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ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΙΟΥ

Εχουν δοθεί
αυστηρές οδηγίες
για τα σχολεία
Η δρ Μαρία Κολιού, μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας, στη
συνέντευξή της στην
«Κ», εξηγεί το πώς αποφασίστηκε η
επιστροφή των μαθητών στις τάξεις
και απαντά στις ανησυχίες των γονέων, με τη Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή να έχει τοποθετηθεί υπεύθυνα επί των προϋποθέσεων επαναλειτουργίας των σχολείων. «Αν
μετά το πέρας των δύο πρώτων εβδομάδων από την εφαρμογή του πλάνου χαλάρωσης κριθεί ότι δεν πρέπει
να επαναλειτουργήσουν τα σχολεία,
εμείς, ως επιστημονική ομάδα, μπορούμε να τοποθετηθούμε αρνητικά»,
τονίζει η δρ Μαρία Κολιού. Σελ. 9

Κυπριακή Πολιτική και Oικονομική Eφημερίδα

www.k athimerini.com.cy | €2,90

Παιδεία μονίμως απροβίβαστη
και με βεβαρημένο το ιστορικό
Αντιδράσεις προκάλεσαν οι αποφάσεις επαναλειτουργίας των σχολείων, με την κυβέρνηση να αναδιπλώνεται
Η Παιδεία αποτελούσε ανέκαθεν τον αδύναμο κρίκο στο πολιτικό σύστημα, ωστόσο, μέσω πανδημίας, φάνηκαν χρόνιες
παθογένειες και ανεπάρκειες. Η απόφαση
για επαναλειτουργία των σχολείων για
όλες τις τάξεις προκάλεσε σωρεία αντιδράσεων στην κοινωνία και ερωτήματα

κατά πόσο είναι έτοιμα να δεχτούν τους
μαθητές ή αν επιχειρείται πλέον η ανοσία
της αγέλης. Ήδη κύκλοι πέριξ και εντός
του Προεδρικού δαχτυλοδείχνουν τον
υπουργό Παιδείας για καθυστέρηση στην
ανακοίνωση λήψης μέτρων και απορρίπτουν ότι η απόφαση ελήφθη την τελευ-

ταία στιγμή. Το γεγονός πάντως ότι στο
Υπουργείο Παιδείας έκαναν σχεδιασμό
μέχρι το βράδυ της Τρίτης, αλλά και οι
δηλώσεις του Λεόντιου Κωστρίκη, άνοιξαν
συζήτηση για το τι ακριβώς ισχύει και
αν η κυβέρνηση προχωρά σε πρόχειρους
αυτοσχεδιασμούς. Η τελική απόφαση

πάντως αναμένεται να ληφθεί στο τέλος
της βδομάδας, με το Προεδρικό να απεύχεται ένα ντεζά βου της κρίσης το καλοκαίρι του 2018, όταν χιλιάδες εκπαιδευτικοί είχαν βγει στους δρόμους, προκαλώντας τη δυσφορία μέχρι και του
Προέδρου της Δημοκρατίας. Σελ. 7

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ» η Κύπρος
παρήγγειλε 62 αναπνευστήρες και έχουν
παραληφθεί ήδη 26. Ωστόσο, αυτό που απασχολεί την κυβέρνηση δεν είναι ο αριθμός ΜΕΘ, ούτε και ο εξοπλισμός τους, αλλά
η στελέχωσή τους με ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό. Σελ. 4

Δέκα διαγνωστικά κλινικά εργαστήρια
πραγματοποιούν αγώνα δρόμου προκειμένου να λάβουν τη μερίδα του λέοντος στα τεστ ελέγχου του πληθυσμού από τον ιό του κορωνοϊού. Oι επιδοτούμενες εργαστηριακές αναλύσεις θα κοστίσουν στα κρατικά ταμεία
πέραν των 5 εκατ. ευρώ. Σελ. 6

ΤΟΥΡΚΙΑ

Ο Ερντογάν αναζητεί
αμερικανικό σωσίβιο

ΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΗΝ «Κ»
Σελ. 2

Ο Ερντογάν επιχειρεί απεγνωσμένα να καταλήξει σε νέα συμφωνία swap με τον Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο, κύκλοι της Ουάσιγκτον επισημαίνουν ότι οι ελπίδες είναι ελάχιστες, καθώς η Τουρκία δεν εκπληρώνει
τους όρους και τις προϋποθέσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ. Σελ. 10

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ
Σελ. 4
Σκέψεις για τον κορωνοϊό
ΠΑΝΟΣ ΛΟΪΖΟΥ ΠΑΡΡΑΣ
Σελ. 6
Η ανισότητα της αξιοκρατίας

Σελ. 13

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

ΟΖΛΕΜ ΓΚΙΟΥΡΚΟΥΤ

Ο ασθενής

Να είμαστε έτοιμοι
για το δεύτερο κύμα
Η πρόεδρος της Ένωσης Τ/κ Ιατρών
Οζλέμ Γκιουρκούτ σημειώνει στην
«Κ» ότι τους προβληματίζει η χαλάρωση των μέτρων στα Κατεχόμενα
και επαναλαμβάνουν ως Ένωση την
πρόσκλησή τους για συνεργασία με
τους Ε/κ συναδέλφους τους, «αναμένουμε την απάντησή τους». Σελ. 15

ΕΛΛΑΔΑ

Χάνονται 250.000
θέσεις απασχόλησης
Βαρύ πλήγμα στην απασχόληση κατάφερε το lockdown στην Ελλάδα. Το
υψηλό ποσοστό απολύσεων και το αναιμικό ποσοστό προσλήψεων είναι
τάσεις που θα συνεχισθούν και θα ενταθούν. Tο επόμενο διάστημα κινδυνεύουν να χαθούν 250.000 θέσεις απασχόλησης. Οικονομική, σελ. 8

Σε φάση επιτήρησης φαίνεται να εισέρχεται
και πάλι το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μετά από μικρή νηνεμία πληθαίνουν οι ενδείξεις πως
τα «χρυσά» διαβατήρια τραβούν στο παρασκήνιο την προσοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Εξέλιξη, η οποία επιβεβαιώνεται
από πηγές με γνώση στη Λευκωσία. Επί
του θέματος η «Κ» ζήτησε και πήρε την επίσημη τοποθέτηση της διπλωματικής αποστολής των Ηνωμένων Πολιτειών στη
Λευκωσία. Σελ. 8

Επάρκεια σε υλικά
ψάχνουν προσωπικό

63 χιλιάδες τεστ
για 5 εκατ. ευρώ

ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ
Επικοινωνιακά τερτίπια

Σε αμερικανική
περιδίνηση οι
πολιτογραφήσεις

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ

Η «Κ» στο στρατηγείο επιτήρησης του Εβρου

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
Ποιος έκλεψε τη βάρκα

«ΧΡΥΣΑ» ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ

Ενα μήνα μετά την κρίση με την Τουρκία, η «Κ» βρέθηκε στη μεθόριο και μπήκε στην απαγορευμένη ζώνη, στα επιχειρησιακά κέντρα αστυνομίας και στρατού, στην περιοχή του Έβρου, όπου πρόσφατα δοκιμάστηκαν τα αντανακλαστικά και οι αντοχές της Ελλάδας. Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. και του στρατού στην περιοχή μιλούν για ψυχολογικό πόλεμο και προσπάθεια
της Τουρκίας να ελέγξει τα περάσματα κατά μήκος του ποταμού. Αξιωματικοί της Α.Δ. Ορεστιάδας επιβεβαιώνουν τον ηλεκτρονικό πόλεμο Ελλάδας –Τουρκίας. Σελ. 20-21

Βγάζουν τραπέζια
έξω τα εστιατόρια
Ζητούν πλήρη λειτουργία
Μόνο με τραπεζάκια έξω αναμένεται να
επαναλειτουργήσουν στις 21 Μαΐου εστιατόρια και καφετέριες. Η πλήρης λειτουργία τους προβλέπεται από τις 9 Ιουνίου, ωστόσο, δεν αποκλείεται, λόγω
των θετικών επιδημιολογικών δεδομένων, να λειτουργήσουν πιο νωρίς. Αναζητείται, όμως, φόρμουλα για να ανοίξουν
νωρίτερα. Αυτό είναι το βασικό αίτημα
των ιδιοκτητών. Οικονομική, σελ. 6

Βαρύ το κόστος των πακέτων
για να στηριχθεί η οικονομία
Αναμένεται ισχυρή οικονομική ανάπτυξη 6% το 2021
Στο 116,8% αναμένεται να φθάσει το
2020 το δημόσιο χρέος της Κύπρου,
λόγω του εσωτερικού και διεθνή δανεισμού που έλαβε για να στηριχθεί
η οικονομία. Το κόστος στα δημόσια
οικονομικά από τα πακέτα στήριξης
ανέρχεται στα 1,3 δισ. ευρώ μέχρι τον
Ιούνιο. Το Υπουργείο Οικονομικών
προβλέπει ισχυρή ανάπτυξη 6% το

2021 και αναμένει ότι θα καλύψει κατά
πολύ τη ζημιά που υπέστη το 2020,
λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού
και του «lockdown» που φρέναρε την
οικονομική δραστηριότητα. Η Κύπρος,
μπαίνοντας πλέον στη δεύτερη φάση,
ποντάρει σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς και αναμένει να ανακάμψουν. Οικονομική, σελ. 3

Διαγκωνισμός
ΗΠΑ και Κίνας
Στη... μέση η Ευρώπη
Εντείνεται η ανησυχία για την κλιμάκωση της αντιπαράθεσης Ουάσιγκτον
- Πεκίνου με φόντο την πανδημία. Ο
Ντόναλντ Τραμπ υιοθέτησε ανοιχτά
σενάρια, που ενοχοποιούν την Κίνα
για τον νέο κορωνοϊό, χωρίς να προσκομίσει αποδείξεις, ενώ το Πεκίνο ισχυρίστηκε, και πάλι αυθαίρετα, ότι ο
ιός ενδέχεται να είναι αμερικανικής
προέλευσης. Σελ. 22

Το τελευταίο διάστημα γίναμε μάρτυρες
άστοχων χειρισμών σε ό,τι αφορά την
επανεκκίνηση της εκπαίδευσης ώστε
να διανύσουν οι μαθητές μας το τελευταίο δεκαπενθήμερο της σχολικής
χρονιάς. Θα ανοίξουν ή όχι τα σχολεία;
Αρχικά ελέχθη ότι θα επιστρέψει στα
θρανία η Γ΄ Λυκείου. Μετά ανακοινώθηκε ότι επιστρέφουν όλοι. Μετά η
κυβέρνηση με σημαιοφόρο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας εθεάθη σε βήμα
σημειωτόν εν μέσω ερήμου… Η Παιδεία είναι μέγιστο κεφάλαιο σε μια
Πολιτεία. Γι’ αυτό οι σχετικές επιλογές
ενός προέδρου, όταν σχηματίζει την
κυβέρνηση, στην τελική αντανακλούν
το μέτρο της δικής του παιδείας. Είναι
πασιφανές ότι επί της παρούσας διακυβέρνησης, ο επί έτη πολλά ασθενής
όχι μόνο δεν ευτύχησε να ιαθεί, αλλά
τοποθετήθηκε στον αναπνευστήρα.
Υπάρχει, όμως, και ο βαρύς λογαριασμός. Αυτόν δυστυχώς πληρώνουν τα
παιδιά μας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ»
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Η ιστορικός Τέχνης Ελενη Σ. Νικήτα μιλάει στην «Κ»
Η Ελένη Σ. Νικήτα επιμελήτρια της Κυπριακής Συλλογής της Λεβεντείου Πινακοθήκης μίλησε στην
«Κ» για την Πρώτη Γενιά Κυπρίων Καλλιτεχνών. Λέει ότι στην πρώτη γενιά Κυπρίων καλλιτεχνών συγκαταλέγονται οι πρώτοι που σπούδασαν τέχνη και ασχολήθηκαν με την καλλιτεχνική δημιουργία.
Πρόκειται για καλλιτέχνες που γεννήθηκαν από το 1881 μέχρι το 1913. Ζωή, σελ. 1

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Πέντε εικαστικοί στην «Κ» μιλάνε για την Τέχνη
Η Βίκυ Περικλέους, η Κυριακή Κώστα, η Μαρία Λοϊζίδου, ο Λεόντιος Τουμπουρής και η Ελένη Νικοδήμου μάς λένε τη γνώμη τους για την ψηφιακή τέχνη και πώς ο εγκλεισμός πυροδοτεί νέες ιδέες ή
αναδιαμορφώνει παλαιές ιδέες. Ενδιαφέρουσες οι προσεγγίσεις τους για την έννοια της εντοπιότητας, με τον καθένα να δίνει τη δική του ερμηνεία. Ζωή, σελ. 4

ΕΚΘΕΣΗ

Ετήσια Διεθνής Εκθεση Platforms Project NET
Οι δημιουργοί της πλατφόρμας ACEY Europe στο Platforms Project Net 2020 μίλησαν στην «Κ» για τη
συμμετοχή τους. Ο δημιουργός της πλατφόρμας ACEY Europe Γιώργος Ταξιαρχόπουλος και η ιστορικός
Τέχνης Δάφνη Νικήτα, λένε ότι κέντρο του επιμελητικού τους ενδιαφέροντος είναι η σχέση κοινωνίας
και τέχνης και η σημασία της εικαστικής πειραματικής δράσης σε διάλογο με το κοινό». Ζωή, σελ. 5
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Ποιος έκλεψε τη βάρκα

Θα ανοίξουν ξανά τα οδοφράγματα και πώς;

Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Δουλευταράς και πάντα
χαμογελαστός ο Γιώργος. Έχει 4 επιχειρήσεις
εστίασης και εργοδοτεί
70 άτομα. Είχα να τον
δω μήνες. Την Πέμπτη
με πήρε τηλέφωνο με αφορμή ένα «τιτίβισμά» μου της προηγούμενης μέρας,
όπου έλεγα: «Μην πάμε σε μνημόνιο,
λέει η κυβέρνηση. Θα τα καταφέρουμε
μόνοι μας λέει. Έδωσε λεφτά στις επιχειρήσεις για το 60% της μισθοδοσίας
μέχρι 21/6 αλλά οι τιμές στα βασικά
προϊόντα, ψωμί και γάλα, αμετακίνητες. Σε κράτη που σέβονται τον πολίτη
όταν ψαλλιδίζονται οι μισθοί πέφτουν
και οι τιμές».
Ο φίλος ήταν εξοργισμένος. «Είναι
αφέλεια να πιστεύεις ότι έβγαλε από
την τσέπη της η κυβέρνηση λεφτά
για να στηρίξει τον κόσμο. Το 60% το
πήρε από τις κοινωνικές ασφαλίσεις,
από τα λεφτά μας. Και δεν έκανε ούτε
βήμα να στηρίξει επιχειρήσεις που
από τη μία μέρα στην άλλη φαλίρισαν.
Πουλά λόγια για τα ενοίκια και λουβάνες στους ιδιωτικούς υπαλλήλους
που καλούνται άλλη μία φορά να τραβήξουν κουπί. Ρε απατεώνες, αφού
τους κλέψατε τη βάρκα, πώς περιμένετε να ζήσουν;».
Ήταν ασταμάτητος ο Γιώργος. «Γιατί μας λένε να μην πάμε σε μνημόνιο.
Να μη δανειστούμε. Και πού είναι η
αλληλεγγύη της Ε.Ε.; Όταν μας κούρευαν δεν μας λυπήθηκαν. Τώρα θέλουν να μας δανείσουν μέσω τραπεζών
ενώ η κυβέρνηση αρνείται να δανειστεί
η ίδια από τις τράπεζες με την περισσή
ρευστότητα. Νομίζουν ότι τρώμε κουτόχορτο όλοι. Θυμάμαι πριν από 7
χρόνια φωνάζαμε, να φύγει ο άσχετος
Χριστόφιας, κατέστρεψε τον τόπο.
Να αναλάβει ο Αναστασιάδης και οι
δικοί μας που ξέρουν από οικονομία.
Την καταστροφή του Χριστόφια ακολούθησε η πανωλεθρία του Νίκαρου.
Διακήρυτταν ότι δεν θα έκαναν τα
λάθη των Αριστερών.
Οι Δεξιοί έκαναν άλλα, πολύ χειρότερα. Η μεσαία τάξη διαγράφηκε
από τον χάρτη, μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις πεθαίνουν σωρηδόν, οι
μισθοί –είμαι εργοδότης και δεν πρέπει
να λέω τέτοια– ποτέ δεν ήταν πιο χαμηλοί και τα νοικοκυριά πιο «παττισμένα». Βολεύτηκαν πάλι οι «ημέτεροι», ντιβέλοπερ, ελεγκτές, μεγαλο-

δικηγόροι με μαφιόζικα κόλπα τύπου
«χρυσά διαβατήρια» κ.ο.κ.». Δεν μιλούσα. Τον άκουγα μόνο. Ήταν ποταμός. «Δεν ξέρω τι φταίει. Λες να έχει
δίκαιο ο Τσόμσκι φίλε μου, ότι βρώμισε
ο καπιταλισμός;»… Φυσικά, ο Τσόμσκι
πριν από μια βδομάδα στο Euractiv,
το είπε διαφορετικά. Μίλησε για «κολοσσιαία αποτυχία της νεοφιλελεύθερης εκδοχής του καπιταλισμού»,
για τους «κοινωνιοπαθητικούς παλιάτσους της Ουάσιγκτον» και την έλλειψη
αλληλεγγύης στην Ε.Ε., για να επισημάνει αυτό για το οποίο ήταν εξοργισμένος ο Γιώργος, ότι «οι κυβερνήσεις
είναι το πρόβλημα και όχι η λύση».
Ας μείνουμε όμως στην έλλειψη αλληλεγγύης στην Ε.Ε., γιατί είναι το
σπίτι μας και ό,τι καλύτερο μας έτυχε
εμάς των Κυπρίων.
Μία βδομάδα μετά τη συνέντευξη
Τσόμσκι, οι επικεφαλής των τριών κύριων θεσμών της Ε.Ε., ο πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ντέιβιντ
Σάσολι, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ.
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε κοινό
άρθρο τους (βλέπε σελ. 18) επιβεβαιώνουν τον Τσόμσκι διά των παραδοχών τους: Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι θα απαιτηθούν νέες ιδέες
και εργαλεία για την ανάκαμψη, θα
πρέπει να αλλάξει η Ευρώπη, θα πρέπει
να βελτιώσουμε τη ζωή των εκατομμυρίων φτωχών, θα πρέπει η Ε.Ε. να
είναι υγιής και βιώσιμη, πιο διαφανής
και πιο δημοκρατική.
Όλα αυτά τα «θα» σοκάρουν γιατί
έρχονται από την Τρόικα που διευθύνει
τις Βρυξέλλες, στην 75η επέτειο από
τη νίκη κατά του φασισμού, όταν για
αυτές τις αξίες θυσιάστηκαν 85 εκατομμύρια άνθρωποι. Αυτά που σήμερα
οι τρεις διακηρύττουν ότι πρέπει να
γίνουν θα έπρεπε αυτονόητα να είχαν
ήδη κατακτηθεί. Τι θα γίνει τώρα; Ο
Τσόμσκι απαντά: «Δεν υπάρχει τρόπος
πρόβλεψης. Εξαρτάται από το πώς θα
αντιδράσει ο παγκόσμιος πληθυσμός.
Θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξαιρετικά αυταρχικά, κατασταλτικά κράτη
που επεκτείνουν τη νεοφιλελεύθερη
πανούκλα ακόμη περισσότερο. Στην
πραγματικότητα, το επεξεργάζονται
τώρα».

paraschosa@kathimerini.com.cy

Το άνοιγμα των οδοφραγμάτων είναι το νέο

μεγάλο θέμα που θα απασχολήσει και τον Νίκαρο και την πολιτική ηγεσία αμέσως μετά τη
μετάβαση στην «κανονικότητα». Ίσως και πριν
αυτή ολοκληρωθεί. Ίσως και πολύ, πολύ σύντομα. Σύμφωνα με πληροφορίες που φτάνουν
κοντά μου, το θέμα συζητείται έντονα και καθημερινά σε πολλά πολιτικά γραφεία, από το
ΑΚΕΛ μέχρι το ΔΗΣΥ, στον Λόφο, στο Λήδρα
Πάλας, στα Κατεχόμενα αλλά και σε κόμματα
της αντιπολίτευσης. Ως πρώτη προτεραιότητα
προβάλλει η ανάγκη για μετάβαση των Τουρκοκύπριων εργαζομένων στις ελεύθερες περιοχές για να επιστρέψουν στην εργασία
τους. Ένα θέμα που τέθηκε επανειλημμένα
στην κυβέρνηση, η οποία υποσχέθηκε να το
μελετήσει και να δώσει απαντήσεις. Εμμέσως
πλην σαφώς τίθεται από κάποιους το άμεσο
άνοιγμα των οδοφραγμάτων, όπως ήταν πριν
επιβληθούν τα μέτρα για πρόληψη της εξάπλωσης του κορωνοϊού.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κυριάκος Κού-

σιος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ήταν
ξεκάθαρος πως η κυβέρνηση είχε κλείσει τέσσερα οδοφράγματα, αφήνοντας ανοιχτά άλλα
πέντε τα οποία όμως έκλεισε το κατοχικό καθεστώς. Και απαγόρευσε ακόμα και τη διέλευση στα μέλη του διπλωματικού σώματος και
των Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με πηγή μου
που γνωρίζει, ένα τουλάχιστον πολιτικό κόμμα
φαίνεται να συμμερίζεται τη θέση του Μουσταφά Ακιντζί ότι το άνοιγμα των οδοφραγμάτων θα πρέπει να γίνει με «από κοινού απόφαση» και όχι «μονομερώς». Όπως είχε δηλώσει
ο Ακιντζί: «τα οδοφράγματα, ακόμα και αν
ήταν λάθος, μπορεί να τα κλείσατε μονομερώς, αλλά δεν μπορείτε μονομερώς να τα
ανοίξετε. Γι’ αυτό, για να ανοίξουν ξανά τα
οδοφράγματα για διελεύσεις, η απόφαση
πρέπει να ληφθεί από κοινού». Υπέδειξε, μάλιστα, πως όταν φτάσουμε σε εκείνο το σημείο «θα είναι απαραίτητος ένας συντονισμός
και εσωτερικά και με τα Ηνωμένα Έθνη και με
την ελληνοκυπριακή πλευρά».
Σύμφωνα με την πηγή μου υπάρχουν δύο εν-

δεχόμενα που προκαλούν ανησυχία στη κυβέρνηση σε σχέση με τα οδοφράγματα: α) η
τουρκοκυπριακή πλευρά να επιδιώξει πολιτικά οφέλη και «συμφωνία» για το άνοιγμά
τους, προσδίδοντας «νομιμότητα» στην ύπαρξή τους και συμμετοχή του καθεστώτος στη
διαχείρισή τους, κάτι που θα προκαλέσει τεράστια αναστάτωση στην ελληνοκυπριακή
πλευρά και β) τη δυναμική διεκδίκηση κάποιων κομμάτων και δυνάμεων της αντιπολίτευ-

Επιλογή και επιμέλεια:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

Ένα παρεμφερές θέμα που αναμένεται να επα-

ναφέρει την ένταση είναι η «δίκη» όσων εμπλέκονται στα επεισόδια που έγιναν στη γραμμή
αντιπαράταξης στη Λήδρας, στη δυναμική εκδήλωση των Unite Cyprus Now κατά του κλεισίματος των οδοφραγμάτων. Το άτομο ή τα άτομα
που όπως έδειξαν οι κάμερες επιτέθηκαν κατά
εθνοφρουρού και μελών της Αστυνομίας ανακρίθηκαν αλλά κανείς δεν γνωρίζει εάν θα
διωχθούν. Ο γ.γ. του ΑΚΕΛ είχε δηλώσει πως
πήρε διαβεβαιώσεις από τον υπουργό Δικαιοσύνης αλλά και από τον αρχηγό Αστυνομίας και
από τον Νίκαρο ότι θα αποσυρθούν οι κατηγορίες για οχλαγωγία και παράνομη συνάθροιση
εις βάρος των διαδηλωτών. Κάποιοι πάντως είναι έτοιμοι να επαναφέρουν το θέμα των διώξεων για την επίθεση κατά του εθνοφρουρού
και αναμένουν τον κατάλληλο χρόνο για να το
πράξουν. Και όπως διαδίδουν δεν αργεί...
Αναστάτωση έχει προκαλέσει μεταξύ αστυνο-

μικών η ποινική δίωξη των 15 σε σχέση με την
υπόθεση του κατά συρροή δολοφόνου, ειδικά
με τις γυναίκες που είχαν εξαφανιστεί και τις
προσπάθειες των δικών τους να εντοπιστούν.
Όπως πληροφορούμαι από πηγή μου στην

Με άριστα
το 10

80 χρόνια πρίν στην «Κ»
10.V.1940

1
του νέου πολέμου, όπως και κατά τον προηγούμενον, η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, η οποία περιλαμβάνει
τμήμα εξυπηρετήσεως των αιχμαλώτων πολέμου. Από του
παρελθόντος Σεπτεμβρίου το τμήμα τούτο έχει αποστείλει
εντός εξαμήνου 500 χιλιάδας επιστολάς αιχμαλώτων των
εκατέρωθεν αντιπάλων προς τας οικογενείας των.
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ: […] ο κοινοβουλευτικός συνεργάτης του πρακτορείου Ρώυτερ μετέδωσεν τα κάτωθι προγνωστικά επί της ενδεχομένης λύσεως του κυβερνητικού εν
Αγγλία ζητήματος: «Θεωρείται σχεδόν βεβαία η αποχώρησις
του κ. Τσάμπερλαιν, δεδομένου ότι τα γεγονότα της σημερινής ημέρας, επεβεβαίωσαν, αν μη ετόνισαν έτι περισσότερον, τα αισθήματα, τα οποία εξεφράσθησαν κατά την χθεσινήν συνεδρίασιν της Βουλής των Κοινοτήτων. Η εκλογή του
κ. Τσάμπερλαιν, όσον αφορά τον διάδοχόν του, κυμαίνεται
μεταξύ του κ. Τσώρτσιλ, του λόρδου Χάλιφαξ και του κ. Λόυδ
Τζωρτζ. Διά πολλούς λόγους, μεταξύ των οποίων είναι και αι
δυσχέρειαι, αι οποίαι θα προέκυπτον εκ του γεγονότος ότι ο
λόρδος Χάλιφαξ είναι μέλος της Βουλής των Λόρδων και όχι
της Βουλής των Κοινοτήτων, η εκλογή του κ. Τσάμπερλαιν θα
πέση κατά πάσαν πιθανότητα επί του κ. Τσώρτσιλ. Μολονότι
καμμία απόφασις δεν είναι δυνατόν να ληφθή προ της αύριον, πιστεύεται ότι το Εργατικόν Κόμμα θα είναι διατεθειμένον να μετάσχη κυβερνήσεως Τσώρτσιλ.

σης για άνοιγμα των οδοφραγμάτων μόνο υπό
όρους, όπως τον τερματισμό των τουρκικών
επεμβάσεων στην κυπριακή ΑΟΖ, κάτι που ενδέχεται να αυξήσει την ένταση. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση για το θέμα «εγκυμονεί κινδύνους που ο Λόφος δεν θέλει αυτή τη στιγμή
να τους σκέφτεται», όπως μου λέχθηκε...

Αστυνομία οι αντιδράσεις δεν προέρχονται
μόνο από τους 15 επηρεαζόμενους αλλά και
από άλλους συναδέλφους. Ένα από τα παράπονα που εκφράζονται είναι ότι οι αστυνομικοί
δεν έτυχαν της σθεναρής στήριξης από τον
αρχηγό της Αστυνομίας ακόμα και από τον
υπουργό Δικαιοσύνης. Κάποια, μάλιστα, τα είπαν και στον ίδιο τον αρχηγό σε συνάντηση
που είχαν μαζί του. Τόσο ο αρχηγός όσο και ο
υπουργός επαναλαμβάνουν σε κάθε περίπτωση πως δεν αποφασίζουν οι ίδιοι, αλλά τα δικαστήρια και συμπληρώνουν ανελλιπώς πως
«ουδείς είναι ένοχος μέχρι αποδείξεως του
αντιθέτου».
Στο μεταξύ ένα άλλο ερώτημα ζητεί επιτακτικά

απάντηση σε σχέση με τις διώξεις των αστυνομικών: Αν τελικά υπάρξουν πειθαρχικά παραπτώματα ποιος θα τα εξετάσει; το Πειθαρχικό
Συμβούλιο της Αστυνομίας, το οποίο απαρτίζεται από μέλη της Δύναμης;
Το ερώτημα, όπως σχολιάζεται και εντός της

Αστυνομίας, απασχολεί πολύ και πολλούς.
Ακόμα και την Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης
Ισχυρισμών και Παραπόνων που ζήτησε προ
πολλού την τροποποίηση του σχετικού νόμου
ώστε να προεδρεύει του πειθαρχικού συμβουλίου της Αστυνομίας εισαγγελέας, χωρίς
όμως να έχει μέχρι στιγμής εισακουστεί...
ΚΟΥΙΖ: Ποιος αρχηγός κόμματος αντιμετωπίζει

τις τελευταίες ημέρες αμφισβήτηση για τις
ενέργειές του απέναντι σε πρωτοκλασάτα
στελέχη;

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

Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ: Εις την Γενεύην εδρεύει από της ενάρξεως

Βρε Νίκο, μήπως να δώσουμε σε όλους τους Κύπριους ζιβανία αντί για μάσκες;

ένα ipad ; Και δεν μιλάμε για τάμπλετ του συρμού…. Κοστίζει 3
εκατομμύρια η κάθε τάξη. Βάλτε
τώρα κάτω πόσα πληρώνουν για
τα βιβλία τον χρόνο και την υπεραξία προς την χώρα από τον
ψηφιακό (αν)αλφαβητισμό.

Στα λάικ. Η ρήση πως ακόμη

4

και οι πλέον σοβαροί άνθρωποι μπορεί να αυτοπυρποληθούν
για πέντε likes είναι πέρα για πέρα σωστή. Δεν μπορώ να εξηγήσω την πρώην Επίτροπό μας στην
Ε.Ε. Αντρούλα Βασιλείου, η
οποία αποκάλεσε σε τουίτ της τη
Μελάνια Τραμπ «άγαλμα που μιλά».

2

θέμα της τηλεκπαίδευσης.
Αν κρατήσει η πανδημία ακόμη
έξι μήνες ίσως να μάθουν και οι
εκπαιδευτικοί, το υπουργείο και
οι συνδικαλιστές πως γίνεται αυτό το θαύμα της τεχνολογίας. Για
κάποιους βέβαια η τεχνολογία
είναι η παρουσία του αντίχριστου.

Στην προετοιμασία. Πέρασαν

5

σχεδόν δύο μήνες από την
κήρυξη του lockdown, μην πω
πως πέρασαν 4 μήνες από την
άφιξη της πανδημίας. Ο ΟΚΥΠΥ
σε 28 μέρες έφτιαξε νέα εντατική, το Υπουργείο Παιδείας δεν
μπόρεσε να φτιάξει πρωτόκολλο
υγιεινής και να το στείλει στους
εκπαιδευτικούς και στα σχολεία
στην περίπτωση που αυτά ανοίξουν.

3

Στη διαδήλωση. Healthy μου,

εδώ σε θέλω. Κράτα τα σχολεία ανοικτά όλο το καλοκαίρι
για να καλύψουν την ύλη. Να
δεις πώς θα σου κατέβουν όχι
δέκα χιλιάδες εκπαιδευτικοί, αλλά είκοσι χιλιάδες.

6

Στα βασικά. Βέβαια θα μου

πείτε το Υπουργείο Παιδείας
δεν έχει ακόμη ψηφιοποιημένα
τα βιβλία του σχολείου, η υγιεινή
το μάρανε; Περιμένουμε όμως
ιδιώτες να μας χαρίσουν τάμπλετ. Ξέρετε πόσο κοστίζει να
έχει ο κάθε κύπριος μαθητής από

Στο μέλλον. Υπάρχει και το

«Θεέ μου, πόσο διαφορετική είναι η ομορφιά στη Φύση

και στην Τέχνη! Σε μια γυναίκα, η σάρκα πρέπει να είναι
σαν μάρμαρο. Σε ένα άγαλμα το μάρμαρο πρέπει να είναι
σαν σάρκα». Βίκτορ Ουγκό

Στο εναλλακτικό. Υπάρχει

βέβαια και το άλλο σενάριο.
Να πάνε οι μαθητές διακοπές το
καλοκαίρι, και να μείνουν οι εκπαιδευτικοί μέσα να εκπαιδευτούν στη χρήση της τεχνολογίας
και των νέων μεθόδων διδασκαλίας. Τριάντα χιλιάδες διαδηλωτές.

7

Στη σημαία. Healthy μου μα τι

ήταν αυτό με τον Κωστρίκκη,

τι ήταν αυτή η πισώπλατη μαχαιριά από το πουλέν; Το μέλος της
Ακαδημίας και Τεχνών; Οϊμέ!

8

Στην ιστορία. Λένε πως η

ιστορία επαναλαμβάνεται αλλά και πως ο δολοφόνος επιστρέφει στη σκηνή του εγκλήματος. Αν μας ξαναδιαβάσω Healthy μου στα ξένα ΜΜΕ πως κάνουμε λαμογιές για τα διαβατήρια και πως οι φίλοι μας σε CIPA,
Developers κ.λπ. προσπαθούν να
ξεγελάσουν, ως έξυπνοι που είναι, Ευρωπαίους και Αμερικάνους. Αν λέω…

9

Στην εικόνα. Γιατί μια χώρα τι

έχει για τις επόμενες γενιές
να δώσει; Ένα καλό όνομα να
σταθεί στο παγκόσμιο χωριό. Να
μην λες στο εξωτερικό πως είσαι
κύπριος και να γελάνε μαζί σου.
Τυχαίο που Μάλτα και Βουλγαρία
σταμάτησαν να δίνουν διαβατήρια, και μείναμε μόνοι να κάνουμε τους έξυπνους;

10

Στις επενδύσεις. Είναι βέ-

βαια και το άλλο, Healthy
μου. Καλό θα ήταν να μαζέψεις
τους ευνοημένους από εσένα
developers και να τους τραβήξεις
λίγο το αφτί που πήραν τα λεφτά
από τα κυπριακά διαβατήρια και
τα παίρνουν στην Κρήτη για να τα
επενδύσουν. Είπαμε μητέρα πατρίδα, αλλά ας δούμε και λίγο την
κόρη, λέω εγώ.

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

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

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

•

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

Διεύθυνση συντάξεως: Κ ΩΣΤΗΣ ΦΑΦΟΥΤΗΣ - Ν ΟΤΗΣ Π ΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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Ακόμη 62
αναπνευστήρες
για τις ανάγκες
της Κύπρου
Του ΓΙΑΝΝΟΥ ΛΥΤΡΑ

Τα σκληρά περιοριστικά μέτρα που
έλαβε η Κύπρος από τα πρώτα στάδια της εμφάνισης της πανδημίας
έχει αποδειχθεί ότι έβγαλαν το σύστημα υγείας και τους πολίτες από
πολλές κακοτοπιές. Δόθηκε χρόνος
στους επαγγελματίες υγείας και στα
δημόσια νοσηλευτήρια να οργανωθούν όσο το δυνατόν καλύτερα και
να μην αναγκαστούν να επωμιστούν
ένα μεγάλο βάρος, το οποίο θα συνέβαλλε στην κατάρρευσή τους.
Έχοντας περάσει την κορυφή της
καμπύλης εδώ και πάνω από έναν
μήνα, πλέον στην Κύπρο καταγρά







Απαισιοδοξία επικρατεί
στην κυβέρνηση σε σχέση με τη βοήθεια εκ μέρους της Ε.Ε, αλλά και
απογοήτευση σχετικά με
τη μη αλληλέγγυα στάση
της προς τα κράτη μέλη.
φονται μονοψήφιοι αριθμοί επιβεβαιωμένων περιστατικών, ωστόσο,
το επόμενο διάστημα θα πρέπει να
μετρήσουμε τις δυνάμεις μας και
να ενισχύσουμε το σύστημα υγείας
ακόμα περισσότερο, καθώς στο
πίσω μέρος όλων και της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής
του υπουργού Υγείας υπάρχει το
ενδεχόμενο νέου κύματος της πανδημίας προς τους χειμερινούς μήνες.
Έχοντας αυτό ως ένα πιθανό σενάριο, το κράτος και οι υγειονομικές
αρχές βρίσκονται το τελευταίο διάστημα σε διαδικασία ανασυγκρότησης και σχεδιασμού, προκειμένου
να εξασφαλίσουν το κατάλληλα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό
και τον σωστό εξοπλισμό για τις
Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, με
την παραγγελία αναπνευστήρων.

ΜΕΘ σε αριθμούς

Μετά το ναυάγιο της συζήτησης
μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ για την
παραλαβή πενήντα αναπνευστήρων

με αντάλλαγμα ποσότητες χλωροκίνης, ήταν επόμενο ότι οι αρχές
έπρεπε να στραφούν σε άλλες επιλογές, όσον αφορά στην εξασφάλιση των συσκευών. Ένας μεγάλος
αριθμός αναπνευστήρων έχει διατεθεί στο κράτος από ιδιωτικές πρωτοβουλίες, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει εξασφαλίσει η
«Κ», παραγγέλθηκαν 62 αναπνευστήρες και έχουν παραληφθεί ήδη
26. Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος
διέθετε 200 αναπνευστήρες, από
τους οποίους οι 150 μπορούσαν να
τεθούν στη διάθεση των ασθενών.
Πλέον ο προβληματισμός από κυβερνητικής πλευράς δεν έγκειται
στο θέμα των αναπνευστήρων,
αλλά σε αυτό της στελέχωσης των
Μονάδων Εντατικής Θεραπείας.
Όπως ανέφερε στην «Κ» ο καθηγητής Μικροβιολογίας/ Μοριακής
Ιολογίας, Πέτρος Καραγιάννης, μέλος της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής, δεν απασχολεί
ιδιαίτερα, το τελευταίο διάστημα,
ο αριθμός των κλινών ΜΕΘ, ούτε
και ο εξοπλισμός τους, καθώς τα
προβλήματα και οι ανάγκες που
παρουσιάστηκαν στην αρχή έχουν
καλυφθεί. Το ζήτημα που προκύπτει
στην νέα φάση της πανδημίας, είναι
η στελέχωση των ΜΕΘ με ιατρικό
και παραϊατρικό προσωπικό.
Πληροφορίες της «Κ» από πηγές
με γνώση των πραγμάτων, αναφέρουν ότι σε ενδεχόμενο νέας έξαρσης της πανδημίας τα δύο μεγαλύτερα κρατικά νοσηλευτήρια, το
Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και
αυτό της Λεμεσού, έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν με 112
και 8 κλίνες ΜΕΘ, αντίστοιχα. Οι
εν λόγω κλίνες, μάλιστα, είναι πλήρως εξοπλισμένες με τον αντίστοιχο
αριθμό αναπνευστήρων και τις
ηλεκτρονικές συσκευές για monitoring. Επίσης, υπάρχουν άλλες 6
κλίνες στη Μονάδα Αυξημένης
Φροντίδας του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου, όπου νοσηλεύονται ασθενείς, οι οποίοι βρίσκονται στο στάδιο πριν από την
ανάγκη για νοσηλεία σε ΜΕΘ. Στη
συγκεκριμένη Μονάδα του Νοσοκομείου Αναφοράς επίσης υπάρ-

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

Καλύπτονται οι ανάγκες σε εξοπλισμό και
κλίνες , πρόκληση παραμένει η στελέχωση

Σε ενδεχόμενο νέας έξαρσης της πανδημίας τα δύο μεγαλύτερα κρατικά νοσηλευτήρια, το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και αυτό της Λεμεσού, έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν με 112 και 8, πλήρως εξοπλισμένες, κλίνες ΜΕΘ, αντίστοιχα.
χουν οι συσκευές για monitoring,
όπως και ο εξοπλισμός για χορήγηση οξυγόνου σε ασθενείς. Στη
Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας δεν
θα υπάρχει εντατικολόγος, ώστε
να εξασφαλίζεται ο μέγιστος αριθμός στα Γενικά Νοσοκομεία Λευκωσίας και Λεμεσού, με την έμφαση
να δίνεται στην πρωτεύουσα. Όσον
αφορά τα νοσοκομεία της Λάρνακας
και της Πάφου, σε αυτά υπάρχουν
μόνο θάλαμοι υπόπτων περιστατικών, ενώ σε περίπτωση ασθενών
με COVID-19 γίνεται η νοσηλεία
βάσει των πρωτοκόλλων, αλλά σε
περίπτωση ανάγκης για νοσηλεία
σε ΜΕΘ, μεταφέρονται στη Λευκωσία ή στη Λεμεσό. Τέλος, στο
πλήρες, όπως χαρακτηρίζεται από
τους αρμόδιους, πλάνο που έχει
ετοιμαστεί, υπάρχει η πρόνοια για
αύξηση των κλινών ΜΕΘ.

Απαισιοδοξία για Ε.Ε.

Στην παρούσα φάση, στα δημόσια νοσηλευτήρια, υπάρχουν διαθέσιμες 123 κλίνες σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Ο αριθμός αυτός
κρίνεται ως απόλυτα ικανοποιητικός
εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας,
καθώς πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν
ότι η Βρετανία, η οποία έχει περίπου
60 εκατομμύρια κατοίκους, διαθέτει
μόλις 3 χιλιάδες κλίνες ΜΕΘ, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές με
τις οποίες συνομίλησε η «Κ». Μάλιστα, για να καλυφθούν οι 123 κλίνες που διαθέτει αυτή τη στιγμή η









Υπάρχει πλάνο για
αξιοποίηση τεταρτοετών
φοιτητών νοσηλευτικής,
ενώ οι ειδικευόμενοι
γιατροί ήδη παρέχουν
τις υπηρεσίες τους,
σύμφωνα με τον ΟΚΥπΥ.
Κύπρος, πρέπει να υπάρχουν ταυτόχρονα εντός της κοινότητας 3,5
χιλιάδες ενεργοί ασθενείς.
Το πλάνο για την ανάγκη δημιουργίας της νέας ΜΕΘ του Γενικού
Νοσοκομείου Λευκωσίας και τον
εξοπλισμό της, εκπονήθηκε από
τον ΟΚΥπΥ. Μάλιστα, ο υπουργός
Υγείας, Κωνσταντίνος Ιωάννου,
εξέφρασε την ικανοποίησή του,
καθώς το έργο παραδόθηκε πέντε
μέρες νωρίτερα –την Παρασκευή
1 Μαΐου– από την προκαθορισμένη
ημερομηνία. Στις δύο εργοληπτικές
εταιρείες που εργάστηκαν για την
ανέγερσή της, υπενθυμίζεται ότι
δόθηκε ως επιβράβευση το ποσό
των 50 χιλιάδων ευρώ, το οποίο
εκείνες με τη σειρά τους χάρισαν
στον ΟΚΥπΥ, για να διατεθούν για
τον εξοπλισμό της νέας ΜΕΘ. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες,
η κυβέρνηση δεν φαίνεται να έχει
υψηλές προσδοκίες για βοήθεια
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον
αφορά στην εξασφάλιση αναπνευ-

στήρων και, γενικότερα, όσον αφορά στην αλληλεγγύη, η οποία δεν
ήταν η αναμενόμενη κατά την διάρκεια της υγειονομικής κρίσης.

Εκπαιδεύονται νοσηλευτές

Την ώρα που ξεκαθαρίζεται από
κυβερνητικής πλευράς ότι το σύστημα υγείας είναι επαρκές σε κλίνες ΜΕΘ και σε απαραίτητο εξοπλισμό, πρόκληση για το Υπουργείο
Υγείας και τον ΟΚΥπΥ παραμένει
η εξεύρεση του προσωπικού, ιατρών και νοσηλευτών, που θα στελεχώνουν τις Μονάδες Εντατικής
Θεραπείας. Αξίζει να αναφερθεί
ότι ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας έχει προκηρύξει πέντε θέσεις εργασίας για εντατικολόγους, τέσσερις για τη στελέχωση
της ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου
Λευκωσίας και έναν για τις ανάγκες
του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού.
Ωστόσο, δεν φαίνεται ότι υπάρχει
ιδιαίτερη αισιοδοξία για την εξεύρεσή τους, αν και η τελευταία μέρα
εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η
15η Μαΐου.
Όσον αφορά τις ανάγκες σε νοσηλευτικό προσωπικό, χωρίς εξειδίκευση στην Εντατικολογία, εδώ
και τρεις εβδομάδες βρίσκεται σε
εξέλιξη το πρόγραμμα εκπαίδευσης
για 150 νοσηλευτές. Ο στόχος είναι
η σωστή και πλήρης κατάρτισή
τους στη χρήση του αναπνευστήρα,
ώστε να είναι έτοιμοι να στελεχώσουν Μονάδες Εντατικής Θεραπεί-

ας. Εξάλλου, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΟΚΥπΥ, Πάμπο
Χαριλάου, υπάρχει πλάνο το οποίο
προνοεί την αξιοποίηση τεταρτοετών φοιτητών νοσηλευτικής, σε
ενδεχόμενη νέα έξαρση της πανδημίας στο μέλλον, ενώ οι ειδικευόμενοι γιατροί ήδη παρέχουν τις
υπηρεσίες τους. Αυτό που πρέπει
να διευκρινιστεί σχετικά με το θέμα
αυτό, ξεκαθαρίζουν πηγές από τον
Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο, είναι
ότι οι φοιτητές της ιατρικής θα μπορούν υπό επίβλεψη από τους ειδικούς και με ασφάλεια, να διαχειριστούν ασθενείς. Υπάρχουν και συγκεκριμένες υπηρεσίες σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, όπως η αξιολόγηση
συμπτωμάτων, η λήψη καλού ιστορικού του ασθενούς, ακόμη και η
απλή κλινική εξέταση με τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας, όπου
θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν.
Μάλιστα, υπηρεσίες ήδη προσφέρουν και οι αναισθησιολόγοι,
οι οποίοι είναι τεχνικά καταρτισμένοι για να πραγματοποιήσουν
διασωληνώσεις ασθενών, ανέφερε
ο εκπρόσωπος τύπου του ΟΚΥπΥ.
Σύμφωνα, όμως, και με τον ΠΙΣ,
αυτή η δυνατότητα υπάρχει, καθώς
η οποιαδήποτε στελέχωση των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας γίνεται
από ειδικότητες άμεσα εμπλεκόμενες με τις ανάγκες αυτής της κατηγορίας περίθαλψης. Μια από αυτές, πέραν των εντατικολόγων,
είναι και οι αναισθησιολόγοι.

ΑΡΘΡΟ / Του ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗ

Π

αρακάτω επιθυμώ να καταγράψω εν είδει σημειωματάριου μερικές σκέψεις που
έκανα για την πανδημία του κορωνοϊού.
Ξεκινώ, λοιπόν, με την αρχική
ανεπάρκεια των δημοσίων νοσοκομείων. Το Νοσοκομείο της Πάφου
βγήκε εκτός μάχης από τον πρώτο
ασθενή με κορωνοϊό. Μέχρι σήμερα
βρίσκεται ή δεν βρίσκεται σε θέση
να ανακάμψει. Πολύς λόγος για ελλείψεις σε προστατευτικό υλικό.
Μπορεί. Όμως ισχύει και κάτι άλλο.
Οι λειτουργοί της υγείας είναι εκπαιδευμένοι να προστατεύουν τους
ασθενείς από τυχόν επιμόλυνσή
τους. Εκείνο που δείχνει ότι χρειάζονται ακόμα εκπαίδευση είναι
πώς να προστατεύουν τους εαυτούς
τους. Θυμάμαι ως φοιτητής της Ιατρικής ότι μας εκπαίδευαν πώς να
φοράμε τα γάντια και τις στολές
για πλήρη ασηψία έναντι του ασθενούς. Δεν μας δίδασκαν πώς να
αφαιρέσουμε τη στολή ή τα γάντια
γιατί η αποστολή τέλειωνε με το
τέλος της εγχείρησης ή άλλης ιατρικής επέμβασης. Εδώ, κάτω από
συνθήκες επιδημίας, η αποστολή
δεν τερματίζεται. Αν π.χ. αγγίξουμε
το εξωτερικό της στολής ή το εξω-

Μερικές σκέψεις για τον κορωνοϊό
τερικό των γαντιών ο ιός θα διαδοθεί. Η εκπαίδευση για την προστασία του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού θα πρέπει να
είναι συνεχής για να είμαστε έτοιμοι
την επόμενη φορά.
Συγκρίσεις με τη Γρίπη Α: Πολλοί
συγκρίνουν με τον αριθμό των
κρουσμάτων και τον αριθμό των
θανάτων κάθε χρόνο με την Γρίπη
Α. Κάνουν αριθμητική σύγκριση
και διερωτούνται γιατί όλα αυτά
τα μέτρα για την πανδημία του κορωνοϊού. Το ζητούμενο εδώ είναι
άλλο. Μια ετήσια επιδημία της Γρίπης Α κατανέμεται μέσα σε περίοδο
το πολύ εννέα μηνών. Ο πληθυσμός
τυγχάνει σε μεγάλη πλειοψηφία
ανοσίας με το εμβόλιο, που προστατεύει μια μεγάλη μερίδα του.
Το ζητούμενο εδώ είναι να αντέξει
το σύστημα Υγείας, όταν θα κατακλεισθεί μέσα στις πρώτες μέρες
από κρούσματα που χρειάζονται
νοσοκομειακή φροντίδα. Σε ένα
πληθυσμό χωρίς ανοσία, χωρίς εμβόλιο. Το ζητούμενο είναι η αποφυγή κατάρρευσης των νοσοκομείων.
Η επόμενη ανάφλεξη και το σύστημα υγείας: Το σταδιακό άνοιγμα
της οικονομίας και των περιορι-









Στην επόμενη ανάφλεξη,
το σύστημα υγείας μας
θα πρέπει να ετοιμαστεί
σε βαθμό που να
μη χρειαστεί τα μέτρα
που θα ληφθούν να
είναι τόσο αυστηρά όπως
τη παρούσα περίοδο.
σμών δεν πρέπει να εκληφθεί από
κανένα ως το τέλος της πανδημίας.
Ο ιός θα παραμείνει ανάμεσά μας
μέχρι να υπάρξει εμβόλιο και να
εμβολιασθεί ο πληθυσμός. Αυτό
δεν πρόκειται να συμβεί το 2020.
Θα συνεχίσουμε να έχουμε κρούσματα και κάθε βράδυ στις έξι, θα
συνεχίσουμε να αναμένουμε με
κομμένη την ανάσα τα ημερήσια
αποτελέσματα. Θα μας θυμίζει την
υποχρέωσή μας να τηρούμε τις
οδηγίες για το πώς θα προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και τους
γύρω μας. Αναπόφευκτα και σε κάποιο στάδιο θα γίνει νέα ανάφλεξη
που θα μας θυμίζει τις αρχές Μαρτίου. Στην επόμενη ανάφλεξη, το

σύστημα υγείας μας θα πρέπει να
ετοιμαστεί σε βαθμό που να μη
χρειαστεί τα μέτρα που θα ληφθούν
να είναι τόσο αυστηρά όπως τη
παρούσα περίοδο.
Με την ευκαιρία αυτή, το μεσοδιάστημα μέχρι την επόμενη ανάφλεξη, ίσως το επόμενο φθινόπωρο
και με τις εμπειρίες που αποκομίσαμε, ας προετοιμαστούμε. Πολύ
περισσότερες κλίνες εντατικής θεραπείας και αχρείαστες ας μείνουν,
να ενισχυθούμε με περισσότερο
εξοπλισμό και να λύσουμε και το
θέμα του ιατρικού και νοσηλευτικού
προσωπικού. Πού θα βρούμε και
άλλους εντατικολόγους; Από την
Ελλάδα και άλλες χώρες δεν είναι
εύκολο, γιατί θα τους χρειάζονται
οι χώρες τους. Μπορούμε, όμως, να
εκπαιδεύσουμε γιατρούς άλλων ειδικοτήτων και τους φοιτητές της
ιατρικής που θα είναι γι’ αυτούς μια
μοναδική ευκαιρία να αποκτήσουν
εμπειρίες υπό την επίβλεψη των ειδικών. Οι αναισθησιολόγοι είναι η
αμέσως συγγενική ειδικότητα της
εντατικολογίας. Ας προσλάβουμε
και άλλους. Αν είμαστε έτοιμοι για
την επόμενη φορά, ίσως να αποφύγουμε το εκ νέου κλείσιμο της οικονομίας μας τουλάχιστον στον

βαθμό που ορθώς το πράξαμε τώρα.
Η επένδυση στον τομέα της υγείας
για να είμαστε έτοιμοι θα μας στοιχίσει πολύ λιγότερο από ένα δεύτερο
κλείσιμο της οικονομίας.
Η μάσκα: Πολλή φιλολογική συζήτηση έγινε για τη χρησιμότητα
της μάσκας. Χρειάζεται, δεν χρειάζεται; Σταδιακά οι ειδικοί παρουσίασαν μεγαλύτερη παρά μικρότερη
χρησιμότητα της μάσκας. Η επιστημονική συζήτηση είναι ενδιαφέρουσα. Για εμάς, όμως, υπάρχει
και η κοινή λογική. Στην αμφιβολία,
τι είναι προτιμότερη; Η χρήση της
και ας είναι μικρή η επιπρόσθετη
αξία της, παρά η μη χρήση και να
χάσουμε την έστω και αμφισβητούμενη πρόσθετη αξία της.
Η διασωλήνωση: Τώρα που η
επιδημία βρίσκεται σε ύφεση οι ειδικοί της εντατικολογίας, της πνευμονολογίας και της καρδιολογίας
με τις στατιστικές των επιδημιολόγων θα πρέπει να προβούν σε
μια ανασκόπηση του πρωτοκόλλου
για το πότε ενδείκνυται. Πιστεύω
ότι το πρωτόκολλο ίσως πρέπει να
είναι διακριτό στις περιπτώσεις
κορωνοϊού από τις άλλες περιπτώσεις. Πανηγυρίσαμε όταν έγινε η
πρώτη επιτυχής αφαίρεση του σω-

λήνα, ενώ αν θυμούμαι καλά άλλοι
δέκα ασθενείς ήταν δισωληνωμένοι.
Η παρατεταμένη χρήση του αναπνευστήρα προκαλεί εξασθένηση
των θωρακικών μυών και του διαφράγματος. Πότε είναι η στιγμή
της διασωλήνωσης; Νωρίς ή όταν
καθίσταται αναπόφευκτη; Μου μένει στο μυαλό το παράδειγμα του
πρώτου VIP στο Η.Β., του Μπόρις
Τζόνσον. Απέφυγαν να τον διασωληνώσουν και αρκέστηκαν στην
ενισχυμένη χρήση οξυγόνου. Αυτά
δεν τα γράφω ούτε ως ειδικός ούτε
ακόμα ως γιατρός. Ρίχνω την ιδέα,
απλώς σαν ενδεχόμενος ασθενής.
Και για να χαμογελάσουμε. Πολύ
συμπαθητικά τα φιλμάκια /σποτάκια για να περάσουν το μήνυμα
για την ανάγκη να μένουμε σπίτι.
Του Σπύρου Παπαδόπουλου στην
Ελλάδα και ηθοποιών στην Κύπρο.
Ευγενική η προσπάθειά τους. Η
απορία μου είναι η εξής; Γιατί όλοι
έρχονται απέξω και μπαίνουν μέσα
στο σπίτι και κλείνουν την πόρτα;
Το μήνυμα είναι μένουμε μέσα. Τι
γύρευαν έξω;

Ο κ. Ιωάννης Κασουλίδης είναι τέως
υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής
Δημοκρατίας.
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Κούρσα εργαστηρίων για τα 63 χιλιάδες τεστ
Πέραν των 5 εκατ. ευρώ το κόστος διενέργειας μοριακής εξέτασης για τη νόσο COVID-19 σε εργαζόμενους
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Οι εργαστηριακές αναλύσεις προς
ανίχνευση επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του ιού από τον περασμένο Φεβρουάριο, αποτελεί ένα μέρος
της καθημερινότητας και απ’ ό,τι
φαίνεται θα παραμείνει και μετά
το πέρας της υγειονομικής κρίσης,
για άγνωστο χρονικό διάστημα.
Η ανάγκη για διεξαγωγή μεγάλου
αριθμού αναλύσεων, προκειμένου
να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά η πανδημία και οι συνέπειες
που έχει επιφέρει σε κοινωνικό
και οικονομικό επίπεδο, έχει προκαλέσει ένα νέο περιβάλλον στο
χώρο της υγείας που σε κάποιες
περιπτώσεις προσλαμβάνει χαρακτηριστικά παρασκηνίου με ό,τι
αυτό συνεπάγεται. Ο αριθμός των
γνωστών σε όλους τεστ κορωνοϊού
που αναμένεται να πραγματοποιηθούν, σε συνδυασμό με το κοστολόγιο έχει προκαλέσει έναν
αγώνα δρόμου ανάμεσα σε ιδιωτικά εργαστήρια, κυρίως, τα οποία
διεκδικούν την πρωτοκαθεδρία
και το μεγαλύτερο μερίδιο της πίττας των εργαστηριακών αναλύσεων, που επέβαλε και αφήνει πίσω της, η πανδημία. Μια πρώτη
γεύση για τον έντονο ανταγωνισμό
που έχει ξεσπάσει και βρίσκεται
σε πλήρη εξέλιξη στο παρασκήνιο,
έδωσαν οι καταγγελίες που έγιναν,
αρχικά, από τον δήμαρχο Πάφου
για το χάσμα που λέγεται ότι υπήρχε στο κόστος αγοράς του εξοπλισμού και στην τελική χρέωση των
αναλύσεων, από ιδιωτικά εργαστήρια. Καταγγελίες που είχαν ως
αποτέλεσμα την υποχώρηση των
αρχικών χρεώσεων, μετατοπίζοντας όμως την προσοχή και προσπάθεια των ιδιωτικών εργαστηρίων, στην εξασφάλιση του μεγαλύτερου μεριδίου από τη μαζική
διενέργεια τεστ που συνεχίζει να
επιδοτεί η κυβέρνηση, στο πλαίσιο
αρτιότερης επιδημιολογικής εικόνας καθώς και επανέναρξης των
οικονομικών και άλλων δραστηριοτήτων με τη μεγαλύτερη επιδημιολογική ασφάλεια.

Οι «μνηστήρες»

Με βάση τον τελευταίο αναθεωρημένο κατάλογο του Υπουργείου
Υγείας, αναλύσεις κορωνοϊού μπο-
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Τριβές και έντονος ανταγωνισμός στο παρασκήνιο για την τιμή αποζημίωσης. Από τα 150 ευρώ που ήταν το αρχικό κόστος, η εργαστηριακή ανάλυση δειγμάτων

έχει υποχωρήσει κοντά στα 85 ευρώ ανά τεστ.








Ο τελευταίος κατάλογος
που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Υγείας
περιλαμβάνει 10 διαγνωστικά κλινικά εργαστήρια, που έχουν επαληθεύσει τη διαδικασία ανίχνευσης του ιού και ως
εκ τούτου πληρούν τις
προϋποθέσεις να πραγματοποιούν τεστ .
ρούν να πραγματοποιούν 10 διαγνωστικά κλινικά εργαστήρια τα
οποία έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία επαλήθευσης, ανίχνευσης
του γενετικού υλικού του ιού (RTRCR), που αποτελεί τη μόνη αποδεκτή και εγκεκριμένη μέθοδο διερεύνησης του COVID-19. Στον αναθεωρημένο κατάλογο δεν συμπε-

ριλαμβάνεται το Ινστιτούτο Νευρολογίας Γενετικής Κύπρου, το
οποίο ωστόσο αποτελεί το εργαστήριο αναφοράς της Κύπρου στο
οποίο ξεκίνησε και συνεχίζεται να
πραγματοποιείται η ανίχνευση
επαφών αλλά και η ανάλυση δειγμάτων. Επίσης, το ΙΝΓΚ είναι αυτό
που επαληθεύει τα αποτελέσματα
άλλων εργαστηρίων που δεν έχουν
ολοκληρώσει την διαδικασία επαλήθευσης της μεθόδου ανίχνευσης
του ιού. Ο κατάλογος του Υπουργείου Υγείας θεωρείται βέβαιο πως
θα αυξηθεί, αφού οι ανάγκες που
προκύπτουν για μοριακή ανίχνευση του ιού αναμένεται να αυξηθούν, το επόμενο διάστημα. Επί
του παρόντος η προσοχή του συνόλου των ιδιωτικών εργαστηρίων
είναι στραμμένη, στο μεγάλο αριθμό επιδοτούμενων από την κυβέρνηση αναλύσεων. Σε δεύτερο στάδιο το ενδιαφέρον αναμένεται να
στραφεί σε ιδιώτες ή επιχειρήσεις,
οι οποίοι ενδεχομένως θελήσουν
να ενισχύσουν την υγειονομική

ασφάλεια του εργασιακού περιβάλλοντος της επιχείρησής τους.

Προσφορά και ζήτηση

Η παρασκηνιακή κούρσα με τα
τεστ κορωνοϊού ξεκίνησε τα τέλη
Μαρτίου 2020 με επιστολή του
Υπουργού Υγείας προς όλα τα κλινικά, βιοϊατρικά και πανεπιστημιακά εργαστήρια, καλώντας τα
να δηλώσουν αμέσως τη δυνατότητά τους να διενεργούν μοριακή
εξέταση. Στο κάλεσμα ανταποκρίθηκαν 11 ιδιωτικά εργαστήρια τα
οποία κατάρτησαν την πρώτη λίστα. Από τότε μέχρι σήμερα πραγματοποιήθηκαν, πραγματοποιούνται ή έχει ανακοινωθεί πραγματοποίηση, πέραν τον 63 χιλιάδων επιδοτούμενων εργαστηριακών αναλύσεων, συν άλλα 400 έως 500 που
αφορά τον επαναπατρισμό προσώπων στην Κύπρο. Το σύνολο
των επιδοτούμενων τεστ πραγματοποιείται από ιδιωτικά εργαστήρια,
με το κράτος να καταβάλλει με τους
μετριότερους υπολογισμούς, πέραν

των 5 εκατ. ευρώ. Ποσό που έχει
προκαλέσει το έντονο ενδιαφέρον
και ανταγωνισμό των ιδιωτικών
εργαστηρίων.

Η τιμή ανά τεστ

Αναλυτικά η κυβέρνηση έχει
πραγματοποιήσει 20 χιλιάδες συν
άλλες 2 χιλιάδες που αφορούσαν
το λιανικό εμπόριο, τη δημόσια
υπηρεσία και τον πληθυσμό που
εργαζόταν εν μέσω πανδημίας. Το
δεύτερο κύμα τεστ που αποφασίσθηκε, αφορούσε και πάλι 20 χιλιάδες εργαζόμενους που επέστρεψαν σε επαγγελματική δραστηριότητα μια διαδικασία που βρίσκεται
σε εξέλιξη. Για τις πρώτες 20 χιλιάδες επιδοτούμενα τεστ, το
Υπουργείο Υγείας όρισε σε κάποια
φάση πραγματοποίησης των αναλύσεων, πλαφόν για κάθε τεστ, 110
ευρώ. Ποσό που απείχε από την
προσφορά ιδιωτικών εργαστηρίων.
Ωστόσο σε κάποιες περιπτώσεις
το χάσμα καλύφθηκε με την παραχώρηση μεγάλου αριθμού τεστ

ή με μείωση του κόστους διενέργειας των αναλύσεων, από πλευράς
των εργαστηρίων. Όπως υποστηρίζεται από το χώρο των ιδιωτικών
εργαστηρίων, στην προσπάθεια
να κλείσει η ψαλίδα πλαφόν ΥΠ.ΥΓ
και προσφοράς, παρατηρήθηκε σε
κάποια εργαστήρια η πραγματοποίηση πολλαπλών αναλύσεων.
Συγκεκριμένα όπως μας εξηγήθηκε,
ένας πολλαπλός αριθμός δειγμάτων,
από 4 έως 10, τοποθετούνταν για
ανάλυση στο ίδιο κιτ. Με τον τρόπο
αυτό γίνεται εξοικονόμηση ενός
αριθμού κιτ, από 3 έως 9, εάν τα
αποτελέσματα των αναλύσεων
είναι αρνητικά. Ανάλυση ανά δείγμα
πραγματοποιείται μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που υπάρξει ένα
θετικό δείγμα. Για τη συγκεκριμένη
πρακτική φαίνεται να ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, χωρίς
να γίνει γνωστό εάν πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι και ποια ήταν τα
αποτελέσματα. Σε εκκρεμότητα
βρίσκεται η πραγματοποίηση 20
χιλιάδων αναλύσεων στο χώρο της
εκπαίδευσης.

ΙΝΓΚ

Η απόφαση της κυβέρνησης για
επιδοτούμενα τεστ προκάλεσε προβληματισμό, στην καλύτερη των
περιπτώσεων, για το ποιος θα είναι
ο ρόλος και η συμβολή του Ινστιτούτου Νευρολογίας Γενετικής, το
οποίο είναι εργαστήριο αναφοράς
της Κύπρου και έχει συμβάλει τα
μέγιστα, από τον περασμένο Φεβρουάριο, στην πανδημία του κορωνοϊού. Το ΙΝΓΚ προσφέρει υπηρεσίες στην ιχνηλάτηση επαφών
και στις παραπομπές δειγμάτων
από τα κέντρα δημόσιας υγείας.
Αυτό που έχει προκαλέσει εύλογα
ερωτηματικά είναι πως, ενώ στις
πρώτες 20 χιλιάδες επιδοτούμενα
τεστ το Ινστιτούτο είχε συμμετοχή,
στις επόμενες 20 χιλιάδες απουσίαζε παρόλο που είχε εκδηλώσει
ενδιαφέρον. Οι πληροφορίες που
υπάρχουν αναφέρουν πως με την
εκδήλωση ενδιαφέροντος από
πλευράς ΙΝΓΚ φαίνεται ότι είχε
ικανοποιηθεί η ανάγκη του Υπουργείου Υγείας για την χωρητικότητα
του προγράμματος. Παραμένει
ωστόσο άγνωστο πως τελικά το
ΙΝΓΚ έμεινε εκτός του προγράμματος.

ΑΡΘΡΟ / Του ΠΑΝΟΥ ΛΟΪΖΟΥ ΠΑΡΡΑ
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τις 8 Φεβρουαρίου, σύσσωμη
η κυπριακή Βουλή ενέκρινε
τη σύσταση ενός νέου Υφυπουργείου, για ζητήματα καινοτομίας και ψηφιακού μετασχηματισμού. Στις 28 Φεβρουαρίου κατά
τη διάρκεια της τελετής διορισμού
του Υφυπουργού, ο Πρόεδρος δήλωνε με κομπασμό ανδραγαθήματος
ότι «…η δημιουργία του Υφυπουργείου Καινοτομίας θα δώσει δυναμική συνέχεια στην μέχρι στιγμής
επιτευχθείσα πρόοδο». Δεκαπέντε
μέρες αργότερα, η μηχανή παραγωγής της μαγιάς καινοτομίας στη
χώρα, θα πιανόταν τεχνολογικά
αναλφάβητη.
Βασική αιτία διαιώνισης της ανισότητας σε μια κοινωνία, είναι το
χάσμα στην παιδεία. Σήμερα, η αυξανόμενη ζήτηση για ιδιωτικά σχολεία, φέρνει κάτι από την Κύπρο
του χθες. Μέχρι και τα μέσα του
προηγούμενου αιώνα, οι εύπορες
οικογένειες φρόντιζαν να έχουν

Η ανισότητα της αξιοκρατίας
προσωπικούς δασκάλους για τα παιδιά τους, υψηλής ποιότητας εξειδικευμένη γνώση και υποχρεωτική
εκμάθηση τουλάχιστον δύο ξένων
γλωσσών. Έπειτα σπουδές στο εξωτερικό, στα καλύτερα πανεπιστήμια
της Ευρώπης και της Ελλάδας. Μιλάμε για τις εποχές, όπου η πλειοψηφία των πολιτών, δεν έφτανε
ποτέ στην 3η τάξη του δημοτικού,
καθώς το μεροκάματο ήταν πολυτιμότερο των γραμμάτων. Αν κάποιος έβγαζε το δημοτικό, ήταν μορφωμένος. Αν ο οικογενειακός προϋπολογισμός τον έστελνε στο γυμνάσιο, θεωρούνταν γραμματιζούμενος.
Σήμερα, που παρέχεται σε όλους
δημόσια δωρεάν παιδεία, απολαμβάνουμε λένε αξιοκρατία και ίσες
ευκαιρίες. Ας μιλήσουμε για ίσες
ευκαιρίες. Πώς να μοιάζουν άραγε;
Με την ανύπαρκτη αξιολόγηση των
εκπαιδευτικών; Να ‘ναι ίσως το ακριβό αντίτιμο που καταβάλλουν όσοι

το διαθέτουν, για μια θέση στα ιδιωτικά σχολεία; Ή μήπως να κρύβεται
στο μέσο που βάζουν οι γονείς για
να στείλουν τα σπλάχνα τους σε
γνωστά δημόσια σχολεία, όπου συνωστίζεται η υψηλή κοινωνία; Αξιοκρατία υφίσταται όταν ο καθένας
αμείβεται, προάγεται και πορεύεται
με επιτυχία ανάλογη της προσπάθειας που καταβάλλει. Στη θεωρία,
έχουμε στήσει μηχανισμούς και θεσμούς (όπως είναι το δημόσιο σχολείο), ώστε το κάθε παιδί που γεννιέται, να απολαμβάνει τις ίδιες ευκαιρίες για να κτίσει τη ζωή του
όπως την ονειρεύτηκε. Στην πράξη,
είναι σχεδόν αδύνατο να καλυφτούν
οι τεράστιες κοινωνικοοικονομικές
ανισότητες που αντικρίζει ένα παιδί
με το που ανοίξει τα μάτια του. Όταν
μάλιστα τα εφόδια της παιδείας που
του παρέχονται είναι ανεπαρκή σε
σχέση με τα εφόδια που λαμβάνουν
άλλα παιδιά γύρω του, τη ψαλίδα
της ανισότητας διογκώνεται.

Η σημερινή πανδημία δείχνει
ξεκάθαρα ότι το εκπαιδευτικό μας
σύστημα, νοσεί. Ενώ εδώ και κάποια χρόνια συνήψαν σύμβαση με
πάροχο πλατφόρμας ηλεκτρονικής
εκπαίδευσης, κανείς δεν ενδιαφέρθηκε να τη θέσει σε εφαρμογή. Χώρια το κόστος που καταβάλλουμε
τόσο καιρό, ουδείς προετοιμάστηκε
για να τη χειρίζεται, ούτε εκπαιδευτικοί, ούτε μαθητές, ούτε γονείς.
Από τις 13 Μαρτίου η κατάσταση
μοιάζει με διαλυμένη παρέλαση.
Σε ορισμένα σχολεία, ορισμένες
τάξεις, ορισμένοι μαθητές κάνουν
ασύγχρονη εκπαίδευση. Σε άλλα
σχολεία, όσοι μαθητές έχουν τάμπλετ και ίντερνετ στο σπίτι, ξεκίνησαν ένα μήνα μετά το κλείσιμο,
τη σύγχρονη εκπαίδευση. Ο κάθε
εκπαιδευτικός αφημένος στη μοίρα
του –και στην καλή του διάθεσηπαλεύει να διδάξει από την ύλη
ό,τι μπορεί, αρχικά με όποιο λογισμικό μπορούσε κι έπειτα με ένα

αμφιβόλου ποιότητας, που προ-κορωνοϊού ήταν στα αζήτητα.
Δεν είμαι σε θέση να εκφέρω
άποψη αν και πότε θα πρέπει να
ανοίξουν τα σχολεία, ούτε μηδενίζω
τη σκληρή προσπάθεια που καταβάλλουν πολλοί εκπαιδευτικοί. Το
βέβαιο όμως είναι πως το εκπαιδευτικό μας σύστημα παίρνει απροβίβαστο στην τεχνολογία. Όχι γιατί
εν μέσω μιας πρωτοφανούς πανδημίας δυσκολεύτηκε να αντεπεξέλθει
και να συγκριθεί με την πειθαρχία
και την ομοιογενή εκπαιδευτική
πολιτική των ιδιωτικών σχολείων.
Ούτε γιατί για μια αμελητέα περίοδο
των 2-3 μηνών ενδεχομένως να μην
διδάχτηκε νέα ύλη. Είναι όμως εγκληματικό που εν έτει 2020, δεν
υπάρχει ολοκληρωμένο πλάνο υιοθέτησης σύγχρονων τεχνολογικών
μεθόδων, προς βελτίωση της παρεχόμενης ποιότητας εκπαίδευσης.
Ζούμε στην ψηφιακή εποχή της
ακατάσχετης ροής πληροφορίας

και της τεχνητής νοημοσύνης. Ο
πολίτης του αύριο δεν έχει να ανταγωνιστεί μονάχα το τοπικό εργατικό δυναμικό, αλλά θα εκτεθεί
σε μια απαιτητική και παγκοσμιοποιημένη αγορά εργασίας η οποία
προετοιμάζεται συστηματικά για
την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Στην Κύπρο, μας βρήκε πανδημία, για να ανακαλύψουμε ότι
εκατοντάδες οικογένειες δεν είχαν
πρόσβαση στο διαδίκτυο ή έστω
ένα φτηνό τάμπλετ.
«…η Κύπρος δεν μπορεί να μείνει
αδρανής στις ψηφιακές εξελίξεις
ανά το παγκόσμιο..», ανέφερε κλείνοντας ο Πρόεδρος την ομιλία του
στην τελετή διορισμού του Υφυπουργού Καινοτομίας… Σε μια χώρα
όπου το Υπουργείο Παιδείας θεωρεί
ακόμα τη γενική χρήση του Wi-Fi
στα σχολεία επιβλαβή!

Ο κ. Πάνος Λοΐζου Παρράς είναι οικονομολόγος.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Aνοιξε
πολιτικό
απόστημα
η Παιδεία

Ο Λεόντιος
Κωστρίκης,
οι έριδες και
το έγγραφο

Οι αποφάσεις που άργησαν μια μέρα
και τα επικοινωνιακά ολισθήματα
Tης ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Λένε πως όταν καείς με τον χυλό,
φυσάς και το γιαούρτι και ίσως αυτή ακριβώς η ρήση να ήταν στο
μυαλό του Πρόδρομου Προδρόμου,
όταν είχε να διαχειριστεί την Παιδεία μέσω της πανδημίας. Πριν
από δύο χρόνια, άλλωστε, είχε ξεσπάσει μία άνευ προηγουμένου
κρίση στην Παιδεία, που είχε ως
αποτέλεσμα την αρχή του τέλους
για τον Κώστα Χαμπιαούρη μετά
την άγαρμπη κόντρα του με τις
εκπαιδευτικές οργανώσεις και την
πρώτη μεγάλη κρίση της δεύτερης
διακυβέρνησης Αναστασιάδη. Ο
νυν υπουργός Παιδείας, όπως έλεγαν τότε κύκλοι στο Προεδρικό,
είχε εμπλοκή ως κυβερνητικός εκπρόσωπος –και εν μέρει ευθύνη–
σε εκείνη την κρίση και έμαθε με
σκληρό τρόπο πως από τη μετωπική επίθεση με εκπαιδευτικές ορ







Η τελική απόφαση θα
ληφθεί τελικώς τη βδομάδα που μπαίνει όμως ο
όλος χειρισμός αλλά και
οι χρόνιες παθογένειες
του εκπαιδευτικού συστήματος, προκάλεσαν ήδη
ζημιά στην κυβέρνηση.
γανώσεις και εταίρους, κάθε άλλο
από κερδισμένος βγαίνει ο αρμόδιος υπουργός. Κάπως έτσι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις πολιτικών
κύκλων, κυρίως από το Προεδρικό
και τον ΔΗΣΥ άργησε να ανακοινώσει μέτρα και να δώσει απαντήσεις για την επόμενη μέρα στην
παιδεία. «Μετά τη φουρτούνα, όλοι
γίνονται ειδικοί» ανταπαντάνε με
νόημα άλλοι πολιτικοί κύκλοι που
θεωρούν ότι δεν μπορούσε να τύχει
διαφορετικής μεταχείρισης το όλο
ζήτημα, δεδομένης και της πολυπλοκότητας του εν λόγω υπουργείου αλλά και των κινδύνων που
ενέχει το άνοιγμα των σχολείων
για την εξάπλωση του ιού. Η αλήθεια είναι πως οι αντιδράσεις που
προκάλεσε το όλο ζήτημα της Παιδείας σε συνδυασμό με τις δηλώσεις του Λεόντιου Κωστρίκη που
πυροδότησαν το κλίμα ήταν αρκετές για να προκαλέσουν στον
πρόεδρο ένα ντεζά βου από την
κρίση του 2018, με αποτέλεσμα
να σπεύσει να χειριστεί προσωπικά
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το θέμα. Το αν αυτό βοήθησε τελικώς την κατάσταση ή αν προκάλεσε περισσότερη σύγχυση είναι
βεβαίως ένα ζήτημα που σηκώνει
συζήτηση. Το σίγουρο είναι πως
η τελική απόφαση για το αν θα
ανοίξουν ή όχι τα σχολεία, θα ληφθεί στο τέλος της βδομάδας που
μπαίνει.

Σχεδιασμοί επί σχεδιασμών
«Η απόφαση για άνοιγμα των
σχολείων την 21η Μαΐου είχε ληφθεί εδώ και μέρες» απαντούν κύκλοι στο Προεδρικό, όταν ρωτήθηκαν τι οδήγησε στην αλλαγή
πλεύσης και στις ανακοινώσεις της
Τετάρτης. Το είχε πει και ο πρόεδρος κατά τη σύσκεψή του με τις
εκπαιδευτικές οργανώσεις και εταίρους, προκαλώντας την έκπληξη
των παρευρισκόμενων, αλλά και
τον αιφνιδιασμό σε κύκλους του
υπουργείου που μέχρι και την Τρίτη
το μεσημέρι χαρακτήριζαν δύσκολο
το άνοιγμα των σχολείων για τους
τελειόφοιτους πόσο μάλλον την
επαναλειτουργία για τις υπόλοιπες
τάξεις. Όπως λέγεται, όμως, στο
παρασκήνιο, το Υπουργείο Παιδείας
είχε κάνει σχεδιασμούς επί σχεδιασμών για το πότε και πώς μπορούν να ανοίξουν τα σχολεία, χωρίς
ωστόσο να τα δημοσιοποιεί.
Να ανοίξουν τα σχολεία μόνο
για τους τελειόφοιτους.
Να ανοίξουν μόνο τα δημοτικά
και τα νηπιαγωγεία μετά τους τελειόφοιτους μαθητές και να διασκορπιστούν στα γυμνάσια που
θα ήταν κλειστά.
Να ανοίξουν για όλους και να
λειτουργούν εκ περιτροπής.
Η ημερομηνία δεν είχε ξεκαθαρίσει με άλλους να λένε είτε την
21η Μαΐου είτε τον Ιούνιο, με τον
Ιούνιο να θεωρείται ο επικρατέστερος σύμφωνα αρμόδιους κύκλους. Όχι μόνο εξαιτίας των δηλώσεων του Υπουργού Παιδείας
στο «paideia news» που έλεγε πως
δεν υπάρχουν αρκετοί εκπαιδευτικοί για να ανοίξουν κι άλλα σχολεία τώρα, αλλά και εξαιτίας των
δηλώσεων που έκανε ο πρόεδρος
της ΠΟΕΔ, Φίλιος Φυλακτού μετά
την τηλεδιάσκεψη που είχε με τον
Πρόδρομο Προδρόμου. Δεν είναι
καθόλου τυχαίο που την Τρίτη που
πέρασε, ο υπουργός, επιστρέφοντας
από το Προεδρικό στο υπουργείο,
σχεδίαζε μέχρι αργά το πλάνο για
την επαναλειτουργία των σχολείων
για την 21η Μαΐου με τους στενούς
του συνεργάτες. Κύκλοι πέριξ του
Προεδρικού σημειώνουν ότι κακώς

Ο πρόεδρος ανησύχησε πως θα επαναληφθεί το δράμα που παίχτηκε το καλοκαίρι του 2018 και αποφάσισε να λάβει
δράση στην Παιδεία, ανοίγοντας ωστόσο περισσότερα μέτωπα.

Το πήρε πάνω του ο πρόεδρος
Το κύμα αντιδράσεων πάντως που προκάλεσαν τα παραπάνω οδήγη-

σαν την κυβέρνηση να αναδιπλωθεί και αυτή τη φορά στην Παιδεία.
Την περασμένη Παρασκευή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέλαβε να
κάνει διευκρινιστική δήλωση, ξεκαθαρίζοντας ότι η επαναλειτουργία
των σχολείων θα εξαρτηθεί από την επιδημιολογική κατάσταση που
προνοεί τα κρούσματα να μην ξεπερνούν τα πέντε την ημέρα και ο δείκτης μεταδοτικότητας κάτω από ένα προς ένα. Μία κίνηση για να κοπάσει τις αντιδράσεις των γονιών, οι οποίοι στην πλειοψηφία έλεγαν πως
δεν θα στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Ήδη με τις εναλλάξ παρουσίες των παιδιών στο σχολείο, εγείρονται ήδη ερωτήματα για το ποιος
θα τα προσέχει τελικώς, ανοίγουν ζητήματα για το τι γίνεται σε ενδεχόμενο παρουσίας κρούσματος σε τάξη, αλλά και κατά πόσο κάποιοι από
τους μαθητές θα μπορούν να συνεχίσουν την εξ αποστάσεως παρακολούθηση τη στιγμή που οι εκπαιδευτικοί θα βρίσκονται στα σχολεία. Η
τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί την εβδομάδα που μπαίνει, αλλά το σίγουρο είναι πως δεν πρόκειται για ανώδυνη απόφαση για την
κυβέρνηση αλλά και για την οικονομία. Το κατά πόσο αυτό θα αποτελέσει τη δεύτερη πράξη του δράματος, που άνοιξε το καλοκαίρι του 2018
και θα δυσχεράνει τη σχέση μίσους-αγάπης Προέδρου – Προδρόμου
θα φανεί το επόμενο διάστημα.

