇÔÄÍÏÇÚÇËÏÑÇÙÚÏÑ¦ÃÙÜÝÔÇÈÕÎÛÂÙÕßÓËÑÏÄÒÇÝÔÇ
ÐËÞÇÙÚÕÆÔÚÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÖÕßÁÞÕßÔ
ÖØÕÑÆÉËÏÍÑÇÒËØÃÓÇÝËÍÑÇÏÔÏ¦àËÏ
ÓÃÇÓÁÛÕÊÕËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÓËÚÕÑÕÏÔÄ
ÓÁÙÜÊÏÇÊÏÑÚÆÕß¡ÁÙÇÇÖÄÚÏÝÙËÒÃÊËÝÚÕßMHJLIVVR0UZ[HNYHTLTHPSZ
ÑÚÒ¬ÕÑÕÏÔÄÓÇÝÑÇÏÕÏÌÃÒÕÏÓÇÝÛÇ
ËÔÎÓËØ×ÔÕÔÚÇÏÑÇÛÎÓËØÏÔ¦ÓËÚÇÔÁÇ
ÁØÍÇÖØÕÚ¦ÙËÏÝÇÑÄÓÎÑÇÏÍÏÇÚÏÝËÑÛÁÙËÏÝÖÕßËÃÞÇÔÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÚËÃ
¬ÇËÏÑÇÙÚÏÑ¦ÁÞÕßÔËÖÎØËÇÙÚËÃÖÕÒÆ
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VIPE The Idle Fountain Installation View Ground floor Art Seen.

Πιστεύω, πως και οι καλλιτέχνες έχουν την ανάγκη
για δημιουργία. Ας μην
ξεχνάμε πως ο άνθρωπος
ανέκαθεν στην ιστορία
γινόταν δημιουργικότερος
στους δύσκολους καιρούς.
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ÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÊÎÓÏÕßØÍÃÇÖÕÚÁÊËÔßÖÁÑßÉËÙË
ÑÇÓÃÇÖÇÔÊÎÓÃÇÖÄÒËÓÕÂÑÇÚÇÙÚØÕÌÂ©ÆÚËÕÑÕØÜÔÕáÄÝÊËÔÛÇÙÚÇÛËÃ
ËÓÖÄÊÏÕÙÚÎÔËÏÑÇÙÚÏÑÂÊÎÓÏÕßØÍÃÇ
ÑÇÏÇÔ¦ÖÚßÐÎ©ÏÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝËÃÔÇÏ
ÙßÔÎÛÏÙÓÁÔÕÏÙÚÎÓÕÔÇÞÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏ
ÇÖÕÓÄÔÜÙÎ¶ÁÚÙÏÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÇÔÇÒÕÍÃàÕÔÚÇÏËÓÖÔÁÕÔÚÇÏÑÇÏÑÇÚÇÛÁÚÕßÔÚÏÝÙÑÁÉËÏÝÑÇÏ
ÙÞÕÒÏÇÙÓÕÆÝÚÕßÝÖØÕÝÊÏÑÄÓÇÝÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÄÑÇÏËØÓÎÔËÃÇÃÍÕßØÇÛÇ
ÑÇÚÇÍØ¦ÉÕßÔÚÏÝÏÙÚÕØÏÑÁÝÙÚÏÍÓÁÝ
ÖÕßàÕÆÓËËÑÛÁÚÕÔÚÇÝÚÇßÚÄÞØÕÔÇ
ÚÕÔËÇßÚÄÚÕßÝÑÇÏÚÇÖÕÒÏÚÏÑ¦ÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÑÇÏÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ÙÆÔÕÒÇÍÏÇËßÛÆÔËÝÞËÏØÏÙÓÕÆÝÑÇÏÚÇËÖÇÑÄÒÕßÛÇ
ÚÎÝÚØÁÞÕßÙÇÝÑØÃÙÎÝ
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ΜΟΥΣΙΚΗ

Το σάουντρακ της εποχής είναι λαϊκό

Η Χαρούλα Αλεξίου βγάζει από το συρτάρι της «Τα τραγούδια της ξενιτιάς», 33 χρόνια μετά την ηχογράφησή τους
Συνέντευξη στη ΓΙΟΥΛΗ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ

«ΟχιÓË ÚÕÚÎÒÁÌÜÔÕ§ÇÑ¦ÔÕßÓË
ZR`WLÔÇÈÒËÖÄÓÇÙÚË®ßÓÌÜÔÂÙÇÓËÚÕØÇÔÚËÈÕÆÑÒËÃÙÚÎÑË
ÑÇÏÓÏÇÓÁØÇÓËÚ¦ÎÇÔÕÏÐÏ¦ÚÏÑÎÙÚÎÔËÓÌ¦ÔÏÙÎ¶ÌÕØÕÆÙËÁÔÇ
ÌÜÚËÏÔÄÒÕßÒÕßÊ¦ÚÕÖÕßÑ¦ÓÏÙÕ¶
²ÇØÕÆÒÇÒËÐÃÕßÓËßÖÕÊÁÞÛÎÑË®ÙÚÕÎÒÏÄÒÕßÙÚÕÓÖÇÒÑÄÔÏÚÎÝ
ÌÕØÓÂÕÑÇÏÔÕÆØÍÏÕÝÚÎÝÊÃÙÑÕÝ
¬ÇÚØÇÍÕÆÊÏÇÚÎÝÐËÔÏÚÏ¦Ý®ÖÕß
ÐËÑÃÔÎÙËÚÕÚÇÐÃÊÏÚÕßËÔÓÁÙÜ
ÑÕØÜÔÕáÕÆ¬×ØÇÂØÛËÎ×ØÇ®
ÓËÖØÄÒÇÈË
ßÚ¦ÚÇÚØÇÍÕÆÊÏÇÚÇÎÞÕÍØ¦ÌÎÙÇÖØÏÔÇÖÄÞØÄÔÏÇËÓÏÇ
ÖËØÏÕÊËÃÇÓÕßÙÚÎÔßØ×ÖÎËÃÞÇ
ÖËØ¦ÙËÏÑÏÇÖ»ÚÕÕÔÊÃÔÕÄÖÕßÓË
Ñ¦ÒËÙÇÔÍÏÇÓÏÇÙßÔÁÔÚËßÐÎÙÚÕ
))*,ÑËÃÕÏÒÒÎÔËÝÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÏÓÕßàÂÚÎÙÇÔÔÇÚØÇÍÕßÊÂÙÜ
Ñ¦ÚÏËÒÒÎÔÏÑÄHJHWLSSHÑÇÏÚØÇÍÕÆÊÎÙÇÁÔÇÊÎÓÕÚÏÑÄÚØÇÍÕÆÊÏ
¬ÄÚËÍËÔÔÂÛÎÑËÎÏÊÁÇÔÇÑ¦ÔÕßÓË
ÁÔÇÊÃÙÑÕÖÇØÇÍÜÍÂÝ))*ÖÕßÔÇ
ÓÕÏØÇÙÚËÃÙËÄÒÇÚÇÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÇ
ÚÕßÑÄÙÓÕßÄÖÕßÊÏÊ¦ÙÑËÚÇÏÎËÒÒÎÔÏÑÂÍÒ×ÙÙÇ¡Õß¦ØËÙËÖÕÒÆ
ÇßÚÂÎÙÑÁÉÎÐËÑÏÔÂÙÇÓËÓËÚÎ
ÈÕÂÛËÏÇÚÕßÇÔÇÍÏ×ÚÎ ÕßÔ¦ÊÎ
ÔÇËÖÏÒÁÍÕßÓËÚØÇÍÕÆÊÏÇÖÇÒÏ¦
ÖÏÕÙÆÍÞØÕÔÇÑÇÏÑ¦ÔÇÓËÚÎÔÎÞÕÍØ¦ÌÎÙÎÙÚÕÙÚÕÆÔÚÏÕÚÕßÑÏÇÊ¦
ÚÎÔÖÕØËÃÇÈÁÈÇÏÇÎÊÏÙÑÕÍØÇÌÏÑÂËÚÇÏØËÃÇÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÃÎÙËÄÚÏ
ÚÇÑÁØÊÎÚÎÝÇÖ»ÇßÚÂÔÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÊËÔÛÇÂÚÇÔÖÕÒÒ¦ÑÇÏÓÕßËÃÖË
¸ÊËÔÚÕÇÌÂÔËÏÝÑÇÒÆÚËØÇÔÇÚÕ
ÊÕÆÓËÇØÍÄÚËØÇ"¹¡ËÚ¦ÁØÞÕÔÚÇÔ
¦ÒÒËÝÖÇØÇÍÜÍÁÝÁÈÍÇàÇ¦ÒÒÕßÝ
ÊÃÙÑÕßÝÑÇÏÎÇÒÂÛËÏÇËÃÔÇÏÄÚÏ
ÙÑËÌÚÄÓÕßÔÖÕÏÕÝÛÁÒËÏÚ×ØÇÔ»
ÇÑÕÆËÏÍÏÇÚÏÝÌ¦ÓÖØÏÑËÝÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝÑÇÏÚÕÉÜÓÃÚÎÝÐËÔÏÚÏ¦Ý
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Το άλμπουμ~È~Ü×¨ÉËÉÌÜÑ
³Ñi×{Ñ~Ò~Ñ³Ñ³ÊÐÑ³Ñ~Ñ{³{Ø
©²¦_>xnÈi¨ÉËÉØVÉÖ³ÐÑ
ÚÑ~È~Ü×¨ÊÉ{~Ñ{ÉÌÜÑ³Ñ×È{~Ò~Ñ³Ñ³ÊÐÑ³ÑÜiiØÐÈ{~ÊØ

Η Χαρούλα Αλεξίου~Ñ³Ò³iÙ{Ò¨~É{Ñ³iØiTo¨Ò×iiØ³³¨ÑoÈÙ{³iØÂÉ{³{ÒØV´´T¨Ì{Ñ¨{
ÚÙÏÖÁØÇÙÇÔÞØÄÔÏÇ®¬×ØÇ
ÚÏ¦ÒÒÇÐËÚÎØÜÚ¦Ü©ÑÄÙÓÕÝÛÇ
ÇÑÕÆÙËÏÇÒÒÏ×ÝÚØÇÍÕÆÊÏÇÄÖÜÝÚÇ
ÇÔÇÖÄÑÒÎØÕÝÍßØÃàÜ®¢ËÆÍÜ
ÓËÖÃÑØÇÙÚÎÛ¦ÒÇÙÙÇ®¡ÇÝÞ×ØÏÙÇÔÕÏÛ¦ÒÇÙÙËÝ®Ø¦ÞÕÈØ¦ÞÕ
ÚÕÔÑÇÎÓÄÓÕß®"
ËÔÐÁØÜÚÏÛÇÇÏÙÛÇÔÛËÃÄÚÇÔ
ÚÇÇÑÕÆÙËÏÇÒÒ¦ÛÇÙÕßÖÜËÍ×
Ö×ÝÔÏ×ÛÜÇÔÔÇÙÑ¦ËÏÁÔÇÎÌÇÃÙÚËÏÕÑÇÏÎÒ¦ÈÇÚÕßËÃÔÇÏÞØßÙ¦ÌÏÑÕÆÜÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÇßÚ¦
ÚÇÚØÇÍÕÆÊÏÇÚÇËÑÚÏÓ¦ÜÇÒÒÏ×Ý
ÑÕÆÜÚÕÔÚØÄÖÕÖÕßÚÇÁÞÜÖËÏ
ÖÕßËÃÔÇÏÇßÚÄÝÚÕßÇßÛËÔÚÏÑÕÆ
ÒÇáÑÕÆÚØÇÍÕßÊÏÕÆÑÇÏÞÇÃØÕÓÇÏ
ÑÇÓÇØ×ÔÜ
§Ï×ÛÜÄÚÏÁÞÜÖ¦ØËÏÚÎÔÇÖÄ-

ο ΜΟΥΣΙΚΟ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

14.4%

Διαβάζω δεξιά κι αριστερά ότι ζούσαμε ανέμελα.
Δηλαδή πώς έπρεπε να
ζούμε; Σκεπτόμενοι ότι
θα μας έρθει μια πανούκλα; Στην καθημερινότητα, στον καθένα λείπουν
διαφορετικά πράγματα
και με άλλη ένταση.

1

ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

18.8%

ÙÚÇÙÂÓÕßÇÖÄÚÎÔ¸ËÔÚËÞÔÃÒÇ¹
ÑÇÏÓÖÕØ×ÑÇÏÇÔÇÍÔÜØÃàÜÚÎÔ
ÇÐÃÇÚÕßÒÇáÑÕÆÚØÇÍÕßÊÏÕÆÙÜÝ
ÖÇÃàÕßÔØÄÒÕÑÇÏÕÏÙÎÓËØÏÔÁÝ
ÙßÔÛÂÑËÝ¬ÕÙ¦ÕßÔÚØÇÑÚÎÝËÖÕÞÂÝËÃÔÇÏÚÕÒÇáÑÄÇÃÙÛÎÓÇÑÇÏÎ
ÇßÛËÔÚÏÑÄÚÎÚÇÑÁÉÕßÄÚÏÇßÚÂÎ
ÙßÔÛÂÑÎÓÇÝÁÞËÏÑÒËÃÙËÏÙÚÕÙÖÃÚÏÑÇÏàÕÆÓËÓËÚÇÇÖÇØÇÃÚÎÚÇ®
×ÝÈÏ×ÔËÏÇßÚÂÔÚÎÔÖØÜÚÄÍÔÜØÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ"¥ÝÁÔÇÏÙÚÕØÏÑÄÙßÓÈ¦ÔÃÔÇÏÑ¦ÚÏÊÆÙÑÕÒÕ
ÖÕßÊËÔÖÏÙÚËÆÜÄÚÏÛÇÚËÒËÏ×ÙËÏÙÆÔÚÕÓÇÃÔÇÏÑ¦ÚÏÖÕßÁÞËÏ
ÐÇÔÇÙßÓÈËÃÓÁÙÇÙÚÕÔÞØÄÔÕÑÏ
ÁÚßÞËÙ»ËÓ¦ÝÚ×ØÇÏÇÈ¦àÜÊËÐÏ¦ÑÏÇØÏÙÚËØ¦ÄÚÏàÕÆÙÇÓËÇÔÁÓËÒÇÎÒÇÊÂÖ×ÝÁÖØËÖËÔÇàÕÆ-

1

ÓË"ÑËÖÚÄÓËÔÕÏÄÚÏÛÇÓÇÝÁØÛËÏ
ÓÏÇÖÇÔÕÆÑÒÇ"¬×ØÇÄÙÕÔÇÌÕØ¦
ÚÎÔÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÙÚÕÔÑÇÛÁÔÇÒËÃÖÕßÔÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇÑÇÏÓË¦ÒÒÎÁÔÚÇÙÎ ÇÏÓÁÔÇ
ÓÕßÒËÃÖËÏÎËÖÇÌÂÇÒÒ¦ÍËÔÏÑ¦
àÜÖÕÒÆÙÚÕÙÖÃÚÏÕÖÄÚËÈËÈÇÃÜÝÓ»ËÔÕÞÒËÃÇÒÒ¦ÊËÔÓÖÕØ×ÔÇ
ÖÜÄÚÏÁÞÜÖ¦ÛËÏÚÎÔÖÒ¦ÑÇÓÕß
ÓËÚÕÔËÍÑÒËÏÙÓÄÞÜÖØ¦ÍÓÇÚÇ
ÔÇÇÙÞÕÒÎÛ×ÇÊÏÇÈ¦ÙÜÛÇÊÜ
ÒÃÍÕ5L[MSP_ÛÇÇÑÕÆÙÜÓÕßÙÏÑÂ
ÛÇÞÇàÁÉÜÙÚÕÔÚËØÔËÚ ¦ÔÜ
ÁÔÇÜØÇÃÕÞÇÙÕÓÁØÏÞÜØÃÝÚÆÉËÏÝÖÃÙÎÝÁÞÜËÖÏÚÁÒÕßÝÞØÄÔÕ
ÔÇÚÇÑÚÕÖÕÏÂÙÜÚÕÇØÞËÃÕÓÕß®
ÇØÖÄÝÚÜÔÚÇÑÚÕÖÕÏÂÙËÜÔ
ËÃÔÇÏÑÏÇßÚÄÝÕÊÃÙÑÕÝÔÇÝÕÒÕÑÒÎØÜÓÁÔÕÝÊÃÙÑÕÝÊÁÑÇÚØÇÍÕßÊÏ×ÔÚÕßÄÊÜØÕßËØÈËÔÏ×ÚÎÑÇÏ
ÚÕß ×ÙÚÇÃØÈÕßÚÕßÚÁÒÏÕß
ÇàÇÔÚàÃÊÎÑÇÏÚÎÝßÚßÞÃÇÝÇÖÇÍÏÇÔÔÕÖÕÆÒÕßÚÕßÇÔÇÍÏ×ÚÎ
¬ÕÆÔÚÇÚÕßÇÙÃÒÎ¬ÙÏÚÙ¦ÔÎÚÕß
¡ÃÑÎËÕÊÜØ¦ÑÎÑÇÏÚÕßÎÓÂÚØÎ

ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
ΣΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ 35-44

21.8%

²ØÏÙÚÕÊÕÆÒÕßÚÕß¡¦ÔÕßÕãàÕß
ÑÇÏÚÕß¢×ÔÚÇ¦ÊÎÚÕßÏ¦ÔÔÎ
ßØÏÇàÂÑÇÏÚÕßÎÓÂÚØÎªÕßÓËÒÏ×ÚÎÚÕßËØ¦ÙÏÓÕß ÒÕßÈ¦ÚÕß
ÑÇÏÚÕß²ÇØ¦ÒÇÓÖÕßÇÙÏÒËÏ¦ÊÎ
ÚÕßÏ¦ÔÔÎÇÙÏÒÄÖÕßÒÕßÑÇÏÚÕß
ÇÆÒÕßËÓÇÔÃÊÎÑÇÏÚÕÇØÇÊÕÙÏÇÑÄ¬àÏÈÇÁØÏ
¬ØÇÍÕÆÊÏÇ ÇÍÇÖÎÓÁÔÇ ÖÕß
ÈÍÇÃÔÕßÔÙÚÕÔÇÁØÇÓËÚÎÌÜÔÂ
ÚÎÝ²ÇØÕÆÒÇÝÒËÐÃÕßÍÏÇÖØ×ÚÎ
ÌÕØ¦ÞØÄÔÏÇÇÖÄÚÎÓÁØÇÖÕß
ÎÞÕÍØÇÌÂÛÎÑÇÔ
¬Õ¦ÒÓÖÕßÓÑßÑÒÕÌÕØËÃÙËÄÒÇ
ÚÇÉÎÌÏÇÑ¦ÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇÑÇÏÚÏÝ
Z[YLHTPUNßÖÎØËÙÃËÝËÔ×ÙÆÔÚÕÓÇÛÇÑßÑÒÕÌÕØÂÙËÏÑÇÏÙËÄÒÇ
ÚÇÌßÙÏÑ¦ÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇÖ×ÒÎÙÎÝ
ÓÕßÙÏÑÂÝÁÈÇÏÇÑÇÔËÃÝÊËÔÐÁØËÏ
ÖÄÚËÛÇÓÖÕØÁÙÕßÓËÔÇÇÑÕÆÙÕßÓËSP]LÚÎ²ÇØÕÆÒÇÔÇÚÕÚØÇÍÕßÊ¦ËÏ©ÏÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÈØÃÙÑÕÔÚÇÏ
ÙËÖÕÒÆÊÆÙÑÕÒÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÇßÚÂÔÚÎÔÖËØÃÕÊÕÑÇÏÕÏÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÊËÔËÃÔÇÏÑÇÏÖÕÒÆÇÏÙÏÄÊÕÐËÝ
ÃÍÕÖØÏÔÑÒËÃÙÕßÓËÚÕZR`WLÚÎÝ
àÎÚ¦ÜÔÇÓÕßÖËÏÚÏÝÙÑÁÉËÏÝÚÎÝ
¬ÕÖØÄÈÒÎÓÇËÃÔÇÏÖÕÒÆÓËÍ¦ÒÕÍÏÇÚÕßÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÑÇÏÚÕßÝ
ÓÕßÙÏÑÕÆÝ ÇÏÙÑÁÉÕßÄÚÏÑÇÏ
ÖØÏÔÊËÔÂÚÇÔÑÇÒÆÚËØÇÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇ¬ÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝÑØÃÙÎÝÕÏËÓÌÇÔÃÙËÏÝÂÚÇÔ
ÖÕÒÆÖËØÏÕØÏÙÓÁÔËÝ¦ÔËÕÏËÖÕÞÁÝÖÕßÖÇÃàÇÓËÑ¦ÛËÈØ¦ÊßØÁÖËÏÑ¦ÚÏÔÇÍÃÔËÏ¬ÕÖØ×ÚÕÖÕß
ÓÕßÁØÞËÚÇÏÙÚÕÓßÇÒÄËÃÔÇÏÄÚÏ
ÎÚÎÒËÄØÇÙÎÖØÁÖËÏÔÇÖÒÎØ×ÔËÏ
ÚÕßÝÚØÇÍÕßÊÏÙÚÁÝÑÇÏÚÕßÝÓÕßÙÏÑÕÆÝÇËÃÔÇÏÓÏÇÈÕÂÛËÏÇÚÎÔ
ÚÎÒËÄØÇÙÎÍÃÔÕÔÚÇÏÕÒÄÑÒÎØËÝ
ËÑÖÕÓÖÁÝÑ¦ÖÕÏÕÏÈÍ¦àÕßÔÞØÂÓÇÚÇÑÇÏÕÏÓÕßÙÏÑÕÃÑÇÏÕÏËØÓÎÔËßÚÁÝÊËÔÖÇÃØÔÕßÔÚÃÖÕÚÇÙÜÝ
Ú×ØÇÇÒÒ¦ÐËÏÇßÚÄ®