ο Πρόδρομος Προδρόμου δεν έδωσε
σαφείς ενδείξεις σε μία σειρά ζητημάτων, όπως το αν θα ανοίξουν
ή όχι τα σχολεία, αν θα διεξαχθούν
εξετάσεις και για τους υπόλοιπους
μαθητές και για την εξεταστέα ύλη
των τελειοφοίτων. Κίνηση που αύξησε τις αντιδράσεις των γονιών
των μαθητών, αλλά και την πίεση
του θερμόαιμου προέδρου που ήταν
και ο τελικός δέκτης των όποιων
αντιδράσεων. Είχε προηγηθεί, άλλωστε, όπως λένε και η πρώτη σύσκεψη του προέδρου με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις μετά το διάγγελμα, με τον Πρόδρομο Προδρόμου, όπως λένε να μην καταθέτει
συγκεκριμένη πρόταση, όπως έκαναν οι υπουργοί Εργασίας και Οι-

κονομικών, σκεπτόμενος τις αντιδράσεις εκπαιδευτικών κύκλων.

Υπουργείο τερατούργημα
«Κάθε υπουργείο και διαφορετικές
δυσκολίες» σημειώνουν εκπαιδευτικοί κύκλοι υπογραμμίζοντας πως
η διαχείριση της παιδείας κάθε άλλο
από απλή είναι. Ο υπ. Παιδείας είχε
ξοδέψει αρκετό χρόνο στη λειτουργία
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,
ενώ παράλληλα έθεσε ως προτεραιότητα το θέμα των τελειοφοίτων.
Όπως σημειώνουν κύκλοι στο
Υπουργείο Παιδείας, κύριος στόχος
ήταν να διεξαχθούν οι παγκύπριες
εξετάσεις με τέτοιο τρόπο ώστε να
μην υπάρχει καμία αμφισβήτηση
της ποιότητας των απολυτηρίων

που θα λάμβαναν οι τελειόφοιτοι.
Γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο καθυστέρησε και η ξεκάθαρη ανακοίνωση
των προθέσεων της κυβέρνησης.
Είχε βεβαίως δεχτεί την πίεση από
τον πρόεδρο να προχωρήσει στην
περιβόητη διάσκεψη, έστω κι αν
δεν είχε να πει τίποτα ουσιαστικό.

Οι πιέσεις και η οικονομία
Όμως οι ξαφνικές ανακοινώσεις
επαναλειτουργίας των σχολείων,
άνοιξαν το κεφάλαιο κατά πόσο κάτι
άλλο κρύβεται πίσω από αυτή την
απόφαση. Ο γενικός διευθυντής της
ΟΕΒ Μιχάλης Αντωνίου δημοσιοποίησε στα κοινωνικά δίκτυα επιστολή προς τους υπουργούς Υγείας,
Εργασίας και Οικονομικών που ζητούσε «άμεση ολοκλήρωση της αναγκαίας προεργασίας» για τη λειτουργία των σχολείων, καθώς χωρίς αυτή
είναι αδύνατο να αποκατασταθεί η
εύρυθμη διεξαγωγή της οικονομικής
δραστηριότητας. Η αλήθεια είναι
πως η επαναλειτουργία σχολείων
και η επαναδραστηριοποίηση της
οικονομίας, τέθηκε και στη σύσκεψη
των στενών συνεργατών του προέδρου την Τρίτη που πέρασε, με
όλους τους παρευρισκόμενους (Αβέρωφ Νεοφύτου, Νίκο Χριστοδουλίδη,
Κωνσταντίνο Πετρίδη, Κωνσταντίνο
Ιωάννου, Πρόδρομο Προδρόμου,
Νίκο Νουρή και Χάρη Γεωργιάδη)
να συναινούν στο άνοιγμα των σχολείων ομόφωνα. Μάλιστα, ο υπ. Οικονομικών κατά την τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού έκρουσε
τον κώδωνα του κινδύνου για την
πορεία της οικονομίας. Όλα αυτά
ενίσχυσαν την πεποίθηση πως οικονομικοί κύκλοι πίεσαν προς αυτή
την απόφαση.

Tο όλο ζήτημα ενδεχομένως να
μπορούσε να τύχει διαχείρισης,
αν το πρωί της Πέμπτης, το για
πολλούς υπερπροβεβλημένο
μέλος της επιστημονικής ομάδας Λεόντιος Κωστρίκης δεν
έβγαινε να εκφράσει αφενός
την έκπληξή του για την απόφαση επαναλειτουργίας όλων
των τάξεων και αφετέρου τις
επιφυλάξεις του για το εγχείρημα, υπογραμμίζοντας πως
είναι καθαρά πολιτική απόφαση. Αυτή ακριβώς η κίνηση,
ενίσχυσε τις αντιδράσεις εντός
της κοινωνίας, με πολλούς να
κάνουν λόγο για προχειρότητες
και άλλοι –κυρίως γονείς– για
εφαρμογή της ανοσίας της αγέλης με τα παιδιά να αποτελούν
τα πειραματόζωα. Καθόλου τυχαία η δήλωση του γ.γ. του
ΑΚΕΛ περί σκοπιμοτήτων. Όσο
όμως κι αν η Παιδεία αποτελούσε από την αρχή σημείο αντιπαράθεσης κυβέρνησηςΑΚΕΛ πιέζοντας το υπουργείο
για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, και άλλα κόμματα όπως
το ΔΗΚΟ και η Συμμαχία Πολιτών αυτή τη φορά μπήκαν
στον χορό και ήγειραν προβληματισμούς για το κατά πόσο το
σύνθημα της κυβέρνησης ότι
«η Κύπρος ακούει τους ειδικούς» μετατράπηκε μπροστά
στις οικονομικές φουρτούνες
σε εύηχα τσιτάτα για τα ξένα
ΜΜΕ. «Οι ειδικοί συμβουλεύουν, όμως, τις τελικές αποφάσεις τις παίρνει η κυβέρνηση» έλεγαν πάντως με νόημα
κύκλοι του Προεδρικού σημειώνοντας πως η κυβέρνηση θα
έχει και την τελική ευθύνη της
κρίσης. Οι ίδιοι κύκλοι απορρίπτουν πως αυτή η απόφαση
ελήφθη κατόπιν πιέσεων της
ΟΕΒ, αλλά για την ομαλή επιστροφή στην κανονικότητα,
όπως λένε.
Το κατά πόσο ο κ. Κωστρίκης
διαφωνούσε ανοικτά και πριν
από τις εξαγγελίες, είναι ένα ζήτημα που συζητείται εντόνως
μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις
του. Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η «Κ», είχε αναφέρει σε
διυπουργική συνάντηση πως
αν και η απόφαση είναι πολιτική
ο ίδιος θεωρούσε φρονιμότερο
να ανοίξουν τα σχολεία μόνο
για τους τελειόφοιτους. Τη θέση
για επαναλειτουργία όλων των
τάξεων στήριζε η κα Κολιού, η
οποία εκτιμούσε κατά τις συναντήσεις πως τα παιδιά δύσκολα κολλούν τον ιό και τον μεταφέρουν. Κύκλοι του Υπουργείου Υγείας πάντως αλλά και
του Προεδρικού σημείωσαν πως
στο έγγραφο που ετοίμασε η
διυπουργική τέθηκε το ζήτημα
επαναλειτουργίας όλων των τάξεων σε έγγραφο την 21η Μαΐου,
με όλα τα μέλη της επιστημονικής ομάδας να συναινούν. Ο
μόνος, ο οποίος δεν τοποθετήθηκε ήταν ο κ. Κωστρίκης, όμως
γνώριζε για τις σκέψεις της κυβέρνησης.
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ίναι πλέον γεγονός ότι 7.118
τελειόφοιτοι μαθητές των δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων θα βρεθούν ξανά πίσω στα
θρανία μετά από μια μεγάλη και
απροσδόκητη αποχή λόγω της πανδημίας. Πέραν από τις μεγάλες δυσκολίες της εξ αποστάσεως μάθησης, τις εξόφθαλμες αδυναμίες του
συστήματος, τους προβληματισμούς και τη μουρμούρα πολλών
μαθητών αλλά και γονιών, η κατά
τα άλλα κουτσουρεμένη ακαδημαϊκή χρονιά παρουσιάζει μεγάλες
ευκαιρίες που θα πρέπει ο κάθε τελειόφοιτος να εκμεταλλευτεί.
Κατ’ αρχάς φέτος η εξεταστέα
ύλη θα είναι σαφώς μειωμένη σε
σχέση με τις προηγούμενες χρονιές,
καθότι έχει αποφασιστεί ότι οι τελειόφοιτοι μαθητές θα αξιολογηθούν
μόνο σε όσα έχουν διδαχθεί εντός

Το μετέωρο βήμα των τελειόφοιτων μαθητών
των σχολικών αιθουσών. Παρόλο
που ο βαθμός δυσκολίας θα είναι
για όλους ο ίδιος, για κάποιους μαθητές ο μειωμένος όγκος της ύλης
(π.χ. στα Νέα Ελληνικά έχει παραλειφθεί η Λογοτεχνία/Λογοτεχνικό
Βιβλίο) μπορεί να κάνει μεγαλύτερη
διαφορά στη βαθμολογία της εξέτασης σε σχέση με άλλους.
Παράλληλα, μέσω της εξ αποστάσεως μάθησης οι τελειόφοιτοι
είχαν μια εξαιρετική ευκαιρία, άλλοι
σε μεγαλύτερο και άλλοι σε μικρότερο βαθμό, να καλύψουν τα κενά
που ενδεχομένως να είχαν αλλά
και να εμπεδώσουν τη διδαχθείσα
ύλη. Σε αυτό συνέτεινε το γεγονός
ότι κατά τη φετινή χρονιά οι μαθητές είχαν (και έχουν ακόμη μέχρι
τις εξετάσεις) ίσως περισσότερο
χρόνο για επανάληψη της ύλης
των τελικών εξετάσεων από κάθε

άλλη χρονιά στο παρελθόν. Ναι,
είναι αλήθεια ότι δεν υπήρχε ομοιομορφία στην επαναληπτική δουλειά που έγινε από το κάθε σχολείο
και από τον κάθε εκπαιδευτικό και
ότι κάποιοι δεν ανταποκρίθηκαν
στις απαιτήσεις των καιρών. Είναι,
όμως, επίσης αλήθεια ότι και αρκετοί μαθητές δεν εκμεταλλεύτηκαν τη χρυσή αυτή ευκαιρία των
επαναληπτικών μαθημάτων. Όσοι
όμως το έκαναν θα μπορέσουν σύντομα να γευτούν τους καρπούς των
κόπων τους.
Παράλληλα με τις παγκύπριες
εξετάσεις παρουσιάζεται μια ευκαιρία και για όσους μαθητές ενδιαφέρονται να εγγραφούν σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια του εξωτερικού και δεν κατέχουν το απαραίτητο πιστοποιητικό γνώσης της
αγγλικής γλώσσας. Είναι γνωστό

ότι με την ακύρωση των εξετάσεων
των IGCSE και την αναβολή των
εξετάσεων των IELTS, η πλειοψηφία
των πανεπιστημίων έχουν αποδεχτεί εναλλακτικούς τρόπους ικανοποίησης του κριτηρίου της καλής
γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Κάποιοι από αυτούς περιλαμβάνουν
την εξασφάλιση συγκεκριμένου
τελικού βαθμού στο μάθημα των
αγγλικών της Γ΄ Λυκείου, την επιτυχία σε διάφορες διαδικτυακές
εξετάσεις (Duolingo, IELTS Indicator, TOEFL IBT κ.ά.), που θεωρούνται από πολλούς χαμηλότερου
βαθμού δυσκολίας σε σχέση με τις
προαναφερθείσες εξετάσεις, καθώς
και τεστ αγγλικών που δημιουργήθηκαν από διάφορα πανεπιστήμια και προσφέρονται είτε διαδικτυακά είτε στα γραφεία των αντιπροσώπων τους στην Κύπρο.

Η καινούργια ακαδημαϊκή χρονιά ελλοχεύει μεγάλους κινδύνους,
αλλά και προκλήσεις για όλους τους
μαθητές που θα πετύχουν την ένταξή τους σε ιδρύματα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης. Εκτός από το συνηθισμένο χρόνο προσαρμογής τους
στο νέο τους περιβάλλον, η φετινή
φουρνιά θα παρουσιάσει ελλείψεις,
φυσική συνέπεια της φετινής δύσκολης αλλά πρωτίστως μειωμένης
διδακτικής ύλης σχολικής χρονιάς.
Τα πανεπιστήμια θα πρέπει να βοηθήσουν στην ομαλή ένταξη των
μαθητών αυτών στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση. Είναι γεγονός ότι έχει
ήδη ανακοινωθεί από πανεπιστημιακούς κύκλους η ενεργοποίηση
πρόσθετων διδακτικών πόρων προς
την κατεύθυνση αυτή αλλά, όπως
λέει και το αρχαίο γνωμικό του Αισώπου «συν Αθηνά και χείρα κίνει».

Το ίδιο περίπου ισχύει για τους μαθητές που θα σπουδάσουν σε αγγλόφωνα προγράμματα πανεπιστημίων του εξωτερικού. Τα μαθήματα για εκμάθηση της αγγλικής
γλώσσας έχουν διακοπεί για κάποιο
χρονικό διάστημα, αφήνοντας εξόφθαλμες αδυναμίες, οι εξετάσεις
των GCE A-Levels έχουν ακυρωθεί
(αλλά θα δοθούν βαθμοί για τους
μαθητές των ιδιωτικών σχολείων)
και οι μαθητές θα κληθούν να πορευτούν στο άγνωστο με βάρκα
την ελπίδα κατά τη νέα χρονιά με
σημαντικές αδυναμίες. Οι πιο καλοί
καπετάνιοι θα επιβιώσουν, ενώ άλλοι ενδέχεται να χαθούν στο πέλαγος.

Ο δρ Άδωνης Αμερικάνος είναι πρόεδρος
του Κυπριακού Συνδέσμου Εκπαιδευτικών Συμβούλων. adonis@tcs.com.cy
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Σε δίνη νέων
πιέσεων για «χρυσά»
διαβατήρια η Κύπρος








Αμερικανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εμφανίζονται ανήσυχοι με την
πορεία του κυπριακού
προγράμματος πολιτογραφήσεων. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις αυτό
που φαίνεται να μην περνά απαρατήρητο είναι η
δημόσια διαχείριση παραχώρησης διαβατηρίων
από τη Λευκωσία.

Δέκτης παρασκηνιακών αμερικανικών και ευρωπαϊκών
υποδείξεων η Λευκωσία για το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Η ενίσχυση του πλαισίου κριτηρίων
του προγράμματος πολιτογραφήσεων, τέλη του 2017 αρχές του 2018,
εκτόνωσε τις ασφυκτικές πιέσεις
που προκαλούσαν στη Λευκωσία
διεθνή δημοσιεύματα και όχι μόνο,
ωστόσο, το κυπριακό σχέδιο συνεχίζει να παραμένει υπό αυστηρή
«επιτήρηση», στο προσκήνιο αλλά
κυρίως στο παρασκήνιο. Μετά από
δύο χρόνια σχετικής νηνεμίας, πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι το όλο ζήτημα εξελίσσεται σε μόνιμο βραχνά
για την κυπριακή πλευρά, η οποία
σε κάποιες περιπτώσεις φαίνεται
να γίνεται και πάλι αποδέκτης των
διακριτικών υποδείξεων, στην καλύτερη των περιπτώσεων, για το
μέλλον του επενδυτικού προγράμματος. Ωστόσο, επί του θέματος, οι
έξωθεν νουθεσίες που φαίνεται να
υπάρχουν δεν είναι το μοναδικό ζήτημα που θα πρέπει να τύχει διαχείρισης σε πολιτικό επίπεδο.
Οι έξωθεν υποδείξεις, που φαίνεται να έχουν επιστρέψει προς τη
Λευκωσία, είναι το ένα σκέλος χειρισμού. Το άλλο αφορά το εσωτερικό
και τις διαφορετικές απόψεις που
φαίνεται να υπάρχουν για τις πολιτογραφήσεις, όχι στον χώρο της αντιπολίτευσης αλλά πέριξ του κυβερ-

νητικού στρατοπέδου. Απόψεις που
σε συγκεκριμένες περιπτώσεις έχουν
καταγραφεί δημόσια και ουσιαστικά
υποδεικνύουν πως στο συγκεκριμένο
θέμα η Κύπρος δεν είναι σε θέση
να αγνοεί την βασική παράμετρο
«του να είσαι αλλά και να πρέπει να
φαίνεται», λογική στην οποία κινήθηκε η αυστηροποίηση του πακέτου
κριτηρίων για τις πολιτογραφήσεις,
το οποίο συνεχίζει να υφίσταται.
Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις,
εμφανίζεται να υπάρχει διάσταση
απόψεων σε επίπεδο διαμόρφωσης
του πλαισίου των πολιτογραφήσεων,
κάτι που ωστόσο δεν επιβεβαιώνεται
επί του παρόντος.

Οι Αμερικάνοι
Για το κυπριακό πρόγραμμα πολιτογραφήσεων έντονο ενδιαφέρον
φαίνεται να επιδεικνύεται από την
Ουάσιγκτον, ενδιαφέρον, το οποίο
έρχεται να προστεθεί σε αυτό που
ήδη επιδεικνύεται από τις Βρυξέλλες.
Κυβερνητική πηγή με την οποία μίλησε η «Κ» έλεγε πως οι Αμερικάνοι
το τελευταίο διάστημα δείχνουν μεγαλύτερη προσοχή στις κυπριακές
πολιτογραφήσεις απ’ ό,τι στο παρελθόν. Η ίδια πηγή σημείωνε πως
μετά το 2013, όταν το πρόγραμμα
πήρε την τελική μορφή του, οι ΗΠΑ
κατά διαστήματα, στο παρασκήνιο

και με διακριτικότητα έδειχναν να
τις ενδιαφέρουν περιπτώσεις πολιτογραφήσεων και όχι το καθαυτό
πρόγραμμα. Η προσοχή, όπως σημείωνε η ίδια πηγή, επικεντρωνόταν:
-Στην προσπάθεια ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, μέσω της απόκτησης κυπριακών διαβατηρίων.
-Σε περιπτώσεις Ρώσων ολιγαρχών
και ειδικότερα του περιβάλλοντος
του Βλαντιμίρ Πούτιν.
-Για υλοποίηση της πολιτικής των
ΗΠΑ στις σχέσεις της με τη Μόσχα.
Στο πνεύμα αυτό οι παραινέσεις
Αμερικανών αξιωματούχων, όπως
τονίζεται, ήταν διακριτικές-φιλικές,
χωρίς ιδιαίτερες πιέσεις. Απέναντι
στις φιλικές αμερικάνικες υποδείξεις,
η πολιτική της Λευκωσίας ήταν οι
κινήσεις καθησυχασμού όποιων και
σε οποιαδήποτε μορφή ανησυχιών
εκφραζόντουσαν. Μια χαρακτηριστική περίπτωση, όπως αναφέρεται,
είναι αυτή του Ρώσου μεγιστάνα
και του περιβάλλοντος του Ρώσου
προέδρου, Όλεγκ Ντεριπάσκα, ο
οποίος συμπεριλαμβάνεται στο κατάλογο των αμερικανικών κυρώσεων
και στον οποίο δόθηκε κυπριακό
διαβατήριο μέσω του προγράμματος
πολιτογραφήσεων. Η απόφαση της
κυπριακής κυβέρνησης να συμπεριλάβει τη συγκεκριμένη περίπτωση

Οι υποδείξεις από πλευράς ΗΠΑ φαίνεται να εκφράζονται επί του παρόντος,

σε παρασκηνιακό επίπεδο. Η επίσημη τοποθέτηση της αμερικάνικης πρεσβείας στη Λευκωσία στην «Κ» είναι πως δεν γνωρίζει για επίσημες επαφές.
με τις υπόλοιπες προβληματικές,
λέγεται πως ικανοποίησε την αμερικάνικη πλευρά, προλαβαίνοντας
ενδεχόμενες άλλες δυσάρεστες εξελίξεις.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ
Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα
πληθαίνουν οι πληροφορίες πως η
αμερικάνικη πλευρά και πάλι έχει
στρέψει την προσοχή της στο κυπριακό πρόγραμμα πολιτογραφήσεων. Χαρακτηριστικά αυτό το οποίο
λέγεται σε πολιτικούς κύκλους, κοντά
στην κυβέρνηση, είναι «πως μετά
τους Ευρωπαίους έχουμε και τους
Αμερικάνους τώρα». Συγκεκριμένα
αυτό το οποίο υποστηρίζεται, εντόνως σε κύκλους κοντά στο πρόγραμμα πολιτογραφήσεων είναι πως το
τελευταίο διάστημα παρατηρείται
μια αυξητική τάση στις διακριτικές
υποδείξεις Αμερικανών αξιωματούχων, προς τη Λευκωσία. Όπως λέγεται «υπάρχει μια κινητικότητα για
το πρόγραμμα των διαβατηρίων. Οι
Αμερικάνοι, ναι, έχουν στείλει κάποια

μηνύματα ότι ενδεχομένως να αλλάξει η πολιτική τους για να είμαστε
πιο αυστηροί. Τα μηνύματα δεν είναι
σε επίσημο επίπεδο». Η «Κ» ζήτησε
επίσημη τοποθέτηση από την πρεσβεία των ΗΠΑ, στο ερώτημα αν
για το θέμα των πολιτογραφήσεων
υπήρξε οποιαδήποτε επαφή ή αν
συζητήθηκε το θέμα με την κυπριακή κυβέρνηση. Η απάντηση της
αμερικάνικης διπλωματικής αποστολής ήταν η ακόλουθη: «Δεν έχουμε υπόψη οποιεσδήποτε πρόσφατες
συνομιλίες, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κυπριακής Δημοκρατίας
(ROC) αναφορικά με αυτό το ζήτημα.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εκφράσει τις ανησυχίες τους, προηγουμένως, σε αξιωματούχους της
Κυπριακής Δημοκρατίας (ROC)».
Όπως προκύπτει από την επίσημη τοποθέτηση, το συγκεκριμένο
θέμα δεν απασχόλησε τις δύο χώρες
σε επίσημο επίπεδο, ενισχύοντας
τα όσα υποστηρίζονται για παρασκηνιακές υποδείξεις. Επίσης επιβεβαιώνεται πως οι ΗΠΑ παρακο-

λουθούσαν το κυπριακό πρόγραμμα,
εκφράζοντας ανησυχίες χωρίς να
διευκρινίζεται εάν οι ανησυχίες
αυτές συνεχίζουν να υπάρχουν.

Οι Βρυξέλλες
Περισσότερο εμφανής είναι η εικόνα που υπάρχει, σε επίπεδο Ε.Ε.
για το πρόγραμμα των πολιτογραφήσεων με τη στενή παρακολούθηση, όχι μόνο της Κύπρου αλλά της
Μάλτας και της Βουλγαρίας με την
αποστολή, μάλιστα, σχετικής επιστολής την 1η Απριλίου, που δεν
είναι η μοναδική, όπως επίσημα ανακοινώθηκε από την Κομισιόν. Οι δημόσιες υποδείξεις του αρμοδίου εκπροσώπου της Κομισιόν Κρίστιαν
Βίγκαντ αποκαλύπτουν το κλίμα που
επικρατεί στις Βρυξέλλες για τα προγράμματα πολιτογραφήσεων, ανάμεσα σε αυτά και το κυπριακό. Χωρίς
να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν τόνισε με
νόημα τις «υποχρεώσεις (των κρατών
μελών) ως προς το κοινοτικό δίκαιο
και ειδικά τα ζητήματα ασφαλείας
που ενέχουν τα εν λόγω προγράμματα». Στη Λευκωσία πηγές με γνώση
έλεγαν στην «Κ» πως «σε ευρωπαϊκό
επίπεδο ποτέ δεν τέθηκε θέμα για
το πρόγραμμα. Οι υποδείξεις που
υπήρχαν προέρχονταν από διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

«Προβληματική» διαχείριση του προγράμματος πολιτογραφήσεων
Η άλλη όψη του νομίσματος στις
πολιτογραφήσεις, αφορά το εσωτερικό σκηνικό και την πολιτική
διαχείριση των συχνά πυκνά αρνητικών αναφορών που προέρχονται εκτός Κύπρου. Εδώ, όπως σαφέστατα προκύπτει, φαίνεται να
υπάρχουν δύο διαφορετικές σκέψεις
πολιτικής επί των πολιτογραφήσεων,
όχι προς το ζητούμενο και τα οφέλη,
αλλά προς υπερπήδηση των εμποδίων που παρουσιάζονται. Αντίληψη
που φαίνεται να υπήρχε από την
εκκίνηση του προγράμματος, από
την παρούσα κυβέρνηση που στην
πορεία σχηματοποιήθηκε με την
υιοθέτηση αυστηρότερων κριτηρίων
για την παραχώρηση «χρυσών» διαβατηρίων. Αυτό το οποίο φαίνεται
να γίνεται κατανοητό, υπό τις πα-

ρούσες συνθήκες, είναι πως μερίδα
παραγόντων πλησίον στο κυβερνητικό στρατόπεδο φαίνεται να εντοπίζουν προβληματικά σημάδια
στη διαχείριση του προγράμματος
χωρίς, ωστόσο, όπως τονίζεται, να
έχει διαφοροποιηθεί το αναθεωρημένο πλαίσιο κριτηρίων. «Εάν χαλαρώσουν ή δεν τηρηθούν ή δεν
εφαρμοσθούν οι αυστηρές διαδικασίες ελέγχου των αιτητών θα τους
βρούμε μπροστά μας», είναι η ανησυχία που εκφράζεται. Αναφορές
που σαφέστατα στρέφονται κατά
του Υπουργείου Εσωτερικών και
τις πρόσφατες αναφορές του Νίκου
Νουρή, ως αντίδραση στα όσα υποδεικνύονται από Ε.Ε. Θέτοντας ξεκάθαρα ζήτημα διαχείρισης του
προγράμματος, ακόμα και παρά-

H προσωπική θέση του Νίκου Νουρή

σε συνέντευξή του στην «Κ» στις
25/12/2019 είναι πως το πρόγραμμα
πρέπει να συνεχισθεί.

γοντες πλησίον της κυβέρνησης
εμφανίζονται να διαφωνούν με ενδεχόμενη χαλάρωση του πλαισίου
αλλά και του χειρισμού από το ΥΠΕΣ.
Εδώ μάλιστα εκφράζονται αμφιβολίες για την ακολουθούμενη πολιτική
που αγγίζει ακόμα και το Προεδρικό.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα που
εν πολλοίς αποκαλύπτει και τη διαχρονική διαφορετική διαχείριση,
ανάλογων πιέσεων αποτελεί η περίπτωση του Ρώσου Όλεγκ Ντεριπάσκα για την οποία αρχικά λέγεται
πως υπήρχε μια αμφιταλάντευση.
Η μια πλευρά, όπως αφήνεται να
νοηθεί, υποστήριζε πως έπρεπε να
παρθούν δραστικά μέτρα, προκειμένου να φανεί πως η Κύπρος εννοεί
αυτά τα οποία λέει για το πρόγραμμα,
και η άλλη υποστήριζε πως οι πο-

λιτογραφήσεις θα υποστούν ζημιά.
Τελικά, το Υπουργικό Συμβούλιο
αποφάσισε να εντάξει και την περίπτωση αυτή στις υπόλοιπες των
προβληματικών.

Το Υπ. Εσωτερικών
Η «Κ» ζήτησε από το Υπουργείο
Εσωτερικών επίσημη τοποθέτηση,
επί του προγράμματος πολιτογραφήσεων και σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι σχετικές διεργασίες,
ωστόσο, μέχρι την ώρα που έκλεινε
το φύλο της εφημερίδας (Παρασκευή
μεσάνυχτα) δεν υπήρξε απάντηση.
Η προσωπική θέση του υπουργού
Εσωτερικών Νίκου Νουρή επί του
προγράμματος των πολιτογραφήσεων, όπως αυτή καταγράφηκε σε
συνέντευξή του στην «Κ» στις

25/12/2019, είναι πως τυχόν τερματισμός του προγράμματος θα έστελνε λανθασμένα μηνύματα. «… κατά
την εκτίμησή μου, εάν προχωρήσουμε σε αναστολή του προγράμματος, είναι ωσάν να ομολογούμε
ότι φτιάξαμε μια μηχανή παραγωγής
υπηκοοτήτων για να υπηρετήσουμε
κάποιους συγκεκριμένους σκοπούς».
Για το ίδιο θέμα έκανε λόγο για υπέρμετρη φασαρία και κριτική εναντίον
της κυβέρνησης τονίζοντας. «Ωστόσο και σήμερα υπάρχει λάθος στον
τρόπο με τον οποίο πολιτευόμαστε
στο πρόγραμμα. Θεωρώ πως τα νέα
κριτήρια μπορούσε να μην ήταν
τόσο αυστηρά, όπως ενδεχόμενα
και το 2011 δεν υπήρχε η εμπειρία
του προγράμματος να μπορούσαν
τα κριτήρια να ήταν πιο αυστηρά».
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ι σκέψεις των τελευταίων
εφιαλτικών μηνών είναι πολλές. Κατ’ αρχάς ανησυχούμε
για την υγεία μας, το πρώτιστο αγαθό. Γι’ αυτό η υγεία ήταν και η προτεραιότητα που πολύ σωστά έθεσε
το κράτος τους πρώτους αυτούς
μήνες της πανδημίας. Και εμείς οι
πολίτες με πειθαρχία ακολουθήσαμε
τις οδηγίες των ειδικών, και τα καταφέραμε. Κλεισμένοι στα σπίτια
μας, σκεφτόμαστε επίσης τις οικονομικές επιπτώσεις που θα έχει η
πανδημία στον τόπο μας. Ακόμα
είναι ζωντανή στη μνήμη μας η
προηγούμενη κρίση και οι επιπτώσεις που είχε στην οικονομία και
στη ζωή της πλειοψηφίας των ανθρώπων και στις ανισότητες που
δημιούργησε.
Σήμερα, εντούτοις, πρέπει να
μας απασχολούν και οι επιπτώσεις
που θα έχει στα παιδιά μας το κλείσιμο για τρεις μήνες των σχολείων.
Διερωτώμαι τι ποσοστό παιδιών είχαν τη δυνατότητα να συνεχίσουν
τα μαθήματά τους ή τουλάχιστο να
ασχοληθούν με τη βοήθεια των γονιών τους με κάτι εποικοδομητικό
και επιμορφωτικό από το σπίτι; Πό-

Η παιδεία διαβατήριο για το μέλλον
σοι γονείς είχαν τη δυνατότητα ή
τη διάθεση να τηρήσουν με τα παιδιά τους ένα πρόγραμμα και μια
καθημερινή ρουτίνα που θα περιλάμβανε το διάβασμα, τις επαναλήψεις ή έστω την ασχολία με πνευματικά παιγνίδια;
Έχουν όντως δωρίσει τάμπλετ
για τα παιδιά πολλοί οργανισμοί,
και τους ευχαριστούμε. Πόσα παιδιά,
όμως, είχαν τη δυνατότητα να τις
χρησιμοποιήσουν; Πόσες οικογένειες διέθεταν Wi Fi; Πόσα παιδιά
της ίδιας οικογένειας ήταν αναγκασμένα να μοιράζονται την ίδια
συσκευή; Πόσοι δάσκαλοι είχαν
την εμπειρία να διδάξουν εξ αποστάσεως; Πολύ φοβάμαι ότι η μεγάλη πλειοψηφία των παιδιών μας
έμειναν μακριά από το σύστημα.
Συνήθισαν σε μια διαφορετική ζωή
μακριά από το σχολείο. Τα αποτελέσματα στο μυαλό των παιδιών
μπορεί να είναι καταστροφικά. Έχει
αποδειχτεί ότι το κλείσιμο των σχολείων, έστω και για σύντομο χρονικό
διάστημα, επηρεάζει αρνητικά τις
ευκαιρίες του παιδιού στο μέλλον.
Για παράδειγμα, μια μελέτη που
έγινε στην Αμερική σε σχέση με








Θα πρέπει το κράτος, το
Υπ. Παιδείας, οι δάσκαλοι και οι γονείς να συνεργαστούν εποικοδομητικά για να επιφέρουν τις
απαιτούμενες αλλαγές.
τις επιπτώσεις του κλεισίματος ορισμένων σχολείων, εξαιτίας κακοκαιρίας, έδειξε ότι τα παιδιά αυτών
των σχολείων δεν τα πήγαν καθόλου
καλά στις εξετάσεις. Φανταστείτε,
λοιπόν, για σχολεία που μένουν
κλειστά για τρεις μήνες…
Άλλο επακόλουθο του κλεισίματος των σχολείων είναι και οι ανισότητες που θα δημιουργηθούν.
Από τη μία έχουμε τα παιδιά που
φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία που
ξεκίνησαν από την πρώτη κιόλας
βδομάδα τα μαθήματα διαδικτυακά,
τηρώντας και μια ρουτίνα ή παιδιά
που είχαν γονείς μορφωμένους και
σε θέση να τα βοηθήσουν με τα
μαθήματα στο σπίτι. Από την άλλη,
ένας πολύ μεγάλος αριθμός παιδιών

δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα και
έμειναν εντελώς εκτός του εκπαιδευτικού συστήματος. Φυσικά, αυτό
δεν συμβαίνει μόνο στην Κύπρο.
Για παράδειγμα, σύμφωνα με έρευνα
που έγινε στο Η.Β., πέραν των μισών
μαθητών ιδιωτικών σχολείων κάνουν μάθημα εξ αποστάσεως ενώ
μόνο ένα στα πέντε παιδιά των δημόσιων σχολείων έχουν αυτή την
ευκαιρία. Αντίθετα, στη Φινλανδία
και στη Ν. Κορέα, που θεωρούμε
πρότυπα στο θέμα της εκπαίδευσης,
τότε μόνο ξεκίνησαν τη διαδικτυακή
εκπαίδευση, όταν βεβαιώθηκαν ότι
όλα τα παιδιά ήταν σε θέση να συμμετάσχουν και όταν βεβαιώθηκαν
ότι οι δάσκαλοι μπορούσαν να ανταποκριθούν.
Η απομάκρυνση των παιδιών
από το σύστημα, που αναφέρθηκα
πιο πάνω, φοβάμαι θα οδηγήσει
και σε αύξηση του ποσοστού της
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου κάτι που καταπολεμήσαμε
με σθένος στην Ε.Ε. την τελευταία
δεκαετία, στην Κύπρο μάλιστα καταφέραμε να τη μειώσουμε.
Θα μου πείτε μα τι γίνεται με
τους κινδύνους που ελλοχεύουν

για την υγεία με το άνοιγμα των
σχολείων; Δεν είμαι ειδικός αλλά
διαβάζω και ακούω ότι είναι σπάνιο
να μολυνθούν τα παιδιά από τον
κορωνοϊό και σπάνιο να τον μεταδώσουν. Η Οργάνωση ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) που συμβουλεύει
την Ε.Ε. για θέματα δημόσιας υγείας,
είπε πριν από μερικές μέρες: «Θεωρούμε απίθανο τα παιδιά να μεταδώσουν στους ενήλικες τον ιό».
Εντούτοις, το κράτος θα πρέπει να
λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα
και για την προστασία των παιδιών,
αλλά και των δασκάλων. Πιστεύω
ότι η επιστημονική ομάδα, που μέχρι σήμερα βοήθησε να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία την κρίση, θα
συμβουλεύσει και στην περίπτωση
των σχολείων και θα πρέπει να τους
εμπιστευθούμε.
Πιστεύω ότι το άνοιγμα των σχολείων, με την ταυτόχρονη λήψη
όλων των προστατευτικών μέτρων,
επιβάλλεται. Τα δύσκολα, φυσικά,
έπονται. Το επίπεδο της εκπαίδευσής μας δεν ήταν και το καλύτερο.
Πολύ φοβάμαι ότι αυτή η κρίση θα
αφήσει το αρνητικό της αποτύπωμα.

Θα μπορούσε, όμως, και θα πρέπει
να χρησιμοποιηθεί η κρίση και οι
εμπειρίες από αυτή, ως εφαλτήριο
για δράση. Θα πρέπει το κράτος,
το Υπουργείο Παιδείας, οι δάσκαλοι
και οι γονείς να συνεργαστούν εποικοδομητικά για να επιφέρουν τις
απαιτούμενες αλλαγές. Από την
εποχή που ήμουν Επίτροπος είχα
προτρέψει, μαζί με την Επίτροπο
Kroes,τα κράτη- μέλη να δώσουν
έμφαση στην τεχνολογία και στην
εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Φυσικά,
τίποτα δεν αντικαθιστά τη διά ζώσης εκπαίδευση που θα δώσει ο
δάσκαλος στο παιδί, αλλά ζούμε
στην ψηφιακή εποχή και η κρίση
του Covid-19 απόδειξε την αναγκαιότητα του να μπορούμε με ευχέρεια να χρησιμοποιούμε τη νέα
τεχνολογία. Η τεχνολογία δεν θα
αντικαταστήσει τον δάσκαλο, αλλά
θα τον ενδυναμώσει για να μπορέσει
να επιτελέσει καλύτερα το λειτούργημά του. Ας μη μείνουμε στα λόγια.
Ας προχωρήσουμε σε πράξεις.

Η κα Ανδρούλα Βασιλείου είναι πρώην
Επίτροπος της Ε.Ε. για την Παιδεία, τον
Πολιτισμό και τη Νεολαία.

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η ΤΑ
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Δόθηκαν αυστηρές οδηγίες για τα σχολεία

Η δρ Μαρία Κολιού μιλάει στην «Κ», εξηγεί το πώς αποφασίστηκε η επιστροφή των μαθητών στις τάξεις και απαντά στις ανησυχίες
Συνέντευξη στον ΓΙΑΝΝΟ ΛΥΤΡΑ

Το θέμα της επιστροφής των μαθητών στα σχολεία το επόμενο διάστημα αποτελεί το αντικείμενο συζήτησης των τελευταίων ημερών.
Η ανησυχία που εκφράζεται από
τους γονείς, τους μαθητές και τους
εκπαιδευτικούς μπορεί να θεωρηθεί
εύλογη, αλλά τα επιδημιολογικά
δεδομένα στην Κύπρο φαίνεται ότι
επιτρέπουν την επαναλειτουργία
των σχολείων. Τίθενται, ωστόσο,
αυστηρές προϋποθέσεις, ενώ υπάρχει και το ενδεχόμενο οι συστάσεις
της Συμβουλευτικής Επιστημονικής
Επιτροπής το επόμενο διάστημα
να κινηθούν προς την εντελώς αντίθετη κατεύθυνση, αν ανατραπεί
η θετική εικόνα των τελευταίων
ημερών. Η δρ Μαρία Κολιού, μέλος
της ομάδας των επιστημόνων, μιλάει στην «Κ» και εξηγεί τους λόγους, αλλά και τον τρόπο που ελήφθησαν οι αποφάσεις για τα σχολεία. Εξηγεί ότι έχουν δοθεί αυστηρές οδηγίες για τη σωστή καθαριότητα των χώρων και την επίβλεψη των παιδιών, ενώ η επιστροφή πρώτα των μαθητών της Γ΄ Λυκείου θα δώσει μια εικόνα για τα
επόμενα βήματα.







«Αν μετά το πέρας των δύο
πρώτων εβδομάδων από
την εφαρμογή του πλάνου χαλάρωσης κριθεί ότι
δεν πρέπει να επαναλειτουργήσουν τα σχολεία,
εμείς, μπορούμε να τοποθετηθούμε αρνητικά».
–Υπήρξαν δύο ειδών τοποθετήσεις σχετικά με την πρόταση
της επιστημονικής ομάδας για
το άνοιγμα των σχολείων. Αφ’
ενός, ότι είχατε ως επιτροπή εκπλαγεί με την πολιτική απόφαση
και, αφ’ ετέρου, ότι στις προτάσεις σας συμπεριλαμβανόταν η
επαναλειτουργία τους…
–Όταν μας ζητήθηκε ως ομάδα
να σχεδιάσουμε μια πολιτική ανοίγματος των διαφόρων υπηρεσιών
και τομέων της οικονομίας, είχαμε
προβεί σε συγκεκριμένες εισηγήσεις, αλλά ταυτόχρονα ζητήσαμε
από την πολιτική ηγεσία να μας
δώσει κατευθύνσεις ως προς το
ποιους τομείς θεωρούν πιο βασικούς για την οικονομία, για να μπορέσουμε να το συνδυάσουμε με τα
κατάλληλα μέτρα προστασίας. Ως
εκ τούτου, μας εστάλη ένα έγγραφο
από το Υπουργείο Οικονομικών σε
συνεργασία και με άλλα υπουργεία.

Η Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή τοποθετήθηκε και εξέφρασε από-

ψεις και επιφυλάξεις επί των προϋποθέσεων επαναλειτουργίας των σχολείων, με τη βασικότερη να αφορά τους επιδημιολογικούς δείκτες, σύμφωνα με
την δρα Κολιού.
Στο έγγραφο συμπεριλαμβανόταν
και το άνοιγμα των σχολείων. Στην
πρώτη φάση άρσης μέτρων τοποθετείτο η επιστροφή των μαθητών
της Γ΄ Λυκείου και στη δεύτερη
φάση η επιστροφή μαθητών και
άλλων τάξεων. Η Συμβουλευτική
Επιστημονική Επιτροπή τοποθετήθηκε και εξέφρασε απόψεις και
επιφυλάξεις επί των προϋποθέσεων
επαναλειτουργίας των σχολείων.
Η βασικότερη προϋπόθεση είναι
να είμαστε εντάξει με τους επιδημιολογικούς δείκτες μέχρι τότε.
Πράγματι, όμως, οι ανακοινώσεις
αφορούν περισσότερα απ’ όσα είχε
προτείνει η επιστημονική ομάδα.
–Πώς διαφυλάσσεται η ασφάλεια
των παιδιών, των εκπαιδευτικών
και των γονέων, με την επαναλειτουργία, πλέον, όλων των
βαθμίδων της εκπαίδευσης;
–Η προσωπική μου άποψη είναι
όπως ανοίξουν σταδιακά. Πρώτα,

βέβαια, θα επιστρέψουν οι μαθητές
της Γ΄ Λυκείου, απ’ όπου θα αντλήσουμε εμπειρίες. Βέβαια, πρόκειται για μεγάλα παιδιά, τα οποία
μπορούν να τηρήσουν τα μέτρα
κοινωνικής αποστασιοποίησης και
ατομικής υγιεινής. Μέχρι τότε,
υπάρχει χρόνος για να αξιολογηθεί
η πρώτη φάση της σταδιακής άρσης
μέτρων, αλλά και για να διαπιστωθούν τα προβλήματα και οι αδυναμίες των σχολείων. Αν μετά το
πέρας των δύο πρώτων εβδομάδων
από την εφαρμογή του πλάνου χαλάρωσης κριθεί ότι δεν πρέπει να
επαναλειτουργήσουν τα σχολεία,
εμείς, ως επιστημονική ομάδα, μπορούμε να τοποθετηθούμε αρνητικά.
–Η αγωνία εκπαιδευτικών και
γονέων αφορά και στο πώς θα
γίνει κατορθωτός ο έλεγχος των
παιδιών μικρότερων ηλικιών…
–Τα παιδιά είναι αυθόρμητα και

θα είναι πολύ δύσκολο να ελέγχονται, ειδικότερα οι μαθητές προδημοτικής και νηπιαγωγείου. Θα πρέπει το κάθε παιδί ξεχωριστά να επιβλέπεται. Και πάλι, όμως, τα παιδιά
έχουν το χαρακτηριστικό να δοκιμάζουν με όλες τους τις αισθήσεις
το καθετί που υπάρχει στον χώρο
τους, όπως τα παιχνίδια που υπάρχουν σε ένα νηπιαγωγείο. Στο Δημοτικό Σχολείο, ωστόσο, τα παιδιά
είναι πάρα πολύ εκπαιδεύσιμα και
πολλές φορές επιδεικνύουν μια
ωριμότητα που δεν χαρακτηρίζει
ούτε ακόμα και τους ενήλικες. Παράλληλα, σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσουν οι επισκέπτριες υγείας, οι ιατροί της Σχολιατρικής Υπηρεσίας Κύπρου, ενώ θα εκπαιδευτούν κατάλληλα και οι δάσκαλοι.
–Υπάρχει ανησυχία σε σχέση
με τους χώρους υγιεινής των
σχολείων, όπως οι τουαλέτες
και τα αποδυτήρια. Ποια είναι
τα μέτρα που πρέπει να τηρούνται σε αυτούς;
–Το θέμα της χρήσης των αποχωρητηρίων χρειάζεται πολλή επίβλεψη, καθώς ο ιός όπως γνωρίζουμε αποβάλλεται στα κόπρανα.
Οι οδηγίες προς τις υπηρεσίες καθαρισμού είναι εξαιρετικά αυστηρές. Δεν πρέπει να πηγαίνει ένα
παιδί μετά από άλλο χωρίς να έχει
καθαριστεί προηγουμένως η τουαλέτα και όταν χρησιμοποιείται το
καζανάκι, πρέπει να είναι κλειστό
το καπάκι της τουαλέτας. Πρέπει
να χρησιμοποιείται η χλωρίνη για
τον καθαρισμό των χώρων υγιεινής,
ενώ ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να
δοθεί και στα πόμολα και τα παιδιά
μικρών ηλικιών πρέπει να επιβλέπονται. Επίσης, τα παιδιά θα βγαίνουν σε τελείως διαφορετικές ώρες
για διάλειμμα, θα επιβλέπονται από
τους εκπαιδευτικούς ώστε να μην
έρχονται σε στενή επαφή μεταξύ
τους, στις τάξεις θα προσέρχονται
μόνο 12 παιδιά, ενώ σημαντικό
ρόλο θα διαδραματίσουν και τα
ωράρια διδασκαλίας. Είναι πάρα
πολύ σημαντικός ο έλεγχος αυτής
της φάσης, ενώ έχουν διατεθεί και
20 χιλιάδες τεστ, τα οποία θα γίνουν
δειγματοληπτικά σε εκπαιδευτικούς
και μαθητές, κατόπιν έγκρισης των
γονέων τους, πάντοτε. Επίσης,
έχουν ήδη δοθεί οδηγίες για το
πώς θα απολυμανθούν οι χώροι
των σχολείων, πριν από την υποδοχή των μαθητών και των εκπαιδευτικών, και ήδη οι εργασίες έχουν
γίνει σε πολλά σχολεία. Με το άνοιγμα των σχολείων πρέπει να υπάρχει
συνεχής διάλογος με τους εκπαιδευτικούς, ώστε να διαπιστωθούν
τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν για να αντιμετωπιστούν εγκαίρως.

Από τα 800 κρούσματα
μόνο το 6% ήταν παιδιά
–Ποιος είναι ο κίνδυνος να μολυνθούν τα παιδιά από τη νόσο
COVID-19 και ποιος είναι ο κίνδυνος να τη μεταδώσουν;
–Ακόμα δεν είναι γνωστό σε
ποιο βαθμό τα παιδιά μεταδίδουν
τη νόσο. Εκείνο το οποίο γνωρίζουμε είναι το ότι δεν έχει ουσιαστικά περιγραφεί μέχρι στιγμής
η μετάδοσή της από παιδάκι προς
ενήλικα, οπότε δεν γνωρίζουμε
την έκταση που θα μπορούσε να
έχει, αφού είναι κάτι το οποίο ακόμα μελετάται. Όσον αφορά τον
κίνδυνο να νοσήσει παιδί, είναι
σαφές, από την τεράστια εμπειρία
που έχουμε αποκομίσει μέχρι σήμερα μέσω διαφόρων άλλων χωρών, ότι τα παιδιά νοσούν πιο
ήπια, αλλά και λιγότερο από τους
ενήλικες. Ένα χαρακτηριστικό
παράδειγμα –βάσει και της δικής
μας εμπειρίας– είναι το ότι από
τους 800 και πλέον επιβεβαιωμένους ασθενείς στην Κύπρο, μόλις
το 6% ήταν παιδιά. Σε άλλες χώρες,
τα ποσοστά των παιδιών είναι
ακόμα χαμηλότερα, ωστόσο στην
Κύπρο ρόλο διαδραματίζει και η
εντατική ιχνηλάτηση και οι δειγματοληψίες που διενεργούνται.
–Στην Κύπρο η επιδημιολογική
εικόνα εξελίσσεται πολύ καλά.
Ωστόσο, η επαναδραστηριοποίηση τομέων της οικονομίας,
οι περισσότερες μετακινήσεις
και συναναστροφές, σε ποιο
βαθμό μπορούν να ανατρέψουν
την κατάσταση;
–Σίγουρα δεν περιμένουμε ότι
θα παραμείνουμε στα πολύ χαμηλά ποσοστά που καταγράφονται αυτή την περίοδο, αλλά δεν
είναι και φυσιολογική κατάσταση
η παραμονή στα σπίτια μας. Κάποια στιγμή θα βγαίναμε, αλλά ο
ιός θα ήταν εκεί και θα μας περίμενε. Άρα, το πιο σωστό είναι να
βγούμε με ελεγχόμενα σταδιακά
βήματα, δηλαδή η σταδιακή αποκλιμάκωση των μέτρων είναι πολύ
σωστή στρατηγική στη φάση αυτή, όπως έχουν κάνει κι άλλες χώρες. Ιδιαίτερα η Ελλάδα, την οποία
ακολουθούμε κατά πόδας, έχει
μια πολύ επιτυχημένη πολιτική
στον περιορισμό της πανδημίας,
αλλά και στον τρόπο άρσης των
περιοριστικών μέτρων.
–Προηγουμένως, πολλοί παππούδες και γιαγιάδες αναλάμβαναν την επίβλεψη των παιδιών, όταν οι γονείς εργάζονταν. Πλέον, με την επιστροφή

των γονέων στην εργασία τους
και την επαναλειτουργία των
σχολείων, τι πρέπει να ισχύει;
–Σίγουρα, οι παππούδες πρέπει
να κρατηθούν έξω από αυτό. Κατά
την άποψή μου, το κράτος πρέπει
να φροντίσει, ώστε ένας τουλάχιστον εκ των γονέων να έχει ευέλικτο ωράριο, ώστε να μπορεί να
επιβλέπει τα παιδιά, αλλά και να
τα μεταφέρει και να παραλαμβάνει
από το σχολείο, τις ημέρες που
θα πηγαίνουν. Ο κίνδυνος για
τους ηλικιωμένους εξακολουθεί
να υπάρχει και ως επιτροπή έχουμε δώσει ξεκάθαρες οδηγίες: χαλαρώνουν κάποια μέτρα, αλλά τις
ευάλωτες ομάδες συνεχίζουμε να
τις προστατεύουμε, μέχρι να υπάρξει ένα εμβόλιο.







Όσον αφορά τον κίνδυνο να νοσήσει παιδί, είναι σαφές, από την τεράστια εμπειρία που
έχουμε αποκομίσει μέχρι σήμερα μέσω διαφόρων άλλων χωρών, ότι
τα παιδιά νοσούν πιο
ήπια, αλλά και λιγότερο
από τους ενήλικες.
–Έχοντας περάσει στην επόμενη
φάση της πανδημίας, φαίνεται
να οδεύουμε προς εξασθένησή
της το καλοκαίρι, αλλά επανεμφάνισής της τον χειμώνα;
–Αυτό έχουν πει πολύ σημαντικοί επιδημιολόγοι στο εξωτερικό,
αλλά το πώς θα γίνει στην πραγματικότητα κανείς δεν μπορεί να
το ξέρει. Αυτό το ενδεχόμενο
υπάρχει, όπως και το να επιστρέψει η πανδημία παράλληλα με
την έξαρση της γρίπης και τότε
θα έχουμε πρόβλημα. Μια από
τις συστάσεις της επιστημονικής
επιτροπής είναι να γίνει εκτεταμένα ο εμβολιασμός κατά της γρίπης φέτος, δηλαδή, εκτός των ευπαθών ομάδων που εμβολιάζονταν κάθε χρόνο μέχρι σήμερα, το
εμβόλιο να λάβουν και άλλες ομάδες του πληθυσμού, όπως τα παιδιά κάτω των πέντε ετών και άνω
των έξι μηνών. Τόσο η νόσος COVID-19, όσο και η γρίπη, είναι δυνητικά επικίνδυνες ασθένειες και
δεν θέλουμε να συμπέσουν.

ΑΡΘΡΟ / Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ας κάνουμε την κάλπη ηλεκτρονική
Τις τελευταίες μέρες είμαι προσωπικά πιο αισιόδοξος. Βλέπουμε
τις κινήσεις του υφυπουργού Καινοτομίας για την εφαρμογή της
ηλεκτρονικής υπογραφής και νιώθω πως μπήκε το νερό στο αυλάκι.
Σίγουρα η αναγκαιότητα να αξιοποιήσουμε στον μεγαλύτερο δυνατό
βαθμό την τεχνολογία λόγω της
πανδημίας έδωσε ρυθμό στη στρατηγική της ψηφιακής μεταρρύθμισης. Όμως, η αλήθεια είναι πως
η εφαρμογή της ηλεκτρονικής υπογραφής θα ξεκλειδώσει πολλές διαδικασίες που σήμερα δεν μπορούν
να γίνουν χωρίς τη φυσική παρουσία των προσώπων. Και αυτό δίνει
στη χώρα μας τη δυνατότητα να
βελτιώσει την ποιότητα ζωής μας.
Οι συναλλαγές των πολιτών με το
κράτος θα γίνονται πιο γρήγορα,
πιο αξιόπιστα, χωρίς την ταλαιπωρία των ουρών, χωρίς τη γραφειοκρατία που σπάει κόκαλα και με
μια διαφάνεια που θα ενισχύσει
την καταρρακωμένη σήμερα εμπιστοσύνη μεταξύ πολιτών και θεσμών.
Εδώ αναδεικνύεται μια χρυσή
ευκαιρία. Να εκσυγχρονίσουμε τις
διαδικασίες που καθορίζουν τη
σχέση των πολιτών και της πολι-








Να εκσυγχρονίσουμε τις
διαδικασίες που καθορίζουν τη σχέση των πολιτών και της πολιτικής.
Να πιάσουμε τον ταύρο
από τα κέρατα και να
εφαρμόσουμε πρώτοι τις
δυνατότητες της ηλεκτρονικής υπογραφής.
τικής. Να πιάσουμε τον ταύρο από
τα κέρατα και να εφαρμόσουμε
πρώτοι τις δυνατότητες της ηλεκτρονικής υπογραφής. Παρά να
παραπονιόμαστε μόνο για την απαξίωσή μας από τους πολίτες, για
την απόσταση που συνεχώς μεγαλώνει, ας τρέξουμε σε κατοστάρι
και ας κάνουμε τριπλούν.
Ποιες είναι οι πράξεις των πολιτών που υλοποιούν τη σχέση
τους με την πολιτική; Μα προφανώς
η ψηφοφορία και για τους δεκαοκτάρηδες η αναγκαία για να ψηφίσουν εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο. Ας ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Ζητάμε ως Πολιτεία από

Με την ψηφιοποίηση του αρχείου πληθυσμού μπορούμε να ψηφιοποιήσου-

με και τον εκλογικό κατάλογο.

τους δεκαοχτάχρονους να εγγραφούν στον εκλογικό κατάλογο μέσω
μιας αναχρονιστικής διαδικασίας.
Η επιστολή μέσω ταχυδρόμου που
λαμβάνουν για να εγγραφούν είναι
για πολλούς και η πρώτη τους επαφή με το κουτί έξω από την πόρτα

τους. Τους ζητάμε να πάνε από τον
κοινοτάρχη, να πιστοποιήσει την
ταυτοπροσωπία τους με τις φωτογραφίες, φωτογραφίες που είναι
ήδη καταχωρημένες στο αρχείο
πληθυσμού, και μετά τους ζητάμε
να πάνε στα Κέντρα Εξυπηρέτησης

του πολίτη, να κάτσουν στην ουρά
για να υπογράψουν πως επιθυμούν
να συμμετέχουν στη γιορτή της
δημοκρατίας.
Και στη λογική της μη αυτόματης εγγραφής να μην μπούμε, μπορούμε να τους ζητούμε να εγγραφούν στο εκλογικό κατάλογο με
πολύ πιο σύγχρονο και άμεσο τρόπο. Μπορούμε για παράδειγμα να
τους στέλνουμε ένα email, ή ένα
απευθείας μήνυμα στα κοινωνικά
τους δίκτυα τη μέρα που κλείνουν
τα δεκαοκτώ, να τους ευχόμαστε
χρόνια πολλά, και να τους ζητάμε,
μέσω της ηλεκτρονικής υπογραφής,
να αποδεχτούν τη συμπερίληψή
τους στον εκλογικό κατάλογο, απαντώντας απλώς στο μήνυμα, χωρίς
ουρές, χωρίς ταλαιπωρία.
Με την ίδια λογική μπορούμε
να κτίσουμε την αρχιτεκτονική για
την εφαρμογή της ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας στις εκλογές. Η τεχνολογία υπάρχει, εφαρμόζεται σε
άλλες χώρες του εξωτερικού. Με
την ψηφιοποίηση του αρχείου πληθυσμού μπορούμε να ψηφιοποιήσουμε και τον εκλογικό κατάλογο.
Οι δικλίδες ασφαλείας επίσης είναι
δοκιμασμένες. Ο ψηφοφόρος θα
έχει την ευχέρεια να ψηφίσει μέσω

του κινητού του τηλεφώνου από
την άνεση της βεράντας του.
Μπορεί σε κάποιους να ακούγεται ουτοπικό ή τεχνολογικά ακατόρθωτο. Ούτε το ένα είναι ούτε
το άλλο. Το ζήτημα είναι να έχουμε
την πολιτική βούληση και την τόλμη να το εφαρμόσουμε. Δεν ισχυρίζομαι πως θα είναι το φάρμακο
στις γυρισμένες πλάτες των πολιτών
και δεν περιμένω να δω την αποχή
να μηδενίζεται. Είναι όμως ένα άλμα, που θα αυξήσει τις εναλλακτικές
επιλογές των πολιτών για τον τρόπο
που επιθυμούν να ψηφίσουν. Και
σίγουρα είναι η καλύτερη απάντηση στην ερώτηση πόσο τεχνολογικά ανεπτυγμένη είναι η χώρα
μας. Στο δικό μου μυαλό δεν υπάρχει λογική να ψηφίζουμε νόμους
για εφαρμογή της τεχνολογίας σε
όλο το υπόλοιπο φάσμα της ζωής
μας πλην του σπιτιού μας, πλην
των όσων μας αφορούν. Ιδού, λοιπόν, η ευκαιρία να αποδείξουμε
πως ούτε φοβόμαστε το τέρας της
τεχνολογίας αλλά ούτε μαθουσάλες
είμαστε.

Ο κ. Δημήτρης Δημητρίου είναι Βουλευτής Λευκωσίας και Εκπρόσωπος Τύπου
ΔΗΣΥ, twitter: @dmdemetriou
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Κυριακή 10 Μαΐου 2020

Στα επικίνδυνα νερά
εμπόλεμης πολιτικής
η τουρκική οικονομία

Η προειδοποίηση
Αλί Μπαμπατζάν
Την ανάλυση Εγιλμέζ συμμερί-

Διογκώνει τα προβλήματα η προβληματική στρατηγική Ερντογάν
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

«Είναι σίγουρο ότι η νέα παγκόσμια οικονομική ύφεση θα είναι
ισχυρότερη από αυτήν του 1929.
Ως Τουρκία αντιμετωπίσαμε το ξέσπασμα του Covid-19, ενώ βρισκόμασταν προς το τέλος της διαδικασίας εξισορρόπησης της οικονομίας μας. Αγωνιζόμαστε σκληρά
για να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις των νομισματικών επιθέσεων και να ενισχύσουμε το ανοσοποιητικό σύστημα της οικονομίας μας. Χάρη στα οφέλη της διαδικασίας σταθεροποίησης, ενεργοποιήσαμε ένα ολοκληρωμένο
σύνολο μέτρων». Η παραπάνω δήλωση του γαμπρού του Τούρκου
Προέδρου και Υπουργού Οικονομικών της Τουρκίας Μπεράτ Άλμπαϊρακ συνέπεσε με τη νέα τρελή
κούρσα του δολαρίου στην τουρκική αγορά.
Σε μια στιγμή που ο Άλμπαϊρακ
σπεύδει να στείλει καθησυχαστικά
μηνύματα, οι αριθμοί και τα νέα
δεδομένα στην τουρκική οικονομία
διαψεύδουν τις αισιόδοξες προβλέψεις του τουρκικού Προεδρικού
για την πορεία της οικονομίας. Η
πτωτική τάση της λίρας έναντι του
δολαρίου συνεχίζεται την στιγμή
που σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τουρκικής Στατιστικής
Υπηρεσίας για τον Μάρτιο του
2020, το έλλειμμα εξωτερικού εμπορίου της Τουρκίας αυξήθηκε κατά 180%. Εγνωσμένου εκτοπίσματος οικονομολόγοι και αναλυτές
προειδοποιούν ότι οι πραγματικές
διαστάσεις της κρίσης είναι πολύ
πιο σοβαρές από την εικόνα που
επιλέγει να παρουσιάσει η κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Την ίδια άποψη έχει και ένας πρώην








Ο Ερντογάν επιχειρεί να
καταλήξει σε νέα συμφωνία swap με τον Τραμπ,
ωστόσο κύκλοι της Ουάσιγκτον επισημαίνουν
ότι οι ελπίδες είναι ελάχιστες, καθώς η Τουρκία
δεν εκπληρώνει τους
όρους και τις προϋποθέσεις της Ομοσπονδιακής
Τράπεζας των ΗΠΑ.
στενός συνεργάτης του Τούρκου
Προέδρου ο Μαγφί Εγιλμέζ οποίος
προειδοποιεί ότι η Τουρκία χρειάζεται άμεσα δραστικά μέτρα για
να αποφευχθούν τα χειρότερα στην
οικονομία. Ο Εγιλμέζ υπήρξε από
τους πρώτους Τούρκους οικονομολόγους, που έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου για την τουρκική οικονομία κατά την περίοδο
της μετάβασης στο προεδρικό σύστημα, που ακολούθησε το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016.
Σύμφωνα με τον Εγιλμέζ τα τελευταία χρόνια η τουρκική κυβέρνηση
παρασέρνεται από λανθασμένες
αντιλήψεις και πρακτικές οι οποίες
επιδεινώνουν την οικονομική κρίση
που αντιμετωπίζει η χώρα.
Αναφερόμενος δε στα αποθέματα ξένου συναλλάγματος της
Τουρκίας -εν μέσω και της πανδημίας- συμπεραίνει ότι η τουρκική
οικονομία «ξεμένει» από χρήμα καθώς σημειώνει: «Σύμφωνα με στοιχεία της 24ης Απριλίου 2020, το
ακαθάριστο ποσό αποθεματικού
στην Κεντρική Τράπεζα (CBT) είναι

52,7 δισ. δολάρια. Από τις 29 Απριλίου 2020, τα καθαρά αποθέματα
είναι 16,2 δισ. δολάρια», προειδοποιεί ότι ο το συγκεκριμένο ποσό,
«αποτελεί μονάχα την μια όψη του
νομίσματος.
Αυτό το δεν αντικατοπτρίζει
πλήρως τα καθαρά αποθεματικά,
δεδομένου ότι περιλαμβάνει νομίσματα ανταλλαγής -μεσεγγύησης
που λαμβάνονται με πράξεις ανταλλαγής. Στην περίπτωση αυτή,
προκειμένου να καθορίσουμε το
καθαρό αποθεματικό συναλλάγματος πρέπει να αφαιρέσουμε από
αυτό (δηλ. από τα 16,2 δισ. δολάρια)
το ποσό του ξένου νομίσματος που
εξασφαλίζεται με πράξεις ανταλλαγής (διαδικασία swap). Swap 14 μηνών αντιστοιχεί σε 18,9 δισ.
δολάρια. Έτσι έχουμε 16,2 μείον
18,9 ισούται με -2,7 δισ. δολάρια».
Έτσι αντλώντας από τα επίσημα
στοιχεία της Άγκυρας, ο Εγιλμέζ
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το
καθαρό αποθεματικό της Τουρκίας
είναι πλέον αρνητικό.
Με πολύ απλά λόγια, η Τουρκία
βλέπει το αποθεματικό της να εξανεμίζεται την στιγμή που (όπως
έγραψε η Οικονομική «Κ»), ο ίδιος
ο πρόεδρος Ερντογάν επιχειρεί
απεγνωσμένα να καταλήξει σε μια
νέα συμφωνία swap με τον Αμερικανό ομόλογό του. Κύκλοι της Ουάσιγκτον επισημαίνουν ότι οι ελπίδες
για μια συμφωνία σε αυτό το ζήτημα
είναι ελάχιστες, καθώς η Τουρκία
δεν εκπληρώνει τους όρους και τις
προϋποθέσεις της Ομοσπονδιακής
Τράπεζας των ΗΠΑ και το χαμηλό
επίπεδο αποθεμάτων της Τουρκίας
σε συνδυασμό με το προβληματικό
πλαίσιο νομισματικής πολιτικής
προβληματίζει την αμερικανική
πλευρά.

«Ακόμα κι αν η κυβέρνηση ζητήσει βοήθεια, το ΔΝΤ δεν θα μπορέσει να ικανοποιήσει τις ανάγκες της Τουρκίας για ξένη χρηματοδότηση καθιστώντας έτσι
τις συμφωνίες ανταλλαγής νομισμάτων με άλλες κεντρικές τράπεζες αναγκαιότητα. Ωστόσο, η ολοένα και πιο εμπόλεμη εξωτερική πολιτική της Τουρκίας καθιστά μια τέτοια ρύθμιση ακόμη πιο δύσκολη», προειδοποιεί τον Ερντογάν, ο πρώην υπουργός του των Οικονομικών Αλί Μπαμπατζάν.

Στρατηγική του Ερντογάν
Όπως άλλοι έμπειροι οικονομολόγοι έτσι και ο κ. Εγιλμέζ τοποθετηθεί στο επίκεντρο της τουρκικής οικονομικής κρίσης την
άκρως προβληματική στρατηγική
που ακολουθεί η κυβέρνηση Ερντογάν κατά τα τελευταία χρόνια
που όχι μόνο δεν επιλύει προβλήματα αλλά δημιουργεί νέα όπως
αυτό της μείωσης του αποθεματικού της χώρας. Η στρατηγική Ερντογάν στην οικονομία που προβληματίζει αποτελείται από τρία
επίπεδα: Σε πρώτο επίπεδο, η τουρκική Κεντρική Τράπεζα εκδίδει
χρήματα.
Με τα νέα χρήματα η Κεντρική
Τράπεζα αγοράζει κρατικά ομόλογα
από τις δημόσιες τράπεζες. Σε δεύτερο επίπεδο, οι τράπεζες χρησιμοποιούν το νέο «ζεστό» χρήμα
που φτάνει στα θησαυροφυλάκια
τους για να αγοράσουν νέα ομόλογα

από το Υπουργείο Οικονομικών.
Το δε, Υπουργείο Οικονομικών προχωρά σε πληρωμές του προϋπολογισμού με τα χρήματα που έρχονται
από την πώληση ομολόγων. Αυτό
ακριβώς προκαλεί το σημαντικό
πρόβλημα καθώς η τουρκική αγορά
«υπερθερμαίνεται» από την εισροή
μεγάλου ποσού χρήματος. Για να
αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση,
σε τρίτο επίπεδο, η τουρκική Κεντρική Τράπεζα, με απώτερο στόχο
την καθυστέρηση της εκτίναξης
του πληθωρισμού στα ύψη, πουλά
Δολάρια και «αποσύρει» τουρκικές
λίρες.
Ο Εγιλμέζ προσθέτει δε ότι η
λανθασμένη οικονομική πολιτική
έχει ως αποτέλεσμα τον εκτροχιασμό των αριθμών που αφορούν
την τουρκική οικονομία στις διεθνείς αγορές, όπως λ.χ. τον δείκτη
ανταλλαγής προεπιλεγμένης πίστωσης (credit default swap, cds).

ζεται και ο πρώην συνεργάτης
του Ερντογάν, οικονομολόγος και
πολιτικός Αλί Μπαμπατζάν, ο
οποίος από το 2002 μέχρι το
2015 βρέθηκε στο πλευρό του
Τούρκου Προέδρου και οδήγησε
την οικονομία της χώρας σε μέρες ευμάρειας. Τώρα μετά το πολιτικό διαζύγιο με τον Ερντογάν
και την ίδρυση ενός νέου πολιτικού κόμματος, ο Μπαμπατζάν
προειδοποιεί ότι, «η χώρα χρειάζεται διαρθρωτικές αλλαγές και
μεταρρυθμίσεις, μια ώρα αρχύτερα, και προτού να είναι πολύ
αργά. Υπάρχουν δύο είδη λαθών
στις δημοσιονομικές και νομισματικές παρεμβάσεις: Κάνουμε
ή πολύ λίγα ή πάρα πολλά. Το
δεύτερο λάθος είναι προτιμητέο
(στην περίπτωση της Τουρκίας)»,
τονίζει ο κ. Μπαμπατζάν μιλώντας στο «Bloomberg» και προσθέτει: «Η Τουρκία χρειάζεται
ένα μεγαλύτερο πρόγραμμα τόνωσης που θα βασίζεται στις δημοσιονομικές δαπάνες αντί για
τις αναβολές πληρωμών και την
ευκαιριακού τύπου πιστωτική κατανάλωση. Η κυβέρνηση πρέπει
να πραγματοποιήσει μια σημαντική δημοσιονομική παρέμβαση
χωρίς να διατρέξει τον κίνδυνο
διόγκωσης των τιμών ενώ η ανάπτυξη παραμένει σε ύφεση ένας τοξικός συνδυασμός που θα
ήταν δύσκολο να ξεπεραστεί με
το τρέχον πρόγραμμα τόνωσης
που εφαρμόζει η κυβέρνηση. Η
Τουρκία χρειάζεται επίσης έναν
μεσοπρόθεσμο οδικό χάρτη για
την επιστροφή των δημόσιων οικονομικών στην κανονικότητα
μετά τον Covid-19». Ο πρώην συνοδοιπόρος του Τούρκου προέδρου προειδοποιεί ότι, «Ακόμα
και αν η κυβέρνηση ζητήσει βοήθεια, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν θα μπορέσει να ικανοποιήσει τις ανάγκες της Τουρκίας
για ξένη χρηματοδότηση καθιστώντας έτσι τις συμφωνίες ανταλλαγής νομισμάτων με άλλες
κεντρικές τράπεζες αναγκαιότητα. Ωστόσο, η ολοένα και πιο εμπόλεμη εξωτερική πολιτική της
Τουρκίας καθιστά μια τέτοια ρύθμιση ακόμη πιο δύσκολη».

ΑΡΘΡΟ / Του ΚΥΡΙΑΚΟΥ Ν. ΠΟΧΑΝΗ

Η

Τουρκική γεωπολιτική και η θρυαλλίδα της οικονομικής κρίσης

Άγκυρα εδώ και αρκετά χρόνια έχει δηλώσει με τον πιο
ξεκάθαρο τρόπο τις προθέσεις της και την πολιτική που θα
ακολουθούσε. Ο Ταγίπ Ερντογάν,
αφού καθόρισε τα Εθνικά Συμφέροντα της χώρας και τους Εθνικούς
Αντικειμενικούς Σκοπούς, προχώρησε στην Εθνική Στρατηγική που
οδήγησε στην αντίστοιχη Στρατιωτική Στρατηγική και το εξοπλιστικό πρόγραμμα για την υποστήριξή της. Οργάνωσε και προσπαθεί
να ολοκληρώσει, διά πυρός και σιδήρου, το πολιτισμικό οικοδόμημα
του (Ιδεολογία – Κοινωνική Οργάνωση – Οικονομία – Στρατιωτική
Ισχύ) και καθόρισε τη γεωπολιτική
του βάση, τον ζωτικό του χώρο και
την ευρύτερη περιοχή άμυνας, η
οποία εκτείνεται από το νότιο Αιγαίο και μέσω της Λιβύης μέχρι το
Κατάρ και τη Σομαλία, βλέποντας
τον Ινδικό Ωκεανό.
Ο Τούρκος πρόεδρος μάς μίλησε
και για τη Γαλάζια Πατρίδα, το νέο
δόγμα της γεωστρατηγικής του.
Ένα δόγμα στο οποίο, συχνά, τούρκοι ναύαρχοι και στρατηγοί, συνεισφέρουν με δηλώσεις, όπως ο
ναύαρχος (ε.α.) Τζεμ Γκιούρντενιζ,
ο οποίος σε συνέντευξή του στην
εφημερίδα Aydinlik, δήλωσε ότι,
«η Μεσόγειος δεν αρκεί στην Τουρκία, η Τουρκία πρέπει να βγει έξω
από τα σύνορα της Γαλάζιας Πατρίδας», υποστηρίζοντας, παράλληλα ότι η Ε.Ε. έδωσε ελληνικό
όνομα στην επιχείρηση IRINI, για
χαϊδέψει τα αφτιά των Ελλήνων.
Στο ίδιο μήκος και το τελευταίο
«τιτίβισμα» του ναυάρχου Τουργκάι
Ερντάγ, με το οποίο λέει ότι η Τουρκία, ενδέχεται, να αρχίσει να διδάσκει στους μαθητές ότι τα ελληνικά νησιά ανήκουν σε αυτούς
και ότι αυτό θα ενδυναμώσει τη








Αυτό που πρέπει να μας
ανησυχεί περισσότερο είναι και η οικονομική δυσπραγία στην οποία έχει
περιέλθει η Τουρκία που
την καθιστά πιο επικίνδυνη και πιο απρόβλεπτη
σε χρόνο και τόπο.
δημιουργία μιας εθνικής συνείδησης για τη Γαλάζια Πατρίδα.
Θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και την απάντηση του Τούρκου ΥΠΑΜ, Χουλουσί Ακάρ προς
τον Έλληνα ομόλογό του, Ε. Αποστολάκη, στις 20/12/2018: «… Κάνουμε όλες τις προσπάθειες για να
προστατεύσουμε τη Γαλάζια Πατρίδα μας. Δεν υπάρχει περίπτωση
να υποχωρήσουμε από τα δικαιώματα της χώρας και του λαού μας».
Προσθέτοντας ότι, «… Είμαστε
υπέρ της ειρήνης και των σχέσεων
καλής γειτονίας. Όμως στο Αιγαίο,
στη Μεσόγειο δεν υπάρχει περίπτωση να υποχωρήσουμε από τα
δικαιώματα του λαού μας, της Τουρκικής Δημοκρατίας και της ‘’Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας
Κύπρου’’». Σε τελική ανάλυση, ο
νεοσουλτάνος Ερντογάν μάς τα
έχει πει όλα, όπως γινόταν και στην
αρχαία Αθήνα, στην εκκλησία του
Δήμου στην Πνύκα, όπου, σύμφωνα
με τον Θουκυδίδη, ο εκάστοτε στρατηγός/κυβερνήτης για έναν χρόνο
καθόριζε από το βήμα τους στόχους
της πόλης τόσον εντός όσον και
εκτός αυτής.
Με λίγα λόγια διακήρυττε την
«εσωτερική» αλλά και την «εξωτερική» πολιτική της Αθήνας, απέ-

Με το νόμισμα να φτάνει στο πιο χαμηλό όλων των εποχών, $ 7,17 ανά λίρα, ο
Ερντογάν πρέπει να δικαιολογήσει στο εσωτερικό του την οικονομική κατρακύλα. Προσφιλής μέθοδος είναι η εξαγωγή των προβλημάτων. Σε ποιους, άραγε, θα επιρρίψει την ευθύνη για αυτή την κατρακύλα
ναντι στους συμμάχους, αλλά και
τους εχθρούς αυτής. Διότι το Δόγμα
έχει τρεις κατευθύνσεις, το εσωτερικό, το εξωτερικό και τους ίδιους
που το διακηρύττουν. Βέβαια, μέσα
στην εξίσωση που διέπει τη γεωπολιτική, τη γεωστρατηγική και
τη γεωοικονομία, υπάρχει και ο
άγνωστος Χ, που ονομάζεται συγκυρία και το ζητούμενο είναι πώς
την εκμεταλλεύεσαι. Συγκυρία, λοιπόν, μέσα στο όλο πλάνο του Ερν-

τογάν, είναι και η πανδημία που
έχει ξεσπάσει ανά το παγκόσμιο
με τις συνέπειές της και στον γεωπολιτικό χάρτη της της Αν. Μεσογείου και Μ. Ανατολής εν γένει.
Το πώς έχει εκμεταλλευτεί αυτή
τη συγκυρία η Τουρκία (μια χώρα
όπου τα επιβεβαιωμένα κρούσματα
κορωνοϊού έχουν φτάσει, στα
131.744 και οι θάνατοι στους 3584
μέχρι τώρα), μας το δείχνει καθημερινά, κινούμενος πάνω σε δύο

άξονες: Εντατικοποίηση της προβολής ισχύος της στους χώρους
ενδιαφέροντός της (Αιγαίο, Α. Μεσόγειος, Λιβύη, Συρία) και προβολή
ήπιας ισχύος, με τη μορφή της παροχής ιατρικής βοήθειας σε περισσότερα από 60 κράτη (σύμφωνα
με την Daily Sabah). Αυτή, λοιπόν,
η συγκυρία, με τις συνέπειές της
να τυγχάνουν πλήρους εκμετάλλευσης από την Τουρκία, με το πεδίο ελεύθερο στην Αν. Μεσόγειο
να αλωνίζει σε ξέφραγο χωράφι,
συνοδεύεται και από δύο παράγοντες που ευνοούν την Άγκυρα:
Από την εδώ και τρεις δεκαετίες
εσωστρεφή αμυντική πολιτική της
Αθήνας, που δίδει στον αντίπαλο
την ευκαιρία να προχωρά και να
δημιουργεί τετελεσμένα και από
τη συνειδητοποιημένη, εδώ και
τρεις δεκαετίες, ανυπαρξία αποτρεπτικής δύναμης, σε θάλασσα
και αέρα, από την πλευρά της Κ.Δ.
Υπήρχε βέβαια ένας «άσος» στο
μανίκι και των δύο που υπαγόρευε
αυτήν την πολιτική με το μότο «καλές σχέσεις Τουρκίας – Ε.Ε. οδηγούν
σε καλές σχέσεις Τουρκίας – Ελλάδας που οδηγούν με τη σειρά
τους σε μία βιώσιμη, λειτουργική
και δίκαιη λύση του κυπριακού
προβλήματος.
Η άποψή μου είναι ότι η Τουρκία
έχει τις σχέσεις της με την Ε.Ε.,
την οποία εκμεταλλεύεται με το
παραπάνω, και ότι αυτός ο «άσος»
έχει αρχίσει να εξανεμίζεται. Το
νέο Στρατηγικό Δόγμα της Τουρκίας, η Γαλάζια Πατρίδα, δεν είναι
μια απλή δήλωση και δεν πρέπει
επ’ ουδενί να υποτιμηθεί. Είναι
Δόγμα που μπορεί να καταστρατηγεί το Διεθνές Δίκαιο, αλλά αντανακλά την πολιτική και στρατιωτική βούληση της Τουρκίας και
καταλαμβάνει, πρακτικά, μία έκτα-

ση 462.000 τετρ. χλμ. που στην
πραγματικότητα καλύπτει όλη την
έκταση που η Τουρκία θεωρεί ως
ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα της! Αυτό,
όμως, που πρέπει να μας ανησυχεί
περισσότερο είναι και η οικονομική
δυσπραγία στην οποία έχει περιέλθει η χώρα και που την καθιστά
πιο επικίνδυνη και πιο απρόβλεπτη
σε χρόνο και τόπο. Σύμφωνα με
έγκυρα δημοσιεύματα, η Άγκυρα
απαγόρευσε στη Citigroup, στην
ελβετική USB και στην BNP Paribas
της Γαλλίας, να συναλλάσσονται
σε λίρες, με το νόμισμα να φτάνει
στο πιο χαμηλό όλων των εποχών,
$ 7,17 ανά λίρα και με χειρότερες
απώλειες από αυτές του 2018. Αυτό
ο Ερντογάν πρέπει να το δικαιολογήσει, στο εσωτερικό του. Η προσφιλής μέθοδος είναι γνωστή πλέον, εξαγωγή των προβλημάτων. Σε
ποιους, άραγε, θα επιρρίψει την
ευθύνη για αυτή την κατρακύλα
Και, εδώ υπεισέρχονται τα βασανιστικά ερωτήματα: Με την παρούσα ηγεσία της Τουρκίας και τη
δεινή οικονομική θέση που έχει
βρεθεί, πόσο δυνατό είναι να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε
θέσει, τόσο στο πολιτικό μας πρόβλημα όσον και σε αυτούς του ενεργειακού προγράμματος, χωρίς να
διαθέτουμε μια αποτρεπτική δύναμη και με μόνο όπλο μας τη διπλωματία Μήπως, διαχρονικά,
σχεδιάζαμε και βάζαμε στόχους
στηριζόμενοι μόνο σε αυτή και σε
επεμβάσεις τρίτων Πώς είναι δυνατόν να μην αντιλαμβανόμαστε
ότι η στρατιωτική ισχύς είναι εργαλείο της εξωτερικής πολιτικής
και βαδίζει μαζί με τη διπλωματία

Ο κ. Κυριάκος Ν. Ποχάνης Π.Ν. είναι αρχιπλοίαρχος (εα). Πρώην διοικητής Κυπριακού Ναυτικού.
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Στο μυαλό του κ. Νίκου για το άνοιγμα των σχολείων
Φόρος τιμής

Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Η 9η Μαΐου 2020 ήταν η 75η επέτειος της
νίκης των Συμμάχων κατά του χιτλεροφασισμού. Μια ημέρα μέγιστης ευγνωμοσύνης
στα 85 εκατομμύρια των ανθρώπων που
έδωσαν τη ζωή τους στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γι’ αυτό κι εμείς ανοίγουμε τη
σκηνή της στήλης κλίνοντας ευλαβικά το
γόνυ στη μνήμη των ηρώων της μέγιστης
θυσίας για ειρήνη στον πλανήτη. Το κάνουμε αυτό σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία
που ο πλανήτης βρίσκεται στο μέσω μιας
υγειονομικής κρίσης αλλά και μιας κολοσσιαίας οικονομικής δοκιμασίας με πολλά εκατομμύρια ανέργων με δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις υπό διάλυση και με πολλούς αμφιλεγόμενους ηγέτες να έχουν στα χέρια
τους τις τύχες λαών που ενεοί κοιτάζουν
τον γκρίζο ορίζοντα και τα μαύρα σύννεφα
να μαζεύονται πάνω απ’ τα κεφάλια τους,
ένεκα της ανθρώπινης βουλιμίας και ασυνειδησίας. Ευχή μας ποτέ να μη δει ξανά η
ανθρωπότητα στρατόπεδα συγκέντρωσης
και ανθρωποθυσίες να γίνονται χάριν στρατοκρατικών και άλλων σχεδιασμών μιας
χούφτας τρελών.

ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΚΩΣΤΡΙΚΗΣ

Ο λαλίστατος επιδημιολόγος-σύμβουλος-καθηγητής-επικεφαλής ερευνητικού τμήματος… αν έχει φιλοδοξίες
να διαπρέψει στον πολιτικό βίο, θα
πρέπει να μάθει να μην εκφράζει τις
απλοϊκές εκπλήξεις του δημοσίως. Το
Προεδρικό, Λεόντιε, δεν είναι αμφιθέατρο με φοιτητικό ακροατήριο.

••••

θαν και οι περιορισμοί της πανδημίας και
το αποτελείωσαν.

Πρόδρομος χωρίς δρόμο

Δύο μέρες πριν από την τελεσίδικη απόφαση ότι ανοίγουν τα σχολεία, ο υπουργός της
Παιδείας σε μια συνέντευξη Τύπου πυθιακής κοπής ανακοίνωσε ότι μόνο οι τελειόφοιτοι του λυκείου θα επιστρέψουν στα
σχολεία, προφανώς διότι αυτή ήταν η απόφαση της κυβέρνησης. Ας πούμε καλώς
ελήφθη για να κάνει restart και η οικονομία. Εκείνο όμως που απέδειξαν τα διαδραματισθέντα ήταν ότι το υπουργείο δεν είχε
κάνει σχέδια ως προς το πώς θα ξεκινήσουν
ξανά τα σχολεία. Καθόλου σχέδια. Κάθονταν δύο μήνες και περίμεναν το καλοκαίρι.
Μέχρι και τα πρωτόκολλα για την επαναλειτουργία των σχολείων έγιναν με πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας. Όπως μαθαίνουμε από αρμόδια πηγή, ο Νίκαρος είναι
έξω φρενών με τον Πρόδρομο για όλα, γι’
αυτό και την Παρασκευή το πήρε πάνω του
και βγήκε με δήλωση για να βάλει τα πράγματα στη θέση τους.

••••

Να μελετάς, Νίκαρε

Νίκαρέ μου, θα έπρεπε να μελετάς πώς λειτουργεί στην Αθήνα ο Κυριάκος κι όχι μόνο
να αντιγράφεις. Στη συνέντευξή του στην
«Κ» στις 24/04/20 ο πρωθυπουργός είχε
πει: «Υπήρχε το ερώτημα μήπως βιαζόμαστε. Επειδή όμως είχα φροντίσει ο ίδιος να

••••

Ο γεν. εισαγγελέας υπεράνω

Όταν η λαϊκή έκφραση για τα όσα βιώνει ένας απλός πολίτης, σε συνθήκες καραντίνας βρίσκεται σε πορεία σύγκλισης με τα κέντρα εξουσίας
και τη λογική αντίληψη λήψης αποφάσεων, τα αποτελέσματα είναι εκπληκτικά σχεδόν συνωμοτικά.

διαβάσω πολύ και να ενημερώνομαι για τον
τρόπο με τον οποίο άλλες χώρες διαχειρίστηκαν ανάλογα προβλήματα και να βρίσκω
ιστορικές αναλογίες, ήμουν αρκετά σίγουρος ότι κάναμε το σωστό». Ο άνθρωπος μελετά ο ίδιος κι έχει και δική του συγκροτημένη αντίληψη. Εδώ κι εκείνους που μελετούν (βλ. επιστήμονες) και που μας έβγαλαν
από το σκοτεινό τούνελ του κινδύνου του
κορωνoϊού, τους απαξιώνουμε, όταν διαφωνούμε μαζί τους και γινόμαστε ξανά πολιτικοί οδοστρωτήρες και τους κάνουμε χαλκομανία.

••••

Πόρτα στον ιό

Εκ του αποτελέσματος, ο τομέας της άμυνας κατάφερε και κράτησε μακριά του την

πανδημία. Με εξαίρεση τα κρούσματα που
εντοπίσθηκαν στα γραφεία που στεγάζεται
το ΥΠΑΜ και το ΓΕΕΦ, ο ιός έμεινε εκτός
Εθνικής Φρουράς κάτι που θεωρείται επιτυχία της ηγεσίας, πολιτικής και στρατιωτικής,
αλλά και του προσωπικού από αξιωματικούς
έως οπλίτες. Δικαιολογημένα και τα αισθήματα ικανοποίησης, σε κάποια επιτελικά
γραφεία, αν ληφθεί υπόψη πως το προηγούμενο διάστημα κάποιοι στο ΥΠΑΜ καθόντουσαν σε αναμμένα κάρβουνα. Άντε να
ολοκληρωθεί και η κατάταξη της ΕΣΣΟ Ιουλίου για να ησυχάσει ο Σάββας Αγγελίδης, ο
οποίος επιβεβαιώνει τη φήμη του μεθοδικού και αποτελεσματικού Υπουργού της κυβέρνησης Αναστασιάδη.

••••

Για κλάματα

Η Θέμιδα εάν δεν ήταν τυφλή και μπορούσε να δει την εικόνα που επικρατεί στα δικαστήρια της Λευκωσίας, θα απεμπολούσε
κατά τη μυθολογία, τη «θεϊκή της υπόσταση». Η θεά της Δικαιοσύνης, έκφραση της
ισορροπίας και της τάξης των πραγμάτων,
τους πρώτους που θα τιμωρούσε θα ήταν
τους εκφραστές του εγχώριου συστήματος
απονομής δικαιοσύνης. Στη μετά κορωνοϊό
εποχή, η κατάσταση που επικρατεί στο
συγκρότημα δικαστηρίων Λευκωσίας συνεχίζει να είναι τραγική. Ειδικά εκείνο το
πρωτοκολλητείο, έχει καταστεί ο καθημερινός εφιάλτης για πολίτες και δικηγόρους.
Ο χαρακτηρισμός «τριτοκοσμικές» συνθήκες, όπως μου έλεγε γνωστός δικηγόρος,
δεν είναι σε θέση να αποδώσει την πραγματική εικόνα. Ήταν στραβό το κλήμα, ήλ-

Γιατί ο γενικός εισαγγελέας και όχι ο Κώστας
Κληρίδης (όπως ο ίδιος κάνει δηλώσεις),
εξεμάνη, όταν ασκήθηκε κριτική για την ενδεχόμενη ευθύνη του ιδίου και της Νομικής
Υπηρεσίας; Γιατί ο Κώστας Κληρίδης θεωρεί
εαυτόν υπεράνω κριτικής; Ποιοι ήταν οι όροι
εντολής της διερευνητικής επιτροπής; Δεν
υπήρχε καμία ανάμιξη στον χειρισμό των
υποθέσεων των ελλειπουσών από τον ίδιο
προσωπικά; Είναι, δυστυχώς, λυπηρό κάποιοι που κατέχουν θέσεις αξιωματούχων να
αρνούνται την κριτική και να θεωρούν ότι είναι υπεράνω των νόμων, για ένα τόσο σοβαρό θέμα και από την αρχή μέχρι το τέλος του,
όλα γίνονται λάθος. Στην Κύπρο της ασυδοσίας, πάλι, θα την πληρώσουν κάτι μικρά ψαράκια, ενώ τα μεγάλα ψάρια θα κολυμπούν
αμέριμνα στη μεσογειακή θάλασσα …. Παρεμπιπτόντως, η προ αφυπηρέτηση άδεια,
σε δημόσιους λειτουργούς, είναι πλαστελίνη
και την πλάθει ο καθένας όπως τον βολεύει;
Υπάρχει σύνταγμα, νόμοι και κανονισμοί που
διέπουν αυτό το θέμα… καθαρίζουμε με μια
γνωμάτευση μπριάμ και γράφουμε όλους
τους νόμους στα παλαιά μας υποδήματα .
Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ

Ο μονόδρομος της επανεκκίνησης
Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

Δ

εν υπάρχει κανένα πραγματικό
δίλημμα μεταξύ υγείας και οικονομίας. Το σκέφθηκα πολύ
προτού να μπορέσω να το θέσω με
αυτή την ευθύτητα, αλλά στο βάθος
του ζητήματος μιλούμε και στις δύο περιπτώσεις για το ίδιο πράγμα: σταθμίζουμε νεκρούς με νεκρούς. Νεκρούς
από μια επιδημία την οποία δεν μπορεί
να αντιμετωπίσει ένα σύστημα υγείας
ή νεκρούς από μια οικονομία που βουλιάζει. Προφανώς και δεν έχει καμία
σημασία τι από τα δύο είναι το χειρότερο.
Σημασία έχει μόνο πώς θα γλιτώσεις
ανθρώπινες ζωές, δηλαδή πώς μακροπρόθεσμα θα έχεις λιγότερους νεκρούς.

Στην αρχή της κρίσης, όταν όλα σχεδόν ήταν άγνωστα και οι αποφάσεις
έπρεπε να είναι γρήγορες, ήταν διαφορετικά. Τότε, ο στόχος της σωτηρίας ανθρώπινων ζωών επέβαλε το
lockdown και αποδείχθηκε αυτό περίτρανα από τους αριθμούς. Ετυχε
μάλιστα και διεθνούς αναγνώρισης:
γίναμε success story για τη διαχείριση της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης στην πρώτη φάση της. Σοβαρό
επίτευγμα, αν σκεφθείτε ότι, τις πρώτες δύο ημέρες της κρίσης, δεν
υπήρχε κανείς στην Ελλάδα ο οποίος
να γνώριζε επακριβώς πόσες κλίνες
ΜΕΘ (λειτουργικές) διέθετε η χώρα
μπαίνοντας στην περιπέτεια...
Οσο εξελίσσεται όμως η κρίση και
αντιλαμβανόμαστε πια ότι ο κορωνοϊός δεν πρόκειται να φύγει από τη
ζωή μας όσο απότομα εισέβαλε, καταλαβαίνουμε επίσης (θέλω να το ελπίζω ως καλοπροαίρετος άνθρωπος)
ότι, αν δεν λειτουργήσει ξανά η οικονομία, τότε πορευόμαστε προς μια
καταστροφή με ανυπολόγιστες επιπτώσεις κάθε είδους και, ασφαλώς,
με περισσότερους νεκρούς μακρο-

Κατανοώ ασφαλώς ότι ο υπουργός
έχει να ασχοληθεί με πολλά και σοβαρά θέματα. Διαβάζω, φέρ’ ειπείν,
στην ιστοσελίδα του ότι, προ πενθημέρου, «συντόνισε ηχοδιάσκεψη με
τους προϊσταμένους των δικαστικών
αρχών Λαμίας», με σκοπό «την επικαιροποίηση του κτιριολογικού σχεδιασμού» του Δικαστικού Μεγάρου
Λαμίας, που πρόκειται κάποτε στο
μέλλον να χτισθεί, εάν βρεθούν οι
πόροι – καθότι ο υπουργός, ως γνωστόν, είναι πρωτίστως βουλευτής
Φθιώτιδας.
Αναρωτιέμαι μήπως ο υπουργός
δεν έχει την ίδια εικόνα για την κατάσταση με τον πρωθυπουργό και την
κυβέρνηση. Αλλωστε, εκείνος δεν
ήταν που δέσμευσε την κυβέρνηση
με την υπεραισιόδοξη πρόβλεψη για
ύφεση στο 4%; Δεν λέω ότι ο άνθρωπος διαφωνεί και υπονομεύει.
Υποστηρίζω απλώς ότι η αισιοδοξία
του και η γενναιοδωρία του δεν συνάδουν με αυτό που πρέπει να είναι
ο στρατηγικός στόχος: η επανεκκίνηση της κοινωνικής και οικονομικής
ζωής.
ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

πρόθεσμα. Χρήσιμες και απαραίτητες
οι διευκολύνσεις της ΕΚΤ, ωραίο και
το όραμα του ευρωομολόγου στο βάθος του ορίζοντα, αλλά το θέμα είναι
τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για
τον εαυτό μας – αυτό μας δίδαξαν τα
λάθη μας της περασμένης δεκαετίας
και ελπίζω να μην το έχουμε κιόλας
ξεχάσει.
Η επανεκκίνηση της οικονομίας
πρέπει να είναι, επομένως, ο στρατηγικός στόχος για τη χώρα μέσα
στον επόμενο χρόνο. Υπό το πρίσμα

αυτό, τι δίλημμα μπορεί να υπάρξει
μεταξύ υγείας και οικονομίας; Το καθένα από αυτά είναι προϋπόθεση
του άλλου. Και επειδή η αποτυχία
της κάθε κυβέρνησης είναι ο δρόμος
της αντιπολίτευσης προς την εξουσία, ο ΣΥΡΙΖΑ, που λόγω ηθικής ανωτερότητας δεν φημίζεται ιδιαιτέρως
για τις ηθικές αναστολές του, προσπαθεί πλαγίως να εμποδίσει την
προσπάθεια εξόδου της χώρας από
το lockdown. Επειδή ασφαλώς δεν
μπορεί να εναντιωθεί ευθέως στο
κοινό συμφέρον, το κάνει πλαγίως,

όπως λ.χ. με την επιμονή του να παραμείνουν τα σχολεία κλειστά ή μοιράζοντας αφειδώς χρήματα που δεν
υπάρχουν. Είτε, δηλαδή, με το ψευδοδίλημμα μεταξύ υγείας και οικονομίας είτε με τον μύθο του λεφτόδεντρου.
Η έκβαση της μάχης στο πεδίο αυτό
έχω την πεποίθηση πως θα καθορίσει
την πορεία των πολιτικών πραγμάτων
το επόμενο διάστημα. Το έργο που
έχει μπροστά της η κυβέρνηση προϋποθέτει, το λιγότερο, άρτιο συντονι-

σμό πνεύματος μέσα στην ίδια την
κυβέρνηση. Δεν διαπιστώνεται όμως.
Μάλλον το αντίθετο παρατηρείται,
όταν μια τάση στην κυβέρνηση, που
την εκφράζει κυρίως το υπουργείο
Οικονομικών, υποχωρεί με εξαιρετική ευκολία στην πίεση των κλαδικών
αιτημάτων και μοιράζει γενναιόδωρα. Συχνά μάλιστα, το υπουργείο δίνει την εντύπωση ότι ακολουθεί τη
δική του γραμμή, όταν λ.χ. διαρροές
στον Τύπο προλαμβάνουν κυβερνητικές αποφάσεις για ζητήματα της επικαιρότητας.

Το μέλλον μας θα κριθεί από τη δυνατότητά μας να βάλουμε ξανά την
οικονομία μπροστά, προσαρμοζόμενοι σε νέους κανόνες και νέες, χρονοβόρες διαδικασίες. Και το σύνθετο
αυτό εγχείρημα γίνεται ακόμη πιο
δύσκολο, καθώς δεν υπάρχει και ούτε μπορεί να υπάρξει κοινός χάρτης
εξόδου για όλες τις χώρες. Μπροστά
σε μια πρόκληση τέτοιου μεγέθους
και τέτοιας διάρκειας, είναι απαραίτητο ο υπουργός Οικονομικών να βρίσκεται με όλο το μυαλό και την καρδιά του στη μάχη.
ΦΑΛΗΡΕΥΣ

kassimatis@kathimerini.gr
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ΑΡΘΡΟ / Tου ΧΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Για ποια κανονικότητα μιλάμε;

Φορολογική
αμνηστία

Την περίοδο της μεγάλης κρίσης, όταν
ξυπνήσαμε μια μέρα και βρεθήκαμε οι
πάντες κουρεμένοι (απολυμένοι, απελπισμένοι, πτωχευμένοι κτλ. κτλ.) και
ενώπιον της τρομαχτικής ανακάλυψης
ότι αυτό το κράτος ήταν βουτηγμένο
μέσα στη διαφθορά και στη διαπλοκή τι κάναμε για
να αλλάξουν τα πράγματα και για να μη βρεθούμε
ξανά στην ίδια κατάσταση; Τίποτα απολύτως. Σιωπήσαμε. Και υπομέναμε άλλοι οργισμένοι, άλλοι λιγότεροι
οργισμένοι να «περάσει το κακό». Και το κακό πέρασε
ή τουλάχιστον έτσι θέλαμε να πιστεύουμε και όταν
θεωρήσαμε ότι πέρασε επανήλθαμε στα ίδια. Λες και
δεν είχε μεσολαβήσει το χάος. Χτίζαμε πύργους, μιλούσαμε για επενδυτικά σχέδια, προσκυνούσαμε τον
κάθε εγκληματία επενδυτή που ερχόταν από τα βάθη
της Ασίας να ενισχύσει το οικονομικό μας όραμα, τσακωνόμαστε για το ποιος είναι περισσότερο πατριώτης
από τον άλλο κτλ. κτλ. κτλ. Τι είχες Γιάννη μου, τι είχα
πάντα. Κοινώς δεν αλλάξαμε μυαλά ή κι αν κάποιοι
κατάφεραν να δουν τα πράγματα από άλλη οπτική
γωνία προφανώς ήταν μια θλιβερή μειοψηφία που δεν
μπόρεσε να κάνει τη διαφορά. Και ύστερα ήρθε και
μας βρήκε η πανδημία, όχι μόνο εμάς, αλλά ολόκληρο
τον πλανήτη. Μας κλείδωσε στα σπίτια μας, μας
στέρησε την αγκαλιά από τους δικούς μας, μας στέρησε
τους ίδιους τους δικούς μας, μας ανάγκασε να έρθουμε
ενώπιος ενωπίω με την ευθραυστότητα της ζωής και
μας έφερε και πάλι το οικονομικό χάος. Και τώρα ετοιμαζόμαστε όλοι και πάλι να επανέλθουμε στην «κανονικότητα». Μήπως θα συμπεριφερθούμε ξανά με
τα ίδια μυαλά; Με αυτή τη νοοτροπία τού «να περάσει
κι αυτό το κακό;» Ή θα καταφέρουμε επιτέλους να
μετακινήσουμε λιγάκι τον τρόπο σκέψης μας, ώστε
να απαιτήσουμε ένα άλλο τρόπο ζωής και κυρίως μια
άλλη ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και σε προσωπικό,
αλλά και σε κρατικό επίπεδο; Διότι, αν μετά από όλο
αυτό που μεσολάβησε και το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα
χιλιάδες θανάτους ανά το παγκόσμιο δεν έχουμε ακόμα
αντιληφθεί πως εκείνο που θεωρούσαμε «κανονικότητα»
εσφαλμένα το θεωρούσαμε κανονικότητα, τότε πραγματικά είμαστε άξιοι της μοίρας μας.
Διάβαζα τις προάλλες ότι περισσότεροι από 200
διάσημοι καλλιτέχνες και νομπελίστες από όλη τη γη
έγραψαν ένα κείμενο μέσα από τον οποίο ζητούν «να
μην επιστρέψουμε στην κανονικότητα». Συνέταξαν
ένα είδος «μανιφέστου» κάλεσμα προς τους ηγέτες
και πολίτες «να αλλάξουν ριζικά τρόπο ζωής, κατανάλωσης και οικονομίας, διότι οι διορθώσεις και οι προσαρμογές πλέον δεν αρκούν και ο λόγος που δεν αρκούν
είναι γιατί το πρόβλημα είναι συστημικό». Γράφουν,
μεταξύ άλλων, πως «ο καταναλωτισμός μας οδήγησε
να αρνηθούμε τη ζωή αυτή καθ’ εαυτή. Η ρύπανση, η
υπερθέρμανση του πλανήτη και η καταστροφή των
φυσικών χώρων οδηγούν τον κόσμο σε σημείο καμπής,
σε σημείο ρήξης. Γι’ αυτούς τους λόγους, σε συνδυασμό
με τις συνεχώς αυξανόμενες κοινωνικές ανισότητες
μας φαίνεται αδιανόητο να «επιστρέψουμε στην κανονικότητα». Καλούμε επισήμως τους ηγέτες και τους
πολίτες να βγουν από την αστήρικτη λογική που εξακολουθεί να επικρατεί για να εργασθούν επιτέλους
για μια βαθιά αναθεώρηση των στόχων, των αξιών
και της οικονομίας. Ο ριζικός μετασχηματισμός που
απαιτείται –σε όλα τα επίπεδα– χρειάζεται κουράγιο
και θάρρος. Δεν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί
χωρίς μια τεράστια και αποφασιστική δέσμευση».
Αν πραγματικά και εμείς έχουμε καταλάβει πέντε
πράγματα από αυτή την τρομαχτική εμπειρία που ζήσαμε (και η οποία ακόμα δεν έχει περάσει) τότε οφείλουμε να μην επιστρέψουμε στην «κανονικότητα»
μας, αλλά να απαιτήσουμε μια ουσιαστική αναθεώρηση
στόχων, αξιών και οικονομικών πλάνων. Οφείλουμε
να μη σκεφτεί και πάλι –ως συνήθως– ο καθένας το
τομάρι και τον δικό του μικρόκοσμο, αλλά να ανοίξουμε
και το πνεύμα και το βλέμμα μας, ώστε να απαιτήσουμε
συλλογικά αυτό τον ριζικό ανασχηματισμό. Ούτως
ώστε αυτός ο τόπος να αρχίσει να επενδύει επιτέλους
σε άλλες προτεραιότητες ζωής και όχι απλώς πάνω σε
πύργους που χτίζονται στην άμμο μέχρι να «περάσει
το κακό».

Ένα κράτος πρέπει να διευκολύνει και να επιβραβεύει τους συνεπείς φορολογούμενους και
όχι αυτούς που φοροδιαφεύγουν. Αυτή πρέπει
να είναι η βασική αρχή μιας σωστής, αποτελεσματικής και δίκαιης φορολογικής πολιτικής.
Στη χώρα μας, κάθε φορά που αντιμετωπίζουμε
οικονομικές δυσκολίες, επανέρχονται εισηγήσεις για εφαρμογή
φορολογικής αμνηστίας. Το συγκεκριμένο μέτρο είχε εφαρμοστεί πριν από δεκαπέντε περίπου χρόνια, επί διακυβέρνησης
Τάσσου Παπαδόπουλου. Με βάση τις σχετικές ρυθμίσεις,
φορολογούμενοι που είχαν παραλείψει να δηλώσουν εισοδήματα και να καταβάλουν τη σχετική φορολογία, είχαν την
ευκαιρία να το πράξουν εκ των υστέρων, πληρώνοντας ένα
ειδικό, χαμηλό, φορολογικό συντελεστή. Δηλαδή, οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι όχι μόνο απέφυγαν τις συνέπειες
του νόμου, που περιλαμβάνουν την πληρωμή τόκου, πρόσθετης
επιβάρυνσης και το ενδεχόμενο δίωξης, αλλά επωφελήθηκαν
με φορολογικό συντελεστή χαμηλότερο από αυτόν που
ίσχυσε για τους φορολογούμενους που πλήρωσαν στην ώρα
τους. Μάλιστα, δεν υπήρξε καν υποχρέωση επαναπατρισμού
των κεφαλαίων, ούτε και δόθηκε σχετική πληροφόρηση
στις φορολογικές αρχές, που είναι απαραίτητη για την ενάσκηση μελλοντικού φορολογικού ελέγχου.
Υπάρχει, βεβαίως, μια λογική πίσω από τέτοια μέτρα, που
σχετίζεται με την είσπραξη κάποιων, έστω, φορολογικών
εσόδων τα οποία σε διαφορετική περίπτωση θα διέφευγαν
πλήρως. Όμως, παρά το όποιο βραχυπρόθεσμο όφελος, οι
μακροπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις είναι πολύ πιο
σοβαρές. Προκύπτει ένας αδιαμφισβήτητος ηθικός κίνδυνος
αλλά και διάβρωση της φορολογικής συνείδησης. Ο φορολογούμενος μπορεί να ενθαρρυνθεί να αποκρύβει εισοδήματα
με την προσδοκία ότι, κάθε μερικά χρόνια, θα έρχεται το
κράτος και θα τον αμνηστεύει. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος
που δεν προωθήθηκε ανάλογο μέτρο μετά το 2013 και για
τους ίδιους λόγους θα ήμουν και σήμερα πολύ επιφυλακτικός
στην προώθηση μιας φορολογικής αμνηστίας. Ασφαλώς,
πολύ διαφορετική είναι, για παράδειγμα, μια ρύθμιση για
σταδιακή αποπληρωμή φορολογίας που έχει δηλωθεί, αλλά
για την οποία προκύπτει αντικειμενική δυσκολία έγκαιρης
καταβολής της εκ μέρους του φορολογούμενου. Οι διακανονισμοί δεν ισοδυναμούν με φορολογική αμνηστία και δεν
είναι εντελώς ασυνήθιστοι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν
πρέπει και αυτές οι περιπτώσεις να τυγχάνουν προσεκτικής
διαχείρισης από τις φορολογικές αρχές, που πρέπει να είναι
δίκαιες με όλους αλλά και αυστηρές εκεί που πρέπει. Είναι
επίσης κατανοητό ότι λάθη μπορούν να προκύψουν, όπως
και διαφορετικές απόψεις μεταξύ φορολογούμενου και φορολογικής αρχής. Για αυτό και πρέπει να υπάρχουν και εξωδικαστικοί θεσμοί όπως είναι το Εφοριακό Συμβούλιο, στους
οποίους να μπορεί ο φορολογούμενος να προσφύγει αμφισβητώντας μια απόφαση της φορολογικής αρχής. Όμως
πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι η δήλωση εισοδήματος και η
καταβολή φορολογίας είναι υποχρέωση. Αυτό εδώ πρέπει
να ξεκινά και εδώ πρέπει να καταλήγει κάθε σχετική συζήτηση.
Βεβαίως, η φορολογία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει
να είναι δυσβάστακτη. Οι φορολογικοί συντελεστές πρέπει
να παραμένουν σε λογικά επίπεδα και να μην επιβαρύνουν
αλόγιστα τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Και είναι εδώ
που προκύπτει άμεση διασύνδεση με τη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών. Αστοχίες στην οικονομική πολιτική,
όπως είναι τα επαναλαμβανόμενα ελλείματα, οδηγούν αναπόφευκτα σε διόγκωση των φορολογικών επιβαρύνσεων.
Όμως, διόγκωση του φορολογικού βάρους προκύπτει και
όταν η φορολογική συμμόρφωση είναι χαλαρή. Επειδή, όταν
κάποιοι φοροδιαφεύγουν άλλοι θα χρειαστεί να πληρώσουν
περισσότερα. Η διεύρυνση της φορολογικής βάσης και η
ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης είναι προϋπόθεση
για τη διατήρηση της φορολογίας σε λογικά επίπεδα. Η
πρόταση για την υποχρεωτική υποβολή φορολογικής δήλωσης
από όλο τον πληθυσμό, που εκκρεμεί ενώπιον της Βουλής,
σε αυτό ακριβώς αποσκοπεί.
Σε περιόδους δύσκολες, όπως είναι αυτή που διανύουμε,
οι όποιες σκέψεις πρέπει να εστιάζουν στη διευκόλυνση
των φορολογουμένων που ήταν και παραμένουν συνεπείς
στις υποχρεώσεις τους. Τα όποια κίνητρα πρέπει να είναι
προς την κατεύθυνση της έγκαιρης πληρωμής των φόρων
και όχι στην εκ των υστέρων νομιμοποίηση της φοροδιαφυγής.
Μόνο έτσι θα διασφαλίσουμε το κοινό περί δικαίου αίσθημα
και μόνο έτσι θα στηρίξουμε την υγιή επιχειρηματικότητα.

elenixenou11@gmail.com

EPA/ARMANDO BABANI

AKAΡΙΑΙΑ / Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

Πολίτες σε πλατεία της Βερόνας, στην Ιταλία. Η χώρα έχει αρχίσει σταδιακά να αίρει τους περιορισμούς

που είχαν επιβληθεί εξαιτίας του κορωνοϊού.

ΔΙΕΛΚΥΣΤΙΝΔΑ / Tης ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Παιδεία σε γυάλινα πόδια
Το καλοκαίρι του 2018 αυτό που
απασχολούσε την επικαιρότητά
μας ήταν η παρουσία χιλιάδων εκπαιδευτικών έξω από το Προεδρικό.
Απειλούσαν τότε πως δεν θα ανοίξουν τα σχολεία τον Σεπτέμβριο
και απαιτούσαν την αποχώρηση του Κώστα
Χαμπιαούρη από το Υπουργείο Παιδείας.
Αφορμή της δυναμικής κινητοποίησής τους
ήταν ο λεγόμενος εξορθολογισμός στην παιδεία.
Εξορθολογισμό, που ανακοίνωσαν άγαρμπα και
χωρίς διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους οι
κυβερνώντες. Να θυμηθούμε μόνο τις προειδοποιήσεις του Νίκου Αναστασιάδη, μπροστά
στις πρώτες αντιδράσεις, ότι δεν θα αφήσει το
κράτος να μετατραπεί σε συνδικαλιστικό φέουδο.
Αλλά και τις αναφορές του βεβαίως σε εκπαιδευτικούς που κάνουν θεατράκια και παίζουν
εν πολλοίς τον αυλό τους.
Τα «συνδικαλιστικά φέουδα» που δεν θα επέτρεπε να επικρατήσουν ο πρόεδρος πάντως μια
χαρά τα κατάφεραν να οδηγήσουν το Προεδρικό
στην πρώτη μεγάλη κρίση της δεύτερης διακυβέρνησης. Κάπως έτσι, μία ολόκληρη κυβέρνηση οδηγήθηκε σε άτακτη αναδίπλωση και
έβαλε στο συρτάρι την όποια σκέψη μεταρρύθμισης του εκπαιδευτικού συστήματος. Μιας μεταρρύθμισης που θα έπρεπε να συμβαδίζει με
την τεχνολογική ανάπτυξη και να είναι περισσότερο μαθητοκεντρική.
Όμως τα περί εξορθολογισμού στην Παιδεία
δεν τα θυμήθηκε ο Κώστας Χαμπιαούρης μια
καλή μέρα μετά τον διορισμό του. Ενάμιση
χρόνο προηγουμένως, η κυβέρνηση ανέθεσε
σε μεγάλο ελεγκτικό οίκο να εκπονήσει μελέτη
αποκλειστικά για τον εξορθολογισμό της εκπαίδευσης, ο οποίος πρότεινε, μεταξύ άλλων,
αύξηση των ωρών εργασίας των εκπαιδευτικών.
Εισηγήσεις που η κυβέρνηση φύλαξε διακριτικά
στο συρτάρι. Και λέμε διακριτικά στο συρτάρι
δεδομένου ότι ο προεκλογικός άρχιζε και η κυβέρνηση κάθε άλλο από το να δυσαρεστήσει
ήθελε τους χιλιάδες εκπαιδευτικούς. Ρόλο έπαιξε
βεβαίως και το γεγονός ότι ο προκάτοχος του
Κώστα Χαμπιαούρη, ο Κώστας Καδής, δεν ήθελε
επ’ ουδενί να μπει σε αντιπαράθεση για την
παιδεία και να ρισκάρει τον επαναδιορισμό του
σε άλλο Υπουργείο. Είχε προηγηθεί το εγχείρημα
του νέου συστήματος διορισμού, που αν και
προωθήθηκε ως μεγάλη μεταρρύθμιση στην
εκπαίδευση, κατέληξε την πρώτη φορά σε φιάσκο, αν λάβει κανείς υπόψη τη διαρροή των θεμάτων των γραπτών εξετάσεων. Όμως, γενικότερα κατά την παραμονή του στο Υπουργείο
απέδειξε πως δεν ήθελε να σπάσει αβγά, λειτουργώντας ως καλός υπηρεσιακός που ακο-

λουθεί οδηγίες των ανωτέρων. Ο Κώστας Χαμπιαούρης θεωρήθηκε στη συνέχεια απλώς το
κατάλληλο πρόσωπο στην κατάλληλη ώρα για
τον λεγόμενο εξορθολογισμό. Έδειξε τέτοιο
υπερβάλλοντα ζήλο στην κόντρα του με τους
εκπαιδευτικούς που κατάφερε να τους ηρωοποιήσει σε μέρος της κοινωνίας και να μετατραπεί
μέσα σε λίγους μήνες μετά τον διορισμό του
σε persona non grata. Σήμερα ο ίδιος πήρε μεν
τα βουνά, αλλά απολαμβάνει μια χαρά τον
παχυλό μισθό του ως αποζημίωση για όσα «κατάφερε» στον τομέα της Παιδείας.
Και δεν θέλουμε να είμαστε άδικοι ούτε με
τον κ. Καδή ούτε με τον κ. Χαμπιαούρη. Οι δύο
δεν αποτελούν την αιτία της παθογένειας του
εκπαιδευτικού συστήματος. Αν εξαιρέσουμε
ελάχιστες περιπτώσεις, διαχρονικά διορίζονταν
πρόσωπα με μηδέν πολιτικό υπόβαθρο, χωρίς
πραγματικό όραμα για την παιδεία. Πρόσωπα
που αποτελούσαν συνδιαλλαγή κομμάτων-κυβερνήσεων και πρόσωπα που είχαν ως απλό
προσόν τα διαπιστευτήρια που έδιδαν στην Εκκλησία. Ένα πολιτικό σύστημα που αντιμετώπιζε
την παιδεία ανέκαθεν ως υποσημείωση και ποτέ
ως προτεραιότητα. Που μπροστά στα όποια συντηρητικά αντανακλαστικά και συμφέροντα, η
Πολιτεία υπέκυπτε αμαχητί, μετρώντας το πολιτικό κόστος έναντι του δημοσίου συμφέροντος.
Αυτό, λοιπόν, το εκπαιδευτικό σύστημα που
προεκλογικά θα εκσυγχρονιζόταν, αντιμετωπίζει
σήμερα μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις. Πρώτα
ψάχνουν τα στοιχεία των μαθητών, ύστερα
προσπαθούν να εκπαιδεύσουν τους εκπαιδευτικούς για την εξ αποστάσεως διδασκαλία και
ύστερα ψάχνονταν για τάμπλετ. Κάποιοι μαθητές
διδάσκονταν εξ αποστάσεως και άλλοι βρίσκονται
στο περίμενε. Εμείς λέμε πως αν όλες οι άλλες
χώρες κατάφεραν να ανοίξουν τα σχολεία τους,
θα έπρεπε να το κατορθώναμε κι εμείς. Για την
επιστροφή στην κανονικότητα, την επανεκκίνηση της οικονομίας, χωρίς και γκρίνιες και
αντιδράσεις. Όμως, η πανδημία ανέδειξε όλες
τις παθογένειες του συστήματος και εκδηλώνονται με την πλήρη έλλειψη εμπιστοσύνης
των πολιτών στο ότι μπορεί να πετύχει το εγχείρημα. Και αν σήμερα τρέχουν να διορθώσουν
τα κακώς έχοντα στην Παιδεία για την επαναδραστηριοποίηση του ιδιωτικού και δημόσιου
τομέα, ας ελπίσουμε πως πλέον θα γίνει αντιληπτό πως για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο
ανάπτυξης με προοπτική, θα πρέπει να κτίσουμε
και ένα γερό εκπαιδευτικό σύστημα. Μία παιδεία
προοπτικής και που δεν θα στηρίζεται πλέον
σε γυάλινα πόδια.

e ν
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Ο κ. Χάρης Γεωργιάδης είναι αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ.

ΒΟΛΕΣ / Tου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ

Ο αντίχριστος του κορωνοϊού
Σε πολλές σκανδιναβικές χώρες –και όχι μόνο– η τελευταία μόδα ή και ανάγκη, είναι
η τοποθέτηση ενός μικροσκοπικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, εντός του σώματος, ο οποίος παρακολουθεί συνεχώς την
υγεία των ανθρώπων. Το σύστημα αυτό
στέλνει πληροφορίες, μέσω κινητού τηλεφώνου, σε ένα γιατρό ή σε κάποιο ιατρικό
κέντρο και κτυπά καμπανάκι κινδύνου,
όταν καταγράψει κάποια αρνητική ένδειξη.
Ακόμη σε χώρες, οι οποίες ταλανίζονται
από υψηλή εγκληματικότητα κατά παιδιών,
είτε για σεξουαλική εκμετάλλευση, είτε
για εμπορία οργάνων, συνηθίζουν να τοποθετούν κάτω από το δέρμα των παιδιών,
μικροσκοπικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς, τα γνωστά GPS, οι οποίοι παρέχουν
στα κινητά τηλέφωνα, συνεχώς στοιχεία
για τον χώρο στον οποίο βρίσκονται τα
παιδιά. Ανάλογους μηχανισμούς τοποθε-

τούν και σε ηλικιωμένα άτομα, τα οποία
συνήθως υποφέρουν από άνοια.
Τα περισσότερα κινητά τηλέφωνα προσφέρουν τη δυνατότητα χρήσης δακτυλικών αποτυπωμάτων για να ξεκινούν και
τα τηλέφωνα, αλλά και διάφορες εφαρμογές.
Τα πιο σύγχρονα κινητά παρέχουν την
ίδια δυνατότητα, με μόνο μια ματιά, δηλαδή
με τη φωτογράφηση της κόρης των ματιών.
Ακόμη προσφέρουν διάφορες εφαρμογές
για καταμέτρηση των παλμών της καρδιάς,
μέτρησης της αρτηριακής πίεσης, του ποσοστού οξυγόνου και άλλων πολλών ιατρικών στοιχείων. Σήμερα υπάρχουν δημοσιεύματα ότι ετοιμάζονται και εφαρμογές
στα κινητά, τα οποία θα εντοπίζουν εάν
ένα άτομο προσβλήθηκε από τον κορωνοϊό
ή άλλες ασθένειες. Τελευταία υπόθεση,
φανταστική ή όχι, είναι τα περίφημα εμβόλια του «Μπιλ Γκέιτς» στα οποία θα
υπάρχουν μικροσκοπικοί μηχανισμοί, οι
οποίοι θα παρακολουθούν τους ανθρώπους.

Από την εποχή του Χριστού μέχρι και
σήμερα, φόβο και τρόμο προκαλεί η έννοια
του αντίχριστου, δηλαδή ενός αόρατου ή
ορατού ανθρώπου ή πνεύματος, ο οποίος
παρακολουθεί και κατευθύνει τους άλλους
ανθρώπους. Πρώτος αντίχριστος ήταν σίγουρα ο Ηρώδης, ο οποίος έσφαξε 14 χιλιάδες βρέφη, σύμφωνα με την παράδοση,
για να σκοτώσει τον νεογέννητο Χριστό,
ο οποίος απειλούσε τη βασιλεία του. Ο
Απόστολος Παύλος και ο Ιωάννης ο Θεολόγους μιλούν για αντίχριστους δηλαδή
ανθρώπους, οι οποίοι κυνηγούσαν τους
Χριστιανούς. Από τότε εμφανίστηκαν στην
ιστορία χιλιάδες αντίχριστοι, οποίοι πολέμησαν την Εκκλησία του Χριστού, για
να διατηρήσουν την εξουσία τους. Ιστορικά
και χειρότερα σήμερα, κάθε εξουσία θέλει
να ελέγχει τους υπηκόους της και αυτό γίνεται είτε με παρακολουθήσεις, είτε με
χορηγίες, είτε με προπαγάνδα, είτε με άλλους πιο βάρβαρους τρόπους. Στην Αγία

Γραφή, στο περίφημο αλλά και πολύ παρεξηγημένο βιβλίο της Αποκάλυψης, ο
Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος λέει με πολύ
παραστατικό τρόπο την απλή αλήθεια ότι
όσοι πολεμούν τον Χριστό και τους πιστούς,
στο τέλος της ημέρας, ηττώνται και διαλύονται. Και με άλλα λόγια, όσοι πολεμούν
τη φύση και τον άνθρωπο, άρα και τον
Δημιουργό του κόσμου, στο τέλος οι ίδιοι
καταστρέφονται.
Ο αείμνηστος Αλέξανδρος Σμέμαν, Ρώσος ορθόδοξος ιερέας και σπουδαίος θεολόγος, έγραψε στο περίφημο ημερολόγιό
του: «Η εξουσία πάνω στις ψυχές είναι ένα
φοβερό και ακόρεστο πάθος, που καταπίνει
την ψυχή οποιουδήποτε το έχει. Δεν υπάρχει τίποτε πιο τρομακτικό όσο η δίψα για
εξουσία πάνω σε ψυχές. Είναι η δίψα του
αντίχριστου». Τώρα αν ο Μπιλ Γκέιτ, ο
ισχυρότερος ίσως άνθρωπος στον κόσμο,
ο οποίος μπορεί να παρακολουθεί διά των
κινητών τηλεφώνων και των υπολογιστών,

σχεδόν όλους τους ανθρώπους του κόσμου,
διατηρεί ή όχι και αυτό το πάθος, είναι
μια δύσκολη υπόθεση. Ο άνθρωπος φημίζεται για τα φιλανθρωπικά του έργα. Ωστόσο, και ο βασιλιάς Δαυίδ ήταν στα μάτια
των υπηκόων του ο φιλάνθρωπος άνθρωπος, ο οποίος παντρεύτηκε τη γυναίκα του
στρατηγού του, ο οποίος σκοτώθηκε υπερασπιζόμενος τη βασιλεία του. Στην πράξη,
όμως, ήταν ένας πονηρός φονιάς, ο οποίος
σκότωσε με έμμεσο τρόπο τον στρατηγό
του, από ένα μακρινό βλέμμα, της γυναίκας
του στρατηγού.
Η ουσία είναι πολύ απλή. Ο Θεός είναι
ισχυρότερος από κάθε αντίχριστο. Από
τον Θεό έρχεται η ζωή και η χαρά και από
τους αντίχριστους, ο φόβος και ο θάνατος.
Ο κορωνοϊός είτε είναι μια νέα μορφή του
αντίχριστου, είτε είναι μια άλλη ασθένεια,
δεν έχει και τόση σημασία.

kaparispan@yahoo.gr
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Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Επικοινωνιακά τερτίπια

Η απειλή της απελπισίας

Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

Καλό είναι η κυβέρνηση να προετοιμασθεί για απότομη
προσγείωση τους
επόμενους μήνες. Ο
πρωθυπουργός και
μία μικρή ομάδα υπουργών και
επιτελών χειρίσθηκαν με επιτυχία
δύο μεγάλες κρίσεις, την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από
την Αγκυρα και την αποτροπή μιας
καταστροφής λόγω του κορωνοϊού.
Αυτές τις δύο επιτυχίες κανείς δεν
μπορεί να τις αρνηθεί, όσο και αν
προσπαθήσει. Δεν μπορεί να είναι
αγορασμένα... και τα ξένα μέσα
ενημέρωσης που παρουσιάζουν







Η κυβέρνηση να δώσει
μια ρεαλιστική εικόνα
για την επόμενη κρίση
που έρχεται και η οποία
δεν έχει εύκολες λύσεις,
ούτε προφανή ευτυχή
έκβαση.
αυτή την εικόνα σε σχέση με τον
ιό. Και επειδή ο κόσμος καταλαβαίνει, δεν βγάζει πουθενά η κακόπιστη κριτική που τη μία λέει
ότι η κυβέρνηση βιάστηκε να προχωρήσει στο lockdown και την
άλλη ότι βιάστηκε να το άρει.
Η αδρεναλίνη από τον χειρισμό
δύο αλλεπάλληλων κρίσεων θα τελειώσει όμως κάποια στιγμή. Και
θα έλθει η επόμενη κρίση που δεν
έχει εύκολες λύσεις, ούτε προφανή
ευτυχή έκβαση. Ορισμένα κυβερνητικά στελέχη έχουν κολλήσει
και προσπαθούν να δημιουργήσουν μία εξωραϊσμένη εικόνα τού
τι θα ακολουθήσει. Αλλοι συνεχίζουν να πιστεύουν ότι ο τουρισμός
δεν θα εξαλειφθεί εντελώς φέτος
ή ότι ο ιός ο ίδιος θα εξανεμισθεί
τον Ιούλιο. Αλλοι επιμένουν ότι η
ύφεση θα είναι πολύ μικρή. Ή
ζουν σε κάποιο παράλληλο σύμπαν
ή επαναλαμβάνουν επικοινωνιακά
λάθη που αποδείχθηκαν μοιραία

στο παρελθόν. Ο τουρισμός δεν
θα επανακάμψει, η ύφεση θα είναι
μεγάλη. Ο κ. Μητσοτάκης δεν πρέπει να απαρνηθεί το δικό του
brand, αλλά να δώσει μία ρεαλιστική εικόνα για το τι έρχεται και
πώς σκοπεύει να βγει από το τούνελ. Οι πολίτες εδώ ζουν και επίσης
ενημερώνονται. Αντιλαμβάνονται
ότι πρόκειται για μια παγκόσμια
κρίση που μπορεί να μετατραπεί
σε κραχ. Καταλαβαίνουν, ακόμη
τώρα, ότι δεν μπορεί αυτή η ύφεση
να χρεωθεί στον Μητσοτάκη και
στην κυβέρνηση.
Το πρόβλημα θα αρχίσει αν οι
προσδοκίες που ανοήτως καλλιεργούνται διαψευσθούν. Και το φθινόπωρο εγκεφαλικά θα ξέρουν ότι
δεν είναι «ύφεση Μητσοτάκη», συναισθηματικά όμως θα ψάχνουν
με κάποιον να θυμώσουν γιατί δεν
θα τα βγάζουν εύκολα πέρα.
Η αντιπολίτευση επενδύει στον
θυμό του φθινοπώρου και την καταστροφή. Η πίεση θα είναι τεράστια προς την κυβέρνηση. Κάθε
χρεοκοπημένος (πριν από τον κορωνοϊό) επιχειρηματίας θα απαιτεί
επιχορήγηση για να σωθεί. Κάθε
κοινωνική ομάδα θα ζητάει επιδόματα. Κάποιοι υπουργοί θα αρχίσουν το κλασικό παλαιοπολιτικό
«εγώ θα σας τα έδινα αλλά δεν με
αφήνει το Μαξίμου».
Ο πρωθυπουργός έχει μπροστά
του μία πολύ δύσκολη περίοδο.
Επιχειρηματίες και πολίτες περιμένουν ένα σαφές πρακτικό σχέδιο
που δεν θα αφήνει περιθώρια για...
λαμογιές. Η οικονομία μπορεί να
γυρίσει σε ένα χρόνο, εφόσον βρεθεί εμβόλιο και ανακάμψει και η
διεθνής οικονομία.
Σε αυτό το κρίσιμο διάστημα
όμως θα χρειασθούν υπουργοί-καμικάζι και μια δεμένη ομάδα που
θα λαμβάνει γρήγορες αποφάσεις,
δεν θα λαϊκίζει στα παράθυρα και
θα λειτουργεί με συντονισμό και
πειθαρχία. Μια ομάδα που θα πάρει
μια βαθιά ανάσα, θα ξέρει ότι θα
τρώει «ξύλο» για πολύ καιρό, αλλά
θα έχει το σχέδιο με στόχο να «περάσει απέναντι».

Η πανδημία μας διδάσκει ότι εάν δεν είμαστε όλοι ασφαλείς, ουδείς είναι ασφαλής. Καθώς μπαίνουμε στη
δεύτερη φάση συνύπαρξης με τον ακόμη αδάμαστο κορωνοϊό, η οικουμενική πρόκληση
είναι να διαχειριστούμε την κατάσταση ώστε να πετύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή ατομική και συλλογική
ασφάλεια. Η κρίση είναι υγειονομική,
οικονομική και κοινωνική· η λύση
θα εξαρτάται από την πολιτική, από
τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς
που θα θεσπιστούν για την εξάλειψη
της απειλής, την αντιμετώπιση της
μεγαλύτερης παγκόσμιας οικονομικής
κρίσης από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
και από την αποτροπή των κοινωνικών προβλημάτων που θα μπορούσαν
να οδηγήσουν σε εφιαλτική αστάθεια
σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Σε κάθε χώρα βλέπουμε τις συνέπειες του κορωνοϊού: από τη δική
μας, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
προβλέπει το ΑΕΠ να μειώνεται κατά
9,7% το 2020, έως τις ΗΠΑ, όπου η
ανεργία αυξήθηκε κατά 10,3% τον
Απρίλιο, φτάνοντας στο 14,7%, το
χειρότερο σημείο από τη Μεγάλη

Υφεση του 1929. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη, αφού το 40% του πληθυσμού
στερείται ιατροφαρμακευτικής κάλυψης, ενώ μόνο ένας στους πέντε
έχει πρόσβαση σε επιδόματα ανεργίας. Η σοβαρότητα των επιπτώσεων
στην ανθρωπότητα εξαρτάται από
τη διάρκεια της πανδημίας και το
άμεσο κόστος των συνεπειών της.
Ηδη, όμως, διαφαίνεται, μέσα σε μια
καθηλωμένη παγκόσμια οικονομία,
ο κίνδυνος μάζες ανθρώπων σε πολλές
περιοχές της Γης να βρεθούν χωρίς
εισοδήματα, χωρίς ιατροφαρμακευτική κάλυψη και χωρίς προοπτικές.
Το ζοφερό μέλλον που φοβόμασταν
ως συνέπεια της κλιματικής κρίσης,
με τη μετακίνηση εκατοντάδων εκατομμυρίων, μπορεί να προκύψει λόγω
κορωνοϊού: το ενδεχόμενο μαζικής
μετακίνησης σε αναζήτηση καλύτερης τύχης σε χώρες και κοινωνίες
που θα βρίσκονται ήδη στα όριά τους
λόγω της πανδημίας.
Εάν το σενάριο μοιάζει ακραίο,
αρκεί να ανατρέξει κανείς στην ιστορία της Ευρώπης του Μεσαίωνα για
να διαπιστώσει ότι όποτε υπήρχε
μεγάλη ανασφάλεια και δυστυχία
(λόγω ανεργίας του «πλεονάζοντος

πληθυσμού», λόγω λιμού – ή και των
δύο), αρκούσε να εμφανιστεί ένας
«προφήτης» για να ξεκινήσει μια
«σταυροφορία των φτωχών». Στόχος
ήταν είτε να «απελευθερώσουν»
τους Αγίους Τόπους είτε να απαλλάξουν τους πλούσιους, τον κλήρο
και τους Εβραίους από τις ζωές και
τα πλούτη τους. Το ότι κάθε μαζική
αυταπάτη αποδεικνυόταν αυτοκαταστροφική δεν εμπόδιζε το επόμενο
κύμα απελπισίας και πείνας να οδηγήσει σε νέα «σταυροφορία». Οταν
οι περιοχές της δυτικής και κεντρικής
Ευρώπης ανέπτυξαν ισχυρή κεντρική
διοίκηση, αυτά τα φαινόμενα κόπασαν. Ομως, τον περασμένο αιώνα
είδαμε πάλι πόσο εύκολα χειραγωγούνται τα πλήθη όταν οι συνθήκες
είναι κατάλληλες. Σήμερα, τα τεχνολογικά μέσα παρακολούθησης που
θα κατέστελλαν την ανάπτυξη «αδέσποτων» μαζικών κινημάτων παραχωρούν αυτή την ισχύ σε μικρές
ομάδες που μπορούν να χειραγωγήσουν τα πλήθη. Ο κίνδυνος του
απελπισμένου πλήθους παραμένει
υπαρκτός και απρόβλεπτος.
Ας μην ξεχνάμε ότι εμείς στην
Ευρώπη της ειρήνης, της ευημερίας
και της φιλελεύθερης δημοκρατίας

ΣΚIΤΣΟ ΤΟΥ HΛIΑ MΑΚΡΗ. imakris@kathimerini. gr

Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ








Δεν είναι τα προγράμματα αυτά που αναδεικνύουν το ένα ή το άλλο
κόμμα στην εξουσία,
αλλά η κόπωση των
πολιτών.
αλλαγών, ενίοτε σαρωτικών.
Αυτό συμβαίνει εν Ελλάδι σήμερα. Με αυτόν τον τρόπο ενεργεί
η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Με τον ίδιο τρόπο σε διαφορετική κατεύθυνση θα ενεργούσε και ο Αλέξης Τσίπρας, εάν ασκούσε σήμερα την εξουσία. Πρόκειται
απλώς για εργαλειοποίηση μιας
δυναμικής που ανέκυψε από τη
συγκυρία. Κανένα από τις δύο ντουζίνες νομοσχεδίων που προωθεί ο
κ. Μητσοτάκης στη Βουλή δεν
είναι εκτός πλαισίου του προγράμματος που είχε εξαγγείλει στα χρόνια που προ των εκλογών ηγείτο
της Ν.Δ. και κατά τη διάρκεια της
προεκλογικής περιόδου. Από την
άποψη αυτή, είναι απολύτως συνεπής. Και είναι άνευ σημασίας
εάν η προωθούμενη πολιτική του
σημερινού πρωθυπουργού είναι
φιλελεύθερη, αφού το συντηρητικό
τμήμα του κόμματος –εάν πράγματι
υπάρχει– παραμένει άφωνο.

Δεν είναι κόμμα εσωτερικού
διαλόγου η Ν.Δ., αλλά εξουσίας.
Οπως εξάλλου και ο ΣΥΡΙΖΑ και
πριν από αυτόν το ΠΑΣΟΚ. Συζητητικό κόμμα ήταν η «εκσυγχρονιστική Αριστερά», που εκπαραθυρώθηκε από το Κοινοβούλιο,
μάλλον οριστικά.
Τα κόμματα εξουσίας έχουν βεβαίως το δικό τους πελατολόγιο
στην κοινωνία. Συγκεκριμένες ομάδες συμφερόντων, τις οποίες και
επιδιώκουν να ικανοποιήσουν. Αλλωστε αυτό πράττουν, προσδίδοντας στην ασκουμένη πολιτική τους
βάθος «ιδεολογικό». Διότι, όπως
και να το κάνουμε, η όποια κοινωνία
διαχρονικώς κινείται σε δύο άξονες:
στις δυνάμεις των παραδόσεων
αφενός και αφετέρου στις δυνάμεις
της αλλαγής. Μόνον που σήμερα
όλοι επαγγέλλονται και υπηρετούν
την αλλαγή, δηλαδή μοχθούν για
τον μετασχηματισμό της κοινωνίας,
του διοικητικού και οικονομικού
συστήματος, ώστε να επιτευχθεί
η προσαρμογή στα ευρωπαϊκώς
ισχύοντα. Σύνθεση πολιτικών στο
πλαίσιο της λειτουργίας του Κοινοβουλίου δεν είναι δυνατόν να
επιτευχθεί εν Ελλάδι. Εκτός μιας
περιπτώσεως, όταν σύμπασα η πολιτική ηγεσία μεθόδευσε την κατάργηση της Βασιλείας.
Μια κάποια ισορροπία αποκαθίσταται με την εναλλαγή των κομμάτων στην εξουσία. Και δεν είναι
τα προγράμματα αυτά που αναδεικνύουν το ένα ή το άλλο κόμμα
στην εξουσία, αλλά η κόπωση των
πολιτών. Η ώρα του κ. Τσίπρα παρήλθε. Σήμερα είναι η ώρα του κ.
Μητσοτάκη. Τα πήγε άριστα στην
πρώτη φάση της πανδημίας. Θα
έχει προβλήματα στην επανεκκίνηση της οικονομίας. Και σε όλο
το διάστημα που θα ακολουθήσει,
θα υποστούμε τους παραλλήλους
μονολόγους των κομμάτων. Ετσι
πορεύεται η Ελλάς. Και δεν τα πήγε
τόσο άσχημα εδώ και δύο αιώνες
πάνω-κάτω.
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απέχουμε μόλις 75 χρόνια από το
τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου,
το μεγαλύτερο αιματοκύλισμα της
Ιστορίας. (Την Παρασκευή ήταν η
επέτειος). Και πριν από την επέλαση
της ασθένειας COVID-19 είδαμε να
αποσυντονίζεται το διεθνές σύστημα
διακυβέρνησης, να αυξάνεται η ανισότητα μεταξύ πολιτών και χωρών,
να αποδυναμώνεται η Ευρωπαϊκή
Ενωση, καθώς αναπτύσσονταν τάσεις εθνικισμού και αυθαιρεσίας σε
όλο τον κόσμο. Η μόνη διέξοδος,
που δεν θα οδηγούσε σε βία και καταστολή, είναι οι χώρες και οι διακρατικοί οργανισμοί να αναγνωρίσουν το μέγεθος της σημερινής απειλής, να καταγράψουν τους κινδύνους
και να επιδιώξουν λύσεις. Ενώ κάθε
χώρα χρειάζεται γιγαντιαία προσπάθεια για να κρατηθεί όρθια, ουδεμία
θα τα καταφέρει χωρίς διεθνή σταθερότητα. Οπως στην Ε.Ε. λαμβάνονται έκτακτα μέτρα και συζητείται
«Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης», έτσι χρειάζεται διεθνής διάσκεψη για τη διαχείριση της κρίσης.
Εάν οι εθνικοί ηγέτες ακόμη δεν
βλέπουν το συλλογικό συμφέρον,
αλλά μόνο το δικό τους, η ανάγκη
θα τους αφυπνίσει.

Η χώρα των μονολόγων
Κάθε κρίση που ανατρέπει με τρόπο δραματικό τους ρυθμούς
μιας κοινωνίας –
όπως στις μέρες μας
η πανδημία του κορωνοϊού– επιταχύνει διαδικασίες
προωθήσεως πολιτικών. Το αντιπροσωπευτικό σύστημα διακυβερνήσεως μιας χώρας τηρεί κάποιες
διαδικασίες, έστω και προσχηματικώς, ενώ στις καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης –υγειονομικής ή άλλης– οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις αξιοποιούνται ως καταλύτες

l

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Θέλουμε φιλόδοξο πρωθυπουργό
Σε ποιες χρονικές συγκυρίες ή πλέγμα
συνθηκών δέχθηκε ο πλανήτης μας
(ο μόνος έμβιος μέσα στο αχανές
σύμπαν) την επίθεση του κορωνοϊού;
Και η αριθμητικά ασήμαντη ελλαδική
κοινωνία με ποιες προϋποθέσεις «συναντήθηκε» μαζί του;
Στην Ελλάδα, χρόνια τώρα, βιώνουμε, με εκπλήσσουσα ανεμελιά,
συμπτώματα ιστορικού τέλους. Σε
κάθε μέρα που περνάει, κάτι πολύτιμο
μοιάζει να έχει χαθεί οριστικά και
αμετάκλητα. Εχουμε συνηθίσει να
προσπερνάμε την απώλεια, τη λογαριάζουμε φυσιολογική – είναι «το
γραφτό μας», «η μοίρα μας», το εποχικά αναπότρεπτο.
Ηδονικά ξιπασμένοι, λ.χ., με την
πληκτρολόγηση, το τέλος της ιδιόχειρης γραφής. Ωσάν να μας κολακεύει η παραίτηση από την υπαρκτική μοναδικότητα, τον «γραφικό
χαρακτήρα», όπως και από το ερώτημα για την αιτία και τον σκοπό.
Στη θέση της ταυτότητας που τη βεβαιώνει η ετερότητα της «υπογραφής», υιοθετούμε τον «κωδικό πρόσβασης» (PIN), δηλαδή τη συμβατικότητα της αριθμητικής διαφοράς.
Παθητικοί δέκτες του οτιδήποτε. Με
χαμένη την εκτίμηση της μοναδικότητας, η συλλογικότητα υποτάσσεται, «ανεπαισθήτως», μόνο σε λειτουργίες χρήσης, αποφεύγει τη διακινδύνευση των σχέσεων. Περιττεύει
η μετοχή, η συνύπαρξη, η κοινωνία
των αναγκών και της ζωής, με αποτέλεσμα εμφατικό η πολιτική να αλλοτριώνεται σε ηδονική εθελοδουλεία

και ο φιλαθλητισμός σε ψυχοπάθεια.
Σε τέτοιες συνθήκες βίου σπάρθηκε
αοράτως (χωρίς καν «ψεκασμό») η
άμεση απειλή θανάτου, ο κορωνοϊός.
Θάνατος χωρίς λογική φθοράς ή δυστυχήματος, θάνατος που μοιάζει
να ξεπηδάει σαν τερατογένεση. Δύσπνοια ή και πνιγμός, βασανιστικό
ξεψύχισμα μέσα σε ολόσωμη πλαστική σακούλα, ανάμεσα σε αναρίθμητα ασυνόδευτα φορεία ή μόνο με
μάσκες ολόγυρα που αποκλείουν
αποχαιρετιστήριο χαμόγελο. Ολόκληρος ο πλανήτης, ο έμβιος και νοήμων, με ηπείρους αχανείς και ωκεάνιες θάλασσες, από πόλο σε πόλο
(κόσμος μικρός και απειλητικά μέγας)
όλος έρμαιο και φέουδο ιού αόρατου
με γυμνό μάτι. Ο ιός ερημώνει μεγαλουπόλεις, ουρανοξύστες αχαλίνωτης υπεροψίας, ατελεύτητα και
πολυπλόκαμα οδικά δίκτυα. Νεκρώνει
μυθικές σε μέγεθος εργοστασιακές
τεχνουργίες, αδειάζει τους ουρανούς
από τη σιδερένια ακρίδα, τα θηριώδη
μηχανικά πετούμενα. Κλείνει και τις
αγορές ο ιός, σφραγίζει το εμπόριο,
σταματάει τη ροή του χρήματος, τις
ανταλλακτικές σχέσεις που συντηρούν το ανθρώπινο είδος στον πλανήτη.
Πώς να αντιδράσουν, πώς να διαχειριστούν τέτοιον εφιάλτη οι ηγεσίες
των ανθρώπινων κοινωνιών; Προβλέψεις δεν πρόλαβαν να λειτουργήσουν, ο αιφνιδιασμός επιτρέπει
μόνο σπασμωδικά αντανακλαστικά.
Ευτυχώς κάποια αντανακλαστικά
σώζουν (ακόμα) απροσποίητη την

ανθρώπινη ποιότητα – και στην εδώ,
ελλαδική περίπτωση, αυτή η ποιότητα ξάφνιασε. Το απρόβλεπτο και
αναπάντεχο θανατικό σκόρπισε και
εξαφάνισε τα αηδιαστικά φρόκαλα
που επιπλέουν στην παρακμιακή
σηπεδόνα – ποιος να ακούσει πληροφόρηση και καθοδήγηση για την
εφιαλτική συμφορά από τους επαγγελματίες της διαστροφής και της
ψευτιάς: κανάλια, κόμματα, εμπόρους
και φαμπρικαδόρους εντυπώσεων;
Σίγουρα, έχουμε μπροστά μας
πολλές μεγάλες, ίσως και απρόβλεπτες
οικονομικές δυσκολίες, που θα τις
προσθέσει η πανδημία στην παθογένεια της κρατικής μας οικονομίας.
Ομως τώρα έχουμε και την κοινή εμπειρική πιστοποίηση (ζωντανή εικόνα) ότι πίσω από τη δραματική
ανεπάρκεια του πολιτικού προσωπικού της χώρας, σώζεται ακόμα ανθρώπινη ποιότητα και αξιοπρέπεια
στην ελληνική κοινωνία, ικανή να
μεταγγίσει σιγουριά. Κάθε απόγευμα
στις 6, η ημίωρη σφήνα ενημέρωσης
για την πανδημία από τον ΕΟΔΥ, βεβαιώνει ψηλαφητά πως η Ελλάδα
δεν τελειώνει στο θλιβερό μείγμα
μικρόνοιας, απληστίας και αμοραλισμού των επαγγελματιών της εξουσίας. Η αναπάντεχη έκπληξη που
μας κόμισε, μαζί με τον τρόμο, ο κορωνοϊός, είναι η ξαφνική ανάδυση
στο προσκήνιο της δημοσιότητας
άλλης γλώσσας, άλλου ήθους, άλλης
νοοτροπίας, άλλων αντανακλαστικών.
Οχι άλλων «απόψεων», άλλων «προτάσεων», άλλης ρητορικής παπαρ-

δέλας. Το δίδυμο Τσιόδρα - Χαρδαλιά,
συμβολική έκφανση της κοινωνικής
μας απελευθέρωσης από τη λοιμική
της κομματοκρατίας, μιλάνε για να
ενημερώσουν τίμια και ρεαλιστικά
τον πολίτη, όχι για να κερδίσουν τις
εντυπώσεις. Ο λόγος τους είναι κοινωνικό λειτούργημα, γι’ αυτό κυριολεκτεί και γι’ αυτό πείθει.
Διαφορά αβυσσαλέα, όχι μόνο σε
σύγκριση με την εκφραστική της
επαγγελματικής εξουσιολαγνείας,
αλλά και σε σύγκριση με τις «ιδεολογικές» συντεχνίες που λυμαίνονται
τα πανεπιστήμια, την εφιαλτική
αγραμματοσύνη και κωμική αυτάρκεια της πλειονότητας των επισκόπων, την αυτονόητη αβελτηρία των
επικεφαλής σε θεσμούς και λειτουργήματα. Η εικόνα αληθινών ηγητόρων σε στιγμές κινδύνου για ενδεχόμενο καθολικευμένου πανικού,
θα συνοδεύει τουλάχιστον τη μνήμη
μας. Μακάρι και την κρίση μας.
Πάγκοινη, ας ελπίσουμε η ευχή:
Να αντιλήφθηκε την πρόκληση ο
πρωθυπουργός. Και να ξαναφτιάξει
εξ υπαρχής την κυβέρνησή του με
μέτρο το υπόδειγμα των «αρχηγετών»
του αντι-κορωναϊκού αγώνα. Με ανθρώπους που θα αρνηθούν έστω και
την πιο παραμικρή παραχώρηση στις
«εντυπώσεις». Να τολμήσει πανεκστρατεία για τη διακονία του συγκεκριμένου και χειροπιαστού. Για την
προτεραιότητα της ποιότητας.
Θα κερδίσει μια θέση στην Ιστορία
ευκλεή, όχι πρωθυπουργία μιας χρήσης.
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ΓΝΩΜΕΣ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κυριακή 10 Μαΐου 2020

Οδοφράγματα, σημεία
διέλευσης ή εξωτερικά σύνορα;
Τα οδοφράγματα είναι ίσως
το μόνο θέμα που σχετίζεται
με το Κυπριακό και συζητείται εν μέσω πανδημίας. Από
τις 23 Απριλίου του 2003,
όταν για πρώτη φορά επετράπη η διέλευση προς τα Κατεχόμενα,
δηλαδή εδώ και 17 χρόνια, εντός ή εκτός
κρίσεων, το ζήτημα αυτό είναι πάντα στην
επικαιρότητα. Αν και ο όρος «οδόφραγμα»
χρησιμοποιείται ευρέως και συνεχώς αποτελεί αιτία αντιπαραθέσεων, δυστυχώς
ακόμα να αντιληφθούμε τη σωστή του έννοια. Οδόφραγμα είναι εξ ορισμού «πρόχειρη κατασκευή από οποιοδήποτε υλικό
είναι διαθέσιμο που φράζει έναν δρόμο
και χρησιμεύει ως οχύρωμα κατά τη διάρκεια εξεγέρσεων», ή ακόμα, «φυλάκιο με
μπάρες που απαγορεύει την ελεύθερη διάβαση ενός δρόμου». Παρόμοια και η ερμηνεία που δίνεται από τον καθηγητή Γεώργιο Μπαμπινιώτη: «Οδόφραγμα είναι
το πρόχειρο και προσωρινό οχυρωματικό
έργο, το οποίο κατασκευάζεται από ετερόκλιτα υλικά και τοποθετείται καθέτως
σε δρόμο με στόχο να εμποδιστεί η κυκλοφορία και η διάβαση».
Όπως συμβαίνει με το κάθε τι που έχει
σχέση με το Κυπριακό, έτσι και τα οδοφράγματα έχουν τη δική τους ιστορία, άλλοτε ελπιδοφόρα και άλλοτε πονεμένη.
Εμφανίστηκαν για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 1963, μετά τις ταραχές που
δημιουργήθηκαν με την πρόταση του
Εθνάρχη Μακαρίου, του Νοεμβρίου του
1963, για αναθεώρηση των 13 σημείων
του συντάγματος του 1960.
Τα τότε κατασκευάσματα ήταν στην
κυριολεξία οδοφράγματα γιατί ήταν κατασκευασμένα από πρόχειρα υλικά και το
κυριότερο, σκοπό είχαν την απαγόρευση
της διέλευσης μεταξύ των περιοχών που
ήλεγχε η Κυπριακή Δημοκρατία και των
θυλάκων των Τ/κ. Η τουρκική εισβολή του
1974 είχε αποτέλεσμα την επέκταση των
συρματοπλεγμάτων κατά μήκος ολόκληρης
της πράσινης γραμμής, δημιουργώντας
έτσι σε κάθε δρόμο και ένα οδόφραγμα.
Το 2003 έγινε η μεγάλη ανατροπή. Συγκεκριμένα στις 23 Απριλίου ο Ραούφ Ντενκτάς,
μετά από πιέσεις ή καλύτερα μετά από εντολές του Ταγίπ Ερντογάν, εξαναγκάστηκε
να προχωρήσει στο άνοιγμα του πρώτου
οδοφράγματος, αυτού του Λήδρας Πάλας,
μετατρέποντας έτσι τον δρόμο εκείνο από
οδόφραγμα σε σημείο διέλευσης προς τις
κατεχόμενες περιοχές. Η δυσφορία του
τότε Τ/κ ηγέτη ήταν έκδηλη, όπως άλλωστε
φαίνεται από τις πρώτες του δηλώσεις.
«Αυτή η προσωρινή φιλία και ο μήνας του
μέλιτος είναι πολύ καλά αλλά να μη λανθάνετε κανείς, νομίζοντας ότι θα διαρκέσουν
για πάντα». Στην πορεία όμως αποδεικνύεται ότι ακόμα και ο Ραούφ Ντενκτάς έπεσε
έξω. Δεν υπολόγισε ότι, βολεμένοι με το
στάτους κβο, τον μήνα του μέλιτος τον εκμεταλλευτήκαμε και τον μετατρέψαμε σε
έτη και όπως πορευόμαστε, οδεύουμε προς
τον αιώνα του μέλιτος.
Μετά από τέσσερις ημέρες, δηλαδή στις
27 Απριλίου του 2003, ακολούθησε το
άνοιγμα των οδοφραγμάτων Στροβιλιών

και Περγάμου και στις 19 Μαΐου 2003 αυτού
του Αγίου Δομετίου. Σήμερα υπάρχουν συνολικά 9 σημεία πρόσβασης προς τα Κατεχόμενα. Αν και υπήρχαν πληροφορίες
για τους σχεδιασμούς των Τούρκων, η τότε
κυβέρνηση του Τάσσου Παπαδόπουλου
αιφνιδιάστηκε. Εκτός του αιφνιδιασμού
φανερή ήταν και η δυσφορία του τότε προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανάλογη με αυτήν του Ραούφ Ντενκτάς. «Αυτό
δεν είναι μέτρο προς τη λύση του Κυπριακού
και να διαχωρίζουμε τις κινήσεις εντυπωσιασμού ή όπως μερικοί λένε εξελίξεις προς
τη λύση του Κυπριακού, από εξελίξεις
εφαρμογής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων»,
ήταν η πρώτη του αντίδραση.
Δυστυχώς, διαχρονικά, τις εξελίξεις που
μπορούν να οδηγήσουν σε λύση, έτσι τις
χαρακτηρίζουμε. Κίνηση εντυπωσιασμού
χαρακτηρίσαμε το άνοιγμα των οδοφραγμάτων τον Απρίλιο του 2003, πυροτέχνημα
την πρόσκληση/πρόκληση του Μουσταφά
Ακιντζί, του Απριλίου του 2018, για υιοθέτηση του πλαισίου Γκουτιέρες, του μεγάλου
μας κεκτημένου κατά τον Νίκο Κοτζιά ή
της «προίκας» μας κατά τον Αβέρωφ Νεοφύτου, ως στρατηγική συμφωνία για συνολική διευθέτηση του Κυπριακού.
Σήμερα, 17 χρόνια μετά το άνοιγμα των
οδοφραγμάτων, τα σημεία αυτά, είτε ανοικτά είτε προσωρινά κλειστά, δεν μπορούν
να ονομάζονται οδοφράγματα, γιατί ούτε
πρόχειρα είναι ούτε κατασκευασμένα από
ετερόκλιτα υλικά. Όσο και αν ορισμένοι
δεν μπορούν ή δεν θέλουν να το συνειδητοποιήσουν, είναι σημεία διέλευσης τα
οποία τουλάχιστον κρατούν ζωντανή την
ελπίδα για τερματισμό των τετελεσμένων
της κατοχής. Σίγουρα θα μπορούσε κάποιος
να ισχυριστεί ότι εμείς, εξαιτίας πανδημίας,
κλείσαμε μόνο τέσσερα οδοφράγματα ενώ
αυτοί, με απόφαση της ψευδοκυβέρνησης,
τα έκλεισαν όλα. Σωστός ισχυρισμός.
Όμως, ένα είναι το δεδομένο, είτε αρέσει
είτε όχι στους διαχρονικά υποστηρικτές
των μακροχρονίων, των προτάξεων και
των σωστών περιεχομένων καθώς και
στους νεοφανείς των παλινδρομήσεων και
των προβληματισμών για σχέδια Β΄ και Γ΄.
Όταν ανοίγεις συρματοπλέγματα προωθείς
τη λύση και επανένωση, διακηρύσσοντας
έτσι ότι τα σύνορά μας είναι στην Κερύνεια.
Αντίθετα, όταν τάσσεσαι υπέρ του κλεισίματος ή και το χειρότερο, όταν τα κλείνεις
με προφάσεις εν αμαρτίαις, στοχεύεις στην
οριστική διαίρεση και στην ντε γιούρε διχοτόμηση, αποδεχόμενος έτσι ότι τα σύνορά
μας είναι στην οδό Λήδρας.
Αν συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε
το θέμα των οδοφραγμάτων με τακτικισμούς, λαϊκισμούς και μικροπολιτικές, τότε
τα συρματοπλέγματα της ντροπής, που σε
εννέα σημεία μετατράπηκαν σε σημεία
διέλευσης και επαναπροσέγγισης, θα πάρουν την τελευταία τους μορφή δηλαδή
θα αποτελέσουν τα εξωτερικά μας σύνορα
με ένα ξένο, με ένα τρίτο, με ένα γειτονικό
κράτος που θα καταλήξει δυστυχώς να
είναι η χαμένη μισή μας πατρίδα.

Ο κ. Θεόδωρος Θεοδώρου είναι ειδικός προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

EPA/WOJTEK JARGILO

Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Πολωνοί βετεράνοι του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου καταθέτουν στεφάνια στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη, στο Lublin, της ανατολικής Πολωνίας, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 75η επέτειο την ημέρα της Νίκης.