1

ο ΜΟΥΣΙΚΟ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

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

500ΛΕΞΕΙΣ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ
Του ΣΤΑΥΡΟΥ

ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ

Η απαρηγόρητη δυστυχία της Σιμόν Βέιλ

Τ

έλη ¡ÇØÚÃÕß1942, ÎÏÓÄÔÁÏÒÛÇËÖÏÙÑËÌÛËÃÊÆÕÊÏÇÊÕÞÏÑÁÝÓÁØËÝÂÓ¦ÒÒÕÔÔÆÞÚËÝ
ÚÕÔÙßÍÍØÇÌÁÇÕÁ¡ÖÕßÙÑÁ1Vw
)V\ZX\L[  ÙÚÕÙÖÃÚÏ
ÚÕßÙÚÎÔ ÇØÑÇÙÄÔÄÖÕßàÕÆÙË
ÑÇÚ¦ÑÕÏÚÕÝÖ¦ÔÜÙÚÕÑØËÈ¦ÚÏÙË
ÁÔÇÊÜÓ¦ÚÏÕÓËÑÒËÏÙÚ¦ÖÇÔÚàÕÆØÏÇÙÚÕÕÖÕÃÕÊËÔÁÓÖÇÏÔËÖÕÚÁ
ÚÕÌÜÝÚÕßÂÒÏÕß¡ÏÇÙÌÇÃØÇÚÕÔ
ËÃÞËÊÏÇÖËØ¦ÙËÏÙËÓÃÇÇÖÄÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÓ¦ÞËÝÚÕßqÇÍÑÕÙÓÃÕß
ÕÒÁÓÕßÚÙÇÑÃàÕÔÚÇÝÚÎÙÖÕÔÊßÒÏÑÂÙÚÂÒÎÚÕßàÎÙËÁÑÚÕÚË
ÑÒËÏÙÓÁÔÕÝËÑËÃÍØ¦ÌÕÔÚÇÝÊÏÇÈ¦àÕÔÚÇÝÇÒÒÎÒÕÍØÇÌ×ÔÚÇÝÙßÔÚØÕÌÏ¦ÓËÇÍÇÖÎÓÁÔÕßÝÖÃÔÇÑËÝ
ÙÚÕßÝÚÕÃÞÕßÝ¦ÕßÒ ÒÁË¡ÇÐ
ØÔÙÚÑ¦ÑÇÏÚÕÄÖÏÕÍÏÇÔÇÚÕÔ
ÇÔÇÑÕßÌÃàËÏÇÖÄÚÕßÝÖÄÔÕßÝ ÆØÏÕÝÙÑÕÖÄÝÚÎÝËÖÃÙÑËÉÂÝÚÎÝ
ÂÚÇÔÔÇàÎÚÂÙËÏÑÇÏÔÇÒ¦ÈËÏÇÖÄ
ÚÕÔÖÇØÇÙÎÓÕÌÕØÎÓÁÔÕÑÇÚ¦ÑÕÏÚÕÖÕÒËÓÏÙÚÂËÖÏÙÚÕÒÂßÖÕÙÚÎØÏÑÚÏÑÂÚÕßÙÞËÊÃÕßÚÎÝÍÏÇ
ÚÎÔËÑÖÇÃÊËßÙÎÔËÇØ×ÔÍßÔÇÏÑ×Ô
ÜÝÔÕÙÕÑÄÓÜÔÚÎÝÖØ×ÚÎÝÍØÇÓÓÂÝÚÕßÖÕÒÁÓÕßÙßÔ¦ÔÚÎÙÎ
ÇßÚÂÛÇÍËÔÔÂÙËÏÙÚÎÔÉßÞÂÚÕß
¡ÖÕßÙÑÁÁÔÇÏÙÞßØÄÇÃÙÛÎÓÇÌÏÒÃÇÝÍÏÇÚÎÁÏÒÙÚÕÕÖÕÃÕËÑËÃÔÎ
ÛÇÇÔÚÇÖÕÑØÏÛËÃÓËÛÁØÓÎÄÖÜÝ
ÌÇÃÔËÚÇÏÙÚÇÍØ¦ÓÓÇÚÇÖÕßÛÇÚÕß
ÙÚËÃÒËÏÚÕÔÖØÃÒÏÕÑÇÏÚÕÔ¡¦ÏÕ
ÚÎÝÃÊÏÇÝÞØÕÔÏ¦Ý
ËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÍÏÇ
ÇÒÒÎÒÕÍØÇÌÃÇÇÌÕÆÇÖÄÚÇËÌÚ¦
ÍØ¦ÓÓÇÚÇÄÒÇÑÏÄÒÇÚÇÁÐÏËÃÔÇÏ
ÚÎÝÁÏÒÑÇÏÁÔÇÓÄÔÕÚÕß¡ÖÕßÙÑÁÓËÚÕÕÖÕÃÕÇÖÇÔÚÕÆÙËÙÚÕ
ÇÃÚÎÓ¦ÚÎÝ¬ÇÍØ¦ÓÓÇÚÇÊËÔÓÇÝ
ÂÚÇÔ¦ÍÔÜÙÚÇÇÒÒ¦ÓÄÒÏÝÖÁØßÙÏ
ËÑÊÄÛÎÑÇÔÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÙßÍÑËÔÚØÜÓÁÔÇÙËÁÔÇÚÕÓÃÊÏÕÓË
ËÑÚËÔÂËÏÙÇÍÜÍÂÑÇÏËÐÇÔÚÒÎÚÏÑÄ
ßÖÕÓÔÎÓÇÚÏÙÓÄÇÖÄÚÎ-SVYLUJL
KL3\ZZ`ÑÇÏÚÕÔ4PJOLS5HYJ`!
:PTVUL>LPSL[1Vw)V\ZX\L[
*VYYLZWVUKHUJL ®ËÑÊÄÙËÏÝ
*SHPYL7H\SOHU Ô¦ÓËÙÇÙÚÇ
ÍØ¦ÓÓÇÚÇÇßÚ¦ËÃÔÇÏÑÇÏÚÕÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÄÖÁÓÖÚÕÍØ¦ÓÓÇÙ
ÂÊÎÍÔÜÙÚÄÇÖÄÖÇÒÏ¦
ÚÎÝÎÝ¡ÇãÕß ÚÕÕÖÕÃÕÛÇ
ÙßàÎÚÂÙÕßÓËÖÇØÇÑ¦ÚÜ¬ÎÔÃÊÏÇ
ÓÁØÇÓ¦ÒÒÕÔÑÇÏÊÆÕÓÁØËÝÖØÏÔ
Ö¦ØËÏÚÕÑÇØ¦ÈÏÇÖÄÚÎ¡ÇÙÙÇÒÃÇ
ÍÏÇÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎÛÇÍØ¦ÉËÏÑÇÏ
ÚÎÔÖËØÃÌÎÓÎËÑÚËÔÂËÖÏÙÚÕÒÂ
ÚÎÝÙÚÕÔÖËØØÁÔ7LYYPUÍÔÜÙÚÂßÖÄÚÕÔÚÃÚÒÕ(\[VIPVNYHWOPL
ZWPYP[\LSSL®ÕÒÒ¦ËÃÔÇÏÑÕÏÔ¦ÙÚÇ
ÊÆÕÍØ¦ÓÓÇÚÇßÖ¦ØÞÕßÔÄÓÜÝÑÇÏ
ÖØ¦ÍÓÇÚÇÖÕßÒÁËÏÙÚÕÔÁÔÇÑÇÏ
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Γραμματόσημο ³ÑÜÜ{~0ÑTÈÙ¨ÐÉËV³È¬V¨Ø³{ÐÊ³iØ×{ÜÌ×È~Ñ{Ü{³{~ÊØÑ~³{KË³¨{ÑØ.{ÐÌÓ{ÜÆwm´

Τι είναι αυτό άραγε
που την οδηγεί
στην απόρριψη κάθε
παρηγοριάς, ακόμη
και της μεταθανάτιας;
Προσπαθώ
να την καταλάβω.
ÊËÔÒÁËÏÙÚÕÔ¦ÒÒÕØÁÖËÏÔÇÊÏÇÈ¦àÕÔÚÇÏÊÃÖÒÇÊÃÖÒÇÑÇÏÕÖÜÙÊÂÖÕÚËÓÇàÃÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÓËÚÕÔÚÄÓÕ
=0ÚÜÔÖ¦ÔÚÜÔÚÎÝ.HSSPTHYK
ÖÕßÖËØÏÁÞËÏÚÇ¬ËÚØ¦ÊÏ¦
ÚÎÝÇÖÄÚÕÔ¢ËÈØÕß¦ØÏÕ×ÝÚÕÔ
ÕÆÔÏÕ 
ÁÏÒÁÔÏÜÙËÇÓÁÙÜÝÈÇÛÆÉßÞÏÑÄÊÁÙÏÓÕÓËÚÕÔ¡ÖÕßÙÑÁÍÏ»

ÇßÚÄÑÇÏÚÇÍØ¦ÓÓÇÚ¦ÚÎÝÖØÕÞÜØ¦ÔËÖÕÒÆÖÁØÇÇÖÄÚÕÙÞÁÊÏÄÚÎÝ
ÍÏÇÚÏÝÔÕÙÕÑÄÓËÝÚÕßÓËÚ×ÖÕß
¬ÎÔËÔ×ÔËÏÓÇàÃÚÕßÎÑÕÏÔÂÕÊÆÔÎ
¬ÕßÍØ¦ÌËÏÓËÙÖÇØÇÑÚÏÑÂËÏÒÏÑØÃÔËÏÇÍÏÇÚÏÝÇÔËÒÁÎÚËÝÎÓÏÑØÇÔÃËÝ
ÖÕßÚÎÔÚÇÒÇÔÃàÕßÔÇÖÄÚÕ !
Ê×ÑÇÏÊ×ÊËÑÇÞØÄÔÏÇÓËÑÇÚÕÏÑËÃÁÔÇÝÖÄÔÕÝÚÕÖÕÛËÚÎÓÁÔÕÝ
ÍÆØÜÇÖÄÚÕÑÁÔÚØÕÚÕßÔËßØÏÑÕÆ
ÙßÙÚÂÓÇÚÕÝB¯DÖÕßÊÏÇØÑËÃÑÇÏ
ÓÁÙÇÙÚÕÔÆÖÔÕÑÇÏÊËÔßÖÕÞÜØËÃ
ÕÆÚËÊËßÚËØÄÒËÖÚÕ®Ù©ÌßÙÏÑÄÝÖÄÔÕÝÚÎÔÕÊÎÍËÃÙËÓÃÙÕÝ
ÑÇÏÇÖÁÞÛËÏÇÍÏÇÚÕÔÃÊÏÕÚÎÝÚÕÔ
ËÇßÚÄÙÖÏÙÚËÆËÏÄÚÏÑÇÔËÃÝ
ÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÔÏ×ÙËÏÌÏÒÃÇÍÏÇÇßÚÂÔÙ ÙÑÁÌÚËÚÇÏÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕ
ÜÝÒÆÚØÜÙÎÙÊßÙÚßÞÃÇ
ÇßÚÂÎÑËÔÚØÏÑÂÏÊÁÇÚÎÝÙÑÁÉÎÝ
ÚÎÝËÃÔÇÏÊÏÑÂÚÎÝËÓÖËÏØÃÇÚÎÔ

ÐÁØËÏÇÖÄÖØ×ÚÕÞÁØÏÏÇÔÇÙÑËÌÚËÃÝÚÎÊßÙÚßÞÃÇÖØÁÖËÏÔÇÚÎÔ
ÑÕßÈÇÒ¦ÝÙÚÎÙ¦ØÑÇÙÌÎÔÜÓÁÔÎ
ÇÖÄÖÕÒÆÖØÏÔÙÇÔÁÔÇÑÇØÌÃÑÇÏ
ÔÇÚÎÔÑÕßÈÇÒ¦ÝÍÏÇÑÇÏØÄ×ÙÚË
ÔÇÁÞËÏÚÕÔÞØÄÔÕÎÙÑÁÉÎÔÇÍÃÔËÏÇØÑËÚ¦ÊßÔÇÚÂÍÏÇÔÇÚÎÔÑÕÏÚ¦ÐËÏ®ÙÁÏÒÑØÃÔËÏÄÚÏÕ
ËÖÃËÃÑÕÙÏÚÁÙÙËØÇÞØÄÔÏÇÑÇÚ¦ÑÕÏÚÕÝ¡ÖÕßÙÑÁÓÖÕØËÃÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈËÏÄÙÇÙÑÒÎØ¦ÁÞËÏÔÇÚÕßÖËÏ
ÍÏÇÚÎÊßÙÚßÞÃÇÄÚÏÖØÁÖËÏÊÎÒÇÊÂ
ÔÇÓÁÔËÏÇÖÇØÎÍÄØÎÚÎÑÇÛÇØÂ
¦ÓËÏÑÚÎÇÑÂØÇÚÎÑ¦ÚÏÖÇØÇÖ¦ÔÜÄÚÏÎÓÄÔÎÖÇØÎÍÕØÏ¦ÚÕßÊßÙÚßÞÏÙÓÁÔÕßËÃÔÇÏÑÏ¦ÒÒÕÝÖÄÔÕÝ
ÖØÄÙÛËÚÕÝÖÄÔÕÝÑÏ¦ÒÒÕÑÇÑÄÙ
¡ÄÔÕÙÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÇÑÏÔÎÙÃÇÝÑßØÏÕÒËÑÚÏÑÂÝÂÓËÚÇÌÕØÏÑÂÝÖÕßÖØÕÑÇÒËÃÎÇÖÇØÎÍÄØÎÚÎ
ÊßÙÚßÞÃÇÓÖÕØËÃÔÇÇßÐÎÛËÃÑÇÏÔÇ
ÑÇØÖÕÌÕØÂÙËÏËÔßÖÕÓÕÔÂÕÇÖËÏØÕËÒ¦ÞÏÙÚÕÝÙÖÄØÕÝÚÎÝÛËáÑÂÝ
ÇÍ¦ÖÎÝÖÕßËÃÔÇÏØÏÍÓÁÔÕÝÙÚÎÔ
ÉßÞÂÑ¦ÛËÇÔÛØ×ÖÕßÙ©
ÑßØÏÕÒËÑÚÏÑ¦ÇÑÃÔÎÚÕÝ¡ÖÕßÙÑÁ
ÊËÔÛÇÇÖÇÔÚÂÙËÏÙÚÕÍØ¦ÓÓÇÇßÚÄÕÆÚËÙÚÇÊÆÕËÖÄÓËÔÇÙÞÁÙÎ
ÚÕßÝÍÏÇÇßÚÄÔÁÞËÏÒÂÐËÏ
¬ÏËÃÔÇÏÇßÚÄ¦ØÇÍËÖÕßÕÊÎÍËÃÚÎÁÏÒÙÚÎÔÇÖÄØØÏÉÎÑ¦ÛË
ÖÇØÎÍÕØÏ¦ÝÇÑÄÓÎÑÇÏÚÎÝÓËÚÇÛÇÔ¦ÚÏÇÝ"ÃÔÇÏÎÏÊÏÄÚßÖÎËÑËÃÔÎ
ÇÒÇàÕÔËÃÇÚÜÔÖØÕÔÕÓÏÕÆÞÜÔÚÕß
ÖÄÔÕß"ÃÔÇÏÎÇÖÇÔÛØÜÖÃÇÙßÞÔ¦
ÚÜÔÓßÙÚÏÑ×Ô"ØÕÙÖÇÛ×ÔÇÚÎÔ
ÑÇÚÇÒ¦ÈÜÁÏÒÌÚ¦ÔËÏÔÕÓÃàÜ
ÙËÇßÚÂÚÎÙÑÒÎØÂÇÑØÄÚÎÚÇÖÏÙÚËÆÕÔÚÇÝÄÚÏÓÄÔÕÄÖÕÏÕÝàÂÙËÏ
ÓÁÞØÏÚÁÒÕßÝÓÁÞØÏÛÇÔ¦ÚÕßÚÎÔ
ÇÖÇØÎÍÄØÎÚÎÊßÙÚßÞÃÇÓÄÔÕÇßÚÄÝÓÖÕØËÃÔÇÑ¦ÔËÏÊÏÑÂÚÕßÚÎ
ÊßÙÚßÞÃÇÚÕßÑÄÙÓÕßÚÎÊßÙÚßÞÃÇÚÜÔÙÑÒ¦ÈÜÔËÑËÃÔÜÔÖÕßÊËÔ
ÁÞÕßÔÖØÄÙÜÖÕ¡ÄÔÕÓÁÙÇÇÖÄ
ÇßÚÂÚÎÔÖØÕÙÜÖÏÑÂÍÔ×ÙÎÚÎÝ
ÇÖÇØÎÍÄØÎÚÎÝÊßÙÚßÞÃÇÝÑßØÏÕÒËÑÚÏÑ¦ÙÚÕÖËÚÙÃÙÕßÄÖÜÝÕ×È
ËÃÔÇÏÊßÔÇÚÄÔÔÇÑÇÚÇØÍÂÙËÏÝÚÎÔ
ÇÖÄÙÚÇÙÎÖÕßÙËÞÜØÃàËÏÇÖÄÚÕßÝ
ÊßÙÚßÞÏÙÓÁÔÕßÝÚÕßÑÄÙÓÕßÑÇÏ
ÔÇÚÇßÚÏÙÚËÃÝÓÇàÃÚÕßÝ¬ÄÚËÑÇÏ
ÓÄÔÕÚÄÚËÖÏÇÖÏÙÚËÆËÏÎÇÑØÇÃÇ
ÁÏÒÛÇÊÃÔËÏÝÉÜÓÃÙÚÕÔÖËÏÔÇÙÓÁÔÕÓËÚÕÔÃÊÏÕÌßÙÏÑÄÚØÄÖÕ
ÖÕßÚØÜÝÑÇÏÙßÄÚÇÔÖËÏÔ¦ÝÞÜØÃÝÔÇÚÕÙÑÁÌÚËÙÇÏÂÔÇÚÕÖØÕÇÖÕÌÇÙÃàËÏÝ¬ÕÁÒËÕÝÛÇÍÃÔËÏÁÔÇ
ÓËÚÎÔÇÔÇÖÔÕÂÙÕßßÚÄÝËÃÔÇÏÕ
ÚØÄÖÕÝÓÕßÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈÜÚÎÙÑÒÎØÂÇÑØÄÚÎÚÇÇßÚÕÆÚÕßÙÖ¦ÔÏÕß
ÖÒ¦ÙÓÇÚÕÝÞÜØÃÝÜÙÚÄÙÕÔÇÊÃÔÜ¦ÊÏÑÕÑÇÏÙÚÕÔÕÁ¡ÖÕßÙÑÁ
ÖÕßÇØÔÂÛÎÑËÔÇÚÎÔÑÇÚÇÒ¦ÈËÏ

ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Ο Σταύρος Χριστοδούλου γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1963.
Σπούδασε Νομικά στην Αθήνα,
αλλά εδώ και τριάντα χρόνια εργάζεται ως δημοσιογράφος. Σήμερα ανήκει στο δυναμικό του
συγκροτήματος «Ο Φιλελεύθερος», στην Κύπρο, όπου αρθρογραφεί. Το πρώτο του βιβλίο
(«Hotel National», εκδόσεις Καλέντη, 2016) ήταν στη βραχεία
λίστα των κυπριακών Κρατικών
Βραβείων, ενώ το δεύτερο («Τη
μέρα που πάγωσε ο ποταμός», εκδόσεις Καστανιώτη, 2018) απέσπασε το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος της Κύπρου και
περιλαμβάνεται στη βραχεία λίστα του Βραβείου Λογοτεχνίας
της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό πλάι στο κρεβάτι σας;

åÈ³Ê³iÉ¨ËÙo¨Ò×É³Ñ³{~ÒÌ³ÉÉ¨{Ì³É¨Ù{ÑKÒÇ
~ÉËÐÉÑÈÓTÈTÓiÐÉ³
ÚÓÐÑÐÈ~Ñ{Ü{oÌ³É¨Üo³ÉTËÑ
ËÐÑ{Ò³ØÉ~ÑÜÌÙ¨ÌÐÐÉ
³ÐÈÚ{³Ì¨iÐÑ³È Ë~È¨ÈÖtÑ{Ö¨{ÑÓ¨ÑuÉ~ÙÌÉ{Ø
Ñ³Ñ{³iVÉ³~ÐÙË
K¨Ë~³Ñ{~Ñ{t${¨É³ËÉØ³È
KÑ{Ü{Òu³ÈËÙ¨È=È¨oÖ
É~ÙÌÉ{Ø(Ñ³Ò~i
Ποιος ήρωας/ηρωίδα λογοτεχνίας θα θέλατε να είστε και γιατί;