Η τελευταία ζαριά στις εξορύξεις
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Η

μια μετά την άλλη οι εταιρείες εξορύξεων αποχωρούν από το ερευνητικό
πρόγραμμα στην κυπριακή ΑΟΖ. Η
πανδημία του κορωνοϊού, η θεαματική πτώση των τιμών του πετρελαίου, η αστάθεια
προκαλεί νέες αξιολογήσεις από όλους. Η
Τουρκία την ίδια περίοδο ανέβασε στροφές.
Τα γεωτρητικά σκάφη «Φατίχ» και «Γιαβούζ»
μαζί με το σκάφος για σεισμικές έρευνες
«Ορούτζ Ρέις» κινούνται στην Ανατολική
Μεσόγειο. Η διαφορά ανάμεσα στις δύο
επιλογές έγκειται στο εξής: στις εταιρείες
εξόρυξης όπως η Exxon Mobil, η ENI, η
DELEK, και δευτερευόντως στην TOTAL,
οι μέτοχοι έχουν τον κύριο λόγο και αποφασίζουν με τα δικά τους εμπορικά/οικονομικά κριτήρια. Η Τουρκία κινεί τα ερευνητικά σκάφη της με κρατική στήριξη και
δεν επηρεάζεται σε τέτοιο βαθμό από τις
εξελίξεις, όπως επηρεάζονται οι ιδιωτικές
εταιρείες. Η Άγκυρα αξιολόγησε τις προτεραιότητές της στην περιοχή και αποφάσισε να δώσει βάρος στα μελλοντικά σενάρια
στην Α. Μεσόγειο. Πρώτο, να ασκήσει πίεση
στο εσωστρεφές λόγω κορωνοϊού Ισραήλ.
Δεύτερο, παρά τις συνέπειες που και η ίδια
υφίσταται λόγω της πανδημίας εξακολουθεί
να δίνει προτεραιότητα στα ζητήματα ενέργειας-αγωγοί με χώρες της Κ. Ασίας, TANAP,
χώρα-σταθμός στη μεταφορά ενέργειας με
αγωγούς από την ζώνη του Καυκάσου στην
Ευρώπη. Τρίτο, να στείλει σήμα στις εταιρείες ότι στην επόμενη κάθοδό τους στην
περιοχή τα πράγματα δεν θα είναι όπως
στο παρελθόν, καθότι πλέον θα είναι σημαντικός παίκτης και, υπό προϋποθέσεις,
εταίρος τους.
Οι εταιρείες έχουν τη δική της αντίληψη
στα πράγματα. Η ExxonMobil ανακοίνωσε
στις 13 Απριλίου αναστολή των γεωτρήσεων
της εξαιτίας του κορωνοϊού και λόγω της
αστάθειας που παρατηρείται στις διεθνείς
αγορές πετρελαίου. ΤΟΤΑΛ και ΕΝΙ ακύρωσαν κάθε προγραμματική κίνησή τους
μέσα στο 2020, προφανώς γιατί καμία εταιρεία δεν θέλει να επενδύσει σε μια περίοδο
με τόσο υψηλό ρίσκο. Σε όλες τις εξελίξεις

πλέον παίζει κύριο ρόλο η παρουσία της
Τουρκίας με δικά της ερευνητικά πλοία
γιατί καμία εταιρεία δεν επιθυμεί να έρθει
σε αντιπαράθεση με την Τουρκία. Παρά
το γεγονός ότι οι δραστηριότητες αυτές
εξελίσσονται χωρίς την πλέον κατάλληλη
τεχνική προετοιμασία και εκπέμπουν κυρίως
πολιτικά μηνύματα, μια πιθανή ανακάλυψη
φυσικού αερίου από τουρκικό σκάφος θα
αλλάξει τις ισορροπίες στην περιοχή. Είναι
ενδιαφέρουσα η περίπτωση της ισραηλινής
DELEK. Σύμφωνα με την https://energypress.gr «η χρηματιστηριακή της αξία της
έχει υποχωρήσει κατά 72% από την αρχή
του έτους. Σύμφωνα με την Globes, πρόσφατα παρουσιάστηκε έκθεση ανεξάρτητης
εταιρείας που αναφέρει ότι ο όμιλος θα
μπορέσει να αντεπεξέλθει φέτος στις υποχρεώσεις του, αλλά το μέλλον είναι αβέβαιο».
Αυτή η κατάσταση δεν αντιμετωπίζεται με
καταγγελίες από την πλευρά της Λευκωσίας.
Χρειάζεται καθαρή σκέψη και σημαντικές
πολιτικές αποφάσεις. Η Τουρκία μετά το
Κραν Μοντάνα άλλαξε τη στάση της κάνοντας την εκτίμηση ότι ο ε/κ ηγέτης δεν
έχει καμία διάθεση για σοβαρές συζητήσεις
στο κυπριακό. Γι’ αυτό: πρώτο, ζήτησε από
τον Μ. Ακιντζί να βάλει στην ατζέντα του
και το σενάριο για άλλες λύσεις στο κυπριακό, πέρα από την ΔΔΟ, δεύτερο αποφάσισε να ακυρώσει το επικοινωνιακό πλεονέκτημα που απέκτησε η Λευκωσία στις
επαφές της με το Ισραήλ και την Αίγυπτο,
και, τρίτο, επιχειρεί να θέσει τις διαβουλεύσεις της με τις εταιρείες εξόρυξης πάνω
σε άλλη βάση.
Η κυπριακή κυβέρνηση έχει μηδαμινές
ελπίδες να επηρεάσει τα πράγματα από τη
στιγμή που οι βασικοί παίκτες αλλάζουν
κατεύθυνση. Όταν αλλάζουν τα δεδομένα,
αλλάζεις και εσύ χειρισμούς. Ο υπουργός
Εμπορίου Γ. Λακκοτρύπης προσποιείται
ότι χειρίζεται τα ενεργειακά γύρω από τη
νήσο τη στιγμή που γνωρίζει καλύτερα
παντός άλλου ότι δεν ελέγχει την κεντρική
φορά των πραγμάτων. Το ζήτημα αποκτά
διαστάσεις ελαφρότητας, αν κρίνω από το

εξής δημοσίευμα: «H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
ενημερώθηκε σήμερα σε τηλεδιάσκεψη
από τον υπουργό Ενέργειας, Γ. Λακκοτρύπη.
O πρόεδρος της Επιτροπής, βουλευτής του
ΔΗΣΥ, Ανδρέας Κυπριανού δήλωσε ότι ‘σε
σχέση με τις τουρκικές προκλήσεις στην
κυπριακή ΑΟΖ η θέση του Υπουργείου, την
οποία ασπάζονται και άλλοι σοβαροί παίκτες,
είναι ότι πρόκειται περισσότερο για πολιτικές
προσπάθειες παρά επί της ουσίας. Η κατάσταση παρακολουθείται στενά χωρίς να
δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες’». («Φιλελεύθερος» 5/5). Η Λευκωσία, έτσι όπως
έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες, δεν έχει
ποικιλία από επιλογές για να επιλέξει την
«καλύτερη», υπό τις περιστάσεις. Ή επιστρέφει με σοβαρότητα για να διεξέλθει
το «τελευταίο μίλι» στις συνομιλίες για επίλυση του Κυπριακού, ή θα δει τα σενάρια
και τα πλάνα που έχουν καλλιεργηθεί την
τελευταία πενταετία να συντρίβονται με
πάταγο στις θαλάσσιες ζώνες της με την
πλήρη εξουδετέρωση των πλεονεκτημάτων
από τις έρευνες φυσικού αερίου.
Η κυβέρνηση Αναστασιάδη, αν κρίνω
από τις δηλώσεις Λακκοτρύπη, δεν φαίνεται
να δείχνει προθυμία να δει τα δεδομένα
και να αναπροσαρμόσει την πολιτική της.
Πιθανόν να έχει επιλέξει την τακτική της
άρνησης της πραγματικότητας όπως λ.χ.
δείχνει η επιλογή του να μην κατανοεί τη
γενική αδιαφορία που συνάντησε ανάμεσα
στους ηγέτες της Ε.Ε. στην τελευταία συνάντησή τους, καθώς και τη συνεπή άρνηση
του Σ.Α. του ΟΗΕ να μιλήσει στις εκθέσεις
του για τις δραστηριότητες τουρκικών πλοίων μέσα στην κυπριακή ΑΟΖ. Ο Ν. Αναστασιάδης προτιμά την πολιτική της καταγγελίας και «ό,τι βγει». Αλλά πλέον δεν
έχει ακροατήριο για να ακούσει άλλες καταγγελίες –και οι άλλοι έχουν προβλήματα,
και οι άλλοι έχουν συμφέροντα, και οι άλλοι
γνωρίζουν ποιος ευθύνεται για το παρόν
αδιέξοδο.

www.larkoslarkou.org.cy

Τρεις δυνάμεις του καλού, Επιστήμη - Αλληλεγγύη - Ευθύνη

Α

ν προσπαθήσουμε να ξεχωρίσουμε τρεις κύριες δυνάμεις
πάνω στις οποίες μπορεί να
στηριχτεί ένα κράτος και μια κοινωνία για να ξεπεράσουν μια μεγάλη
κρίση, αυτές είναι η επιστήμη, η
αλληλεγγύη και η ευθύνη. Και οι
τρεις είναι εκ των ων ουκ άνευ. Η
επιστήμη επιστρατεύει τη γνώση
και την εμπειρία για την αντιμετώπιση του προβλήματος και τροφοδοτεί με αντικειμενική ενημέρωση
την πολιτική ηγεσία και την κοινωνία. Είναι στην τελική, η αιχμή
του δόρατος στη μάχη για την υπέρβαση της κρίσης. Η αλληλεγγύη
είναι αναπόσπαστο στοιχείο της
ανθρώπινης ευαισθησίας και ενσυναίσθησης και συνοδεύεται με πρακτικά μέτρα στήριξης προς την κοινωνία ευρύτερα και ιδιαίτερα προς
τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.
Η ευθύνη είναι η λυδία λίθος της
ηθικής και καλύπτει όλα τα επίπεδα,
θεσμούς και τομείς της ανθρώπινης
δραστηριότητας. Καταλυτική είναι
η κρατική, η πολιτική, η ευρύτερη
κοινωνική και η προσωπική ευθύνη.
Στην περίπτωση της πανδημίας
του κορωνοϊού, που σηματοδότησε
μια πρωτοφανή παγκόσμια κρίση
με αρνητικές οικονομικές, πολιτικές

Του ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΑΒΡΑΑΜ

και κοινωνικές παρενέργειες, οι
τρεις δυνάμεις αποκτούν οικουμενική διάσταση. Απαιτείται παγκόσμια συνεννόηση των επιστημόνων,
παγκόσμια πολιτική και οικονομική
αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών και
παγκόσμια συνείδηση ευθύνης για
τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Για
να υλοποιηθεί, όμως, μιας τέτοιας
εμβέλειας σχεδιασμός χρειάζεται
έστω και προσωρινά να παραμεριστεί ο αδυσώπητος παγκόσμιος ανταγωνισμός και να εδραιωθεί η παγκόσμια συνεργασία.
Η επιστήμη αποτελούσε μια σύμφυτη δύναμη που ακολουθούσε και
τροφοδοτούσε τη διανοητική εξέλιξη
του ανθρώπου. Η βιωματική εμπειρία
στην πάλη για επιβίωση οδήγησε
στην παρατήρηση των φαινομένων
στη φύση, στην κοινωνία, στη βιολογία και ψυχολογία του ανθρώπου.
Η καταγραφή, η κατανόηση, η ερμηνεία, η επιβεβαίωση ή η διάψευση
αντιλήψεων και δεδομένων, η πειραματική επεξεργασία, η γενίκευση
και η σύνθεση, συνέβαλαν στο πέρασμα από τον μύθο στον ορθό λόγο.
Όλα αυτά, σε συνδυασμό με τη φαντασία, τον ανταγωνισμό, την έφεση
προς την καινοτομία και την επιζήτηση της αναγνώρισης της ευφυίας

ώθησαν στη μεγάλη ανάπτυξη και
εδραίωση της επιστήμης. Παρ’ όλους
τους περιορισμούς και τις επιθέσεις
από τον κυρίαρχο για αιώνες ιεροεξεταστικό θρησκευτικό σκοταδισμό,
με τις απόλυτες αλήθειες, τα στερεότυπα και τις δεισιδαιμονίες, το
επιστημονικό πνεύμα με συνθήματα
το «Σκέφτομαι, άρα υπάρχω» και το
ανατρεπτικό «Πίστευε και μη - ερεύνα» στη θέση του «Πίστευε και μη
ερεύνα», αποκαθήλωσε την πνευματική βεβαιότητα και στασιμότητα
και άνοιξε καινούργιους δρόμους
για την ερμηνεία των φυσικών και
κοινωνικών φαινομένων και των
ατομικών συμπεριφορών. Η επιστημονική σκέψη συνέβαλε τα μέγιστα
στην ανάπτυξη των παραγωγικών
δυνάμεων και έφτασε τον τελευταίο
αιώνα σε ασύλληπτα τεχνολογικά
επίπεδα. Οι επιστήμες της πληροφορικής και της γενετικής μηχανικής, το διαδίκτυο, η τεχνητή νοημοσύνη, η αποκωδικοποίηση του
DNΑ, η επεξεργασία του μικρόκοσμου των γονιδίων, η πυρηνική ιατρική, η κλωνοποίηση, η εξερεύνηση
του μακρόκοσμου του σύμπαντος
και η προσπάθεια μετοικεσίας σε
άλλους εξωγήινους πλανήτες, αυτά
και άλλα πολλά, αποδεικνύουν ότι

η επιστήμη και η τεχνολογία αποτελούν τις βασικές κινητήριες δυνάμεις της ανθρώπινης εξέλιξης.
Απτό παράδειγμα είναι και το γεγονός ότι αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή
της πανδημικής κρίσης, η ανθρωπότητα στρέφει πρώτιστα το βλέμμα
προς την επιστήμη και την τεχνολογία, περιμένοντας με αγωνία την
ανακάλυψη του εμβολίου και των
φαρμάκων που θα νικήσουν τον κορωνοϊό.
Από μια άλλη σκοπιά, οφείλουμε
να αναγνωρίσουμε ότι η επιστήμη
και η τεχνολογία δεν έχουν μονάχα
θετικό αντίκτυπο και οι ευεργετικές
τους συνέπειες δεν έχουν γίνει παγκόσμιο αγαθό. Αυτές οι μεγάλες δυνάμεις από την αρχική τους εμφάνιση ταυτίστηκαν με την ισχύ, την
εξουσία και την παγκόσμια κυριαρχία και χρησιμοποιήθηκαν από τους
ισχυρούς της γης για την εξασφάλιση κέρδους και εξουσίας και διαιώνιση της κοινωνικής ανισότητας
μέσα από ένα σύστημα επιβολής,
καταπίεσης και εκμετάλλευσης.
Η αλληλεγγύη είναι μια από τις
βασικότερες οικουμενικές και ηθικές
αξίες. Είναι δείκτης ανθρωπιάς, άρρηκτα συνδεδεμένος με την αγάπη,
τη φιλαλληλία, τη συμπόνια, την

ανιδιοτέλεια, τον αλτρουισμό. Είναι
αντίθετη του ατομικισμού αλλά και
της απάθειας και της αδιαφορίας.
Η αλληλεγγύη είναι πολύμορφη και
ανάλογα με την περίπτωση εκδηλώνεται ως ηθική, υλική και πρακτική συμπαράσταση σε τοπικό,
εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο
επίπεδο. Από τις πιο συγκινητικές
εκφάνσεις της αλληλεγγύης είναι
η διεθνιστική αλληλεγγύη, η βοήθεια
προς λαούς που υποφέρουν από φυσικές καταστροφές, πολέμους, πείνα
και θανατηφόρες πανδημίες. Στην
περίπτωση του κορωνοϊού είδαμε
διάφορες στάσεις κρατών και ανθρώπων με εικόνες διεθνιστικής
έμπρακτης αλληλεγγύης προς την
Ιταλία, την Ισπανία, την Ελλάδα,
είδαμε όμως και εικόνες εγωιστικής
συμπεριφοράς από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ, ακόμη και από κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ευθύνη είναι και αυτή μια τεράστια αξία. Φαντασθείτε μονάχα
την κυριαρχία του αντίθετου- της
ανευθυνότητας. Σκεφτείτε ένα ανεύθυνο κράτος, ανεύθυνους πολιτικούς
ηγέτες, κόμματα, ΜΜΕ, εργοδότες,
εργαζόμενους, εκπαιδευτικούς, επιστήμονες, καλλιτέχνες, αθλητικούς
παράγοντες, οικογένεια, ανεύθυνα

άτομα. Η ανευθυνότητα γεννά χάος
και ασυδοσία και η έλλειψη ανάληψης ευθύνης, ιδιαίτερα από πολιτικά
και δημόσια πρόσωπα, αναδεικνύει
την ανηθικότητα και το χαμηλό επίπεδο πολιτικού πολιτισμού. Η ευθύνη
συνδέεται με την αυτογνωσία, την
αιδώ και την αυτοκριτική και θέτει
το πάντα καίριο ερώτημα: τι κάνεις
εσύ για να βοηθήσεις στην επίλυση
του όποιου προβλήματος. Συνήθως,
κράτη, λαοί και άτομα, εύκολα φορτώνουν τις ευθύνες στους άλλους
και αγνοούν τη δική τους ευθύνη.
Ο Καβάφης εντόπισε αυτήν την παθογένεια και τη βροντοφώναξε στα
«Τείχη» του: «Α όταν έκτιζαν τα
τείχη πώς να μην προσέξω». Ο Καζαντζάκης, πιο επαναστατικός και
απαιτητικός στην «Ασκητική» του,
μας προτρέπει: «Ν’ αγαπάς την ευθύνη. Να λες: εγώ μονάχος μου έχω
χρέος να σώσω τη γης. Αν δεν σωθεί,
εγώ θα φταίω». Επιστήμη, Αλληλεγγύη, Ευθύνη. Τρεις δυνάμεις του
καλού. Τρεις πυλώνες του Ορθολογισμού, του Ανθρωπισμού και του
Διεθνισμού. Ας μην τις αφήσουμε
ποτέ ξανά να φύγουν...

Ο κ. Μενέλαος Αβραάμ είναι δρ Φιλοσοφίας. rodo@primehome.com
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Προβληματίζει η χαλάρωση μέτρων στα Κατεχόμενα
«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το δεύτερο κύμα» προειδοποιεί η πρόεδρος της Ενωσης των Τ/κ γιατρών, Οζλέμ Γκιουρκούτ
Συνέντευξη στον ΝΙΚΟ ΣΤΕΛΓΙΑ

Το όνομα της Τουρκοκύπριας γιατρού
Οζλέμ Γκιουρκούτ ακούγεται συχνά
κατά το τελευταίο διάστημα στον
τουρκοκυπριακό Τύπο, με αφορμή
τις καθημερινές δημόσιες παρεμβάσεις της για την πανδημία του
κορωνοϊού. Με την ιδιότητά της ως
προέδρου της Ένωσης Τ/κ Ιατρών,
η κ. Γκιουρκούτ προειδοποιεί τους
Τ/κ για τη σοβαρότητα της νέας πανδημίας και συχνά ασκεί κριτική στην
τ/κ πολιτική ηγεσία για τα μέτρα
που λαμβάνονται στο πλαίσιο της
καταπολέμησης του νέου ιού. Σε
μια περίοδο που τόσο στα Κατεχόμενα όσο και στις ελεύθερες περιοχές
της Κύπρου επιχειρείται η σταδιακή
επιστροφή στους κανονικούς ρυθμούς της καθημερινότητας, η κ.
Γκιουρκούτ απαντά στις ερωτήσεις
της «Κ» σχετικά με τη νέα φάση της
πανδημίας και στέλνει το δικό της
μήνυμα για την προοπτική κοινής,
δικοινοτικής αντιμετώπισης των
προκλήσεων της νέας περιόδου.
–Καθώς εισερχόμαστε στον τρίτο
μήνα του αγώνα κατά της νέας
πανδημίας, πώς αξιολογείτε την
κατάσταση που επικρατεί αυτή
τη στιγμή στο βόρειο κομμάτι
της Κύπρου;
–Όταν ο κορωνοϊός είχε αρχίσει
να εξαπλώνεται σε άλλες χώρες πέραν της Κίνας είχαμε αρχίσει τις
προετοιμασίες μας ως Ομάδα Μελέτης Λοιμώξεων της Ένωσης Τ/κ
Ιατρών. Μετά τις πρώτες αξιολογήσεις, αποφασίσαμε ότι βρισκόμαστε
αντιμέτωποι με μια νέα απειλή και
ότι υπάρχει η ανάγκη να αρχίσουμε
τη σχετική συνεργασία με το «Υπουργείο» Υγείας και την ενημέρωση της
κοινότητας. Ως Ένωση Τ/κ Ιατρών
(KTTB) είχαμε την πρώτη συνάντηση
για τον κορωνοϊό με το «Υπουργείο»








«Ως Δ.Σ. της Ενωσης Τ/κ
Ιατρών, επαναλαμβάνουμε την πρόσκλησή μας
για συνεργασία προς
τους συναδέλφους μας
του Ιατρικού Συλλόγου
Κύπρου, και τους υπενθυμίζουμε ότι αναμένουμε την απάντησή τους».
Υγείας στις 24 Ιανουαρίου 2020.
Ταυτόχρονα, αρχίσαμε να παρέχουμε
πληροφορίες και κατευθυντήριες
γραμμές για την αντιμετώπιση των
ιών και άλλων ασθενειών σε όλους
τους γιατρούς που είναι μέλη της
Ένωσής μας. Το πρώτο κρούσμα
COVID 19 στη βόρεια Κύπρο εντοπίστηκε στις 10 Μαρτίου 2020 σε
έναν τουρίστα. Την ίδια μέρα, τα
ξενοδοχεία όπου είχε διαμείνει η
ομάδα τουριστών της οποίας μέλος
ήταν ο Γερμανός ασθενής τέθηκαν
σε καραντίνα. Επίσης, η Ομάδα Μελέτης Λοιμώξεων της KTTB διευρύνθηκε και συγκλήθηκε το επιστημονικό συμβούλιο KTTB COVID 19,
το οποίο προσδιόρισε τις συστάσεις
για τα κοινωνικά μέτρα που θα έπρεπε να ληφθούν. Οι επιδημιολογικές
μελέτες, που είχαμε στη διάθεσή
μας, προειδοποιούσαν ότι ο αριθμός
των ασθενών θα μπορούσε να φτάσει
τους 10.000 μέσα σε έναν μήνα, εάν
δεν λαμβάνονταν τα κατάλληλα μέτρα. Στις 13 Μαρτίου 2020, το
«Υπουργικό Συμβούλιο» έκλεισε
σχολεία και επιχειρήσεις. Επίσης,
ξεκίνησε η πρακτική της αυτοπεριορισμού για εκείνους που έφταναν
από το εξωτερικό και λειτούργησε
το τηλεφωνικό κέντρο Covid 19.
Ταυτόχρονα, το «Υπουργικό Συμ-

Η Οζλέμ Γκιουρκούτ προειδοποιεί τους Τ/κ για τη σοβαρότητα της νέας πανδημίας και συχνά ασκεί κριτική στην τ/κ πολιτική ηγεσία για τα μέτρα.
βούλιο» άρχισε να λαμβάνει αποφάσεις σύμφωνα με τις συστάσεις
της KTTB και του Επιστημονικού
Συμβουλίου. Με τον εντοπισμό των
πρώτων εγχώριων κρουσμάτων και
την αύξησή τους, πραγματοποιήθηκε
έκκληση για πιο ριζοσπαστικά μέτρα.
Ως αποτέλεσμα τις επόμενες ημέρες
απαγορεύτηκε η λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς και η είσοδος από τα σύνορα σε όλους με εξαίρεση τους πολίτες της «ΤΔΒΚ». Τότε
λειτούργησαν και τα κέντρα καραντίνας. Κατά τη διάρκεια της ημέρας,
τέθηκε σε εφαρμογή μερική απαγόρευση της κυκλοφορίας, καθώς
και πλήρης απαγόρευση της κυκλοφορίας από τις 9 π.μ. έως τις 6 π.μ.
Ως αποτέλεσμα, μέχρι τις 6 Μαΐου
2020 εντοπίστηκαν στη βόρεια Κύπρο συνολικά 108 κρούσματα COVID
19, εκ των οποίων τα 31 ήταν τοπικά,
ενώ συνολικά τέσσερις άνθρωποι
έχασαν τη ζωή τους. Από τις 4 Μαΐου
2020, η κυβέρνηση προχώρησε σε

σημαντική χαλάρωση των κοινωνικών μέτρων και η απαγόρευση
της κυκλοφορίας καταργήθηκε κατά
τη διάρκεια της ημέρας.
–Ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η
τουρκοκυπριακή κοινότητα στη
νέα φάση του αγώνα κατά του
κορωνοϊού;
–Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστά να είμαστε προσεκτικοί
όσον αφορά την κατάργηση των
κοινωνικών μέτρων που λαμβάνονται σε χώρες όπου έχει εμφανιστεί
η ασθένεια. Πρέπει να προχωρήσουμε προς τη νέα φυσιολογική ζωή
σταδιακά και με ελεγχόμενο τρόπο.
Στον Βορρά, με το θάρρος που μας
παρέχει η απουσία νέων κρουσμάτων, παρατηρήθηκε κατά τις τελευταίες 17 ημέρες μια σημαντική «χαλάρωση» στην κοινωνία. Η «κυβέρνηση» άλλαξε ρητορική για τον COVID 19 και ξεκίνησε την άρση των
μέτρων, ενώ δεν λήφθηκαν μέτρα

για τα άτομα της ομάδας υψηλού
κινδύνου. Από την άλλη πλευρά, οι
αφίξεις από το εξωτερικό έχουν αρχίσει και σε πολλά πεδία οι κανονισμοί για τον έλεγχο των λοιμώξεων
επαφίενται στην προσωπική ευθύνη
του καθενός. Από την άλλη πλευρά,
το ενδεχόμενο μιας ανεξέλεγκτης
δοκιμασίας των αντοχών του συστήματος υγείας εξαιτίας αυτού του
μεγάλου «ανοίγματος» εξακολουθεί
να αποτελεί πηγή ανησυχίας.
–Σε σύγκριση με άλλες κοινωνίες,
ο αριθμός των τεστ στην τ/κ πλευρά παραμένει περιορισμένος. Παρόλα αυτά δρομολογήθηκε η επιστροφή στην κανονικότητα. Συμφωνείτε με αυτήν την απόφαση;
–Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας το «άνοιγμα» θα
μπορούσε να μπει στην ημερήσια
διάταξη, εάν είχε ενισχυθεί το σύστημα υγείας παράλληλα με την
εξασφάλιση στοιχείων που να δείχνουν ότι η επιδημία βρίσκεται πλέον
υπό έλεγχο. Αν και δεν έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές εξετάσεις PCR
στη Βόρεια Κύπρο, εντούτοις δεν
έχουν εντοπιστεί κρούσματα στα
άτομα που έχουν εισαχθεί σε νοσοκομεία κατά τις τελευταίες 17 ημέρες.
Όλα δείχνουν ότι οι άνθρωποι που
ανήκουν στην ομάδα υψηλού κινδύνου θα πρέπει να συνεχίσουν να
προστατεύονται έως ότου βρεθεί
αποτελεσματική θεραπεία ή προστατευτικό εμβόλιο, ενώ είναι σωστό
για τα άτομα που διατρέχουν χαμηλό
κίνδυνο να επιστρέψουν σταδιακά
στους δρόμους και τους χώρους εργασίας λαμβάνοντας ατομικά μέτρα
προστασίας. Ωστόσο, από τις 4 Μαΐου
η ομάδα υψηλού κινδύνου δεν προστατεύεται και το «άνοιγμα» δεν
πραγματοποιήθηκε σταδιακά (με
ελεγχόμενο τρόπο).
–Στην επόμενη περίοδο της καταπολέμησης του ιού, σε ποια

πεδία θα μπορούσε να εντατικοποιηθεί η συνεργασία των δύο
κοινοτήτων;
–Το γεγονός ότι η Κύπρος είναι
μια νησιωτική χώρα αποτελεί πλεονέκτημα σε τέτοιου είδους επιδημίες. Με το κλείσιμο των συνόρων
και στις δύο πλευρές, μπορεί να είναι
ευκολότερο να διατηρηθεί ο έλεγχος
και να σημειωθεί επιτυχία έναντι
του ιού. Αλλά αυτός είναι επίσης
είναι ο λόγος για τον οποίο μπορεί
να υπάρξουν προβλήματα εάν θα
χρειαστούμε φάρμακα, ιατρικές προμήθειες και συσκευές από το εξωτερικό. Από την άλλη πλευρά, είτε
πρόκειται για την παρακολούθηση
των επαφών, είτε πρόκειται για τη
χρήση των νοσοκομειακών υπηρεσιών, είτε πρόκειται για την παροχή
προηγμένων εργαστηριακών υπηρεσιών, η συνεργασία και η κοινή
χρήση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων θα συμβάλει στη βελτίωση
της υγειονομικής περίθαλψης. Θα
διευκόλυνε πολύ την συνολική προσπάθεια η διεύρυνση της ακτίνας
δράσης της Δικοινοτικής Υγειονομικής Τεχνικής Επιτροπής καθώς
και η συνέχιση του έργου της μετά
την επιστροφή στην κανονικότητα.
Είναι, επίσης, σημαντικό οι οργανώσεις γιατρών στο Βορρά και το
Νότο να συνεργάζονται και να έχουν
καλό διάλογο. Εμείς, ως Διοικητικό
Συμβούλιο της Ένωσης Τ/κ Ιατρών,
επαναλαμβάνουμε την πρόσκλησή
μας για συνεργασία προς τους συναδέλφους μας, τον διευθυντή του
Ιατρικού Συλλόγου Κύπρου, και θα
θέλαμε να τους υπενθυμίσουμε ότι
αναμένουμε την απάντησή τους.
Όταν το πρώτο κύμα της επιδημίας
θα τεθεί υπό έλεγχο και στις δύο
πλευρές του νησιού, τότε ακριβώς
θα πρέπει να είμαστε απολύτως έτοιμοι για το δεύτερο κύμα έτσι ώστε
να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες.
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Η επιστήμη ως σύμβουλος του πρίγκηπα και ως πολιτικό άλλοθι
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑ

Σ

ε ένα από τα σημαντικά βιβλία,
που επηρέασαν τη μεταπολεμική Δυτική σκέψη, στην «Επανάσταση των διευθυντών» (1941),
ο James Burnham (1905-1987) διέβλεψε την αρχή μιας νέας κοινωνικής διαστρωμάτωσης με βάση τη
λογική των «ειδικών», διαχειριστών
και διευθυντών (managers), παντός
τύπου. Ο Burnham συνέχισε την
παράδοση των σπουδαίων «μακιαβελιστών» θεωρητικών των ελίτ Gaetano Mosca (1858-1941), Roberto
Michels (1876-1936) και Vilfredo
Pareto (1848-1923), οι οποίοι αντλούσαν από τον Niccol Machiavelli
(1469-1527) την πεποίθηση ότι στην
ανθρώπινη φύση επικρατούν δύο
διαφορετικές «διαθέσεις» (umori):
οι πρίγκιπες επιζητούν να επιβάλουν
την εξουσία τους στους άλλους, ενώ
ο λαός ζητάει να είναι ελεύθερος
από οποιαδήποτε εξουσία. Η θεωρία
των ελίτ στηρίζεται σε αυτόν τον
διαχωρισμό, ο οποίος αποτελεί τη
βασική δομή εξουσίας σε όλες τις
ιστορικές κοινωνίες. Το ερώτημα
λοιπόν που τίθεται είναι με ποιο
τρόπο και μέσω ποιων διαύλων εξασφαλίζεται η άνοδος και η παραμονή
στην εξουσία εκείνων που την επιδιώκουν.
Στα κοινοβουλευτικά συστήματα
της Δύσης του τέλους του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ού αιώνα,
η επιδίωξη της πολιτικής επιρροής
και εξουσίας στηριζόταν στο προσωπικό «χάρισμα» του ηγέτη σε
συνδυασμό με την επικράτηση της
κομματικής ιδεολογίας. Η διευθέτηση αυτή, ισχυρίζεται ο Burnham,
ανατρέπεται προς όφελος των τεχνοκρατών που κατέχουν την εξειδικευμένη γνώση που χρειάζεται η
βιομηχανική κοινωνία για την ανάπτυξή της στην εποχή της ώριμης
χρηματοοικονομίας. Η πολιτική και
οικονομική ισχύς περνάει στα χέρια
των γραφειοκρατών, μηχανικών,
νομικών, οικονομολόγων και λοιπών
τεχνοκρατών της διοίκησης. Με άλλα λόγια, στις μεταπολεμικές λογο-








Κατά τη διάρκεια της παρούσας κρίσης, μοιάζει
ολόκληρη η ανθρωπότητα να έχει παραχωρήσει
την εξουσία σε μια νέα
τάξη ειδικών της βιοϊατρικής τεχνογνωσίας και
τεχνολογίας, ιατρών, επιδημιολόγων, λοιμωξιολόγων, βιολόγων, βιοχημικών, από τους οποίους
αναμένει τη σωτηρία.
κρατικές-γραφειοκρατικές δομές,
η άνοδος και η ανακύκλωση των
ελίτ στην εξουσία καθορίζονται από
την κατοχή και τον έλεγχο της γνώσης και της εξειδίκευσης, αποκλειστικός φορέας των οποίων είναι η
επιστήμη. Αυτό πρακτικά σημαίνει
ότι ή η επιστήμη αποκτά πραγματική
πολιτική ισχύ και κυβερνά ή γίνεται
εργαλείο στα χέρια των πολιτικών,
ενισχύοντας την ικανότητά τους
για άσκηση της εξουσίας. Υπό αυτό
το πρίσμα, η σημερινή πανδημική
κρίση είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την ανάλυση των σχέσεων
ανάμεσα στην πολιτική, ως άσκηση
της εξουσίας, και την επιστήμη, ως
επιδίωξη της γνώσης.
Κατά τη διάρκεια της παρούσας
κρίσης, μοιάζει ολόκληρη η ανθρωπότητα να έχει παραχωρήσει την
εξουσία σε μια νέα τάξη ειδικών
της βιοϊατρικής τεχνογνωσίας και
τεχνολογίας, ιατρών, επιδημιολόγων,
λοιμωξιολόγων, βιολόγων, βιοχημικών, από τους οποίους αναμένει
τη σωτηρία. Πολιτικοί, νομικοί και
οικονομολόγοι έχουν παραδώσει
τα σκήπτρα στη νέα κατηγορία ειδικών που αναδύθηκε και εκτοξεύθηκε, μεσούσης της κρίσης, στην
κορυφή της αλυσίδας λήψης αποφάσεων. Οι ιατροί υπαγορεύουν τα

Να κερδίσουμε
και τη νέα μάχη

Η

Της ΞΕΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

χώρα μας έχει επιτύχει να
λάβει και να εφαρμόσει με
επιτυχία αυστηρά μέτρα
αναχαίτισης της εξάπλωσης της
πανδημίας του κορωνοϊού. Με θυσίες, αλληλεγγύη και κρατική στήριξη πετύχαμε, από τις 11 Μαρτίου
που εμφανίστηκε το πρώτο κρούσμα με τη σταδιακή εφαρμογή
ολοένα και πιο αυστηρών μέτρων,
να συγκρατήσουμε την εξάπλωση
με αποτέλεσμα σήμερα δύο σχεδόν
μήνες μετά, η χώρα μας να θεωρείται ένα από τα πλέον επιτυχημένα παραδείγματα στην Ευρώπη.
Λαμβάνοντας αυτό ως δεδομένο,
ήρθε ο καιρός για να στρέψουμε
την προσοχή μας στην επόμενη
ημέρα. Όχι γιατί έχουμε νικήσει
στον πόλεμο αλλά επειδή έχουμε
κερδίσει την πρώτη και πλέον σημαντική μάχη. Η επόμενη που θα
κληθούμε να δώσουμε είναι εξίσου
κρίσιμη. Είναι η μάχη του να μπορέσουμε να συνυπάρξουμε με
ασφάλεια ο ένας με τον άλλο σε
καθεστώς καθημερινής ρουτίνας.
Μέσα σε αυτό το νέο καθεστώς,
η επιστροφή των παιδιών στις
σχολικές μονάδες αποτελεί ίσως
τη δεύτερη πιο κρίσιμη καμπή
στην μακρά πορεία επαναφοράς
στην κανονικότητα, με πρώτη θεωρώ- αυτή του ανοίγματος των
αεροδρομίων για επιβατική κίνηση.
Η ανησυχία και οι αντιδράσεις
ποικίλλουν και είναι απόλυτα σεβαστές και έλλογες. Εντούτοις, το
βέβαιο είναι ότι, η επιστροφή στην
κανονικότητα διέρχεται μέσα από
την επαναφορά της παιδείας, της
κοινωνίας και της οικονομίας σε
φυσιολογικούς αν και σίγουρα διαφορετικούς ρυθμούς απ’ ό,τι παλιά.
Το κλειδί της ομαλής επαναφοράς
βρίσκεται στην συμμόρφωση του
καθενός και της καθεμίας (μικρών
και μεγάλων) με τα αυξημένα μέτρα
υγιεινής και προφύλαξης. Η παρατεταμένη απομόνωση και ο εγκλεισμός έως ότου εξευρεθεί και
χορηγηθεί το αντιιικό εμβόλιο σε

όλο τον πληθυσμό της γης δεν
αποτελεί λύση. Έτσι είμαστε δυστυχώς αναγκασμένοι να μάθουμε
να ζούμε μαζί με τον ιό, με πρωταρχική έγνοια να προφυλάξουμε
στον μέγιστο δυνατό βαθμό τις
ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού
έως ότου υπάρχει διαθέσιμη μια
αποτελεσματική θεραπεία.
Οι ειδικοί επιστήμονες και λοιμοξιολόγοι εξετάζοντας την καμπύλη των κρουσμάτων έχουν εισηγηθεί την επαναφορά των παιδιών στα σχολεία. Ήδη χώρες
όπως η Δανία, η Νορβηγία, η Ελλάδα, η Γαλλία, η Γερμανία, η Αυστρία, το Λουξεμβούργο, η Ελβετία,
η Ολλανδία, η Κροατία έχουν επαναφέρει τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς πίσω στα σχολεία. Την
επαναφορά βεβαίως θα πρέπει να
συνοδεύουν ειδικές ρυθμίσεις και
ειδικά πρωτόκολλα αναφορικά με
την ασφάλεια και την υγιεινή στους
σχολικούς χώρους. Είναι, όμως,
θεωρώ απαραίτητο να κερδίσουμε
και αυτή τη μάχη με την θετική
συνεισφορά όλων.
Με σύμμαχό μας τα μηδαμινά
κρούσματα, τον καλό ζεστό καιρό,
τον καλό εξαερισμό, τα σωστά μέτρα υγιεινής, την ετοιμότητα των
λειτουργών υγείας και την ευσυνειδησία όλων μπορούμε να κερδίσουμε τη μάχη επαναφοράς των
παιδιών στα σχολεία. Γιατί η αλυσίδα δεν πρέπει ούτε και μπορεί
να διακοπεί. Οι ζωές των παιδιών
μας πρέπει να συνεχίζουν όπως
θα συνεχιστούν και οι δικές μας.
Έχουμε ευθύνη να τους διασφαλίσουμε το δικαίωμά τους στη μόρφωση, στη συναναστροφή, το δικαίωμά της αυτό-ανάπτυξής τους
στο σχολικό περιβάλλον, με τους
φίλους, τους συμμαθητές και τους
εκπαιδευτικούς τους. Όλοι μαζί
μπορούμε να κερδίσουμε κι αυτή
τη νέα μάχη.

Η κα Ξένια Κωνσταντίνου είναι βουλευτής ΔΗΣΥ.

Είναι αρετή για τον πολιτικό να ακούει και να εφαρμόζει τις συμβουλές των ειδικών για κάθε κρίση.
αναγκαία μέτρα και οι πολιτικοί τα
εφαρμόζουν, αγνοώντας πλήρως
την υφιστάμενη νομική και οικονομική τάξη. Πόσο αληθινή είναι
όμως αυτή η εικόνα; Πόσο «επιστημονική» είναι η αντιμετώπιση της
πανδημίας; Αποφασίζουν όντως οι
ειδικοί; Ή μήπως οι κυβερνήσεις
απλά συμβουλεύονται τους ειδικούς
για να αποφασίσουν, όταν βέβαια
δεν χρησιμοποιούν απλά την επιστήμη ως άλλοθι;
Για να απαντήσουμε στα ερωτήματα αυτά πρέπει να διαγνώσουμε
σωστά από που προέρχεται η πίεση
για λήψη αυστηρών προστατευτικών μέτρων, ώστε να περιοριστούν
στο ελάχιστο οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. Η «απόφαση» αυτή
δεν πάρθηκε ούτε από τις κυβερνήσεις ούτε από τους ειδικούς. Επιβλήθηκε από τη νέα ευαισθησία
για την ανθρώπινη ασφάλεια, η
οποία έχει πλέον επικρατήσει σε
πλανητικό επίπεδο. Η συντονισμένη
παγκόσμια απάντηση στον ιό είναι
αδιάσειστη απόδειξη αλλαγής εποχής. Οι ενδείξεις αυτής της αλλαγής
ήταν πολλές και πριν από την πανδημία, η ανθρωπότητα πορευόταν

εδώ και δεκαετίες προς μια νέα κατανόηση της σχέσης του ανθρώπου
με τον εαυτό του, με τον συνάνθρωπο και με το περιβάλλον. Με
την παρούσα απάντηση στην κρίση,
οι ενδείξεις έγιναν αποδείξεις και
η αλλαγή εποχής εκδηλώθηκε ως
τομή με το σύστημα αξιών του περασμένου αιώνα. Η πραγματική
«απόφαση» ήταν αυτή η αντικειμενική τομή, και όχι οι αξιολογήσεις
των ειδικών, οι εξαγγελίες των ηγετών ή οι ανακοινώσεις των κυβερνήσεων. Τρανή απόδειξη αυτού
είναι το γεγονός ότι ακόμη και όσοι
δεν συμφωνούσαν με την προσέγγιση της ανθρώπινης ασφάλειας,
όπως ο Αμερικανός πρόεδρος ή ο
Βρετανός πρωθυπουργός, σύρθηκαν
στη συνέχεια να συμμορφωθούν.
Και μετά τη μέριμνα για την υγειονομική ασφάλεια, η μέριμνα για
οικονομική ασφάλεια είναι αυτή
που θα αναγκάσει τις κυβερνήσεις
να «αποφασίσουν» τη σταδιακή άρση της απομόνωσης με αποκλειστικό
σκοπό την εξασφάλιση της ποιότητας ζωής των πολιτών σε ένα σταθερό, ασφαλές οικονομικό περιβάλλον. Και δεν θα είναι πλέον οι ιατροί

και οι επιδημιολόγοι που θα κάνουν
κατάληψη στις οθόνες μας, αλλά οι
οικονομολόγοι και οι κοινωνικοί
επιστήμονες.
Αυτοί που αποφασίζουν πώς θα
πάρει σάρκα και οστά η νέα κοινωνική ευαισθησία της προάσπισης
του ατομικού συμφέροντος των πολιτών και όχι του κρατικού συμφέροντος, της raison d’État, εξακολουθούν να είναι οι ηγέτες και οι
κυβερνήσεις τους. Υποβοηθούμενοι
από στρατιές επιστημονικών συμβούλων και άλλων τεχνοκρατικών
μορφών υποστήριξης, ιεραρχούν
τις προτεραιότητες προτάσσοντας
την τάδε ή τη δείνα μορφή κρατικής
παρέμβασης.
Είναι αρετή για τον πολιτικό να
ακούει και να εφαρμόζει τις συμβουλές των ειδικών για κάθε κρίση.
Είναι ακόμη μεγαλύτερη αρετή να
μπορεί να ιεραρχήσει τις προτεραιότητες, για παράδειγμα: ειδικοί της
υγείας προ των ειδικών της οικονομίας, μέχρι βέβαια οι προτεραιότητες
να αντιστραφούν. Και πάλι ο πολιτικός θα κληθεί να κρίνει τη στιγμή
της αλλαγής, ακούγοντας ειδικούς
από δύο εντελώς διαφορετικούς επι-

στημονικούς κλάδους. Τέλος, και
εντός των ειδικών του κάθε κλάδου,
πάλι ο πολιτικός θα κληθεί να επιλέξει
την ορθότερη στρατηγική: ανοσία
αγέλης ή απομόνωση, νεοκεϋνσιανισμός ή νεοφιλελευθερισμός, κρατισμός ή ελεύθερη αγορά; Η επιστημονική λογική όχι μόνο δεν αποκλείει
τις συγκρούσεις επιβάλλοντας μια
μονοδιάστατη άποψη, αλλά στηρίζεται στην παραγωγή αντικρουόμενων επιστημονικών θεωριών, βασισμένων σε τεκμηριωμένες αιτιολογήσεις. Επομένως, η πολιτική τάξη
βρίσκεται σε ένα ενδιάμεσο επίπεδο
στην αλυσίδα λήψης απόφασης, πάνω ακριβώς από ειδικούς, διαχειριστές και διευθυντές, αλλά κάτω από
την ήδη ειλημμένη «απόφαση» της
ιστορίας, την οποία καλείται να υλοποιήσει.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι την
τελική «απόφαση» δεν την παίρνουν
οι πρίγκιπες, αλλά ο «λαός», όσοι
δηλαδή ζητούν ελευθερία σκέψης
και πίστης, ελευθερία από την ένδεια
και το φόβο. Ο λαός ζητάει απλά
ελευθερία από οτιδήποτε θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την
επιβολή μια μη νόμιμης εξουσίας
επάνω του και ελευθερία για οτιδήποτε θα μπορούσε να συμβάλει στην
αντίσταση σε μια τέτοια εξουσία.
Ο λαός έχει ανάγκη από πρίγκηπες
και οι πρίγκηπες από τον λαό. Όπως
είχε ήδη κατανοήσει ο Φλωρεντίνος
στοχαστής, οι πρίγκηπες καλούνται
να υλοποιήσουν αυτό που απαιτεί
συνειδητά ή μη ο λαός στη συγκεκριμένη ιστορική συγκυρία, εγκαινιάζοντας «νέους τρόπους και νέες
τάξεις πραγμάτων». Η άνοδος και
η παραμονή τους στην εξουσία, καθώς και η ιστορική κρίση για το έργο
τους θα εξαρτηθούν ακριβώς από
το πόσο ουσιαστικά θα έχουν ανταποκριθεί στο αίτημα αυτό.

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

Ηγεσία και ευθυκρισία

O

λα τα «ήπια» (: σαφώς δομημένα) προβλήματα είναι παρόμοια, αλλά κάθε «ατίθασο»
(: πολύσημο, υψηλής αβεβαιότητας,
και μεταλλασσόμενο) πρόβλημα
είναι μοναδικό. Το 1996 η κυβέρνηση
Σημίτη αντιμετώπισε την κρίση στα
Ίμια. Οι κυβερνήσεις Καραμανλή
και Τσίπρα ήρθαν αντιμέτωπες με
φονικές πυρκαγιές στην Ηλεία και
την Αττική, το 2007 και το 2018 αντιστοίχως. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη
διαχειρίστηκε πρόσφατα δύο αλλεπάλληλες κρίσεις – την οργανωμένη
από την Τουρκία απόπειρα παραβίασης των συνόρων της χώρας από
μετανάστες στον Έβρο και, τώρα,
την κρίση του κορωνοϊού. Κάθε κρίση είχε τη δική της ιδιαιτερότητα.
Όλες, όμως, είχαν κάτι κοινό: ο χειρισμός της κρίσης εξαρτώνταν από
την ποιότητα της ηγεσίας.
Εκ των υστέρων, βέβαια, είμαστε
όλοι σοφοί. Έχοντας δει την έκβαση
μιας κρίσης, διαθέτουμε γνώση που
δεν διέθεταν οι λήπτες αποφάσεων
την ώρα της δράσης. Το δύσκολο,
ωστόσο, είναι να παίρνεις αποφάσεις
σε πραγματικό χρόνο, υπό πίεση,
όταν «προχωράς στην ομίχλη», όπως
γράφει ο Μίλαν Κούντερα, όταν η
ορατότητα είναι περιορισμένη, η
αβεβαιότητα έντονη, τα σημεία διακλάδωσης στο δένδρο αποφάσεων
πολλά. Σε τέτοιες περιστάσεις κρίνεται ο ηγέτης, δοκιμάζεται η ευθυκρισία του. Δεν χρειάζεται να
είναι κανείς πολιτικός φίλος του κ.
Κυριάκου Μητσοτάκη για να αναγνωρίσει ότι σε δύο δύσκολες στιγμές το τελευταίο τετράμηνο το πηδάλιο της χώρας κρατούσε ένας
πρωθυπουργός με «αίσθηση της
πραγματικότητας» – το σημαντικότερο στοιχείο της πολιτικής ευθυκρισίας, όπως γράφει ο Αϊζάια
Μπερλίν.
Ο statesman, παρατηρεί ο Μπερλίν, κινείται ταυτοχρόνως σε δύο
επίπεδα: αυτό της γνώσης των δεδομένων και των γενικεύσεων, και
αυτό της κατανόησης των ιδιαιτεροτήτων μιας κατάστασης και των
άρρητων στοιχείων που τη συνθέτουν. Το πρώτο επίπεδο απαιτεί ανά-

Του ΧΑΡΙΔΗΜΟΥ Κ. ΤΣΟΥΚΑ







Δεν χρειάζεται να είναι
κανείς πολιτικός φίλος
του Κ. Μητσοτάκη για να
αναγνωρίσει ότι, σε δύο
δύσκολες στιγμές το τελευταίο τετράμηνο, το πηδάλιο της χώρας κρατούσε
ένας πρωθυπουργός με
«αίσθηση της πραγματικότητας» – το σημαντικότερο στοιχείο της πολιτικής ευθυκρισίας, όπως
γράφει ο Αϊζάια Μπερλίν.
λυση, το δεύτερο διαίσθηση. Η ανάλυση αξιοποιεί την επιστημονική
γνώση, γενικεύει και προβλέπει. Η
διαίσθηση συλλαμβάνει την εξελισσόμενη «φυσιογνωμία» μιας κατάστασης – τη μοναδικότητα των χαρακτηριστικών της.
Τόσο στην περίπτωση του Έβρου
όσο και σε αυτή της πανδημίας, ο
πρωθυπουργός επέδειξε ευθυκρισία
και ταχύτατα ανακλαστικά: κατάλαβε
γρήγορα ότι επρόκειτο για απόπειρα
εισβολής, στην πρώτη περίπτωση,
και για δυνητικώς οξύτατο πρόβλημα
δημόσιας υγείας, στη δεύτερη.
Δεν ήταν αυτονόητο. Πρώτον,
τα προβλήματα δεν έχουν ετικέτες
– ορίζονται από τους λήπτες αποφάσεων. Όταν μετανάστες-πρόσφυγες εισέρχονται μαζικά στη χώρα
σου τί αντιμετωπίζεις: ανθρωπιστική
κρίση ή εισβολή; Όταν βρίσκεσαι
αντιμέτωπος με μια υγειονομική
κρίση, σε τί δίνεις προτεραιότητα
– στην υγεία ή την οικονομία; Αυτό
που καθιστά τα προβλήματα αυτά
«ατίθασα» είναι ότι και τα δύο σκέλη
του διλήμματος είναι εύλογα. Που
θα δώσεις έμφαση κάθε φορά εξαρτάται από το συγκερασμό ανάλυσης
και διαίσθησης στα εκάστοτε συμφραζόμενα.
Δεύτερο, ο χρόνος είναι καθοριστική παράμετρος στη λήψη απο-

φάσεων. Αν δεν κινούνταν ταχύτατα
ο μηχανισμός ασφάλειας στον Έβρο
ίσως έσπαγε ο φράχτης στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Η κατάσταση
τότε θα ήταν πολύ διαφορετική. Όχι
μόνο θα παραβιαζόταν η κρατική
κυριαρχία αλλά θα αποτύγχανε παταγωδώς το ελληνικό κράτος, με
αρνητικές συνέπειες για την εθνική
αυτοπεποίθηση. Αν η απόφαση για
τα περιοριστικά μέτρα και, τελικά,
τον εγκλεισμό, λαμβάνονταν μια
βδομάδα αργότερα, η πανδημία
ίσως αποκτούσε διαστάσεις Ιταλίας.
(Το ξέρουμε από την εμπειρία άλλων
χωρών. Εκτιμάται ότι αν ο πρόεδρος
Τραμπ είχε λάβει μέτρα «κοινωνικής
αποστασιοποίησης» δύο βδομάδες
νωρίτερα, το 90% των θανάτων
στις ΗΠΑ ίσως είχε αποφευχθεί).
Αντιμετωπίζοντας ατίθασα προβλήματα, ο ηγέτης δεν μπορεί να
ξέρει αν υπο- ή υπερ-αντιδρά. Το
διαισθάνεται, όμως. Αυτό που έχει
σημασία είναι να συντονίζεται με
τη μεταβαλλόμενη πραγματικότητα:
να βλέπει τη μεγάλη εικόνα, να
ανα-θεωρεί, να ξέρει τι θέλει, να
ξέρει ν’ ακούει, να δίνει το ρυθμό
στην κρατική μηχανή, να δουλεύει
ομαδικά με άξιους συνεργάτες, να
προσηλώνεται στο κοινό καλό. Ο
ναρκισσιστής ηγέτης δεν διαθέτει
αυτές τις αρετές. Νομίζει ότι τα
ξέρει όλα, παρασύρεται από επιμέρους ομάδες συμφερόντων, διχάζει
και δημαγωγεί, προτάσσει το πολιτικό όφελος. Η περίπτωση Τραμπ
είναι χαρακτηριστική.
Ο κ. Μητσοτάκης επέδειξε σύνθεση αναλυτικής ικανότητας και διαισθητικής αντίληψης. Σε συνέντευξή του στον Αλ Παπαχελά («Κ»,
24/4/20) είπε: «Υπήρχε το ερώτημα
μήπως βιαζόμαστε. Επειδή όμως
είχα φροντίσει ο ίδιος να διαβάσω
πολύ και να ενημερώνομαι για τον
τρόπο με τον οποίο άλλες χώρες διαχειρίστηκαν ανάλογα προβλήματα
[κορωνοϊού] και να βρίσκω ιστορικές
αναλογίες, ήμουν αρκετά σίγουρος
ότι κάναμε το σωστό». Δείτε τον
τρόπο σκέψης του αποτελεσματικού
κυβερνήτη: εγρήγορση και ενημέρωση (ανάλυση), αναλογική σκέψη

(συνεχής μάθηση), διαισθητική βεβαιότητα (αυτοπεποίθηση). Καθότι
ο κυβερνήτης ισορροπεί αντικρουόμενες προτεραιότητες σε περιβάλλον
αβεβαιότητας, η αναβλητικότητα
είναι συνήθης πρακτική – «να το
δούμε αργότερα όταν θα γνωρίζουμε
περισσότερα». Ο πρωθυπουργός
την απέφυγε. Αντιλήφθηκε έγκαιρα
ότι το μείζον, αρχικά τουλάχιστον,
ήταν η προστασία της δημόσιας
υγείας. Γνώριζε ότι το ΕΣΥ δεν θα
άντεχε αν κατακλυζόταν από ασθενείς του κορωνοϊού. Ο έγκαιρος καθολικός εγκλεισμός ήταν η φρόνιμη
απόφαση.
Η ζητούμενη «μεσότης» του ηγέτη - η αποφυγή της υπο- ή υπερ-αντίδρασης - δεν είναι το μέσο σημείο
μεταξύ δύο αντικρουόμενων αγαθών
(υγεία έναντι οικονομίας) αλλά ό,τι
ταιριάζει στη συγκεκριμένη περίσταση. Αρχικά, προτεραιότητα είχε
η προστασία της υγείας, μέσα από
την πατερναλιστική κρατική παρέμβαση. Κατόπιν, η προσοχή στράφηκε βαθμιαία στην προστασία της
οικονομίας, ζητώντας από τους πολίτες να αναλάβουν λελογισμένο ρίσκο, έχοντας όμως κερδίσει θεραπευτικό χρόνο.
Η ευθυκρισία του πρωθυπουργού
προστάτευσε τη χώρα και δικαιολογημένα του απέφερε, προσώρας,
υψηλό πολιτικό κεφάλαιο. Η επόμενη
πρόκληση είναι πως θα το αξιοποιήσει. Το επιτελικό (πρωθυπουργικοκεντρικό) κράτος αποδίδει σε περιόδους έκτακτης ανάγκης. Σε συνθήκες σχετικής ομαλότητας, όμως,
το ζητούμενο παραμένει η ορθολογική - ακομμάτιστη, μη πελατειακή,
επαγγελματική - λειτουργία των θεσμών. Η υπακοή του πολίτη στις
κρατικές εντολές προήλθε περισσότερο από φόβο για την υγεία του
και λιγότερο γιατί εμπιστεύεται το
κράτος. Χρειάζεται πολύ δουλειά
για να εμπεδωθεί η εμπιστοσύνη.
Θα επανέλθω.

Ο κ. Χαρίδημος Κ. Τσούκας (www.htsoukas.com) είναι καθηγητής Στρατηγικής
Διοίκησης στην Έδρα Columbia Ship Management στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
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Αγώνας για ένα σίγουρο και ασφαλές μέλλον

Α

πό τώρα θα πρέπει να βάλουμε
τις βάσεις για την ανάπτυξη
το 2021 και 2022. Αυτές είναι
μερικές από τις εισηγήσεις μου.

Δημόσια οικονομικά

Όπως προβλέπεται για τις χώρες
της Δυτικής Ευρώπης και Αμερικής,
έτσι και στην Κύπρο αναμένεται
σημαντική μείωση των εσόδων και
παράλληλα αύξηση των εξόδων λόγω
των αναγκών που δημιούργησε η
κρίση του κορωνοϊού. Η αύξηση
των εξόδων αναμένεται στις ακόλουθες κατηγορίες:
1) Τα ποσά που χρειάζονται για τη
διασφάλιση της ρευστότητας των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
2) Τη σημαντική αύξηση των κοινωνικών παροχών και του ανεργιακού επιδόματος.
3) Τις επιχορηγήσεις των Δήμων
και των Κοινοτήτων.
4) Την ανάληψη επενδύσεων για
εκτέλεση έργων και για άμεση αναβάθμιση των διαδικτυακών προσβάσεων στις δημόσιες υπηρεσίες.
Αναμένεται μείωση των εσόδων:
1) Από την άμεση φορολογία λόγω
μικρότερου κύκλου εργασιών και
επικερδότητας.
2) Του ΦΠΑ και άλλων ειδών έμμεσης φορολογίας.
3) Άλλων εσόδων όπως π.χ. του
Εφόρου Εταιρειών, του Κτηματολογίου κ.λπ.
Ήδη η μείωση των εσόδων ανάγκασε την κυβέρνηση να προβεί σε
νέο δανεισμό δύο δισεκατομμυρίων
για να βοηθήσει τις εταιρείες οι οποίες, υπό κανονικές συνθήκες, θα μπορούσαν να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, ενώ τώρα θα πρέπει
να εξασφαλίσουν ρευστότητα μέσω
εγγυήσεων από την κυβέρνηση.
Αναμένεται ότι πολλές επιχειρήσεις
θα αναγκαστούν να κλείσουν και
εκατοντάδες εργαζόμενοι θα μείνουν
χωρίς δουλειά. Σε περίπτωση, όμως,
που οι τράπεζες αναλάμβαναν να

Του δρα ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

δώσουν δάνεια σε όλες τις επιχειρήσεις, εν γνώσει τους ότι αρκετά
θα ήταν «δανεικά και αγύριστα», θα
κινδύνευε ο τραπεζικός τομέας.
Όλοι, όμως, ξέρουμε ότι χωρίς υγιείς
τράπεζες δεν μπορεί να λειτουργήσει
καμιά οικονομία.
Άρα την ευθύνη για την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για τους
άνεργους θα πρέπει να αναλάβει η
κυβέρνηση, πράγμα που δεν πρέπει
να τη φοβίσει, έστω και αν ο δανεισμός οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση
του δημόσιου χρέους, εφόσον τα
δάνεια είναι για μακρά σχετικά περίοδο, 20-30 χρόνια και με επιτόκια
που θα κυμαίνονται γύρω στο 1%
με μάξιμουμ 2%. Θα είμαστε τυχεροί,
εάν καταφέρουμε να περιορίσουμε
το δημόσιο χρέος στα 23 με 24 δισεκατομμύρια ευρώ.
Φυσικά, είναι γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμβάλει στην
αντιμετώπιση της αύξησης των δαπανών της κρίσης με σειρά μέτρων
που όμως δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να καλύψουν το κενό που
θα δημιουργηθεί.

Ανάγκη αύξησης εσόδων

Τα παραπάνω περιγράφουν μια
κατάσταση για την Κύπρο που περιλαμβάνει σοβαρές οικονομικές
δυσκολίες που θα είναι αδύνατο να
καλύψουμε χωρίς την παράλληλη
αύξηση των εσόδων. Οφείλουμε να
κάνουμε το παν για να μειώσουμε
το βάρος του κράτους πάνω στην
οικονομία. Ήδη το βάρος του δημόσιου μισθολογίου παραμένει υπερβολικά ψηλό πάνω στο ΑΕΠ. Γι’ αυτό
εισηγούμαι:
(α) Παγοποιήσεις μισθών για τα
επόμενα δύο χρόνια.
(β) Αναστολή προσλήψεων στον
δημόσιο και ημιδημόσιο τομέα για
τα επόμενα 3-5 χρόνια.
(γ) Αναστολή προαγωγών ή αν θα
γίνουν προαγωγές να γίνουν με τους
ίδιους μισθούς, προσωρινά.

Δεν δικαιούμαστε να επιτρέψουμε
η κοινωνία μας να μοιραστεί σε δύο:
στους προνομιούχους υπαλλήλους
του δημοσίου, ημικρατικών οργανισμών, τραπεζών, κ.λπ., με μονιμότητα εργασίας και τους άλλους
που θα ελπίζουν να παραμείνουν
εργοδοτούμενοι έστω και με μειωμένα εισοδήματα ή θα χάσουν τη
δουλειά τους χωρίς προοπτική απασχόλησης στο άμεσο μέλλον.
Πιστεύω ότι είναι αναγκαίο να
εισαγάγουμε ένα νέο είδος φόρου
υπό τη μορφή προσωρινών αποκοπών για τα επόμενα δύο χρόνια όλων
των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένου και των επιχειρηματιών,
με εισοδήματα άνω των €2000. Το
ποσοστό της ειδικής αποκοπής να
είναι 5% του μισθού τους. Τα ποσά
που θα συγκεντρώνονται να χρησιμοποιούνται κυρίως για παραγωγικές επενδύσεις.
Τα πλεονεκτήματα μιας τέτοιας
προσέγγισης είναι:
(α) Να περάσουμε το μήνυμα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση ότι αντιμετωπί-

ζουμε σοβαρά το θέμα της ανάπτυξης
και του δανεισμού, και
(β) ότι δεν θα φορτώσουμε όλο το
βάρος στο δημόσιο ταμείο.

Νέες επενδύσεις

Δημόσια υγεία: Μπορεί να είμαστε
περήφανοι για το ότι καταφέραμε
να καταπολεμήσουμε τον ιό και να
μειώσουμε σχετικά το ποσοστό θανάτων, δυστυχώς, όμως, δεν παύει
να είναι αλήθεια ότι οι δημόσιες δαπάνες υγείας στην Κύπρο υστερούν
των άλλων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν από την εισαγωγή του ΓΕΣΥ, το ποσοστό των
δημόσιων δαπανών για την υγεία
ήταν μόλις 2,7%, που κατατάσσει
την Κύπρο στη τελευταία θέση στην
Ε.Ε. Ακόμα και τώρα που υπολογίζεται ότι έχει αυξηθεί στο 4%, εξακολουθεί να είναι το χαμηλότερο
της Ευρώπης. Για να διασφαλίσουμε
το μέλλον μας, λοιπόν, είναι απαραίτητο να ενισχύσουμε σοβαρά το
σύστημα υγείας και να αναβαθμίσουμε τον εξοπλισμό των νοσοκο-

μείων για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν οιανδήποτε κρίση στο
μέλλον.
Βιομηχανία: Να εφαρμόσουμε επιλεκτική πολιτική ενίσχυσης της μεταποίησης ιδιαίτερα της φαρμακευτικής βιομηχανίας, ένας κλάδος με
σημαντική συνεισφορά στην ανάπτυξη και τις εξαγωγές με μεγάλες
προοπτικές στο άμεσο μέλλον και
λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας.
Γεωργοκτηνοτροφικός τομέας: Οι
δυνατότητες για αξιοποίηση του γεωργικού τομέα είναι ακόμα πολύ
μεγάλες, λόγω των κλιματικών της
πλεονεκτημάτων στην πρωιμότητα
της παραγωγής φρούτων και λαχανικών. Γι’ αυτό πιστεύω ότι δικαιολογείται πιο έντονη κρατική παρέμβαση με επιδοτήσεις στις βιολογικές
καλλιέργειες και την κτηνοτροφία
και ενθάρρυνση των νέων να στραφούν προς αυτούς τους τομείς.
Νέοι κλάδοι: Για το μέλλον δεν
είναι αρκετό να εργαζόμαστε σκληρά
αλλά χρειάζεται να επενδύσουμε σε
νέους καινοτόμους κλάδους και να
ενθαρρύνουμε τους επιστήμονες
μας και τα πανεπιστήμια να μεταφράσουν την επιστημονική τους
έρευνα σε επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Οφείλουμε να περιορίσουμε τις
λειτουργικές δαπάνες του δημόσιου
τομέα, καθώς και να αναβάλουμε
επενδύσεις που δεν είναι απαραίτητες, σε αυτό το στάδιο. Θα ήθελα,
σχετικά με αυτό, να τονίσω την καθυστέρηση, κατά την άποψή μου,
που παρατηρείται στο να περνάει
η μείωση του κόστους του πετρελαίου σε αντίστοιχη μείωση της
τιμής του ηλεκτρισμού που θα είναι
προς όφελος των καταναλωτών και
των επιχειρήσεων.

Ενίσχυση ασφάλειας με λύση

Ως αποτέλεσμα της κρίσης αυξήθηκε, σε μεγάλο βαθμό, τόσο η

οικονομική όσο και η πολιτική ανασφάλεια. Χωρίς επανένωση της Κύπρου κανένας δεν μπορεί να εγγυηθεί το μέλλον, την ασφάλεια ξένων
επενδύσεων ή να αναμένει ότι η Ειρηνευτική Δύναμη θα μείνει εδώ
επ’ άπειρο.
Γι’ αυτό, μόλις οι συνθήκες το
επιτρέψουν, θα πρέπει να συμβάλουμε (α) στο άνοιγμα των οδοφραγμάτων, (β) στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο κοινοτήτων
και (γ) να αναλάβουμε πρωτοβουλίες
για επανέναρξη του διαλόγου για
επίλυση του Κυπριακού στο πλαίσιο
της ΔΔΟ και να ενθαρρύνουμε τη
διεθνή κοινότητα να συμβάλει προς
αυτή την κατεύθυνση.

Ο ρόλος μας

Στα δύο αυτά άρθρα προσπάθησα
να περιγράψω τις επιπτώσεις που
μπορεί να έχει η επιδημία, αλλά
ούτε προς στιγμή δεν θέλησα να
δεχθώ ότι πρέπει να τρομάξουμε
μπροστά στο μέγεθος του καθήκοντος που έχουμε να επιτελέσουμε.
Για να το πετύχουμε, όμως, θα πρέπει
από τώρα να αρχίσουμε. Να μην
ανεχθούμε την αδιαφορία και μετριότητα. Να μη δικαιολογούμε τις
γραφειοκρατικές πράξεις, να μη δεχόμαστε ότι στην άλλη γραμμή του
τηλεφώνου δεν υπάρχει απάντηση.
Όπως δήλωσε και ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Λουίτζι ντι
Μάιο, «χωρίς το παρόν το μέλλον
δεν υπάρχει. Το μέλλον κτίζεται
αυτή τη στιγμή».
Πιστεύω στις ικανότητες και ιδίως
στη δημιουργικότητα του Κύπριου
που γνωρίζει ότι το νησί μας είναι
μικρό αλλά ο κόσμος είναι μεγάλος
και μέσα σ’ αυτό τον κόσμο μπορούμε να πετύχουμε να κτίσουμε
το μέλλον που χρωστούμε στα παιδιά
και στα εγγόνια μας.

Ο δρ Γιώργος Βασιλείου είναι πρώην
πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
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Η Ευρώπη πρέπει να βγει πιο δυνατή απ’ αυτή την κρίση
Των ΝΤΕΙΒΙΝΤ ΣΑΣΟΛΙ, ΣΑΡΛ ΜΙΣΕΛ και ΟΥΡΣΟΥΛΑ ΦΟΝ ΝΤΕΡ ΛΑΪΕΝ

Τ

ο 1950, η Ευρώπη βρισκόταν
σε κρίση, όντας ακόμη κατεστραμμένη φυσικά και οικονομικά από τις επιπτώσεις του Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου και αναζητώντας πολιτικά μια οδό που να
διασφαλίζει ότι οι φρικαλεότητες
του πολέμου δεν θα μπορούσαν
να επαναληφθούν ποτέ. Σε αυτό
το σκοτεινό πλαίσιο, στις 9 Μαΐου,
ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας
κ. Robert Schuman περιέγραψε το
όραμά του για τον τρόπο με τον
οποίο η Ευρώπη θα μπορούσε να
πετύχει αυτόν τον σκοπό, δημιουργώντας κοινούς θεσμούς που
θα καθιστούσαν τον πόλεμο όχι
απλά αδιανόητο, αλλά και υλικά
αδύνατο. Τα λόγια του άλλαξαν τον
ρου της ιστορίας και έθεσαν τα θεμέλια πάνω στα οποία η γενιά του
και οι επόμενες γενιές οικοδόμησαν
τη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η 70ή επέτειος της Διακήρυξης
Σουμάν συμπίπτει με ακόμη μια
περίοδο κρίσης για την Ευρώπη.
Σε ολόκληρη την ήπειρό μας, περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι
έχουν πεθάνει εξαιτίας του κορωνοϊού τους τελευταίους μήνες. Εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι
έχουν αντιμετωπίσει πρωτόγνωρους περιορισμούς στην καθημερινότητά τους, προκειμένου να
επιτευχθεί ο περιορισμός της εξάπλωσης του ιού.
Ως πρόεδροι των τριών κύριων
θεσμών της Ε.Ε., οι σκέψεις μας
σήμερα πηγαίνουν καταρχήν σε
όλους εκείνους που έχουν χάσει
αγαπημένα πρόσωπα. Η δε ευγνωμοσύνη μας πηγαίνει στους εργαζομένους σε νευραλγικές θέσεις,
που εξακολουθούν να εργάζονται
κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης,
καθώς και σε όσους είναι στην πρώτη γραμμή στα νοσοκομεία μας και
στους οίκους ευγηρίας, οι οποίοι
αγωνίζονται για να σώσουν ζωές.
Επίσης, ευγνωμονούμε τους οδηγούς που παραδίδουν προϊόντα,
τους βοηθούς καταστημάτων, τους
αστυνομικούς και όλους εκείνους
που εργάζονται, για να διασφαλιστεί
η συνέχεια της καθημερινής μας
ζωής.
Είμαστε επίσης ευγνώμονες για
το πνεύμα αλληλεγγύης και ευθύνης
που έχουν επιδείξει οι Ευρωπαίοι
πολίτες, καθώς και για τους εκατομμύρια εθελοντές που βοηθούν
με κάθε τρόπο κατά τη διάρκεια

αυτής της κρίσης, είτε κάνοντας
αγορές για ηλικιωμένους γείτονες,
είτε ράβοντας μάσκες προσώπου,
είτε συγκεντρώνοντας χρήματα,
για να τα δώσουν σε αυτούς που
τα έχουν ανάγκη. Η Ευρώπη αναδεικνύει τα καλύτερα στοιχεία της,
όταν επιδεικνύει ζεστασιά και αλληλεγγύη.
Η Ευρώπη ενήργησε αποφασιστικά, για να διασφαλίσει ότι η ενιαία αγορά θα εξακολουθούσε να
λειτουργεί, ώστε τα ιατρικά εφόδια
να φτάσουν στους γιατρούς και
τους νοσηλευτές που τα είχαν ανάγκη, οι αναπνευστήρες να φτάσουν
εκεί που θα μπορούσαν να σώσουν
ζωές και το φαγητό και τα βασικά
αγαθά να φτάσουν στα ράφια των
καταστημάτων μας, για να τα βρουν
οι Ευρωπαίοι πολίτες.
Λάβαμε πρωτοφανείς αποφάσεις, για να διασφαλίσουμε ότι οι
εθνικές κυβερνήσεις θα έχουν τη
δημοσιονομική ικανότητα που χρειάζονται, ώστε να αντιμετωπίσουν
την παρούσα κρίση. Μετατρέψαμε
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας σε ένα εργαλείο για τη
μάχη κατά της νόσου COVID-19.
Διαθέσαμε 100 δισ. ευρώ για να
μείνουν οι Ευρωπαίοι στις δουλειές








Πρέπει δε να είμαστε
προετοιμασμένοι για την
ανάκαμψη. Μετά τον φόβο για τη ζωή τους, πολλοί Ευρωπαίοι φοβούνται
πλέον για τις θέσεις εργασίας τους. Απαιτείται
επανεκκίνηση της οικονομικής κινητήριας δύναμης της Ευρώπης.
τους, στηρίζοντας εθνικά συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας.
Επίσης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα παρείχε πρωτοφανή στήριξη, προκειμένου να διασφαλιστεί
η συνέχιση του δανεισμού των πολιτών και των επιχειρήσεων.
Μένουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν. Καθώς τα κράτη
μέλη δειλά και σταδιακά προχωρούν στην άρση της απαγόρευσης
κυκλοφορίας και των άλλων περιορισμών, η πρωταρχική μας προτεραιότητα παραμένει να σώζουμε
ζωές και να προστατεύουμε τα πλέ-

ον ευάλωτα μέλη της κοινωνίας
μας. Πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας,
για να στηρίξουμε την έρευνα για
ένα εμβόλιο κατά του κορωνοϊού.
Η επιτυχία της εκδήλωσης δωρητών
της 4ης Μαΐου για την παγκόσμια
αντίδραση στον κορωνοϊό, όπου
συγκεντρώθηκαν 7,4 δισ. ευρώ και
βρέθηκαν υπό την ίδια σκέπη παγκόσμιοι οργανισμοί υγείας, ώστε
να συνεργαστούν για την ανάπτυξη
εμβολίων και θεραπευτικών και
διαγνωστικών μέσων, καταδεικνύει
πόσο γρήγορα ο κόσμος μπορεί να
συσπειρωθεί γύρω από έναν κοινό
σκοπό.
Πρέπει να διατηρήσουμε αυτή
την κινητοποίηση και να κρατήσουμε τον κόσμο ενωμένο ενάντια
στον κορωνοϊό. Η Ευρώπη μπορεί
εν προκειμένω να διαδραματίσει
αποφασιστικό ρόλο. Ταυτοχρόνως,
όλα τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν τη δημοσιονομική ικανότητα που απαιτείται για την αντιμετώπιση της τρέχουσας υγειονομικής έκτακτης ανάγκης. Πρέπει
δε να είμαστε προετοιμασμένοι
για την ανάκαμψη. Μετά τον φόβο
για τη ζωή τους, πολλοί Ευρωπαίοι
φοβούνται πλέον για τις θέσεις ερ-

γασίας τους. Απαιτείται επανεκκίνηση της οικονομικής κινητήριας
δύναμης της Ευρώπης. Ας θυμηθούμε το πνεύμα του Robert Schuman και των ομότιμών του, ένα
πνεύμα εφευρετικό, τολμηρό και
ρεαλιστικό. Κατέδειξαν ότι η έξοδος
από περιόδους κρίσης απαιτεί νέα
πολιτική σκέψη και ρήξη με το παρελθόν. Πρέπει να πράξουμε το
ίδιο και να αναγνωρίσουμε ότι θα
απαιτηθούν νέες ιδέες και εργαλεία,
για να στηρίξουμε την ανάκαμψή
μας. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι
η Ευρώπη που θα βγει απ’ αυτήν
την κρίση δεν μπορεί και δεν θα
είναι η ίδια με εκείνη που εισήλθε
στην κρίση.
Καταρχάς, πρέπει να πράξουμε
περισσότερα για τη βελτίωση της
ζωής των πλέον φτωχών και ευάλωτων μελών της κοινωνίας μας.
Πάρα πολλοί άνθρωποι στην Ευρώπη δυσκολεύονταν να εξασφαλίσουν τα προς το ζην ακόμη και
πριν από την έναρξη της παρούσας
κρίσης. Τώρα πια, εκατομμύρια περισσότεροι βρίσκονται προ ενός
αβέβαιου μέλλοντος, έχοντας χάσει
τις θέσεις εργασίας τους ή τις επιχειρήσεις τους. Οι νέοι άνθρωποι
και οι γυναίκες πλήττονται ακόμη

περισσότερο και χρειάζονται απτή
και αποφασιστική στήριξη. Η Ευρώπη πρέπει με αποφασιστικότητα
να κάνει ό,τι περνά από το χέρι
της, για να προστατέψει τη ζωή
και τα μέσα διαβίωσης, ειδικά στις
περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση. Η Ένωσή
μας πρέπει επίσης να είναι υγιής
και βιώσιμη. Ένα δίδαγμα που αντλήσαμε από την κρίση αυτή είναι
το πόσο σημαντικό είναι να ακούμε
τις επιστημονικές συμβουλές και
να αναλαμβάνουμε δράση πριν να
είναι πολύ αργά. Δεν πρέπει να
αναβάλουμε την αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής και οφείλουμε
να οικοδομήσουμε την ανάκαμψή
μας πάνω στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.
Πρέπει επίσης να σταθούμε πιο
κοντά στους πολίτες, καθιστώντας
την Ένωσή μας πιο διαφανή και
πιο δημοκρατική. Η Διάσκεψη για
το Μέλλον της Ευρώπης, που είχε
προγραμματιστεί να ξεκινήσει σήμερα, αλλά καθυστέρησε λόγω της
πανδημίας, θα είναι καίριας σημασίας για την ανάπτυξη αυτών των
ιδεών. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο
προσωρινής αστάθειας και μόνο
μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προστατέψει την κοινή μας
κληρονομιά και τις οικονομίες των
κρατών μελών.
Χθες, γιορτάσαμε την 75η επέτειο τους τέλους του Β΄ Παγκοσμίου
Πολέμου. Πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε τις φρικαλεότητες και τη
βαρβαρότητα του πολέμου και των
θυσιών που απαιτήθηκαν για τον
τερματισμό του. Σήμερα, αναλογιζόμαστε αυτά που ακολούθησαν.
Ας θυμηθούμε τη γενιά του 1950,
που πίστευε ότι πάνω στα ερείπια
του πολέμου μπορούσε να οικοδομηθεί μια καλύτερη Ευρώπη και
ένας καλύτερος κόσμος και στη
συνέχεια προχώρησε στην οικοδόμησή τους. Αν αξιοποιήσουμε
αυτά τα διδάγματα, αν παραμείνουμε ενωμένοι με αλληλεγγύη και
σεβόμενοι τις αξίες μας, τότε η Ευρώπη έχει τη δυνατότητα να βγει
απ’ αυτή την κρίση πιο δυνατή από
πριν.

Ο κ. Ντέιβιντ Σάσολι είναι πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κ. Σαρλ Μισέλ πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και η κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η πανδημία COVID-19 και εγκληματικότητα

Η

πανδημία COVID-19 που συνεχίζει να επηρεάζει ριζικά
την καθημερινή μας ζωή,
δεν ήταν ή πρώτη στη σύγχρονη
ιστορία της ανθρωπότητας, ήταν
όμως πρωτόγνωρη όσο αφορά την
κλίμακα και τις συνέπειές της, άμεσες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες. Ο εγκλεισμός για μεγάλο χρονικό διάστημα απαιτούσε
να προσαρμοστούμε. Από την ανάγκη για προσαρμογή δεν εξαιρούνταν, βέβαια, οι παρανομούντες ανά
το παγκόσμιο. Όμως, ας πάρουμε
τα πράγματα με τη σειρά.
Κατ’ αρχάς, πολύ γρήγορα γίναμε πληροφορηθήκαμε για τις τεράστιες εξουσίες που δίνει ο νόμος
στον υπουργό Υγείας και όχι μόνο
για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Η παρανομία, λοιπόν, δεν αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά
μόνο με το Ποινικό Δίκαιο, όπως
ανακάλυψε και ο αρχιμαφιόζος Αλ
Καπόνε στο Σικάγο της Αμερικής
τα χρόνια της ποτοαπαγόρευσης,
όταν φυλακίστηκε, όχι σύμφωνα
με τον Νόμο Volstead του 1919 για
τα παράνομα ζυθοποιεία της Μαφίας του, αλλά για φοροδιαφυγή,
για τον πλούτο που είχε κάνει με
το λαθρεμπόριο κ.λπ. Τα διατάγματα έβγαιναν και η αστυνομία
ήταν επί ποδός για να επιβεβαιώσει
την εφαρμογή τους, καθ’ όλο το
24ωρο. Ευτυχώς, η κυβέρνηση σοφά αποφάσισε να αξιοποιήσει ομάδα επιστημόνων για να τη συμβουλεύει και τους λάμβανε υπόψη. Δυστυχώς, αντί να εκτιμήσουν την
πολύτιμη υπηρεσία που μας πρόσφεραν καθημερινά η επιστημονική ομάδα, απείλησε κάποιος τον
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Ακόμη πιο ενδιαφέρον
εγκληματολογικά είναι η
ετερογένεια των ατόμων
και οι λόγοι για τους
οποίους παραβιάστηκε
το διάταγμα και τα οποία
περιλάμβαναν κληρικούς, εργοληπτικές εταιρείες, αλλά και κάποια
που πήγε για μανικιούρ.
καθηγητή Λεόντιο Κωστρίκκη για
να συλληφθεί από την αστυνομία
στη συνέχεια και να κατηγορηθεί.
Η εμπειρία έδειξε και πάλι ότι
ένας μικρός αριθμός στην κοινωνία
μας επιλέγει να μη συμμορφώνεται
με τον νόμο. Έτσι είχαμε χιλιάδες
καταγγελίες, περιλαμβανόμενου
και ενός βουλευτή, για παραβίαση
του διατάγματος για μη κυκλοφορία
που τιμωρήθηκε με το νενομισμένο
εξώδικο προστίμου. Ουδείς υπεράνω του νόμου, αυτό πάει να πει
ένα σύγχρονο ευνομούμενο κράτος.
Ενδιαφέρον ήταν και η περίπτωση
κάποιου για να του επιτραπεί να
επαναπατρισθεί παρουσίασε ψευδή
στοιχεία, καθώς και εκείνη της
ομάδας αλλοδαπών αλλά και συμπατριωτών μας που εν μέσω πανδημίας έκαναν πάρτι, σούβλα ή μαζεύτηκαν πολλοί για να τα πουν
από κοντά. Ακόμη πιο ενδιαφέρον
εγκληματολογικά είναι η ετερογένεια των ατόμων και οι λόγοι για
τους οποίους παραβιάστηκε το διά-

ταγμα και τα οποία περιλάμβαναν
κληρικούς, εργοληπτικές εταιρείες,
αλλά και κάποια που πήγε για μανικιούρ. Μερικοί δε άστεγοι αλλοδαποί, άσχετα νόμιμοι ή παράνομοι,
έμπαιναν παράνομα σε κλειστά
μαγαζιά και ακατοίκητα σπίτια για
να κοιμηθούν, μερικοί μεθυσμένοι,
ελκύοντας έτσι την προσοχή της
αστυνομίας με την παρανομία τους.
Η μεγάλη και συνεχής παρουσία
της αστυνομίας και η ύπαρξη των
διαταγμάτων που απαγόρευαν την
ελεύθερη διακίνηση σήμαινε ότι
όσοι ήθελαν να εγκληματήσουν
έπρεπε να προσαρμοστούν. Για
τους κλέφτες και διαρρήκτες, η παραμονή τόσων πολλών στα σπίτια
μας, δυσκόλευε πολύ την εξάσκηση
της ειδικότητά τους, ενώ τα κλειστά
οδοφράγματα περιόριζαν τη διάπραξη διαφόρων εγκλημάτων σε
σχέση με τα Κατεχόμενα. Η ανάγκη
για προσαρμογή και για τους εγ-

κληματίες έφερε στο προσκήνιο
της εφευρετικότητά τους. Έτσι είχαμε διάφορες νέες προσεγγίσεις
για να μπουν σε ένα σπίτι, συνήθως
με δόλο και στοχεύοντας τους ευάλωτους στην κοινωνία αλλά όχι μόνο. Το οργανωμένο έγκλημα, βέβαια,
δεν έμεινε άπραγο κατά τον εγκλεισμό αλλά, σύμφωνα με την αστυνομία, η παράνομη κυβεία και η
πώληση προστασίας συνέχισαν χωρίς διακοπή. Η τάση μερικών να
κάνουν λεφτά, αξιοποιώντας την
πανδημία τεκμηριώθηκε και στα
Κατεχόμενα όπου κάποιοι σε θέσεις
κλειδιά πωλούσαν σε καλή τιμή τις
μάσκες προσώπου που είχαν παραχωρηθεί δωρεάν για να δοθούν
στον κόσμο δωρεάν. Δύο συνέπειες
του COVID-19 για την αστυνομία,
ήρωες της πρώτης γραμμής, ήταν
ότι (α) η ανάγκη απασχόλησης μεγάλου αριθμού αστυνομικών στην
αστυνόμευση των διαταγμάτων

στερούσε πολύτιμο προσωπικά από
τμήματα όπως ΤΑΕ κ.λπ. και (β)
έδωσε κίνητρο σε ένα αριθμό να
πάρουν την απόφαση να αφυπηρετήσουν πριν από τα 63 χρόνια,
ίσως προβληματιζόμενοι με την μεγάλη πιθανότητα μιας άλλης οικονομικής κρίσης, όπως το 2013 που
θα επηρέαζε αρνητικά τις συντάξεις.
Ρίχνοντας μια ματιά εκτός Κύπρου, βλέπουμε ότι για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας
κατά της διάρκεια της πανδημίας,
η INTERPOL από νωρίς πρόσφερε
τις υπηρεσίες της στις αστυνομίες
των χωρών μελών της, ενθαρρύνοντάς τες να έχουν υπόψη τους
διάφορες δραστηριότητες των εγκληματιών διεθνώς και modus operandi και να λάβουν προληπτικά
μέτρα. Το γεγονός είναι ότι η πανδημία καθιστά ευάλωτη μια σύγχρονη κοινωνία που αναγκάζεται
όλο και περισσότερο να αξιοποιεί
το διαδίκτυο, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα για
εργασία από το σπίτι, επικοινωνία,
ανταλλαγή και να μοιραζόμαστε
πληροφορίες για την κρίση ώστε
να μειώσουμε τις αρνητικές συνέπειες του εγκλεισμού και της κοινωνικής απόστασης. Στον κυβερνοχώρο, λοιπόν, εγκληματίες βρήκαν και αξιοποίησαν ευκαιρίες να
θυματοποιήσουν και να κλέψουν
λεφτά και προσωπικά δεδομένα.
Μερικοί τρόποι που το πέτυχαν
αυτό σύμφωνα με την INTERPOL
είναι: (α) στέλνοντας κακόβουλα
λογισμικά κρυμμένα σε ηλεκτρονικά μηνύματα που πληροφορούσαν για τον υιό για να κλέψουν
προσωπικά δεδομένα ή για να κα-

ταστρέψουν μία βάση δεδομένων
και να εκβιάσουν για λύτρα, (β) με
επιθέσεις εναντίον της υποδομής
σε Η.Υ του ίδιου του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας, (γ) κλοπή πληροφοριών για εταιρείες όταν αρκετοί εργάζονται από το σπίτι με
τηλεδιασκέψεις, (δ) την προώθηση
για τάχα αγορά στο διαδίκτυο αντισηπτικών και μασκών καθώς και
ψεύτικων φαρμάκων για τον COVID-19 κλπ., εκμεταλλευόμενοι τον
πανικό που δημιουργήθηκε στο
κοινό ανά το παγκόσμιο.
Τέλος, σε μία προσπάθεια αντιμετώπισης των κινδύνων της πανδημίας για τους πολίτες, είδαμε νέα
νομοθεσία στην Αγγλία σύμφωνα
με την οποία τιμωρείται ακόμη και
με ισόβια κάθειρξη η σκόπιμη μόλυνση κάποιου με τον COVID-19.
Στην δε Αυστραλία, το βήξιμο μπροστά σε κάποιον για τον εκφοβισμό
του τώρα τιμωρείται με πρόστιμο
μέχρι 5.000 δολάρια, ενώ αν βήξει
ή φτύσει αστυνομικό τιμωρείται
με φυλάκιση μέχρι έξη μήνες. Συμπερασματικά, η πρωτόγνωρη πανδημία του COVID-19 είχε και θα
έχει αρκετές και μεγάλες προκλήσεις
για όλους. Η εμπειρία του πώς την
έχουν αντιμετωπίσει και πώς έχουν
προσαρμοστεί διάφοροι ανά το παγκόσμιο έχει πολλά να μας διδάξει
ώστε την επόμενη φορά να είμαστε
καλύτερα προετοιμασμένοι.

Ο κ. Ανδρέας Καπαρδής, είναι ομότιμος
καθηγητής (Ενεργός) στο Τμήμα Νομικής
του Πανεπιστημίου Κύπρου, επίτιμος επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο
του Κέμπριτζ και πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Εγκληματολογίας.
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Ευάλωτη η γενιά της πανδημίας

Ανάγκη παρεμβάσεων για προστασία της ψυχικής υγείας νέων και παιδιών, που απειλείται από τις επιπτώσεις της COVID-19
Της ΛΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ

Εάν κάτιÁÍÏÔËÙÇÌÁÝÇÖÄÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇßÍËÏÕÔÕÓÏÑÂÑØÃÙÎËÃÔÇÏÄÚÏÓÖØÕÙÚ¦ÙËÁÔÇÔ¦ÍÔÜÙÚÕÇÖËÏÒÎÚÏÑÄÔÁÕÏÄÚÕÈÇÙÏÑÄ
ÄÖÒÕ®ÓÏÇÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝËÃÔÇÏÎÖØÕ¦ÙÖÏÙÎÚÕßÙßÙÚÂÓÇÚÕÝßÍËÃÇÝ
ÒÒ¦ÊÇÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏÚÇÑÇÚ¦ÌËØË¦ÒÒÇÑØ¦ÚÎÒÆÍÏÙÇÔÇÖÄ
ÚÕÈ¦ØÕÝÚÎÝÚÇßÚÄÞØÕÔÎÝÖËØÃÛÇÒÉÎÝÞÏÒÏ¦ÊÜÔÇÙÛËÔ×Ô©ÓÜÝ
ÚÇÊÆÙÑÕÒÇËÃÔÇÏÓÖØÕÙÚ¦¬ÎÔ
×ØÇÖÕßÎ*6=0+ ËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇËÐÇÖÒ×ÔËÚÇÏËÖÜ¦àËÚÇÏ
ÁÔÇÝÔÁÕÝÑÃÔÊßÔÕÝÍÏÇÚÇßÍËÏÕÔÕÓÏÑ¦ÙßÙÚÂÓÇÚÇÔÊËÔÂÓÇÙÚÇÔÁÚÕÏÓÕÏÍÏÇÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇÚÕß
ÑÕØÜÔÕáÕÆÙÃÍÕßØÇÊËÔËÃÓÇÙÚË
ÁÚÕÏÓÕÏÍÏÇÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÜÔ
ÙßÔËÖËÏ×ÔÚÎÝ
ßÚÄËÑÚÏÓÕÆÔÕÏËÏÊÏÑÕÃËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÊÏÇÈ¦àÕÔÚÇÝ®ÚÎÔËÏÑÄÔÇÄÖÜÝÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÚÇÏÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝ ËÔ ËÃÔÇÏ ÓÄÔÕ ÕÏ
ÉßÞÕÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÚÎÝ
ÑÇØÇÔÚÃÔÇÝÑÇÏÚÕßÌÄÈÕßÚÎÝ
ÇÙÛÁÔËÏÇÝÃÔÇÏÎÇßØÏÇÔÂÓÁØÇ
ÄÚÇÔÎÕÐËÃÇÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÛÇÁÞËÏ
ÖËØ¦ÙËÏÇÒÒ¦ÛÇàÕÆÓËÚÏÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÑÇÏÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝÚÎÝÙßÔÁÖËÏËÝ®ÒÁËÏÙÚÎÔ ®ÕØÍÆØÎÝ
ÚØÏÍÍ¦ØÎÝÑÆØÏÕÝËØËßÔÎÚÂÝÑÇÏ
ËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝ¡ÕÔ¦ÊÇÝ4VVK
)YHPUHUK+L]LSVWTLU[ÙÚÕÛÔÏÑÄÊØßÓÇ¤ßÞÏÑÂÝ±ÍËÃÇÝÚÜÔ
ÑÇÏÑÇÛÎÍÎÚÂÝ¤ßÞÏÇÚØÏÑÂÝ
ÙÚÕÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕ¬àÄØÚàÚÇÕßÔ
©ÏËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÇßÚÁÝÛÇÁÞÕßÔ
ÕØÃàÕÔÚÇÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÓÏÇÊËÑÇËÚÃÇÛÇËÖÎØË¦ÙÕßÔÓÏÇÕÒÄÑÒÎØÎ
ÍËÔÏ¦¬ÇÙÚÕÏÞËÃÇÊËÃÞÔÕßÔÖØÜÚÕÌÇÔËÃÝÇØÏÛÓÕÆÝÇÔÁØÍÜÔÕÏ
ÖØÕÈÒÁÉËÏÝÑ¦ÔÕßÔÒÄÍÕÍÏÇÚËØ¦ÙÚÏÇÆÌËÙÎÙÚÎÔßØÜà×ÔÎ
ÑÇÏÄÞÏÓÄÔÕ®
ØÇÍÊÇÃÇÇÆÐÎÙÎÚÜÔÉßÞÏÑ×ÔÔÕÙÎÓ¦ÚÜÔÖØÁÖËÏÔÇÛËÜØËÃÚÇÏÈÁÈÇÏÎÓËËßÖÇÛÂÕÓ¦ÊÇ®
ÙÚÎÔÁÇÇßÚÂßÍËÏÕÔÕÓÏÑÂÑØÃÙÎ
ÄÞÏÚÕßÝÎÒÏÑÏÜÓÁÔÕßÝÇÒÒ¦ÚÕßÝ
ÔÁÕßÝ¬ÕÓËÍÇÒÆÚËØÕØÃÙÑÕÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÔÚÇÖÇÏÊÏ¦ÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝ®ËÚ×ÔÙÂÓËØÇÖÕßÛÇ
ÓËÍÇÒ×ÔÕßÔÓËÍÕÔËÃÝÇÔÁØÍÕßÝ
ÑÇÏÛÇÈÍÕßÔÙËÓÏÇÇÍÕØ¦ËØÍÇÙÃÇÝÞÜØÃÝÖØÕÕÖÚÏÑÂ
¡ËÙÚÄÞÕÚÎàÜÔÚÇÔÂ®ÓÁ-

«Η ψυχική ÈoÉËÑÈÙÓÉ³Ñ{ÐÉ³i
~{{~Ê~Ñ{{~Ð{~Ê~Ñ³Ò³Ñi
Ð{ÑØT¨ÑØ¨ËÉ{³i¨ÌÙÐ{ÑØ
~{ËÑØuVÜÓÉ{³itu~ÑÚioi³ÊØå¨oÖ¨iØ.³¨{ooÒ¨iØ

Διεθνές δίκτυο μελετών
διερευνά την επίδραση
της πανδημίας στην
καθημερινότητά μας
και τον τρόπο που
άλλαξε τις σκέψεις και
τα συναισθήματά μας.
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Θέλουν να ανοίξουν για τους τουρίστες
Του ΓΙΑΝΝΗ ΕΛΑΦΡΟΥ
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Οι δήμαρχοι
Αστυπάλαιας, Σίφνου,
Αμοργού, Τήλου μιλούν
στην «Κ» – Αγωνία
για τις οικονομικές
συνέπειες από μια
παρατεταμένη ύφεση
του τουρισμού.
Þ×ØÕÝÙÚÇÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇÕÒÆ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÄËÃÔÇÏÍÏÇËÓ¦ÝÔÇÑÏÔÎÛÕÆÔÚÇÖÒÕÃÇÍÏÇÚÃÞÜØÃÝÖÒÕÃÇ
ÚÇÔÎÙÏ¦ÊËÔÇÔÚÁÞÕßÔ®ÒÁËÏÙÚÎÔ
 ®ÎÊÂÓÇØÞÕÝÃÌÔÕß¡ÇØÃÇ§ÇÊ¦ÒÎ¡ËÖ¦ÔÜÇÖÄÑÒÃÔËÝ
ÚÕÔÎÙÃÁÞËÏÇÔ¦ÍÑÎÚÕÔÚÕßØÏÙÓÄ
¡ËÙßÓÈÕÒÂÑÇÏÚÜÔËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑ×ÔÙßÒÒÄÍÜÔÚÕßÔÎÙÏÕÆÁÞËÏ
ÍÃÔËÏËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÓËÓËÍ¦ÒÕÓÁØÕÝ

ÚÜÔËÖÏÙÑËÖÚ×ÔÖÕßËÃÞÇÔÑ¦ÔËÏ
ÑØÇÚÂÙËÏÝÁÚÙÏ×ÙÚËÔÇËÔÛÇØØßÔÛÕÆÔ¶Ë¦ÔßÖ¦ØÞËÏÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇ¶
ÔÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÙÕßÔÚÕÚÇÐÃÊÏ
ÚÕßÝÝÙÎÓËÏÜÛËÃÖÜÝÙÞËÊÄÔÚÕ
 ÚÜÔÚÕßØÏÙÚ×ÔËØÞÄÚÇÔÇÖÄ
ÚÕËÐÜÚËØÏÑÄßÚßÞ×ÝÓËÍ¦ÒÕ
ÓÁØÕÝÚÜÔÑØÇÚÂÙËÜÔÕßÒÃÕßßÍÕÆÙÚÕßÇÔÚÁÞËÏßÖ¦ØÞÕßÔÄÓÜÝ
ÑÇÏÇÑßØ×ÙËÏÝ®ÙÎÓËÏ×ÔËÏÎÑßØÃÇ
§ÇÊ¦ÒÎÊÂÓÇØÞÕÝÃÌÔÕßÊËÔ
ÖÇØÇÒËÃÖËÏÔÇÚÕÔÃÙËÏÖÜÝÇÖÇÙÞÕÒËÃÎßÖÕÙÚËÒÁÞÜÙÎÚÕß ÁÔÚØÕß±ÍËÃÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕßÇÙÚßÔÕÓÏÑÕÆÙÚÇÛÓÕÆÄÖÕßßÖÎØËÚÕÆÔ
ÚØËÏÝÇÙÚßÔÕÓÏÑÕÃ
¡ÁÞØÏÚ×ØÇÇÖÕÚØÁÖÇÓËÑÄÙÓÕÔÇÁØÛËÏÙÚÕÔÎÙÃÇÖÄÚÏÝÖÄÒËÏÝÍÏÇÒÄÍÕßÝÇÙÌÇÒËÃÇÝÂØÛË
Î×ØÇÄÓÜÝÔÇÇÔÕÃÐÕßÓË®ÒÁËÏ
ÙÚÎÔ ®ÑÇÏÕÊÂÓÇØÞÕÝÓÕØÍÕÆ
ÒËßÛÁØÏÕÝ ÇØÇãÙÑÕÝÆÓÌÜÔÇ
ÓËÚÕÔÑ ÇØÇãÙÑÕÚÇÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇËÙÚÃÇÙÎÝÛÇÇÔÕÃÐÕßÔÄÖÜÝ

ÑÇÏÚÇÖËØÏÙÙÄÚËØÇÐËÔÕÊÕÞËÃÇ
ÄÖÕßÑ¦ÖÕÏÕÏÚÕÙÑÁÌÚÕÔÚÇÏ¡ËÒËÚ¦ÓËÚÕßÝÄØÕßÝÚÕßËÖÄÓËÔÕß
ÈÂÓÇÚÕÝÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÖ×ÝÛÇ
ÇÖÒÜÛËÃÕÑÄÙÓÕÝÙÚÇÐËÔÕÊÕÞËÃÇ
ÂÙÚÏÝÚÇÈÁØÔËÝ"ÓËÃÝÙËÕØÏÙÓÁÔÇÙÎÓËÃÇÁÞÕßÓËÑÇÏÖØÄÈÒÎÓÇ
Þ×ØÕßÄÖÜÝÙÚÇÙÕÑ¦ÑÏÇÚÎÝ²×ØÇÝ½Ö×ÝÛÇÍÃÔÕßÔÕÏÓËÚÇÑÏÔÂÙËÏÝÙÚÇÈÇÔ¦ÑÏÇÚÜÔÐËÔÕÊÕÞËÃÜÔ
ÂÙÚÕÒËÜÌÕØËÃÕÚÕß ¬ÖÕß
ÖØÁÖËÏÔÇËÃÔÇÏÖÏÕÒÃÍÕÏÕÏËÖÏÈ¦ÚËÝ©ÒÇÇßÚ¦ÛÇÞØËÏÇÙÚÕÆÔ
ËÔÏÙÞÆÙËÏÝ®ÙÎÓËÏ×ÔËÏÕÊÂÓÇØÞÕÝÓÕØÍÕÆÒÒ¦ÍÏÇÔÇÌÚ¦ÙËÏÝ
ÙÚÕÇÖÁØÇÔÚÕÍÇÒ¦àÏÕ®ÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏÚÇÖÒÕÃÇ¡ËÖÕÏÕßÝÄØÕßÝ
ÛÇÚÇÐÏÊÁÉÕßÔ"¬ÏÛÇÍÃÔËÏÓËÚÇ
ÚÇÞÆÖÒÕÇÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÔ
ÇßÐÎÓÁÔËÝÊßÙÑÕÒÃËÝÒÄÍÜÑÒËÏÙÚ×ÔÞ×ØÜÔ"ÊÏÇÃÚËØÇÇÖÇÙÞÕÒËÃ
ÑÏËÊ×ÎÙÚËÒÁÞÜÙÎÚÕß ÁÔÚØÕß
±ÍËÃÇÝÑÇÛ×ÝÚØËÏÝÇÍØÕÚÏÑÕÃÍÏÇÚØÕÃÌËÆÍÕßÔÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏ

«Κρατήσαμε ³iËÌ¨Ú{
~Ñ{~ÑÚÑ¨ÌVT¨ËØ~¨ÖÐÑ
ÐÉ³ÑÂÖ³mlÆÐÌ{Ð
~Ñ³Ë~0É¨³iÐÑÉËÑ{
³¨Ñ³{~ÒÈÐÉ.³i0ÊÜÈÒ¨TÈÒÑÌÆÆ
É{TÉ{¨ÊÉ{ØVÈÙ¨Ñ³i¨{{Ö³Ñ{~È¨ËØ³
³È¨{ÐÌVÐÉ´ÆÆ~ÜËÉØ
1ÓÜÈÐÉÑÈÙÉTÚÖÐÉ
~ÌÐVÒ³ÑÐÉÑ×ÒÜÉ{ÑuV
ÜÓÉ{³ituiÙÊÐÑ¨TØ0ÊÜÈÑ¨ËÑÑÐÐÒwåÜ{×Ó¨i
t0iËÐÑØVÌØ~Ñ{³ÑÒÜÜÑi{ÒVÉËÑ{ÑÓÐ¨×
(¨TÚÓØÉËTÑKoÉ{KÌÜ³Ñ~Ñ{
oÓÐ{Ñ³ÑÐÒ³{ÑÐÈÒo¨{ÉØ
¨T{ÙÓÉØV{Ó¨Ù{~ÉØÈÜÑ³Ò¨ÈÑ³ÖV³ÌØ
ÐTKÜÒÉ{~{ÓÑoÉ¨Ò~{
Ó~KÉKÌÜ³ÉØTÑÐiÜÒÉ®Æ
T{Ü{ÌÐÉ³¨ÑÐÒ³{ÑÓTÈÐÉÜÜÖØÉ{~Ó³ÉØÉ¨{Ñ³i³ÓØVÈÉËÑ{KÓKÑ{Ñ
ÐÉoÒÜiØiÜ{~ËÑØuViÐÉ{É{
iÙÊÐÑ¨TØVÉ~×¨ÒÇ³ÑØ
³iÑoËÑ³iØo{Ñ³ÉÒ{
³È¨Ë³ÉØÚÑ~Ñ³Ñ×Ó¨ÈÑ
Ó¨ÚÈt 0ÊÜØÓTÉ{³ÑÚÉ¨ÖØ×ËÜÈØVÒÑÌ³ÈØ
Ð{ÖØÉ{~Ó³ÉØÓTÈÂÑÒ¨ÚÉ{ÑØÑiÈTÉËÌÐØ
iÉ¨Ë³iÑK¨ÉÚÖ³Ñ
Ð{~¨Òi{ÒÉÙÉÖ³É¨i~Ñ{
³¨Ë³iÐË¨ÑuVÈÐÜi¨É{
t0Ñi{ÒÚÓÜÈ³Ê¨{Âi
(¨ÓÉ{ÑÑËÂÈVÑÓ¨ÚÉ{~ÌÐØÐÉ³ÑÑÑo~ÑËÑ
ÐÓ³¨Ñ¨×ÖÜÑÂiØåÜÜ{Ø
³{ÚÓÜÈÐÉ« ÑÓÈÐÉÉ
×³TÉ{ÑVÑÉ¨iÐÈ« Ñ
oËÈÑ~Ñ³Ë~i³ÉØK¨ÑTiËÙÉØ«u ~¨ÑÈoÊÑoËÑØ
Ñ~ÖoÉ³Ñ{~ÑÚÑ¨ÒVÌÐÑ~¨{Ò~{ÑÉËÑ{i0ÊÜØ
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Το στρατηγείο επιτήρησης στον Εβρο
Η «Κ» βρέθηκε στη μεθόριο και μπήκε στην απαγορευμένη ζώνη, στα επιχειρησιακά κέντρα αστυνομίας και στρατού

Πυροβολισμοί στον αέρα
ÂÓËØÇÕÏÙßÒÒÂÉËÏÝÖÇØ¦ÚßÖÜÔÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔÑÏÔÕÆÔÚÇÏÙÚÇ
ÖËØßÙÏÔ¦ÞÇÓÎÒ¦ËÖÃÖËÊÇËÔ×ÚÇ
ËÖËÏÙÄÊÏÇÓËÓÕÒÄÚÕÌÑÇÏÞÎÓÏÑ¦
ÑÇÚ¦ÓÂÑÕÝÚÎÝÙßÔÕØÏÕÍØÇÓÓÂÝ
ÁÞÕßÔÂÊÎÇÖÄÚÇÚÁÒÎ¡ÇØÚÃÕß
ÑÕÖ¦ÙËÏÑÄÓÎÑÇÏÚÇÑßÑÒ×ÓÇÚÇ
ÊÕßÒËÓÖÄØÜÔÖÕßÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÁÞÕßÔÇÔÇÙÚËÃÒËÏÚÎÊØ¦ÙÎÚÕßÝÒÄÍÜÚÎÝ
ÖÇÔÊÎÓÃÇÝØÄÙÌÇÚÇ¬ÕÆØÑÕÏ
ÇÙÚßÔÕÓÏÑÕÃÖÕßÖËØÏÖÕÒÕÆÙÇÔÓË
È¦ØÑËÝÙÚÕÖÕÚ¦ÓÏÖßØÕÈÄÒÎÙÇÔ
ÙÚÕÔÇÁØÇÍÏÇËÑÌÕÈÏÙÓÄÑÕÔÚ¦
ÙÚÕÞÜØÏÄ¬ßÞËØÄËÔ×ÖÇØÄÓÕÏÇ
ÖËØÏÙÚÇÚÏÑ¦ÁÞÕßÔÑÇÚÇÍØÇÌËÃÚÏÝ
ÚËÒËßÚÇÃËÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÑÇÏÑÕÔÚ¦

ÙÚßÔÕÓÃÇÑÇÏÙÚØÇÚÄÝÖ¦ÔÚÜÝ
ÖÇØÇÓÁÔÕßÔÙËËÖÏÌßÒÇÑÂÑÇÛ×Ý
ßÖ¦ØÞËÏÇÔÎÙßÞÃÇÍÏÇÔÁÇÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÓÄÒÏÝÎËÖÏÊÎÓÃÇÑÇÏÚÇÌÕßÙÑÜÓÁÔÇÔËØ¦ÚÕßÈØÕßßÖÕÞÜØÂÙÕßÔ
ÚÎÔÖËØÏÕÞÂËÑÚÄÝÇÖÄÚÏÝÕÓ¦ÊËÝ
ÚÎÝ ¡ÇÖÄÚÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÑÇÏ
ÚÏÝÊÏÓÕÏØÃËÝ¡¬ÇÖÄÚÎÔÛÂÔÇ
ÖÇØÇÓÁÔÕßÔÙßÔÕØÏÕÌÆÒÇÑËÝ
ÚÕß-YVU[L_
ÇÖÄÙÖÇÙÂÚÕßÝÂÚÇÔÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÓÁÔÎÔÇÒÂÐËÏÙÚÏÝÇØÞÁÝ¡ÇãÕßÄÍÜÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÄÓÜÝÇÖÕÌÇÙÃÙÚÎÑËÔÇÓÎÔËÖÏÙÚØÁÉÕßÔÙÚÏÝ
ÖÇÚØÃÊËÝÚÕßÝÑÇÏÔÇÖÇØÇÓËÃÔÕßÔ
ÍÏÇÁÔÇÔÇÑÄÓÎÓÂÔÇÙÚÕÔÈØÕ
ÚÕÓÁÙÕÚÕßÖØÕÍËÌßØ×ÓÇÚÕÝ
ÚÜÔ¢ËØ×ÔÍÔÜÙÚÄÑÇÏÜÝÑÚÂÓÇ
¬ÙÏØ×àÎ®ÈØÃÙÑËÚÇÏÚÕÖÇØÇÚÎØÎÚÂØÏÕÂÙÎ ÇØÇÍ×ÍÕßÂØËÚÕ
ÄÔÕÓ¦ÚÕßÇÖÄÚÕÔÙÚØÇÚÏ×ÚÎÖÕß
ÁÖËÙËÔËÑØÄÝÇÖÄÖßØ¦¬ÕÆØÑÜÔ
ÙÚØÇÚÏÜÚ×ÔÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÁÔÕÖÒÕß
ËÖËÏÙÕÊÃÕßÚÕÓÇÑØÏÔÄ ¬ÇÙÚËÒÁÞÎÚÕßÙÚØÇÚÕÆÙÇÔÐËÔÇÍÕÃÓÖØÕÙÚ¦ÙËÓÔÎÓËÃÕÇÌÎÍÕÆÔÚÇÏÓËÒËÖÚÕÓÁØËÏÇÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÕß¦ÚßÞÕß
ÌÇÔÚ¦ØÕß
ÚÎÔÑÕØßÌÂÚÕßÌßÒÇÑÃÕßÓË
ÚÎÓËÍ¦ÒÎÝËÓÈÁÒËÏÇÝÑ¦ÓËØÇËÑÚËÒÕÆÔÚÇßÚÄÞØÕÔÇÈ¦ØÊÏÇÁÔÇÝÔËÇØÄÝÇÙÚßÔÕÓÏÑÄÝÑÇÏÁÔÇÝÓÄÔÏÓÕÝ
ßÖÇÐÏÜÓÇÚÏÑÄÝÚÕßÙÚØÇÚÕÆÊ×
ÊËÔßÖ¦ØÞÕßÔÑÒÎØÜÚÕÃÖÇØ¦ÓÄÔÕÔ
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Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.
και του στρατού στην
περιοχή μιλούν για
ψυχολογικό πόλεμο
και προσπάθεια
της Τουρκίας να ελέγξει
τα περάσματα κατά
μήκος του ποταμού.

Συνοριοφύλακας ³iØ ÜÜi{~ÊØå³ÈÐËÑØ~Ñ³³ÉÖÉ{³È¨~{~ÌÓÙÑ×ØÑÌ×ÈÜÒ~{ÈK¨Ë~É³Ñ{³iÉ¨{TÊ³'É¨
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Ενα κονβόι ÚËÙÙ¦ØÜÔÌÕØÚÎÍ×ÔÚÕß
ÚØÇÚÕÆÎØ¦ÝÑÏÔËÃÚÇÏÙÚÕÔÞÜÓ¦ÚÏÔÕÊØÄÓÕÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÓËÚÎÔÄÞÛÎ
ÚÕßÈØÕß©ÏÓËÍ¦ÒËÝØÄÊËÝÚÕßÝÙÎÑ×ÔÕßÔÚÕÞ×ÓÇÙÚÕÔÇÁØÇÚÎÔÑÇØÄÚÙÇÚÕßÝÓËÚÇÌÁØÕßÔÓËÚÇÒÒÏÑÁÝ
ÑÇÚÇÙÑËßÁÝÇÖÄÇÍÑÇÛÜÚÄÖÒÁÍÓÇ
¡ËØÏÑ¦ÓÁÚØÇÖÇØÇÑ¦ÚÜÙÚÇÓÇÚÕÆÔ
ÚÕÁÔÇÖÃÙÜÇÖÄÚÕ¦ÒÒÕ¡ÁÙÇÙÚÕ
ÙÆÔÔËÌÕÙÑÄÔÎÝÊÏÇÑØÃÔÕÔÚÇÏÚÇ
ÑÄÑÑÏÔÇÌ×ÚÇÚÜÔÌØÁÔÜÔ©ÏÞËÏØÏÙÚÁÝÚÕßÝÓËÚÎÈÕÂÛËÏÇÍËØÇÔÕÆ
ÚÕÖÕÛËÚÕÆÔÚÏÝÓËÚÇÒÒÏÑÁÝÑÇÚÇÙÑËßÁÝ¶ØÏÔÄÑËØÕÏÙÚÎÔÇØÍÑÄÚÜÔ
ÙÚØÇÚÏÜÚÏÑ×Ô¶ÑÇÚ¦ÓÂÑÕÝÚÕßÖÕÚÇÓÕÆ©ÏÓËÍ¦ÒÕÏÑÕØÓÕÃÊÁÔÚØÜÔ
ÖÕßÖØÕËÐÁÞÕßÔÇÖÄÚÕÁÊÇÌÕÝÊËÐÏ¦
ÑÇÏÇØÏÙÚËØ¦ÚÕßÊØÄÓÕßÓÇØÚßØÕÆÔ
ÄÚÏÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂßÖÂØÞËÓÁÞØÏÖØÄÙÌÇÚÇÖßÑÔÂÈÒ¦ÙÚÎÙÎ
ØÏÙÑÄÓÇÙÚËÙÚÕÖØÕÍËÌÆØÜÓÇ
¢ËØ×ÔÁÔÇÞÁØÙÕÑÕÓÓ¦ÚÏÊßÚÏÑ¦
ÚÕßÈØÕßÄÖÕßÚÕÖÕÚ¦ÓÏÊËÔÒËÏÚÕßØÍËÃÜÝÌßÙÏÑÄÙÆÔÕØÕÓËÚÎÔ
¬ÕßØÑÃÇÚÎÔÚÕßØÑÏÑÂÖÒËßØ¦Î
ËÏÑÄÔÇÖÇØÇÖÁÓÖËÏÒÄÍÜÚÎÝÈÒ¦ÙÚÎÙÎÝÙËÖßÑÔÂàÕÆÍÑÒÇÙÚÎÔ
ÇÖÄËÊ×ÙËÓËÍ¦ÒÕËØÍÕÚ¦ÐÏÕ¡ËÚ¦ÚÎÔÑØÃÙÎÚÕß¡ÇØÚÃÕßÇÖÕÌÇÙÃÙÚÎÑËÔÇÑÇÚÇÙÑËßÇÙÚËÃÌØ¦ÞÚÎÝ
ÙÚÕÙÎÓËÃÕ¡ÁÞØÏÔÇÕÒÕÑÒÎØÜÛËÃ
ÚÕÁØÍÕÕÙÚØÇÚÄÝÁÞËÏÇÔÇÒ¦ÈËÏ
ÔÇÌÚÏ¦ÐËÏÁÔÇÖØÕÙÜØÏÔÄÚËÞÔÎÚÄËÓÖÄÊÏÕÇÖÄÇÍÑÇÛÜÚÄÖÒÁÍÓÇ
±ÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏÄÚÏÛÇÞØËÏÇÙÚÕÆÔÖ¦ÔÜÇÖÄÚÁÚÕÏËÝÓËÚÇÒÒÏÑÁÝÑÇÚÇÙÑËßÁÝÍÏÇÔÇÑÇÒßÌÛÕÆÔÚÇ
ÞÏÒÏÄÓËÚØÇÚÕßÞËØÙÇÃÕßÙßÔÄØÕß
ÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂ
ÔÇÓÂÔÇÓËÚ¦ÚÎÔÑØÃÙÎÓË
ÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÎ ®ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙËÕÊÕÏÖÕØÏÑÄÙÚÇÙÆÔÕØÇ¡ÖÂÑË
ÙÚÎÔÇÖÇÍÕØËßÓÁÔÎà×ÔÎÙÚÇËÖÏÞËÏØÎÙÏÇÑ¦ÑÁÔÚØÇÇÙÚßÔÕÓÃÇÝÑÇÏ
ÙÚØÇÚÕÆÑÇÏÑÇÚÁÍØÇÉËÄÙÇÙßÓÈÇÃÔÕßÔËÑËÃ

ÙÚÕÞÜØÏÄÕÌÏÑÄÚÎÔÛÂÔÇËÖÏÑØÇÚËÃÇÔÎÙßÞÃÇËÔ×ÚÇÙÚËÒÁÞÎ
ÚÎÝÑÇÏÚÕßÙÚØÇÚÕÆÙÚÎÔ
ÖËØÏÕÞÂÓÏÒÕÆÔÍÏÇÉßÞÕÒÕÍÏÑÄÖÄÒËÓÕÑÇÏÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÔÇËÒÁÍÐËÏÚÇÖËØ¦ÙÓÇÚÇÑÇÚ¦
ÓÂÑÕÝÚÕßÖÕÚÇÓÕÆ
ÚÇÖËØÏÙÙÄÚËØÇÚÓÂÓÇÚÇÚÎÝ
×ÔÎÙÌ¦ÒËÏÇÝØÕÑÇÒÆÉËÜÝÖ¦ÔÚÜÝÚÕßÑÕÓÓÇÚÏÕÆÍÎÝ
ÖÕßÓËÙÕÒÇÈËÃÇÖÄÚÎÍØÇÓÓÂÚÕß
ÚØÁÔÕßÓÁÞØÏÚÎÔÄÞÛÎÚÕßÖÕÚÇÓÕÆÈØÕßÊËÔÊÏÇÑØÃÔÕÔÚÇÏÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝÂÖËØÃÖÕÒÕÏËÔÙÚÄÒÜÔ
ÚÎÛÁÙÎÚÕßÝßÖ¦ØÞÕßÔÍËÜØÍÏÑ¦ÓÎÞÇÔÂÓÇÚÇÖÕßÞÚËÔÃàÕßÔÚÎ
ÍÎÃÔÇÏÎËÖÕÞÂÖÕßÕÏÇÍØÄÚËÝ
ÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝÙÖÁØÔÕßÔÎÒÃÇÔÛÕßÝ
ÈÇÓÈ¦ÑÏÙÖÇØ¦ÍÍÏÇ
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Του ΓΙΑΝΝΗ ΣΟΥΛΙΩΤΗ

Στο προγεφύρωμα ³'É¨Vo³Ì~Ñ{Ø~³ÊÐÑ0{¨ÇiV¨Ì~É{³Ñ{Ñ~Ñ³Ñ~ÉÈÑ³ÉËÓØ×¨ÒT³iØ.³i~¨Ëi³ÈÑ¨³ËÈV³iÉ¨{TÊ~Ñ³Ño¨Ò×i~ÑÐÑÇ{~ÓØÉËÙ{Ñ¨Ò³ÈÐÉ³ÑÑ³ÑÌ³i0È¨~ËÑÉÉÜÜi{~ÌÓÙÑ×Ø$³¨Ñ³ÌØ~Ñ³Ñ~ÉÈÒÇÉ{¨¨{ÌÉÐÌÙ{ÙÉÂ{Ò
ËÖÇÍÍËÒÓÇÚÃËÝÖÄÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕ
ËÑÁÓÈØÏÕËÐÎÍËÃÕËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝ
ÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÚÇÐÃÇØÞÕÝÇÙÞ¦ÒÎÝßØÏÚÕÆÊÎÝÙÚÏÝÑÇÚÕÖÚËÆÙËÏÝÚÕßØÑÏÑÕÆËÊ¦ÌÕßÝÑÇÏÚÏÝÖËØÏÖÕÒÃËÝÓËÚÁÞÕßÔÓËÏÑÚÁÝÕÓ¦ÊËÝ
ÇÙÚßÔÕÓÏÑ×ÔÑÇÏÙÚØÇÚÏÜÚÏÑ×Ô

Οι τουρκικές σφεντόνες
ÏÇÍ×ÔÏÇÇÖÁÔÇÔÚÏÇÖÄÚÕËÒÒÎÔÏÑÄÌßÒ¦ÑÏÕÑÇÏÙËÇÖÄÙÚÇÙÎ
ÓÄÒÏÝÓËØÏÑ×ÔÊËÑ¦ÊÜÔÓÁÚØÜÔ
ÊÏÇÑØÃÔËÚÇÏÔÇÑßÓÇÚÃàËÏÎÑÄÑÑÏÔÎÙÎÓÇÃÇÓËÚÎÔÎÓÏÙÁÒÎÔÕÚÎ
È¦ÙÎÚÕßÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕßÚÕßØÑÏÑÕÆ

ÌßÒÇÑÃÕßÕÏÇÙÚßÔÕÓÏÑÕÃ¶ÔÚßÓÁÔÕÏÙÚÕÞÇÑÃ¶ÊËÃÞÔÕßÔÔÇÓÎÔËÖÎØË¦àÕÔÚÇÏÇÖÄÚÎÔÑÏÔÎÚÏÑÄÚÎÚÇ
ÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÄÞÛÎÚÕßÖÕÚÇÓÕÆ
ÖÒ×ÔÕßÔÙËÙÞÕÏÔÃÑÕÔÚÕÓ¦ÔÏÑËÝ
ÓÖÒÕÆàËÝÒËÝÑÇÏÚÏÝÁÞÕßÔÓÄÒÏÝ
ÖÒÆÔËÏÙÚÕÖÕÚ¦ÓÏËÔ×¦ÒÒÕÏÖÇØÇÓÁÔÕßÔÇÔÇÖÇßÚÏÑ¦ÑÇÛÏÙÓÁÔÕÏÙÚÕÁÊÇÌÕÝ ¦ÖÕÏËÝÌÕØÁÝ®
ËÐÎÍÕÆÔÚÇÙÚËÒÁÞÎÚÎÝÇÙÚßÔÕÓÃÇÝÑÇÏÚÕßÙÚØÇÚÕÆÖÕßÓÇÝÙßÔÕÊËÆÕßÔÑ¦ÔÕßÔÞËÏØÕÔÕÓÃËÝÂ
ËÑÚÕÐËÆÕßÔÖÁÚØËÝÖØÕÝÚÏÝËÒÒÎÔÏÑÁÝÖËØÏÖÄÒÕßÝÞØÎÙÏÓÕÖÕÏ×ÔÚÇÝ
ÙÌËÔÚÄÔËÝ®

ÑÇÚÄÞÏÒÏÄÓËÚØÇÈÄØËÏÇÚÜÔ¢ËØ×ÔÈØÃÙÑËÚÇÏÚÕÔÏÇÃÕ ÁÔÚØÕÖÏÚÂØÎÙÎÝßÔÄØÜÔÙÚßÔÕÓÃÇÝÑÇÏ
ÚØÇÚÕÆÙÚÎ§ÁÇÆÙÙÇÑËÃÌÚ¦ÔËÏÎËÏÑÄÔÇÇÖÄÚÏÝÑ¦ÓËØËÝÖÕß
ÒËÏÚÕßØÍÕÆÔÙËÁÔÇÚÓÂÓÇÚÎÝÙßÔÕØÏÕÍØÇÓÓÂÝÒÒ¦ÊÇÝ¬ÕßØÑÃÇÝ
ÚÕÊÜÓ¦ÚÏÕÓËÚÇÓÄÔÏÚÕØÚÕ
ÈÒÁÓÓÇÚÕßÞËÏØÏÙÚÂÈ¦ØÊÏÇÝËÃÔÇÏ
ÁÔÚÕÔÕÇÖÄÚÏÝÙßÞÔÁÝËÔÇÒÒÇÍÁÝËÏÑÄÔÇÝÙËÑ¦ÛËÓÃÇÇÖÄÚÏÝÕÛÄÔËÝ
Ê×®ÒÁËÏÑÇÏÊËÃÞÔËÏÓÏÇÍÏÍÇÔÚÕÕÛÄÔÎÞÜØÏÙÓÁÔÎÙËÓÏÑØ¦ÚËÚØ¦ÍÜÔÇÌÚ¦ÔËÏÎËÏÑÄÔÇÇÖÄÚÏÝ
Ñ¦ÓËØËÝÖÕßÒËÏÚÕßØÍÕÆÔÑÇÚ¦ÓÂ-

ÑÕÝÚÕßÌØ¦ÞÚÎ®ÃÖÒÇ®ÙßÔËÞÃàËÏ
ÊËÃÞÔÕÔÚÇÝÖØÕÝÓÏÇÊËÆÚËØÎÕÛÄÔÎ
ÈÒÁÖÕßÓËËÏÑÄÔÇÇÖÄÚÏÝÚØËÏÝÑ¦ÓËØËÝÙÚÇÖÕÚ¦ÓÏÇÙÆÔÕØÇÚÇ¡ÇØ¦ÙÏÇÚÎ§ÁÇÆÙÙÇÑÇÏÚÕÞÜØÏÄ
ÕÆØÏÕÝ®
ØÍÄÚËØÇÕÚÇÐÃÇØÞÕÝßØÏÚÕÆÊÎÝÛÇÓÇÝÇÖÕÑÇÒÆÉËÏÄÚÏÁÞËÏÊØÕÓÕÒÕÍÎÛËÃÎËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎËÖÏÖÒÁÕÔ
ÑÇÓËØ×ÔÇÖÄÚÕÕÆØÏÕÓÁÞØÏÚÕ
ÁÒÚÇÚÕßÈØÕß
¬ÕÁØÍÕÁÞËÏÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄ
ËÑÇÚËßØ×ÑÇÏÚÎÔßÒÕÖÕÃÎÙÂÚÕß
ÁÞËÏÇÔÇÒ¦ÈËÏÁÖËÏÚÇÇÖÄÊÏÇÍÜÔÏÙÓÄÕ©¬

Μαζική απόπειρα
¬ÏÝÖØ×ÚËÝ×ØËÝÕÏÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝ
ÊÏÁÙÞÏàÇÔÚÎÍÁÌßØÇÙÚÕÔÄÚÏÕÑÕÓÓ¦ÚÏÚÎÝÊØÏÇÔÕÆÖÕÒÎÝÑÇÏÖËØÖÇÚ×ÔÚÇÝÙÚÕÔÇÍØÄÁÌÚÇÔÇÔÖËàÂÙÚÕÔÌØ¦ÞÚÎÏÇÖÏÙÚ×ÔÕÔÚÇÝ
ÄÓÜÝÄÚÏÂÚÇÔÇÊÆÔÇÚÕÔÇÙßÔËÞÃÙÕßÔ¶ÖÃÙÚËßÇÔÄÚÏÎÒÒ¦ÊÇ

ÁÞËÏÇÔÕÃÐËÏÚÇÙÆÔÕØÇ¶¦ØÞÏÙÇÔ
ÔÇÑÏÔÕÆÔÚÇÏÈÄØËÏÇÖØÕÝÚÕÔÓËÛÕØÏÇÑÄÙÚÇÛÓÄÚÜÔ ÇÙÚÇÔÏ×Ô
ÏÇÚÕßÝÇÙÚßÔÕÓÏÑÕÆÝÚÎÝ©ØËÙÚÏ¦ÊÇÝÚÕÞËÏØÄÚËØÕÙËÔ¦ØÏÕÖÕß
ËÃÞÇÔËÖËÐËØÍÇÙÚËÃÇßÚÄÓÏÇÝÓÇàÏÑÂÝÇÖÄÖËÏØÇÝËÏÙÄÊÕßÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔÇÖÄÚÎÔËÖÃÙÎÓÎÖÆÒÎÚÜÔ
ÇÙÚÇÔÏ×ÔÍÏÔÄÚÇÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÃÞÇÔÈÇÌÚÃÙËÏÚÕÙËÔ¦ØÏÕ
ÚÕÑÇØÇÈ¦ÔÏÚÎÝËÒÖÃÊÇÝ®
ÚÏÝ ÚÕÖØÜÃÚÎÝÇØÇÙÑËßÂÝÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÎÔÖÆÒÎÚÕß¢ßÒÇÑÃÕßËÃÞÇÔÂÊÎÙßÍÑËÔÚØÜÛËÃ
ÓËÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝÑÇÏÖØÄÙÌßÍËÝØÞÏÑ¦ÂÓÇÙÚÇÔÚÕÖÕÒÆÊÁÑÇ¦ÚÕÓÇ¢ÕØÁÙÇÓËÑØ¦ÔÎ
ÑÇÏÊ×ÙÇÓËÇÙÖÃÊËÝÙÚÇÙÚËÒÁÞÎ
ÚÕßÙÚØÇÚÕÆÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÔÙÚÕ
ÙÎÓËÃÕ®ÖËØÏÍØ¦ÌËÏÕßÖÕÊÏÕÏÑÎÚÂÝÚÎÝÙÚßÔÕÓÏÑÂÝÏËÆÛßÔÙÎÝ
©ØËÙÚÏ¦ÊÇÝÇÔ¦ÙÎÝ¡ÇÔÚÇØÒÂÝ
ÊËÃÞÔÕÔÚÇÝÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÖÕßËÃÞË
ÚØÇÈÂÐËÏÓËÚÕÑÏÔÎÚÄÚÕßÚÎÒÁÌÜÔÕØÍÄÚËØÇÚÎÔÃÊÏÇÓÁØÇÙÚÕÙÎÓËÃÕÁÌÚÇÙÇÔËÔÏÙÞÆÙËÏÝÇÖ»ÄÒÎ
ÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ÇÑËÊÕÔÃÇÑÇÏÚÎ
Ø¦ÑÎÑÇÏÚÕÇÖÄÍËßÓÇÇÌÃÞÛÎÕ
ßÖÕßØÍÄÝØÕÙÚÇÙÃÇÝÚÕßÕÒÃÚÎ
¡ÏÞ¦ÒÎÝ²ØßÙÕÞÕãÊÎÝ
ÔÑØÇÚÂÙÕßÓËÚØËÏÝÎÓÁØËÝÎ
¬ÕßØÑÃÇÛÇÖ¦ØËÏÚÕÓÂÔßÓÇ®ÌÁØËÚÇÏÔÇÚÕßÝËÃÖËÕßÖÕßØÍÄÝÙË
ÓÏÇÑÒËÏÙÚÂÙÆÙÑËÉÎÙÚÕ¬ÓÂÓÇ
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Στην επιφάνεια ËØÍÇÙÃÇÝËÔÄÝÇÖÄ
ÚÕßÝßÖÕÒÕÍÏÙÚÁÝÚÕß ÁÔÚØÕßÖÏÚÂØÎÙÎÝÙÚÎ§ÁÇÆÙÙÇßÖ¦ØÞËÏ
ÇÖÕÛÎÑËßÓÁÔÎÓÏÇÇÙÖØÄÓÇßØÎ
ÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÇÖÄÛËØÓÏÑÂÑ¦ÓËØÇ
ËÒËßÑÄÌÄÔÚÕÙÚÕÓÁÙÕÔÇßÚÂÝ
ÊÏÇÑØÃÔÕÔÚÇÏÕÏÓÇÆØËÝÙÏÒÕßÁÚËÝ
ÇÔÛØ×ÖÜÔÚÕÔÇØÏÛÓÄßÚÂ
ÂÚÇÔÎÖØ×ÚÎËÏÑÄÔÇÖÕßÑÇÚÁÍØÇÉËÕÞËÏØÏÙÚÂÝÕÕÖÕÃÕÝËÃÞËÈ¦ØÊÏÇ
ÚÇÐÎÓËØ×ÓÇÚÇÚÎÝÎÝ¢ËÈØÕßÇØÃÕßÄÚÇÔÎ¬ÕßØÑÃÇÐËÑÃÔÎÙË
ÔÇÓËÚÇÌÁØËÏÖØÄÙÌßÍËÝÑÇÏÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝÙÚÇÙÆÔÕØÇÓËÚÎÔÒÒ¦ÊÇÚÏÝÊÆÕÚÎÔÆÞÚÇÚÎÒËÌ×ÔÎÙË
ÙÚÕÔÊÏÕÏÑÎÚÂÚÕß¬ÓÂÓÇÚÕÝßÔÕØÏÇÑÂÝ¢ÆÒÇÐÎÝ©ØËÙÚÏ¦ÊÇÝÏ×ØÍÕ¬ÕßØÔ¦ÑÎ!¡ÕßËÃÖÇÔÄÚÏÑ¦ÚÏ
ÇÙßÔÂÛÏÙÚÕÙßÓÈÇÃÔËÏ©ÚÏÈÒÁÖÕßÔ
ÖÕÒÒÁÝÕÓ¦ÊËÝÇÔÛØ×ÖÜÔÔÇÖËØÖÇÚÕÆÔÖØÕÝÚÕÌØ¦ÞÚÎ©ÏÞËÏØÏÙÚÁÝÙÚÕ ÁÔÚØÕÖÏÚÂØÎÙÎÝËÃÔÇÏ
ÁÓÖËÏØÕÏÑÇÏËÖÕÓÁÔÜÝÚÕÚÎÒËÌ×ÔÎÓ¦ÚÕßÝÓÁÙÇÙÚÎÔÆÞÚÇÏÙÕÊßÔÇÓÕÆÙËÓËÙßÔÇÍËØÓÄ®ÛßÓ¦ÚÇÏ
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«Να κρατήσουμε
τρεις ημέρες»
Στο κέντροÉ{³Ê¨iiØÈÌ¨³iØ å.×ÚÒÉ{É{~ÌÑÑÌÈÜ{~Ò¸®~ÒÐÉ¨ÉØåÌÉÙ{Ñ³ÈÐ{~ËÙ{Ó~¨{Ño{Ñ¨³i×¨Ò³ÑÂiÐÉ¨ÐÑ³Ñ
³iØ¸diØ'ÉK¨ÈÑ¨ËÈ³ÈØ¨Ì×ÈoÉØ~Ñ{ÐÉ³ÑÒ³ÉØÑÜi{ÒÇÈÉÇÊ³ÑÉÜÜi³È¨~{~ÒÖ¨Ñ~É³¨{~ÊÚÌiÙÉÂ{Ò

Τον ηλεκτρονικό
πόλεμο Ελλάδας Τουρκίας επιβεβαιώνουν οι αξιωματικοί
της Α.Δ. Ορεστιάδας
αποκαλύπτοντας παρεμβολές στα κινητά τους
τηλέφωνα.
ßÔÕØÏÇÑÂÝ¢ÆÒÇÐÎÝ©ØËÙÚÏ¦ÊÇÝ
¬ÏÝ×ØËÝÖÕßÇÑÕÒÕÆÛÎÙÇÔËÔÏÙÞÆÙËÏÝÙÚ¦ÒÛÎÑÇÔÇÖ»ÄÒÎÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇ©ÏÊÏÓÕÏØÃËÝÁÌÚÇÙÇÔÚÏÝ
ËÔ×ÙÚÕÙÎÓËÃÕÖÂÍÇÔÑÒÏÓ¦ÑÏÇÚÎÝÔÚÏÚØÕÓÕÑØÇÚÏÑÂÝÑÇÏÚÎÝ
±¬ÏÝÍØÇÓÓÁÝÚÕßÝËÔÃÙÞßÙË
ÑÇÏÕÚØÇÚÄÝ
¦ÔÜÇÖÄ¦ÔÊØËÝÓËÞÇÑÃ
ÓËÚËÃÞÇÔÙÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÔ¦ÓËÙÇÙËÇßÚÕÆÝÑÇÏÚÇÓÁÒÎÚÕß

ÄÞÕß¤ßÞÕÒÕÍÏÑ×ÔÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ¤ÖÕßÓËÓÎÔÆÓÇÚÇÇÖÄ
ÓËÍ¦ÌÜÔÇÑÇÏ¦ÒÒËÝÚÇÑÚÏÑÁÝÙÚÄÞËßÇÔÔÇÑ¦ÓÉÕßÔÚÕÎÛÏÑÄÚÜÔ
ÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔÑÇÏÔÇÚÕßÝÇÔÇÍÑ¦ÙÕßÔÔÇËÍÑÇÚÇÒËÃÉÕßÔÚÎÔÖËØÏÕÞÂ¬ÕÈØ¦ÊßÚÎÝÖØ×ÚÎÝÓÁØÇÝ
ÕÚÇÐÃÇØÞÕÝÚÕßÚØÇÚÕÆÁÌØÇÐË
ÚÎÔÖÆÒÎÓËÇÍÑÇÛÜÚÄÙÆØÓÇ©Ï
ÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝÖØÕÙÖ¦ÛÎÙÇÔÔÇÚÕ
ÚØÇÈÂÐÕßÔ¬ÇÍßÔÇÏÑÄÖÇÏÊÇßÖÕÞ×ØÎÙÇÔÑÇÏÚÇËÖËÏÙÄÊÏÇÖÕß
ÐÁÙÖÇÙÇÔÙßÔËÞÃÙÚÎÑÇÔÍÏÇÁÔÇ
ÓÂÔÇ©ÏÒÒÎÔËÝÇÙÚßÔÕÓÏÑÕÃÖËØÏÍØ¦ÌÕßÔÄÚÏÖÕÆÒÓÇÔÓËÚÁÌËØÇÔ
ÚÕßÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝÑÕÔÚ¦ÙÚÇÙÆÔÕØÇÑÇÏÄÚÏÕÖÒÏÙÓÁÔÕÏ¦ÔÊØËÝÓË
ÖÕÒÏÚÏÑ¦ÚÕßÝÑÇÚÎÆÛßÔÇÔ
ÇØÄÓÕÏËÝËÏÑÄÔËÝÈØÂÑÇÔÊÎÓÕÙÏËßÓÁÔËÝÙÚÇÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ÊÃÑÚßÇ
ÑÇÏ¦ÒÒËÝÇÔÕÏÑÚÁÝÖÎÍÁÝ©ÏÙßÍÑËÔÚØÜÓÁÔÕÏÙÚÎÔÚÕßØÑÏÑÂÖÒËßØ¦
ÚÜÔÙßÔÄØÜÔÚÎÔÖËØÏÕÞÂÚÕßÇà¦ØÑÏÕßÒÁÁÌÚÇÙÇÔÚÏÝ

ÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÒÏÍÄÚËØÕÏÇÖÄÚÏÝ
ÖÕßÇÔÁÌËØÇÔÕÏËÖÃÙÎÓËÝ
ÚÕßØÑÏÑÁÝÇØÞÁÝ¬ÏÝÖØ×ÚËÝ×ØËÝ
ÑÇÏÎÓÁØËÝÚÜÔËÖËÏÙÕÊÃÜÔÖ¦ÔÜ
ÇÖÄÚÎÔÖËØÏÕÞÂÖËÚÕÆÙÇÔÚÕßØÑÏÑ¦KYVULZ©ÏØÞÁÝÚÎÝÍËÃÚÕÔÕÝ
ÂÛËÒÇÔÔÇÑÇÚÇÍØ¦ÉÕßÔÑÇÏÔÇÓËÚÇÊ×ÙÕßÔËÏÑÄÔËÝÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔÔÇ
ÖÇØÇÈÏ¦àÕßÔÚÕÔÌØ¦ÞÚÎËÒÒÎÔÏÑÂÖÒËßØ¦ÇÖ¦ÔÚÎÙËËÖÏÙÚØÇÚËÆÕÔÚÇÝÇÔÚÏKYVULÚËÞÔÕÒÕÍÃÇË
ÓÏÇÖËØÃÖÚÜÙÎÒÒÎÔËÝÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÏÑÇÚÁØØÏÉÇÔÚÕßØÑÏÑÄÓÎ
ËÖÇÔÊØÜÓÁÔÕÇËØÕÙÑ¦ÌÕÝÓËÚÕ
Ö¦ÔÚÜÝËÖÏÙÂÓÜÝÔÇÚÕÊÏÇÉËÆÊËÏ¬ÕÔÎÒËÑÚØÕÔÏÑÄÖÄÒËÓÕ
ÒÒ¦ÊÇÝ¬ÕßØÑÃÇÝËÖÏÈËÈÇÏ×ÔÕßÔ
ÕÏÇÐÏÜÓÇÚÏÑÕÃÚÎÝ©ØËÙÚÏ¦ÊÇÝ
ÇÖÕÑÇÒÆÖÚÕÔÚÇÝÖÇØËÓÈÕÒÁÝÙÚÇ
ÑÏÔÎÚ¦ÚÕßÝÚÎÒÁÌÜÔÇ
ÚÏÝ¢ÁØËÝÎÖØ×ÚÎÇÖÄÖËÏØÇ
ÓÇàÏÑÂÝËÏÙÄÊÕßÓËÚÇÔÇÙÚ×Ô¶ÖËØÃÖÕßÚÕÔÇØÏÛÓÄ¶ÑÇÚËÍØ¦ÌÎÙÚÏÝÚÕÖØÜÃÚÎÝÎÝ¢Ë-

ÈØÕßÇØÃÕßÓËØÏÑÁÝ×ØËÝÊÎÒÇÊÂ
ÓËÚ¦ÚÎÔÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎÙÚÏÝ ÇÙÚÇÔÏÁÝÃÊÇÓËÔÇÚÕßÝÑÇÚËßÛÆÔÕßÔ
ÕÏÕÊÎÍÕÃÊÆÕÕÞÎÓ¦ÚÜÔÊÃÞÜÝÊÏÇÑØÏÚÏÑ¦®ÖËØÏÍØ¦ÌËÏÙÚÎÔ ®Õ
ÊÏÕÏÑÎÚÂÝÚÕßÚÕÖÏÑÕÆ¬ÓÂÓÇÚÕÝ
ßÔÕØÏÇÑÂÝ¢ÆÒÇÐÎÝÇÍÍÁÒÎÝ
¡ÄÑÇÒÎÝ¬ÕßÝÊÏÇÙÖ¦ÙÇÓËÓË
ÞÎÓÏÑ¦®ÖØÄÙÛËÙË
¡ËÚ¦ÎÓÁØËÝÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÕÓÇÒÕÖÕÏÂÛÎÑË
©ÙÕÏÙßÔËÒÂÌÛÎÙÇÔÍÏÇÖÇØ¦ÔÕÓÎËÃÙÕÊÕÌßÒÇÑÃÙÚÎÑÇÔÑÇÚÇÊÏÑÇÙÓÁÔÕÏÙËÓÏÑØÁÝÖÕÏÔÁÝÊÃÞÜÝ
ÄÓÜÝÇÔÇÙÚÕÒÂËÑÚÄÝÚÜÔÕÏÑÕÍËÔËÏ×ÔÖÕßÕÊÎÍÂÛÎÑÇÔÙËÑÁÔÚØÇÑØ¦ÚÎÙÎÝØÑËÚÕÃÇÑÄÓÇ
ËÖÇÔÇÖØÕÜÛÂÛÎÑÇÔÄÖÜÝÓËÇßÛÕØÓÎÚÏÙÓÄÑÇÏÒËÖÚÕÓÁØËÏÇÖËØÏÍØ¦ÌÕßÔÕÏÑ¦ÚÕÏÑÕÏÚÕßÑÕÔÚÏÔÕÆ
ÞÜØÏÕÆÄØÕÝ¬ÎÔÎÎÓÁØÇÚÎÝ
ÑØÃÙÎÝÎÇÙÚßÔÕÓÃÇÖØÕÞ×ØÎÙË
ËÙÖËßÙÓÁÔÇÙËÇÍÕØ¦ÊÇÑØßÍÄÔÜÔÇÖÄÚÕËÐÜÚËØÏÑÄ
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Η επόμενη ημέρα
στις Καστανιές

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Στην περιοχή ÍÆØÜÇÖÄÚÕÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÄ¢ßÒ¦ÑÏÕÙÚÏÝ ÇÙÚÇÔÏÁÝßÖ¦ØÞÕßÔÁÔÚÕÔÇÚÇÙÎÓ¦ÊÏÇÄÙÜÔÙßÔÁÈÎÙÇÔÖØÏÔÇÖÄÓËØÏÑÁÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝ
ØÏÙÚËØ¦ÚÕßÌßÒÇÑÃÕßÑÇÏÓÁÞØÏÚÎÔ
ÄÞÛÎÚÕßÖÕÚÇÓÕÆØÊÇÈØÃÙÑÕÔÚÇÏ
ÙÚÕÏÈÇÍÓÁÔËÝÓËÚÇÒÒÏÑÁÝÑÇÚÇÙÑËßÁÝÓËÇÍÑÇÛÜÚÄÖÒÁÍÓÇÁÚÕÏÓËÝÔÇ
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÎÛÕÆÔÄÚÇÔÞØËÏÇÙÚËÃ
ÚÎÙßÔÕØÏÕÍØÇÓÓÂÑÇÚ¦ÓÂÑÕÝ
ÚÕßÊ¦ÙÕßÝÚÜÔ ÇÙÚÇÔÏ×ÔÙÚÇÇØÏÙÚËØ¦ÚÎÝÖÆÒÎÝÓËÚÎÔÁÔÊËÏÐÎÚÕ
ÑÇÒÄ®ÕÏÊÏÓÕÏØÃËÝÑÇÚÇÙÑËß×ÔÚÕß
ÚØÇÚÕÆÁÞÕßÔÇÔÕÃÐËÏÁÔÇÔÞÜÓÇÚÄÊØÕÓÕÍÏÇÔÇÑÏÔÕÆÔÚÇÏÕÏÖËØÃÖÕÒÕÏ
ÚÎÝÙÚßÔÕÓÃÇÝÑÇÏÚÕß-YVU[L_ÖÕß
ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÕÙÎÓËÃÕÚÏÝÖËØÏÖÕÒÃËÝÙßÓÓËÚÁÞÕßÔËØÓÇÔÕÃ¦ÒÒÕÏ
ÕØÚÕÍ¦ÒÕÏªÕßÓ¦ÔÕÏÑÇÏÊÆÕÇÙÚßÔÕÓÏÑÕÃÇÖÄÚÕÕßÐËÓÈÕÆØÍÕÃÓÇÙÚËÙÇÔÚÕßÝÑßÇÔÄÑØÇÔÕßÝÚÕß
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Δύο ομάδες³iØ åÑÌ³i1ÉÑÜË~iVÈÉËTÑK¨ÉÚÉË³ K¨o{ÑÉËTÈiVÉÂÑ~ÜÈÚÖÑÉ¨{ÜÖ³ÑÖ¨ÑÈÐÐÉ³ÓT³ÑØÉÉÓÙ¨ÉØ

Στο δάσος ³Ñ³Ñ{VÈK¨Ë~É³Ñ{ÙËÜÑÑ~¨{KØÑÌ³'ÈÜÒ~{³È.³¨Ñ³ÖÙÉÂ{ÒVÓTÉ{~Ñ³Ñ~ÉÈÑ³ÉË×¨ÒT³iØÐÊ~ÈØ¸ÆÆÐÓ³¨ÐÉÑÜ{ÓØ
{Ùi¨³¨T{ÓØ³È$. 4Ò¨TÉ{~ÓiÉÓ~³ÑÊØ³ÈÐÓT¨{³³ÑÐÌå¨ÙÑVÈK¨Ë~É³Ñ{mdÆÐÓ³¨ÑK¨É{Ì³É¨Ñ

«Είμαστε σαν τους κυανόκρανους του ΟΗΕ.
Παρατηρούμε όσα
συμβαίνουν και συντάσσουμε αναφορές»,
λέει αξιωματικός
των γαλλικών ΜΑΤ.
©ËÔÓËÚÁÞÕßÓËÙÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÚÎÝÙÚßÔÕÓÃÇÝÑÇÏÚÕßÚØÇÚÕÆÇØÇÚÎØÕÆÓËÄÙÇÙßÓÈÇÃÔÕßÔ
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Οι Τούρκοι επαναφέρουν τις αναθεωρητικές θέσεις τους σε Αιγαίο και Αν. Μεσόγειο μέσω της δημιουργίας τετελεσμένων
Ενας υπόγειος, ÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÄÝÖÄÒËÓÕÝÖÕßÁÞËÏËÖËÑÚÇÛËÃÑÇÏÙÚÕ
§¬©ÙßÔÕÊËÆËÏÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇ
ÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÔÇËÖÇÔÇÌÁØËÏÄÒËÝ
ÚÏÝÇÔÇÛËÜØÎÚÏÑÁÝÛÁÙËÏÝÚÎÝÍÏÇ
ÚÕÏÍÇÃÕÑÇÏÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕÓÁÙÜßÖËØÖÚÂÙËÜÔÖÇØ¦ÚßÖÜÔ5(=;,?ÑÇÏËÖÏÑÇÒÆÉËÜÔÛÇÒ¦ÙÙÏÜÔÖËØÏÕÞ×ÔÖÕßÂÊÎ
ÁÞÕßÔÊËÙÓËßÛËÃÍÏÇÚÎÊÏËÐÇÍÜÍÂ
ËÒÒÎÔÏÑ×ÔÇÙÑÂÙËÜÔÓËÖØ×ÚÎ
ÚÎÔ ÇÚÇÏÍÃÊÇ»®ÖÕßÇØÞÃàËÏ
ÇÆØÏÕÙÜÝÎÖÒÁÕÔËÖÏÑÃÔÊßÔÎ
ÖØÇÑÚÏÑÂËÃÔÇÏÎÁÑÊÕÙÎÇÍÍËÒÏ×ÔÍÏÇßÖÕÈØßÞÏÇÑÁÝÇÙÑÂÙËÏÝ
:\IUV[LZÍÆØÜÇÖÄÂÓÔÕÁÙÈÕÑÇÏ²ÃÕÙËÖËØÏÕÞÁÝÚÇßÚÄÙÎÓËÝÓËËÑËÃÔËÝÖÕßÁÞÕßÔÊËÙÓËßÛËÃÇÖÄÚÕÕÒËÓÏÑÄ§ÇßÚÏÑÄ
§¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÎÚÕßØÑÏÑÂ
ÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÃÇÙÚÕ§¬©ÓÖÒÕÑ¦ØËÏÚÎÔÖØÕ×ÛÎÙÎÚÎÝËÖÏÚÂØÎÙÎÝÇÖÄÚÇ<(=ÚÆÖÕß.SVIHS
/H^R®ÖÕßÙÚÇÛÓËÆÕßÔÙÚÎÏÑËÒÃÇÓÎÔËÖÏÚØÁÖÕÔÚÇÝÚÎÔÁÍÑØÏÙÎ
ÚÜÔÇËØÕÊÏÇÊØÄÓÜÔÑ¦ÖÕÏÕÏÇÖÄ
ÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝÖËØÔÕÆÔÑÇÏÇÖÄÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÇÔÚÃÊØÇÙÎÇßÚÂÁÞËÏ
ÜÝÙÚÄÞÕÚÕÓÔÎÓÄÔÏÕÖÕßÁÞËÏ
ßÖÕÍØÇÌËÃÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔÛÂÔÇ
ÑÇÏÚÕ§¬©ÍÏÇÑÇÚ¦ÛËÙÎÙÞËÊÃÕßÖÚÂÙÎÝÚÜÔ.SVIHS/H^R®
ÖÕßÛÇËÏÙÁØÞÕÔÚÇÏÙÚÕ-09ÛÎÔ×Ô6ÖÜÝÖÒÎØÕÌÕØËÃÚÇÏÎ ®
ÊËÔËÃÔÇÏÎÖØ×ÚÎÚÕßØÑÏÑÂÇÔÚÃÊØÇÙÎÃÞËÖØÕÎÍÎÛËÃËÖÏÙÚÕÒÂ
ÊÏÇÓÇØÚßØÃÇÝÚÕßÇØÞÎÍÕÆÚÜÔ
ÚÕßØÑÏÑ×ÔËÔÄÖÒÜÔÊßÔ¦ÓËÜÔÏÇÙ¦ØÑÏÕßÒÁØÖØÕÝÚÕÔÇÔ×ÚÇÚÕ
ÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÄÊÏÕÏÑÎÚÂßØ×ÖÎÝ
ÍÏÇÚÕÓÔÎÓÄÔÏÕÇÔ¦ÓËÙÇÙËÒÒ¦ÊÇÑÇÏ§¬©

Το βιβλίο
ÚÎÔÛÂÔÇÖÇØÇÚÎØËÃÚÇÏÎ
ÕÒÕÁÔÇÑÇÏËÔÚÕÔÄÚËØÎÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÕÖÕÃÎÙÎÚÜÔÚÕßØÑÏÑ×ÔÛÁÙËÜÔÒÁÕÔËÔÊËÏÑÚÏÑÄÖÇØ¦ÊËÏÍ-

ÓÇËÃÔÇÏÎÊÏÇØÑÂÝ×ÙÓÜÙÎÚÜÔ
ÛÁÙËÜÔÚÎÝËÖÃÙÎÓÎÝËÐÜÚËØÏÑÂÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÝÓËÚÇÍËØ¦ÑÏÇ®ÚÜÔ
ÚÕßØÑÏÑ×ÔËÔÄÖÒÜÔÊßÔ¦ÓËÜÔ
¬6ßÖÕÔÇÆÇØÞÕÝÚÕßÚÕßØÑÏÑÕÆÔÇßÚÏÑÕÆ¬ÙÏÞ¦ÚÏÇáÚÙÃËÃÔÇÏ
ÖÇÒÏÄÝÍÔ×ØÏÓÕÝÙÚÕßÝÒÒÎÔËÝ
ÊÏÖÒÜÓ¦ÚËÝÑÇÏÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÕÆÝ
¬ÕÚËÒËßÚÇÃÕÈÏÈÒÃÕÚÕßÓËÚÃÚÒÕ
ÁÔÔÕÏÇÚÎÝ©ßÖÄÓÕØÌÂ
ËØÜÚÂÙËÜÔÑÇÏÇÖÇÔÚÂÙËÜÔ®ÚÕ
ÕÖÕÃÕËÑÊÄÛÎÑËÇÖÄÚÕÚÕßØÑÏÑÄ
ÔÇßÚÏÑÄÓ¦ÒÏÙÚÇËÔÓÁÙÜÂÊÎ
ËÖÏÈËÈÒÎÓÁÔÜÔÚËÚËÒËÙÓÁÔÜÔÍËÍÕÔÄÚÜÔÄÖÜÝÚÕÚÕßØÑÕÒÏÈßÑÄ
ÓÔÎÓÄÔÏÕÖÕßÕØÏÕÛËÚËÃßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊËÝÑÇÏ©ËÏÝÈ¦ØÕÝÚÎÝ
ÒÒ¦ÊÇÝÁÞËÏÈØËÛËÃÙÚÕËÖÃÑËÔÚØÕÚÕßËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕÝÑÇÛ×Ý
ÖØÕÜÛËÃÇÑÄÓÇËÖÏÛËÚÏÑÄÚËØËÝ
ÖØÕÚ¦ÙËÏÝ
ÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÚÎÝ
 ®ÇØÓÄÊÏÕÏÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÕÃÚËÞÔÕÑØ¦ÚËÝÇÔÁÒÇÈÇÔÔÇÑ¦ÔÕßÔ
ÓÏÇÇÔ¦ÒßÙÎÄÒÜÔÄÙÇßÖÕÙÚÎØÃàËÏÕÑÏÇáÚÙÃÓËÙÑÕÖÄÇßÚ¦ÔÇ
ÇÖÕÚËÒÁÙÕßÔËØÍÇÒËÃÕËØÓÎÔËÃÇÝ
ÚÜÔÚÕßØÑÏÑ×ÔÇÖÄÉËÜÔÇÖÄÚÇ
ßÖÕßØÍËÃÇÛÔÏÑÂÝÓßÔÇÝÑÇÏ
ÐÜÚËØÏÑ×Ô¬ÕÖØ×ÚÕÑÇÏÖÒÁÕÔÇÔÎÙßÞÎÚÏÑÄÙßÓÖÁØÇÙÓÇÙÚÕ
ÕÖÕÃÕÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏÁÞÕßÔÑÇÚÇÒÂÐËÏÕÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÏÚËÞÔÕÑØ¦ÚËÝ
ËÃÔÇÏÄÚÏÎ¬ÕßØÑÃÇÊËÔÁÞËÏÖØÜÚÃÙÚÜÝÜÝÙÑÕÖÄÔÇÊ×ÙËÏÔÕÓÏÑÂÓ¦ÞÎ®ÓËÚÎÔÒÒ¦ÊÇÇÒÒ¦ÔÇ
ÙÚÎØÃÐËÏÑÇÏÔÇËÖÏÈ¦ÒËÏÚÎÔÇÔÇÛËÜØÎÚÏÑÂÚÎÝÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÓËÇßÛÇÏØËÙÃËÝÑÇÏÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÚËÚËÒËÙÓÁÔÜÔÍËÍÕÔÄÚÜÔÖÕßÄÓÜÝÛÇ
ÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÇÏÓËÑ¦ÖÕÏÕÔÁÙÚÜ
ÑÇÏÙÚÕÏÞËÏ×ÊÎÓÇÔÊÆÇÔÕÓÏÓÄÚÎÚÇÝÇÔ¦ÍÔÜÙÎÚÕßÈÏÈÒÃÕß
ÚÕßÏÇáÚÙÃÖØÕÙÌÁØËÏÇÖÇÔÚÂÙËÏÝ
ÑÇÏÙÚÕÔÖØÜÚÄÚßÖÇÊÏÇÈØÜÚÏÑÄ
ÍÏÇÚÕÏËÛÔÁÝÃÑÇÏÕÚØÄÖÕÓË
ÚÕÔÕÖÕÃÕÕÏËÖÏÚËÒËÃÝÚÎÝÍÑßØÇÝÙßÔÁÍØÇÉÇÔÚÎÙßÓÌÜÔÃÇÎ
ÕÖÕÃÇËÔÙßÔËÞËÃÇÓËÚÇÚØ¦ÖÎÑË
ÙËÓÔÎÓÄÔÏÕÍÑßØÇÝÑÇÏÏÈÆÎÝ

Τα εξοπλιστικά

SHUTTERSTOCK

Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Προ ολίγωνiÐÉ¨¨{³{~{ÊÚi~Éi³¨{É³ÊØÉ~ÐËÚiÙÖ{¨ÑiÜ{2Ý7_¦}w¸×³ÐÉÙÈÑ³Ì³i³Ñ
Ño¨ÒØ³ÈØ³³ÓÜØ³iØÉ¨{ÌÙÈ

Η πλέον επικίνδυνη
πρακτική είναι
η έκδοση αγγελιών για
υποβρυχιακές ασκήσεις
γύρω από Λήμνο, Λέσβο
και Χίο, σε περιοχές ταυτόσημες με εκείνες
που έχουν δεσμευθεί από
το Πολεμικό Ναυτικό.
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ÕÖÚÏÑÂÍÜÔÃÇÎ¬ÕßØÑÃÇÓËÊÏÇÍ×ÔÏËÝÍØÇÓÓÁÝÁÞËÏÇÔÚÏÑËÃÓËÔËÝÇÑÚÁÝÄÞÏÓÄÔÕÓËÚÎÏÈÆÎ
ÇÒÒ¦ÓËÚÎÔÃÍßÖÚÕÚÕÙØÇÂÒ
ÑÇÏÚÕÔÃÈÇÔÕÏÇÔÇÇÖÕÊ×ÙËÏ
ÇßÚÂÎÙßÒÒÕÍÏÙÚÏÑÂÕÑÏÇáÚÙÃ
ÁÞËÏÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÙÈÂÙËÏ®ÇÖÄ
ÚÕÔÞ¦ØÚÎÚÎÔËÖÂØËÏÇÚÜÔÜÊËÑÇÔÂÙÜÔÚÎÝ ØÂÚÎÝÑÇÏÚÎÝ
ßÖØÏÇÑÂÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ
¬ÕÙßÓÖÁØÇÙÓÇÚÕßÑÇáÚÙÃ
ËÃÔÇÏÄÚÏÚÇÔÎÙÏ¦ÊËÔÊÆÔÇÚÇÏ
ÔÇÁÞÕßÔÚÎÔÃÊÏÇËÖÂØËÏÇÄÖÜÝ
ÎÑßØÃÜÝÐÎØ¦®ËÔ×ÖÇØÇÛÁÚÕÔÚÇÝËÖÏÒËÍÓÁÔÇÙÎÓËÃÇÚÎÝÊÏËÛÔÕÆÝÔÕÓÕÒÕÍÃÇÝÑÇÚÇÒÂÍËÏÄÚÏ
ÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÇßÚ×ÔÚÜÔÇÖÕÌ¦ÙËÜÔËÃÔÇÏÖØÕÌÇÔÁÝÄÚÏÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÔÎÙÏ¦ÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÎÔ
ÇÔÚÃÛËÚÎÖÒËßØ¦ÙÚÕÏÍÇÃÕÑÇÛ×Ý
ÑÇÏÎ§ÂÙÕÝ¡ËÍÃÙÚÎÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÑÕÔÚÏÔÂÇÖÄÙÚÇÙÎÇÖÄÚÏÝ
ÇÑÚÁÝÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕÊËÔÛÇÓÖÕØÁÙÕßÔ
ÔÇÁÞÕßÔßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÑÇÏ©
ÖÁØÇÔÚÜÔÞÜØÏÑ×ÔßÊ¦ÚÜÔÚÕßÝ®

Μία ÑÌ³{ØÑ¨ÑÐÓ³¨ÈØ
É{ÙÉËiØ³ÉÜÜiw
³È¨~{~TÓÉÈw
ÙÓÉ³Ñ{ÐÉ³iÑÈÂÑÌÐÉi
Ñ{¨¨ËÑ³{ØÑÐÈw
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ÑÐ¨ÖÑ~ÑÜÖÈ
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³ ÌÜÛÈÒÐÉ
${¨ÑiÜ{ËÉÙ{Ñ×Ó¨w
³Ñ{~Ñ{o{ÑÑ~ÌÐÑ³ÉÌw
³É¨iÈÉ¨oÑËÑÐÉ³i
ÜÜÒÙÑVÉÐËÑÉ{¨ÒÑÌ
³ÐÉËØÌØiÑÈÊoii
ÜÉÐ{~ÜËV³Ì
{ÈÇi³ÊÉ{ØÉËÑ{Ñ~ÌÐÑ
ÉÜÖ¨{Ð³ÒÙ{
å³{ÚÓ³ØVÑ{T³ÌØÑw
¨ÑÐÓÉ{ÙËÑÈÜØÐÉ³
(Ñ¨Ë{o{Ñ³iÑÈÊoii
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¸V®~Ñ{´Ù{ÉÈ¨o{ÑÙÖ
ÜËÑ0ÖÜ{ÑÑÐÓw
É³Ñ{Ñ¨ÑoÐÑ³{iÚÉË
~Ñ{iÑÑKÜiÚÉËÑÜÌo
ÑÙiÐËÑØÉË~Éi³È
ÈÈ¨oÖ Ú{~ÊØåÐÈÑØ
Ë~È(ÑÑo{³ÌÈÜÈ
³{Ø (åVÌÈiåÚÊÑ
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Κίνα και Δύση: ρήξη ή συνεργασία;

Εντείνεται η ανησυχία για την κλιμάκωση της αντιπαράθεσης Ουάσιγκτον - Πεκίνου με φόντο την πανδημία
ÛËÙÓÇÇÑÄÓÎÑÇÏÙËÛËØÓÄÖÄÒËÓÕ
ÚÕÖØÕÙËÞÁÝÓÁÒÒÕÔÓÏÇØÂÐÎÓËÚÇÐÆÚÜÔÊÆÕÓËÍÇÒÆÚËØÜÔÕÏÑÕÔÕÓÏ×ÔÚÕßÖÒÇÔÂÚÎÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇ
ÙÎÓ¦ÔËÏÚÎÔÖÁÔÛÏÓÎÑÇÓÖ¦ÔÇÍÏÇ
ÚÎÔÖÇÍÑÕÙÓÏÕÖÕÃÎÙÎ
©ÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖßÏÕÛÁÚÎÙËÇÔÕÏÞÚ¦
ÙËÔ¦ØÏÇÖÕßËÔÕÞÕÖÕÏÕÆÔÚÕÔÙÚÏÚÕÆÚÕÕÒÕÍÃÇÝÚÎÝÑÏÔËàÏÑÂÝÖÄÒÎÝÕßÞ¦ÔÍÏÇÚÕÔÔÁÕÑÕØÜÔÕáÄ
ÞÜØÃÝÔÇÖØÕÙÑÕÓÃÙËÏÇÖÕÊËÃÐËÏÝ
ËÔ×ÕËÑÖØÄÙÜÖÕÝ¬ÆÖÕßÚÕßÑÏÔËàÏÑÕÆßÖÕßØÍËÃÕßÐÜÚËØÏÑ×Ô

¦ÕÏÚàÏ¦ÔÏÙÞßØÃÙÚÎÑËÑÇÏÖ¦ÒÏ
ÇßÛÇÃØËÚÇÄÚÏÕÏÄÝËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇ
ËÃÔÇÏÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÖØÕÁÒËßÙÎÝ
ØÄÙÌÇÚÇÕÏ5L^@VYR;PTLZ
ÇÔÁÌËØÇÔÄÚÏÖÕÒÒÁÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÙËÑÒ¦ÊÕßÝÄÖÜÝÎ
ÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÎÓÏÇÍÜÍ×ÔÎÖÇØÇÍÜÍÂÏÇÚØÏÑÕÆßÒÏÑÕÆÑÇÏÎÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇËÖÇÔÇÖÇÚØÃàÕÔÚÇÏÙÚÏÝÔÜÓÁÔËÝÕÒÏÚËÃËÝÂ
Ö¦ÔÚÜÝÓËÏ×ÔÕßÔÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂÚÕßÝÙÚÎÔ ÃÔÇªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔÕÃÍËØÕßÙÏÇÙÚÁÝÖØÕÚËÃÔÕßÔÔÇ
ÓÎÍÃÔÕÔÚÇÏÙÚÕËÐÂÝÊËÑÚÕÃÇÖÄ

ÇÓËØÏÑÇÔÏÑ¦ÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÇ ÏÔÁàÕÏ
ÌÕÏÚÎÚÁÝÖÕßÖØÕÕØÃàÕÔÚÇÏÍÏÇÚËÞÔÕÒÕÍÃËÝÇÏÞÓÂÝÄÖÜÝÎÚËÞÔÎÚÂ
ÔÕÎÓÕÙÆÔÎÑÇÏÕÏÑÈÇÔÚÏÑÕÃßÖÕÒÕÍÏÙÚÁÝÚÕÓËÚÇÐÆÇÒÒÃÇÑÇÏ
ËØÓÇÔÃÇÐÇÔÇÙÑÁÌÚÕÔÚÇÏÚÎÙßÓÓËÚÕÞÂÚÎÝ ÃÔÇÝÙÚÇÊÃÑÚßÇ.
ËÔ×ÎÏÇÖÜÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÖØÕÙÌÁØËÏÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÊÕÒ¦ØÏÇÍÏÇËÖÇÔÇÖÇÚØÏÙÓÄÏÇÖÜÔÏÑ×Ô
ËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÇÖÄÚÕÔÓËÍ¦ÒÕÍËÃÚÕÔÇÑÇÏÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÂ
ËÔÒËÃÖÕßÔÕÏÖÏÕÉÆÞØÇÏÓËÝ
ÌÜÔÁÝÖÕßÖØÕËÏÊÕÖÕÏÕÆÔÍÏÇÚÏÝ

¬àÄàËÌ§¦ÏÑ¦ÇÔÑÇÏÊËÔÖÇØÁÒËÏÉÇÔÔÇÇÙÑÂÙÕßÔÑØÏÚÏÑÂÙÚÎÔ
ÃÔÇÍÏÇÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÙÚÇÖØ×ÚÇÚÎÝÙÚ¦ÊÏÇ
¬Ç ÊÆÕ ¦ØÛØÇ ÖÕß ÇÑÕÒÕßÛÕÆÔ¶ÚÕÁÔÇÇÖÄÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂËÌÎÓËØÃÊÇ5L^@VYR;PTLZÑÇÏ
ÚÕ¦ÒÒÕÇÖÄÚÕÑÏÔËàÏÑÄÖØÇÑÚÕØËÃÕ?PUO\H¶ÇÖÕÚßÖ×ÔÕßÔÇÖÄ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÖÒËßØÁÝÚÕØÂÍÓÇ
ÚÕßÏØÎÔÏÑÕÆÑÇÏÚÕÚÏÓÖÕØËÃÔÇ
ËÍÑßÓÕÔËÃÍÏÇÚÕÔßÖÄÒÕÏÖÕÑÄÙÓÕ


ËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÓÏÇÝÙÚØÕÌÂÝÙÚÕÔËÖÏÛËÚÏÑÄËÛÔÏÑÏÙÓÄ