$.³ËKÉØVÑÜÑ{ÒØ~ÊØÐÒ³ÜÉ¨³ÐÈÚ{³Ì¨iÐÑ³ÈÑÇÖ
{o~Ö¨t0ÑÑÐÉ{Ò¨{ÑÐ{ÑØ
ÐÓ¨ÑØuVo{Ñ³³ÑÂËÙ{ÌÈÙ{Ñ~ÈKÉÖ³Ñ{ÌÜÉØ{~Ñ³Ñ~³iÐÓÉØ
KÉKÑ{Ì³i³ÉØåÜÜÒ~Ñ{{Ê¨ÉØ
T¨ËØÌÐÑ³iØ.KÉ³ÜÒÑåÜÉÂË-

Μ

ÖÏÇÔÄÚÇÔÙÚÕÊÄÑÇÔÕÚÕßÖÇØÇÒÄÍÕß©ÖÄÔÕÝÈßÙÙÕÊÕÓÕÆÙËÙÚÏÝ
ËÙ×ÚËØËÝØÎÍÓÇÚ×ÙËÏÝÚÎÝÆÖÇØÐÂÝÚÕßÌÚ¦ÔÕÔÚ¦ÝÚÕÔÙÚÇÄØÏÇ
ÚÕßÒÄÍÕßËÔÓÖÕØ×ÔÇËÏÖÜÛ×®
ÃÔÇÏÇÐÏÕÖÇØÇÚÂØÎÚÎÎÑÒÏÓÇÑÕÆÓËÔÎÚÇÆÚÏÙÎÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕÔ
ÂØÜÇÑÇÏÙÚÕÔËØÇÙÚÂÚÜÔÊÆÕÍßÔÇÏÑ×Ô©ÓßÙÚÂØÏÕÝ ÙÑÕÚËÏÔÄÝ
¦ÔÊØÇÝÙßÓÈÕÒÕÖÕÏËÃÚÇÏÙÚÇÓ¦ÚÏÇ
ÚÕßÇÌÎÍÎÚÂÙÇÔ
ÚÕÊÇÏÓÕÔÏÑÄÑÚÎÔ×ÊËÝÙÚÕÏÞËÃÕÚÎÝ
ÇÔÛØ×ÖÏÔÎÝ ÌÆÙÎÝ © ÓËÍÇÒÕÖØÇÓÇÚËßÚÂÝÚÕß
ÙÑÕÚÇÊÏÕÆ® ÚÕÔ
ËÃÞËÙÆØËÏÙÚÕÑÁÔÚØÕÚÕßÖÕÒÁÓÕß
ÖÕßÓÇÃÔËÚÇÏÇÊÏ¦ÑÕÖÇÙÚÇÁÍÑÇÚÇ
ÚÎÝàÜÂÝÚÕÔËÃÞË
ËÍÑÇÚÇÙÚÂÙËÏÙÚÕ
ËÓÖÄÒËÓÕÖËÊÃÕÄÖÕßÚÎÔËÔÄØÓÎÙÎ
ÚÕßÛÇÔ¦ÚÕßÇÔÚÏÓ¦ÞËÚÇÏÎÔÕÙÚÇÒÍÃÇÚÎÝÎÊÕÔÂÝÑËÃÔÕÝÕ¦ÍÔÜÙÚÕÝ
ÂÚÇÔÃÊÏÕÝÕÖÄÒËÓÕÝÚÕÔÇÔÁÖÇÒÒÇÔÕÏÏÇÞÁÝÕÈØÕÔÚ×ÊÎÝÇÔÚÃÒÇÒÕÝÚÎÝÓ¦ÞÎÝÍ×ÊËÔËÃÓÇÏÖÇØ¦
ÁÔÇÌÜÔÂËÔÙÚÎÍÜÔÏ¦ÚÎÝÒÁÐÎÝ®
ÈÃÇÏÎÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎÚÕßÇÌÎÍÎÚÂÓËÚÕÔÙÑÏ×ÊÎ¦ÔÊØÇÓÕÏ¦àËÏÓËÇÖÄÖËÏØÇÑÇÚÇÙÚÕÒÂÝÚÕß

Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που μάθατε πρόσφατα χάρη στην ανάγνωση ενός βιβλίου;

{ÑÐÑ¨³È¨ËÑo{Ñ³KÐKÑ¨Ù{ÐÌÑÌ³ÈØ0Ö¨~ÈØ³È)ÈT{Ñ³¨ÉËÈ³iØÉÈ~ËÑØt$ÒÜÜØ
ÌÜÉÐØ³o{Ñ³¨³¬muV
¨ÖÑÚØ¨ÈÒÚÈ ÑoÑ
³{ØÌ¨³ÉØ³ÚÑÜÒÐ{ÑÚÉÉËØ~Ñ{Ó³¨ÉTÑ³iÑÈÜÊVÒÜÜ{oÉÜ³ÑØÈ³É¨{~Ò~Ñ{ÒÜÜ{
~ÜÑËo³ÑØ'¨{~³ÓØÉ{~ÌÉØÐ{ÑØ
~Üi¨ÊØÉTÊØVÈ¨ÑÚ
¤Ñ{TÉÖo{Ñ³{ØÑÒo~ÉØ³È
ÓÈÐÈÐÈÚ{³¨ÊÐÑ³Ø
Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε
πρόσφατα για πρώτη φορά;

0t1ÒÑ³Ø³iÉÉ³ËÑu³È0ÌÐÑØÑ
Το βιβλίο που έχετε διαβάσει τις
περισσότερες φορές;

0t(ÉÚÑËÑT¨Ñu³ÈÛiÐÊ³¨iÛiÐi³¨{ÒÙi ËÑ{ÓÑK{KÜË
³ËÈTÒÉ{³¨Ó×~Ñ{
~ÒÚÉ×¨ÒiÙÖÑÐi³iØÑÒoiØÉËÑ{ËÙ{ÑÐÉ³i¨³i×¨Ò
Ποια είναι τα συστατικά ενός καλού μυθιστορήματος;

Αφηγείστε «ιστορίες ανθρώπων που το μόνο που επιθύμησαν ήταν ν’ αγαπηθούν». Αρκεί
η αγάπη, τελικά;

'È{~Ò~Ñ{ÙÉÑ¨~ÉËåÜÜÒV
ÒÜ{V{ØÐ¨ÉË
ÑÇÊÉ{ÙËTØ
ÑoÒi«

Πού πάσχει
το «Εγκλημα και τιμωρία»;

ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ

ÙÕÇÖÄÓÁÙÇÄÙÕÑÇÏÇÖÁÐÜ¥ÝÕ
ÏÊÇÔÏÑÄÝÖÇØÇÚÎØÎÚÂÝÚÎÝÇÔ¦ÙÇÝ
ÑÇÏÚÕßØÄÍÞÕß®ÇÔÇàÎÚËÃÒßÙÙÇÒÁÇÚÇÏØÏÊÃÙÓÇÚÇÓÏÇÝÇÔÚÏÑÇÛØËÌÚÏÙÓÁÔÎÝàÜÂÝ®ÇØËÏÙÊÆÕÔÚÇÝ
ÙËÇÒÒÄÚØÏËÝÏÙÚÕØÃËÝËÖÏÈËÈÇÃÜÔËÚÎÔÖËÖÕÃÛÎÙÂÚÕßÖÜÝÎàÜÂ
ÂÚÇÔËÏÊËÞÛÂÝÌØÏÞÚÂÇÖÕÚØÄÖÇÏÎ®©ÒÇËÃÔÇÏ
ÊÏÇÞËÃØÏÙÎÙÑÕÚÇÊÏÕÆ®ÙßÒÒÕÍÃàËÚÇÏÔÇÊÏÌ×ÔÚÇÝ
ÚÕßÝËÍÍËÔËÃÝÍØÃÌÕßÝÚÜÔÇÔÛØÜÖÃÔÜÔÑÇÚ¦ÌËØÔË
ÔÇÙßÔÇÒÒ¦ÙÙËÚÇÏ
ÓËÚÎàÜÂÖÕßËÊ×
ÑÇÏÑÇÏØÄÊËÔÚÕß
ÑÏÔÕÆÙËÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔ
 ÓÇÔÃÇ ÚÕß
ÂØÜÇÔÇÇÖÕÊËÒÚÏ×ÔËÏÑ¦ÛËÖÚßÞÂ
ÚÎÝÇÚÕÓÏÑÂÝÚÕß
ÙßÔÛÂÑÎÝÖØÕÙÁÑØÕßËÙÚÎÔÇÊßÔÇÓÃÇÚÕßÔÇÊÏÇØØÂÐËÏÚÕÑØßÌÄÓÁØÕÝÚÎÝÇÒÂÛËÏÇÝ
ÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÁÔÇÝÙÇØÜÚÏÑÄÝÙÜÓÇÚÏÑÄÝÖÄÔÕÝÚÕÔÑßØÃËßËÙßÞÔ¦
ÊÏÇÒÆÕÔÚÇÝÚÏÝÊÏÇÔÕÎÚÏÑÁÝÚÕß
ÇÔÚÕÞÁÝÇÌÂÔÕÔÚ¦ÝÚÕÔÇÔÂÓÖÕØÕÔÇÖÇÒÏÔÊØÕÓËÃÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÏÝ
ËÖÇÍÜÍÁÝÚÎÝÒÕÍÏÑÂÝÑÇÏÚÇÓËÚËÏÑ¦ÙÓÇÚÇÚÕßÖÇØÇÒÕÍÏÙÓÕÆÏÊËÕÒÎÖÚÏÑÂÇÔ¦ÍÑÎÚÎÝËÑÒÕÍÃÑËßÙÎÝ

0³Ñ0ÑT³ÊV³ Ë~ÑKKÑÙËÑV³{¨oÒÈV³
ÓiÈÐÑ³Ñ¨ÓÑV³å¨iåÜÉÂÒÙ¨ÈV³ ÑÜÓ³ÑÑÑÚ{³ie ÙÉTÐÓØ~Ñ{ÒÜÜÈØV
ÑÙ¨Ñ¨ÓÑVÒ³ØVÈÉËÙÉ~{
ÓÇiÉÜÜÒ

ΕΚΤΑΚΤΩΣ

Αθέατα βαθιά σκοτάδια
ΑΛΕΞΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Αθώα πλάσματα
εκδ. Καστανιώτη, σελ. 266

ια γυναίκα ÖÎÍÇÃÔËÏÙÚÕÍØÇÌËÃÕËÔÄÝËØËßÔÎÚÂÑÇÏÚÕß
àÎÚËÃÔÇÚÎÔÖÇØÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏ¬ØËÏÝÎÓÁØËÝÇØÍÄÚËØÇÕ¦ÔÊØÇÝÍÃÔËÚÇÏÇßÚÄÖÚÎÝÓ¦ØÚßØÇÝ
ÚÎÝÇßÚÕÑÚÕÔÃÇÝÚÎÝÍßÔÇÃÑÇÝÎ
ÕÖÕÃÇÇßÚÕÖßØÕÈÕÒÂÛÎÑËÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÎÔÑÄØÎÚÎÝÑÇÏÙÚÕÔÑÕÏÔÄ
ËØÇÙÚÂÚÕßÝ©ËØËßÔÎÚÂÝÑÇÏÇÌÎÍÎÚÂÝÚÕßÓßÛÏÙÚÕØÂÓÇÚÕÝÙßÔÇØÖ¦àËÚÇÏÇÖÄÚÕßÌÁØÖÕÔÓßÙÚÂØÏÕ
ÚÎÝßÖÄÛËÙÎÝÙÚÎÔÕÖÕÃÇÊÏÇÑØÃÔËÏ
ÚÎÔÇÆØÇÊÏÑ×ÔÚÕßÖÇÒÇÏ×ÔÙÑÕÚËÏÔ×ÔÎÓËØ×Ô¬ÕÔÁÒÑÕßÔÄÓÜÝ
ÑÇÏÚÇÕÏÑÕßÓËÔÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝ
ÚØÇÍÜÊÃÇÝÖÕßÑÇÚÇÊËÏÑÔÆÕßÔÄÚÏ
ÎÇÔÛØ×ÖÏÔÎàÜÂÊËÔËÃÔÇÏÖÇØ¦
ÓÏÇÙÇÛØÂÑÇÚÇÙÑËßÂÄÒÕÞÇÒ¦ÙÓÇÚÇÑÇÏÙÑÕÚ¦ÊÏ®ÕÒÕÁÔÇÈÇÛÆÚËØÎËÓÖÒÕÑÂÚÕßÚÕÔÙÚØÁÌËÏ
ÓÕÏØÇÃÇÙÚÎÔÏÊÏÜÚÏÑÂÚÕßÏÙÚÕØÃÇ
ÄÖÕßÁÞËÏËÔÚÇÌÏ¦ÙËÏÁÔÇÔÛÇÔ¦ÙÏÓÕÁØÜÚÇ
©ÒÁÐÎÝÚÇÓ¦ÚÎÝÊËÔÍØ¦ÌËÏ
ÇÙÚßÔÕÓÏÑÄÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇ²ØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚÇÑÒÏÙÁÚÕßËÃÊÕßÝÍÏÇÔÇ
ÏÞÔÎÒÇÚÂÙËÏÚÕÔßÖÇØÐÏÇÑÄÃÒÏÍÍÕ
ÚÕßÇÌÎÍÎÚÂ©ÚËÒËßÚÇÃÕÝÁÔÇÝ
ÓÇÔÏÇÑÄÝËØËßÔÎÚÂÝÇÍÜÔÏ¦ÔÇËÐÏÞÔÏ¦ÙËÏÑ¦ÛËÒËÖÚÕÓÁØËÏÇÚÎÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝÐËÉÇÞÔÃàÕÔÚ¦ÝÚÎÔÚÄ-

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

.É¨³ÉËÉÙi×{T³ÙÉÐÓi
Ñ×Êoii~Ñ{i¨ÓÈÑoÜÑ
.ÉÙÉÖ³É¨ÉËÉÙVÈÉËÑ{
~Ñ{³{iÐÑ³{~ÌVÑÓTÉ{~Ò³{
ÑÉ{$³{ÙÊ³ÉVÑ¨~ÉË¤Ñ×ÊÉ{ÓÑÑ³ÖÐÑÐÓÑÐÑØ

ΚΡΙΤΙΚΗ
Της ΛΙΝΑΣ

ÉK{³Øt0³ÓÜØ³È~Ì~~{ÈÑÚ¨Èuo{Ñ³ËÓÇiÑ³i~Ìi
³iØ³¨ËÑØ

ÊÏÑÕÆÚÕßÕÏÑÄÙÏÚÕßÑÚÂÔÕßÝÚÕ
ÕÖÕÃÕÇÔÇÙ¦ÒËßËÙÚÇÙÜÛÏÑ¦ÚÕß
ËØËÛÏÙÓÁÔÕÇÖÄÚÎÔÇÖ×ÒËÏÇÚÎÝ
ÇÍÇÖÎÓÁÔÎÝÍßÔÇÃÑÇÝ
©ÚÇÓ¦ÚÎÝËÔÛÕßÙÏ¦àËÚÇÏÇÖÄ
ÚÏÝÓßÛÕÖÒÇÙÚÏÑÁÝÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÖÕß
ÖØÕÙÌÁØÕßÔÕÏÖÕÒÒÇÖÒÁÝÛË¦ÙËÏÝ
ÑÇÏÇÔÇÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝÚÎÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝ¬ÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÓÁØÕÝÚÎÝ
ÇÌÂÍÎÙÎÝÑÇÚÇÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÙßÒÒÕÍÏÙÓÕÃÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÕ¦ÊÎÒÕÑÇÏÚÕ
ËÖÏÌÇÔËÏÇÑÄÚÕØÎÚÄÑÇÏÚÕßÖÄÑÜÌÕËÍÑËÌÇÒÏÑÂÖÚßÞÂÚÎÝÖÒÕÑÂÝËßÔÕËÃÚÕÐÁÙÖÇÙÓÇÇÒßÙÏÚËÒ×Ô
ÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓ×ÔÑÇÏÉßÞÇÔÇÒßÚÏÑ×ÔËØÜÚÎÓ¦ÚÜÔÙÚÇÛËØ×ÔÙÚÎÔ
ÖËàÕÍØÇÌÃÇÚÕßÚÇÓ¦ÚÎÁÞÜÄÓÜÝ
ÚÎÍÔ×ÓÎÖÜÝÇÔÇÙÑÇÒËÆËÏßÖÁØÚÕ
ÊÁÕÔÚÕßÖÕÊÄØÏÕËÖÃÖËÊÕÚÎÝÇÌÂÍÎÙÎÝ©ÚØÄÖÕÝÖÕßËÐÇØÞÂÝÊÕÓËÃ
ÚÎÔÖÒÕÑÂÚÕÆËÖÏÚØÁÖËÏÔÇÑÏÔÎÛËÃ
ÙËÇÖØÄÈÒËÖÚËÝËÌÏÇÒÚÏÑÁÝÊÏÇÑÒÇÊ×ÙËÏÝÖÕßËÍÑÏÈÜÚÃàÕÔÚÇÏÙÚÎÔ
ËØËÈ×ÊÎÏÊÏÕÙßÙÚÇÙÃÇÚÜÔÚËÙÙ¦ØÜÔÊØÇÓÇÚÏÑ×ÔÖØÕÙ×ÖÜÔ
ÇÒÒÎÒËÖÃÊØÇÙÂÚÕßÝÊÏÇÔÕÃÍËÏÙÚÏÝ
ÙËÒÃÊËÝÁÔÇÓÁÚÜÖÕÙÌÕÊØ×ÔÙßÍÑØÕÆÙËÜÔÑÇÏßÖÇÏÔÏÑÚÏÑ×ÔÚÇßÚÃÙËÜÔÖÕßÓÁÙÇÇÖÄÚÕßÝÊÏÇØÑ×Ý
ÓËÚÇÈÇÒÒÄÓËÔÕßÝÙßÙÞËÚÏÙÓÕÆÝ
ÊßÔ¦ÓËÜÔËÍËÃØËÏËÖÃÓÕÔÇÚÕÇÃÔÏÍÓÇÚÎÝÁÑÈÇÙÎÝ©ÖÜÝÑÇÏÇÔ
ÁÞËÏÕÚÇÓ¦ÚÎÝÖÇØÇÓÁÔËÏÑÇÒÄÝ
ÇÌÎÍÎÚÂÝÇÑÄÓÎÑÇÏÄÚÇÔÖÇØÇËÃÔÇÏÙÑËÌÚÏÑÄÝ

ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΝΑΜΠΟΚΟΦ
Μαθήματα για τη ρωσική
λογοτεχνία

μτφρ. åÙ¨ÓÑØ(ÑÒØ
εκδ. Πατάκη, 2020

Απόσπασμα ÇÖÄÚÕÑËÌ¦ÒÇÏÕ¢ÃÕÔÚÕØ§ÚÕÙÚÕÍÏÁÌÙÑÏ®!ÖËÏÊÂÇÑØÏÈ×ÝÓÖÕØÕÆÙËÔÇ
ÑØÇÚ¦ËÏÇÓËÃÜÚÕÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕßÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÓËÑ¦ÛËËÃÊÕßÝÇÖØÄÕÖÚÇÑÇÏÓË
ßÖÇÏÔÏÍÓÕÆÝÕ§ÚÕÙÚÕÍÏÁÌÙÑÏÂÚÇÔÇÖÄ
ÚÕßÝÇÍÇÖÎÓÁÔÕßÝÙßÍÍØÇÌËÃÝÓÇÛÎÚ×Ô
ÑÇÏÓÇÛÎÚØÏ×ÔÚÎÝªÜÙÃÇÝÓÇàÃÓËÚÕÔ¢ÁÔÏÓÕØ ÕÆÖËØÚÕÔ©ßÍÑ×ÚÕÔ§ÚÃÑËÔÝÚÕÔ
¬ÕßØÍÑÁÔÏËÌÓÕßÔÊ×ÊËÑÇËÚ×ÔÄÚÇÔ
ÖØÏÔÇÖÄÖËØÃÖÕßÙÇØ¦ÔÚÇÖÁÔÚËÞØÄÔÏÇ
ÊÏ¦ÈÇÙÇÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÚÕÍÑÒÎÓÇÑÇÏ
ÚÏÓÜØÃÇ®ÑÇÏÛË×ØÎÙÇÖÜÝËÃÔÇÏÁÔÇÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÄÈÏÈÒÃÕ¬ÕÐÇÔÇÊÏ¦ÈÇÙÇÄÚÇÔÂÓÕßÔ
ÊËÑÇËÔÔÁÇËÚ×ÔÄÚÇÔÙÚÎªÜÙÃÇÓÇÏÔÄÚÇÔ
ÕËÓÌÆÒÏÕÝÖÄÒËÓÕÝÑÇÏÚÕÈØÂÑÇÌÒÆÇØÕ
ÇÌÄØÎÚÇÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÄÑÇÑÕÍØÇÓÓÁÔÕ
¬ÕÊÏ¦ÈÇÙÇÍÏÇÚØÃÚÎÌÕØ¦ÄÚÇÔÂÓÕßÔËÃÑÕÙÏÕÑÚ×ËÚ×ÔÇÒÒ¦ÑÇÏÐÇÔ¦ÇØÍÄÚËØÇ
¥ÙÚÄÙÕÓÄÔÕÖÕÒÆÖØÄÙÌÇÚÇÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÃÎÙÇÖÕÏÕËÃÔÇÏÚÕÑÆØÏÕÓËÏÕÔÁÑÚÎÓÇ
ÇßÚÕÆÚÕßÈÏÈÒÃÕß
ÇÚ¦ÚÎÍÔ×ÓÎÓÕßÎØÜÍÓÂÖÕßÑ¦ÔËÏÚÕÄÒÕÕÏÑÕÊÄÓÎÓÇÔÇÑÇÚÇØØÁËÏÇÖÄ
ÎÛÏÑÂ¦ÖÕÉÎÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÕÙÎÓËÃÕËÑËÃÔÕ
ÄÖÕßÕÊÕÒÕÌÄÔÕÝªÇÙÑÄÒÔÏÑÕÌÇÔÇÑÇÒÆÖÚËÏ®ÚÎÔ ÇÏÔÂÏÇÛÂÑÎÞ¦ØÏÝÙÚÎÄÔÏÇ
ÎÕÖÕÃÇÚÕßÊÏÇÈ¦àËÏÍÏÇÚÕÔÎÙÕÆÑÇÏÚÎÔ
ÇÔ¦ÙÚÇÙÎÚÕßÇà¦ØÕß¡ÁÞØÏËÑËÃÑÇÔÁÔÇ
ÖØÄÈÒÎÓÇ©ÓÜÝÇÑÕÒÕßÛËÃÓÏÇÌØ¦ÙÎÖÕß
ÚÎÛËÜØ×ÇÖÄÚÏÝÖÏÕÇÔÄÎÚËÝÖÕßÁÞÜÊÏÇÈ¦ÙËÏÖÕÚÁ!¬ÕÑËØÃÂÚÇÔÁÚÕÏÓÕÔÇÙÈÂÙËÏ
ÓÄÒÏÝÖÕßÌ×ÚÏàËÖÒÁÕÔÚÕÌÚÜÞÏÑÄÊÜÓ¦ÚÏÕ
ÄÖÕßÕÊÕÒÕÌÄÔÕÝÑÇÏÎÖÄØÔÎÊÏ¦ÈÇàÇÔÓÇàÃÚÕÇÏ×ÔÏÕÈÏÈÒÃÕ®©ÊÕÒÕÌÄÔÕÝÎÖÄØÔÎ
ÑÇÏÚÕÇÏ×ÔÏÕÈÏÈÒÃÕ®¬ÏÚØÃÍÜÔÕÑÏÇßÚÄ
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ΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ
ΓΑΝΔΗ