Ανοιχτή επιστολή
ÑÇÚÄ ÏÔÁàÕÏÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÏÇÑÕÃÁÙÚËÏÒÇÔÇÔÕÏÞÚÂËÖÏÙÚÕÒÂÙË
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑ¦ÓÃÔÚÏÇÑÇÒ×ÔÚÇÝÙË
ÑÕÏÔÂÙßÔÚÕÔÏÙÓÁÔÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇ
ÍÏÇÚÎÔÑÇÚÇÖÕÒÁÓÎÙÎÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝ¬ÎÔÃÊÏÇÇÔ¦ÍÑÎÚÄÔÏÙÇÔÙË
ÑÕÏÔÂËÖÏÙÚÕÒÂÚÕßÝ ÓËØÏÑÇÔÕÃËÏÊÏÑÕÃÙËÛÁÓÇÚÇËÐÜÚËØÏÑÂÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÝÑÇÏÖØ×ÎÔÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÏ
¡ÇÔÚÒÃÔ©ÒÓÖØ¦ÏÚÕÆàÇÔª¦ÏÝ

FINANCIAL TIMES, XINHUA

REUTERS

REUTERS / KYLE GRILLOT

«Oι ιστορικοί ÚÕßÓÁÒÒÕÔÚÕÝËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇÇÔÇÌÁØÕÔÚÇÏÙÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇ
ÚÎÝ*6=0+ ÜÝÚÕÙÎÓËÃÕÑÇÓÖÂÝ
ÖÕßËÍÑÇÏÔÃÇÙËÁÔÇÔÔÁÕ¤ßÞØÄ
ÄÒËÓÕÇßÚÂÚÎÌÕØ¦ÓËÚÇÐÆ
ÑÇÏ ÃÔÇÝ®ÁÍØÇÌËÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎ
¬ØÃÚÎÙÚÕßÝ-PUHUJPHS;PTLZÕÑÃÔÚËÕÔª¦ÞÓÇÔËÖÏÊËÃÔÜÙÎÚÜÔ
ÙÞÁÙËÜÔÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÏÝÊÆÕÓËÍ¦ÒËÝ
ÊßÔ¦ÓËÏÝËÃÞËÂÊÎÚÎÔÖØÕáÙÚÕØÃÇ
ÚÎÝÇÔÇÍÔÜØÃàËÏÕÇØÛØÕÍØ¦ÌÕÝ
ÇÒÒ¦ÎÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔ
ÎÓËØ×ÔÇÖËÏÒËÃÔÇÕÊÎÍÂÙËÏÙËÓÎ
ÇÔÇÙÚØÁÉÏÓËÝËÐËÒÃÐËÏÝÓËÙÕÖØÄ-

Στην πόλη ÈTÒÊ¨ÑÑÈ³i¨ÒÐÓ³¨Ñ~Ñ³Ò³È~¨ÍÖ~Ñ{³{ØÆÑ¨³ËÈÑioÖ¨{ÇÑ.³{Ø (åV~Ñ{~ÑÚÈ³Ó¨iÑTÑ¨Ñ~³i¨{³{~Ò~Ñ{Ñ¨~É³ËÚÉ¨iÑVÑÌ³i¨³i³{oÐÊÉ×Ñ¨ÐoÊØ³ÈØV³ÑÐÓ³¨Ñ³È¨ÑËÑ

Είμαστε όλοι θύματα της COVID-19

Του STEVEN ERLANGER

Η Αυστραλία àÂÚÎÙËÚÎÊÏËÐÇÍÜÍÂ
ÁØËßÔÇÝÍÏÇÚÎÔÖØÕÁÒËßÙÎÚÕß
ÑÕØÜÔÕáÕÆËØÓÇÔÃÇÑÇÏØËÚÇÔÃÇËÑÌØ¦àÕßÔÊÏÙÚÇÍÓÕÆÝÍÏÇÚÎÔ
ÇÐÏÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏÇÑÂÝËÚÇÏØËÃÇÝ/\H^LP©ÖØÄËÊØÕÝ
¬ØÇÓÖÑÇÚÎÍÄØÎÙËÚÎÔ ÃÔÇÍÏÇ
ÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇÑÇÏÇÔÇàÎÚËÃÚØÄÖÕßÝ
ÔÇÚÏÓÜØÂÙËÏÚÕËÑÃÔÕËÔ×ÖÕÒÒÁÝÞ×ØËÝËÐËÚ¦àÕßÔÚÎÔÑÇÚ¦ÛËÙÎ
ÇÍÜÍ×ÔàÎÚ×ÔÚÇÝÇÖÕàÎÓÏ×ÙËÏÝ
ËÄÒÕÚÕÔÑÄÙÓÕÕÏÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÇØÑËÚ×ÔÞÜØ×ÔÑÕØßÌ×ÔÕÔÚÇÏ
ÍÏÇÚÎÔÇØÞÏÑÂÑÇÑÕÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÎÝ
ßÍËÏÕÔÕÓÏÑÂÝÑØÃÙÎÝÇÖÄÚÎÔ ÃÔÇ
ÖÕßÕÊÂÍÎÙËÙÚÎÊÏÇÙÖÕØ¦ÚÕß
ÏÕÆÊÎÓÏÕßØÍ×ÔÚÇÝÇÔÚÏÑØÕßÄÓËÔÇ
ÇÌÎÍÂÓÇÚÇÑÇÏÇÔÇÙÚÁÒÒÕÔÚÇÝÚÏÝ
ÑÏÔËàÏÑÁÝÌÏÒÕÊÕÐÃËÝÍÏÇÖÇÍÑÄÙÓÏÇ
ÖØÜÚÕÑÇÛËÊØÃÇ
 ÃÔÇÎÕÖÕÃÇÕßÊÁÖÕÚËÊÏÇÑØÃÛÎÑËÍÏÇÚÎÔÇÔÕÞÂÚÎÝÙÚÎÔ
ÑØÏÚÏÑÂÇÔÎÙßÞËÃÍÏÇÚÎàÎÓÏ¦ÖÕß
ÛÇÖØÕÑÇÒÁÙËÏÎÑØÃÙÎÙÚÏÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÌÏÒÕÊÕÐÃËÝÚÎÝÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÍÏÇÚÏÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÙÚÎÔËÙÜÚËØÏÑÂ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÙÑÎÔÂ¬ÕËÑÃÔÕßÏÕÛÁÚÎÙËÁÚÙÏËÖÏÛËÚÏÑÂÙÚ¦ÙÎÙßÔÊß¦àÕÔÚÇÝÚÎÔÖÇØÕÞÂßÍËÏÕÔÕÓÏÑÂÝ
ÈÕÂÛËÏÇÝÓËÙÑÒÎØÂËÛÔÏÑÏÙÚÏÑÂ
ØÎÚÕØÏÑÂÑÇÏÇÖËÏÒÁÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆ
ÖÕÒÁÓÕßËÔÏÙÞÆÕÔÚÇÝÚÎÊÏËÛÔÂ
ÑÇÞßÖÕÉÃÇÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÕÑÏÔËàÏÑÄÑÇÛËÙÚ×ÝÑÄÓÎÑÇÏÖØÏÔÇÖÄ
ÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇÎ ÃÔÇËÖËÊËÃÑÔßË
ÇßÙÚÎØÂÙÚ¦ÙÎÙÚÏÝÊÏËÛÔËÃÝÙÞÁÙËÏÝßÖÇÑÕÆÕÔÚÇÝÙÚÕÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÄÊÄÍÓÇÚÕßÒÆÑÕßÖÕÒËÓÏÙÚÂ®
ÖÕßÖÂØËÚÕÄÔÕÓ¦ÚÕßÇÖÄÊÆÕ
ßÖËØÖÇÚØÏÜÚÏÑÁÝÚÇÏÔÃËÝÓËÛÁÓÇ
ÑÇÑÄÈÕßÒËÝÊßÚÏÑÁÝÙßÔÜÓÕÙÃËÝ
ÑÇÏÚÎÔÇÚÏÓÜÚÏÑÂÂÚÚÇÓËØÏÑÇÔ×ÔÓÏÙÛÕÌÄØÜÔ¡ËÚÎÙÚÂØÏÐÎ
ÚÕßÖØÕÁÊØÕßÏ¬àÏÔÖÃÔÍÑÑÇÏÚÎÝ
ÖÇÔÃÙÞßØÎÝßÖÎØËÙÃÇÝÖØÕÖÇÍ¦ÔÊÇÝÚÕß ÏÔËàÏÑÕÆ ÕÓÓÕßÔÏÙÚÏÑÕÆ
ÄÓÓÇÚÕÝÕÏ ÏÔÁàÕÏÊÏÖÒÜÓ¦ÚËÝ
ÚÎÝÔÁÇÝÍËÔÏ¦ÝÑÇÒÕÆÔÚÇÏÔÇËÖÏÊËÃÐÕßÔÚÎÔÖÇÚØÏÜÚÏÑÂÇÌÕÙÃÜÙÂÚÕßÝÓËËÔÃÕÚËÇÖËÏÒÎÚÏÑÁÝÊÎÒ×ÙËÏÝÙÚÏÝÞ×ØËÝÄÖÕßËÊØËÆÕßÔ
±Ö¦ØÞËÏÓÏÇÔÁÇÌÕßØÔÏ¦ ÏÔÁàÜÔÊÏÖÒÜÓÇÚ×ÔÕÏÕÖÕÃÕÏÓÕÏ¦àËÏ
ÔÇÇÔÚÇÍÜÔÃàÕÔÚÇÏÓËÚÇÐÆÚÕßÝÙË
ØÏàÕÙÖÇÙÚÏÙÓÄÑÇÏÖØÕÙÈÒÎÚÏÑÂ
ÙÚ¦ÙÎÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÏÝÞ×ØËÝÄÖÕß
ÁÞÕßÔÊÏÕØÏÙÛËÃÞÕßÔÁÒÛËÏÙË
ÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎÓËÄÒËÝÚÏÝÞ×ØËÝ
ÚÎÝÄØËÏÇÝßØ×ÖÎÝÑÇÏÁÞÕßÔ
ÇÖÕÐËÔÜÛËÃÇÖÄÑ¦ÛËÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂ®ÒÁËÏÕ¢ØÇÔÙÕß¦
ÑÕÔÚËÓ¦ÔËÏÊÏÑÄÝÚÎÝÙÃÇÝÙÚÕ

SUZIE HOWELL / THE NEW YORK TIMES

THE NEW YORK TIMES

Διαφημιστική ~Ñ³ÑT¨{i³iØ
º>À_x³~Ó³¨³ÈÙËÈ
È¨ÑÍ~ÓØT¨ÉØV~È¨ËØiÑÜÜËÑ
~Ñ{iÉ¨ÐÑËÑVÂÑÑ~Ó×³³Ñ{³i
ÈÐÐÉ³TÊ³iØ~{ÉÇ{~ÊØÉ³Ñ{¨ÉËÑØ
³ÑÙË~³ÈÑl

Το Πεκίνο επέλεξε
μαχητική στάση
απέναντι
στους επικριτές του.
ÔÙÚÏÚÕÆÚÕ4VU[HPNULÙÚÕÇØÃÙÏ
¡ËÚ¦ÚÕÐÁÙÖÇÙÓÇÚÎÝËÖÏÊÎÓÃÇÝÎÙÚ¦ÙÎÚÕßËÑÃÔÕßÙÑÒÂØßÔËÇÖÕÊËÏÑÔÆÕÔÚÇÝÄÚÏÚÕÑÏÔËàÏÑÄ
ÑÇÛËÙÚ×ÝÛËÜØËÃÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄ
ÚÎÔËÒÒÏÖÂÊÏÇÞËÃØÏÙÎÑÇÏÚÏÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÚÕßÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝÇÖËÏÒÁÝÍÏÇÚÎÔËÙÜÚËØÏÑÂ
ÇÙÌ¦ÒËÏÇÑÇÏÚÕÊÏËÛÔÁÝÑÆØÕÝÚÎÝ
Þ×ØÇÝ¬ÕÔÚËÒËßÚÇÃÕÓÂÔÇÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÁÐÏ ÏÔÁàÕÏÖØÁÙÈËÏÝÙË
ÇÒÒÃÇ ÇàÇÞÙÚ¦Ô§ÏÍÎØÃÇ©ßÍÑ¦ÔÚÇÑ¦ÔÇÑÇÏ ÁÔßÇËÑÒÂÛÎÙÇÔÔÇÊ×ÙÕßÔËÐÎÍÂÙËÏÝÍÏÇÖÇØÇÖÒÎØÕÌÄØÎÙÎÂÍÏÇÑØÕÆÙÓÇÚÇ
ØÇÚÙÏÙÚÏÑÂÝÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÝÓËÛÆÓÇÚÇÌØÏÑÇÔÕÆÝÙÚÎÔÑÇÔÍÑàÕÆ
ÖØ×ÎÔ ÇÔÚÄÔÇ

Απειλή
¬ÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÎ
ÃÔÇÇÖËÃÒÎÙËÄÚÏÛÇÖÇØÇÑØÇÚÂÙËÏÚÎÔßÍËÏÕÔÕÓÏÑÂÈÕÂÛËÏÇÖÕß
ÛÇÖØÕÙÁÌËØËÙÚÎÔ©ÒÒÇÔÊÃÇÓË
ÇÌÕØÓÂÚÏÝÙÞÁÙËÏÝÚÎÝ²¦ÍÎÝÓË
ÚÎÔ¬ÇáÈ¦ÔÑÏÔËàÏÑÂÖØËÙÈËÃÇ
ÙÚÕËØÕÒÃÔÕËÔËÖÒ¦ÑÎÙËÊÎÓÄÙÏÇ
ÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎÓËÚÎÔÚÇÓÖÒÄÏÔÚ
ËÌÎÓËØÃÊÇ)PSKÓËÚ¦ÚÎÔÖØÄÚÇÙÎÚÎÝËÌÎÓËØÃÊÇÝÍÏÇÇÖÕàÎÓÃÜÙÎÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÇÖÄÚÎÔ ÃÔÇ
ÙÚÎËØÓÇÔÃÇÍÏÇÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄ
©ÖØÄËÊØÕÝ¬ØÇÓÖÊÂÒÜÙËÄÚÏ
ÎÑßÈÁØÔÎÙÂÚÕßÛÇËÍÑÇÏÔÏ¦ÙËÏ
ÙÕÈÇØÁÝÁØËßÔËÝ®ÍÏÇÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÕßÐËÙÖ¦ÙÓÇÚÕÝÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÇÖÄÚÕËÑÃÔÕ©ÏÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝ

ßÖÎØËÙÃËÝÖÒÎØÕÌÕØÏ×ÔÇÔÇàÎÚÕÆÔ
Ú×ØÇÚÎÔÖÎÍÂÚÕßÏÕÆÖØÕÜÛ×ÔÚÇÝÙËÔ¦ØÏÇÄÚÏÇßÚÄÝÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑËÙËÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÄËØÍÇÙÚÂØÏÕ
ÚÎÝÕßÞ¦ÔÖÇØ¦ÚÏÝÇÓÌÏÈÕÒÃËÝ
ËÏÊÏÑ×Ô©¬ØÇÓÖÇÔÁÌËØËËÖÃÙÎÝ
ÄÚÏËÐËÚ¦àËÏÚÎÔ¦ÙÑÎÙÎÇÍÜÍ×Ô
ÑÇÚ¦ÚÕßËÑÃÔÕßàÎÚ×ÔÚÇÝÇÖÕàÎÓÃÜÙÎËÑÇÚÊÕÒÇØÃÜÔÍÏÇÑ¦ÛË
ÓËØÏÑÇÔÄÖÕßÁÞÇÙËÚÎàÜÂÚÕß
ÇÖÄÚÎÔ*6=0+ 
¬ÕËÑÃÔÕÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÚÕÇÃÚÎÓÇÇßÚÄÙÇÔÙÆÍÞØÕÔÎËÑÊÕÞÂ
ÚÜÔÇÖÕàÎÓÏ×ÙËÜÔÖÕßßÖÕÞØË×ÛÎÑËÔÇÑÇÚÇÈ¦ÒËÏÎ ÃÔÇÓËÚ¦ÚÎÔ
ËÐÁÍËØÙÎÚÜÔ¡ÖÄÐËØÙÚÏÝÇØÞÁÝ
ÚÕßÕÆÇÏ×ÔÇ¬ÕÑÄÓÓÇÑÇÒÒÏËØÍËÃÚÎØÎÚÕØÏÑÂÚÎÝËÛÔÏÑÂÝÚÇÖËÃÔÜÙÎÝÑÇÏÑÇÛÏÙÚ¦ÁÚÙÏÇÊÆÔÇÚÕÑ¦ÛËÙßÓÈÏÈÇÙÓÄÙËÇÏÚÂÓÇÚÇ
ÍÏÇÇÖÕàÎÓÏ×ÙËÏÝ®ÒÁËÏÎ¬ËØÁàÇ
¢¦ÒÕÔËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕßÏÔÙÚÏÚÕÆÚÕß*LU[YLMVY9\ZZPH,\YVWL(ZPH
:[\KPLZ©ÖØÄËÊØÕÝÏÛË×ØÎÙË
ËÖÏÈËÈÒÎÓÁÔÎÚÎÔÖØÕ×ÛÎÙÎÇÌÎÍÂÓÇÚÕÝÚÕÕÖÕÃÕÇÖÕÙÏÜÖ¦ÚÎÔ
ÇÔÏÑÇÔÄÚÎÚÇÚÕßÑØÇÚÏÑÕÆÓÎÞÇÔÏÙÓÕÆÙÚÎÔÖØ×ÚÎÌ¦ÙÎÚÎÝËÖÏÊÎÓÃÇÝÑÇÏËÓÌÇÔÃàËÏÚÎÔ ÃÔÇÔÇËÖÏÑØÇÚËÃÖ¦ÔÜÙÚÎÔÇÙÛÁÔËÏÇÞ¦ØÎ
ÙÚÎÔÑÕÓÓÇÚÏÑÂËÔÄÚÎÚÇÆÓÌÜÔÇ
ÓËÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇËÑÊÕÞÂÚÕßÑÏÔËàÏÑÕÆÇÌÎÍÂÓÇÚÕÝÕÏÄÝÊËÔÖØÕÂÒÛË
ÑÇÔÇÖÄÚÎÔ ÃÔÇÇÒÒ¦ÇÖÄËØÍÇÙÚÂØÏÕÚÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÙÚØÇÚÕÆ
ÑÏÔËàÏÑÂÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÂÓÇÞÎÚÏÑÄÚÎÚÇÈÒ¦ÖÚËÏÄÓÜÝÚÇÙßÓÌÁØÕÔÚÇÚÕßËÑÃÔÕßÙÚÎÊÏËÛÔÂÙÑÎÔÂ
ÚÎËØÓÇÔÃÇÎÑÇÞßÖÕÉÃÇÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÎÔ ÃÔÇÁÞËÏÇßÐÎÛËÃÙËÚÁÚÕÏÕÈÇÛÓÄÖÕßÑÇÔÁÔÇßÖÕßØÍËÃÕ
ÊËÔÍÔÜØÃàËÏÖ×ÝÔÇÊÏÇÞËÏØÏÙÛËÃÚÏÝ
ÙÞÁÙËÏÝÓËÚÕËÑÃÔÕ®ÒÁËÏÎÍÑËÒÇÚ¦ÔÚÙËÒËÏÊÏÑÄÝÚÎÝ ÃÔÇÝÙË
ÍËØÓÇÔÏÑÄÏÔÙÚÏÚÕÆÚÕÓËÒËÚ×Ô
ÇÒÒÃÇÎÕÖÕÃÇÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ¦ÊÏÇÚÎØÕÆÙËÑÇÒÁÝÙÞÁÙËÏÝÓËÚÎÔ ÃÔÇÁÞËÏËÑÌØ¦ÙËÏÚÎÊßÙÇØÁÙÑËÏ¦
ÚÎÝÍÏÇÖØÄÙÌÇÚËÝËÖÏÑØÏÚÏÑÁÝÊÎÒ×ÙËÏÝ ÏÔÁàÜÔÊÏÖÒÜÓÇÚ×ÔÚÏÝ
ÊÎÒ×ÙËÏÝÇßÚÁÝ ÏÔÁàÕÏÊÏÖÒÜÓ¦ÚËÝ
ßÖÕÔÄÎÙÇÔÄÚÏÕÏ¦ÒÒÕÏËÖÁÚØËÉÇÔ
ÙÑÄÖÏÓÇÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕÚØÄÌÏÓÜÔÍÎØÕÑÕÓËÃÜÔ
ÚÎÔÕÒÜÔÃÇÎÑßÈÁØÔÎÙÎ
§ÚÕÆÔÚÇÌÁØËÚÇÏ¶ÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÎÔÓËØÏÑÇÔÃÊÇÖØÁÙÈËÏØÇÙÚÎ
Þ×ØÇ¶ÔÇÊÁÞÛÎÑËÖÏÁÙËÏÝÍÏÇÔÇ
ËÑÌØ¦ÙËÏÊÎÓÄÙÏÇÚÎÔËßÍÔÜÓÕÙÆÔÎÚÎÝÙÚÕÔÖØÄËÊØÕÏÍÏÇÚÎÔ
ßÍËÏÕÔÕÓÏÑÂÈÕÂÛËÏÇÚÕßËÑÃÔÕß
ÇÌÂÔÕÔÚÇÝÔÇËÔÔÕÎÛËÃÖÜÝÎÈÕÂÛËÏÇÇßÚÂÛÇÖÇØÇÊÏÊÄÚÇÔÓÄÔÕÔ
ÆÙÚËØÇÇÖÄÊÎÓÄÙÏÇÊÂÒÜÙÎËßÞÇØÏÙÚÏ×ÔÚÕßÕÒÜÔÕÆÖØÕÁÊØÕß

Των SUN WENJI
και LI ZHIHUI

XINHUA

ΠΕΚΙΝΟ.  ÃÔÇÑËØÊÃàËÏÚÕÔÖÄÒËÓÕËÔÇÔÚÃÕÔÚÕßÔÁÕßÑÕØÜÔÕáÕÆ
ÕÕÖÕÃÕÝÄÖÜÝÈËÈÇÏ×ÔÕßÔÕÏËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÁÞËÏÌßÙÏÑÂÖØÕÁÒËßÙÎÇÒÒ¦ÎÞ×ØÇßÖÕÞØË×ÔËÚÇÏÔÇ
Ê×ÙËÏÚÎÓ¦ÞÎÑÇÏÓËÁÔÇÔ¦ÒÒÕ
ÖÕÒÏÚÏÑÄÏÄ®ÚÕÔÕÖÕÃÕÊÏÇÊÃÊÕßÔ
ÑÆÑÒÕÏÚÎÝ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔ
ÓËØÏÑÇÔÕÃÖÕÒÏÚÏÑÕÃßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔÄÚÏÎ ÃÔÇÖØÁÖËÏÔÇÑÇÚÇÙÚËÃßÖÄÒÕÍÎÍÏÇÇÖÄÑØßÉÎÖÒÎØÕÌÕØÏ×ÔÙÚÇÖØ×ÚÇÙÚ¦ÊÏÇÚÎÝ
ÖÇÔÊÎÓÃÇÝ¥ÙÚÄÙÕÎÑÇÚÎÍÕØÃÇ
ÖËØÃÙßÍÑ¦ÒßÉÎÝ®ËÖÏÙÚØÁÌËÚÇÏ
ÙÚÏÝÑÇÛ×ÝÄÒÕÝÕÑÄÙÓÕÝ
ÓÖÕØËÃÔÇÊËÏÚÎÔÇÔÏÑÇÔÄÚÎÚ¦
ÚÎÝÙÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÎÝßÍËÏÕÔÕÓÏÑÂÝÑØÃÙÎÝÔÚÃÔÇÙßÑÕÌÇÔÚÕÆÔ
ÚÎÔ ÃÔÇÛÇÂÚÇÔÑÇÒÆÚËØÇÔÇ
ÇÌÏËØ×ÙÕßÔÚÕÔÞØÄÔÕÚÕßÝÙÚÎÔ
ÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÙÚÕ
ËÙÜÚËØÏÑÄÚÎÝÞ×ØÇÝÚÕßÝ
¬ÕÇÔÚÏÑÏÔËàÏÑÄÇÌÂÍÎÓÇÓËØÏÑÇÔ×ÔÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÑÇÚ¦ÑÇÔÄÔÇ
ÇÖÕÙÏÜÖ¦ÚÕÔØÄÒÕÇÔÛØ×ÖÜÔ
ÄÖÜÝÎÇÔÍÑ¬àÏÙÏ¦ÔÎÞØÕÔÎ
ÖÔËßÓÕÔÕÒÄÍÕÝÎÕÖÕÃÇÖØ×ÚÎ
ÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙËÚÏÝßÍËÏÕÔÕÓÏÑÁÝ
ÇØÞÁÝÍÏÇÁÔÇÔÑÇÏÔÕÆØÍÏÕËÖÏÑÃÔÊßÔÕÑÕØÜÔÕáÄÙÚÇÚÁÒÎËÑËÓÈØÃÕßÙÚÎÔÖÄÒÎÕßÞ¦ÔÚÏÝ
ËÑËÓÈØÃÕßÎÊØÇÔÍÑÊÏËßÛÆÔÚØÏÇÚÎÝÓÕÔ¦ÊÇÝËÔÚÇÚÏÑÂÝÛËØÇÖËÃÇÝÙÚÕËØÏÌËØËÏÇÑÄ§ÕÙÕÑÕÓËÃÕ©ÒÕÑÒÎØÜÓÁÔÎÝßÚÏÑÂÝ
ÑÇÏ ÏÔËàÏÑÂÝÇÚØÏÑÂÝÚÎÝËÖÇØÞÃÇÝ²ÕßÓÖÁÏÁÊÜÙËÚÎÔÇÔÇÌÕØ¦
ÚÎÝÙÚÕÃÊØßÓÇÚÕÕÖÕÃÕÇÓÁÙÜÝ
ÚÎÊÏÇÈÃÈÇÙËÙÚÕÖËØÏÌËØËÏÇÑÄ
ÑÁÔÚØÕËÒÁÍÞÕßÚÜÔÒÕÏÓ×ÐËÜÔ
ÑËÃÔÎÚÎÙÚÏÍÓÂÕÏÖÒÎØÕÌÕØÃËÝ
ÍÏÇÚÕÔÔÁÕÏÄÂÚÇÔËÒ¦ÞÏÙÚËÝÑÇÏ
ÕßÊËÃÝÍÔ×ØÏàËÖ×ÝÊÏÇÊÄÛÎÑË
ÚÏÝËÑËÓÈØÃÕßÎÊÎÓÕÚÏÑÂËÖÏÚØÕÖÂßÍËÃÇÝÚÎÝÕßÞ¦Ô
ÁÙÚËÏÒËËÖËÃÍÕßÙÇËÏÊÕÖÕÃÎÙÎ
ÍÏÇ¦ÍÔÜÙÚÎÝÖØÕÁÒËßÙÎÝÖÔËßÓÕÔÃÇÙÚÎÔÖÄÒÎÛÔÏÑÂÖÏÚØÕÖÂ±ÍËÃÇÝÁÙÚËÏÒËÕÓ¦ÊÇËØÍÇÙÃÇÝÑÇÏËÖÏÚËÒËÃÕËÏÊÏÑ×ÔÙÚÎ
ÕßÞ¦ÔÚÏÝÖØ×ÚËÝÖØÜÏÔÁÝ×ØËÝ
ÚÎÝÎÝËÑËÓÈØÃÕßÓËÇÖÕÙÚÕÒÂÚÕÔÙßÔÚÕÔÏÙÓÄÚÜÔÓÁÚØÜÔ
ÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÝÚÎÝÔÄÙÕßÑÇÏÚÜÔ
ËØËßÔ×ÔÍÆØÜÇÖÄÚÕÔÔÁÕÏÄ
 ÃÔÇÓÕÏØ¦ÙÚÎÑËÍØÂÍÕØÇ
ÚÏÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÚÎÝÓËÚÎÊÏËÛÔÂÑÕÏÔÄÚÎÚÇÖÄÚÏÝÇÔÕßÇØÃÕß¦ØÞÏÙËÔÇËÔÎÓËØ×ÔËÏÙË
ÚÇÑÚÏÑÂÈ¦ÙÎÚÕÔÇÍÑÄÙÓÏÕ©ØÍÇÔÏÙÓÄ±ÍËÃÇÝ©±ÑÇÏ¦ÒÒËÝ
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Διεθνείς οι αντιδράσεις

«O Τραμπ ÉÑÉ{ÜiÐÐÓØÉÑ{ÖÉ³iËÑÐÓT¨{³'ÉK¨ÈÒ¨{Vo{ÑÑ³¨Ñ×ÉËÉÑ³Ë³iØ
Ì³Ñi~Ñ³Ò³Ñi³{Ø (åÉ{ÙÉ{Úi~ÉuVÚÖÐ{É~ÑÚioi³ÊØ0ÇÓ×¨ÉÍ.Ñ~Ø

Η εκστρατεία
παραπληροφόρησης
του Λευκού Οίκου
και η πραγματικότητα.
Þ×ØËÝÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÜÔ
ÚÜÔÔÜÓÁÔÜÔÕÒÏÚËÏ×ÔÍÏÇ
ÚÏÝÖÏÕÖØÄÙÌÇÚËÝËÐËÒÃÐËÏÝÚÏÝ
ÇÔÕßÇØÃÕßÎ ÃÔÇÊÏÇÈÃÈÇÙË
ÙÚÕÔ©±ÚÏÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÖÕß
ËÃÞËÙßÒÒÁÐËÏÍÏÇÚÕÍÕÔÏÊÃÜÓÇ
ÚÕßÔÁÕßÏÕÆÕÏÕÖÕÃËÝÁÍÏÔÇÔÎ
È¦ÙÎÍÏÇÚÏÝÊÏËÛÔËÃÝËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÁÝÁØËßÔËÝÓËÙÚÄÞÕÚÎÔÖÇØÇÙÑËßÂËÓÈÕÒÃÕß
©ÏÑÏÔËàÏÑÁÝÇØÞÁÝÁÒÇÈÇÔÕÒÕÑÒÎØÜÓÁÔÇÇßÙÚÎØÄÚÇÚÇÓÁÚØÇ
ÑÇÏÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÁÝÊØ¦ÙËÏÝÍÏÇ
ÚÕÔÁÒËÍÞÕÑÇÏÚÎÔÖØÄÒÎÉÎÊÏ¦ÊÕÙÎÝÚÎÝËÖÏÊÎÓÃÇÝ¥ÙÚÄÙÕ
ÕÏÓËØÏÑÇÔÕÃÖÕÒÏÚÏÑÕÃÊËÔÛÁÒÕßÔÔÇÖÇØÇÊËÞÛÕÆÔÄÚÏÑÇÚÇÌÁØÇÓËÔÇÛÁÙÕßÓËßÖÄÁÒËÍÞÕ
ÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇÙËÙÞËÚÏÑ¦ÓÏÑØÄ
ÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇ

Τι δείχνουν τα στοιχεία
¬ÇÙÚÕÏÞËÃÇÓÏÒÕÆÔÇÖÄÓÄÔÇÚÕßÝ ÃÔÇÁÛËÙËßÖÄÁÒËÍÞÕÚÎÔËÖÏÊÎÓÃÇÕÏÄÞÏ
ÃÔÇËÌ¦ØÓÕÙËÇßÙÚÎØÂÇÖÇÍÄØËßÙÎÑßÑÒÕÌÕØÃÇÝËÔ×ÕÏ
ÄÞÏ®ÊÎÒ×ÔËÏÕ¬àÁÌØËáÇÑÝÑÇÛÎÍÎÚÂÝÑÇÏÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÕß ÁÔÚØÕßÏ×ÙÏÓÎÝÔ¦ÖÚßÐÎÝÙÚÕ
ÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕ ÕÒÕÆÓÖÏÇÙÚÎ
§ÁÇ±ÄØÑÎ
ÚÎÔ ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ Õ
¬ØÇÓÖËÖÇÔËÏÒÎÓÓÁÔÜÝËÖÇÏÔÕÆÙËÚÎÔ ÃÔÇÓÁÞØÏÚÕÔ¢ËÈØÕß¦ØÏÕÍÏÇÔÇÙÚØÇÌËÃËÔÇÔÚÃÕÔÚÎÝ
ÄÚÇÔÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÙÚÏÝËÖÏ-

ÊËÏÔ×ÛÎÑË®ÖØÕÙÛÁÚËÏ
¬ÕÔÕÓÕÛËÚÏÑÄÙ×ÓÇÚÎÝ ÃÔÇÝÑÇÏÚÕÑÕØßÌÇÃÕÄØÍÇÔÕÖÕÒÏÚÏÑÕÆÙÞËÊÏÇÙÓÕÆÛÇÇØÞÃÙÕßÔ
ÔÇÒËÏÚÕßØÍÕÆÔËÔÚÄÝÚÕß¡ÇãÕßßÔÇÛØÕÃÙËÏÝÚÄÙÕÓËÍ¦ÒÎÝ
ÑÒÃÓÇÑÇÝÙÚÕËÑÃÔÕËÖÏÈËÈÇÏ×ÔÕßÔÚÏÝËÖÏÚßÞÃËÝÙÚÎÔÇÔÇÞÇÃÚÏÙÎÚÎÝÔÄÙÕßÇÔÑÇÏÇÖÇÏÚÕÆÔ
ËÔÚÇÚÏÑÁÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝ×ÙÚËÔÇ
ÇÖÕÚØÇÖËÃÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕßÖÕÚØÕÖÂÝÑÕÏÔÂÍÔ×ÓÎËÓÖÏÙÚËÆËÚÇÏ
ÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÄÖÜÝÓÇØÚßØÕÆÔ
ÎËÖÏÙÚØÕÌÂÙÚÎÔËØÍÇÙÃÇÑÇÏÎ
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Η γεωπολιτική διάσταση
της κούρσας για το εμβόλιο
Των DAVID E. SANGER,
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Στο παιχνίδι έχουν μπει
κατάσκοποι και χάκερ

Κυβερνητικές πιέσεις στους επιστήμονες για γρήγορη λύση του προβλήματος
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ËÖÕÞÂÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÏÚÜÔßÖÎØËÙÏ×ÔßÍËÃÇÝÂÛËÒÇÔÔÇËÔÏÙÞÆÙÕßÔ
ÚÎÊÏËÛÔÂÇÌÕÙÃÜÙÎÙÚÎÔÑÇÚÇÖÕÒÁÓÎÙÎÚÜÔÇÙÛËÔËÏ×ÔÑÇÏÚÎ
ÈËÒÚÃÜÙÎÚÎÝÊÎÓÄÙÏÇÝßÍËÃÇÝÙË
ÄÒÕÚÕÔÑÄÙÓÕËÁÔÇÌÏÒÄÊÕÐÕ
ÙßÔÁÊØÏÕÙÚÕÒÓ¦ÚÏÚÕß ÇàÇÞÙÚ¦ÔÚÕ ÎÍÁÚËÝÚÕßÚÕÓÁÇ
ÙËÄÒÕÚÕÔÑÄÙÓÕßÖÁÍØÇÉÇÔÊÏÇÑÂØßÐÎÓËÚÎÔÕÖÕÃÇÇÔÁÌËØÇÔ
ÄÚÏÎÑÕÏÔÜÔÏÑÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÇÔ¦ÖÚßÐÎËÃÔÇÏàÜÚÏÑÂÝÙÎÓÇÙÃÇÝÍÏÇ
ÚÎÔßÍËÃÇÑÇÏÖÜÝÎÖËØÃÛÇÒÉÎÛÇ
ÖØÁÖËÏÔÇËÔÙÜÓÇÚÜÛËÃÙËÙÚÄÞÕßÝÄÖÜÝÎÖØÄÙÈÇÙÎÙËÑÇÛÇØÄÖÄÙÏÓÕÔËØÄÑÇÏÎÊÏÇÙÌ¦ÒÏÙÎ
ÇÙÌÇÒ×ÔËØÍÇÙÏÇÑ×ÔÙßÔÛÎÑ×Ô
ÖÏÑØÏÚÁÝÚÎÝÊÏÇÑÂØßÐÎÝÇÔ¦ÓËÙ¦ÚÕßÝÑÇÏÇØÑËÚÕÃÇÖÄÚÏÝ
ÏÙÞßØÃÙÚÎÑÇÔÄÚÏÕÏÙÚÄÞÕÏÂÚÇÔ
ÓÎØËÇÒÏÙÚÏÑÕÃÑÇÏÊÇÖÇÔÎØÕÃÔÚ»
ÇßÚÕÆËÃÖÇÔÎÁÓÌÇÙÎÁÖØËÖËÔÇ
ÊÕÛËÃÙÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÜÔÇÙÛËÔËÏ×ÔÓÁÙÜÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑ×ÔÓÁÙÜÔÄÖÜÝÚÇËÓÈÄÒÏÇ©ÏËÖÏÑØÏÚÁÝÚÎÝÊÏÇÑÂØßÐÎÝ
ËÖÏÑØ¦ÚÎÙÇÔ
¬ÕÖØÄÈÒÎÓÇËÃÔÇÏÖÜÝÚÇËÓÈÄÒÏÇÑÇÏÎÊÏËÛÔÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂËÃÔÇÏ
¦ÓËÙÇÙßÔÊËÊËÓÁÔÇ ÇÏÇßÚÂÔÚÎ
ÌÕØ¦ÛÇÏÙÞÆÙËÏÚÕÃÊÏÕ¡ËÊËÊÕÓÁÔÕÓ¦ÒÏÙÚÇÄÚÏÎÖÇÔÊÎÓÃÇ
ÇÖÕÊËÑ¦ÚÏÙËÕÏÑÕÔÕÓÃËÝÖ¦ÍÜÙË®
ÚÎÔÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÑÇÏÙßÍÑÒÄÔÏÙËÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÙÑÎÔÂÎÓ¦ÞÎ
ÍÏÇÚÕËÓÈÄÒÏÕÛÇËÃÔÇÏÈÏÇÏÄÚËØÎ
ÇÖÄÖÕÚÁ

Στο «Αγιο Δισκοπότηρο»ÚÎÝËÖÕÞÂÝÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÁÔÇËÓÈÄÒÏÕ
ÖÕßÛÇÓÇÝÛÜØÇÑÃàËÏÁÔÇÔÚÏÚÎÝ
*6=0+ ËÙÚÏ¦àÕßÔÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÑÇÏÚÏÝÑÇÑÄÈÕßÒËÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÁÝÚÕßÝÞ¦ÑËØÑÇÏßÖÎØËÙÃËÝ
ÖÒÎØÕÌÕØÏ×ÔÑÇÏÑÇÚÇÙÑÕÖËÃÇÝ
ÙËÄÒÕÚÕÔÑÄÙÓÕÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÝÖÕßÁÍÏÔÇÔÇÖÄÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕßÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔÑÇÏ
ÈØËÚÇÔÏÑ×ÔÌÕØÁÜÔ
ÏÊÏÑÄÚËØÇÕ¡ÖÏÒ,ÈÇÔÃÔÇ
ËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕß ÁÔÚØÕßÔÚÏÑÇÚÇÙÑÕÖËÃÇÝÑÇÏÙÌ¦ÒËÏÇÝÚÜÔ
ÊÂÒÜÙËÖØÏÔÇÖÄÒÃÍËÝÎÓÁØËÝÄÚÏÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÁÞËÏÖØÕËÏÊÕÖÕÏÂÙËÏËØËßÔÎÚÏÑ¦
ÑÇÏÏÇÚØÏÑ¦ÑÁÔÚØÇÍÏÇÚÕÔÑÃÔÊßÔÕÞÜØÃÝÜÙÚÄÙÕÔÇÇÖÕÑÇÒÆÉËÏ
ÇÔÁÞËÏËÖÏÈËÈÇÏÜÛËÃßÖÕÑÒÕÖÂ
ËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑ×ÔÙÚÕÏÞËÃÜÔÇØÄÓÕÏÇÑÇÑÄÈÕßÒÎÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇ
ËÖÏÈËÈÇÏ×ÔÕßÔÑÇÏÈØËÚÇÔÏÑÕÃÌÕØËÃÝËÔ×ÛÆÓÇÑßÈËØÔÕËÖÏÛÁÙËÜÔÁÖËÙËÑÇÏÎ¬ÙËÞÃÇÄÖÕßÊÆÕ
ÔÕÙÎÒËßÚÏÑ¦ÏÊØÆÓÇÚÇÇÔÁÌËØÇÔ
ËÖÏÛÁÙËÏÝÞ¦ÑËØÚÕÔÖØÃÒÏÕ
©¡ÖÏÒÈÇÔÃÔÇËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏ
ÖÜÝÐÁÔËÝÑßÈËØÔÂÙËÏÝÑÇÏßÖÎØËÙÃËÝÖÒÎØÕÌÕØÏ×ÔÑ¦ÔÕßÔÄÚÏ
ÓÖÕØÕÆÔÍÏÇÔÇßÖÕÑÒÁÉÕßÔÚÇ
ÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝÁØËßÔÇÝÍÏÇÚÕËÓÈÄÒÏÕÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÚÕÊÏÇÛÁÙÕßÔÑÇÚ¦ÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇÙÚÕßÝ
ÖÕÒÃÚËÝÚÕßÝ
¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝßÖÕÑÒÕÖÂÝËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑ×Ô
ÊËÊÕÓÁÔÜÔÇÖÄÑßÈËØÔÎÚÏÑÕÆÝ
ÖÇÃÑÚËÝ®ÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÏÑÇÏÙÚÎ
ØËÚÇÔÃÇ¬ÕÑÁÔÚØÕÑßÈËØÔÕÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÚÎÝÞ×ØÇÝËÖÏÙÂÓÇÔË
ÄÚÏÕÏÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÊÏËÃÙÊßÙÎÝ
ÐÁÔÜÔÑØÇÚ×ÔÙËÈØËÚÇÔÏÑ¦ÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÇÑÇÏËØËßÔÎÚÏÑ¦ÑÁÔÚØÇ
ÁÞÕßÔÇßÐÎÛËÃÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÚÕÔÚËÒËßÚÇÃÕÑÇÏØÄÞÜØÃÝÖ¦ÔÚÜÝËÖÏÚßÞÃÇÃÙÜÇÖÄÚÏÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝ
ßÖÕÑÒÕÖÂÝÚÜÔËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑ×Ô
ÊËÊÕÓÁÔÜÔËÑÚÏÓÕÆÔÕÏØËÚÇÔÕÃËÏÊÏÑÕÃÈØÃÙÑÕÔÚÇÏËÞÛØÏÑ¦
ÑØ¦ÚÎ®ÄÖÜÝÚÕØ¦ÔÑÇÏÎªÜÙÃÇ
ÞÜØÃÝÔÇÇÖÕÑÒËÃÕßÔÄÚÏÑ¦ÖÕÏÕ
ØÄÒÕÊÏÇÊØÇÓÇÚÃàËÏÑÇÏÎ ÃÔÇ
ÔÊËÏÑÚÏÑÄÚÎÝÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝËÖÏÌßÒÇÑÂÝÖÕßËÖÏÑØÇÚËÃËÃÔÇÏÚÕ
ÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÚÕÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÚÎÝ
©ÐÌÄØÊÎÝÄÖÕßÑÇÚÇÍØ¦ÌËÚÇÏ
ÓÏÇÇÖÄÚÏÝÖÏÕÖÕÒÒ¦ßÖÕÙÞÄÓËÔËÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÖÇØÇÙÑËßÂÝ
ËÓÈÕÒÃÕßÓËÑÒÏÔÏÑÁÝÊÕÑÏÓÁÝÙË
ÇÔÛØ×ÖÕßÝÙßÔËØÍ¦àËÚÇÏÓËÚÕ
ÑÁÔÚØÕÑßÈËØÔÕÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÖØÕÙÚÇÚËÆÙËÏÚÎÔ
ÁØËßÔ¦ÚÕß
/ÖØÇÍÓÇÚÏÑÂÇÖËÏÒÂÇÖÄÚÏÝ
ÑßÈËØÔÕËÖÏÛÁÙËÏÝÊÏÇÌÇÃÔËÚÇÏ
ÇÖÄÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÖØÏÔÇÖÄÓËØÏÑÁÝÎÓÁØËÝÚÕÈØËÚÇÔÏÑÄ ÁÔÚØÕ ßÈËØÔÎÚÏÑÂÝÙÌ¦ÒËÏÇÝ
ÑÇÏÎ±ÖÎØËÙÃÇ ßÈËØÔÕÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÑÇÏÙÌ¦ÒËÏÇÝ±ÖÕÊÕÓ×ÔÚÜÔ
ÛË×ØÎÙÇÔÙÑÄÖÏÓÎÚÎÔÁÑÊÕÙÎËÏÊÏÑÂÝÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÝÕÊÎÍÃÇÝÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎÔÑÇÑÄÈÕßÒÎ
ÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇËÔÇÔÚÃÕÔËØËßÔÎÚÏÑ×ÔÑÁÔÚØÜÔÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÜÔ
ÔÕÙÎÒËßÚÏÑ×ÔÏÊØßÓ¦ÚÜÔÌÇØÓÇÑËßÚÏÑ×ÔÈÏÕÓÎÞÇÔÏ×ÔÑÇÏÖÇØÄÓÕÏÜÔÌÕØÁÜÔÆÓÌÜÔÇÓËÚÕßÝ
ËÏÊÏÑÕÆÝÚÜÔßÖÎØËÙÏ×ÔÕÏÞ¦ÑËØËÌÇØÓÄàÕßÔÚÎÓÁÛÕÊÕÚÕß
WHZZ^VYKZWYH`PUN®ÊÕÑÏÓ¦àÕÔÚÇÝÊÎÒÇÊÂÚÕßÝÖÏÕÙßÔÂÛËÏÝ
ÑÜÊÏÑÕÆÝÖØÄÙÈÇÙÎÝÙËÞÏÒÏ¦ÊËÝÒÕÍÇØÏÇÙÓÕÆÝÚÇßÚÄÞØÕÔÇ
¡ËÇßÚÂÚÎÍÔ×ÙÎÕÏßÖÎØËÙÃËÝ

ÇÙÌÇÒËÃÇÝÑÇÒÁÙÇÔÄÒÕßÝÚÕßÝ
ÕØÍÇÔÏÙÓÕÆÝÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÕ
ÙÚÄÞÇÙÚØÕÔÇËÖÏÒÁÍÕßÔÓËÓËÍ¦ÒÎÖØÕÙÕÞÂÏÙÞßØÕÆÝ®ÑÜÊÏÑÕÆÝ
ÖÃÙÎÝÕÏßÖÎØËÙÃËÝßÖÕÍØÇÓÓÃÙÇÔÄÚÏÕÏÞ¦ÑËØÙÚÕÞËÆÕßÔÑÇÏ
ËÔÇÔÚÃÕÔÖÕÒÏÚ×ÔÖÕßÒÄÍÜÚÎÝ
ÖÇÔÊÎÓÃÇÝÇÔÇÍÑ¦àÕÔÚÇÏÔÇËØÍ¦àÕÔÚÇÏÇÖÄÚÕÙÖÃÚÏÚÕßÝËÖÏÙÎÓÇÃÔÕÔÚÇÝÄÚÏÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÍÏÇ
ÚÎÔ*6=0+ ÑÇÏÄÞÏÓÄÔÕÍÏÇÚÕ
ËÓÈÄÒÏÕËÖÕÌÛÇÒÓÏÕÆÔÄÞÏÓÄÔÕ
ÑØÇÚÏÑÕÃ®ÖÇÃÑÚËÝÇÒÒ¦ÑÇÏÇÖÒÕÃ
ËÍÑÒÎÓÇÚÃËÝÖÕßÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÛÇ
àÎÚÂÙÕßÔÒÆÚØÇÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇ
ËÖÏÙÚØÁÉÕßÔÚÇÑÒËÓÓÁÔÇÊËÊÕÓÁÔÇÙÚÕÔÔÄÓÏÓÕÑ¦ÚÕÞÄÚÕßÝ
¡ÖÕØËÃÕÏÑßÈËØÔÕËÖÏÛÁÙËÏÝ
ÔÇËÔÏÙÞÆÛÎÑÇÔÚÕÔÚËÒËßÚÇÃÕ
ÑÇÏØÄÇÒÒ¦ÂÊÎÇÖÄÚÕÔÖØÃÒÏÕÕßÖÕßØÍÄÝÐÜÚËØÏÑ×ÔÚÜÔ
¡¦ÏÑÕÓÖÁÕÕÕÖÕÃÕÝÊËÔ
ÙÚÇÓÇÚ¦ÔÇËÐÇÖÕÒÆËÏËÖÏÛÁÙËÏÝ
ÑÇÚ¦ÚÎÝ ÃÔÇÝÇÖÄÚÎÔÇØÞÂÚÎÝ
ÖÇÔÊÎÓÃÇÝËÃÞËÊÎÒ×ÙËÏÙÚÕ-V_
5L^ZÄÚÏÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÖØÄÑÒÎÙÎ
ÖÕßÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏàÇÔÕÏÂÚÇÔ
ÎÖØÕÙÚÇÙÃÇÚÎÝÞ×ØÇÝÇÖÄÚÏÝ
ÑÏÔËàÏÑÁÝÑßÈËØÔÕËÖÏÛÁÙËÏÝ
¬ÕÔ¡¦ØÚÏÕÚÕ ÁÔÚØÕÙÌ¦ÒËÏÇÝÙÚÕÔ ßÈËØÔÕÞ×ØÕÚÕß ÇÔÇÊ¦ÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙËÖÜÝÑ¦ÖÕÏÕÏ

Προσπάθειες υποκλοπής επιστημονικών
στοιχείων που αφορούν τις έρευνες
για το εμβόλιο.
ÛÇÖØÕÙÖÇÛÂÙÕßÔÔÇßÖÕÑÒÁÉÕßÔ
ÚÎÔÖÔËßÓÇÚÏÑÂÏÊÏÕÑÚÎÙÃÇÕØÍÇÔÏÙÓ×ÔÖÕßÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÙÚÎÔÁØËßÔÇÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝ
*6=0+ ®
¬ÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÍÏÇÚÏÝËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÁÝËÐËÒÃÐËÏÝÊËÔËÐÇÔÚÒËÃÚÇÏ
ÙÚÕßÝÞ¦ÑËØ±ÖÎØËÙÃËÝÖÒÎØÕÌÕØÏ×ÔÚÜÔÑÇÏ¦ÒÒÜÔÑØÇÚ×ÔÚÎÝÆÙÎÝËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇÏ
ÖÕÒÆÔÇÇÔÇÑÇÒÆÉÕßÔÚÏÇÑØÏÈ×Ý
ÙßÓÈÇÃÔËÏÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÎÝ ÃÔÇÝÑÇÏÖÕÏÕÝËÃÔÇÏÕÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÝ
ÇØÏÛÓÄÝÛÇÔ¦ÚÜÔÑÇÏÑØÕßÙÓ¦ÚÜÔÚÎÝ*6=0+ ÙÚÎÞ×ØÇÇÒÒ¦ÑÇÏÔÇÙßÒÒÁÐÕßÔÖÒÎØÕÌÕØÃËÝ
ÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÏÝÑÏÔËàÏÑÁÝÁØËßÔËÝ
ÚÄÙÕÍÏÇÚÕËÓÈÄÒÏÕÄÙÕÑÇÏÍÏÇ
ÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑ¦Ì¦ØÓÇÑÇÑÇÚ¦
ÚÎÝÔÄÙÕß
©¬àÁÏÓÝ¦ÒÏÈÇÔÚÕßÇÙÏÒÏÑÕÆÔÙÚÏÚÕÆÚÕßÔÏÇÃÜÔ±ÖÎØËÙÏ×ÔËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÕÆËÖÏÚËÒËÃÕß
ÍÏÇÚÎÊÏËÛÔÂ¦ÓßÔÇÑÇÏÚÎÔÑßÈËØÔÕÇÙÌ¦ÒËÏÇÚÄÔÏÙËÄÚÏÊËÔ
ËÃÔÇÏÖÇØ¦ÐËÔÕÄÚÏÑ¦ÖÕÏÕÏÖØÕÙÖÇÛÕÆÔÔÇßÖÕÑÒÁÉÕßÔÙÚÕÏÞËÃÇ
ÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÕËÓÈÄÒÏÕØÏÙÑÄÓÇÙÚËÓÖØÕÙÚ¦ÙËÓÏÇÔËÔÚËÒ×Ý
ÔÁÇËßÑÇÏØÃÇÍÏÇÚÎÙßÍÑÁÔÚØÜÙÎ
ÖÒÎØÕÌÕØÏ×ÔÑÇÏÚÎÔÖØÄÑÒÎÙÎ
ÇÔÇÙÚ¦ÚÜÙÎÝÃÍÕßØÇÕÏÑßÈËØÔÕËÖÏÛÁÙËÏÝÓÖÕØÕÆÔÔÇÙßÓÈ¦ÒÕßÔÙÚÎÍÏÍ¦ÔÚÜÙÎÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝ
ÁÔÚÇÙÎÝÑÇÏÊËÔÇÖÕÚËÒËÃÁÑÖÒÎÐÎ
ÄÚÏÇßÚÄÙßÓÈÇÃÔËÏÙËÁÔÇÔÚÕÓÁÇ
ÄÖÜÝÎÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÕßÔÁÕßËÓÈÕÒÃÕß Ø¦ÚÎÑÇÏËÍÑÒÎÓÇÚÏÑÁÝÕØÍÇÔ×ÙËÏÝÖÕßÛÁÒÕßÔÔÇßÖÕÑÒÁÉÕßÔÚÕËÓÈÄÒÏÕÊËÔÁÞÕßÔÕÆÚË
ÄØÏÇÕÆÚËËÔÊÕÏÇÙÓÕÆÝ®ÑÇÚÁÒÎÐË
Õ¦ÒÏÈÇÔ
REUTERS, A.P.

Η διασπορά του ιού της παραπληροφόρησης απο την Ακροδεξιά
Μια πραγματική ÖÇÔÊÎÓÃÇÖÇØÇÖÒÎØÕÌÄØÎÙÎÝÖÕßËÑÖÕØËÆËÚÇÏÇÖÄ
ÚÎÔÑØÇËÐÏ¦Ñ¦ÔËÏÛØÇÆÙÎÙÚÕ
-HJLIÕVRÚÇßÚÄÞØÕÔÇÓËÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇ/ÏÙÚÕÙËÒÃÊÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝÈØÃÛËÏÖÇØ¦ÊÕÐÜÔÇÔÇØÚÂÙËÜÔÍÏÇÚÎÔ*6=0+ ÞÜØÃÝ
ÜÙÚÄÙÕÔÇËÃÔÇÏÖØÕÌÇÔËÃÝÕÏÏÊËÕÒÕÍÃËÝÑÇÏÚÇÙßÓÌÁØÕÔÚÇÖÕßÑØÆÈÕÔÚÇÏÖÃÙÜÇÖÄÚÇÓßÛËÆÓÇÚÇÑÇÏ
ÚÏÝÛËÜØÃËÝÙßÔÜÓÕÙÃÇÝØËßÔÇÚÕß
))*ÑÇÏÚÕßÔÙÚÏÚÕÆÚÕßÚØÇÚÎÍÏÑVÆÏÇÒÄÍÕßÖÕßÓ¦ÞËÚÇÏËÔÇÔÚÃÕÔÚÕßËÐÚØËÓÏÙÓÕÆÇÖÁÊËÏÐË
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Το όραμα
του ιδιόκτητου
γηπέδου γίνεται
πραγματικότητα

ΑΠΟΨΕΙΣ

Σοβαρότης
μηδέν

Στην Κοκκινοτριμιθιά θα αναγερθεί το «σπίτι»
του ΑΠΟΕΛ χωρητικότητας 14.500 θεατών
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΤΤΙΧΗ

Την αποκάλυψη ότι ο ΑΠΟΕΛ προχωρεί
αποφασιστικά στην δημιουργία ιδιόκτητου γηπέδου στην Κοκκινοτριμιθιά, έκανε ο πρόεδρος της Εταιρείας
«ΑΠΟΕΛ Ποδόσφαιρο», Πρόδρομος
Πετρίδης. Οι σημαντικές αποκαλύψεις
του Πρόδρομου Πετρίδη έγιναν την
περασμένη Πέμπτη σε συνέντευξη
εφ’ όλης της ύλης στην εβδομαδιαία
εκπομπή «Χωρίς VAR», στo Cablenet
Sports 1.
Ο Πρόδρομος Πετρίδης αναφέρθηκε στις εξελίξεις που αφορούν στην
προσπάθεια του ΑΠΟΕΛ για ανέγερση








Η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ
ενημέρωσε την UEFA και
δέχτηκε συμβουλές που
αφορούν στην τεχνική
υποδομή και όχι μόνο.
ιδιόκτητου γηπέδου, τονίζοντας πως
έχει προχωρήσει αρκετά το θέμα, με
τη διοίκηση να έχει καταλήξει σε δυο
σχέδια, από τα οποία θα επιλεγεί ένα.

Oνειρο ζωής

Ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ δήλωσε
συγκεκριμένα:«Είναι ένα όνειρο ζωής
του κάθε ΑΠΟΕΛίστα. Ευτυχήσαμε
φέτος και αναθέσαμε σε οικονομικό
οίκο να μας κάνει μια μελέτη. Το δώσαμε σε οίκο του εξωτερικού για τη
μελέτη που αφορά στην κατασκευή
και συντήρηση. Βγήκε και ερωτηματολόγιο από τους κατόχους loyalty.
Βγήκαμε και σε διαγωνισμό μέσω μεγάλου αρχιτεκτονικού γραφείου στην
Κύπρο. Πήραμε συμβουλές και από
την UEFA. Βγήκαμε σε διεθνή διαγωνισμό για concept plans του γηπέδου
με τις προδιαγραφές που βάλαμε. Καταλήξαμε στους πέντε, μετά στους
δυο και τώρα τα μελετάμε. Μας παρουσιάστηκαν το Δεκέμβριο. Θα ερχόντουσαν μέσα Μαρτίου για τα τελικά
και στη Συνέλευση της Εταιρείας να

τα παρουσιάσουμε. Η χωρητικότητα
θα είναι αρχικά 14.500 με προοπτική
να αυξηθεί με ακόμα 5.600».

Eτοιμο στο τέλος του 2023!

Ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ αναφέρθηκε και στο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του μεγαλεπήβολου έργου:
«Στόχος το 2021 να ξεκινήσει και σε
δυο χρόνια να τελειώσει. Μας πήρε
πίσω η πανδημία, όμως πιστεύω πως
όταν όλοι οι συντελεστές επαναλειτουργήσουν και με καθυστέρηση
ίσως ενός χρόνου, να το υλοποιήσουμε. Δεν είναι υποσχέσεις. Κανένας
κακόπιστος δεν μπορεί να μας χρεώσει
ως διοίκηση ή προσωπικά εμένα, για
αδιαφορία. Το γήπεδο θα είναι στην
Κοκκινοτριμιθιά».
Το ιδιόκτητο γήπεδο των γαλαζοκιτρίνων θα γίνει σε μια απ’ τις πλέον
αναπτυσσόμενες περιοχές στην επαρχία της Λευκωσίας. Συγκεκριμένα θα
αναγερθεί στην περιοχή που βρίσκεται πλησίον του εκπτωτικού χωριού
στην Κοκκινοτριμιθιά και γειτνιάζει
με το κτήριο που στέγαζε για πολλά
χρόνια την Παγκύπρια Εταιρεία Αρτοποιών στην Κοκκινοτριμιθιά.
Εκεί ο ΑΠΟΕΛ διαθέτει ιδιόκτητη
γη 40 - 50 σκαλών ενώ θα χρησιμοποιηθεί και χαλίτικη γη ακόμα 100
σκαλών. Η έκταση αυτή θα χρειαστεί
για τον περιβάλλοντα χώρο και κυρίως
για άνετο παρκάρισμα των οχημάτων
των φιλάθλων.

Οι προδιαγραφές

Το γήπεδο θα είναι πλήρως στεγασμένο. Η αρχική χωρητικότητα θα
είναι στις14.500 (με προοπτική να
φτάσει στις 20.000). Με δεδομένο ότι
ο ΑΠΟΕΛ υποχρεούται να δίνει το
10% την χωρητικότητας στους φιλοξενούμενους οπαδούς, με βάση την
προκήρυξη της ΚΟΠ, θα μπορεί να
έχει στην διάθεση του λίγο περισσότερους από 12.000 οπαδούς του, αριθμός που θα του δίνει πολύ σημαντικό
πλεονέκτημα και μεγάλη δύναμη –
ώθηση προκειμένου να δημιουργήσει
ακόμα πιο ισχυρή έδρα.

Το γήπεδο της Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία είναι πρότυπο για το πλάνο του ΑΠΟΕΛ.

«Πρότυπο» το Groupama Arena
Tο Groupama Arena είναι ένα υπερσύγχρονο γήπεδο στην Βουδαπέστη, «σπί-

τι» της Ουγγρικής Φερεντσβάρος. Άρχισε να κατασκευάζεται το 2013 και παραδόθηκε τον Αύγουστο του 2014, με το κόστος του να αγγίζει τα 46 εκ. ευρώ. Το
Groupama Arena βρίσκεται στην κατηγορία 4 της UEFA, που σημαίνει ότι μπορεί να φιλοξενήσει παιχνίδια προκριματικών για το Μουντιάλ και το Euro, αλλά
και παιχνίδια Champions League μέχρι τη φάση των προημιτελικών. Έχει χωρητικότητα 22.000 θεατών για την Ευρώπη και 23.800 για το ουγγρικό πρωτάθλημα. Αποτελεί πρότυπο για την δημιουργία του ιδιόκτητου γηπέδου του ΑΠΟΕΛ.

Για να γίνει εφικτό ένα τόσο σημαντικό έργο για τον ΑΠΟΕΛ σε τόσο
δύσκολες εποχές και πριν τα 100χρονα
του Συλλόγου, είναι απαραίτητη η
κρατική χορηγία η οποία, με βάση
την περίπτωση του «ΑΕΚ Αρένα»,
μπορεί να φτάσει στο 50% του συνολικού κόστους. Στον ΑΠΟΕΛ θα
επιδιώξουν χαμηλότοκο δανεισμό.
Πολύ σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει η συνδρομή του ΑΠΟΕΛίστικου
κόσμου, με την προοπτική αγοράς
εισιτηρίου διαρκείας στο ιδιόκτητο
γήπεδο από 8 – 10 χιλιάδες οπαδών
του. Τέλος έγιναν και γίνονται προσπάθειες για εξεύρεση εγχώριων και
ξένων επενδυτών.
Μια άλλη σημαντική παράμετρος

είναι και το ότι η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ
ενημέρωσε την UEFA για τα σχέδια
ανέγερσης ιδιόκτητου γηπέδου και
δέχτηκε συμβουλές που αφορούν
στην τεχνική υποδομή και όχι μόνο.

«Ιδιοκτήτης» το Σωματείο

Όπως είναι γνωστό, το Σωματείο
ΑΠΟΕΛ έχει εκχωρήσει δικαιώματα
λειτουργίας του ποδοσφαιρικού τμήματος του στην Εταιρεία «ΑΠΟΕΛ
Ποδόσφαιρο». Το ιδιόκτητο γήπεδο
θα ανήκει στο Σωματείο ΑΠΟΕΛ αφού
με βάση την νομοθεσία της Κυπριακής
Δημοκρατίας, οι εταιρείες δεν δικαιούνται κρατική χορηγία για ανέγερση ιδιόκτητου γηπέδου σε αντίθεση με τα σωματεία.

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Aστοχες συγκρίσεις

Στα επιχειρήματα που προβάλλουν

αρκετοί, υποστηρικτές της οριστικής
διακοπής των φετινών πρωταθλημάτων, συμπεριλαμβάνονται και οι ανάλογες αποφάσεις σε άλλες χώρες της
Ευρώπης και σε πρωταθλήματα πολύ
μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού εκτοπίσματος, όπως το γαλλικό, το ολλανδικό
και το πρωτάθλημα του Βελγίου. Άστοχες συγκρίσεις! Γιατί στις χώρες αυτές,
ξεκάθαρα οι κυβερνήσεις και οι αποφάσεις τους καθιστούσαν αδύνατη τη
συνέχιση των πρωταθλημάτων. Γιατί
στην Κύπρο οι κυβερνητικές αποφάσεις άφηναν ελπίδες. Γιατί από χώρα
σε χώρα η κατάσταση με το πρόβλημα
της πανδημίας διαφέρει. Γιατί υπάρχουν και χώρες με μεγαλύτερο το πρόβλημα σε κρούσματα και θανάτους,
που κάνουν πραγματική προσπάθεια
να ξαναπαίξουν, που εξαντλούν τα περιθώρια και τις πιθανότητες.

* * * * *

Ευτυχώς…

Όσο και αν φαίνεται περίεργο, ευτυ-

χώς που τελειώνει η κρίση γύρω από

την απόφαση διακοπής ή όχι του πρωταθλήματος γιατί μπουχτίσαμε. Υποκρισία, ερασιτεχνισμούς, προσβολές,
ίντριγκες… πόσο ν’ αντέξει το στομάχι
μας. Πήραν την απόφαση και ανακουφιστήκαμε.

* * * * *

Η εικόνα του καθενός

Σε περιπτώσεις όπως αυτήν που δια-

νύουμε- έντονες διαφωνίες στο ποδόσφαιρο εν μέσω της πανδημίας - ο καθείς από αυτούς που εμπλέκονται παρουσιάζει την εικόνα του και το επίπεδό του. Μέσα από όλη αυτήν τη διαδικασία, που δυστυχώς είναι λυπηρή σε
μεγάλο βαθμό, είδαμε πολλά. Πάρα
πολλά.

* * * * *

Κίνγκσλι και πόρτα εξόδου
Ανήρτησε επιστολή σε μέσο κοινωνι-

κής δικτύωσης ο ποδοσφαιριστής της
Νέας Σαλαμίνας Κίνγκσλι Ονουέγκμπου. Είπε στην ανάρτηση πολλά αρνητικά για το Διοικητικό Συμβούλιο της
Βαρωσιώτικης ομάδας. Μετά έτρεξε

να τα μαζέψει, ζητώντας συγγνώμη.
Όμως το κακό έγινε. Κάτι που θα φανεί όταν ανοίξει η πόρτα εξόδου.

* * * * *

Οι «σοφοί» και τα σπορ

Το να είναι κάποιος επιστήμονας και
καταξιωμένος, δε σημαίνει και απαραίτητα πως κατέχει την πάσα αλήθεια για
όλα τα θέματα. Γεγονός είναι πως δόθηκε ο χώρος, και πολύ σωστά, στην
επιστημονική ομάδα ώστε να δράσει
όπως πίστευε στη διαχείριση της κρίσης, όμως κάποια στιγμή η κυβέρνηση
πρέπει να αναλάβει το ρόλο για τον
οποίο εξελέγη: να κυβερνά. Το κομμάτι του αθλητισμού, είναι ένα από αυτά
που παρατηρήθηκαν αστοχίες καθώς
δεν θα μπορούσαν να είναι σε θέση οι
επιστήμονες να γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες προπόνησης και αγώνων του
κάθε αθλήματος. Θα έπρεπε να μετέχουν της ομάδας και επιστήμονες επί
των αθλητικών για να λαμβάνεται υπόψη και η δική τους γνώμη στις αποφάσεις. Αλλιώς, σε ορισμένες περιπτώσεις λέγονται και γράφονται και αστειότητες. Να τους προσέχουμε για να

τους έχουμε τους επιστήμονες, όπως
μας πρόσεξαν κι αυτοί ως εδώ.

* * * * *

Eμεινε η απορία!

Από την πρώτη στιγμή δημοσιοποί-

ησης του σχεδιασμού των χαλαρωτικών μέτρων, εκφράστηκε η απορία και
ζητήθηκε η διευκρίνιση (επίσημα από
Ανόρθωση) γιατί τέσσερις αθλητές στίβου με τον προπονητή τους (σύνολο
πέντε) μπορούν να προπονηθούν σ’
ένα ανοικτό γήπεδο και κάτω από τις
ίδιες συνθήκες δεν επιτρέπεται να
συμβεί το ίδιο με τους ποδοσφαιριστές. Μείναμε με την απορία, αφού
ούτε ο Υπουργός Υγείας, ούτε οποιοσδήποτε άλλος αξιωματούχος της κυβέρνησης δεν θέλησε να δώσει μια
απάντηση, σ’ ένα θέμα το οποίο, σε μεγάλο βαθμό, θα μπορούσε κάποιος να
υποστηρίξει πως καθόρισε ή… βοήθησε κάποιους να καθορίσουν το αποτέλεσμα της απόφασης για το μέλλον
του φετινού πρωταθλήματος και σε
ό,τι έχει να κάνει με το απαιτούμενο
χρονικό διάστημα προετοιμασίας των
ποδοσφαιριστών…

«Το ποδόσφαιρο θα υποστεί μεγάλη ζημιά»,
«οι ομάδες κινδυνεύουν να εξαφανιστούν»,
«το πρωτάθλημα πρέπει να κριθεί στο
γήπεδο», «η Ομοσπονδία επιβλέπει την
κατάσταση»… κάτι τέτοια μεγάλα λόγια
ακούγαμε όλο αυτό τον καιρό από τους
προύχοντες της εγχώριας ποδοσφαιρικής
Του
κοινωνίας. Θέλοντας έτσι να μας περιΧΡΙΣΤΟΥ
γράψουν τις δυσκολίες και τις συνέπειες
ΖΑΒΟΥ
που προκαλεί η πανδημία, αναμέναμε
και εμείς την αντίδραση ή τα όπλα που έχουμε για να
αντιπαρατεθούμε με τον «αόρατο εχθρό».
Δεν θες και παπά να σου το πει, το βασικότερο «όπλο»
που πρέπει να κανείς να διαθέτει για ν’ ανταποκριθεί τέτοιων περιστάσεων είναι η σοβαρότητα. Λίγο όμως να
καταγράψεις τα γεγονότα κατά τη διάρκεια της κρίσης
του κορωνοϊού στο ποδόσφαιρο, θα διαπιστώσεις ότι το
«όπλο» που παντελώς απουσίασε είναι αυτό ακριβώς
Από πού ν’ αρχίσεις και πού να σταματήσεις. Πέρασε
ενάμιση περίπου μήνας και η ΚΟΠ ποτέ δεν όρισε μια
κατευθυντήρια γραμμή για το πώς πρέπει οι ομάδες να
κινηθούν. Ο δε πρόεδρός της δεν μίλησε ούτε και μια
φορά δημόσια ωσάν και το πρόβλημα σχετίζεται με την
σκοποβολή και όχι με το άθλημα που τάχατες ηγείται.
Εδώ καλά, καλά ολοκληρώσαμε την καραντίνα και ποτέ
δεν μας είπαν ποια είναι η οικονομική ζημιά που υπέστη
το άθλημα, με βάση κάποια έρευνα την οποία θα έπρεπε
να είχαν εκπονήσει. Άμα δε θυμηθεί κανείς την πρόταση
που έγινε εκ μέρους της για το μισθολογικό… τότε κλάφ’
τα Χαράλαμπε. Ως προς την στάση που διατήρησαν οι
πρόεδροι των μεγάλων ομάδων, άμα τη μιμηθούν οι διπλωμάτες ανά την υφήλιο θα σταματήσουν οι συζητήσεις
σε όλα τα μέτωπα. Ποιο πολύ κρυφτό θυμίζει που παίζαμε
μικρά παιδιά παρά διαχείριση της κρίσης.
Και η δημοσιογραφική κάλυψη δεν πολύ απείχε απ’ αυτό
που λέμε μη σοβαρό. Αν εξαιρέσεις κάποια μέσα που λειτούργησαν πέρα για πέρα επαγγελματικά κάποια άλλα σάιτ,
τάχατες αθλητικά ασχολούνταν με τις ουρές που θα δημιουργηθούν στα κομμωτήρια. Με λίγα λόγια, αν κάτι έπρεπε
να συμβεί για να διαχειριστούμε την κρίση, δεν έγινε τίποτα
απολύτως. Παρά μόνο κάτι συνωμοτικά, παρασκήνια και
ανταλλαγή μηνυμάτων στο viber. Και αν κάτι πρέπει επίσης
να εξάξουμε ως συμπέρασμα.. είναι ακριβώς ότι η σοβαρότητα
δυστυχώς απουσιάζει. Και αν κανείς την αξιολογούσε με
αριθμούς… θα κατέληγε στο μηδέν.

Ειλικρινείς
προθέσεις
Κανείς δεν διαφωνεί πως πάνω απ’ όλα
είναι η ασφάλεια της υγείας των ποδοσφαιριστών και γενικότερα όλων των ανθρώπων
του χώρου. Κανείς δεν θα μπορούσε με βεβαιότητα να εκτιμήσει, πως σε περίπτωση
επανεκκίνησης του πρωταθλήματος, όλα
θα εξελίσσονταν ομαλά. Την ίδια ώρα όμως,
Του
κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει, πως
ΓΙΩΡΓΟΥ
(δυστυχώς) δεν καταβλήθηκε προσπάθεια,
ΛΟΓΙΔΗ
με ειλικρινείς τις προθέσεις, για το ενδεχόμενο να ξαναπαίξουμε ποδόσφαιρο. Η υγεία πάνω απ’
όλα, αλλά το αίτημα οριστικής διακοπής από κάποιους,
λίγες μόνο μέρες μετά την αρχή του κακού στη χώρα μας
και πριν ακόμη διαφανεί το μέγεθος του προβλήματος, πριν
ακόμη γίνουν οι πρώτοι υπολογισμοί, πριν καν συζητηθούν
εναλλακτικοί τρόποι και χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης
της φετινής περιόδου, αποδεικνύει πως η ασφάλεια της
υγείας ήταν η πρόφαση και το απόλυτο άλλοθι.
Κάποιοι φάνηκαν πιο ειλικρινείς, παραδεχόμενοι πως
το οικονομικό ήταν η αιτία, ωστόσο, κανείς απ’ αυτούς δεν
θέλησε και ούτε μπόρεσε, με στοιχεία και αριθμούς να
πείσει, πως η «καθαρή» ζημιά, συνέπεια των επιπτώσεων
της πανδημίας, είναι αυτή που ευθύνεται και όχι ο συνδυασμός
με την οικονομική πολιτική των πολλών τελευταίων χρόνων,
την πολιτική των ελλειμματικών προϋπολογισμών. Κάποιοι
έμειναν και εκτεθειμένοι, επικαλούμενοι ζημιές από «πάγωμα»
δόσεων τηλεοπτικών συμβολαίων, τη στιγμή που καμιά
συνδρομητική πλατφόρμα δεν εξέφρασε πρόθεση να μην
πληρώσει, αν το πρωτάθλημα συνεχισθεί και ενώ πολλά
από τα σωματεία έχουν ήδη προεισπράξει δόσεις της επόμενης χρονιάς!
Κανείς δεν μπορεί να μιλήσει για ειλικρινείς προθέσεις,
όλων όσοι έσπευσαν, κάποιοι μάλιστα από τα μέσα του περασμένου Μάρτη, να υποστηρίξουν απόφαση οριστικής
διακοπής. Αν υπήρχαν τέτοιες ειλικρινείς προθέσεις, αν η
υγεία ήταν αυτό που αποτελούσε προτεραιότητα, δεν θα
μπαίναμε από τόσο νωρίς σε συζητήσεις – διαφωνίες, για
αύξηση ομάδων (μέχρι και 16!), για το αν θα ισχύσει άνοδος
και όχι υποβιβασμός, αναλόγως του τι συμφέρει, για το πώς
και ποια κριτήρια πρέπει να καθορίσουν τις θέσεις για τις
ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Στο τέλος αυτής της κατάστασης και σε μια περίοδο που
η αξιοπιστία του κυπριακού ποδοσφαίρου βρισκόταν στο
ναδίρ, το μόνο βέβαιο είναι πως πέρα από την πραγματική
ζημιά – συνέπεια της πανδημίας, οι χειρισμοί των ανθρώπων
του κυπριακού ποδοσφαίρου, επιβεβαίωσαν την από καιρού
απόφαση της πλειοψηφίας των κύπριων φιλάθλων, οι οποίοι
έχουν γυρίσει την πλάτη στο άθλημα…
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Μεταβολές εβδομάδας
X.A.K.
-1,50%

X.A.
-3,85%

Dow Jones

Nasdaq

Nikkei

Dax

FTSE 100

2,09%

5,63%

1,23%

-3,14%

0,59%

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Συγχώνευση
39 δισ. αλλάζει
τα δεδομένα
στη Βρετανία
Σελ. 10

Πετρέλαιο

€/$

21,39%

-1,20%

Η στήριξη κόστισε ακριβά στο κράτος

ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑΙ
ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΟ

Ποντάρει στο επιτυχές άνοιγμα των επιχειρήσεων και για ανάκαμψη των δημοσίων οικονομικών
Στο 116,8% αναμένεται να φθάσει
το 2020 το δημόσιο χρέος της Κύπρου, λόγω του δανεισμού για να
στηριχθεί η οικονομία. Το κόστος
στα δημόσια οικονομικά από τα
πακέτα στήριξης ανέρχεται στα
1,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την

τριμηνία μέχρι και τον Ιούνιο. Το
Υπουργείο Οικονομικών προβλέπει μείωση του πραγματικού ΑΕΠ
κατά 7% το 2020 και μία περίοδο
ανάκαμψης της οικονομίας στους
τελευταίους 5 μήνες του έτους.
Ωστόσο, προβλέπει ισχυρή ανά-

πτυξη 6% το 2021 και αναμένει
ότι θα καλύψει κατά πολύ τη ζημιά
που υπέστη το 2020. Η Κύπρος
ποντάρει σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς και αναμένει
να ανακάμψουν. Για τη στήριξη
εργαζομένων το κράτος θα δώσει

700 εκατ. ευρώ. Για την υγεία
αποδέσμευσε 100 εκατ. ευρώ από
τα τέλη Μαρτίου. Από την αναστολή του ΦΠΑ χάνει περίπου
100 εκατ. ευρώ το μήνα, ενώ θα
χάσει 100 εκατ. ευρώ και από την
αναστολή των εισφορών του Γε-

Χειρόφρενο τράβηξαν οι πωλήσεις αυτοκινήτων
Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας
ΤΗΛ: 22 056 300. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΣΥ. Για τη στήριξη του τουρισμού
αντιστοιχούν 11 εκατ. ευρώ, το
κονδύλι που αντιστοιχεί σε εγγυήσεις προς τους ξενοδόχους
για προκρατήσεις, και για τα αεροδρόμια φτάνουν συνδυαστικά
τα 90 εκατομμύρια ευρώ. Σελ.3

Πλάνο για
εξοικονόμηση
368,5 εκατ.
Αναστολή κάποιων έργων
«Ασκήσεις επί χάρτου» για εξοικονόμηση 368,5 εκατ. ευρώ κάνει το
υπ. Οικονομικών. Το πλάνο της εξοικονόμησης δεν αφορά σε μείωση
μισθών, συντάξεων, κοινωνικών
παροχών και αναπτυξιακών έργων.
Κάποια κατασκευαστικά έργα όπως
το νέο κτήριο της Βουλής και ο δρόμος Πόλης Χρυσοχούς - Πάφου μπορεί να περιμένουν. Σελ. 4

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

Eσοδα 1,2 τρισ. δολ. θα
χάσει φέτος ο τουρισμός
Πρωτοφανή καταστροφή, τη μεγαλύτερη

που έχει γνωρίσει ο κλάδος από το 1950,
έχουν προκαλέσει στον παγκόσμιο τουρισμό η πανδημία του κορωνοϊού και τα μέτρα κοινωνικού αποκλεισμού. Η οικονομική
ζημία εκτιμάται να κυμανθεί μεταξύ 910
δισ. και 1,2 τρισ. δολάρια. Σελ. 11

Αναζητείται
φόρμουλα για
τα εστιατόρια
Πιθανόν να ανοίξουν ενωρίτερα

ΕΛΛΑΔΑ

Αναζητούν ακίνητα και
σε περίοδο καραντίνας
Το 85% των υποψήφιων αγοραστών ή ενοι-

κιαστών κατοικιών στην Ελλάδα, ανησυχεί
αλλά δεν προτίθεται να καθυστερήσει ή
ακόμα και να ακυρώσει τις αποφάσεις του
λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, σύμφωνα με έρευνα του δικτύου ηλεκτρονικών
αγγελιών ακινήτων Spitogatos.gr. Σελ. 12

Απόδοση δεκαετών
ομολόγων
Απόδοση

Εβδομαδιαία
αλλαγή

Κύπρος

1,99%

0,08%

Γερμανία

-0,55%

-0,05%

Γαλλία

0,03%

-0,08%

Ιταλία

1,91%

0,16%

Ισπανία

0,81%

0,02%

Ιρλανδία

0,12%

0,00%

Ελλάδα

2,13%

0,00%

Ην. Βασίλειο

0,23%

-0,05%

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

Η πανδημία ήλθε ως η κατακλείδα μιας μακράς πτωτικής πορείας του κλάδου του αυτοκινήτου, ο οποίος βρισκόταν σε σημείο καμπής και
μετασχηματισμού, προκειμένου να αντεπεξέλθει στα νέα δεδομένα. Η κερδοφορία του κατρακυλάει και η ζήτηση συρρικνώνεται περισσότερο.
Κατακόρυφη πτώση 49% σημείωσαν τον Μάρτιο οι πωλήσεις στις ΗΠΑ και 52% στην ΕΕ. Σελ. 9

Τη φόρμουλα για επαναλειτουργία
των εστιατορίων αναζητεί η κυβέρνηση. Εστιατόρια και καφετέριες
αναμένεται ν’ ανοίξουν στις 21
Μαΐου, αλλά η εξυπηρέτηση θα γίνεται μόνο σε εξωτερικούς χώρους.
Από τις 9 Ιουνίου θα μπορούν να
λειτουργήσουν πλήρως. Ωστόσο,
δεν αποκλείεται λόγω των θετικών
επιδημιολογικών δεδομένων να
λειτουργήσουν ενωρίτερα. Σελ. 6

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

Quo vadis Europa - μια οικονομική οπτική
Στην παρούσα φάση η κριτική για
την ΕΕ εντείνεται. Ειδικότερα, γίνεται αναφορά σε έλλειψη αλληλεγγύης προς τις αδύναμες χώρες
καθώς και σε ανεπάρκεια συντονισμού που αφορά την αντιμετώπιση του κορωνοϊού. Σε κάποια
σημεία, η κριτική είναι βάσιμη και
πρέπει να αποτελέσει τροφή συζήτησης για την περαιτέρω πορεία.
Η αρχική αντίδραση των κρατών
μελών να αναζητήσουν άμεσες λύσεις σε εθνικό επίπεδο ήταν κατανοητή, όμως γρήγορα διαφάνηκε
η αναποτελεσματικότητα τέτοιων
προσεγγίσεων.
H EE, παρά τις όποιες αδυναμίες,
έδρασε αποτελεσματικά. Ιδιαίτερα
η παρέμβαση της ΕΚΤ απέτρεψε
μια ακόμη βαθύτερη οικονομική
κρίση, επιτρέποντας στις Κυβερνήσεις της Ευρωζώνης να εξασφαλίσουν δανεισμό με σχετικά ευνοϊκούς όρους και να καλύψουν τις

άμεσες ανάγκες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και στήριξης της
απασχόλησης, όπως επίσης να συγκρατήσουν τα εισοδήματα.
Περαιτέρω, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε σε σειρά δράσεων συνολικού ύψους περίπου
€500 δισ. προς όφελος των κρατών
μελών, ενισχύοντας το κλίμα εμπιστοσύνης στις αγορές, που αποτελεί καθοριστικό παράγοντα υπό
τις παρούσες συνθήκες.
‘Ολα τα στοιχεία καταδεικνύουν
ότι η σημερινή κρίση θα είναι βαθύτερη και πιο παρατεταμένη από
τις αρχικές εκτιμήσεις και ότι θα
επηρεάσει σε μεγαλύτερο βαθμό
τις χώρες του νότου. Για το λόγο
αυτό, τα επόμενα χρόνια θα απαιτηθούν γενναιόδωρες συμπληρωματικές ενέργειες για να αποτραπεί
η οικονομική και κοινωνική κρίση
και να περιοριστούν ζητήματα
βιωσιμότητας του δημόσιου και

ιδιωτικού χρέους. Ήδη στο επίπεδο
της ΕΕ υπάρχει συμφωνία αρχών
για τη δημιουργία ενός ταμείου
ανάκαμψης, τύπου “Marshall
Plan”. Ουσιαστικής σημασίας είναι
το μέγεθος της παρέμβασης και
η ποιότητα των δράσεων μέσω
του συγκεκριμένου ταμείου. Ειδικοί
αποτιμούν ότι θα απαιτηθούν συμπληρωματικά κονδύλια πέραν των
€500 δισ., ανεβάζοντας τις συνολικές κοινοτικές παρεμβάσεις σε
ποσό πέραν του €1 τρισ. Δεδομένου ότι κάποιες χώρες αντιμετωπίζουν ήδη θέμα υπέρμετρου δημόσιου χρέους, σημαντικό μέρος
πρέπει να διοχετευθεί σε αυτές
ως βοήθεια.
Εξίσου κρίσιμης σημασίας είναι
οι δράσεις να επικεντρωθούν στους
τομείς οι οποίοι διασφαλίζουν βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο. Το μέλλον της ΕΕ θα κριθεί στους νευραλγικούς τομείς της έρευνας, και-
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νοτομίας, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και κλιματικής αλλαγής. Επιπλέον, σημαντικά κονδύλια θα
απαιτηθούν στους τομείς της υγείας
και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Άλλοι τομείς, ιδιαίτερης σημασίας
για την Κύπρο, που χρήζουν στήριξης / αναδιάρθρωσης είναι ο αειφόρος τουρισμός και οι αερομεταφορές.
Πρόδηλα σε αυτούς τους τομείς
θα χρειαστούμε περισσότερη και
πιο αποτελεσματική Ευρώπη, όπως
και έξυπνη παρέμβαση του κράτους
για στήριξη δράσεων του ιδιωτικού
τομέα. Θα απαιτηθεί επίσης διεθνής
συνεργασία στην οποία η ΕΕ πρέπει
να συνεχίσει να πρωτοστατεί.
Η πρόσφατη απόφαση του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου που αφορά το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης δικαιολογημένα δημιουργεί ανησυχίες για την
αποτελεσματικότητα των μελλον-

τικών παρεμβάσεων της ΕΚΤ. Εντούτοις, οι μέχρι τώρα περιορισμένες επιπτώσεις στις αγορές δείχνουν
ότι η νέα αυτή πρόκληση φαίνεται
να είναι διαχειρίσιμη.
Συμπερασματικά, η ΕΕ έχει διαδραματίσει ένα θετικό ρόλο στην
αντιμετώπιση των συνεπειών της
πρωτόγνωρης οικονομικής κρίσης,
παρά τις όποιες δικαιολογημένες
κριτικές για ορισμένες πτυχές της
παρέμβασής της. Τα επόμενα χρόνια ό ρόλος της θα πρέπει να είναι
ακόμη πιο ουσιαστικός. Το πνεύμα
της ενωμένης Ευρώπης μπορεί να
βγει ενδυναμωμένο από τη σημερινή κρίση.

Ο Ανδρέας Χαραλάμπους είναι οικονομολόγος και πρώην διευθυντής στο
Υπουργείο Οικονομικών.
Ο Όμηρος Πισσαρίδης είναι διευθύνων
σύμβουλος της Pricewaterhouse Coopers Investment Services.
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Εργασιακή πανδημία
και επιβράδυνση
της οικονομίας
Η επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας από τις επιπτώσεις της
COVID-19 κυμαίνεται μεταξύ 35%(ΟΟΣΑ), -18,6% (Uni Credit)
και -6% (ΗΒC), ενώ στη χώρα μας
η ύφεση είναι δυνατόν να αγγίξει
το -10% σε ετήσια βάση. Η υποχώρηση του δείκτη οικονομικού κλίματος για τον μήνα Μάρτιο ήταν
στις 109,4 μονάδες έναντι 113,2
μονάδων τον προηγούμενο μήνα,
με την καταναλωτική εμπιστοσύνη
επιπλέον να δέχεται καθίζηση για
τον ίδιο μήνα στις -16,5 μονάδες
έναντι -4,8 του Φεβρουαρίου. Και
οι δύο δείκτες προοιωνίζονται αρνητικές προβλέψεις σε βάθος χρόνου και στο σύνολο των κλάδων
της οικονομίας. Δίχως κανείς να







Mισό δισεκατομμύριο
άνθρωποι σε όλο τον
πλανήτη είναι πιθανό να
οδηγηθούν σε συνθήκες φτώχειας.
είναι βέβαιος όσον αφορά την ασφάλεια τυχόν προβλέψεων, μιας και
ούτως ή άλλως πρόκειται για προβλέψεις, σχετικά με την εξέλιξη
τόσο την υγειονομική όσο και την
οικονομική, είναι ωστόσο πιθανό
η βαρύτητα αυτής της κρίσης να
είναι έτι περαιτέρω χειρότερη της
χρηματοπιστωτικής κρίσης 20082015.
Οι σημαντικές επιπτώσεις όμως
στον κόσμο της εργασίας είναι
εφιαλτικές, όπου σύμφωνα με προκαταρκτικές προβλέψεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας αναμένεται σε περίπτωση πτώσης κατά
8% του ΑΕΠ αύξηση κατά 25 εκατομμύρια των ανέργων μέχρι και
το δυσμενές σενάριο απώλειας 1,25
δισ. θέσεων εργασίας, δηλαδή του
1/3 των εργαζομένων παγκοσμίως,
που ανέρχονται σήμερα σε 3,3 δισ.
Οι προβλέψεις για τη χώρα μας μιλούν για σταδιακή εκτίναξη της
ανεργίας στο 30%, καθώς τα αποτελέσματα της βαριάς ύφεσης θα
ακολουθούν τους πλέον δυναμικά
συμμετέχοντες κλάδους της οικονομίας στο ΑΕΠ, π.χ. τουρισμός,
εμπόριο, κατασκευές, για αρκετό
χρονικό διάστημα.
Η ανησυχία, βεβαίως, έγκειται
ότι πλέον της απώλειας εργασίας
προκύπτει μείωση του πρωτογενούς
εισοδήματος, που σημαίνει χαμηλή
κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών λόγω εισοδηματικής απίσχνασης.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις επίσης

για το 2020 του Διεθνούς Γραφείου
Εργασίας (International Labour
Organization) οι εργαζόμενοι σε
όλο τον κόσμο είναι δυνατό να χάσουν, στην περίπτωση χαμηλής
εκτίμησης, 860 δισ. δολάρια εισοδήματος, ενώ στην περίπτωση υψηλού εκτίμησης οι απώλειες υπολογίζονται σε 3,4 τρισ. δολάρια εισοδήματος. Από την άλλη, μισό δισεκατομμύριο άνθρωποι είναι πιθανό να οδηγηθούν σε συνθήκες
φτώχειας (υπολογιζόμενης απώλειας τουλάχιστον -20% του εισοδήματός τους).
Η κατανομή αυτών των πληθυσμών σύμφωνα με την ερευνητική
πηγή Oxfam έχει ως εξής: Ευρώπη
και Kεντρική Ασία 30,5 εκατ. άνθρωποι, Μ. Ανατολή και Β. Αφρική
44,9 εκατ. άνθρωποι, υποσαχάρια
Αφρική 44,6 εκατ., Λ. Αμερική και
Καραϊβική 54,3 εκατ., Ν. Ασία 128,8
εκατ. και Α. Ασία - Ειρηνικός 239,8
εκατομμύρια. Σημειωτέον ότι το
επίπεδο φτώχειας ορίζεται για εισόδημα κάτω των 5,50 δολ. ημερησίως. Είναι βέβαιο ότι, με το δεδομένο της διαφορετικότητας της
παρούσας κρίσης από κάθε προηγούμενη, ο ρόλος του κράτους
καθίσταται καθοριστικός όχι μόνο
για το κρίσιμο μεσοδιάστημα μέχρι
τα τέλη του 2020 αλλά και στη συνέχεια με τις επιθετικές πολιτικές
που θα εφαρμόσει εάν θέλουμε να
κάνουμε πράξη την εκτίναξη της
οικονομίας, τύπου V, την επόμενη
μέρα.
Η επιτυχημένη διαχείριση της
υγειονομικής κρίσης από την κυβέρνηση αφήνει μια σημαντική
παρακαταθήκη που «γεννάει» προσδοκίες όσον αφορά την πλήρη άρση
των «ανόητων» πολλές φορές γραφειοκρατικών, πολεοδομικών εμποδίων π.χ. στην έγκριση και υλοποίηση μιας επένδυσης, καθώς δεν
υπάρχουν πλέον περιθώρια να περιμένει κανείς, καθώς η ανεργία
θα «φουντώνει» καθημερινά και ο
μόνος πυλώνας που μπορεί να στηρίζεται το ΑΕΠ είναι οι επενδύσεις,
αφού οι εξαγωγές και η κατανάλωση
θα πάρει χρόνο μέχρι να αναρρώσουν.
Οπως σωστά ξεκαθάρισε ο Ελληνας πρωθυπουργός, η ύφεση φέτος θα είναι μεγάλη, αλλά η ανάκαμψη θα είναι μεγαλύτερη το
2021. Η διαφορά είναι ότι υπάρχει
αυτή τη φορά ένα μεγάλο απόθεμα,
που είναι η αξιοπιστία της χώρας.

Το άνοιγμα των σχολείων με τον τρόπο που δρομολογείται τους αφήνει όλους μερικώς ανικανοποίητους.

Βάζει δύσκολα
η γερμανική δικαιοσύνη

Νέο πακέτο που στηρίζεται σε τρεις πυλώνες

Εν μέρει παραβίαση των κανόνων του Συντάγ-

προωθεί η κυβέρνηση, και στο οποίο περιλαμβάνονται, η απευθείας στήριξη των πολύ μικρών επιχειρήσεων, η παραχώρηση κρατικών
εγγυήσεων προς τις τράπεζες για δανειοδότηση
μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων και
τέλος, η παροχή κινήτρων προς τους ιδιοκτήτες
ακινήτων έτσι ώστε να αποδεχθούν από 3050% μείωση των ενοικίων που εισπράττουν
από πρόσωπα που πλήττονται από τον κορωνοϊό. Το πακέτο αυτό στοχεύει στον επιχειρηματικό κόσμο προσφέροντας κίνητρα για επαναδραστηριοποίηση. Επίσης, οι επιχειρήσεις επωφελούνται και από το σχέδιο αναστολής δόσεων
που ανακοινώθηκε αμέσως μετά την επιβολή
του lockdown.

ματος αποφάσισε η γερμανική δικαιοσύνη εξετάζοντας το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης
που εφαρμόζει η ΕΚΤ από το 2015. Η απόφαση
καλεί τη γερμανική κεντρική τράπεζα να σταματήσει τη διενέργεια αγορών γερμανικών ομολόγων ως μέρος τους προγράμματος ποσοτικής
χαλάρωσης που εφαρμόζει η ΕΚΤ. Η απόφαση
δύναται να διαφοροποιηθεί εφόσον η ΕΚΤ δώσει σε περίοδο τριών μηνών πειστικές απαντήσεις για την αναγκαιότητα του μέτρου. Το μπαλάκι τώρα βρίσκεται στην ΕΚΤ, η οποία θα πρέπει να λάβει εκ νέου απόφαση ότι το πρόγραμμα που ακολουθεί δεν έχει δυσανάλογες του
οφέλους οικονομικές επιπτώσεις. Σε αντίθετη

Κριστίν Λαγκάρντ για τη συνέχιση του προγράμματος αγοράς ομολόγων. Η επικεφαλής
του ΔΝΤ σημείωσε ότι σε αυτήν την ύφεση οι
κεντρικές τράπεζες και εθνικές αρχές πρέπει
να χρησιμοποιήσουν όλα τα εργαλεία που
έχουν στη διάθεσή τους. Από την πλευρά της,
η επικεφαλής της ΕΚΤ σημείωσε ότι «θα πρέπει να εφαρμόσουμε όλες τις διαθέσιμες πολιτικές για την αντιμετώπιση αυτού του σοκ».
Η στήριξη ήρθε σε μια στιγμή που η εφαρμογή του «what ever it takes» έτυχε δικαστικής
απόρριψης στη Γερμανία από το συνταγματικό
δικαστήριο της χώρας, το οποίο αποφάσισε
μάλιστα να δώσει διορία τρεις μήνες στην κ.
Λαγκάρντ για να δικαιολογήσει τις αγορές
ομολόγων που διενεργεί όλον αυτόν τον καιρό η ΕΚΤ στο πλαίσιο του προγράμματος νομισματικής πολιτικής.

* Ο κ. Αντώνης Ζαΐρης είναι
αναπληρωτής αντιπρόεδρος ΣΕΛΠΕ,
επίκ. καθηγητής Διοίκησης
Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου
Νεάπολις, Πάφος, Κύπρος.

••••

Σαγκάης.
να έχουν κλείσει ραντεβού εκ των
προτέρων και να έχουν δηλώσει ποιες
εγκαταστάσεις και παιχνίδια επιθυμούν να επισκεφθούν. Αυτό σημαίνει
ότι οι επισκέπτες θα μπορούν να εισέλθουν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες με το εισιτήριό τους, ενώ ακόμη και οι κάτοχοι ετήσιων εισιτηρίων
διαρκείας θα πρέπει να κλείσουν
ραντεβού.Για να εισέλθουν στο πάρκο, οι επισκέπτες θα πρέπει να φορούν
μάσκα, με την Ντίσνεϊ να προσφέρει
τέτοιες μάσκες με τη μορφή του
«μπέιμπι Γιόντα», του ήρωα της ταινίας φαντασίας «Μαύρος Πάνθηρας»,
του αρκούδου Γουίνι και βέβαια του
εμβληματικού ποντικού Μίκι Μάους.
REUTERS

Τιμή Ασφαλείας
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

περίπτωση η Bundesbank όχι μόνον θα αναγκαστεί να σταματήσει τις αγορές ομολόγων, αλλά
επιπλέον θα πρέπει να πουλήσει στην αγορά
όλα τα ομόλογα που έχει συσσωρεύσει μέχρι
σήμερα μέσω του προγράμματος. Η απόφαση
δεν θεωρείται ουσιώδης αλλά έχει περισσότερο σημειολογικό χαρακτήρα αν και πραγματικά,
οι αγορές την υποδέχθηκαν με επιφυλάξεις που
συνοδεύθηκαν από ρευστοποιήσεις έναντι του
ευρωπαϊκού νομίσματος.

••••
Σενάρια επί χάρτου
Σχέδιο προς υλοποίηση, όταν δοθεί το πράσινο

φως, για άνοιγμα των αεροδρομίων ετοιμάζει η
κυβέρνηση, ως απαραίτητη προϋπόθεση επανεκκίνησης της τουριστικής βιομηχανίας. Την
ίδια στιγμή ο αρμόδιος υφυπουργός ξεκαθαρίζει ποια θα είναι η στόχευση σε αυτήν την κουτσουρεμένη, όπως πάει να εξελιχθεί, τουριστική περίοδο. Σύμφωνα με τον κ. Περδίο, η προσοχή θα στραφεί στις γειτονικές μας χώρες ενδεχομένως λόγω της μικρής διάρκειας των πτήσεων, οι οποίες δυνατόν να περιληφθούν στο
πρώτο κύμα χαλαρώσεων. Ήδη οι παραδοσιακές αγορές καταγράφουν μεγάλες απώλειες
που φαίνεται ότι δεν είναι αναστρέψιμες. Όπως
και να έχει, η προσοχή φέτος θα δοθεί στον
εσωτερικό τουρισμό αφού οι δυσκολίες στις
πτήσεις όταν θα ξεκινήσουν πολύ πιθανόν θα
«καθηλώσουν» στην Κύπρο πολλούς παραδοσιακούς ταξιδιώτες κατά τη καλοκαιρινή περίοδο.

••••
Απορία
Οι κρατικές επενδύσεις είναι απαραίτητες για

στήριξη του κατασκευαστικού κλάδου και αυτό
είναι διαχρονικά ορθό και απόλυτα κατανοητό
να ζητείται από τους επαγγελματίες του κλάδου. Το ερώτημα είναι εάν η συγκυρία, μετά
από τρία πακέτα στήριξης, το αντέχει.

Το μυστηριώδες σύνδρομο στα παιδιά
Της PAM BELLUCK
THE NEW YORK TIMES

Επισκέπτες στην Ντίσνεϊλαντ της

H ΛEΞH

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Αναμενόμενη στήριξη από το ΔΝΤ έλαβε η

Ανοίγει η Ντίσνεϊλαντ Σαγκάης
ΣΑΓΚΑΗ. Τον Μάρτιο, τα πάρκα αναψυχής της Ντίσνεϊ σε όλο τον κόσμο
διέκοψαν τη λειτουργία τους εξαιτίας
της πανδημίας. Την Τρίτη, όμως, η
εταιρεία ανακοίνωσε την επανέναρξη
λειτουργίας της Ντίσνεϊλαντ στη
Σαγκάη στις 11 Μαΐου, υπό νέα αυστηρά μέτρα ασφαλείας. «Συνειδητοποιούμε ότι οι επισκέπτες επιθυμούσαν διακαώς να επιστρέψουν
στη Ντίσνεϊλαντ στη Σαγκάη και οι
υπάλληλοί μας είναι ενθουσιασμένοι
που θα τους υποδεχθούν», είπε ο
Μπομπ Τσάπεκ, εκτελεστικός διευθυντής της Walt Disney Company.
«Καθώς το πάρκο ανοίγει και πάλι,
με σημαντικά ενισχυμένα τα μέτρα
υγειονομικής ασφάλειας για εργαζομένους και επισκέπτες, οι πελάτες
μας θα διαπιστώσουν ότι η Ντίσνεϊλαντ στη Σαγκάη είναι εξίσου μαγική
όσο ποτέ», ανέφερε σε συνέντευξή
του στην εφημερίδα Washington
Post ο κ. Τσάπεκ. Οι πύλες του «πιο
ευτυχισμένου μέρους στον κόσμο»
–όπως διαφημίζει τον εαυτό της η
Ντίσνεϊλαντ– θα ανοίξουν με νέο κανονισμό για εργαζομένους και επισκέπτες. Η είσοδος στις εγκαταστάσεις θα γίνεται «κλιμακωτά», έτσι
ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός
που αποτελούσε μέχρι τώρα «σήμα
κατατεθέν» κάθε πάρκου Ντίσνεϊ
στον κόσμο. Οι τουρίστες θα πρέπει

Κίνητρα
επαναδραστηριοποίησης

••••
Αναμενόμενη στήριξη

REUTERS
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Τα παιδιά δεν βρέθηκαν στο στόχαστρο της COVID-19 και τα περισσότερα που προσβλήθηκαν
από τον κορωνοϊό εμφάνισαν
ήπια συμπτώματα. Ωστόσο, σε
Ευρώπη και ΗΠΑ καταγράφεται
ένα πολύ ανησυχητικό φαινόμενο,
που συχνά οδηγεί τους μικρούς
ασθενείς στις ΜΕΘ. Το «παιδιατρικό πολυσυστημικό φλεγμονώδες σύνδρομο», όπως ονομάζεται,
είναι τόσο νέο που οι ειδικοί αδυνατούν τα απαντήσουν στον λόγο
και στον τρόπο που ταλαιπωρεί
τους ανηλίκους.
Τα συμπτώματά του είναι ο
πυρετός, το δερματικό εξάνθημα,
τα κόκκινα μάτια, οι πρησμένοι
λεμφαδένες και το οξύ κοιλιακό
άλγος. Παρότι το νέο σύνδρομο
έχει πολλές ομοιότητες με τη σπάνια νόσο Καβασάκι, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι διαφέρει από αυτήν. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, παρατηρείται έντονη φλεγμονή σε όλο το σώμα, που μπορεί
να επηρεάσει την καρδιά. Ωστόσο,
ο δρ Στίβεν Κέρνι, καθηγητής
παιδιατρικής εντατικολογίας στο
πανεπιστήμιο Κολούμπια, εξηγεί








Εχει πολλές ομοιότητες με τη σπάνια νόσο
Καβασάκι, αλλά οι
ειδικοί επισημαίνουν
ότι διαφέρει από
αυτήν.
ότι ο τρόπος που το νέο σύνδρομο
επηρεάζει την καρδιά είναι διαφορετικός. Το Καβασάκι προκαλεί
την εμφάνιση ανευρυσμάτων,
εφόσον παραμείνει χωρίς θεραπεία. Αντιθέτως, το νέο σύνδρομο
προκαλεί φλεγμονή στις στεφανιαίες αρτηρίες και σε άλλα αιμοφόρα αγγεία. Επίσης, το νέο
σύνδρομο προκάλεσε σε πολλά
παιδιά «τοξικό σοκ» που χαρακτηρίζεται από επικίνδυνη υπόταση και αδυναμία θρέψης και
οξυγόνωσης των οργάνων.
Μέχρι στιγμής, το νέο σύνδρομο έχει προκαλέσει μόνο έναν
θάνατο στη Βρετανία, σύμφωνα
με μελέτη που δημοσιεύθηκε στην
επιθεώρηση Lancet. Επίσης, οι
ειδικοί δεν γνωρίζουν τη συχνότητα με την οποία εμφανίζεται,

Ο 8χρονος Τζέιντεν Χάντοβαρ

εισήχθη σε νοσοκομείο της Νέας
Υόρκης με το μυστηριώδες
σύνδρομο, που φέρεται ότι
σχετίζεται με τον κορωνοϊό.

αλλά μέχρι τώρα φαίνεται να πλήττει έναν μικρό αριθμό παιδιών.
Στα νοσοκομεία της Νέας Υόρκης
νοσηλεύονται 64 παιδιά, όλων
των ηλικιών, νεογνά αλλά και μεγαλύτεροι έφηβοι, ενώ τουλάχιστον πενήντα κρούσματα έχουν
διαγνωστεί σε Βρετανία, Ιταλία,
Γαλλία, Ισπανία και Ελβετία.
Πολλά από τα παιδιά που νόσησαν, βρέθηκαν θετικά στον
νέο κορωνοϊό όταν εμφάνισαν
συμπτώματα ή είχαν αντισώματα
που υποδεικνύουν ότι είχαν νοσήσει πριν από καιρό. Οι θεραπείες του συνδρόμου περιλαμβάνουν τη χορήγηση στεροειδών,
ενδοφλέβιας ανοσοσφαιρίνης,
υψηλής δόσης ασπιρίνης και αντιβιοτικών, όπως και χορήγηση
οξυγόνου. Τα περισσότερα παιδιά
που το εμφάνισαν ήταν υγιή, ενώ
δεν φαίνεται να υπάρχει κληρονομική προδιάθεση για αυτό.
Οπως επισημαίνει η παιδίατρος
δρ Κέιτ Σάφερ, αν ένα παιδί εμφανίσει συμπτώματα, οι γονείς
πρέπει άμεσα να επικοινωνήσουν
με τον γιατρό τους και να μη θεωρήσουν ότι τα εξανθήματα, ο
πυρετός ή ο πόνος στην κοιλιά
είναι ενδείξεις κάποιας παιδικής
ασθένειας.

ΤΟ ΘΕΜΑ
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Τα πακέτα στήριξης
και το κόστος
στα δημοσιονομικά

Το ΥΠΟΙΚ βλέπει να φτάνει το δημόσιο χρέος στο 116,8% το
2020 – Με 1,3 δισ. ευρώ επιβαρύνθηκαν τα κρατικά ταμεία
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Το δημόσιο χρέος τη Κύπρου αναμένεται να φτάσει στο 116,8% το 2020
από τον εσωτερικό και το διεθνή δανεισμό που έλαβε ώστε να είναι εις
θέση να στηρίξει την οικονομία με
τα πακέτα στήριξής της που φτάνουν
τα 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την
τριμηνία μέχρι και τον Ιούνιο. Την
ίδια ώρα, το Υπουργείο Οικονομικών,
βάσει του προγράμματος σταθερότητας που υπέβαλε στην Κομισιόν,
προβλέπει μείωση του πραγματικού
ΑΕΠ κατά 7% το 2020 και μία περίοδο
ανάκαμψης της οικονομίας στους
τελευταίους 5 μήνες του τρέχοντος
έτους. Ωστόσο, προβλέπει ισχυρή
ανάπτυξη 6% το 2021 όπου και θα
καλύψει κατά πολύ τη ζημιά που
υπέστη το 2020 λόγω της πανδημίας
του κορωνοϊού και του «lockdown»,
που φρέναρε το γρανάζι της οικονομίας για 50 ημέρες. Η Κύπρος,
μπαίνοντας πλέον στη δεύτερη φάση,
ποντάρει σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς και αναμένει να ανακάμψουν. Δειλά - δειλά θα προσπαθήσει να ανοίξει στους επόμενους
μήνες και ο τουρισμός, ωστόσο είναι
ένα δύσκολο εγχείρημα. Εντός της
εβδομάδας ανακοινώθηκε πως ο
αριθμός των τουριστών διεθνώς μπορεί να μειωθεί κατά 60% έως 80%
το 2020 λόγω των επιπτώσεων του
νέου κορωνοϊού, βάσει έρευνας του

Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού
(UNWTO). Ο κλάδος έχει χάσει έτσι
74 δισ. ευρώ τους τρεις πρώτους μήνες του έτους και συνολικά οι απώλειες σε έσοδα μπορεί να φθάσουν
τα 843 δισ. ευρώ έως και 1,11 τρισ.
ευρώ παγκοσμίως. Και η Κύπρος δεν
γίνεται φυσικά να μην επηρεαστεί.
Παρά όμως τις εκτιμήσεις που δείχνουν πως η οικονομία για το 2020







Ο τουριστικός κλάδος
έχει χάσει έτσι 74 δισ.
ευρώ τους τρεις πρώτους μήνες του έτους
και συνολικά οι απώλειες σε έσοδα μπορεί να
φθάσουν τα 843 δισ. ευρώ έως και 1,11 τρισ. ευρώ παγκοσμίως.
είναι μαθηματικώς επιβεβαιωμένο
πως θα πιεστεί και με τον Υπουργό
Οικονομικών να δηλώνει εντός της
εβδομάδας ότι το 2020 θα υπάρξει
μια πιο βαθιά ύφεση από αυτή του
2013 και με μεγαλύτερη αβεβαιότητα,
την Πέμπτη πάρθηκε η απόφαση
να δοθούν 100 – 150 εκατ. ευρώ στις
πολύ μικρές επιχειρήσεις για τη στή-

ριξη της ρευστότητάς τους. Το κράτος
θέλησε λοιπόν βάσει των οικονομικών του δυνατοτήτων (η Κύπρος
δεν είναι Γερμανία ή Ολλανδία) να
επιδοτήσει τις μικρές επιχειρήσεις
που έχουν προσωπικό έως 10 άτομα
και τους αυτοτελώς εργαζομένους
που έχουν αιτηθεί είτε μερική, είτε
πλήρη αναστολή εργασιών. Βάσει
των εξαγγελθέντων, προβλέπεται
χορηγία στις μικρές επιχειρήσεις
και αυτοτελώς εργαζομένους σε επιχειρήσεις σε πλήρη αναστολή εργασιών μέχρι την 3η Μαΐου 2.625
ευρώ, σε επιχειρήσεις που συνεχίζουν
να είναι σε πλήρη αναστολή εργασιών μετά την 4η Μαΐου ύψους 3.500
ευρώ, σε επιχειρήσεις σε μερική αναστολή εργασιών μέχρι την 3η Μαΐου
στα 1.875 ευρώ, σε επιχειρήσεις που
συνεχίζουν να είναι σε μερική αναστολή εργασιών μετά την 5η Μαΐου
ύψους 2.500 ευρώ, σε αυτοτελώς εργαζόμενους σε πλήρη ή μερική αναστολή εργασιών μέχρι την 3η Μαΐου
ύψους 1.125 ευρώ και τέλος στους
αυτοτελώς εργαζόμενους που συνεχίζουν να είναι σε πλήρη ή μερική
αναστολή εργασιών μετά την 4η
Μαΐου ύψους 1.500 ευρώ. Εν συνεχεία, βάσει του νέου οικονομικού
πακέτου που ανακοινώθηκε την
Πέμπτη, προβλέπεται η παροχή ρευστότητας στις επιχειρήσεις μέσω
δανείων εγγυημένων από το κράτος
ύψους 1,5 δισ. ευρώ. Τα 300 εκατ.

Βάσει του προγράμματος σταθερότητας που υποβλήθηκε στην Κομισιόν, προβλέπεται μείωση του πραγματικού ΑΕΠ

κατά 7% το 2020 για την Κύπρο.

ευρώ αφορούν για δανεισμό σε πολύ
μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες εργοδοτούν κάτω από δέκα άτομα, το 1
δισ. ευρώ σε μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις και 200 εκατ. ευρώ σε μεγάλες επιχειρήσεις. Το ποσοστό εγγύησης των δανείων θα είναι για τις
πολύ μικρές επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους της τάξης του
85% από το κράτος και 15% από τις
τράπεζες, ενώ για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις θα καλύπτεται
το 70% της εγγύησης από το κράτος
και το 30% από τις τράπεζες, ενώ τα
δάνεια θα δίνονται για διάρκεια τριών
μηνών μέχρι έξι χρόνων από τις τράπεζες.

Κατακερματισμός κόστους
Πως έχει κατακερματιστεί βάσει
των μέχρι τώρα δεδομένων το 1,3
δισ. ευρώ που θα επιβαρύνει τα κρατικά ταμεία μέχρι και τη 1η Ιουνίου;
Μέχρι και τις 12 Ιουνίου του 2020
υπολογίζονται έξοδα 1,3 δισ. ευρώ,
ίσο με το 6,8% του ΑΕΠ της Κύπρου.
Για τη στήριξη εργαζομένων των
επιχειρήσεων στον ιδιωτικό τομέα

και αυτοτελώς εργαζομένων το κράτος θα δώσει μέχρι τις 12 Ιουνίου,
700 εκατ. ευρώ. Για την υγεία αποδεσμεύσει 100 εκατ. ευρώ από τα
τέλη Μαρτίου, ενώ από την αναστολή του ΦΠΑ που έχει ανακοινώσει
ήδη, χάνει περίπου 100 εκατ. ευρώ
το μήνα, ήτοι, 300 εκατ. ευρώ. Βάσει
των όσων είχαν ανακοινωθεί αρχές
Απριλίου, 100 εκατ. ευρώ θα έχει
χάσει το κράτος από την αναστολή
των εισφορών του ΓεΣΥ, 20 εκατ.
ευρώ θα έχει δώσει για τον επαναπατρισμό των φοιτητών αλλά και
για να παραμείνουν στις χώρες που
σπουδάζουν εντός του Πάσχα. Όσον
αφορά στη στήριξη του τουρισμού
αντιστοιχούν 11 εκατ. ευρώ, ενώ το
κονδύλι που αντιστοιχεί σε εγγυήσεις
προς τους ξενοδόχους για προκρατήσεις, αλλά για τα αεροδρόμια της
Hermes, φτάνουν συνδυαστικά τα
90 εκατομμύρια ευρώ.

Πρόνοια και για ενοίκια
Πέραν του πιο πάνω κόστους,
την Πέμπτη ανακοινώθηκε πως το
κράτος ετοίμασε δυο νομοσχέδια

τα οποία αποσκοπούν στη μείωση
των ενοικίων, όπου θα δοθούν επί
της ουσίας φορολογικές ελαφρύνσεις.
Όπως δήλωσε ο ΥΠΟΙΚ, θα δοθούν
φορολογικές ελαφρύνσεις σε ιδιοκτήτες ακινήτων που θα προβούν
σε εθελοντική μείωση των ενοικίων
για περίοδο μέχρι και τρεις μήνες.
Δικαιούχοι θα είναι ιδιοκτήτες που
ενοικιάζουν ακίνητη ιδιοκτησία σε
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και προβαίνουν σε εθελοντική μείωση του
ενοικίου για περίοδο μέχρι τριών
μηνών, για διευκόλυνση των ενοικιαστών που έχουν επηρεαστεί λόγω
του κορωνοϊού. Θα δίνεται στους
ιδιοκτήτες που ενοικιάζουν ακίνηση
περιουσία σε φυσικά και νομικά
πρόσωπα φορολογική ελάφρυνση
κατά 50% του ποσού μείωσης του
ενοικίου, νοουμένου ότι η μείωση
του ενοικίου δεν θα είναι μικρότερη
του 30% του μηνιαίου ενοικίου και
δεν θα υπερβαίνει το 50% του ενοικίου. Αρκεί να δούμε πώς θα λειτουργήσει και τα ποσά που δηλώνουν ενοικιαστές στο φόρο να είναι
αληθή.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
Εθνική Στρατηγική για Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων 2021 - 2028
Δείτε το προσχέδιο και
καταθέστε τα σχόλια και τις εισηγήσεις σας
στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις
evi.kyprianou@naac.org.cy / info@naac.org.cy

ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΑΛΗΘΙΝΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΖΩΗΣ,
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ
https://bit.ly/2zwvZ6k

35 Iosif Hadjiosif and Andreas Avraamides, 1st floor, 2028 Strovolos, Nicosia, Cyprus
Tel.: +357 22442960 / +357 22442972, Fax: +357 22305190
www.naac.org.cy, info@naac.org.cy
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«Ασκήσεις επί χάρτου»
για εξοικονόμηση
368,5 εκατ. ευρώ
Το πλάνο δεν αφορά στη μείωση μισθών, συντάξεων,
κοινωνικών παροχών και αναπτυξιακών έργων
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Από τις αρχές του Ιούνη θα αρχίσουν οι εργασίες για προετοιμασία
του προϋπολογισμού για το 2021,
ο οποίος όπως είναι λογικό, λόγω
της κατάστασης, θα είναι ιδιαίτερος
και με τις ασκήσεις επί χάρτου για
εξοικονομήσεις από χορηγίες και
άλλα λειτουργικά έξοδα του κράτους να έχουν γίνει. Το Υπουργείο
Οικονομικών έχει τονίσει ήδη μέσω
επιστολής του Γενικού του Διευθυντή Γιώργου Παντελή προς της
Βουλή πως, συνυπολογίζοντας και
το ύψος των ρευστών διαθεσίμων
ύψους 1,73 δισ. ευρώ στο τέλος
Μαρτίου 2020, υπολείπεται ποσό
ύψους 360 εκατ. ευρώ για κάλυψη
του συνόλου των χρηματοδοτικών
αναγκών μέχρι το Σεπτέμβριο του
2021. Η επίσημη πρόθεση του
Υπουργείου Οικονομικών είναι το
ποσό αυτό να καλυφθεί από τις διεθνείς αγορές μέσω της έκδοσης
νέου Ευρωπαϊκού Μεσοπρόθεσμου
Ομολόγου στο μέλλον, που όπως
τονίζει ο ίδιος ο Γ.Δ. του Υπουργείου, υπό την προϋπόθεση ότι θα
το επιτρέψουν οι συνθήκες στις
διεθνείς αγορές κεφαλαίου. Έτσι,
το Υπουργείο Οικονομικών στην
προσπάθεια του να μετριάσει τις
οικονομικές επιπτώσεις από την
εμφάνιση της πανδημίας, προγραμματίζει σειρά μέτρων για ριζική

αναθεώρηση του Προϋπολογισμού
ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα των δημόσιων οικονομικών,
που μία «πρώτη γεύση» της άσκησης αυτής δόθηκε την Πέμπτη στο
Υπουργικό Συμβούλιο. Αξίζει να
τονισθεί ότι το σημερινό υπολειπόμενο ποσό ανέρχεται σε 495
εκατ. ευρώ και το ποσό των 360
εκατ. ευρώ προκύπτει μόνο εάν







Κάποια κατασκευαστικά
έργα όπως το νέο κτήριο της Βουλής και ο
δρόμος Πόλης Χρυσοχούς - Πάφου μπορεί
να περιμένουν.
και εφόσον υλοποιηθεί ο προβλεπόμενος στο αναθεωρημένο Ετήσιο
Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα (ΕΧΠ)
2020, δανεισμός 44 εκατ. ευρώ από
πωλήσεις ομολόγων προς φυσικά
πρόσωπα και, επιπρόσθετα, ο δανεισμός 90 εκατ. ευρώ από Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ)
και Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΤΑΣΕ). Η
άσκηση εργασίας για τις εξοικονομήσεις δεν αφορούν μείωση μισθών, συντάξεων, κοινωνικών πα-

ροχών ή αναπτυξιακών έργων.
Ωστόσο, το πλάνο μείωσης των δαπανών που εγκρίθηκε από το
Υπουργικό την Πέμπτη και που
δεν είναι σίγουρο πως θα εφαρμοστεί, είναι της τάξης των 368,5 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως ανέφερε
ο υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης στα κανάλια εντός
της εβδομάδας, «αυτές οι συγκρατήσεις δεν αφορούν ούτε κοινωνικές παροχές, ούτε συντάξεις,
ούτε μισθούς, ούτε οτιδήποτε που
θα επηρεάσει την καθημερινότητα
του κάθε πολίτη». Δίνοντας λίγες
παραπάνω πληροφορίες για τα του
πλάνου μείωσης των δαπανών, ο
Υπουργός εξήγησε ότι «ο σκοπός
δεν είναι να σταματήσουν σημαντικά έργα ανάπτυξης ή του κοινωνικού κράτους, αλλά οι μειώσεις
προέρχονται ως επί το πλείστον
από κάποιες χορηγίες σε οργανισμούς και κάποια άλλα λειτουργικά
έξοδα του κράτους όπως για παράδειγμα ταξίδια και σεμινάρια.
«Επίσης», είπε, «κάποια κατασκευαστικά έργα όπως το νέο κτήριο της
Βουλής και ο δρόμος Πόλης Χρυσοχούς - Πάφου μπορεί να περιμένουν για υλοποίησή τους όταν το
κράτος είναι σε θέση να τα προχωρήσει, ενώ παράλληλα έχει γίνει
και αναστολή προσλήψεων και
προαγωγών στο δημόσιο. Τα μεγάλα
έργα δεν έχουν σταματήσει και

Ο Υπουργός εξήγησε ότι «σκοπός δεν είναι να σταματήσουν σημαντικά έργα ανάπτυξης ή του κοινωνικού κράτους, αλ-

λά οι μειώσεις να προέρχονται ως επί το πλείστον από κάποιες χορηγίες σε οργανισμούς και κάποια άλλα λειτουργικά
έξοδα του κράτους, όπως για παράδειγμα ταξίδια και σεμινάρια».
δεν θα κρατήσουν πίσω την ανάπτυξη». Εξήγησε δε, ότι «θα προσπαθήσουμε να τονώνουμε την
αγορά, την ανάπτυξη και τη ζήτηση
για να μην φτάσουμε στο σημείο
μετά το καλοκαίρι να προχωρήσουμε σε εσωτερικό μνημόνιο. Θέλουμε να συνεχίσουμε και τότε σε
επεκτατική πολιτική και να εστιάσουμε στους τομείς που πλήγηκαν
περισσότερο».

Προτάσεις εξοικονομήσεων
Μπορεί να μην είναι γνωστό το
τι θα γίνει το 2020, ωστόσο το 2013
είχε δοθεί για παράδειγμα εντολή
σε κάθε Υπουργείο να μειώσει τον
προϋπολογισμό του κατά 20%. Τέλος Μάρτη, ο κ. Παντελή είχε αποστείλει επιστολή ημερομηνίας 30
Μαρτίου προς τους ΓΔ Υπουργείων,
Υφυπουργείων της ΓΔ ΕΠΣΑ και
τη Γενική Λογίστρια για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Κύ-

προς λόγω του κορωνοϊού. Είχε ζητήσει οι Γενικοί Διευθυντές να υποβάλουν στο Υπουργείο Οικονομικών
τις προτάσεις εξοικονομήσεων από
τον προϋπολογισμό κάθε Υπουργείου, ξεκαθαρίζοντας ότι το Υπουργείο Οικονομικών θα μειώσει τα
κονδύλια που αφορούν σεμινάρια,
οδοιπορικά, καύσιμα και άλλα επιδόματα. Πέραν δηλαδή της ετοιμασίας του προϋπολογισμού του
2021 και ο προϋπολογισμός του
2020 θα τύχει αναθεώρησης. Θα
πρέπει πλέον να θεωρείται σίγουρο
ότι θα τύχουν αναθεώρησης οι δαπάνες για συνέδρια και σεμινάρια
που αναβλήθηκαν ή θα αναβληθούν, δαπάνες για συμμετοχές σε
σεμινάρια στο εξωτερικό και σε
ομάδες ή εργασίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που ανεστάλησαν, δαπάνες για εκπαιδεύσεις, για οδοιπορικά, για καύσιμα λόγω μείωσης
της τιμής του πετρελαίου και λόγω

του περιορισμού των μετακινήσεων, οι δαπάνες για μελέτες εμπειρογνωμόνων και αγορά υπηρεσιών,
οι δαπάνες για αγορά εξοπλισμού.
Οι χρηματοδοτικές ανάγκες του
κράτους για φέτος έχουν πλέον
υπολογιστεί στα 5,5 δισ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται πως η Κυπριακή
Δημοκρατία αποφάσισε να αναθεωρήσει το ετήσιο σχέδιο χρηματοδότησής της που καταρτίστηκε
τον Δεκέμβριο του 2019 και αναφερόταν σε μέγιστες χρηματοδοτικές ανάγκες για το 2020 ύψους
2,25 δισ. ευρώ, ενόψει κορωνοιού.
Με βάση τον προτεινόμενο προϋπολογισμό για το 2020, το δημοσιονομικό ισοζύγιο προβλεπόταν
να είναι πλεονασματικό και να
ανερχόταν στο 2,7% του ΑΕΠ, ενώ
το πρωτογενές πλεόνασμα αναμενόταν να ανέλθει στο 5,1% του
ΑΕΠ. Όλα αυτά πλέον είναι παρελθόν.

Ετοιμος να δώσει δάνεια για κάλυψη
αναγκών από την πανδημία ο ESM

Ανοίγουν αύριο 66.010 εμπορικές
επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Σε συμφωνία για την ενεργοποίηση
της νέας πιστωτικής γραμμής του
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) κατέληξε το Eurogroup.
Οπως αναφέρεται στα συμπεράσματα
της τηλεδιάσκεψης, βάσει της εκ των
προτέρων αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όλα τα κράτημέλη της Ευρωζώνης πληρούν τις
προϋποθέσεις για να αιτηθούν στήριξη από το Pandemic Crisis Support,
όπως ονομάζεται το νέο εργαλείο.
Τα δάνεια, με μέση ωρίμανση τα 10
χρόνια και επιτόκιο που θα είναι
«οριακά πάνω από το μηδέν», όπως
είπε ο επικεφαλής του ESM Κλάους
Ρέγκλινγκ στη συνέντευξη Τύπου,
μπορούν να φθάσουν το 2% του ΑΕΠ
της χώρας που προσφεύγει, με στοιχεία του περασμένου έτους.
Τόσο ο κ. Ρέγκλινγκ όσο και ο πρόεδρος του Eurogroup Μάριο Σεντένο
και ο επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων της Ε.Ε. τόνισαν ότι ο μόνος
όρος για την παροχή της βοήθειας
είναι η δέσμευση των χωρών ότι θα
δαπανήσουν τα χρήματα για την κάλυψη άμεσων και έμμεσων δαπανών
που συνδέονται με την υγειονομική
κρίση, βάσει της συμφωνίας της 9ης
Απριλίου. Η νέα πιστωτική γραμμή
έχει ημερομηνία λήξης στις
31.12.2022, αλλά μπορεί να καταργηθεί νωρίτερα, με απόφαση του
συμβουλίου διοικητών του Μηχανισμού. Θα διατίθεται στις χώρες που
θα την αιτηθούν για 12 μήνες, με δυνατότητα δύο εξάμηνων παρατάσεων.
Η εποπτεία θα είναι αντιστοίχως
χαλαρή. Περιγράφεται σε επιστολή
που απέστειλαν προχθές ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Επιτροπής
Βάλντις Ντομπρόβσκις και ο επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων Πάολο
Τζεντιλόνι. Οπως σημειώνουν στην
επιστολή: «Δεδομένης της πολύ συγκεκριμένης και περιορισμένης εμβέλειας του Pandemic Crisis Support,
που είναι ένα εφάπαξ εργαλείο προσωρινής φύσης, συνδεδεμένο με την
κρίση της COVID-19, δικαιολογείται
ένα απλοποιημένο πλαίσιο παροχής
στοιχείων και παρακολούθησης».

Ρολά ανεβάζουν από αύριο Δευτέρα
11 Μαΐου άλλες 66.010 επιχειρήσεις, καθώς ξεκινάει να λειτουργεί
το σύνολο σχεδόν του λιανεμπορίου, τα πρακτορεία του ΟΠΑΠ,
οι σχολές οδηγών και οι υπηρεσίες
διαιτολογίας. Αξίζει να σημειωθεί
ότι από αύριο Δευτέρα επιτρέπεται
η λειτουργία και των καταστημάτων τύπου shop-in-shop (πολυκαταστήματα), ενώ εξακολουθεί να
απαγορεύεται η λειτουργία των
εμπορικών κέντρων (malls) κλειστού και ανοιχτού τύπου, των εκπτωτικών χωριών και των εκπτωτικών καταστημάτων (outlets).
Υποχρεωτική χρήση μάσκας προβλέπεται μόνο στην περίπτωση
των σχολών οδηγών, ενώ για τις
υπόλοιπες δραστηριότητες οι οδηγίες περιορίζονται στην ισχυρή
σύσταση χρήσης μάσκας από εργαζομένους και πελάτες.
Συγκεκριμένα, επαναλειτουργούν οι επιχειρήσεις με αντικείμενο
το λιανικό εμπόριο εξοπλισμού
ήχου και εικόνας, κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, σιδηρικών,
χρωμάτων και τζαμιών, χαλιών,
κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου
και τοίχου, ηλεκτρικών οικιακών
συσκευών, επίπλων, φωτιστικών
και άλλων ειδών οικιακής χρήσης,
εγγραφών μουσικής και εικόνας,
παιχνιδιών, κάθε είδους ενδυμάτων, υποδημάτων και δερμάτινων
ειδών, καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού, ρολογιών και κοσμημάτων, καινούργιων ειδών και μεταχειρισμένων ειδών.
Επίσης, ξεκινούν να λειτουργούν ξανά οι επιχειρήσεις ενοικίασης και εκμίσθωσης ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών, ενοικίασης βιντεοκασετών και δίσκων
(βιντεοκλάμπ), ενοικίασης και εκμίσθωσης άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης, τα καταστήματα shop-in-shop, οι σχολές
οδηγών, τα πρακτορεία τυχερών
παιχνιδιών και οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών διαιτολογίας.
Από αυτή τη Δευτέρα, εξάλλου,

Nέα πρόταση για το Ταμείο Ανάκαμψης κατέθεσε η Γαλλία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Παρίσι προτείνει ένα εργαλείο που θα δαπανήσει τουλάχιστον 150300 δισ. ευρώ ετησίως κατά την τριετία 2021-23 με τη μορφή επιχορηγήσεων.







Ενεργοποιήθηκε η νέα
πιστωτική γραμμή – Τα
δάνεια μπορούν να
φθάσουν το 2% του ΑΕΠ
κάθε χώρας.
Βάσει αυτού, σημειώνεται, η Κομισιόν
θα περιοριστεί στην πιστοποίηση
ότι οι πόροι θα χρησιμοποιηθούν για
την κάλυψη άμεσων και έμμεσων
υγειονομικών δαπανών που συνδέονται με την πανδημία, ενώ δεν θα
λάβουν χώρα ειδικές αποστολές της
Επιτροπής προς τα κράτη-μέλη.
Υψηλόβαθμη πηγή του οικονομικού επιτελείου δηλώνει ικανοποίηση
για τις διατυπώσεις σχετικά με τους
όρους πρόσβασης και τη χαλαρή μέθοδο αξιολόγησης του Pandemic Crisis Support. Με βάση το όριο του 2%
του ΑΕΠ που ισχύει για κάθε κράτος-μέλος, η Ελλάδα μπορεί να αντλήσει έως 3,7 δισ. ευρώ από τον ESM.
Η Αθήνα, ωστόσο, δεν έχει άμεσα
σχέδια να προσφύγει στη νέα πιστωτική γραμμή.

Η γαλλική πρόταση
Εν τω μεταξύ, νέα πρόταση για
το Ταμείο Ανάκαμψης κατέθεσε η

Γαλλία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
η οποία προετοιμάζει την εισήγησή
της επ’ αυτού. Το Παρίσι προτείνει
ένα εργαλείο που θα δαπανήσει τουλάχιστον 150-300 δισ. ευρώ ετησίως
κατά την τριετία 2021-2023 με τη
μορφή επιχορηγήσεων. Σε συνδυασμό με δάνεια προς τα κράτη-μέλη
–«πολύ μεγάλης διάρκειας και πολύ
χαμηλών επιτοκίων», όπως σημειώνει
αξιωματούχος του γαλλικού υπουργείου Οικονομικών–, το συνολικό
μέγεθος των δαπανών για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας
πρέπει να φθάσει το 1-1,5 τρισεκατομμύριο ευρώ.
Οι πόροι προτείνεται να προκύψουν από μια εφάπαξ έκδοση χρέους
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με διάρκεια ωρίμανσης 2-8 ετών και με εξασφάλιση την αυξημένη οροφή των
ίδιων πόρων του κοινοτικού προϋπολογισμού (ΠΔΠ) και εγγυήσεις
των κρατών-μελών. Η προτίμηση
για την έκδοση χρέους συνδέεται
με την ανάγκη «να απλωθεί το κόστος
αποπληρωμής σε βάθος χρόνου»,
όπως ανέφερε η ίδια αξιωματούχος.
Το γαλλικό έγγραφο τονίζει επίσης
την ανάγκη «το ταμείο να συσταθεί
το ταχύτερο δυνατό, ενδεχομένως
πριν τεθεί σε ισχύ το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο»
(1.1.2021).

Τα καταστήματα λιανικού εμπορίου και οι επιχειρήσεις διαιτολογίας θα
ξεκινούν να λειτουργούν στις 10 το πρωί.
θα επιτραπεί ξανά η πώληση στις
λαϊκές αγορές ειδών ένδυσης και
υπόδησης, υφασμάτων, χαλιών
και εν γένει κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων.
Τα καταστήματα λιανικού εμπορίου και οι επιχειρήσεις διαιτολογίας θα ξεκινούν να λειτουργούν στις 10 π.μ., με εξαίρεση τα
καταστήματα πώλησης σιδηρικών
- χρωμάτων, των οποίων η λειτουργία επιτρέπεται να ξεκινάει
από τις 7 π.μ. προκειμένου να
εξυπηρετούν οικοδομικές εργασίες. Κατά περίπτωση θα επιτρέπεται η διεύρυνση του ωραρίου
ως προς το κλείσιμο των καταστημάτων. Για τα εμπορικά καταστήματα και τις επιχειρήσεις
διαιτολογίας υπάρχει ισχυρή σύσταση χρήσης μάσκας για προσωπικό και πελάτες, καθώς και
ισχυρή σύσταση για τη μη χρήση
ανελκυστήρα. Στην περίπτωση
που το κατάστημα διαθέτει κυλιόμενες σκάλες, δεν επιτρέπεται
η χρήση του ανελκυστήρα, παρά
μόνο για άτομα με ειδικές ανάγκες,
ηλικιωμένους και για την τροφοδοσία των καταστημάτων.
Και σε αυτές τις περιπτώσεις
υπάρχει περιορισμός ταυτόχρονης
παρουσίας ατόμων αναλόγως των
τετραγωνικών του καταστήματος.
Ετσι, λοιπόν, σε καταστήματα έως

20 τ.μ. επιτρέπεται η ταυτόχρονη
παρουσία έως τεσσάρων ατόμων,
σε καταστήματα από 20 έως 100
τ.μ. επιτρέπεται η ταυτόχρονη παρουσία έως τεσσάρων ατόμων +
1 άτομο ανά 10 τ.μ. για την επιφάνεια από 20 έως 100 τ.μ., σε καταστήματα άνω των 100 τ.μ. επιτρέπεται η ταυτόχρονη παρουσία
έως δώδεκα ατόμων + 1 άτομο
ανά 15 τ.μ. για την επιφάνεια άνω
των 100 τ.μ.
Οι ίδιοι κανόνες σχετικά με την
ταυτόχρονη παρουσία, την τήρηση
απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των
ατόμων, καθώς και η ισχυρή σύσταση χρήσης μάσκας προβλέπονται για τα πρακτορεία τυχερών
παιχνιδιών. Διευκρινίζεται, πάντως,
ότι στις εν λόγω επιχειρήσεις δεν
θα επιτρέπονται οι καθήμενοι πελάτες.
Υποχρεωτική χρήση μάσκας
προβλέπεται τόσο για τον εκπαιδευτή όσο και για τον εκπαιδευόμενο στις σχολές οδηγών. Στις επιχειρήσεις αυτές εφαρμόζεται επίσης υποχρεωτικά ο κανόνας της
προσέλευσης μόνο κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. Μάλιστα, οι επιχειρήσεις θα πρέπει
να τηρούν κατάλογο με τα ημερήσια ραντεβού, τον οποίο οφείλουν να επιδεικνύουν σε πιθανό
έλεγχο.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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Λεωφορεία του στόλου της εταιρείας Kapnos Airport Shuttle Ltd.

Στιγμιότυπο από Συνέντευξη Τύπου στη Μάλτα.

Στις 5 Ιουλίου
οι δημόσιες
μεταφορές
της Κύπρου
γυρίζουν σελίδα
Η Cyprus Public Transport δηλώνει έτοιμη να
προσφέρει όλες τις υπηρεσίες που της ανατέθηκαν
Συνέντευξη στην ΑΝΤΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Να προσφερθεί στους πολίτες της Κύπρου
μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση, προκειμένου το αυτοκίνητό τους να μην αποτελεί
τη μόνη λύση για τη μετακίνησή τους
θέλει η νέα κυπριακή εταιρεία δημόσιων
συγκοινωνιών Cyprus Public Transport
(CPT). Η Cyprus Public Transport (CPT)
αποτελεί μια νέα εταιρεία που δημιουργήθηκε από την κοινοπραξία MLKP. Η εν
λόγω κοινοπραξία απαρτίζεται από τη
Malta Lines Ltd και την Kapnos Airport
Shuttle Ltd και έχει κερδίσει 4 από τα 6
συμβόλαια για τις υπηρεσίες δημόσιων
συγκοινωνιών της Κύπρου. Μέσα στους
επόμενους μήνες, η CPT θα είναι επιφορτισμένη με το έργο της ανάπτυξης ενός
νέου συστήματος δημόσιων συγκοινωνιών,
καθώς και με την υλοποίησή του, κάτι το
οποίο αποτελεί μεγάλη πρόκληση. Στην
από κοινού συνέντευξή τους ο κ. Χαράλαμπος Αναστασίoυ, Διευθύνων Σύμβουλος
της Kapnos Airport Shuttle Ltd και ο κ.
Felippe Cosmen, Πρόεδρος της Malta
Public Transport, αναπτύσσουν στην «Κ»
τα επιχειρηματικά τους πλάνα.
- Κύριε Χαράλαμπε Αναστασίου, πείτε
μας αρχικά λίγα λόγια για τη Cyprus
Public Transport -τη νέα εταιρεία που
δημιουργήθηκε από εσάς και τους συνεργάτες σας στη Μάλτα- και τι θα πρέπει εμείς να περιμένουμε από αυτή την
κοινοπραξία;
- Χ.Α.: Η Cyprus Public Transport (CPT)
είναι μια νέα κυπριακή εταιρεία δημόσιων
συγκοινωνιών, η οποία είναι νομικά επιφορτισμένη με την αποστολή να παρέχει
όλες τις υπηρεσίες συγκοινωνιών που της
έχουν ανατεθεί από την Κυπριακή Κυβέρνηση. Στόχος μας είναι να αλλάξουμε τις
δημόσιες συγκοινωνίες στην Κύπρο μια
για πάντα, εξυπηρετώντας τους επιβάτες
μας μέσω ενός σύγχρονου και ευρωπαϊκών
προτύπων συστήματος μεταφορών, το
οποίο θα βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα
ζωής των πολιτών και θα εξοικονομεί χρήματα στο κράτος. Από τις 5 Ιουλίου, οι υπηρεσίες δημόσιων συγκοινωνιών της Κύπρου
θα μπουν σε μια νέα εποχή. Οι σύγχρονες
απαιτήσεις της κοινωνίας μας, αλλά και οι
τεχνολογικές προκλήσεις των καιρών μας
απαιτούν τη δημιουργία ενός σύγχρονου
και αποτελεσματικού συστήματος μεταφορών για τον κάθε πολίτη. Είμαστε σίγουροι
ότι με τη διεθνή εμπειρία που έχουν οι συνεργάτες μας στον τομέα των δημόσιων
συγκοινωνιών και με τη δική μας γνώση

της εγχώριας αγοράς, βρισκόμαστε στην
πλεονεκτική θέση να ξεκινήσουμε να προσφέρουμε έξυπνες λύσεις σε πολύ σύντομο
χρονικό διάστημα. Μέσω της εμπειρίας
μας από διάφορες χώρες, αλλά και λόγω
του πόσο δημοφιλείς είναι οι υπηρεσίες
της Kapnos Airport Shuttle στην Κύπρο,
έχουμε ένα ιστορικό εξαιρετικών αποτελεσμάτων που αποδεικνύει ότι ένα αξιόπιστο
και αποτελεσματικό σύστημα συγκοινωνιών
μπορεί να ενθαρρύνει όλο και περισσότερους
πολίτες να δοκιμάσουν τις υπηρεσίες μας,
και να αρχίσουν να τις χρησιμοποιούν καθημερινά από τη στιγμή που θα έχουν μείνει
ικανοποιημένοι. Όταν υπάρχει μια ευέλικτη
και σύγχρονη εναλλακτική λύση που ικανοποιεί τις ανάγκες σου, την υιοθετείς αμέσως. Εμείς, λοιπόν, φιλοδοξούμε να γεμίσουμε το κενό που υπάρχει, προσφέροντας
τις υπηρεσίες που η χώρα μας και οι πολίτες
της χρειάζονται σήμερα.

Λεωφορεία με wifi

-Κύριε Felippe Cosmen, ποιες είναι οι
καινοτομίες του νέου συστήματος που
θα προσελκύσουν το κοινό της Κύπρου
και θα το κάνουν να χρησιμοποιήσει και σταδιακά να υιοθετήσει- τις νέες
υπηρεσίες, δεδομένου ότι οι περισσότεροι είναι συνηθισμένοι να χρησιμοποιούν μόνο το αυτοκίνητό τους;
- F.C.: Θα έλεγα ότι η ευκολία με την
οποία θα μπορεί ο κάθε ένας να χρησιμοποιεί το νέο σύστημα, η σύγχρονη τεχνολογία και η εξοικονόμηση χρημάτων είναι
η απάντηση. Αρχικά, ο στόλος μας θα ενισχυθεί με πολλά νέα λεωφορεία, τα οποία
θα εκπέμπουν μειωμένους ρύπους και τα
οποία θα εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες των επιβατών. Επιλέγοντας να μετακινηθούν με το λεωφορείο, οι επιβάτες θα
συμβάλλουν στη μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης και στην βελτίωση της
βιωσιμότητας της Κύπρου.
Είμαστε πολύ περήφανοι που έχουμε
έναν από τους πιο καινούριους στόλους
σε όλη την Ευρώπη. Συνεπώς, το σύστημα
συγκοινωνιών θα γίνει πιο αξιόπιστο,
καθώς θα υπάρχουν πιο συχνά δρομολόγια
και η ποιότητα των υπηρεσιών θα είναι
σαφώς βελτιωμένη. Όλα τα λεωφορεία
μας θα είναι εξοπλισμένα με κλιματισμό
και με τεχνολογία αιχμής που θα επιτρέπει
στους επιβάτες όλων των ηλικιών να μετακινούνται με ευκολία, απολαμβάνοντας
τη διαδρομή. Επιπρόσθετα, στα λεωφορεία
μας θα υπάρχει Wi-Fi και θύρες φόρτισης
USB. Χρησιμοποιώντας ένα τελευταίας τεχνολογίας σύστημα εντοπισμού θέσης,

Ο κ. Φελίπε Κόσμεν, Πρόεδρος της Malta Public Transport (αριστερά) και ο κ. Χαράλαμπος Αναστασίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Kapnos

Airport Shuttle Ltd (δεξιά).







Επιλέγοντας να μετακινηθούν
με το λεωφορείο, οι επιβάτες
θα συμβάλλουν στη μείωση
της περιβαλλοντικής ρύπανσης και στην βελτίωση της
βιωσιμότητας της Κύπρου.
θα γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή πού βρίσκεται κάθε λεωφορείο μας. Μέσω μιας
νέας εφαρμογής κινητών τηλεφώνων, οι
επιβάτες μας θα έχουν πρόσβαση σε αυτές
τις πληροφορίες, προκειμένου να γνωρίζουν
πόση ώρα απαιτείται για την επόμενη στάση τους. Ταυτόχρονα, κάθε επιβάτης θα
μπορεί να αποκτήσει την προσωπική του
κάρτα διακίνησης που θα του επιτρέπει
να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες μας με
ευκολία και με χαμηλό κόστος.
- Χ.Α.: Θα ήθελα, επίσης, να τονίσω
πόσο σημαντικό είναι για εμάς να εξυπηρετούμε το ευρύ κοινό στο σύνολό του,
και συγκεκριμένα να ικανοποιούμε τις
ανάγκες όλων αυτών που μέχρι σήμερα
δυσκολεύονταν να έχουν πρόσβαση στις
δημόσιες συγκοινωνίες. Για αυτόν ακριβώς
τον λόγο, όλα τα λεωφορεία θα έχουν χαμηλομένο δάπεδο χωρίς σκαλοπάτια για
εύκολη πρόσβαση ατόμων με κινητικές
δυσκολίες και ειδικές θέσεις, ενθαρρύνοντάς τους έτσι να χρησιμοποιούν το σύστημα δημόσιων συγκοινωνιών. Επιπρόσθετα, οι αλλαγές δεν αφορούν μόνο τον
στόλο των λεωφορείων μας, αλλά και τους
ανθρώπους μας. Όλοι οι υπάλληλοί μας
θα εκπαιδευτούν σε θέματα ασφάλειας
και εξυπηρέτησης πελατών, σε μια προσπάθεια να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τις υπηρεσίες μας. Στόχος μας είναι
να προσφέρουμε στους πολίτες μια πραγματικά αξιόπιστη εναλλακτική λύση, προκειμένου το αυτοκίνητό τους να μην αποτελεί τη μόνη λύση για τη μετακίνησή
τους.

Ομοιότητες Μάλτας - Κύπρου

- Kύριε Cosmen, πώς πιστεύετε ότι η
διεθνής εμπειρία σας και η τεχνογνωσία
από την παροχή των αντίστοιχων υπη-

ρεσιών στη Μάλτα θα σας βοηθήσουν
στην εφαρμογή του νέου συστήματος
δημόσιων συγκοινωνιών στην Κύπρο;
- F. C.: Ανυπομονούμε να εργαστούμε
με τις Αρχές της Κύπρου, προκειμένου να
προσφέρουμε τις αξιόπιστες και αποτελεσματικές υπηρεσίες μας στην εγχώρια
αγορά, μέσω της διεθνούς μας εμπειρίας
και γνώσεων. Υπάρχουν πολλές ομοιότητες
μεταξύ Μάλτας και Κύπρου, σχετικά με
τη λειτουργία των υπηρεσιών λεωφορείων.
Πρόκειται για δύο εξίσου δυναμικές, αλλά
και αναπτυσσόμενες οικονομίες. Στόχος
μας είναι να εισάγουμε και στην Κύπρο
τις βέλτιστες πρακτικές που έχουν ήδη
εφαρμοστεί σε άλλα μέρη. Θα είναι ένας
συγκερασμός όσων έχουν επιτύχει στη
Μάλτα και όσων μπορούν να εφαρμοστούν
στην Κύπρο.
Το παράδειγμα της Μάλτας είναι πολύ
χαρακτηριστικό. Εκεί αντιμετωπίσαμε κάποιες προκλήσεις παρόμοιες με αυτές της
Κύπρου. Καταφέραμε με επιτυχία να εφαρμόσουμε τη διεθνή εμπειρία μας και να
τη συνδυάσουμε με τα στοιχεία και ιδιαιτερότητες της τοπικής αγοράς, μετατρέποντας τις υπηρεσίες δημόσιων συγκοινωνιών σε αξιόπιστες και αποτελεσματικές
λύσεις. Παράδειγμα αποτελεί και η πρόσφατη πανδημία του COVID-19. Χάρη στην
εμπειρία και γνώσεις που έχουμε από άλλες
χώρες, καταφέραμε να εφαρμόσουμε ένα
πολύ αποτελεσματικό σχέδιο διαχείρισης
κρίσεων που μας επέτρεψε να προσαρμοστούμε γρήγορα στις νέες συνθήκες σε
στενή συνεργασία με τις τοπικές αρχές.
Τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός των επιβατών στη Μάλτα αυξήθηκε από 30 σε 58
εκατομμύρια (2019) και πιστεύουμε ότι
υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο βελτίωσης.
Όταν οι υπηρεσίες μας ξεκίνησαν τη λειτουργία τους στη Μάλτα, πριν από 5 χρόνια,
αναλάβαμε τις δημόσιες συγκοινωνίες που
βρίσκονταν τότε σε πολύ κακή κατάσταση
και μόλις το 2017 η Διεθνής Ένωση Οδικών
Μεταφορών (IRU) μας επιβράβευσε με το
“The Bus Excellence Award”, αναγνωρίζοντας όλες τις βελτιώσεις που είχαν επιτευχθεί. Στη Μάλτα, βελτιώσαμε επίσης
τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων.
Πιστεύουμε ότι το προσωπικό μας είναι
το πιο ισχυρό πλεονέκτημά μας και για

αυτό θα επενδύουμε διαρκώς στους υπαλλήλους μας. Θα θέλαμε να δούμε περισσότερες γυναίκες να εργάζονται στον
τομέα των δημόσιων μεταφορών και θα
δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες απασχόλησης σε διάφορα τμήματα της εταιρείας
μας. Στην Κύπρο, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που θα συνεργαστούμε με την
Kapnos Airport Shuttle, έναν ισχυρό εταίρο
με εκτεταμένη γνώση της τοπικής αγοράς
και ο οποίος είναι ταγμένος στην συνεχή
αναβάθμιση του ρόλου του στον τομέα
των δημόσιων μεταφορών της Κύπρου.
- Κύριε Αναστασίου, ένα άλλο θέμα με
πολύ υψηλό ενδιαφέρον είναι το τι θα
γίνει με τους εργαζομένους του υφιστάμενου συστήματος συγκοινωνιών.
Πώς θα τους επηρεάσει αυτή η αλλαγή;
Κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά
τους;
- Χ. Α.: Μόνο θετικές θα είναι οι επιδράσεις στους υφιστάμενους εργαζόμενους.
Όλοι αυτοί που το επιθυμούν, θα προσληφθούν με τους ίδιους ακριβώς όρους
απασχόλησης. Επιπρόσθετα, οι εργαζόμενοι
θα περάσουν από εκπαίδευση, προκειμένου
να κατανοήσουν και να είναι σε θέση να
εφαρμόσουν και οι ίδιοι στην πράξη το
νέο όραμα της εταιρείας και τις νέες μεταρρυθμίσεις. Η ασφάλεια αποτελεί ύψιστη
προτεραιότητά μας και στόχος μας είναι
να διασφαλίσουμε ότι οι οδηγοί μας και
το υποστηρικτικό προσωπικό μας θα λάβουν τη σωστή εκπαίδευση, έτσι ώστε η
ασφάλεια των ιδίων και των επιβατών μας
να είναι εξασφαλισμένη. Αυτό θα επιτρέψει
σε όλο το προσωπικό μας να βρίσκεται
στην πρώτη γραμμή, εξυπηρετώντας τους
επιβάτες μας. Για εμάς, οι άνθρωποί μας
είναι και το σημαντικότερο κομμάτι της
εταιρείας μας.
Για αυτό, θα συνεχίσουμε να επενδύουμε
σε αυτούς, όπως και στον στόλο μας, γιατί
είναι οι άνθρωποι που θα «οδηγήσουν»
την Κύπρο στη νέα εποχή των δημόσιων
μεταφορών. Επιπρόσθετα, θα δημιουργήσουμε έως και 200 νέες θέσεις εργασίας,
καθώς η αύξηση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας με νέα δρομολόγια θα συνοδευτεί από την ανάγκη για αύξηση του
αριθμού των οδηγών, των μηχανικών και
άλλων υποστηρικτικών επαγγελματιών.
Προωθητική ενέργεια
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«Θολό» παραμένει το τοπίο για την εστίαση
Πώς ανοίγουν εστιατόρια και καφετέριες - «Πονοκέφαλος»... τα τραπέζια για τους αρμοδίους - Τα αιτήματα ιδιοκτητών
Της ΑΝΤΡΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

Εστιατόρια και καφετέριες αναμένεται ν’ ανοίξουν τις πύλες τους
στη β’ φάση της άρσης των περιοριστικών μέτρων, δηλαδή στις 21
Μαΐου. Ωστόσο, η εξυπηρέτηση
των πελατών θα γίνεται μόνο σε
εξωτερικούς χώρους. Από τις 9 Ιουνίου οπότε και αρχίζει η γ’ φάση
της άρσης, τα εστιατόρια θα μπορούν να λειτουργήσουν πλήρως,
δηλαδή εκτός από εξωτερικούς και
σε εσωτερικούς χώρους. Η σταδιακή επαναλειτουργία αποφασίστηκε,
όπως τονίζεται και στην Έκθεση
της Υπουργικής Επιτροπής για την
Στρατηγική που ακολουθείται σε
ό,τι αφορά στην σταδιακή άρση

σουν σε ό,τι αφορά τον τρόπο λειτουργίας των εστιατορίων. Μάσκες
και γάντια είναι από τα μέτρα προστασίας τα οποία ήδη τηρούνται
σε αρκετά από τα εστιατόρια που
παρέχουν αυτή τη στιγμή υπηρεσίες delivery. Αναφορικά με τις σοβαρές δυσκολίες, ιδιοκτήτης γνωστού εστιατορίου στη Λευκωσία
ανέφερε στην «Κ» ότι στόχος είναι
να μην απολυθεί κανείς εργαζόμενος. «Βάλαμε λουκέτο και τα έξοδα
τρέχουν χωρίς έσοδα...», αναφέρει
χαρακτηριστικά. Το θέμα της επιβίωσης εξαρτάται και από την προηγούμενη κατάσταση στην οποία
βρισκόταν η επιχείρηση. Όλα είναι
ρευστά. Η συμπεριφορά των πελατών και το πόσο έτοιμοι είναι















Η συμπεριφορά των πελατών και το πόσο έτοιμοι είναι να σπεύσουν
άφοβα είναι ένα ακόμη
θέμα που απασχολεί αρκετούς εστιάτορες.
των μέτρων και επανεκκίνηση της
κυπριακής οικονομίας, δεδομένου
της συνάθροισης μεγάλου αριθμού
ατόμων και της μεταξύ τους επαφής
που εγκυμονεί κίνδυνο υψηλού
βαθμού μετάδοσης του ιού. Επιπλέον, η απόφαση λήφθηκε έχοντας υπόψη ότι η δυνατότητα χρήσης εξωτερικών χώρων είναι υποβοηθητική στον περιορισμό του
κινδύνου μετάδοσης του ιού.

Πιθανή ανατροπή πλάνου
Ωστόσο, όπως πληροφορείται
η «Κ», λόγω της άκρως ικανοποιητικής εικόνας των επιδημιολογικών δεδομένων και του μικρού
αριθμού των κρουσμάτων, δεν αποκλείεται το πλάνο ν’ ανατραπεί.
Δηλαδή, να ληφθεί απόφαση ν’
ανοίξουν κανονικά στις 21 Μαΐου
οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις και
η εξυπηρέτηση των πελατών να
γίνεται εκτός από τους εξωτερικούς
και στους εσωτερικούς χώρους.
Όλα θα κριθούν, όπως πληροφορούμαστε, από τα επιδημιολογικά

Ο Σύνδεσμος έχει ζητήσει όπου δεν προσφέρεται ικανοποιητικός εξωτερικός χώρος ώστε να μπορεί κάποιος να λειτουργήσει και να είναι βιώσιμος, να δύναται

Οι επιδημιολόγοι θα
έχουν τον τελευταίο
λόγο για τις οδηγίες που
θα διέπουν την πλήρη
λειτουργία των επιχειρήσεων εστίασης.

δεδομένα.Το τοπίο αναμένεται να
ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες.
Αυτό θα γίνει και σε ό,τι αφορά
στις κατευθυντήριες γραμμές ή
πρωτόκολλα τα οποία θα κληθούν
να ακολουθήσουν οι ιδιοκτήτες
εστιατορίων και καφετεριών που
μέχρι στιγμής δεν έχουν καθοριστεί. Ενώπιον των Υγειονομικών
Υπηρεσιών βρέθηκαν το απόγευμα
της Πέμπτης (7/5) οι εισηγήσεις
του Παγκύπριου Συνδέσμου Κέντρων Αναψυχής, οι οποίες αναμένεται να ληφθούν υπόψη ώστε να
καταρτιστούν συγκεκριμένες οδηγίες για το τι ακριβώς θα ισχύει για
τον τρόπο λειτουργίας. Οι αρμόδιοι
θα καταλήξουν στο τελικό πλάνο
αφού τις μελετήσουν. Στη συνέχεια,
αυτό θα σταλεί στην επιστημονική
ομάδα των επιδημιολόγων για έγκριση.
Μεταξύ των εισηγήσεων που
υπέβαλε ο Σύνδεσμος είναι ο μέγιστος αριθμός ατόμων στους εξωτερικούς χώρους να είναι ένα άτομο
ανά 1,5 τετραγωνικό μέτρο, εξαι-

να σπεύσουν άφοβα σε ένα εστιατόριο είναι ένα ακόμη θέμα που
απασχολεί αρκετούς εστιάτορες.
Σε ό,τι αφορά στα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση και την οικονομική ενίσχυση αρκετοί δηλώνουν
ικανοποιημένοι με το Σχέδιο Μερικής Αναστολής Εργασιών, ενώ
θεωρούν θετικό το πράσινο φως
που έχει δώσει το Υπουργικό Συμβούλιο την Πέμπτη (7/5) στο σχέδιο
απευθείας στήριξης πολύ μικρών
επιχειρήσεων και αυτοτελώς εργαζομένων, στοχευμένες κρατικές
εγγυήσεις €1,5 δισεκατομμυρίου,
καθώς και στο σχέδιο φορολογικών
κινήτρων σε ιδιοκτήτες που θα
προχωρήσουν σε μείωση ενοικίων.
Να σημειωθεί ότι η εστίαση, η
οποία περιλαμβάνει εστιατόρια,
μπαρ και συναφείς υπηρεσίες που
θα ανοίξουν τις πύλες τους στις 21
Μαΐου, συνεισφέρει το 3,1% της
συνολικής ΠΑ, και απασχολεί 25.475
άτομα. Το 71,2% της ΠΑ της εστίασης αφορά εστιατόρια και το 24,6%
αφορά μπαρ.

να χρησιμοποιήσει μέρος του εσωτερικού του χώρου που συνορεύει με την εξωτερική του πλευρά.
ρουμένων των εργαζομένων. Σε
ό,τι αφορά στον μέγιστο αριθμό
ατόμων στους εσωτερικούς χώρους
προτείνεται ένα άτομο ανά δυο τετραγωνικά μέτρα. Επίσης, ο Σύνδεσμος έχει ζητήσει όπου δεν προσφέρεται ικανοποιητικός εξωτερικός χώρος ώστε να μπορεί κάποιος
να λειτουργήσει και να είναι βιώσιμος, να δύναται να χρησιμοποιήσει μέρος του εσωτερικού του χώρου που συνορεύει με την εξωτερική του πλευρά.
Όπως ανέφερε στην «Κ» ο Γενικός Γραμματέας του Παγκύπριου
Συνδέσμου Κέντρων Αναψυχής
Φάνος Λεβέντης, ο Σύνδεσμος έχει
εισηγηθεί ο μέγιστος αριθμός ατόμων σε κάθε τραπέζι να είναι τα
10 άτομα. Στην είσοδο κάθε υποστατικού θα αναρτηθεί έντυπο στο
οποίο θ’ αναφέρεται ο μέγιστος
αριθμός ατόμων που επιτρέπεται
να βρίσκονται ταυτόχρονα στον
κάθε χώρο. Συστήνεται όπου είναι
εφικτό η χρήση μενού/καταλόγου
τιμών μιας χρήσης ή αναρτημένος

σε περίοπτα σημεία εντός και εκτός
του υποστατικού ή διαθέσιμος ηλεκτρονικά. Όπου θα υπάρχει κατάλογος θα πρέπει να απολυμαίνεται
σχολαστικά μετά από κάθε χρήση
(π.χ. πλαστικοποιημένος, αδιάβροχος).

Μπουφές self service
Σύμφωνα με τον κ. Λεβέντη, μία
από τις εισηγήσεις είναι να περιορίζεται η αυτοεξυπηρέτηση των
πελατών από μπουφέ self service,
ενώ συστήνεται η εξυπηρέτηση
να γίνεται από προσωπικό το οποίο
θα φέρει μάσκα και γάντια. Μέχρι
στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν
θα επιτραπεί η λειτουργία παιδότοπων (εσωτερικών ή εξωτερικών)
σε χώρους εστίασης.
Μπέρδεμα προέκυψε με την
απόσταση που θα πρέπει να έχουν
τα τραπέζια μεταξύ τους. Αυτό είναι
ένα από τα ζητήματα που προκαλεί
«πονοκέφαλο» στους αρμοδίους.
Αν και προηγουμένως είχε δημοσιοποιηθεί ότι το κάθε τραπέζι θα

Βγάζουν περισσότερα τραπέζια
έξω οι εστιάτορες στην Ελλάδα
Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Η αξιοποίηση περισσότερων εξωτερικών δημόσιων χώρων καθώς και
η χρήση εσωτερικών χώρων που
περικλείονται από τζάμια και είναι
επί της ουσίας ημιυπαίθριοι αποτελούν τις δύο λύσεις που φαίνεται
να προκρίνει η κυβέρνηση για να
αυξήσει τη δυναμικότητα των καταστημάτων εστίασης. Οι λύσεις
αυτές αντιμετωπίζονται θετικά από
τον κλάδο, θεωρούνται ωστόσο μη
επαρκείς εάν δεν συνοδευτούν από
τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση
καθώς και από την ευελιξία στην
εφαρμογή του μέτρου της αναστο






Εξετάζεται και το ενδεχόμενο χρήσης εσωτερικών χώρων που περικλείονται από τζάμια.
λής σύμβασης εργασίας. Από τις
ανακοινώσεις που έγιναν χθες από
τον πρωθυπουργό στο πλαίσιο τηλεδιάσκεψης με αρμόδια στελέχη
της κυβέρνησης και της τοπικής
αυτοδιοίκησης, πάντως, οι παράγοντες του κλάδου εκτιμούν ότι
απομακρύνεται το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας της εστίασης νωρίτερα από την 1η Ιουνίου. Σε κάθε
περίπτωση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στ. Πέτσας ανέφερε χθες ότι
οι όποιες ανακοινώσεις θα γίνουν

Λύσεις για να αυξηθεί η δυναμικότητα των καταστημάτων εστίασης εξετάστη-

καν χθες σε τηλεδιάσκεψη υπό τον πρωθυπουργό, στην οποία συμμετείχαν τα
αρμόδια κυβερνητικά στελέχη, ο πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης Δήμων και
Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕΔΚΕ) και οι δήμαρχοι Αθηναίων και Θεσσαλονίκης.