Αποζημίωση για Βαν Αϊκ
Από τις μεγάλεςËÑÛÁÙËÏÝÖÕßÇÚÆÞÎÙÇÔÒÄÍÜÖÇÔÊÎÓÃÇÝÂÚÇÔÑÇÏ
ËÑËÃÔÎÓËÁØÍÇÏÇÔÇÔáÑÙÚÎ
¦ÔÊÎÙÚÕ¡ÕßÙËÃÕ ÇÒ×Ô¬ËÞÔ×ÔÁÑÛËÙÎËÍÑÇÏÔÏ¦ÙÚÎÑËÚÎÔ
Î¢ËÈØÕßÇØÃÕßÛÇÑØÇÚÕÆÙË×Ý
ÚÏÝÖØÏÒÃÕßÇÒÒ¦ÁÑÒËÏÙËÙÚÏÝ
¡ÇØÚÃÕß¬ÕÓÕßÙËÃÕÖØÕÞÜØ¦ËÏÙËÇÖÕàÎÓÃÜÙÎËÏÙÏÚÎØÃÜÔÖÕßËÃÞÇÔÇÍÕØÇÙÚËÃËÑÚÜÔ
ÖØÕÚÁØÜÔÑÃÔÎÙÎÖÕßÇÔÇÒÕÍËÃ
ÙËËÑÇÚËßØ×Ñ¦ÛËËÏÙÏÚÂØÏÕ
ÑÄÙÚÏàËËßØ×

ΠΑΡΙΣΙ

Σαρλότ Περιάν
Ατμομηχανή ÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝ ÑÇÏÑÇÏÔÕÚÕÓÃÇÝÎÇØÞÏÚÁÑÚÜÔÑÇÏÔÚÏà¦ÏÔËØ
ÇØÒÄÚËØÏ¦Ô 
ÖÃÙÚËßË
ÙÚÎÔÑÇÛÕÒÏÑÂÖÇØÕßÙÃÇÚÎÝÚÁÞÔÎÝ
ÙÚÎÔÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÇÑÄÓÎÑÇÏ
ÙÚÏÝÖÏÕÇÖÒÁÝÒËÏÚÕßØÍÃËÝÓËÍ¦ÒÎÁÑÛËÙÎÇÌÏËØÜÓÁÔÎÙÚÕÁØÍÕ
ÚÎÝÙÚÕ-VUKH[PVU3V\PZ=\P[[VUÙÚÕ
ÇØÃÙÏÚËÒËÃÜÙËÒÃÍÕÖØÏÔÇÖÄÚÎÔ
ÖÇÔÊÎÓÃÇÇÒÒ¦ÎÖËØÃÖÚÜÙÎÚÎÝ
ËØÏ¦ÔÖØÕÑÇÒËÃÇØÛØÕÍØÇÌÃÇÖÕß
ÖØÕÜÛËÃÚÇÏËÑÔÁÕßÚÏÝÎÓÁØËÝÚÎÝ
ÔÁÇÝÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÎÝÑÏÔÎÚÏÑÄÚÎÚÇÝ

ΠΑΡΙΣΙ

«Νέα» Σιμόν ντε Μποβουάρ
Ενα ανέκδοτο ÁÜÝÚ×ØÇÈÏÈÒÃÕÚÎÝ
ÏÓÄÔÔÚË¡ÖÕÈÕß¦ØÛÇËÑÊÕÛËÃ
ÙÚÎÇÒÒÃÇÙÚÏÝÕßÔÃÕßÓËÚÃÚÒÕ
©ÏÇÞ×ØÏÙÚËÝ®3LZPUZtWHYHISLZ
ÃÔÇÏÁÔÇÈÏÈÒÃÕÚÕÕÖÕÃÕËÃÞËËÍÑÇÚÇÒËÃÉËÏÚÕ ÃÔÇÏÎÖØÇÍÓÇÚÏÑÂÏÙÚÕØÃÇÓÏÇÝÌÏÒÃÇÝÖÕßÐËÑÃÔÎÙË
ÇÖÄÚÇÖÇÏÊÏÑ¦ÚÎÝÞØÄÔÏÇÑÇÏÕÏ
ÓËÒËÚÎÚÁÝÚÕßÁØÍÕßÚÎÝËÒÖÃàÕßÔ
ÔÇÓ¦ÛÕßÔÖËØÏÙÙÄÚËØÇÍÏÇÚÎÔÑÇÚÇÍÜÍÂÚÜÔÏÊË×ÔÚÎÝ¬ÕÈÏÈÒÃÕÛÇ
ÑßÑÒÕÌÕØÂÙËÏÙÚÇÇÍÍÒÏÑ¦ÖØÕÙËÞ×ÝÑÇÏÙËÞ×ØËÝ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Αντι Γουόρχολ και συνταγές
Η ελκυστική ÑÇÏàÜÎØ¦ÞØÜÓÇÚÏÙÓÁÔÎËÏÑÕÔÕÍØ¦ÌÎÙÎÖÕßËÃÞËÑ¦ÔËÏÕ
ÔÚÏÕßÄØÞÕÒÍÏÇÚÕÈÏÈÒÃÕÙßÔÚÇÍ×ÔÚÎÝÕÆàÏ¢Ø¦ÔÑÌÕØÚÚÕ  
ËÃÔÇÏÓÏÇÞÇØÓÄÙßÔÎÖÇØ¦ÓËÚØÕÝ
ÚÎÝÇÔËÐ¦ÔÚÒÎÚÎÝÊÎÓÏÕßØÍÏÑÄÚÎÚ¦Ý
ÚÕß¬ÕÈÏÈÒÃÕÚÕÑßÔÎÍÕÆÔÖÕÒÒÕÃ
ÙßÒÒÁÑÚËÝÖØÄÙÌÇÚÇÁÔÇÇÔÚÃÚßÖÕ
ÈÍÂÑËÖ¦ÒÏÙËÊÎÓÕÖØÇÙÃÇÇÖÄÚÕÔ
ÕÃÑÕ:V[OLI`»ZÓËÚËÒÏÑÂÚÏÓÂÖ×ÒÎÙÎÝÊÕÒ¦ØÏÇÁÑÊÕÙÎÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÄÌÙËÚÒÏÛÕÍØÇÌÃËÝÑÇÏ
ËÏÑÄÔËÝàÜÍØÇÌÏÙÓÁÔËÝÙÚÕÞÁØÏ

ΕΥΡΩΠΗ

Τα φεστιβάλ σιωπούν
Για πρώτη ÌÕØ¦ÌÁÚÕÝÚÇÓËÍ¦ÒÇ
ÓÕßÙÏÑ¦ÌËÙÚÏÈ¦ÒÙÚÎÔßØ×ÖÎ
ÛÇÙÏÍÂÙÕßÔÖÄÚÕÑÒ¦ÙÚÕÔÓÖËØÏÙÚÎÔÍÍÒÃÇ×ÝÚÕØÏÓÇÈÁØÇ
ÙÚÎÇØÑËÒ×ÔÎÑÇÏÚÕ¢ØÏÔÚàÙÚÕ
ÊÏÓÈÕÆØÍÕÚÇÓËÍ¦ÒÇÑÇÏÓÏÑØÄÚËØÇÌËÙÚÏÈ¦ÒÁÞÕßÔÄÒÇÇÑßØÜÛËÃ
ÄÖÜÝÂÚÇÔÇÔÇÓËÔÄÓËÔÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂËÖÃÖÚÜÙÎËÃÔÇÏÌßÙÏÑ¦ÚËØ¦ÙÚÏÇ²ÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÂÎÊÂÒÜÙÎ
ÖÕßÇÌÕØ¦ÚÕ¢ØÏÔÚàÙÚÕÊÏÓÈÕÆØÍÕÚÎÙÃÜÝÇÌÂÔËÏÖ¦ÔÜÇÖÄ
ËÑÇÚËßØ×ÙÚÇÚÇÓËÃÇÚÎÝÖÄÒÎÝ
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0ÑÐ{~¨ÒÐÈÉËÑÑo{ÖV³ÑÐÉoÒÜÑÑÑÐÓÈ
ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Αυτή Î ÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÇÖËÏÑÕÔÃàËÏÚÎÔ
ÖØÄÙÕÉÎÚÕß;LULTLU[4\ZL\T
ËÔÄÝÇÖÄÚÇÖÕÒÒ¦ÓÏÑØ¦ÓÕßÙËÃÇ
ÚÎÝ§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝÖÕßÊËÔÍÔÜØÃàÕßÔÇÔÛÇÓÖÕØÁÙÕßÔÔÇËÖÏÈÏ×ÙÕßÔÓËÚ¦ÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇ¬ÕÓÏÑØÄ
ÇßÚÄÓÕßÙËÃÕÙÚÕ3V^LY¡ÇÔÞ¦ÚÇÔ
ËÃÔÇÏËÛÔÏÑÄÓÔÎÓËÃÕÑÇÏÇÖÕÚËÒËÃÚÇÏ
ÇÖÄÊÆÕÑÚÃØÏÇÚÕß ÕßÇÏ×ÔÇÚÇ
ÕÖÕÃÇßÖÂØÐÇÔÙÚÁÍÎÍÏÇÞÏÒÏ¦ÊËÝ
ÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝÇÖÄÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝ
Þ×ØËÝÇÖÄÚÕ×ÝÚÇÖØÄÙÌÇÚÇÞØÄÔÏÇÑØÃÙÎÄÓÜÝÖÕßÖØÕ-

ÑÇÒËÃÎÖÇÔÊÎÓÃÇÑÇÛÏÙÚ¦ÇÈÁÈÇÏÕ
ÚÕÓÁÒÒÕÔÑÇÛ×ÝÑÇÏÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇËÖÇÔÇÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÖÇØÄÓÕÏÜÔÓÏÑØ×ÔÓÕßÙËÃÜÔÙËÄÒÕÔÚÕÔÑÄÙÓÕ
ÖÕßÇÑÄÓÎÑÇÏÙËÑÇÒÆÚËØËÝËÖÕÞÁÝÇÍÜÔÃàÕÔÚÇÔÍÏÇÔÇÑØÇÚÕÆÔÙË
ÙÞËÚÏÑÂÏÙÕØØÕÖÃÇÚÕÔÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÚÕßÝÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÚÇÓËÍ¦ÒÇÓÕßÙËÃÇÄÖÜÝÚÕ¡ËÚØÕÖÄÒÏÚÇÔ
ÚÎÝ§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝÇÔÇÖØÕÙ¦ØÓÕÙÇÔ
ÂÊÎÚÎÔËØÍÇÙÏÇÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÚÕßÝ©Ï
ÓËÍ¦ÒÕÏ®ÁÞÕßÔËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝÂÑÇÏ
ÞÏÒÏ¦ÊËÝßÖÇÒÒÂÒÕßÝÙÚÕÓÏÙÛÕÒÄÍÏÕÑÇÏ¦ÒÒÕßÝÚÄÙÕßÝÓËËÐÇØÚ×ÓË-

ÔÎËØÍÇÙÃÇËÖËØÃÕÊÕÓÎÊÇÓÏÔ×Ô
ËÙÄÊÜÔËÖÏÒÁÍËÚÇÏÎÓÁÛÕÊÕÝÚÎÝ
ÖØÕÙÜØÏÔÂÝÖÇÆÙÎÝßÖÇÒÒÂÒÜÔ
ÊÎÊËÑ¦ÊËÝËØÍÇàÄÓËÔÕÏÙÚÕ¡ËÚØÕÖÄÒÏÚÇÔÁÞÕßÔÒ¦ÈËÏÚÎÙÞËÚÏÑÂ
ËÏÊÕÖÕÃÎÙÎÔÓÁÙÜÇßÚÂÝÚÎÝÇØÔÎÚÏÑÂÝÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝ¦ØÞÏÙÇÔÕÏÖËÏØÇÓÇÚÏÙÓÕÃÍÏÇÚÎÔËÖÇÔÇÌÕØ¦ÚÎÝ
ÇÍÕØ¦ÝÚÕßÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÙËÇØÍÂÑÇÏ
ÙÚÇÊÏÇÑÂÒËÏÚÕßØÍÃÇÈ¦ÙËÏÚÜÔÔÁÜÔßÍËÏÕÔÕÓÏÑ×ÔÖØÜÚÕÑÄÒÒÜÔÚÎ
§ÄÚÏÇ ÕØÁÇ¦ØÞÏÙËÂÊÎÎÖØÕÙËÑÚÏÑÂÑÇÏËÒËÍÞÄÓËÔÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÜÔ
ÓÕßÙËÃÜÔÓËÄÒÕßÝÚÕßÝÇßÙÚÎØÕÆÝ

ÑÇÔÄÔËÝÚÎÔßØ×ÖÎÙÚÕÁÒÍÏÕ
ÑÇÏÙÚÎÔÚÇÒÃÇÛÇÍÃÔÕßÔÕÏÖØ×ÚËÝ
ÊÕÑÏÓÁÝÚÎÔÓÈÁØÙÇÚÕ¡ÕßÙËÃÕ
]HU/LKLLLUKHHNZL2\UZ[ÙÞËÊÏ¦àËÏ
ÔÇËÖÇÔÇÒËÏÚÕßØÍÂÙËÏÙÚÏÝ ¡ÇãÕß
ÜÝÁÔÇÇÖÄÚÇßÖÄÊÕÑÏÓÂÇÔÕÏÑÚ¦
ÓÕßÙËÃÇÙÚÕÁÒÍÏÕÚÎÔÏÙÚÕÙËÒÃÊÇ
ÚÕßËßÞÇØÏÙÚËÃÚÕÛÔÏÑÄßÓÈÕÆÒÏÕ
ÙÌÇÒËÃÇÝÍÏÇÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÖÕß
ÊÃÔËÏÙÚÇÓÕßÙËÃÇÔÇËÖÇÔÇÒËÏÚÕßØÍÂÙÕßÔËÌÄÙÕÔÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔÚÇ
ÙÇÌÂÑÇÏÇßÙÚÎØ¦ÖØÜÚÄÑÕÒÒÇ
ÑÕÏÔÜÔÏÑÂßÍËÃÇÊËÔËÃÔÇÏÓÄÔÕÛÁÓÇ
ÚÎÝÙÜÓÇÚÏÑÂÝßÍËÃÇÝ®ÇÔÇÌÁØËÏÚÕ

ÓÕßÙËÃÕ¬ÇÓÕßÙËÃÇÖØÕÙÌÁØÕÔÚÇÏ
Ú×ØÇÜÝÖËÊÃÇÊÕÑÏÓÂÝÍÏÇÚÎÈÏÜÙÏÓÄÚÎÚÇÚÕßËßØÆÚËØÕßÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÕÆ
ÚÕÓÁÇÖÕßËÑÖØÕÙÜÖËÃÚÕÖÔËßÓÇÚÏÑ¦ßÍÏÁÝÑÕÓÓ¦ÚÏÚÎÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝ®
ÚÏÝØßÐÁÒÒËÝÚÕÇÙÏÒÏÑÄ¡ÕßÙËÃÕ¬ËÞÔ×ÔÖÕßÇÖÕÚËÒËÃÚÇÏÇÖÄ
ÁÐÏÓÕßÙËÃÇÙÞËÊÏ¦àËÏÚÓÎÓÇÚÏÑÂ
ËÖÇÔÇÒËÏÚÕßØÍÃÇØ×ÚÇÛÇÇÔÕÃÐËÏ
ÚÕ¡ÕßÙËÃÕÓËÚÇÁØÍÇÚÜÔ¡ËÍ¦ÒÜÔ
ÇÙÑ¦ÒÜÔÙÚÏÝ ¡ÇãÕßÇØÕÓÕÃÜÝÑÇÏÙÚÎÔÚÇÒÃÇÚÇÓÕßÙËÃÇÛÇ
ÇÔÕÃÐÕßÔÓËÇßÙÚÎØÁÝÖØÕÊÏÇÍØÇÌÁÝ
ÙÚÏÝ¡ÇãÕßËÑÚÄÝÇÖØÕÄÖÚÕß

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ
Γράφει ο ΗΛΙΑΣ

ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Ενας μακρινός Μάιος, ακίνητος μέσα στον χρόνο
Είχε αυτή ÚÎÔÇÃÙÛÎÙÎÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝ
ÚÕßÙÚÏÍÓÁÝÑ¦ÚÏÖÕßËØÞÄÚÇÔÇÖÄ
ÖÇÒÏ¦ÖÄÚÕÐËÑÃÔÎÓ¦ÚÕß©ÚÏÕ
ÚÄÖÕÝÊËÔÚÕÔÞÜØÕÆÙËÚÇÔ¦ÔÕÏÐÎ
ÑÏÁÔÇÝÁÔÚÕÔÕÝÖÇÒÓÄÝÊÏÇÖËØÔÕÆÙËÚÇÖ¦ÔÚÇÕÒÄÍßØ¦ÚÕßÑÇÏÓÁÙÇ
ÚÕßÔÇÝÇÔÇÈØÇÙÓÄÝ
ßÓÂÛÎÑËÖÜÝËÑËÃÔÕÚÕÓËÙÎÓÁØÏÓËÚ¦ÚÕÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÄÍËÆÓÇÐËÓ¦ÑØßÔËÇÛÄØßÈÇÇÖ»ÄÒÕßÝËÝÑÇÏ
ÚÕÔÑÇÒÕÆÙËÎ¦ÍØÏÇÌÆÙÎÑÒËÏÔË
ÚÇÊËÑ¦ÐÏÑÇÏÓÁÙÇÚÕßÑßÓ¦ÚÏàÇÔ
ÇÌØÃàÕÔÚÇÝÌÜÔÁÝÑÕØÓÏ¦ÛËØÓÕÑØÇÙÃËÝÄÔËÏØÇÖÕßÁØÞÕÔÚÇÔÑÇÚ¦
ÑÆÓÇÚÇ¬Ø¦ÈÎÐËÍÏÇÚÎÇÈÇÒÕÆ
ÁÞÕÔÚÇÝÚÎÓËÍ¦ÒÎÒÃÓÔÎÙËÕØÏÙÓÁÔÎÇÖÄÙÚÇÙÎÊËÐÏ¦ÚÕßÓËÚÎÔ
¬ØÏÞÜÔÃÊÇÔÇÒÇÓÖßØÃàËÏÑ¦ÚÜÇÖ»
ÚÕÊßÔÇÚÄÑÇÛÇØÄÌÜÝ
ÁØÇÙËÚÎÔÖÇÒÏ¦ËÑÑÒÎÙÃÇÚÕß
ËÒÏÕÆÞ×ÛÎÑËÓÁÙÇÙÚÏÝÖØÇÙÏÔ¦ÊËÝÑÇÚÁÈÎÑËÞÇÓÎÒ¦ÖØÕÝÚÎÒÃÓÔÎ¬Ø¦ÈÎÐËÁÐÜÇÖÄÚÕ¬ØÏÞ×ÔÏÕ
Þ×ÛÎÑËÓÁÙÇÙÚÕßÝÔËØÄÌØÇÐÕßÝ

Ηταν όπως το αθόρυβο
πέταγμα της κουκουβάγιας. Κανένα προμήνυμα
θανάτου παρά μόνον
η αίσθηση ελευθερίας.
ÇÑÕÆÍÕÔÚÇÝÑ¦ÛËÚÄÙÕÚÕÒßÖÎÓÁÔÕ
ÑØ×ÐÏÓÕÚÕßÍÑÏ×ÔÎ²ÚßÖÕÆÙËÚÕ
Þ×ÓÇÓÖØÕÙÚ¦ÚÕßÓËÁÔÇÐËØÄÑÒÇÊÕ
ÓÎÔÚßÞÄÔÑÇÏÖÇÚÂÙËÏÑÇÔÁÔÇÌÃÊÏ
ÒÎÙÃÇÙËÚÕÔÖÇÒÏÄÖÒ¦ÚÇÔÕÑÇÏ
ÐÇÌÔÏÑ¦ÁÖÇÉËÑ¦ÛËÑÃÔÎÙÎ!Ö¦ÔÜÙËÁÔÇÍËØÄÞÇÓÎÒÄÑÒÇØÃËÃÞË
ÑÕßØÔÏ¦ÙËÏÓÏÇÑÕßÑÕßÈ¦ÍÏÇÖÕß
ÚÕÔàÆÍÏàËÓËÚÇÓËÍ¦ÒÇÚÎÝÓ¦ÚÏÇ
ÔËÈÕÑÇÚÁÈÇàËÑÇÏÖËØÏÁÙÚØËÌËÚÕ
ÑËÌ¦ÒÏÚÎÝÍÏÇÔÇÚÕÔÓËÚØÂÙËÏÇÖÄ
ËÒÇÌØ×ÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÍÜÔÃËÝ
ÖÄÓËÏÔËÔÇÚÎÞÇàËÆËÏÓÇÍÔÎÚÏÙÓÁÔÕÝÇÔÇÒÕÍÏàÄÓËÔÕÝÄÙÇËÃÞË
ÇÑÕÆÙËÏÚÕßÝÖÇÒÏÕÆÝÔÇÒÁÔË!ÄÚÏ

Η λίμνη0¨{TËÙÑ³iÒ{ÂiU³ÌØÈoËÉ³Ñ{ÐÊÐi~Ñ{iÐÊÐiÈ
oËÉ³Ñ{³ÌØT¨ËØT¨Ì

ÌÁØÔËÏÑÇÑÕÚßÞÃÇÄÚÏËÃÔÇÏÖØÕÓÂÔßÓÇÛÇÔ¦ÚÕßÒÇßÑÄÓÕØÌÇÂÚØÏÍÍÃÊËÝËÑÚÕßÇØÞÇÏÕËÒÒÎÔÏÑÕÆÍÒÇßÐÂ
ÙÚØÏÍÐ¶ËÐÕßÙÚØÃÍÑÒÇÑÇÏÙÚØÏÍÑÄÝ
ÇÌÔÏÑ¦ÚÕÖÚÎÔÄÖÁÚÇÐËÚÄÙÕ
ÄÓÕØÌÇÑÇÏÇÛÄØßÈÇÖÕßÚÕÛßÙÇÔÜÚÄÞÔÕÆÊÏÙÚÇÌÚËØ¦ÚÎÝÓÇÒ¦ÑÜÔËÚÎØÕÂÚÕßÇÁØÇÍÆØÜÚÎÝËÔ
ÇÑÕßÍÄÚÇÔÚÕÖÁÚÇÍÓ¦ÚÎÝÔÇÝ
ÌßÙÏÑÄÝÙÏÍÇÙÚÂØÇÝ
ÁØÇÇÖÄÚÕÓËÍ¦ÒÕÖÒÇÚ¦ÔÏ
ÖØÕÞÜØ×ÔÚÇÝÖÏÕÑÕßØÇÙÓÁÔÇÚ×ØÇÚÕßÝËÃÊË!ÑßÒÏÄÔÚÕßÙÇÔÙÚÕÞ×ÓÇÖÃÙÜÇÖÄÁÔÇÔÖßÑÔÄÛ¦ÓÔÕ
ÓÁÙÜÝÎÑÕÏÒÏ¦ÚÕßÚÕÔÁÑÕÉËÐÇÌÔÏÑ¦ÚÇÓÎÔÃÍÍÏÇÚÕßÚÕÔÖÃËÙÇÔ
ÑÇÏÊÏÖÒ×ÛÎÑËÓÎÔÚßÞÄÔÑÇÏÚÕÔ
ÇÔÚÏÒÎÌÛÕÆÔ
ËÔÊÏÁÑØÏÔËÖØÄÙÜÖÇÚÎÔÖÒ¦ÚÎÚÕß¦ÔÊØÇÓÕÔ¦ÞÇÑÇÏÚÇÖÄÊÏÇ
ÚÎÝÑÕÖÁÒÇÝÍÇÔÚàÜÓÁÔÇÕÏÇÙÚØ¦ÍÇÒÕÃÚÎÝÞÏÇÙÚÃÙÚÎØ¦ÞÎÚÕß¬Ç
ÖÁÒÓÇÚÇËÃÞÇÔÑÒËÏÊ×ÙËÏÚÕÁÔÇÓË
ÚÕ¦ÒÒÕÑÇÏÕ¦ÔÊØÇÝÑÏÔÏÄÚÇÔÇØÍ¦

ÇÖÄÖ¦ÔÜÚÎÝÇÏÞÓÇÒÜÚÏÙÓÁÔÕÝÇÖÄ
ÚÕÍØ¦ÖÜÓ¦ÚÎÝ©ÁÔÇÝÊËÔÂÛËÒËÔ»
ÇÌÂÙËÏÚÕÔ¦ÒÒÕÙÇÔÔÇÓÎÔßÖÂØÞËÇÆØÏÕÍÏ»ÇßÚÕÆÝ
ÕÏÚ¦àÕÔÚÇÝÚÇÊÏÇÑÒÇÊÜÓÁÔÇ
ÍßÓÔ¦ÍßÔÇÏÑËÃÇÖÄÊÏÇÁÔÏÜÙËÇÖ»
ÚÕÇÔÕÓÕÒÄÍÎÚÕÙÑÃØÚÎÓÇÓÁÙÇÚÕß
ÖÜÝÇßÚÄÂÚÇÔÓÏÇÑ¦ÖÕÏÇÇÌÆÖÔÏÙÎÓÏÇËÏÑÄÔÇÇÖ»ÚÎàÜÂÖÕßÇÊÎÓÕÔÕÆÙËÔÇÇÍÍÃÐËÏ!ËÓÌÇÔÃÙÚÎÑË
ÓÖØÕÙÚ¦ÚÕßÓÁÙÇÇÖÄÇßÚÂÚÎØÜÍÓÂ¬ÏàÎÚÕÆÙËÇÖÄËÑËÃÔÕÔ"¡ÏÇ
ÑÇÚ¦ÊßÙÎ
ËÔÂÐËØËÚÄÚËÖÜÝÇßÚÂÂÚÇÔ
ÓÏÇÙÚÏÍÓÂÖÕßÛÇÁÌËØÔËÓÁÙÇ
ÚÕßÙÇÔÌßÒÇÑÚÄÁÜÝÚÎÔÆÙÚÇÚÎ
×ØÇÚÕßÃÍÕÖØÏÔÑÒËÃÙËÏÚÇÓ¦ÚÏÇÚÕßÔÄÓÏÙËÖÜÝ¦ÑÕßÙËÐÇÔ¦
ÚÕßÝÇÖÇÒÕÆÝÈÄÍÍÕßÝÚÕßÑÕØÏÚÙÏÕÆÚÇÔÄÖÜÝÚÕÇÛÄØßÈÕÙÏÍÇÒÄÖÁÚÇÍÓÇÚÎÝÑÕßÑÕßÈ¦ÍÏÇÝ
ÇÔÁÔÇÖØÕÓÂÔßÓÇÛÇÔ¦ÚÕßÖÇØ¦
ÓÄÔÕÔÇßÚÂÎÇÃÙÛÎÙÎËÒËßÛËØÃÇÝ
¬ÕËÐÇÃÙÏÕÖÁÚÇÍÓÇ
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Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

ΠΡΟΣ ΩΠΑ

ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΣΚΑΦΙΔΑΣ

Εκλαιγα
στις κουίντες,
αλλά στη σκηνή
ήμουν ευτυχής
Η Ξένια Καλογεροπούλου στην «Κ»

Στη σκηνή³ÈÚÉÒ³¨È(Ì¨³ÑV
³iÑ¨Ò³Ñit'Ñ¨ÉÒ{³mlu

Συνέντευξη στη ΜΑΡΩ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

Εχει ÁÔÇØÕÒÄÏÚÕßÞËØÏÕÆÖÕßÚÎÔ
Ñ¦ÔËÏÔÇÍËÒ¦ËÏÇÚ¦ËÏÁÔÇÑÕßÓÖÃ
¶ÁÔÇÑÇÏÓÕÔÇÊÏÑÄËßÚßÞ×Ý¶ÑÏÇßÚÄÒÁËÏÚÎÔ×ØÇÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ!
ÑÇÏÓËÚ¦ÓËÙÎÓÈØÃÇÔÏÇÚÎÔ
ÇÑØÃÈËÏÇÒÁËÏÚÎÞËÏÓËØÏÔÂ×ØÇ
ÇÒÒ¦ÊËÔÚÎÔÖËÏØ¦àËÏÑ¦ÔËÏÓËÚ¦
ÚÎÔÖØÄÙÛËÙÎ¬ÕÑÇÒÆÚËØÕËÃÔÇÏ
ÄÚÏÙËÑ¦ÛËÇÔÇÍÍËÒÃÇÎÍ¦ÚÇÚÎÝ
Î¡ÇØÕÆ¶ÖÕßÚÎÒÁÔË¡ÇØÕÆÒÇ
ÇÒÒ¦ËÑËÃÔÎÚÎÌÜÔ¦àËÏ¡ÇØÕÆ¶
ÇÖÇÔÚ¦ÓËÁÔÇÔÏÇÕÆØÏÙÓÇÑÏÇØÞÃàËÏÔÇÙßÔÕÓÏÒËÃ®ÓËÚÕØÕÒÄÏ
ÞËÏÄÓÜÝÑÏÁÔÇÑÏÔÎÚÄÚÎÒÁÌÜÔÕÖÕßÚÎÔÑ¦ÔËÏÔÇÑÒÇÃËÏÃÔÇÏÓÏÇÙßÙÑËßÂÍÏÇÇÔÛØ×ÖÕßÝÓË
ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÄØÇÙÎÝÁÔÇÑÏÔÎÚÄ
ÍÏÇÇÄÓÓÇÚÕßÝ®ÚÕÕÔÕÓ¦àËÏ¬Õß
ÒÁËÏÚÕÄÔÕÓÇÚÕßÇÔÛØ×ÖÕßÖÕß
ÛÁÒËÏÔÇÑÇÒÁÙËÏÑÏËÑËÃÔÕÚÎÒËÌÜÔËÃÒÒ¦ÙÖÇÔÃÜÝÙßÓÈÇÃÔËÏ
ÇßÚÄ!ÚÎÓÏÇÊËÔÇÔÇÍÔÜØÃàËÏÚÕ
ÄÔÕÓÇÄÖÜÝÚÕÖØÕÌÁØËÏÚÎÔ¦ÒÒÎ
ÊËÔÇÔÚÇÖÕÑØÃÔËÚÇÏÙÚÎÌÜÔÂÚÎÝ
ÖÃÙÎÝËÃÔÇÏÄÒÕÑÕßÓÖÏ¦ ¦ÚÏ
ÖÇÚ×ÑÏËÔ×ÛÁÒÜÔÇÚÎÒËÌÜÔÂÙÜ
ÇßÚÄÙÚÁÒÔËÏÓÂÔßÓÇÒÒÕÔàÎÚ×
¦ÒÒÕÔÓÕßÊÃÔËÏÖÄÚÎÓÏÇÍËÒ¦Ü
ÑÇÏÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÓÖÕØ×ÔÇÈ¦ÒÜ
ÚÇÑÒ¦ÓÇÚÇÍÏÇÚÃÓËËÑÔËßØÃàËÏÖ¦ØÇÖÕÒÆ®ÒÁËÏ

Οι δύο πλευρές
ËÔÍÃÔËÚÇÏÔÇÙßÍÑØÇÚÂÙÜÚÇ
ÍÁÒÏÇÓÕßÇÑÕÆÍÕÔÚ¦ÝÚÎÔÔÇÊÏÎÍËÃÚÇÏÚÇÖÇÛÂÓÇÚ¦ÚÎÝÑÏÇÖÄÚÎÔ
¦ÒÒÎÔÚØÁÖÕÓÇÏÖÕßÚÕÑ¦ÔÜ©ÓÜÝ
ÕÏÏÙÚÕØÃËÝÖÕßÇÌÎÍËÃÚÇÏÇÑÄÓÎ
ÑÇÏÓÁÙÇÙËÇßÚÂÔÚÎÔËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÙÑÒÎØÂÖËØÃÕÊÕÚÎÝàÜÂÝÚÎÝ
ÁÞÕßÔÓÏÇÒßÖÎÚËØÂÑÇÏÓÏÇÑÜÓÏÑÂÖÒËßØ¦ÙÚËÃÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÙßÓÈÇÃÔÕßÔÙßÔËÞ×ÝÊËÔËÃÔÇÏÁÚÙÏ"®
ØÜÚ¦ËÏÑÇÏÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎ¦ÑØÎÚÕß
ÚÎÒËÌ×ÔÕßÇÑÕÆÜÁÔÇÇßÛÄØÓÎÚÕÍËÒ¦ÑÏÙÇÔÔËÇÔÏÑÂÖÔÕÂÖÕß
ÇÒÒ¦àËÏÚÎÌÜÔÂÚÎÝÎÒÏÑÏÜÓÁÔÎÝ
ÑßØÃÇÝÚÜÔËÚ×ÔÓËÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÙßÔÕÓÏÒ×
ÃÔÇÏÖËØÃÖÕßÎ×ØÇÚÕÇÖÄÍËßÓÇÚÎÝ ßØÏÇÑÂÝÚÕß¦ÙÞÇÓË
ÓÏÇßÖÁØÕÞÎ¦ÔÕÏÐÎÖ¦ÔÜÇÖÄÚÎÔ
¦ÊËÏÇÑÇÏÚØÕÓÇÍÓÁÔÎÛÂÔÇÁÔÏÇ ÇÒÕÍËØÕÖÕÆÒÕßÐßÖÔ¦ËÏÑ¦ÖÜÝÇØÍ¦ÇßÚÄÚÕÔÑÇÏØÄÑÇÏÖØÕÝ
ÚÕÓËÙÎÓÁØÏÖËØÖÇÚ¦ËÏÖËØÃÖÕß
ÓÏÙÂ×ØÇÙÚÕÒÙÕÝßÍÍØÕÆÖÕß
ÈØÃÙÑËÚÇÏÑÕÔÚ¦ÙÚÕÙÖÃÚÏÚÎÝÚÕ
ÊßÔÇÚÄÌÜÝÚÎÝÎÓÁØÇÝÈÒÁÖËÏÑÇÒÆÚËØÇÊÏÇÑØÃÔÜÙÑÏÁÝÖÕßÐÇÌÔÏÑ¦ÓËÌÜÔ¦àÕßÔÇÖÄÓÇÑØÏ¦®ÒÁËÏ

Αργησα να μάθω
τη δουλειά μου
Στο δικό τηςÚÓÑ³¨V³ÚÓÑ³¨(Ì¨³ÑV³i~ÑÜÜ{³ÉT{~ÊÙ{ÉÖÚÈi³ÈËÈ
Ñ¨ÓÙÉÐÉÐÉoÒÜiTÑ¨Ò
³~iÚÓ³i~Ñ{ÉËT¨Ì{ÑÑoÑi³ÌÈÉ¨oÒ³i1ÐÒTÌÈÜV³iÉËÙÑÐÉ
ÑÈ³Ê³iÉÇÌ³iÑ¨Ò³Ñit'Ñ¨ÉÒ{³mlu ³Ñ
ÓÑØÐ{~¨ÌØ¨ÌÜØVÌÜØÈÐÈ~ÐÓØÉÐËÑ~iÊV
ÑÜÜÒ³ÉÈTÑ¨{³ÊÚi~ÉÜÖt$ÈÉT{ÇÌ³ÑiÑ¨Ò³ÑiVÉËTÑÐÉÐ{Ñ~Ñ³ÑÜi~³{~ÊTÓiÉÒ³i
~iÊÐÉ³iåÑÒTÑ
~Ñ{ÑÈ³ÌÈ~ÒÑÐÉ¨T¨ÖÉ~Ñ{o{Ì³ÑÜÖ{
È{Ñ³{~ÌuVÜÓÉ{

Οποτε ακούω
τους ανθρώπους που
λένε ότι είναι κλεισμένοι
μέσα, σκέφτομαι: «Ναι,
αλλά εσύ έχεις ταινίες
να δεις, βιβλία να διαβάσεις. Εγώ δεν έχω τίποτε
από όλα αυτά».

– Πάντα ήταν τόσο απολαυστική η υποκριτική
για εσάς;

Μπορεί κάποιες φορές
να νιώθω απελπισία,
αλλά συγχρόνως
υπάρχουν και οι χαρές
της ζωής, μεγάλες
και μικρές. Οπως όταν
κοιμόμαστε αγκαλιά
με τη Μαρού και μου
χαϊδεύει το πρόσωπο
με το ποδαράκι της.
Η φωτογραφία ÈT¨i{ÐËiÉi:Ó{ÑÑÜoÉ¨ÖÜÈ³ÉÂ×ÈÜÜ³ÈK{KÜËÈ³iØt¨ÒÐÐÑ³³Êu
É~Ù(Ñ³Ò~i$ÑoÑiÐÓØ³iØÖÇÈoØ³ÊØ.~ÑÜ{Ì¨ÑØÓ×ÈoÉÑÌ³iÇÊ¨{ÑÌÓÂ{T¨Ì{Ñ
ÇÙÚËÏËßÄÓËÔÎÓËÚÕÔËÇßÚÄÚÎÝ
ÞËÏÇÍÇÖÎÓÁÔÕßÝÌÃÒÕßÝÑÇÏ
ÙßÍÍËÔËÃÝÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÙßÔÇÔÚÂÙËÏÙËÇßÚÄÔÚÕÔÑ¦ÖÜÝÕÔËÏØÏÑÄ
ÖËØÃÖÇÚÕË¦ÔÚÇÚÕßÝÙßÓÖÁÙÕßÔ¬ÇÚËÒËßÚÇÃÇÁÐÏÞØÄÔÏÇ¶ÓËÚ¦ÚÎÔÇÖ×ÒËÏÇÚÕßÇÍÇÖÎÓÁÔÕß
ÙßàÆÍÕßÚÎÝ ÜÙÚÂÑÇÒÏÄØÇ¶àÕÆÙËÓÄÔÎÑÇÏÑÇÛÄÒÕßÊËÔÚÎÔÖËÃØÇàËÇßÚÄÍØÇÌËÖÂÍÇÏÔËÙÏÔËÓ¦
ÁÖÇÏàËÑÇÏÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÙËÇÔËÒÒÏÖ×ÝÛÁÇÚØÕ¶ßÖÂØÐËËÖÃÞØÄÔÏÇ
ÎÚÇÑÚÏÑÄÚËØÎÛËÇÚÂÝÚÕß¢ËÙÚÏÈ¦ÒÛÎÔ×ÔÚÎÈÒÁÖÇÓËÖ¦ÔÚÕÚË
ÇÔ¦ÓËÙ¦ÓÇÝÑÇÚÇÖÄÔÎÚÎÇÔËÐ¦ØÚÎÚÎÑÇÏÛÇÒËØÂ¡ÕßÁÒËÍÇÔ
¸ËÃÙÇÏÎÒÏÑÏÜÓÁÔÎÈØËÝÑ¦ÖÕÏÕÔÔÇ
ÈØÃÙÑËÚÇÏÓÇàÃÙÕß¹ÒÒ¦ÂÓÕßÔ
ÓÏÇÞÇØ¦ÚÄÚË ÇÏÐÇÌÔÏÑ¦Ú×ØÇ

ÞØËÏ¦àÕÓÇÏÈÕÂÛËÏÇÍÏÇÚÕÖÇØÇÓÏÑØÄ®ÚÙÏÖÒÁÕÔÁÞËÏÇÖÇØÔÎÛËÃ
ÇÑÄÓÎÑÇÏÚÎÓÕÔÇÐÏ¦ÚÎÝ
ÞÇÙÇÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÓÁØÕÝ
ÚÎÝÄØÇÙÂÝÓÕßÙÞËÊÄÔÚÇßÚÄÞØÕÔÇÓËÚÎÔËÐ¦ÖÒÜÙÎÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆ ÏÇßÚÄÊËÔÂÚÇÔÖÕÒÆÑÇÒÄ
[PTPUN®ÒÁËÏßÕÚØËÏÝÓÁØËÝ
ÇÌÄÚÕß¦ØÞÏÙÇÔÇÓÎÈÒÁÖÜÊËÔ
ÓÖÕØÕÆÙÇÕÆÚËÔÇÈÍÜÁÐÜ©ÖÕÚË
ÇÑÕÆÜÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕßÒÁÔË
ÄÚÏËÃÔÇÏÑÒËÏÙÓÁÔÕÏÓÁÙÇÙÑÁÌÚÕÓÇÏ¸ÔÇÏÇÒÒ¦ËÙÆÁÞËÏÝÚÇÏÔÃËÝÔÇ
ÊËÏÝÈÏÈÒÃÇÔÇÊÏÇÈ¦ÙËÏÝÓÖÕØËÃÝ
ÔÇÍØ¦ÉËÏÝÙÚÕÑÕÓÖÏÕÆÚËØÙÕß
Í×ÊËÔÁÞÜÚÃÖÕÚËÇÖÄÄÒÇÇßÚ¦¹ ÇÏÓËÖÏ¦ÔËÏÚÕÖÇØ¦ÖÕÔÕ
ÒÒ¦ÖØÕÙÇØÓÄàÕÓÇÏÙÏÍ¦ÙÏÍ¦ÃÓÇÏÓËÚÏÝ×ØËÝÓÕß!Ñ¦ÖÕÏËÝÌÕØÁÝ

ÖÇÛÇÃÔÜÇÖËÒÖÏÙÃÇÑÏ¦ÒÒËÝÖËØÔ¦ÜÑÇÒ¦ÞÜËÖÃÙÎÝÓÏÇÈÒÇÑ×ÊÎ
ÇÃÙÛÎÙÎ¶Ó¦ÒÒÕÔÑÕØÕáÊËÆÜÚÕÔ
ËÇßÚÄÓÕß¶ÄÚÏÄÚÇÔÈÍÕÆÓËÖ¦ÒÏ
ÁÐÜÐÇÌÔÏÑ¦ÛÇÈÒÁÖÜßÚÄËÃÔÇÏ
ÖÕÒÆÍËÒÕÃÕÇÒÒ¦ÑÇÏÓËÒÇÍÞÕÒÏÑÄ
¡ÏÇÉËßÊÇÃÙÛÎÙÎ®
ÚËÒËßÚÇÃÇÌÕØ¦ÖÕßÚÎÔËÃÊÇ
ÙÚÕÛÁÇÚØÕÂÚÇÔÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕ
ÙÚÎÙÑÎÔÂÚÎÝÚÁÍÎÝÚÕßÊØÆÓÇÚÕÝ¥Ô¦ÙÎÙÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÚÎÝ
ÐÎÓÁØÜÙÎÝ®ÖÕßÙÑÎÔÕÛÁÚÎÙË
ÎËÜØÍÃÇ¡ÇßØÇÍ¦ÔÎ

Οι θεατές δεν κατάλαβαν
¬ÕÙÕÈÇØÄÖØÄÈÒÎÓÇÚÎÝÄØÇÙÎÝËÃÞËÇØÞÃÙËÏÒÃÍËÝÎÓÁØËÝÖØÏÔ
ÇÖÄÚÎÔÖØËÓÏÁØÇ¶ÓÇÛÇÃÔÜÚ×ØÇ¶
ÇÒÒ¦ËÓËÃÝÕÏÛËÇÚÁÝÊËÔÇÔÚÏÒÎ-

ÌÛÂÑÇÓËÚÃÖÕÚËÓÕßÔÇÖÕÒÆÚÜÝ
ÓÁÙÇÙÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÚÎÔÇÖÕÒ¦ÓÈÇÔÇ¡ÖÕØËÃÔÇÁÑÒÇÏÍÇÙÚÏÝ
ÑÕßÃÔÚËÝËÖËÏÊÂÁÞÇÔÇÚÕÌÜÝÓÕß
ÇÒÒ¦ËÖ¦ÔÜÙÚÎÙÑÎÔÂÂÓÕßÔËßÚßÞÂÝÒÒÜÙÚËÁÚÙÏÄÖÜÝÈØÏÙÑÄÓÇÙÚÇÔÇÔ¦ÓËÙÇÙËÙÑÏÁÝÁÈÒËÖÇ
ÓÏÇÞÇØ¦ÖÒ×ÝÓËÖØÄÙËÞÇÔÒÃÍÕ
ÙÚÏÝÓËÚÇÑÏÔÂÙËÏÝ®
ØÏÔÇØÞÃÙÕßÔÄÒÇÇßÚ¦ËÃÞËÐËÑÏÔÂÙËÏÔÇÍØ¦ÌËÏÁÔÇÑÇÏÔÕÆØÍÏÕ
ÈÏÈÒÃÕ½ÄÞÏÇÑØÏÈ×ÝÈÏÈÒÃÕÄÖÜÝ
ËÐÎÍËÃÃÞÇÇØÞÃÙËÏÔÇÍØ¦ÌÜÁÔÇ
ËÃÊÕÝÙßÔÁÔÚËßÐÎÝÚÕßËÇßÚÕÆÓÕß
ÇÔÚÎ²ÇÒÏÓ¦ÙÚÏÝ¸²ÃÒÏËÝÑÇÏÓÃÇ
ÔÆÞÚËÝ¹ÖÕßÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÓËÃÔËÏàÜÔÚÇÔÂÁÌÚÏÇÞÔËÓÃÇÏÙÚÕØÃÇ
Ñ¦ÛËÈØ¦Êß¡ÂÖÜÝÑÏËÍ×ÁÚÙÏ
ÑÇÚÇÌÁØÜÔÇÚËÒËÏ×ÙÜÚÕÈÏÈÒÃÕ

– $T{V³Ñ³ÉÜÉÈ³ÑËÑT¨Ì{Ñ
Óo{Éå¨oiÑÜÖÑÐÒÚ³iÙÈÜÉ{ÒÐÈ~Ñ{o{¤
ÑÈ³ÌV{ÓÑVÐ¨ÉËÑ
TÑ{¨ÌÐÈ~Ò{ÉØ×¨ÓØV
Ñ~ÒÑÐÉÉ{³ÈTËÑVÑÜÜÒ
ÉËTÑ¨ÌKÜiÐÑÐÉ³Ø
ÑËÇå{ÚÑÌÐÈÌ³{
ÙÉÉËTÑK¨É{³³¨Ì
0K¨Ê~ÑÌ¨T¨ÖÑ0¨ÑÚÑÊÂÉ¨ÑØÑ
ÑËÂÙ{Ò×¨Ñ¨ÒoÐÑ³Ñ
È{³ÉÖÌ³{³iÉTÊ
³ÈØÙÉ³ÑÓ~ÑÑ~ÑÜÒ
ÍÏÇÚÃÕÞØÄÔÕÝÓÏÑØÇÃÔËÏÒÒ¦ÖÏÇ
ÓÕßÑÄÖÎÑËÎÊÏ¦ÛËÙÎ¬ÕÔ ÜÙÚÂ
ÚÕÔËÑÔËÆØÏàÇÓËÚÏÝÇÏÌÔÃÊÏËÝÇÒÒÇÍÁÝÚÎÝÊÏ¦ÛËÙÂÝÓÕß¡ÕßÁÒËÍËÄÚÏËÃÓÇÏÖÕÒÆÑßÑÒÕÛßÓÏÑÂÑÇÏ
ÊËÔÓÖÕØÕÆÙËÔÇÓËÈÒÁÖËÏÚÎÓÏÇ
ÙÚÕÔÖ¦ÚÕÚÕßÍÑØËÓÕÆÑÇÏÚÎÔ¦ÒÒÎÔÇÖËÚ×ÙÚÇÕßØ¦ÔÏÇÒÂÛËÏÇ
ËÃÔÇÏÇßÚÄ!ÓÖÕØËÃÑ¦ÖÕÏËÝÌÕØÁÝ
ÔÇÔÏ×ÛÜÇÖËÒÖÏÙÃÇÇÒÒ¦ÙßÍÞØÄÔÜÝßÖ¦ØÞÕßÔÑÏÕÏÞÇØÁÝÚÎÝàÜÂÝÓËÍ¦ÒËÝÑÇÏÓÏÑØÁÝ©ÖÜÝÄÚÇÔ
ÑÕÏÓÄÓÇÙÚËÇÍÑÇÒÏ¦ÓËÚÎ¡ÇØÕÆ
ÑÇÏÓÕßÞÇáÊËÆËÏÚÕÖØÄÙÜÖÕÓËÚÕ
ÖÕÊÇØ¦ÑÏÚÎÝ½ÄÚÇÔËÖÏÙÚØÁÌËÏÝ
ÙÖÃÚÏÑÕßÈÇÒ×ÔÚÇÝÊÆÕÓËÍ¦ÒËÝÙÇÑÕÆÒËÝÇÖÄÚÕÙÕÆÖËØÓ¦ØÑËÚÑÇÏ
ÈÒÁÖËÏÝÄÚÏÚÕÇÙÇÔÙÁØÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÙÚÕÏÙÄÍËÏÕ®

Το κύριο επάγγελμά μου είναι να γράφω και να λέω τα παραμύθια
Η δική μουÍËÔÏ¦ÚÎÔÇÍÇÖ¦ÇÖÄÚÕÔ
¡ÕØÓÄÒÎ®ÚÎÝÇÏÊÏÑÂÝÑÎÔÂÝ
ÖÕßÇØÍÄÚËØÇÓËÚÕÔÕÓ¦ÙÚÎÑËÙË
¡ÏÑØÂÄØÚÇÇØÇÑÕÒÕßÛ×ÔÚÇÝ
ÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÍËßÚÂÑÇÓËÓÏÇÍËØÂÊÄÙÎËÒËßÛËØÃÇÝÓ¦ÛÎÓÇàÜÂÝÖÕßÚÕÑÇÒÄÛÁÇÚØÕÖØÕÙÌÁØËÏ
ÙÚÕßÝÛËÇÚÁÝÚÕßËÓËÍ¦ÒÕßÝÑÇÏ
ÓÏÑØÕÆÝÄÖÜÝÂÓÇÙÚÇÔÚÄÚËËÓËÃÝ
ÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß 
ÒÒÜÙÚËÎÁÔÏÇ ÇÒÕÍËØÕÖÕÆÒÕßÖÕÚÁÊËÔÐËÞ×ØÏÙËÚÕÑÕÏÔÄÚÎÝ
ÙÚÎÔÄØÚÇÓËÑØÏÚÂØÏÕÚÎÔÎÒÏÑÃÇËÓÏÇËÖÕÞÂÖÕßÚÕÛÁÇÚØÕ
ÍÏÇÖÇÏÊÏ¦ÂÚÇÔÁÔÇÙßÔÕÔÛÆÒËßÓÇ
ËÚËØÄÑÒÎÚÜÔÛËÇÓ¦ÚÜÔÙÚÇÕÖÕÃÇ
ÁÖÇÏØÔÇÔÓÁØÕÝÙßÔÂÛÜÝÖÇÏÊÏ¦
ÎÛÕÖÕÏÕÃÑÇÏÚÇÁØÍÇËÃÞÇÔÜÝËÖÃ
ÚÕÖÒËÃÙÚÕÔÎÛÏÑÕÖÒÇÙÚÏÑÄÞÇØÇÑÚÂØÇËÑËÃÔÎÊÎÓÏÕÆØÍÎÙËÖÇØÇÍÜÍÁÝßÉÎÒ×ÔÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑ×ÔÇÖÇÏÚÂÙËÜÔÖÕß¦ØËÙÇÔËÖÃÙÎÝÙÚÕßÝ
ËÔÎÒÃÑÕßÝÑÇÏÁØÍÇÓËÖÕÒÒ¦ËÖÃÖËÊÇÇÔ¦ÍÔÜÙÎÝ
ÇÏÆÙÚËØÇÁÈÇÒËÇßÚÄÚÕÛÁÇ-

Δούλευε επί χρόνια
με κόπους, πίκρες,
οικονομικές δυσκολίες,
αλλά και ενθουσιασμό.
Οσοι τη γνωρίζουν λένε
ότι το μότο της είναι:
«Μη μου κόβεις
τα όνειρα!».
ÚØÕÙÚÎàÜÂÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝÊÕßÒËÆÕÔÚÇÝËÖÃÞØÄÔÏÇÓË
ÑÄÖÕßÝÖÃÑØËÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÊßÙÑÕÒÃËÝÇÒÒ¦ÑÇÏÖÕÒÆËÔÛÕßÙÏÇÙÓÄ
©ÙÕÏÚÎÍÔÜØÃàÕßÔÑÇÒ¦ÒÁÔËÄÚÏ
ÚÕÓÄÚÕÚÎÝËÃÔÇÏ!¡ÎÓÕßÑÄÈËÏÝ
ÚÇÄÔËÏØÇ®
¡ÃÇÇÖÄÚÏÝÖÕÒÒÁÝÏÊÏÄÚÎÚÁÝ
ÚÎÝÇßÚÂÚÎÝÛËÇÚØÏÑÂÝÙßÍÍØÇÌÁÜÝÚÎÞØÜÙÚ¦ËÏÙÚÕÖÇÏÊÏÑÄÛÁÇÚØÕÓËÁØÍÇÖÕÒßÓËÚÇÌØÇÙÓÁÔÇ
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Ηθοποιός ³ÈÚÉÒ³¨È~Ñ{³È~{iÐÑ³o¨Ò×ÈÉËÜÜÓØÙÉ~ÑÉ³ËÉØV
ÑÌ³Ñ¸Æ³iØT¨Ì{ÑVÑ¨oÌ³É¨ÑÓo{ÉÚ{ÑÒ¨TiØ

ÑÇÏÈØÇÈËßÓÁÔÇ!ÚÕÔ©ÊßÙÙËÈ¦Þ®
ÚÎÔÒÃàÇ®ÚÕÑÒÇÈÃ®
©ÚÇÔ¦ØÞÏÙÇÔÇÖÇÃàÜÙÚÕÛÁÇÚØÕËÃÞÇÖØÄÈÒÎÓÇÓËÚÏÝÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝÍÏÇÖÇÏÊÏ¦ËÔÁÈØÏÙÑÇÑËÃÓËÔÇ
ÚÇÕÖÕÃÇÔÇÖØÕÙÌÁØÕÔÚÇÏÍÏ»ÇßÚÄ
ÖÕßÕÔËÏØËßÄÓÕßÔ®ÒÁËÏØÞÏÙÇ
ÒÕÏÖÄÔÔÇÍØ¦ÌÜÇÖÄÇÔ¦ÍÑÎ¡Ë
ÚÕÔ¸©ÊßÙÙËÈ¦Þ¹àÕØÃÙÚÎÑÇÇÒÒ¦
ÙÚÎÔÖÕØËÃÇÎÙßÍÍØÇÌÂÁÍÏÔËÑ¦ÚÏ
ÖÕÒÆÊßÔÇÚÄ¬Õ¸ÑÒÇÈÃ¹ÂÚÇÔÎ
ÓËÍ¦ÒÎÓÕßËßÚßÞÃÇ²×ÛÎÑÇÓËÚÇ
ÓÕÆÚØÇËÖÃÁÔÇÞØÄÔÕÓËÇÑÕÆÓÖÎÙËÈÇÛÏ¦ÑÇÏÚÕÑÇÓÇØ×ÔÜÖÕÒÆ®
¬Ï¦ÒÒÕÁÞËÏÑ¦ÔËÏÁÜÝÚ×ØÇÙÚÎÔ
ÖÒÕÆÙÏÇËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÂàÜÂÚÎÝ"ÃÔÇÏËÐÇÏØËÚÏÑÂÓËÚÇÌØ¦ÙÚØÏÇÖÕÒÒ×ÔÛËÇÚØÏÑ×ÔÁØÍÜÔ¶¦ÒÒÜÙÚË
ÓÏÒ¦ËÏÑÇÏÊÏÇÈ¦àËÏÍÇÒÒÏÑ¦ÇÖÄÖÕÒÆÓÏÑØÂÑÇÏÙÖÕÆÊÇÙËÛÁÇÚØÕÙÚÕ
ÕÔÊÃÔÕ±ÖÂØÐËÎÛÕÖÕÏÄÝÚÕßÛË¦ÚØÕßÑÇÏÚÕßÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕßËÖÃ
ÖÕÒÒÁÝÊËÑÇËÚÃËÝÇÖÄÚÇÚÎÝ
ÞØÄÔÏÇÑÇÏÇØÍÄÚËØÇÁÍÏÔËÛÏÇÙ¦ØÞÎÝÙÞ¦ÚÜÝËÖÁÙÚØËÉËÙÚÎÙßÍ-

ÍØÇÌÂÓËÖÇØÇÓÆÛÏÇÍÏÇÓÏÑØÕÆÝ
ÑÇÏÚÕØ¦ÓÓÇÙÚÕÔ ÜÙÚÂ®ËÑÊ
ÇÚ¦ÑÎÍÏÇÓËÍ¦ÒÕßÝ
ÇØÇÓÆÛÏÇÊÏ¦ÈÇàÇÙÚÕØÇÊÏÄÌÜÔÕÇÖÄÖÇÒÏ¦ÓÏÇÊÕßÒËÏ¦ÍÏÇ
ÚÕÓËØÕÑ¦ÓÇÚÕÒÒ¦ÊËÔÓËÇÖÇÙÞÕÒÕÆÙËÖÕÒÆÍÏÇÚÃÊËÔÚÇÊÏ¦ÒËÍÇ
ËÍ×ÕÆÚËÚÇÁÒËÍÇÙËÖÇÏÊÏ¦ÇÒÒ¦
ÙÚÕÓÏÑØÄÌÜÔÕØÍÄÚËØÇÄÚÇÔ
Ñ¦ÔÇÓËÓËÚÎÔÁÍÑßÚËÌÇÔÃÊÕß
ÚÕÛËÇÚØÏÑÄËØÍÇÙÚÂØÏÕÍÏÇÖÇÏÊÏ¦
ÓÕßÖØÄÚËÏÔÇÔÔÇÚÕßÝÊÏÎÍÎÛ×ÁÔÇ
ÖÇØÇÓÆÛÏßÚÕÙÞËÊÃÇÙÇÚÎÔ¸ÍÍËÒÃÔÇ¹ÖÕßÇØÍÄÚËØÇÁÍÏÔËÈÏÈÒÃÕ
¡Õß¦ØËÙËØÞÏÙÇÔÇÉ¦ÞÔÜÙÚÏÝ
ÖÇÏÊÏÑÁÝÓÕßÇÔÇÓÔÂÙËÏÝÇÔÁÙßØÇÖÇØÇÓÆÛÏÇÖÕßÛßÓÄÓÕßÔÑÇÏ
Ñ¦ÖÕÏÇ¦ÒÒÇÚÇÊÏÇÙÑËÆÇÙÇÖÁÑÚÎÙÇÁÚÙÏÓÏÇÊËÆÚËØÎÊÕßÒËÏ¦
ÇÒÒ¦ÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÁÍØÇÌÇÚÕÈÏÈÒÃÕ
ÍÏÇÚÕÔ ÜÙÚÂÖÕßÚÕÐËÑÃÔÎÙÇ
ÇÓÁÙÜÝÓËÚ¦ÚÕÔÛ¦ÔÇÚÄÚÕßÚÙÏ
ÈØÁÛÎÑÇÔÇÍØ¦ÌÜÓËÊÆÕÚØÄÖÕßÝ
ÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÔÇÈÍ¦àÜÑÇÏÚÕÉÜÓÃ
ÓÕßÍØ¦ÌÕÔÚÇÝ®

– Ποιο είναι τελικά το κύριο επάγγελμά σας;
¶¬ÕÔÇÍØ¦ÌÜÑÇÏÔÇÒÁÜÚÇÖÇØÇÓÆÛÏÇÏÇÚÃÈØÂÑÇÚÕÔÚØÄÖÕÔÇ
ÚÇÒÁÜÁÚÙÏ×ÙÚËÔÇÚÕÞÇÃØÕÓÇÏ
ÇÛÄÒÕßËÆÑÕÒÇÑÇÏÇÝÌÇÃÔËÚÇÏ
ÇÖÒÄÏÇÓÁÔÇÂÚÇÔÖ¦ÔÚÇÓÏÇÓÏÑØÂÖØËÓÏÁØÇÔÇÇÌÎÍÎÛ×ÁÔÇÖÇØÇÓÆÛÏÍÏÔËÑ¦ÚÏÖÕÒÆÊÏÑÄÓÕß
ÔÇÈÒÁÖÜÚÇÓ¦ÚÏÇÚÜÔÖÇÏÊÏ×ÔÑÇÏ
ÔÇÚÕßÝÇÌÎÍÕÆÓÇÏ¬×ØÇÖÕßÊËÔ
ÈÒÁÖÜÊËÔÐÁØÜÇÔÛÇÓÖÕØÕÆÙÇ
ÔÇÚÕÑ¦ÔÜÖÏÇ

– Εσάς ποιος σας έλεγε παραμύθια;
¶ ÇÔÁÔÇÝÍ×ÊÏ¦ÈÇàÇÖ¦ØÇÖÕÒÆÇÖÄÓÏÑØÂ ÏËÖËÏÊÂËÃÞÇÔÕÔÄ
ÚÕÔÑÆØÏÕ ¦ÕßÌÓÇÔÑÇÏÓÏÒÕÆÙÇ
ÑÇÒ¦ÍÇÒÒÏÑ¦ÊÏ¦ÈÇàÇÊÏÇØÑ×ÝÈÏÈÒÃÇÇÖÄÖÕÒÆÖÇÏÊÏÑ¦ÑÇÏÇÙÚËÃÇ
ÁÜÝ¢ÒÕÓÖÁØ¡ÇÔÚ¦Ó¡ÖÕÈÇØÆ®ÂÚÇÔÚÕÇÍÇÖÎÓÁÔÕÓÕßÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇ¬ÎÔÐÇÔÇÊÏ¦ÈÇÙÇÚËÒËßÚÇÃÇÑÇÏËÃÊÇ¦ÒÒÕÈÏÈÒÃÕ
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Ο κόσμος χρειάζεται πιο ισχυρή Ευρώπη
Ο καθηγητής του Χάρβαρντ Τζόζεφ Νάι μιλάει για την αξία των ηθικών αποφάσεων στην πολιτική και βαθμολογεί τον Τραμπ
Συνέντευξη στον

ΠΑΥΛΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ

Ο καθηγητής ÚÕß²¦ØÈÇØÔÚ¬àÄàËÌ
§¦ÏËÃÔÇÏÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝÑÕØßÌÇÃÕßÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÓËÓËÍ¦ÒÎ
ÙßÓÈÕÒÂÙÚÏÝÊÏËÛÔËÃÝÙÞÁÙËÏÝÚÇ
ÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÞËÏÙßÓÈ¦ÒËÏ
ÙÚÎÊÏÇÚÆÖÜÙÎÚÎÝÛËÜØÃÇÝÚÎÝÙÆÔÛËÚÎÝÇÒÒÎÒËÐ¦ØÚÎÙÎÝÓËÚÇÐÆÚÜÔ
ÞÜØ×ÔÑÇÏßÖÕÙÚÎØÃàËÏÄÚÏÚÕËÛÔÏÑÄÙßÓÌÁØÕÔÖØÁÖËÏÔÇÕØÃàËÚÇÏÓË
ËßØÆÚÎÚÇÑÇÏÔÇÙßÔÊß¦àËÏÏÊÃÜÝÍÏÇ
ÚÏÝÚÎÙÑÒÎØÂ®ÓËÚÎÔÂÖÏÇ®
ÏÙÞÆÙËÓÃÇËÔÏÇÃÇÁÑÌØÇÙÎÖÕßÇÖÕÑÇÒËÃÁÐßÖÔÎÏÙÞÆ®¡ËÕßÙÏÇÙÚÏÑÂ
ËÖÏØØÕÂÙÚÇÑÁÔÚØÇÒÂÉÎÝÇÖÕÌ¦ÙËÜÔÙËÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÖØÕËÊØÃËÝÚÜÔ
ÇÔÁÒÇÈËßÉÎÒÁÝÛÁÙËÏÝÙÚÎÔ
ÖØ×ÚÎÚËÚØÇËÚÃÇÚÕßÖØÕÁÊØÕß ÒÃÔÚÕÔÚÎÙßÔÁÔÚËßÐÂÚÕßÙÚÎÔ ÇÛÎÓËØÏÔÂ®ÓÏÒ¦ËÏÍÏÇÚÕÔÁÕÈÏÈÒÃÕ
ÚÕß+V4VYHSZ4H[[LY&®ÞÕßÔ
ÙÎÓÇÙÃÇÕÏÎÛÏÑÁÝÇØÞÁÝ"ÑÇÛ×ÝÑÇÏ
ÍÏÇÚÎÔËÖÃÊØÇÙÎÚÎÝËÖÏÊÎÓÃÇÝÙÚÕ
ÖËÊÃÕÚÎÝÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÝÑÇÏÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÏÙÕØØÕÖÃÇÝÏÙÞÆÕÝ
– Μπορούμε να ισχυριστούμε ότι
το σημαντικότερο δίδαγμα του νέου βιβλίου σας είναι ότι οι ΗΠΑ θα
παραμείνουν κυρίαρχη δύναμη αν
ακολουθήσουν το ηθικό παράδειγμα ηγεσίας προέδρων όπως ο Ρούσβελτ, ο Τρούμαν, ο Αϊζενχάουερ
και ο πατήρ Μπους και απορρίψουν αντίστοιχα το παράδειγμα
των Τζόνσον, Νίξον και Τραμπ;
¶¬ÕÊÃÊÇÍÓÇÚÕßÈÏÈÒÃÕßÓÕßËÃÔÇÏÄÚÏÕÏÛÇÙßÔËÞÃÙÕßÔÔÇ
ÙÚÎØÃàÕÔÚÇÏÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑÇÏ
ÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÚÕßÝÏÙÞÆÇÒÒ¦ÇßÚÂÎ
ÙÑÒÎØÂÏÙÞÆÝ®ÖØÁÖËÏÔÇËÔÏÙÞÆËÚÇÏÇÖÄÚÎÔÂÖÏÇÏÙÞÆÚÎÝÁÒÐÎÝ
ÎÛÏÑÂÙÚ¦ÙÎÖØÕÙËÒÑÆËÏÑÇÏÙßÓÈ¦ÒÒËÏÙÚÎÔÂÖÏÇÏÙÞÆÓÏÇÝÞ×ØÇÝ

©ËÖÏÚßÞÂÝÙßÔÊßÇÙÓÄÝËÃÔÇÏÇßÚÄ
ÖÕßÇÖÕÑÇÒ×ÁÐßÖÔÎÏÙÞÆÝ® ¦ÛË
ÖØÄËÊØÕÝÖØÁÖËÏÔÇßÖËØÇÙÖÏÙÚËÃ
ÚÕËÛÔÏÑÄÙßÓÌÁØÕÔÇÒÒ¦ÚÕÎÛÏÑÄ
ËØ×ÚÎÓÇÇÔÇÑÆÖÚËÏÙÚÕÖ×ÝÕØÃàËÏ
ÚÕËÛÔÏÑÄÙßÓÌÁØÕÔ!¬ÕÕØÃàËÏÙÚËÔ¦
ÂÓËÁÔÇÔËßØÆÚËØÕÚØÄÖÕÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÇÙßÓÌÁØÕÔÚÇ
ÚÜÔ¦ÒÒÜÔ"©ÏÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÏÖØÄËÊØÕÏÇÑÕÒÕßÛÕÆÙÇÔÓÏÇËßØÆÚËØÎ
ÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÇÒÒ¦Õ¬ØÇÓÖßÏÕÛËÚËÃ
ÓÏÇÖÏÕÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÎ
– Ο Χάρι Τρούμαν συνδύασε τις
πιο άρτιες πολιτικές ήπιας ισχύος, όπως ήταν το Σχέδιο Μάρσαλ,
με τις πιο ακραίες μορφές σκληρής ισχύος όπως ήταν η ατομική
βόμβα.
¶ÔÇÌÁØÜÙÚÕÈÏÈÒÃÕÚÕÔ¬ØÕÆÓÇÔÑÇÏÚÇÖßØÎÔÏÑ¦ÄÖÒÇ ÒÎØÕÔÄÓÎÙËÚÇÙÞÁÊÏÇÍÏÇÚÎÞØÂÙÎÚÜÔ
ÔÁÜÔÄÖÒÜÔÙÚÎ²ÏØÕÙÃÓÇÑÇÏÙÚÕ
§ÇÍÑÇÙ¦ÑÏÇÒÒ¦ÇØÔÂÛÎÑËÔÇËÖÏÚØÁÉËÏÙÚÕÔÙÚØÇÚÄÔÇØÃÐËÏÚÎÔÚØÃÚÎÈÄÓÈÇÁÔÚËÞØÄÔÏÇÇØÍÄÚËØÇ
ÄÚÇÔÁÞÇÙËÚÕÔÖÄÒËÓÕÚÎÝ ÕØÁÇÝ
ÇÔÚÏÙÚ¦ÛÎÑËÙÚÎÙÆÙÚÇÙÎÚÕßÙÚØÇÚÎÍÕÆ¡ÇÑØÛÕßØÔÇØÃÐËÏÁÜÝ
ÇÚÕÓÏÑÁÝÈÄÓÈËÝÙËÑÏÔËàÏÑÁÝÖÄÒËÏÝËÖËÏÊÂÊËÔÂÛËÒËÔÇÙÑÕÚ×ÙËÏ
ÖÕÒÒÕÆÝÇÛ×ÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝßÚÂÎ
ÎÛÏÑÂÇÖÄÌÇÙÎËÓÖÄÊÏÙËÚÇÖßØÎÔÏÑ¦ÄÖÒÇÔÇÍÃÔÕßÔÑÇÔÕÔÏÑ¦ÄÖÒÇ
– Ενας υπερασπιστής του Τραμπ
θα έλεγε ότι είναι πιο ηθικός με
την παραδοσιακή έννοια από τους
Κλίντον, υιό Μπους και Ομπάμα.
Ο Τραμπ επιμένει ότι οι σύμμαχοι πρέπει να επωμιστούν ένα δικαιότερο μερίδιο του προϋπολογισμού του ΝΑΤΟ, ενώ, σε αντίθεση
με προκάτοχούς του, αρνείται να
εμπλέξει τις ΗΠΑ σε δαπανηρούς
πολέμους. Από την άλλη πλευρά,
πάλι σε αντίθεση με προκατόχους

Ρητορικός ³Ë³ÜØwÉ¨³iÐÑ³ÈK{w
KÜËÈUt¦>©>²²_¦ut TÈ
iÐÑËÑ{iÚ{~ÓØÑ¨TÓØ«

«Παρά ³Ñ¨KÜÊÐÑ³Ò³iØi È¨ÑÍ~Ê iÉËÑ{Ð{Ñ{³¨{~ÊÉ{³ÈTËÑuV
ÜÓÉ{~¨È×ÑËØåÐÉ¨{~ÑÌØÜ{³{~ÌØÉ{³ÊÐ0ÇÌÇÉ× Ò{
του, θέτει σαφείς κόκκινες γραμμές τις οποίες τηρεί (παράδειγμα, η
αντίδρασή του στην επίθεση στην
πρεσβεία στο Ιράκ που οδήγησε
στη δολοφονία του Σουλεϊμάνι).
Μήπως πρέπει να δώσει κανείς
κάποια εύσημα στον Τραμπ;
¶ÚÕÈÏÈÒÃÕÓÕßÁÔÇÔÇÖÄÚÕßÝ
ÙÖ¦ÔÏÕßÝÑÇÒÕÆÝÈÇÛÓÕÆÝÖÕßÊÃÔÜ
ÙÚÕÔ¬ØÇÓÖËÃÔÇÏÍÏÇÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏ
ÛÁÚËÏÄØÏÇÙÚÎÞØÂÙÎÚÎÝÙÑÒÎØÂÝ
ÏÙÞÆÕÝ©ßÏÄÝ¬àÕØÚà¡ÖÕßÝÓÖÕØËÃÔÇËÃÞËÖØÕÛÁÙËÏÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÎÛÏÑÁÝÇÔÛßÓÎÛËÃÑÇÔËÃÝÚÎÔÇÚàÁÔÚÇÚÎÝËÒËßÛËØÃÇÝÖÕßÖØÕÜÛÕÆÙË
ÇÒÒ¦ÇßÚÁÝÕÏÑÇÒÁÝÚÕßÖØÕÛÁÙËÏÝ

¦ÔÕÏÐÇÔÚÕÔÊØÄÓÕÖØÕÝÚÎÔÑÄÒÇÙÎÙÚÕØ¦ÑÏ»ÇßÚÄßÖÕÙÚÎØÃàÜ
ÄÚÏÊËÔÖØÁÖËÏÔÇÑØÃÔÕßÓËÚÎÔÎÛÏÑÂÓÏÇÝËÐÜÚËØÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÓÄÔÕ
ÇÖÄÚÏÝÖØÕÛÁÙËÏÝÇÒÒ¦ÑÇÏÇÖÄÚÇ
ÓÁÙÇÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÄÖÜÝ
ÑÇÏÇÖÄÚÎÌÆÙÎÚÜÔÙßÔËÖËÏ×Ô
ÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÖÒËßØ¦Õ¬ØÇÓÖÁÞËÏ
ÊËÃÐËÏÒÏÍÄÚËØÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÍÏÇÚÎÔ
ÎÛÏÑÂÊÏ¦ÙÚÇÙÎÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÇÖÄ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕßÝÖØÕÁÊØÕßÝÑÇÏÕÏ
ÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝÊËÃÞÔÕßÔÄÚÏÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÂÖÏÇÏÙÞÆÝÁÞËÏÓËÏÜÛËÃ
ÇÖÄÚÄÚËÖÕßÁÍÏÔËÖØÄËÊØÕÝ©ÒÕÏ
ÕÏÖØÄËÊØÕÏÁÞÕßÔÖËÏÉÁÓÇÚÇÇÒÒ¦
Õ¬ØÇÓÖßÖËØÁÞËÏÄÒÜÔÙÚÎÔÖÕÙÄ-

ÚÎÚÇÚÜÔÉËÓ¦ÚÜÔ¬ÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ
ËÃÔÇÏÄÚÏÁÞËÏßÖÕÚÏÓÂÙËÏÚÕÔÄÓÏÙÓÇ
ÚÎÝÇÒÂÛËÏÇÝÑÇÏÚÎÝËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝ
ÑÇÏÇßÚÄÁÞËÏÖÒÂÐËÏÚÏÝ

– Τι θα έκανε ένας διαφορετικός
ηγέτης;
¶ÔÇÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÝÎÍÁÚÎÝÛÇ
ÑÇÛÄØÏàËÚÕËÛÔÏÑÄÙßÓÌÁØÕÔÜÝÑ¦ÚÏ
ËßØÆÚËØÕÙËÓÏÇËÖÕÞÂÖÇÔÊÎÓÃÇÝ
ÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇË¦ÔÕÏÌÚÜÞÁÝÞ×ØËÝ
ÊËÔÓÖÕØÕÆÔÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÔÚÕÔ
ÑÕØÜÔÕáÄÚÄÚËÓÖÕØËÃÎËÖÏÊÎÓÃÇÔÇ
ÍÃÔËÏÓÏÇÊËÐÇÓËÔÂÖÕßÓÖÕØËÃÙÚÕ
ÓÁÒÒÕÔÔÇÐËÞËÏÒÃàËÏÑÇÚ¦ÑÆÓÇÚÇÑÇÏ
ÔÇÓÇÝÈÒ¦ÖÚËÏÔÇÓËÍ¦ÒÕÙÞÁÊÏÕ
ÞÕØÂÍÎÙÎÝÈÕÂÛËÏÇÝÙËÌÚÜÞÁÝÞ×ØËÝÛÇÂÚÇÔÑÇÒÄÍÏÇËÓ¦ÝÑÇÏÑÇÒÄ
ÍÏÇÇßÚÁÝÇÑØÏÈ×ÝÄÖÜÝÚÕÞÁÊÏÕ
¡¦ØÙÇÒÁÔÇÙÞÁÊÏÕÖÕß¦ÍÍÏàËÚÕ
 ÚÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÂÚÇÔÑÇÒÄÍÏÇÚÏÝÑÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇÑÇÒÄ
ÍÏÇÚÎÔßØ×ÖÎ
– Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη ο
λοιμός αποδυνάμωσε τη δημοκρατική Αθήνα και συνέβαλε στην

ήττα της στον Πελοποννησιακό
Πόλεμο από την ολιγαρχική Σπάρτη. Διακρίνετε ενοχλητικές ομοιότητες μεταξύ της Δύσης και της
Κίνας;
¶ÇÁÒËÍÇÄÚÏÛÇÖØÁÖËÏÔÇÖØÕÙÁÞÕßÓËÑÇÏÔÇÓÎÔÖØÕÞÜØÕÆÓË
ÙËßÖËØÈÕÒÏÑÁÝÇÖÒÕßÙÚËÆÙËÏÝÙË
ÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÏÝÏÙÚÕØÏÑÁÝÇÔÇÒÕÍÃËÝ
©ÏÏÙÚÕØÏÑÕÃÖÏÙÚËÆÕßÔÄÚÏÕÒÕÏÓÄÝ
ÙÑÄÚÜÙËÚÕÁÔÇÚÁÚÇØÚÕÚÕßÖÒÎÛßÙÓÕÆÚÎÝÛÂÔÇÝßÚÄÊËÔÏÙÞÆËÏ
ÙÂÓËØÇ§ÕÓÃàÜÄÚÏÇßÚÂÎÖÇÔÊÎÓÃÇ
ÁÖÒÎÐËÚÎÔÂÖÏÇÏÙÞÆÚÄÙÕÚÜÔ
ÄÙÕÑÇÏÚÎÝ ÃÔÇÝÇÒÒ¦ÊËÔÔÕÓÃàÜ
ÄÚÏ¦ÒÒÇÐËÚÎÔÏÙÕØØÕÖÃÇÏÙÞÆÕÝ
– Παρά την πανδημία, οι τριβές μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας συνεχίζονται. Πώς θα τελειώσει αυτή η
ιστορία; Θα αναγκαστεί η Αμερική
να επιλέξει ποια πλευρά θα υποστηρίξει; Είναι η Δυτική Συμμαχία έτοιμη να χάσει την Τουρκία;
¶©ÏÖØÕÙÖÇÛÕÆÔÊÏÇØÑ×Ý
ÑÇÏÓËÙßÔÁÖËÏÇÔÇÊÏÇÞËÏØÏÙÚÕÆÔÚÏÝ
ÚØÏÈÁÝÓËÚÇÐÆÒÒ¦ÊÇÝÑÇÏ¬ÕßØÑÃÇÝÄÒÇÇßÚ¦ÚÇÞØÄÔÏÇÓÁÞØÏÙÚÏÍÓÂÝÓËËÖÏÚßÞÃÇËÔÖÏÙÚËÆÜÄÚÏÕÏ
ÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÍÏÇÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÜÔ
ÚØÏÈ×ÔÇßÚ×ÔÛÇÈËÒÚÏÜÛÕÆÔË¦ÔÎ
¬ÕßØÑÃÇÇÖÕÞÜØÂÙËÏÇÖÄÚÕ§¬©
ßÚÄÊËÔÛÇÂÚÇÔÖØÕÝÚÕÙßÓÌÁØÕÔ
ÕÆÚËÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÕÆÚËÚÜÔ
– Πώς βλέπετε το μέλλον της Ευρώπης όταν η πανδημία ασκεί τόσο
μεγάλες πιέσεις στη συνοχή της;
¶ÇØ¦ÚÇÖØÕÈÒÂÓÇÚ¦ÚÎÝÎßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎËÃÔÇÏÓÏÇÏÙÚÕØÏÑÂ
ËÖÏÚßÞÃÇÇËÃÔÇÏÓÏÇÚØÇÍÜÊÃÇË¦Ô
ÇÖÕÊßÔÇÓÜÛËÃßÖËØÈÕÒÏÑ¦ËÐÇÏÚÃÇÝ
ÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝ©ÑÄÙÓÕÝÞØËÏ¦àËÚÇÏ
ÓÏÇÖÏÕÏÙÞßØÂÑÇÏÖÏÕÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÂßØ×ÖÎÑÏÇßÚÄÖØÕâÖÕÛÁÚËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝÙßÓÈÏÈÇÙÓÕÆÝÇÔ¦ÓËÙÇ
ÙÚÕÔÕØØ¦ÑÇÏÙÚÕÔ§ÄÚÕ

9

10

l

Κυριακή 3 Μαΐου 2020

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Θ Ε Α Μ ΑΤΑ

Ο απόλυτος
στρατιώτης
και ο σπόρος
της ελπίδας
Επιλογές από πλατφόρμες streaming
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Ενα διαμαντάκι για τη γυναικεία απελευθέρωση
Unorthodox
ΔΡΑΜΑ (2020)
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ΜΟΥΣΙΚΗ

Τι «είδε» ο Μπετόβεν στην Ενάτη Συμφωνία
Η πάλη ανάμεσα στο Χάος και το Είναι και συνεχής είναι και ατέρμονη αναδεικνύεται στη μεγαλοφυή δημιουργία του

Του ΧΑΡΗ ΦΕΡΑΙΟΥ*
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ÑØÇßÍÂÚÎÝÖØ×ÚÎÝÑÃÔÎÙÎÝÖÇØ¦
ÕÏÓËÍ¦ÒÕÏÕÏßÖÁØÌÆÙÏÔÂÞÕÏÚÎÝ
ÖØ×ÚÎÝÎÓÁØÇÝÚÎÝÎÓÏÕßØÍÃÇÝ

Με τα ¨³ÑÐÓ³¨Ñ³iØÈÐ×ËÑØ³i¨³i~ËiiVÉ³ÌKÉÓTÉ{ÊÙiÈÜÜÒKÉ{³iÈÉ¨~ÌÐ{ÑÒÜitÑÒÐÉÑ³ÒØ~Ñ{³ ËÑ{uVØÙiÜ³

ËÑ{ÑÜÒKÉ{³iÐ¨×Ê³Èj
¿ÖÕßÎÖ¦ÒÎÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕ²¦ÕÝ
ÑÇÏÚÕÃÔÇÏÑÇÏÙßÔËÞÂÝËÃÔÇÏÑÇÏ
ÇÚÁØÓÕÔÎÇÔÇÊËÏÑÔÆËÚÇÏ¡ËÚÏÝ
ÖØ×ÚËÝÔÄÚËÝÚÕßÕ¡ÖËÚÄÈËÔÓ¦Ý
ÓËÚÇÌÁØËÏÙÚÕÎÞÕÖÕÏÎÓÁÔÕ¡ÎÊÁÔ
ÙÚÕ²¦ÕÝ¯®ÁÒËÍËÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇ
ÚÕßËßØÜÖÇáÑÕÆÖÔËÆÓÇÚÕÝÕÇÔÇÍÏ×ÚÎÝ ÇÔËÒÒÄÖÕßÒÕÝÖ»ÇßÚÄ
ÚÕËÔÇÍ×ÔÏÕ²¦ÕÝÓÄÒÏÝÓËÚ¦ÇÖÄ
ÓÕßÙÏÑ¦ÓÁÚØÇÌÚ¦ÔËÏÔÇÖ¦ØËÏÓÕØÌÂËÑËÃÔÕÚÕÃÔÇÏÔÇÇÑÕßÙÚËÃÊÎÒÇÊÂÚÕÑÆØÏÕÛÁÓÇ ÇÏÚÎÔ
ÖÇÃØÔËÏ¦ØÇÍË"ÌÕÆÙËÒÃÍÕÖ¦ÒÏ
Þ¦ÔËÚÇÏÍÏÇÔÇÐÇÔÇÑÕßÙÚËÃÓËÚ¦
ÑÇÏÔÇÞÇÛËÃÐÇÔ¦ÙËÓÏÇÇÚÁØÓÕÔÎÖ¦ÒÎÓËÚÕÞ¦ÕÝ¿ÖÜÝÇÑØÏÈ×Ý
ÚÎÔÖØ×ÚÎÓÁØÇÚÎÝÎÓÏÕßØÍÃÇÝ
ÄÖÕßÎÍÎÎÔÇÄØÇÚÕÝÑÇÏÇÑÇÚÇÙÑËÆÇÙÚÕÝÑÇÏÙÑÄÚÕÝËÖ¦ÔÜÚÎÝ
ÇÈÆÙÙÕß®
ÇÚÁØÓÕÔÎÇßÚÂÓÕßÙÏÑÂÖ¦ÒÎ®ÎÇÈÁÈÇÏÎÊËÔÚËÒËÏ×ÔËÏÄÓÜÝ
ÓËÚÎÔÖØ×ÚÎÑÃÔÎÙÎÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÃÔÇÏÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÄÚÏÎ Î
ßÓÌÜÔÃÇËÃÔÇÏÎÓÄÔÎÖÕßÊËÔ
ÁÞËÏÓËÚ¦ÚÎÔÖØ×ÚÎÑÃÔÎÙÎÚÎÔ
ÑÇÚ¦ÒÎÐÎ®ÚÎÝÎØËÓÃÇÝÓÏÇÝÇØÍÂÝ
ÊËÆÚËØÎÝÑÃÔÎÙÎÝÇØ¦ÚÎÔÇÍÜÔÃÇÚÎÝÖØ×ÚÎÝÚÎÔÇÑÕÒÕßÛËÃÓÏÇ
ÊËÆÚËØÎÓËÒÏÍÄÚËØÎÁÙÚÜÇÍÜÔÃÇ
ÑÇÏÓÄÒÏÝÙÚÎÔÚØÃÚÎÑÃÔÎÙÎËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÚÕÇØÍÄÓÁØÕÝÞÜØÃÝÑÇÏÖ¦ÒÏ
ÔÇÒËÃÖËÏÑÏÇÖ»ÇßÚÄËÏÊÏÑ¦ÖØÕÝÚÕ
ÚÁÒÕÝÚÕßÑ¦ÖÕÏÇÁÔÚÇÙÎËÔËÃÔÇÏ
ÊËÇÔËÐÂÍÎÚÕÖÕßÙÚÎÔÖÇØ¦ÊÕÐÎ®
ÇßÚÂßÓÌÜÔÃÇÚÎÔ´ÔÇÚÎÑ¦ÔÕßÔ
ÚÎÔËÓÌ¦ÔÏÙÂÚÕßÝÑÇÏÍÏÇÖØ×ÚÎ
ÌÕØ¦ÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝ
ÇÔÛØ×ÖÏÔËÝÌÜÔÁÝÚÎÝÞÕØÜÊÃÇÝ
ÍÏÇÔÇÈÕÎÛÂÙÕßÔÚÇÄØÍÇÔÇÚÎÝ
ÕØÞÂÙÚØÇÝÔÇËÑÌØ¦ÙÕßÔÚÎÔÆÉÏÙÚÎÞÇØ¦ÇÖÄÚÎÔÁÑÚÎÖÏÇÎÓÁØÇ
ÚÎÝÎÓÏÕßØÍÃÇÝÏÇÚÕÄÚÏÈÁÈÇÏÇ

Στην Ένατη Συμφωνία κάνουν την εμφάνισή τους, και για πρώτη
φορά στην ιστορία της
συμφωνίας, ανθρώπινες
φωνές, της χορωδίας,
για να βοηθήσουν τα όργανα της ορχήστρας, να
εκφράσουν την ύψιστη
χαρά από την έκτη πια
ημέρα της Δημιουργίας.
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ÍÔÄÝÑÇÏÇÑÄÓÇ¦ÌÛÕØÕÝÊÎÒÇÊÂÓÎÖÚÜÚÏÑÄÝ
ßÚÄÚÕßÖËØÑÄÙÓÏÕÓËÍÇÒËÃÕ
ÚÎÝÑÕØßÌÇÃÇÝËÑËÃÔÎÝÛËáÑÂÝÖØ¦ÐÎÝÊÎÒÇÊÂÚÎÝÎÓÏÕßØÍÃÇÝÑÇÔÁÔÇÌßÙÏÑÄÇÌÚÃÇÔÛØ×ÖÕßÊËÔÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙËÔÇÚÕÇÑÕÆÙËÏÑÇÏÔÇÓÎÔ
ÖßØÇÑÚÜÛËÃ®ÇÖÄÚÏÝÛËÃËÝÌÒÄÍËÝ
ÄÖÜÝ¦ÒÒÕÚËËÃÞËÖ¦ÛËÏÎËÓÁÒÎÏ»
ÇßÚÄÑÇÏÕËÄÝÖØÕÙÚ¦ÚËßÙËÚÕÔ
ËÑÒËÑÚÄÚÕßËÑËÃÔÕÔÖÕßÖØÕÄØÏàË
ÔÇÚÕÇÑÕÆÙËÏ®ÇÌÇÏØ×ÔÚÇÝÚÕß
ÙÚÇÊÏÇÑ¦ÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÚÎÝÌßÙÏÑÂÝÇÑÕÂÝÚÎÝÇÑÕÂÝÊÎÒÇÊÂÇÖÄ
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ÚÕßÚØÇÍÏÑÕÆÙßÔÛÁÚÎ ÏÄÚÇÔËÃÞË
ÖÏÇÖÒÂØÜÝÇÖÇÒÒÇÍËÃ®ÚÕÖËÖËØÇÙÓÁÔÕÙ×ÓÇÚÕßÇÖ»ÇßÚÂÔÚÕß
ÇÖÕÑ¦ÒßÉËÚÄÚËÕËÄÝÙÚÎÔÇÑÕÂ
ÖÏÇÚÕßÑÇÏ¦ÖËÏØÕßÖÔËÆÓÇÚÄÝ

ÚÕßÙËÄÒÕÚÕßÚÕÛËáÑÄÓËÍÇÒËÃÕ
ÚÕßÖËØÑÄÙÓÏÕÚÕÓÁÍÇÍËÍÕÔÄÝ
ÚÎÝÎÓÏÕßØÍÃÇÝËÑËÃÔÕÊÎÒÖÕß
ÖØÕÕØÏàÄÚÇÔÜÝÂÞÕÝËÃÔÇÏÓËÚ¦
ÎÔ¦ÚÎßÓÌÜÔÃÇ
ËÓÁÒÎÇÙÚÄÞÎÙËÔÇÓËÚÇÊ×ÙËÏÙÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÄÚÏËÃÊËÓË
ÚÇÖËÖËØÇÙÓÁÔÇÚÎÝÓ¦ÚÏÇÇÖÄÚÕ
ÚÄÚËÛËáÑÄÓËÍÇÒËÃÕÚÕßÃÇÖÇØ¦ÚÕÖÂØËÓÇàÃÚÎÝ¦ÍÔÜÙÚÕÙÚÕÔ
³ÊÎÔ×Õ¡ÖËÚÄÈËÔÄÚÏ¦ÑÕßÙË
ÓËÚÎÔÇÑÕÂÚÕß¦ÖËÏØÕßÖÏÇÖÔËÆÓÇÚÄÝÚÕßÚÕÑÒÎØÕÊÄÚÎÙËÙÚÕßÝ
ÇÔÛØ×ÖÕßÝÜÝÓÕßÙÏÑÂÙÚÎÔ´ÔÇÚÎßÓÌÜÔÃÇ
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ÑÇÏÛÇËÖÏÞËÏØÂÙÕßÓËÄÙÕÈËÈÇÃÜÝ
ÓÇÝËÃÔÇÏÊßÔÇÚÄÙÚÎÔÖËØÏÍØÇÌÂ
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ÍÏÇÉÂÍÓÇÚÇÇÏÙÛÎÚÏÑÂÝÛË×ØÎÙÎÝ
ÑÇÏÓÄÔÕÚÎÝÁÔÇÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝ
ÚÕß¡ÖËÚÄÈËÔ
ØÕÒÇÈÇÃÔÕÔÚÇÝËÃÖÇÓËÂÊÎÖÜÝ
ÓËÚÇÖØ×ÚÇÓÁÚØÇÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝ
ÙÚÎÔÖØ×ÚÎÑÃÔÎÙÎÕ¡ÖËÚÄÈËÔ
ÁÞËÏÂÊÎÙßÒÒ¦ÈËÏÚÎÔßÖËØÑÄÙÓÏÇ
Ö¦ÒÎÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕ²¦ÕÝÑÇÏÚÕÃÔÇÏ®ÜÝÊÎÒÚÕÃÔÇÏÔÇÒ¦ÈËÏÚÎ
ÓÕØÌÂÚÕßÚÕÔÑÄÙÓÕÚÎÝÏÙÛÎÚÏÑÂÝÎÖ¦ÒÎ®ÇßÚÂÙßÒÒÇÓÈ¦ÔË-

ÚÇÏÜÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÇÔ¦ÊßÙÎÝÚÕß
±ÉÎÒÕÆÚÎÝÙÞËÚÏÑÂÝÇÏÙÛÎÚÏÑÂÝ
ÑÇÚÎÍÕØÃÇÝÌßÙÏÑ¦ÓÁÙÇÇÖÄÚÎ
ÈÃÇÏÎÕØÓÂÚÎÝ¦ÓËÚØÎÝÑÇÏ¦ÓÕØÌÎÝßÖËØÑÄÙÓÏÇÝËÔÚÕÆÚÕÏÝÊÆÔÇÓÎÝÖÕßÍËÔÔÏÁÚÇÏÇÖÄÚÕÞ¦ÕÝ
ÇØÏÙÚÕÚËÞÔÏÑ¦ÖËØÏÍØ¦ÌËÏÇßÚÂ
ÚÎÓËÚ¦ÈÇÙÎÙÚÕßÉÎÒÄÕÓËÍ¦ÒÕÝÓÁÍÏÙÚÕÝÑÇÚ¦ÚÕÔÍØ¦ÌÕÔÚÇ
ÇÏÙÛÎÚÏÑÄÝÔÕßÝÚÕßÕÆÇÏ×ÔÇ
¡ÏÞËÒÂÝÞØÎÙÏÓÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÓ¦ÒÏÙÚÇÙÚÃÞÕßÝÚÎÝÃÈÒÕß! ÇÏËÃÖËÔ
ÕËÄÝËÔÔÎÛËÃÚÕÌÜÝ®ÛËÜØ×ÔÚÇÝÄÚÏÜÝËÊ×ÚÕÞÇÕÚÏÑÄÇÃÙÛÎÓÇÖÕßÑßØÏÇØÞËÃÙßÔÚÇØ¦àÕÔÚÇÝ
ËÃÔÇÏÁÑÙÚÇÙÎÇÖÒ×ÝÑÇÏÇÍÜÔÃÇ®
ÇÏÓÄÔÕÄÚÇÔÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÚÕ
ÑÇÏËÍÁÔËÚÕÌÜÝ®ÇÖÄÇßÚÂÔÇÑØÏÈ×ÝÚÎÓËÍÇÒÄÖÔÕÎÖØÇÍÓ¦ÚÜÙÎ
ÚÎÝÛËÃÇÝÈÕÆÒÎÙÎÝÖÕßÌÇÔÚ¦àËÏÙÇÔÇÌ¦ÔÚÇÙÚÕÛÇÆÓÇÍËÔÔ¦
ÖØ×ÚÇÚÕÊÁÕÝÑÇÏÇÓÁÙÜÝÓËÚ¦
ÚÎÔÁÑÙÚÇÙÎÚ×ØÇÚÕßßÉÎÒÕÆÇÏÙÛÂÓÇÚÕÝ®ÃÊÏÇÊÎÒÁÑÙÚÇÙÎ
ÚÕßßÉÎÒÕÆÖÕßÍËÔÔ¦ËÑËÃÔÎÎ
ÓÕßÙÏÑÂÚÕß¡ÖËÚÄÈËÔ¯ßÚÂ
ÇÑØÏÈ×ÝÎÙßÔËÞÂÝÑÇÏËÔÇÍ×ÔÏÇ
Ö¦ÒÎ¦ÐÇÌÔÎÝÓÕßÙÏÑÂÝÌÇÔÁØÜÙÎÝÚÕß±ÉÎÒÕÆÑÇÏÎÙßÔÇÑÄÒÕßÛÎÑÇÚÇÈÆÛÏÙÂÚÕßÓÕßÙÏÑ×Ý
ËÔÔÕËÃÚÇÏÙÚÕÞ¦ÕÝÖ¦ÒÏÖÕßÊÎÓÏÕßØÍËÃÎÓËÍÇÒÄÖÔÕÎÚÁÞÔÎÚÕß
¡ÖËÚÄÈËÔÓÏÇËÐÇÔÚÒÎÚÏÑÂÖ¦ÒÎ
ÓËÚÇÐÆ¶ÚÜÔÊÆÕÇÏÙÛÎÚÏÑ×ÔÑÇÚÎÍÕØÏ×Ô¶ÚØÇÍÏÑÕÆÑÇÏßÉÎÒÕÆ
ËÃÔÇÏÖÕßÞÇØÇÑÚÎØÃàËÏÚÎÔÖØ×ÚÎ
ÑÃÔÎÙÎÚÎÝÁÔÇÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÚÕß
¦ÒÎÊÎÒÚÎÝ¦ÓÕØÌÎÝÚØÇÍÏÑÂÝ
ÁÑÙÚÇÙÎÝÓÁÞØÏÔÇÓÕØÌÜÛËÃÚËÒÏÑ¦ÜÝÓËÍÇÒÄÖÔÕÕßÉÎÒÄÇÃÙÛÎÓÇ¡ËÍÇÒÕÌØÕÙÆÔÎÝÇÖÂÞÎÓÇ®
ÄÖÜÝÁÒËÍËÕÕÍÍÃÔÕÝ
´ÙÚÜÑÇÏÎÖÏÄÚËØÎÎÃÊÏÇÇÍÜ-

ÔÃÇ®ÑßØÏÇØÞËÃÑÇÏÙÚÎÊËÆÚËØÎÑÃÔÎÙÎÑÇÏÓÄÔÕÙÚÎÔÚØÃÚÎÇØÍÂ
ÑÃÔÎÙÎÑÇÚÇÒÇÍÏ¦àËÏÚÕÖÔËÆÓÇÚÕß
¡ÖËÚÄÈËÔÚÎÔÑÃÔÎÙÎÇßÚÂÈÒÁÖÕßÔÕÏÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÕÃÈÏÕÍØ¦ÌÕÏ
ÚÕßËØÜÚÏÑÂÝÊÏ¦ÛËÙÎÝÁÑÌØÇÙÎ
ÚÕßÙßÔÛÁÚÎ©ÍØ¦ÌÜÔÒÁËÏÖÜÝ
ÇßÚÄÞÜØÃÝÔÇËÃÔÇÏÙÌ¦ÒÓÇÊËÔËÃÔÇÏËÔÚÕÆÚÕÏÝÇÑØÏÈÁÝ!¬ÇÇÏÙÛÂÓÇÚÇÚÎÝÚØÃÚÎÝÑÃÔÎÙÎÝÙÞÁÙÎÁÞÕßÔ
ÈÁÈÇÏÇÓËÚÕÔÁØÜÚÇÓËÔÇÒÒ¦ÚÕÔ
ÛËÃÕÁØÜÚÇ
¬ÎÔÇÍ¦ÖÎÊÎÒÇÊÂËÑËÃÔÎÖÕß
àËÏÑÇÔËÃÝÄÚÇÔÇÔÇÍÔÜØÃÙËÏ®Â
ÄÚÇÔÍÔÜØÃÙËÏÈÏÜÓÇÚÏÑ¦ÚÕÔËÄ
ÇÏÕ¡ÖËÚÄÈËÔÓÁÙÇÇÖÄÚÎÔÇÖËØÇÔÚÕÙÆÔÎÖÕßÍÁÔÔÎÙËËÔÚÄÝÚÕß
ÎÓËÚÕÞÂ®ÙÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÑÕÙÓÕÍÕÔÃÇÝÚÜÔÖÁÔÚËÎÓËØ×ÔÑÇÏËÃÊË®
ÑÇÏÕÃÊË®ÚËÒÏÑ¦ÚÕÔËÄ¡¦ÒÏÙÚÇ
ÊËÄÖÜÝÇÑØÏÈ×ÝÚÕÔÖËØÏÁÍØÇÉË
ÇÏ×ÔËÝÖØÏÔÕÖÄÙÚÕÒÕÝÇÆÒÕÝ
ÑÇÏÕ¡ÖËÚÄÈËÔËÃÊËÄÚÏ!©ËÄÝ
ÇÍ¦ÖÎËÙÚÃ® ÇÏÄÖÜÝÚÕÊÏÇÙ¦ÌÎÙËÇØÍÄÚËØÇÎËÒÒÎÔÏÑÂÌÏÒÕÙÕÌÃÇ
ÚÜÔÇÖÄ ÇÖÖÇÊÕÑÃÇÝËÑÑÒÎÙÏÇÙÚÏÑ×ÔÇÚÁØÜÔ!¿ÚÏÙßÔÛÂÑÎÆÖÇØÐÎÝÚÕßËÕÆÊËÔËÃÔÇÏÖÜÝßÖ¦ØÞËÏÖØ×ÚÇÍÏÇÔÇÇÍÇÖ¦ÆÙÚËØÇ®
ÕÆÚËËÖËÏÊÂßÖ¦ØÞËÏÇÍÇÖ¦ËÏÑÏÄÒÇÝ®ÇÒÒ¦ËÖËÏÊÂÇÍÇÖ¦ßÖ¦ØÞËÏ®
ÇÏËÖËÏÊÂÇÍÇÖ¦ËÃÔÇÏÖÕßÍËÔÔ¦ÚÕÔ±ÏÄÑÇÏÇÑÄÓÇËÑÖÕØËÆËÏÚÕ
ÔËÆÓÇÖÕßßÖÕÙÚÇÙÏ¦àËÚÇÏÊÎÒ
ÜÝ±ÏÄÝÂ³ÍÏÕÔËÆÓÇ ÇÏÊÏÄÚÏÎ
ÍÃÇ¬ØÏ¦ÊÇÇßÚÂËÃÔÇÏÖÕßÇÍ¦ÖÎËÙÚÃ®ÙßÍÑØÕÚËÃËÔÏÇÃÕÑÕÏÔÜÔÕÆÔÚØÏÇÊÏÑÄÖØÄÙÜÖÕ®¿ÚÏ
ËÃÔÇÏÊÎÒÇÊÂÑÇÏÜÝÛËáÑÂÈÕÆÒÎÙÎÎÍÁÔËÙÎÚÎÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝ ÕÏÔÜÔÃÇÝÚÕßËÕÆÑÇÏÙßÔÇÑÕÒÕÆÛÜÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÜÝ
ÖØÕÙ×ÖÜÔÖÒÁÕÔßÚÄÇÑØÏÈ×ÝÎ
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ÇÒÇÓ¦ÑÇÏÚÎÔÌØÕÊÃÚÎ©ßØÇÔÃÇ®ÚÕß¡ÎÚØÄÖÕßÒÕßÙËÖÕÃÎÙÎ
ÏÑËÒÏÇÔÕÆ
ßÔÕÒÏÑ¦ÓÏÇÁÐßÖÔÎÑÇÏÑÇÒ¦
ÙÞËÊÏÇÙÓÁÔÎÖØÄÚÇÙÎÖÕßÁÞËÏ
ßÒÕÖÕÏÎÛËÃÓËÚÕÔÑÇÒÆÚËØÕÚØÄÖÕ
ÇØÄÚÏÊËÔÈÇÊÃàËÏÙËÒËÜÌÄØÕßÝ
ÇÒÒ¦ÙËÖÇØÄÊÕßÝÑÇÏÓÕÔÕÖ¦ÚÏÇ
ÍÏÇÚÕÔÒÒÎÔÇÇÑØÕÇÚÂßÖ¦ØÞËÏÖ¦ÔÚÇÎËßÑÕÒÃÇ®ÚÕßÕÏÑËÃÕßÇÑÕÆÙÓÇÚÕÝÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÑÇÚ¦
ÚÕÂÓÏÙßÖËÏÊÂÕßÑËÖ»¦ØÚÜ
ÓÄÔÜàÂÙËÚÇÏ¦ÔÛØÜÖÕÝ®

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη και
η εφημερίδα Η Καθημερινή φέρνουν
τους πρωτοπόρους Κύπριους δημιουργούς
σε κάθε κυπριακό σπίτι

Iωάννης Κισσονέργης

Κάντε κτήμα σας ένα
έ κομμάτι
ά της κυπριακής
ή τέχνης
έ
και ιστορίας
ί ανυπολόγιστης
αξίας σε ακριβές αντίγραφο, προσφορά της Λεβεντείου Πινακοθήκης,
μέσω του προγράμματος

Μένω
σπίτι

γνωρίζω τους
Κύπριους δημιουργούς
της πρώτης γενιάς

Την Κυριακή 10 Μαΐου μαζί με την