μετά τις 15 Μαΐου. Κατά τη τηλεδιάσκεψη, στην οποία συμμετείχαν
τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη,
ο πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης
Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας
(ΚΕΔΚΕ) και οι δήμαρχοι Αθηναίων
και Θεσσαλονίκης, ο κ. Μητσοτάκης
έδωσε πέντε βασικές κατευθύνσεις
για την επαναλειτουργία της εστίασης. Αυτές είναι:
1. Τα όποια μέτρα για την επέκταση στους ανοικτούς χώρους θα
είναι έκτακτα και θα ισχύσουν για

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
2. Η ευθύνη θα πρέπει να περάσει
στους δήμους, οι οποίοι θα έχουν
ευελιξία σχετικά με την εφαρμογή
του νέου, προσωρινού πλαισίου. 3.
Οι ρυθμίσεις θα αφορούν κυρίως
υπαίθριους χώρους, ωστόσο θα
υπάρχουν προβλέψεις και για τη
λειτουργία των εσωτερικών χώρων.
4. Η αύξηση των τετραγωνικών μέτρων θα γίνει χωρίς αύξηση των
δημοτικών τελών. 5. Δεν θα εμποδίζεται η πρόσβαση των πολιτών

στους δημόσιους χώρους. Η χρήση
περισσότερων εξωτερικών δημόσιων χώρων από τα καταστήματα
θεωρείται από τον κλάδο ότι μπορεί
να οδηγήσει σε αύξηση της δυναμικότητάς τους στο 50%, από το
1/3 που προβλέπεται με βάση τα
μέτρα για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού (αποστάσεις
μεταξύ τραπεζιών, μέγιστος αριθμός
ατόμων ανά τραπέζι και αριθμός
ατόμων που βρίσκονται ταυτόχρονα
στο κατάστημα με βάση τα τετραγωνικά του).
Ωστόσο, αυτό θα ισχύει κατά βάση για επιχειρήσεις που διαθέτουν
εξωτερικούς χώρους και όχι για τις
υπόλοιπες.
Το γεγονός, πάντως, ότι οι όποιες
αποφάσεις θα ληφθούν από τους
δήμους οδηγεί τον κλάδο στην
εκτίμηση ότι τελικά η εστίαση δεν
θα λειτουργήσει νωρίτερα, ακριβώς
διότι θεωρείται ότι θα απαιτηθεί
αρκετός χρόνος. Τα νέα δεδομένα
που έπεσαν χθες στο τραπέζι από
την κυβέρνηση αφήνουν σε εκκρεμότητα, όπως επισημαίνει η
αγορά, το θέμα των χώρων εστίασης που βρίσκονται εντός των εμπορικών κέντρων. Υπενθυμίζεται
ότι τα εμπορικά κέντρα προβλέπεται –με βάση τουλάχιστον τις
έως τώρα επίσημες ανακοινώσεις–
να επαναλειτουργήσουν από την
1η Ιουνίου, όμως οι χώροι εστίασης
που βρίσκονται εντός αυτών λογίζονται ως εσωτερικοί και γι’ αυτό
δεν θα λειτουργήσουν την ίδια
ημερομηνία.

πρέπει να έχει απόσταση τριών
μέτρων, έπειτα από αντιδράσεις
εκ μέρους επιχειρηματιών που υποστήριξαν ότι είναι πολύ μεγάλη η
απόσταση και δεν θα είναι βιώσιμο
καθώς δεν θα μπορούν να βάλουν
αρκετά τραπέζια, το Υπουργείο
Υγείας ξεκαθάρισε ότι κάτι τέτοιο
δεν έχει ακόμη αποφασιστεί. Ο καθηγητής Δρ Πέτρος Καραγιάννης
ανέφερε στην «Κ» ότι προτείνει η
απόσταση να μην υπερβαίνει το
ενάμισι μέτρο.
Πάντως, πηγές αναφέρουν στην
«Κ» ότι το πιθανότερο σενάριο για
το πλάνο με τις οδηγίες που ετοιμάζεται, είναι η απόσταση μεταξύ
των τραπεζιών να είναι μικρότερη
από δύο μέτρα.

Οι δυσκολίες και η επιβίωση
Εστιάτορες αναφέρουν στην
«Κ» ότι η επαναλειτουργία των επιχειρήσεων θα είναι σταδιακή, ενώ
θα χρειαστεί να δοθεί περίοδος
προσαρμογής στα νέα δεδομένα
που θα αποφασιστούν και θα ισχύ-
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Τραπεζοκαθίσματα
Tο μέτρο της αξιοποίησης περισσότερων εξωτερικών δημόσιων
χώρων από επιχειρηματίες της
εστίασης σηκώνει μεγάλη συζήτηση. Είναι ένα σοβαρό θέμα που
αγγίζει τον πυρήνα της δημοκρατίας. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή
τη στιγμή δεν έχουμε τον χρόνο
για συζητήσεις.
Η εστίαση είναι ένας από τους
κλάδους που θα υποστεί μεγάλη
καταστροφή. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να αναλύσουμε τους λόγους.
Είναι βέβαιο ότι πολλά μαγαζιά θα
κλείσουν και χιλιάδες άνθρωποι
θα βρεθούν εκτός εργασίας με συνέπειες ανυπολόγιστες από πολλές
πλευρές. Μπορεί να σωθεί κάτι;
Στην παρούσα φάση η απάντηση είναι μάλλον μόνο μία: Να
γίνει ό,τι είναι εφικτό για να σωθεί
έστω κάτι. Καταλαβαίνω ότι το
πρόβλημα είναι στο «ό,τι». Στις
σκέψεις της κυβέρνησης και των
δήμων για άτυπες πεζοδρομήσεις,
για περισσότερο «άπλωμα» τραπεζοκαθισμάτων στα πεζοδρόμια,
για περαιτέρω αξιοποίηση του δημόσιου χώρου, κάποιοι σκέφτονται
ότι σε περιοχές όπου και προ κορωνοϊού επικρατούσε αναρχία,
τώρα η κατάσταση θα είναι εφιαλτική για την καθημερινότητα των
πολιτών. Να μιλήσουμε με παραδείγματα; Κέντρο Αθήνας, πιάτσες
στο Χαλάνδρι, στον Πειραιά, στο
Περιστέρι, στη Θεσσαλονίκη. Σε
όλα τα αστικά κέντρα υπάρχουν
περιοχές-ανοικτές πληγές εδώ και
πολλά χρόνια για τους κατοίκους.
Γειτονιές με αυθαίρετα τραπεζοκαθίσματα σε μπαρ, καφέ και
εστιατόρια, με κοσμοσυρροή και
οχλαγωγία, με ιδιοκτήτες που δεν

τηρούν τα ωράρια για τη μουσική,
με τρομερή ηχορρύπανση. Σχεδόν
κάθε προσπάθεια που έχει γίνει
να μπει τάξη έχει αποτύχει παταγωδώς. Το παρελθόν έχει καταγεγραμμένες πολλές αμαρτίες και
ασυδοσία αρκετή για να θρέψει
την καχυποψία ακόμη και του πιο
καλόπιστου.
Για όλους αυτούς τους λόγους,
τα μέτρα που ακούγονται για τη
στήριξη της εστίασης γεννούν φόβους απολύτως δικαιολογημένους.
Οι περισσότεροι πολίτες πιστεύουν
ότι το προσωρινό, έκτακτο μέτρο
της παραχώρησης θα γίνει μόνιμη
ασφυξία, άλλο ένα βάρος στην ήδη
δύσκολη και γεμάτη εμπόδια καθημερινότητα των μεγάλων πόλεων. Πολλοί φαντάζονται πλατείες, πεζόδρομους και πεζοδρόμια
γεμάτα τραπεζοκαθίσματα. Κανείς
δεν μπορεί να τους κατηγορήσει.
Η σχέση μας με τον δημόσιο χώρο
ανέκαθεν ήταν προβληματική.
Ομως οι συνθήκες είναι πρωτοφανείς. Τώρα περισσότερο από
ποτέ πρέπει να αφήσουμε την καχυποψία στην άκρη και να δείξουμε
εμπιστοσύνη. Για σχεδόν δύο μήνες στερηθήκαμε βασικές ελευθερίες κλεισμένοι στα σπίτια μας.
Ναι, δεν είναι το ίδιο. Είναι όμως
κρίσιμο, για κάποιο διάστημα το
οποίο θα συμφωνηθεί από την αρχή και θα τηρηθεί αυστηρά με την
ευθύνη του ελέγχου να βαρύνει
τους δήμους, να στηριχθεί η οικονομική δραστηριότητα. Θα ξεβολευτούμε. Κάποιοι, ακόμη περισσότερο. Ας το κάνουμε για όσο
καιρό συμφωνηθεί, με τη σκέψη
ότι για χιλιάδες ανθρώπους είναι
θέμα επιβίωσης.
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¬ÕÖÕÙÕÙÚÄÚÎÝÇÔËØÍÃÇÝÛÇÇÔÁÈËÏÐÇÔ¦ÙÚÕ  ÇÖÄ ÚÕ
 Ç
ÇÒ
ÒÒ
Ò
Ò¦ÛÇÖÁÙËÏÖ¦
¦Ò
ÒÏÙÚÕ 
ÚÕÚÕÛÁÓÇÇßÚÄÕÏÖØÕÈÒÁÉËÏÝÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝËÃÔÇÏÙÞËÊÄÔ
ÚÇßÚÄÙÎÓËÝ

l

Το χρέος
θα αυξηθεί
στο 196,4%
του ΑΕΠ
Οι προβλέψεις ÚÎÝ ÕÓÏÙÏÄÔ ÑÇÚÇÍØ¦ÌÕßÔ ËÖÃÙÎÝ ÙÎÓÇÔÚÏÑÂ
ËÖÏÊËÃÔÜÙÎÚÜÔÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑ×Ô
ËÖÏÊÄÙËÜÔ ÚÎÝ ÒÒ¦ÊÇÝ ÇÔ ÑÇÏ
ÇßÚÁÝÖÇØÇÓÁÔÕßÔÑÇÒÆÚËØËÝÇÖÄ
ÚÕÔËßØÜÖÇáÑÄÓÁÙÕÄØÕÑÇÛ×Ý
ÎÞ×ØÇÐËÑÏÔ¦ËÏÇÖÄßÉÎÒÂÈ¦ÙÎÒÄÍÜÓÔÎÓÕÔÏÇÑ×ÔÊËÙÓËÆÙËÜÔÚÙÏÚÕÁÒÒËÏÓÓÇÚÎÝÍËÔÏÑÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏÍÏÇ
ÌÁÚÕÝÙÚÕ ÚÕßÁÔÇÔÚÏ
ÖÒËÕÔ¦ÙÓÇÚÕÝ ÚÕßÚÕ
 ÑÇÏÖËØÏÕØÃàËÚÇÏÐÇÔ¦ÙÚÕ
 ÚÕßÚÕ
 ÑßÈÁØÔÎÙÎ ÙÚÕ ØÄÍØÇÓÓÇÚÇÛËØÄÚÎÚÇÝÖØÕÈÒÁÖËÏÄÚÏ
ÚÕÁÒÒËÏÓÓÇÛÇËÃÔÇÏÌÁÚÕÝ 
ÚÕß  ÑÇÏ ÚÕß ÞØÄÔÕß  
ÚÕß
©ÙÕÍÏÇÚÕÖØÜÚÕÍËÔÁÝÖÒËÄÔÇÙÓÇÖÕßÂÚÇÔ ÚÕß
ÚÕ   ÇßÚÄ ÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏ ÔÇ
ÓËÚÇÚØÇÖËÃÌÁÚÕÝÙËÖØÜÚÕÍËÔÁÝ
ÁÒÒËÏÓÓÇ   ÚÕß  ÍÏÇ ÔÇ
ËÖÏÙÚØÁÉËÏ ÙË ÛËÚÏÑÄ ÖØÄÙÎÓÕ
ÓË   ÚÕß  ÚÕ  ÚÕ
ØÄÍØÇÓÓÇ ÚÇÛËØÄÚÎÚÇÝ ÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏ ÖØÜÚÕÍËÔÁÝ ÁÒÒËÏÓÓÇ
ÚÕßÌÁÚÕÝ

¬ Õ  Ê Î Ó Ä Ù Ï Õ  Þ Ø Á Õ Ý   Ë Ð ¦ Ò Ò Õ ß 
ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÇßÐÎÛËÃÙÚÕ  
ÚÕßÇÖÄ ÚÕ ÑÇÏ
ÔÇßÖÕÞÜØÂÙËÏÐÇÔ¦ÙÚÕ ÚÕß
    Ú Õ         Ú Ï Ý  Ñ ß È Ë Ø Ô Î Ú Ï Ñ Á Ý
ÖØÕÈÒÁÉËÏÝÎÇÆÐÎÙÎÚÕßÞØÁÕßÝ
ÖËØÏÕØÃàËÚÇÏÙÚÕ ÚÕß
ÚÕ  ËÔ× ÇßÚÄ ËÖÇÔÁØÞËÚÇÏ
ÙÚÕ ÚÕ
ÇÚ¦   ËÐ¦ÒÒÕß ÙÆÓÌÜ ÔÇÓËÚÏÝËÇØÏÔÁÝÖØÕÈÒÁÉËÏÝÚÎÝ
ÕÓÏÙÏÄÔÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÓËÏÜÛËÃ
ÌÁÚÕÝÎÑÇÚ¦ÑËÌÇÒÂÔÇÖÕàÎÓÃÜÙÎÚÜÔËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÖÕßÇÖÕÚËÒËÃËÖÃÙÎÝÓÏÇÇÖÄÚÏÝÞËÏØÄÚËØËÝ
ËÖÏÊÄÙËÏÝÙÚÎÔßØ×ÖÎ
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Στην κατάρρευση ÚÎÝ ËÍÞ×ØÏÇÝ
ÇÍÕØ¦Ý ËØÍÇÙÃÇÝ ÑÇÏ ÙÚÎÔ Ñ¦ ÛËÚÎÖÚ×ÙÎÚÜÔËÖÕÞÏÑ×ÔÖØÕÙÒÂÉËÜÔÚÕÔÖØÃÒÏÕÓÂÔÇÖÕß
ÑÇÚ» ËÐÕÞÂÔ ÑÇÚÇÍØ¦ÌËÚÇÏ ÙÎÓ Ç Ô Ú Ï Ñ Â  Ç Æ Ð Î Ù Î   Õ Ê Â Í Î Ù Ë  Ú Õ
SVJRKV^U ÖÕß ËÖÏÈÒÂÛÎÑË ÇÖÄ
ÚÎÔ ÑßÈÁØÔÎÙÎ ÓË ÙÚÄÞÕ ÚÕÔ
ÖËØÏÕØÏÙÓÄ ÚÎÝ ËÐ¦ÖÒÜÙÎÝ ÚÎÝ
ÖÇÔÊÎÓÃÇÝ ÙÚÎÔ ÒÒ¦ÊÇ ÃÔÇÏ
Þ Ç Ø Ç Ñ Ú Î Ø Ï Ù Ú Ï Ñ Ä  Ä Ú Ï  Ë Ô ×  Ú Õ Ô
ÖØÃÒÏÕÚÕß ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑÇÔÖØÕÙÒÂÉËÏÝÌÁÚÕÝÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÓÎÔÏÇÃÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÕßÙßÙÚÂÓÇÚÕÝØÍ¦ÔÎ®
ÑÇÚÇÍØ¦ÌÎÑÇÔÓÄÒÏÝÊÎÒÇÊÂÒÏÍÄÚËØËÝ
ÇÖÇÍÄØËßÙÎÚÜÔÇÖÕÒÆÙËÜÔÙßÍÑØ¦ÚÎÙËÑ¦ÖÜÝÚÏÝÏÙÕØØÕÖÃËÝ ÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÕÏÙÕàÆÍÏÕÖØÕÙÒÂÉËÜÔÇÖÕÒÆÙËÜÔÔÇ
ÖÇØÇÓËÃÔËÏÛËÚÏÑÄ ÓËÓÄÒÏÝ 
ÔÁËÝÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝ ¬ÕÔÖØÃÒÏÕÚÕß ÚÕÛËÚÏÑÄÏÙÕàÆÍÏÕ
ÂÚÇÔÚÎÝÚ¦ÐÎÝÚÜÔ  ÔÁÜÔ
ÛÁÙËÜÔËØÍÇÙÃÇÝ ÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ
ÔÇÖØÕÑÆÖÚËÏÇØÔÎÚÏÑÂËÖÃÊÕÙÎ
ÑÇÚ¦  ÒÏÍÄÚËØËÝÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝÓÁÙÇÙËÁÔÇÞØÄÔÕ 

Από το 2012

ÔÇÒßÚÏÑ¦ ÎÖØÜÚÄÍ
ÍÔ
ÔÜØÎÑÇÚ¦ØØËßÙÎÚÜÔËÖÕÞÏÑ×ÔÖØÕÙÒÂÉËÜÔ ÕÊÂÍÎÙË ÚÕ ÏÙÕàÆÍÏÕ ÚÕß
ÖØ×ÚÕßÓÂÔÕßÚÕßÙËÇØÔÎÚÏÑÄÖØÄÙÎÓÕÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦
ÓËÚ¦ÚÎÓËÍ¦
¦Ò
ÒÎÑØÃÙÎÚÕß 
¬ Õ  Ö Ø × Ú Õ   Ó Î Ô Õ  Ì Á Ú Õ Ý  Þ ¦ Û ÎÑÇÔ    ÛÁÙËÏÝ ËØÍÇÙÃÇÝ  
ÇÓÁÙÜÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÞØÕÔÏ¦ÓË
ÇØÔÎÚÏÑÄ ÖØÄÙÎÓÕ ÙÚÇ ÏÙÕàÆÍÏÇÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝÂÚÇÔÚÕ 
ÄÚÇÔÚÕÖØ×ÚÕÓÎÔÕËÃÞÇÔÞÇÛËÃ  ÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝ ØÏÔ
ÇÖÄÚÕ ÇØÔÎÚÏÑÄÖØÄÙÎÓÕ
ÙÚÇÏÙÕàÆÍÏÇÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝËÃÞË
ÑÇÚÇÍØÇÌËÃÓÄÔÕÚÕËÃÞÇÔ
ÞÇÛËÃ ÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝÑÇÏ
ÚÕ   ÄÚÇÔ Þ¦ÛÎÑÇÔ   
ÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝ ËÄÒËÝÚÏÝßÖÄÒÕÏÖËÝÞØÕÔÏÁÝÇÖÄÚÕÓÁÞØÏ
ÙÂÓËØÇ ÚÕ ÖØÄÙÎÓÕ ËÃÔÇÏ ÛËÚÏÑÄ ËÔ×ÇÖÄÚÕÑÇÏÓËÚ¦ÇßÐÇÔÄÚÇÔÖØÕÕÊËßÚÏÑ¦ÇÔ¦ÁÚÕÝ
©ÏËÒ¦
¦Þ
ÞÏÙÚËÝ ÙËÙÞÁÙÎÓËÚÕ
ÖÇØËÒÛÄÔ ÖØÕÙÒÂÉËÏÝÖÕßÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑÇÔÚÕÔÖØÃÒÏÕÂÚÇÔ
Ù Ë  Ö Õ Ù Õ Ù Ú Ä       Ó Ë  Ä Ø Õ ß Ý
ÖÒÂØÕßÝ ÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝ  
ÇÖÄÚÏÝÙßÔÕÒÏÑ¦ ÖØÕÙÒÂÉËÏÝ  ÓÄÒÏÝ   ÖØÕÙÒÂÉËÏÝ
ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑÇÔ ÓË ÓËØÏÑÂ
ÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÑÇÏ¦ÒÒËÝ ÓË
ËÑÖËØÏÚØÕÖÂÝËØÍÇÙÃÇ 

Μετατροπές συμβάσεων
 Ú Õ Ô  Ç Ô Ú Ã Ö Õ Ê Ç  Ç Ô Î Ù ß Þ Ã Ç
ÖØÕÑÇÒÕÆÔ¶ÑßØÃÜÝÍÏÇÚÕÚÏÛÇ
Ç Ñ Õ Ò Õ ß Û Â Ù Ë Ï  Ú Õ ß Ý  Ë Ö Ä Ó Ë Ô Õ ß Ý

Ενώ τον Απρίλιο
του 2019 πραγματοποιήθηκαν 282.181
προσλήψεις, φέτος
καταγράφηκαν μόλις
48.555, δηλαδή
233.626 λιγότερες.
ÓÂÔËÝ ÄÚÇÔÛÇÇØÛÕÆÔÙÚÇÊÏÇÑ¦ÕÏÖËØÏÕØÏÙÓÕÃÖÕßÁÞËÏËÖÏÈ¦ÒËÏ ÚÕ ßÖÕßØÍËÃÕ ØÍÇÙÃÇÝ¶
ÚÇ ÙÚÕÏÞËÃÇ ÍÏÇ ÚÏÝ ÓËÚÇÚØÕÖÁÝ
ÙßÓÈ¦ÙËÜÔ ÄÖÕßÑÇÚÇÍØ¦ÌËÚÇÏ
ÁÑØÎÐÎ  ßÍÑËÑØÏÓÁÔÇ  ÚÕÔ ÖËØÇÙÓÁÔÕÖØÃÒÏÕÑÇÚÇÍØ¦ÌÎÑÇÔ
     Ó Ë Ú Ç Ú Ø Õ Ö Á Ý  Ù ß Ó È ¦ Ù Ë Ü Ô
ËØÍÇÙÃÇÝÇÖÄÖÒÂØÎÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÙËËÑÖËØÏÚØÕÖÂÝÓËÙßÓÌÜÔÃÇËØÍÇàÕÓÁÔÕßÑÇÏËØÍÕÊÄÚÎ 
ÄÚÇÔÚÕÔÖØÃÒÏÕÚÕß ËÃÞÇÔ
Ñ Ç Ú Ç Í Ø Ç Ì Ë Ã      Ó Ë Ú Ç Ú Ø Õ Ö Á Ý  ¶
ÇÆÐÎÙÎ ÎÒÇÊÂ ÕÑÚÇÖÒÇÙ Ï ¦ Ù Ú Î Ñ Ç Ô  Õ Ï  Ó Ë Ú Ç Ú Ø Õ Ö Á Ý  Ç Ö Ä
ÖÒÂØÎ ÙË ËÑ ÖËØÏÚØÕÖÂÝ ÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎ ÓË ÙßÓÌÜÔÃÇ ËØÍÇàÕÓÁÔÕß  ËØÍÕÊÄÚÎ  ÔÚÃÙÚÕÏÞÇ 
ÚÕÔ¡¦ØÚÏÕÑÇÚÇÍØ¦ÌÎÑÇÔ 
ÓËÚÇÚØÕÖÁÝÁÔÇÔÚÏÚÕÔ¡¦ØÚÏÕÚÕß 

ÎÓÇÔÚÏÑ¦ÁÞÕßÔÇßÐÎÛËÃÑÇÏ
ÕÏ ÓËÚÇÚØÕÖÁÝ ÙßÓÈ¦ÙËÜÔ ÇÖÄ
ÖÒÂØÎ ÙË ËÑ ÖËØÏÚØÕÖÂÝ ÇÖÇ ÙÞÄÒÎÙÎ ÓË ÓÕÔÕÓËØÂ ÇÖÄÌÇÙÎ ÚÕß ËØÍÕÊÄÚÎ  ÇÚÇÍØ¦ÌÎÑÇÔ   ÚÁÚÕÏËÝ ÓËÚÇÚØÕÖÁÝ
ÚÕÔ ÖËØÇÙÓÁÔÕ ÖØÃÒÏÕ ÁÔÇÔÚÏ
 ÚÕÔÖØÃÒÏÕÚÕß ¶ÇÆÐÎÙÎ    ÔÚÃÙÚÕÏÞÇ  ÚÕÔ ÖËØÇÙÓÁÔÕ¡¦ØÚÏÕËÃÞÇÔÑÇÚÇÍØÇÌËÃ ÓÕÔÕÓËØËÃÝÓËÚÇÚØÕÖÁÝ
Ù ß Ó È ¦ Ù Ë Ü Ô  Ù Ë  Ë Ñ  Ö Ë Ø Ï Ú Ø Õ Ö Â Ý
ÁÔÇÔÚÏ ÚÕÔ¡¦ØÚÏÕÚÕß 
¡ÏÑØÄÚËØÎ ËÃÔÇÏ Î ÇÆÐÎÙÎ ÚÜÔ
ÓËÚÇÚØÕÖ×ÔÇÖÄÖÒÂØÎÙËÓËØÏÑÂÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎ ßÍÑËÑØÏÓÁÔÇ 
ÑÇÚÇÍØ¦ÌÎÑÇÔ   ÓËÚÇÚØÕÖÁÝÇÖÇÏÚËÃÚÇÏÎÙßÓÌÜÔÃÇÚÕß
ËØÍÇàÕÓÁÔÕß ÁÔÇÔÚÏ   ÚÕÔ
ÖØÃÒÏÕ ÚÕß   ÔÚÃÙÚÕÏÞÇ 
ÚÕÔ ¡¦ØÚÏÕ ÚÕß  ÓËÚØÂÛÎÑÇÔ  ÓËÚÇÚØÕÖÁÝÇÖÄÖÒÂØÎ ÙË ÓËØÏÑÂ ÁÔÇÔÚÏ   ÚÕÔ
¡¦ØÚÏÕÚÕß 

Ποιοι έκαναν προσλήψεις
©ÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÏÝÖØÕÙÒÂÉËÏÝ 
ÕÏÑ
ÑÒ
Ò¦ÊÕÏÚÕßÚÕßØÏÙÓÕÆÑÇÏÚÕß
ËÖÏÙÏÚÏÙÓÕÆ  ÖÕß ÓÁÞØÏ ÖØÄÚÏÔÕÝÂÚÇÔÖØÜÚÇÛÒÎÚÁÝÙÚÏÝÖØÕÙÒÂÉËÏÝ ÑÇÚ¦ ÚÕßÝ ÓÂÔËÝ ÁÔÇØÐÎÝ ÚÎÝ ÚÕßØÏÙÚÏÑÂÝ ÖËØÏÄÊÕß 
ÌÁÚÕÝ ÇÖËÃÞÇÔ ÑÇÛÕÒÏÑ¦  ÚÙÏ 
ÖØÜÚÇÛÒÎÚÂÝ ÙÚÏÝ ØÕÁÝ ÓÏÙÛÜ-

ÚÂÝÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝÇÔÇÊËÏÑÔÆËÚÇÏ
ÕÑÒ¦ÊÕÝÓËÚÏÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝ
ÇÔÛØ×ÖÏÔÎÝ ßÍËÃÇÝ    ÔÁËÝ
ÛÁÙËÏÝ ËØÍÇÙÃÇÝ ÑÇÏ ÇÑÕÒÕßÛËÃ
ÚÕÒÏÇÔÏÑÄËÓÖÄØÏÕÓË  ÔÁËÝ
ÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝ ÚÕÔÇÔÚÃÖÕÊÇ 
ÞÇÓÁÔËÝÛÁÙËÏÝÓËÚØÕÆÔÚÕÞÕÔÊØÏÑÄ ËÓÖÄÊÏÕ  ÛÁÙËÏÝ ËØÍÇÙÃÇÝ ÇÒ
ÒÒ
Ò¦ ÑÇÏ Î ÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇ
ÚØÕÌÃÓÜÔ ÖÕß ÑÇÚÇÍØ¦ÌËÏ 
ÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔßÖÕßØÍÄØÍÇÙÃÇÝ Ï¦ÔÔÎ ØÕÆÚÙÎ  ËÃÔÇÏ
ÖÏÇ ËÓÌÇÔÁÝ ÄÚÏ Î ÁÒËßÙÎ ÚÎÝ
ÖÇÔÊÎÓÃÇÝ ÚÎÝ *6=0+  ÑÇÚ¦
ÚÕßÝÓÂÔËÝ¡¦ØÚÏÕÑÇÏÖØÃÒÏÕ 
ËÖÎØÁÇÙË ÊßÙÓËÔ×Ý ÚÕ ÏÙÕàÆÍÏÕ ØÕ×Ô ÓÏÙÛÜÚÂÝ ÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝ ÇÑßØ×ÔÕÔÚÇÝÕÖÕÏËÙÊÂÖÕÚË
ÖØÕÙÒÂÉËÏÝ ÑÇÚ¦ ÚÎ ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÞØÕÔÏÑÂÖËØÃÕÊÕÑÇÏÏÊÃÜÝ
ÚÏÝÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÓÁÔËÝËÖÕÞÏÑÁÝ
ÖØÕÙÒÂÉËÏÝÙÚÕÔÚÕÓÁÇÚÎÝËÙÚÃÇÙÎÝÑÇÏÚÕßÚÕßØÏÙÓÕÆ 
² Û Ë Ý  Ê Î Ó Õ Ù Ï Ë Æ Û Î Ñ Ç Ô  Ñ Ç Ï  Ú Ç
ÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝ¬¬ÍÏÇÚÎÔÖÕØËÃÇÚÎÝÇÔËØÍÃÇÝÚÕÔ¢ËÈØÕß¦ØÏÕ ÑÇÏÁÊËÏÐÇÔÄÚÏÖØÏÔÇÖÄÚÎÔ
ËÓÌ¦ÔÏÙÎÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÎÇÖÕÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎ ÚÎÝ ÇÔËØÍÃÇÝ ÊÏÇÚÎ ØÕÆÙË ÊßÔÇÓÏÑÂ Ú¦ÙÎ  ÚÙÏ  ÚÕ
ÖÕÙÕÙÚÄ ÇÔÂÒÛË ÙË    ÁÔÇÔÚÏ    ÚÕß ¢ËÈØÕß¦ØÏÕ  
ÓËÃÜÙÎ  

Κυριακή 10 Μαΐου 2020

Κιν
νδυνεύουν
να χαθούν 250.000
θέσεις εργασίας
Ημέρες ÚÕß  ÚÎÝ ÖÏÕ ÈÇÛÏ¦Ý
ßÌËÙÏÇÑÂÝ ÖËØÏÄÊÕß ÚÎÝ ÖØÄÙÌÇÚÎÝ ÑØÃÙÎÝ ÞØÁÕßÝ ÛßÓÃàÕßÔ ÚÇ
ÙÚÕÏÞËÃÇ ÑÇÏ ÑßØÃÜÝ ÚÕ ÑÒÃÓÇ ÖÕß
ËÖÏÑØÇÚËÃÙÚÏÝÓÏÑØÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
ÙË ÄÚÏ ÇÌÕØ¦ ÚÏÝ ÛÁÙËÏÝ ËØÍÇÙÃÇÝ¬ÕßÉÎÒÄÖÕÙÕÙÚÄÇÖÕÒÆÙËÜÔ
ÇÖÄ ÚÎ ÓÏÇ ÑÇÏ ÚÕ ÇÔÇÏÓÏÑÄ ÖÕÙÕÙÚÄÖØÕÙÒÂÉËÜÔÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎËÃÔÇÏ Ú¦ÙËÏÝ ÖÕß ÄÞÏ ÓÄÔÕ ÛÇ ÙßÔËÞÏÙÛÕÆÔÇÒÒ¦ÑÇÏÛÇËÔÚÇÛÕÆÔÚÕ
ËÖÄÓËÔÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÓËÚÎÙÚÇÊÏÇÑÂ
ËÖÇÔËÑÑÃÔÎÙÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÊØÇ
ÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝ ÑÇÚ¦ ÚÎÔ ÕÖÕÃÇ ÊËÔ
Û Ç  ß Ö ¦ Ø Þ Ë Ï  Ö Ò Á Õ Ô  ¶ Ú Õ ß Ò ¦ Þ Ï Ù Ú Õ Ô
ÙÚÕÔ ÈÇÛÓÄ ÖÕß ßÖÂØÞË ÑÇÚ¦ ÚÕ
SVJRKV^U¶ÚÕÑØÇÚÏÑÄÊÃÞÚßÖØÕÙÚÇÙÃÇÝ®¡ËÈ¦ÙÎÁÑÚÇÑÚÎÁØËßÔÇ
ÖÕßÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙËÚÕÔÙÚÏÚÕÆÚÕ
¡ÏÑØ×ÔÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÚÎÝËÔÏÑÂÝ
ßÔÕÓÕÙÖÕÔÊÃÇÝ ÖÇÍÍËÒÓÇÚÏ×Ô
ÏÕÚËÞÔ×ÔÓÖÄØÜÔÒÒ¦ÊÇÝ¡
 ßÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏÄÚÏÚÕËÖÄÓËÔÕÊ ¦ÙÚÎÓÇÑ ÔÊßÔËÆÕßÔÔÇÞÇÛÕÆÔÖËØ Ú Ý ÛÁÙË ÝÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝ ËÑÚÜÔÕÖÕ ÜÔÕ  
Ë ÔÇ ÛÁÙË ÝÓ ÙÛÜÚÂÝËØÍÇÙ ÇÝ
ÏÊÏÑÄÚËØÇ  ÙÆÓÌÜÔÇ ÓË ÚÎÔ
ÁØËßÔÇ ÙÚÏÝ  ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÖÕßÇÔÁÙÚËÏÒÇÔÓËØÏÑ×ÝÂ
ÖÒÂØÜÝ ÚÎ ÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚ¦ ÚÕßÝ
ÖØÕÞ×ØÎÙÇÔÙËÇÔÇÙÚÕÒÂÙßÓÈ¦ÙËÜÔËØÍÇÙÃÇÝ ¬ÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÖÕÙÕÙÚÄ
ÑÇÚÇÍØ¦ÌËÚÇÏÙÚÏÝ
ÓËÍÇÒÆÚËØËÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÇßÚÁÝ
Ö Õ ß  Á Þ Õ ß Ô  Ê Î Ò Ç Ê Â  Ö ¦ Ô Ü  Ç Ö Ä  
¦ÚÕÓÇÖØÕÙÜÖÏÑÄËÔ×ÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÞÇÓÎÒÄÚËØÕËÃÔÇÏÚÕÖÕÙÕÙÚÄ
  ÖÕßÑÇÚÇÍØ¦ÌËÚÇÏÙÚÏÝÖÕÒÆÓÏÑØÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ ÓË¦ÚÕÓÕ
ÖØÕÙÜÖÏÑÄ ¬Õ  ÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÖÕßÇÔÁÙÚËÏÒÇÔÓËØÏÑ×Ý
ÂÖÒÂØÜÝÚÎÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚ¦ÚÕßÝ
ÊÏÇÚÂØÎÙËÖØÕÙÜÖÏÑÄÖÕßËØÍ¦àËÚÇÏÓËÑÇÛËÙÚ×ÝÚÎÒËØÍÇÙÃÇÝ
¬Õ   ÚÜÔ ËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ ÕÏ
ÕÖÕÃËÝÊËÔÇÔÁÙÚËÏÒÇÔÚÎÒËÏÚÕßØÍÃÇ ÚÕßÝ ÖØÕÞ×ØÎÙË ÙË ÓËÃÜÙÎ
ÚÕß ÖØÕÙÜÖÏÑÕÆ  ËÃÞÇÓË ÊÎÒÇÊÂ
ËÔÓÁÙÜSVJRKV^UÁÔÇÖØ×ÚÕÑÆÓÇÇÖÕÒÆÙËÜÔ ËÔ×ÓÄÒÏÝ  ÇÆ-

ÐÎÙÇÔ ÚÕ ÖØÕÙÜÖÏÑÄ ÚÕßÝ ¬Ï ÛÇ
ÍÃÔËÏÚ×ØÇÓËÚÎÔ¦ØÙÎÚÜÔÖËØÏÕØÏÙÚÏÑ×ÔÓÁÚØÜÔ"¬Õ ÚÜÔ
ÓÏÑØ×ÔÑÇÏÖÕÒÆÓÏÑØ×ÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÊÂ
ÂÒ
ÒÜÙËÄÚÏËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇÓËÏ×ÙËÏÚÕÖØÕÙÜÖÏÑÄËÔ×ÁÔÇ 
ÙÑÁÌÚËÚÇÏÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÙËÖØÕÙÒÂÉËÏÝ¬ÇÖÇØÇÖ¦ÔÜÙÚÕÏÞËÃÇÙË
ÙßÔÊßÇÙÓÄÓËÚÇÖØ×ÚÇËßØÂÓÇÚÇ
ÚÎÝÃÊÏÇÝÁØËßÔÇÝÚÇÕÖÕÃÇËÃÞÇÔ
ÊÎÓÕÙÏÕÖÕÏÎÛËÃÙÚÏÝÖØÏÒÃÕß
ÑÇÏÁÑÇÔÇÔÒÄÍÕÍÏÇÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕ ÔÇ ÊÏÇÑÄÉËÏ ÚÎ ÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚ¦ÚÎÝÓÃÇÙÚÏÝËÖÚ¦ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
ÇÔÇÒÕÍÃÇ ÖÕß ÓËÚÇÌØ¦àËÚÇÏ ÙË
  ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ ÕÊÎÍÕÆÔ

Οι απολύσεις
αναμένεται να ενταθούν το επόμενο διάστημα, τονίζει έκθεση
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.
ÙÚÎÔ ËÑÚÃÓÎÙÎ ÍÏÇ ÖÏÛÇÔÂ ÇÖ×ÒËÏÇ ÛÁÙËÜÔËØÍÇÙÃÇÝÚÕ
ÖØÕÙËÞÁÝÊÏ¦ÙÚÎÓÇ
ÑÄÓÎ  ÄÓÜÝ  ÑÇÏ ÕÏ ÛÁÙËÏÝ ËØÍÇÙ ÇÝÖÕßËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÔÇßÌ ÙÚÇÔÚÇ ÊËÔÛÇÁÞÕßÔÄÒËÝÚÇ Ê Ç
ÞÇØÇÑÚÎØ ÙÚ Ñ¦ÓËÚÎÔÖØÕÑÕØÜÔÕ ÕÆËÖÕÞÂ ¬Õ ÚÜÔËÖ ÞË ØÂÙË
ÜÔÖÕßÙßÔËÞ àÕßÔÔÇÒË ÚÕßØÍÕÆÔ
ÓËÚÁÚØËÉËÙßÓÈ¦ÙË ÝÖÒÂØÕßÝÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝ ÙË ÓËØ ÑÂÝËÑ ÖËØ ÚØÕÖÂÝ ËÔ×ÓÄÒ ÝÚÕ  ÇÑÕÒÕÆÛÎÙË
ÚÎÔÇÔÚ ÙÚØÕÌÎÖÕØË Ç 

Τηλεργασία

¬ÁÒÕÝ  ÇÖÄ ÚÎÔ ÁØËßÔÇ ÖØÕÑÆÖÚË ÄÚ ÎÚÎÒËØÍÇÙ ÇËÌÇØÓÄÙÚÎÑË
ÇÑÄÓÎÑÇ ÇÖÄÖÕÒÆÓ ÑØÁÝËÖ ÞË ØÂÙË ÝÑÇ ÄÞ ÓÄÔÕÇÖÄÓËÍ¦ÒÕßÝ
ÕÓ ÒÕßÝ ¬ÕßÒ¦Þ ÙÚÕÔÚÕ ÚÜÔ
ËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÚÜÔÓ ÑØ×ÔÑÇ ÖÕÒÆ
Ó ÑØ×ÔËÖ ÞË ØÂÙËÜÔËØÍ¦àËÚÇ ÓË
ÑÇÛËÙÚ×ÝÚÎ
ÎÒÒËØÍÇÙ ÇÝÇÖÄÚÕÙÖ Ú
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝ ΦΑΒΑ

Το 12,7%³Ð ~¨~Ñ ÜÖÐ ~¨É TÉ ¨ÊÉÙÊÜÉÌ³ ÉÙÓTÉ³Ñ ÑÐÉ É ³¨ ~Ì ÉÓÑ´ m~Ó×³É³Ñ Ñ¨T¨ÊÉ É
¨ÜÊÉ Ø 

Υφ
φεση 4,3% το 2020 και ισχυρή ανάκαμ
ν
νάκαμψη 4,7% το 2021 «β
βλέ
λέπει» η Wood
oo
o
Τη
ης ΕΛΕΥΘΕΡ ΑΣ ΚΟΥΡΤ
Υ ΤΑΛΗ
Α

ΑναπόφευκτηÎÆÌËÙÎ ÄÖÜÝÑÇ Î
ÇÆÐÎÙÎÚÎÝÇÔËØÍÃÇÝ ÚÕÞÚÆÖÎÓÇ® ÙÚÕÔ ÚÕßØÏÙÓÄ ÑÇÏ Î ËÖÏÊËÃ ÔÜÙÎÚÎÝÇÍÕØ¦ÝÇÑ ÔÂÚÜÔÌÁÚÕÝ
Ù Ú Î Ô   Ò Ò ¦ Ê Ç  Ò Ä Í Ü  Ú Õ ß  Ù Õ Ñ  Ö Õ ß
ÖØÕÐËÔË ÎÖÇÔÊÎÓ Ç ËÔ×ÇÔÎÙßÞ ÇÖØÕÑÇÒË Î¦ÔÕÊÕÝÚÕßÊË ÑÚÎ
ÞØÁÕßÝÖØÕÝ ÄÖÜÝÙÎÓË ×ÔË 
Î>VVK ÜÙÚÄÙÕÎÞ×ØÇÇÔÇÓÁÔËÚÇ ÔÇÚÇÖ¦Ë ÖÕÒÆÑÇÒÆÚËØÇÇÖÄ
Ú Ï Ý  Ö Ë Ø Ï Ù Ù Ä Ú Ë Ø Ë Ý  Þ × Ø Ë Ý  Ê Ï Ë Û Ô × Ý
ÑÇÏÔÇÈÍËÏÇÖÄÚÎÔÑØÃÙÎÓËÞÇÓÎÒ¦ ÑÄÙÚÎ ÊÇÔËÏÙÓÕÆ  ÞÕÔÚÇÝ
ËÌÇØÓÄÙË ÇÖÄÔÜØ ÝÖËØ ÕØ ÙÚ Ñ¦
ÓÁÚØÇ ÖÒÁÕÔÎËÒ
ÒÒ
ÒÎÔ ÑÂÕ ÑÕÔÕÓ Ç
ËÃÔÇÏÙËÛÁÙÎÔÇÇÔÕÃÐËÏ®ÙÚÇÊÏÇÑ¦ ÑÇÚ¦ ÚÎ ÊÏ¦ØÑËÏÇ ÚÕß ¡ÇãÕß
ÑÇ ÚÕßÕßÔ Õß ¥ÙÚÄÙÕ ÎÓÇÑØÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂ ÇÔ¦ÑÇÓÉÎ ÁÞËÏ ÖÇ Í×ÙËÏ®ÑÇÏÎ>VVKËÑÚÏÓ¦ÖÜÝÎ
ÆÌËÙÎÌÁÚÕÝÛÇÑ ÔÎÛË ÙÚÕ  
ÓË ÙÞßØÂÇÔ¦ÑÇÓÉÎ  ÔÇÇÑÕÒÕßÛËÃÚÕ 

Οι 4 κρίσιμοι παράγοντες
¦ÔÚÜÝ  ÄÖÜÝ ÙÎÓËÏ×ÔËÚÇÏ  Î
ÇÑØ ÈÂÝËÑÚ ÓÎÙÎÍ ÇÚÕÌÁÚÕÝË ÔÇ ËÐÇ ØËÚ Ñ¦ÊÆÙÑÕÒÎ ÒÄÍÜ
Ç ÚÎÝÇÈËÈÇ ÄÚÎÚÇÝÙËÙÞÁÙÎÓË

ÚÜÔ Î>VVKÇÔÇÓÁÔËÏÖÜÝ ÓËÚ¦
ÚÎÓÏÑØÂËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÙÚÏÝÚÏÓÁÝ
ÚÜÔÑÇÚÕÏÑÏ×ÔÚÕÊqÚØÃÓÎÔÕÚÕß
 ÙÚÕ
ÕÏÚÏÓÁÝÛÇÙÎÓËÏ×ÙÕßÔÇÖÄÚÕÓÎËÖ ÈØ¦ÊßÔÙÎÑÇ 
ÛÇÇÍÍ ÐÕßÔÚÇÞÇÓÎÒ¦ÙÚÕÍqÚØ ÓÎÔÕÚÕß ÙÎÓË ×ÔÕÔÚÇÝÇÆÐÎÙÎÚÎÝÚ¦ÐÎÝÚÕß ÌÁÚÕÝÑÇÏ
ÑÇÚ¦ ÚÕ 

Η Ελλάδα αναμένεται
να τα πάει πολύ καλύτερα από τις περισσότερες χώρες, εκτιμά
ο διεθνής οίκος.
ÚÎÔÖÕØË ÇÚÕßÚÕßØ ÙÚ ÑÕÆÚÕÓÁÇ
¶ÓËÚÎ>VVKÜÙÚÄÙÕÔÇÇÔÇÓÁÔË 
ÖÜÝÚÕÞÚÆÖÎÓÇÙÚÕÔÑÒ¦ÊÕÛÇË Ô Ç  Ù Þ ß Ø Ä  È  Ú Î Ý  Ù ß Ó Ö Ë Ø Ì Õ Ø ¦ Ý
ÚÜÔ ÑÇÚÇÔÇÒÜÚ×Ô ÓËÚ¦ ÚÕ ÚÁÒÕÝ
ÚÜÔÖËØ ÕØ ÙÚ Ñ×ÔÓÁÚØÜÔÑÇ ÚÎÔ
Ö ËÙÎÙÚÕÊ ÇÛÁÙ ÓÕË ÙÄÊÎÓÇ Í 
ÚÕßÇØÔÎÚ ÑÕÆÇÔÚ ÑÚÆÖÕßÇÖÄ¦ÒÒÕßÝÙÎÓÇÔÚ ÑÕÆÝÚÕÓË ÝÚÎÝËÒ
ÒÒ
ÒÎÔ ÑÂÝÕ ÑÕÔÕÓ ÇÝ ÄÖÜÝÎÓËÚÇÖÕ ÎÙÎ ÖÕßÇÔÚ ÖØÕÙÜÖËÆË ÚÕ 
ÚÕß ÑÇ Õ ÓËÚÇÌÕØÁÝÚÕ 
ÚÕß   ÑÇ  Ê  ÚÜÔ ËÖ ÖÚ×ÙËÜÔ
ÚÎÝËÖËÑÚÇÚ ÑÂÝÊÎÓÕÙ ÕÔÕÓ ÑÂÝ
ÖÕÒ Ú ÑÂÝÚÎÝËÒÒÎÔ ÑÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ ÑÇÏ ÚÜÔ ÞÇÓÎÒÄÚËØÜÔ ÚÏÓ×Ô
ÚÕßÖËÚØËÒÇ Õß
ÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÚÜÔÔÕ ÑÕÑßØ ×Ô
Ë ÔÇ Ö ÛÇÔÄÔÇÓË ÜÛË ÑÇÚ¦ 
ÌÁÚÕÝ ÓËÚ ÝÊÇÖ¦ÔËÝ ÜÙÚÄÙÕ ÔÇ
Ç Ô Ç Ñ ¦ Ó Ö Ú Õ ß Ô  Ú Õ       Ñ Ç Ò Æ Ö Ú Õ-

Η αύξηση του χρέους

Για την αγοράÑ~ Ê³ i8X¨KÜÓÉ Ì³  ³ ÐÓØÚÑÑÈÂiÚÖ×Ó³Ø~Ñ³Òl~Ñ ~Ñ³Òd³¸Æ¸
ÔÚÇÝÖÒÂØÜÝÚ ÝÌËÚ ÔÁÝÇÖ×ÒË ËÝ 
 ÇÔËØÍ Ç  ÖÇØ¦ÒÒÎÒÇ  ÇÔÇÓÁÔËÚÇ ÔÇËÑÚÕÐËßÛË ÙÚÕ ÌÁÚÕÝ 
ËÔ× ÙÚÇ ÚÁÒÎ ÚÕß  ÓË ÇØÞÁÝ

 ÇÔÇÓÁÔËÚÇ  ÚÇÞË Ç ÇÔ¦ÑÇÓÉÎ  ÌÚ¦ÔÕÔÚÇÝ ÚÕ   ÙÚÕ ÚÁÒÕÝ
ÚÕßËØÞÄÓËÔÕßÁÚÕßÝ 
ËÄ Ú ÇÌÕØ¦ÚÎÔÇÍÕØ¦ÇÑ ÔÂ-

Ô ÑÇÏ ÚÇ ÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑ¦ ÓÁ ÚØÇÙÚÂØÏÐÎÝÖÕßÁÞËÏÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎÛÇÙÚÎØÃÐÕßÔÚÕ
  ÜÙÚÄÙÕ ÛÇ ÇßÐÂÙÕßÔ ÖÇØ¦ÒÒÎÒÇ ÑÇÏ ÚÕÔ ÊËÃÑÚÎ ÞØÁÕßÝ 
ÓË ÚÏÝ ÖØÕÈÒÁÉËÏÝ ÔÇ ÚÕ ÚÕÖÕÛËÚÕÆÔ ÍÆØÜ ÙÚÕ   ÑßÈÁØÔÎ ÙÎÓË  ÇÔÇÒßÚÁÝÚÕß
ÌÁÚÕÝ  ¦ÔÚÜÝ  ÚÕÔÃàËÏ Î >VVK 
Î Ò
ÒÒ
Ò¦ÊÇ ÓÖÂÑË ÙÚÎÔ ÑØÃÙÎ ÒÄ ÍÜ ÑÕØÜÔÕáÕÆ ÁÞÕÔÚÇÝ ÓÏÇ ÏÙÞßØ Â  Û Á Ù Î  Ó Ë  Ú Ç Ó Ë Ï Ç Ñ ¦  Ê Ï Ç Û Á Ù Ï Ó Ç
ÆÉÕßÝ ÊÏÙ ËßØ×  ÚÕß
 ØÕÖÇÔÊÎÓ ÇÝÇßÚÄÚÕÓÇÐÏÒ¦ØÏ®ÂÚÇÔÇØÑËÚÄÍÏÇÔÇÑÇÒÆÉ Ë Ï  Ú Ï Ý  Þ Ø Î Ó Ç Ú Õ Ê Õ Ú Ï Ñ Á Ý  Ç Ô ¦ Í Ñ Ë Ý
ÚËÙÙ¦ØÜÔ ËÚ×Ô  Ô ÑÇÏ ÇÔÇÓÁ ÔËÚÇÏ ÓËØÏÑÂ ÞØÂÙÎ ÚÕß ÍÏÇ ÚÎ
ÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÚÕßÖØÜÚÕÍËÔÕÆÝ
Ë Ò Ò Ë Ã Ó Ó Ç Ú Õ Ý  Ú Õ ß       Î  > V V K

ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÖÜÝÎÒ
ÒÒ
Ò¦ÊÇÊÏÇÚÎØËÃÚÎÔÖÇØÕßÙÃÇÚÎÝÙÚÏÝÇÍÕØÁÝ
ÁÞÕÔÚÇÝËÑÊ×ÙËÏÖØÄÙÌÇÚÇËÚÁÝ
ÕÓÄÒÕÍÕ
©ÖÜÝÖ¦ÔÚÜÝÖØÕËÏÊÕÖÕÏËÃ ÚÕ
ßÉÎÒÄÚËØÕ ÞØÁÕÝ ÇÖÕÚËÒËÃ ÓÇ ÑØÕÖØÄÛËÙÓÕÑÃÔÊßÔÕÍÏÇÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇ ÑÇÛ×ÝÛÇÁÞËÏ
ÇØÔÎÚÏÑÂ ËÖÃÊØÇÙÎ ÙÚÎÔ ÇÔ¦ÒßÙÎÚÎÝÈÏÜÙÏÓÄÚÎÚÇÝÚÕßÞØÁÕßÝ 
ÚÙÏ ÓËÚ¦ÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝ ÇÔÇÓÁÔÕÔÚÇÏÔÁËÝÙßàÎÚÂÙËÏÝ
ÓË ÚÕßÝ ÖÏÙÚÜÚÁÝ ÙÞËÚÏÑ¦ ÓË ÚÕ
ÖØÕÌÃÒ ÚÕß ËÒÒÎÔÏÑÕÆ ÊÎÓÄÙÏÕß
ÞØÁÕßÝÑÇÏÚÇËÚÂÙÏÇÖØÜÚÕÍËÔÂ
ÖÒËÕÔ¦ÙÓÇÚÇ 
ÚÇÛËÚÏÑ¦ ÜÙÚÄÙÕ ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÚÇÏÄÚÏ ÖÇØ¦ÚÎÓÇàÏÑÂÙßÙÙ×ØËßÙÎÞØÁÕßÝ ÚÇÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦
ÚÕßÖÇØÇÓÁÔÕßÔÇØÑËÚ¦ËßÔÕáÑ¦
 Ó Á Ù Î  Ê Ï ¦ Ø Ñ Ë Ï Ç  Ü Ø Ã Ó Ç Ô Ù Î Ý    
ËÚ×Ô  ÓÁÙÕ ËÖÏÚÄÑÏÕ     
ÙÚÇ ÞÁØÏÇ ÚÕß ËÖÃÙÎÓÕß ÚÕÓÁÇ
ÑÇÏÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÕÓÄÒÕÍÇÛÇÙÎÓ Ë Ï × Ù Õ ß Ô  È Ë Ò Ú Ã Ü Ù Î   Â Ó Ë Ø Ç  Î
ÇÖÄÊÕÙÎÙÚÇËÚÂÕÓÄÒÕÍÇÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÚÇÏ ÑÕÔÚ¦ ÙÚÕ   ÑÇÏ
Ù Ë  Ê Ï Ö Ò ¦ Ù Ï Ç  Ë Ö Ã Ö Ë Ê Ç  Ù Ë  Ù Þ Á Ù Î
ÓËÚÎÔÖØÕ*6=0+ ËÖÕÞÂÇÔ
ÑÇÏËÔÚÄÝÚÕß¡ÇØÚÃÕßËÃÞËÈØËÛËÃÙÚÕ  

ΔΙΕΘΝΗ

Κυριακή 10 Μαΐου 2020

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η
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Χειρόφρενο τραβάει
η βιομηχανία αυτοκινήτου
εξαιτίας της κρίσης
Κατακόρυφη πτώση των πωλήσεων 40% στις Ηνωμένες
Πολιτείες και 52% στην Ευρωπαϊκή Ενωση τον Μάρτιο
Η πανδημία ÂØÛËÜÝÎÑÇÚÇÑÒËÃÊÇ
ÓÏÇÝÓÇÑØ¦ÝÖÚÜÚÏÑÂÝÖÕØËÃÇÝÚÕß
ÑÒ¦ÊÕßÚÕßÇßÚÕÑÏÔÂÚÕßÕÕÖVÃÕÝ
ÂÊÎÈØÏÙÑÄÚÇÔÙËÙÎÓËÃÕÑÇÓÖÂÝ
ÑÇÏÓËÚÇÙÞÎÓÇÚÏÙÓÕÆÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÇÔÚËÖËÐÁÒÛËÏÙÚÇÔÁÇÊËÊÕÓÁÔÇ!ÚÎÔËÖÏÈÕÒÂÇßÙÚÎØÄÚËØÜÔ
ÕØÃÜÔÙÚÏÝËÑÖÕÓÖÁÝØÆÖÜÔÚÎ
ÙÚØÕÌÂÙËÚËÞÔÕÒÕÍÃËÝÍÏÇÖØ¦ÙÏÔÇÇßÚÕÑÃÔÎÚÇ®ÑÇÏÇßÚÄÔÕÓÎ
ÕÊÂÍÎÙÎÑÇÛ×ÝÑÇÏÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎ
ÙßÔËØÍÇÙÏ×ÔÍÏÇÔÇËÖÏÚËßÞÛÕÆÔ
ÄÒÇÚÇÖÇØÇÖ¦ÔÜ¬×ØÇÎÑËØÊÕÌÕØÃÇÚÕßÑÇÚØÇÑßÒ¦ËÏÑÇÏÎàÂÚÎÙÎÙßØØÏÑÔ×ÔËÚÇÏÇÑÄÓÎÖËØÏÙÙÄÚËØÕËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝÍËÔÏÑËßÓÁÔÎÝ
ÑÇØÇÔÚÃÔÇÝÚÎÝÊÏÇÑÕÖÂÝÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÚÕßÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÓÎÞÇÔÏÙÓÕÆ
ÚÜÔÖËØÏÕØÏÙÚÏÑ×ÔÓÁÚØÜÔÇÒÒ¦
ÑÇÏÚÎÝÊßÙÑÕÒÃÇÝÔÇËÖÇÔÇÒËÏÚÕßØÍÂÙÕßÔÚÇËØÍÕÙÚ¦ÙÏÇÖÇØÇÍÜÍÂÝ
©ÏËØÍÇàÄÓËÔÕÏÇÔÎÙßÞÕÆÔÍÏÇ
ÚÎÔÇÙÌ¦ÒËÏ¦ÚÕßÝ©ÊËÇØÏÛÓÄÝ
ÚÕßÝÁÞËÏÓËÏÜÛËÃËÃÚËÓËÇÖÕÒÆÙËÏÝËÃÚËÓËÑÇÛËÙÚ×ÝÊÏÇÛËÙÏÓÄÚÎÚÇÝ=VSRZ^HNLUÎÕÖÕÃÇ
ÇÔÕÃÍËÏÙÏÍ¦ÙÏÍ¦ÚÇËØÍÕÙÚ¦ÙÏ¦
ÚÎÝÖØÕËÏÊÕÖÕÏËÃÍÏÇÊØÇÙÚÏÑÂ
ÓËÃÜÙÎÒËÏÚÕßØÍÏÑ×ÔÑËØÊ×ÔÌÁÚÕÝÎ9LUH\S[ËÃÞË
ÖÚ×ÙÎ
ÙÚÇÁÙÕÊÇÚÕÖØ×ÚÕÚØÃÓÎÔÕÑÇÏ
Î-VYKÇÔÇÓÁÔËÏßÉÎÒÁÝÒËÏÚÕßØÍÏÑÁÝàÎÓÃËÝÊÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔ
ÊÕÒÇØÃÜÔÚÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÇßÚÄ
ÔÚÜÓËÚÇÐÆÄÖÜÝËÃÔÇÏÇÔÇÓËÔÄÓËÔÕÄÙËÝËÚÇÏØËÃËÝËÃÞÇÔ
ÂÊÎÙÕÈÇØ¦ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÄÖÜÝ

ÒÄÍÕßÞ¦ØÏÔÎ9LUH\S[ÑÇÏÎÙßÔËÚÇÃØÕÝÚÎÝ5PZZHUÇßÚ¦ÕÐÆÔÛÎÑÇÔßÖÄÚÎÔÖÇØÕÆÙÇÙßÍÑßØÃÇ
5PZZHUÇÔÇÓÁÔËÏàÎÓÏÕÍÄÔÕÞØÂÙÎ
ËÔ×Î+HPTSLYÓËÚÕËÓÖÕØÏÑÄÙÂÓÇÚÎÝ4LYJLKLZÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔ
ËÃÞËÑ¦ÓÉÎÖÜÒÂÙËÜÔÚÕÖØ×ÚÕ
ÚØÃÓÎÔÕÑÇÏÖØÕÈÒÁÖËÏÇØÔÎÚÏÑÁÝ
ÚÇÓËÏÇÑÁÝØÕÁÝÚÕÊËÆÚËØÕ
¡ÄÔÕÚÕÔÓÂÔÇ¡¦ØÚÏÕVÏÖÜÒÂÙËÏÝÔÁÜÔÕÞÎÓ¦ÚÜÔÙÚÏÝÔÜÓÁÔËÝÕÒÏÚËÃËÝÓËÏ×ÛÎÑÇÔÑÇÚ¦
ÙÞËÊÄÔ ËÔ×ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇÙÚÏÝ

ØÆÖÜÔÑÇÏÚÎÝËÖÏÈØÇÊßÔÄÓËÔÎÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÓËÍÇÒÆÚËØÎÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÚÎÝ ÃÔÇÝ:(0*4V[VY
ÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙËÄÚÏÑÇÏÕÏËÖÄÓËÔÕÏÓÂÔËÝÛÇËÃÔÇÏÊÆÙÑÕÒÕÏ
ÍÏÇÚÎÔÑËØÊÕÌÕØÃÇÚÎÝÎÕÖÕÃÇ
ÚÎÔÖËØÃÕÊÕÇÔÕßÇØÃÕß¡ÇØÚÃÕßÙßØØÏÑÔ×ÛÎÑËÑÇÚ¦ ÓË
ÚÇÁÙÕÊ¦ÚÎÝÔÇÖËØÏÙÚÁÒÒÕÔÚÇÏ
ÑÇÚ¦ :(0*ËÃÔÇÏÙßÔËÚÇÃØÕÝÙÚÎÔ ÃÔÇÓËÚÎÍËØÓÇÔÏÑÂ
=VSRZ^HNLUÑÇÏÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂ
.LULYHS4V[VYZ

Για το πρώτο τρίμηνο η
Ford αναμένει υψηλές
λειτουργικές ζημίες 5
δισ. δολ.

Κρατική βοήθεια

Þ×ØËÝÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÔÜÙÎÝÕÏ
ÖÜÒÂÙËÏÝÁÖËÙÇÔÇÑÄÓÎÊØÇÙÚÏÑÄÚËØÇÑÇÚ¦ÙÞËÊÄÔ ¶ËÖØÄÑËÏÚÕÍÏÇÚÎÞËÏØÄÚËØÎËÖÃÊÕÙÎ
ÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇ;VÔÖØÃÒÏÕÙÚÎÔ
ÇÖÜÔÃÇÕÏÖÜÒÂÙËÏÝÖËØÏÕØÃÙÚÎÑÇÔÑÇÚ¦
ÙËËÚÂÙÏÇÈ¦ÙÎ
ÚÎÊË ÃÔÇÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÇÍÕØ¦ÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔÚÕßÑÄÙÓÕßÎ
ËÏÑÄÔÇËÖÃÙÎÝÊËÔËÓÖÔÁËÏÇÏÙÏÕÊÕÐÃÇÓÏÇÝÑÇÏÚÕËÃÔÇÏÎ
ÚØÃÚÎÞØÕÔÏ¦ÖÕßÖÇØÇÚÎØËÃÚÇÏ
Ñ¦ÓÉÎÖÜÒÂÙËÜÔ¶ÂÊÎÎàÂÚÎÙÎ
ËÃÞËÖÒÎÍËÃÒÄÍÜÚÕßÙÏÔÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÖÕÒÁÓÕßÚÜÔÇßÙÚÎØÄÚËØÜÔØßÛÓÃÙËÜÔÍÏÇÚÏÝËÑÖÕÓÖÁÝ

©ØÏÙÓÁÔËÝËßØÜÖÇáÑÁÝÑßÈËØÔÂÙËÏÝËÑÓËÚÇÒÒËßÄÓËÔËÝÚÎÞÇÒ¦ØÜÙÎÚÜÔÑÇÔÄÔÜÔÚÎÝÍÏÇ
ÚÏÝÑØÇÚÏÑÁÝËÔÏÙÞÆÙËÏÝÙÖËÆÊÕßÔ
ÔÇÙÚÎØÃÐÕßÔÖÇÒÇÏÁÝÑÇÏÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝÙÎÓÇÙÃÇÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝ
ÕÏÕÖÕÃËÝÇÖÇÙÞÕÒÕÆÔÑÇÏËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝÞÏÒÏ¦ÊËÝËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÁÈÇÏÇÑÇÓÃÇËÖÏÞËÃØÎÙÎÊËÏÔÄÙÇßØÕÝÊËÔÖØÁÖËÏÑÇÏÊËÔÓÖÕØËÃÔÇ
ÊÏÇÙ×àËÚÇÏËÏÊÏÑ¦Ë¦ÔÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÂÊÎÚËÒÕÆÙËÙËÞØÄÔÏÇÖÇØÇÑÓÂ®ÖÇØÇÚÎØËÃÕÑÕÆÔÚØÇÓ
ÕÒÌÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÕßËØËßÔÎÚÏÑÕÆÏÔÙÚÏÚÕÆÚÕß¡ÖØÃÍÑËÒÙÚÏÝ
ØßÐÁÒÒËÝßÔÚÕÏÝ¦ÒÒÕÏÝÄÖÜÝ
ÖÇØÇÚÎØÕÆÔÇÔÇÒßÚÁÝÚÕÄÚÏËÖÏÊÕÚÕÆÔÚÇÏÍÏÇÔÇÙÚÇÛÕÆÔÙÚÇÖÄÊÏÇÚÕßÝÕØÏÙÓÁÔËÝØßÖÕÍÄÔËÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÄÖÜÝÙÚÕÔÑÒ¦ÊÕÚÕß
ÇßÚÕÑÏÔÂÚÕßÚÎÝÈÇØÏ¦ÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝÑÇÏÚÜÔÇËØÕÓËÚÇÌÕØ×Ô

Στην περίπτωση ³iØ+_>º²VioÑÜÜ{~Ê~ÈKÓ¨iiËØ³iØT¨ioÊÉ{ÙÒÉ{lÙ{ÉÈ¨VÜÑÐKÒ³ÑØÈ¤Ì{
Ì³{ÊÙi~Ñ{³¸Æ{ÜÊÉ{Ø³iØÐÉ{³ÑÉK¨{~Ì³ÑÉ³¨T{ÒÑÑÈo~¨Ì³iiØV³ÉÑ×ÉÜiÚÉË~Ñ³Ò
³ÙÈÑ³ÌÑÌ³iÙÈÜÉ{³È¨o{~ÊTÓi³iØÐÉ³ix©©>
¶;O`ZZLU2Y\WW(PY-YHUJL234
3\M[OHUZH0ILYPHÑÒÖÇÔÚÏÈÇÃÔËÏ
ÙÚÕÔÓÇÑØÄÖÔÕÕÙÞËÊÏÇÙÓÄÚÎÝ
ÍÏÇÚÕÔÓËÚÇÙÞÎÓÇÚÏÙÓÄÚÎÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÙËÒÏÍÄÚËØÕØßÖÕÍÄÔÕ
ÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÉÎÌÏÇÑÂ
ÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÚÎÝ9LUH\S[
Ú×ØÇÎÍÇÒÒÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÃÙÜÝ
ÚÎÝÞÕØÎÍÂÙËÏÊ¦ÔËÏÕÊÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔËßØ×ÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÝ
ßÖ»ÄÉÏÔÄÚÏÂÊÎÑÇÏÚÕ ÕÏ

ÖÜÒÂÙËÏÝÚÎÝÓËÏ×ÔÕÔÚÇÔËÔ×
ÈØÏÙÑÄÚÇÔÙËÚØÕÞÏ¦ÇÔÇÙßÍÑØÄÚÎÙÎÝ×ÙÚËÔÇÜÌËÒÎÛËÃÑÇÚ¦ÚÕ
ÊßÔÇÚÄÔÇÖÄÚÎÊßÙÒËÏÚÕßØÍÏÑÂ
ÙÞÁÙÎÚÎÝÓËÚÎ5PZZHUÑÇÏÔÇ
ËÙÚÏÇÙÛËÃÙÚÕÔÄÍÑÕÖÜÒÂÙËÜÔ
ÑÇÏÄÞÏÙÚÇÑÁØÊÎÚÄÙÕÖÕÒÆ6
¦ÒÒÕÝßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô
¡ÖØÏÔÄË¡ËØÞÇØÇÑÚÂØÏÙËÚÎ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎËÖÏÞËÃØÎÙÎÑÄÙÓÎÓÇÖÕßÇÔÂÑËÏÙÚÎÔÑÕßÒ-

ÚÕÆØÇÚÎÝÞ×ØÇÝÑÇÏÚÎÔÏÙÚÕØÃÇ
ÚÎÝ®ÖÏÖÒÁÕÔÚÄÔÏÙËÄÚÏÙßÔÕÒÏÑ¦ÕÑÒ¦ÊÕÝÚÕßÇßÚÕÑÏÔÂÚÕß
ÙÚÎÇÒÒÃÇÞËÏÓ¦àËÚÇÏÛÁÚÕÔÚÇÝ
ËÔÑÏÔÊÆÔÜËÑÇÚÕÓÓÆØÏÕÛÁÙËÏÝ
ËØÍÇÙÃÇÝ9LUH\S[ÁÞËÏÇÔÕÃÐËÏ
ÚÇËØÍÕÙÚ¦ÙÏ¦ÚÎÝÙÚÎÔÙÖÇÔÃÇ
ÙÚÎÔÕØÚÕÍÇÒÃÇÙÚÕ¡ÇØÄÑÕÑÇÏ
ÙÚÎªÜÙÃÇÑÇÏÇØÞÃàËÏÔÇÚÕÑ¦ÔËÏ
ÙÚÇÊÏÇÑ¦ÑÇÏÙÚÎÇÒÒÃÇÇÔÑÇÏ
ÁÞÕßÔËÔÙÚ¦ÙËÏÝÚÇÙßÔÊÏÑ¦ÚÇ
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οινο
οβούλιιο»

Ενας νέοςÑÕÒÕÙÙÄÝÇÔÇÊËÃÞÛÎÑË
ËÔÓÁÙÜÖÇÔÊÎÓÃÇÝÙÚÕÔÈØËÚÇÔÏÑÄÑÒ¦ÊÕÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×ÔÓË
ÚÎÙßÍÞ×ÔËßÙÎÇÐÃÇÝ ÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÚÜÔ6ÑÇÏ=PYNPU4LKPH
ÕÏÕÖÕÃËÝËÔ×ÔÕÔÚÇÝÚÏÝÊßÔ¦ÓËÏÝ
ÚÕßÝËÑÛØÕÔÃàÕßÔÇÖÄÚÎÔÖØ×ÚÎ
ÛÁÙÎÚÎÔ);.YV\WÖËÏÚÇÇÖÄ
ÖÁÔÚËÓÂÔËÝÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÜÔ
ÕÏÛßÍÇÚØÏÑÁÝÚÜÔ¬LSLMVUPJHÑÇÏ
3PILY[` .SVIHS ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇ ÕÒÕÑÒÂØÜÙÇÔÚÏÝÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝ
ÙËÓÏÇÖËØÃÕÊÕÖÕßÕÏËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÁÝ ÙßÓÌÜÔÃËÝ ÙË ÕÒÄÑÒÎØÕÚÕÔÑÄÙÓÕÁÞÕßÔÇÔÇÙÚÇÒËÃ
 © ÑÇÏ Î =PYNPU 4LKPH ÛÇ
ÁÞÕßÔÃÙÇÓËØÃÊÏÇÙÚÎÔÁÇËÚÇÏØËÃÇÎÕÖÕÃÇÙßÔÊß¦àËÏÚÕÊËÆÚËØÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÊÃÑÚßÕÙÚÇÛËØÂÝ
ÚÎÒËÌÜÔÃÇÝ ÑÇÏ ÚÕ ÓËÍÇÒÆÚËØÕ
ÊÃÑÚßÕÑÏÔÎÚÂÝÚÎÒËÌÜÔÃÇÝÙÚÎ
ØËÚÇÔÃÇ ÓË  ËÑÇÚ  ¦ÓËÙÕßÝ
ÑÇÏËÑÇÚ ÁÓÓËÙÕßÝÖËÒ¦ÚËÝ 
ßÔËÖ×Ý ÚÕÊÃÑÚßÕÖÕßÖØÕÑÆÖÚËÏËÑÚÕÖÃàËÏÚÕßÝÈÇÙÏÑÕÆÝ
ÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÁÝÙÚÎÞ×ØÇ ÊÎÒÇÊÂÑÇÚ¦ÑÆØÏÕÒÄÍÕÚÎÔ); ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎ=VKHMVUL ÚÎ:R` ÚÎÔ
;OYLLÑÇÏÚÎÔ;HSR;HSR ÆÓÌÜÔÇÓ¦ÒÏÙÚÇÓËÖØÄÙÌÇÚÎÁØËßÔÇ
ÚÎÝ.VSKTHU:HJOZ ÕÙßÔÊßÇÙÓÄÝ ÚÜÔ © ÑÇÏ =PYNPU 4LKPH
ÛÇÇÖÕÑÕÓÃÙËÏÚÕ ÚÜÔËÙÄÊÜÔÇÖÄÚÎÔÖÇØÕÞÂßÖÎØËÙÏ×Ô
ÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÙÚÎØËÚÇÔÃÇ 
ÖÕÒÆÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄÚÕÔÑÕØßÌÇÃÕÖ¦ØÕÞÕÚÎÝÞ×ØÇÝ ÚÎÔ); 
©ÙßÔÊßÇÙÓÄÝÚÜÔÊÆÕÛÇÇÒÒ¦ÐËÏÚÕÖËÊÃÕÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝ
ÙÚÎØËÚÇÔÃÇ ÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÎ
àÂÚÎÙÎÍÏÇÙßÔÊËÙÏÓÄÚÎÚÇËÃÔÇÏ
ßÉÎÒÄÚËØÎÑÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÎ
ÇÖÄÖÕÚÁ® ÙÞÕÒÃÇÙËÞÛËÝV²ÕÙÁ
¡ÇØÃÇ
Ò
ÒÈ¦ØËÛÇÍÁÚË ÖØÄËÊØÕÝÑÇÏÊÏËßÛÆÔÜÔÙÆÓÈÕßÒÕÝ
ÚÎÝÏÙÖÇÔÏÑÂÝ;LSLMVUPJH
ßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÜÔ ÚÜÔ
ÞØË×ÔÚÕßÝÆÉÕßÝ ÊÏÙ ÊÕÒÇØÃÜÔ  Î ÇÐÃÇ ÚÎÝ © ÇÔÁØÞËÚÇÏÙÚÇ ÊÏÙ ÊÕÒ¦ØÏÇÑÇÏÚÎÝ
=PYNPU 4LKPH ÖËØÃÖÕß ÙÚÇ 
ÊÏÙ  ÊÕÒ¦ØÏÇ  ÙÆÓÌÜÔÇ ÓË ÚÎÔ
ÑÕÏÔÂÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÚÜÔËÚÇÏØËÏ×Ô ÞÛËÝ ¦ÙËÏÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝ 

ΑΠ

Η συγχών
νεευση , αξίας 39 δισ., των Ο2 και Virgin
i
Media αλλάζζει
ε τα δεδομένα

Η Ο2~Ñ i7 ¦n _X >ÚÑÓTÈ ÑÐÉ¨ Ù Ñ³iÓÑÉ³Ñ ¨É Ñ i ÑÉ~³ ÇÉ ³ÈØKÑ ~ÖØÑ³Ño ³ÓØ
³iT¨Ñ ÙiÜÑÙÊ~Ñ³Ò~Ö¨ ÜÌo³i/ ÑÜÜÒ~Ñ ³i7X>k_ ³i-}Ã ³i/v¦__~Ñ ³i/> }/> }

Θα δημιουργηθεί
ένας όμιλος με τζίρο
13,6 δισ. δολαρίων
και 46 εκατ. πελάτες.
ÎÏÙÖÇÔÏÑÂ;LSLMVUPJH ÓÎÚØÏÑÂ
Ú Î Ý  6   Û Ç  Ò ¦ È Ë Ï    Ê Ï Ù  Ê Õ Ò ¦ØÏÇ ÙË ÓËÚØÎÚ¦  ÖØÕÑËÏÓÁÔÕß
ÔÇÇÖÕÖÒÎØ×ÙËÏÁÔÇÓÁØÕÝÚÕß
ÞØÁÕßÝÚÎÝ ÇÒ¦ÈËÏËÖÏÖÒÁÕÔ
ÊÏÙ ÊÕÒ¦ØÏÇÁÔÇÔÚÏÚÕßÞØÁÕßÝ 
ÚÕÕÖÕÃÕÛÇÇÔÇÒ¦ÈËÏßÖÕÞØËÜÚÏÑ¦ÎÔÁÇËÚÇÏØËÃÇ ÔÚÃÙÚÕÏÞÇ 
Î3PILY[`.SVIHSÛÇÒ¦ÈËÏ ÊÏÙ 
ÊÕÒ¦ØÏÇÙËÓËÚØÎÚ¦ÍÏÇÚÎÔÇÖÄÙÞÏÙÎÚÎÝÛßÍÇÚØÏÑÂÝÚÎÝÙÚÎÔ
ØÒÇÔÊÃÇ =PYNPU4LKPH0YPZO

¡ÁÙÇÙÚÎÔËÖÄÓËÔÎÖËÔÚÇËÚÃÇ ÎÔÁÇËÚÇÏØËÃÇÛÇËÖËÔÊÆÙËÏ
ÖËØÃÖÕß   ÊÏÙ  ÊÕÒ¦ØÏÇ ÙÚÎ
ØËÚÇÔÃÇ ÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÁÔÇÔ
ÄÓÏÒÕÓËÚàÃØÕ ÊÏÙ ÊÕÒÇØÃÜÔÑÇÏÊÃÑÚßÕËÑÇÚ ÖËÒÇÚ×Ô
ÓÁÙÜ ÚÜÔ ßÖÎØËÙÏ×Ô ÑÏÔÎÚÂÝ
ÑÇÏÙÚÇÛËØÂÝÚÎÒËÌÜÔÃÇÝ
6 4¦ÏÑ ¢Ø¦ÏÝ  ÊÏËßÛÆÔÜÔ
ÙÆÓÈÕßÒÕÝ ÚÎÝ 3PILY[` .SVIHS
ÑÇÏ ÈÇÙÏÑÄÝ ÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËßÚÂÝ
ÚÎÝÙßÍÞ×ÔËßÙÎÝ ÊÂÒÜÙËÖÜÝ
ËÃÔÇÏÇÑÄÓÇÖÕÒÆÔÜØÃÝÔÇÓÏÒÂÙËÏÍÏÇÚÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝ ÑÇÏ ÔÇ ÖØÕÈÒÁÉËÏ Ë¦Ô ÛÇ
ÖËØÏÑÕÖËÃÓËÍ¦ÒÕÝÇØÏÛÓÄÝÚÜÔ
ËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÚÕßÝ ©¢Ø¦ÏÝÛÇ
ÖØÕËÊØËÆËÏÚÕßÔÁÕßÕÓÃÒÕß
Ê×ÑÇÏÖÕÒÆÑÇÏØÄ Î=PYNPU
4LKPHËÐÁÚÇàËÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÙß-

ÔËØÍÇÙ ÇÝÓËÚÎ=VKHMVUL ÑÇÛ×Ý
ÕÏÊÆÕËÚÇÏØËÃËÝÙßÔËØÍ¦àÕÔÚÇÏ
ÂÊÎÙÚÎÔ©Ò
ÒÒ
ÒÇÔÊÃÇ ÙÚÎËØÓÇÔÃÇÑÇÏÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂßØ×ÖÎ 
ÆÓÌÜÔÇÓ¦ÒÏÙÚÇÓËÖÎÍÂÚÜÔ
-PUHUJPHS;PTLZ Î=VKHMVULËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇÖØÕÙËÍ
ÍÍ
ÍÃÙËÏÐÇÔ¦ÚÎ
=PYNPU 4LKPH ÙÚÎ ØËÚÇÔÃÇ ÑÇÏ
ÔÇ ÖØÕÙÖÇÛÂÙËÏ ÔÇ ÑÇÚÇÙÚØÁÉËÏÚÎÙßÓÌÜÔÃÇÚÎÝÓËÚÎÔ6
ÇØ¦Ò
ÒÒ
ÒÎÒÇ ÑÇÏ Î ÏÙÖÇÔÏÑÂ
;LSLMVUPJH ÇÔÇàÎÚÕÆÙË ÙßÔËØÍ¦ÚÎ ÍÏÇ ÚÎÔ © ÚÇ ÚËÒËßÚÇÃÇ
ÞØÄÔÏÇ  ¡¦ÒÏÙÚÇ  ÖØÕÙÖ¦ÛÎÙË
Ç Ô Ë Ö Ï Ú ß Þ × Ý  Ô Ç  Ö Õ ß Ò Â Ù Ë Ï  Ú Î Ô
ËÚÇÏØËÃÇÙÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÖ¦ØÕÞÕ
ÚÎÝÞ×ØÇÝ ÚÎÔ¬ ÂÙÚÎÔÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÂ;OYLLÁÔÇÔÚÏ ÊÏÙ 
ÊÕÒÇØÃÜÔÑÇÏÔÇËÏÙÇÍ¦ÍËÏÚÎÔ
©ÙÚÕÞØÎÓÇÚÏÙÚÂØÏÕ

Ο Μπερνάρ ΑρνόËÃÔÇÏÕÖÒÕßÙÏÄÚËØÕÝ ¦ÔÊØÇÝ ÙÚÎÔ ßØ×ÖÎ ÑÇÏ
Õ ÏÊØßÚÂÝ ÚÕß ÊÏ¦ÙÎÓÕß ÕÓÃÒÕß
Ë Ï Ê × Ô  Ö Õ Ò ß Ú Ë Ò Ë Ã Ç Ý  Ñ Ç Ï  ß É Î Ò Â Ý
Ø Ç Ö Ú Ï Ñ Â Ý  3 V \ P Z  = \ P [ [ V U  4 V L [
/LUULZZ` 3=4/  ÖÃÙÎÝ  ËÃÔÇÏ Õ ËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃÇÝ ÖÕß ÁÞÇÙË
ÚÇÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄÑ¦ÛË¦Ò
ÒÒ
ÒÕÔ
ÙÚÕÔÑÄÙÓÕËÐÇ Ú ÇÝÚÎÝÖÇÔÊÎÓ ÇÝ ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÒ ÙÚÇÊ ÙËÑÇÚÕÓÓßØ ÕÆÞÜÔÚÕß) VVTILYN 
ÖËØÏÕßÙÃÇÚÕßÓËÏ×ÛÎÑËÑÇÚ¦
ÊÏÙ ÊÕÒ¦ØÏÇ ÊÏÄÚÏÎÚÏÓÂÚÎÝÓËÚÕÞÂÝÚÕß3=4/ßÖÕÞ×ØÎÙË
©ÞØÕÔÕÝ¦Ò
ÒÒ
ÒÕÝÊ ÙËÑÇÚÕÓÓßØÏÕÆÞÕÝ ÁÞËÏ àÂÙËÏ Ñ¦ÓÖÕÙËÝ
ÑØ ÙË Ý ÇÒ
ÒÒ
Ò¦ÑÇÓ ÇÊËÔÁÓÕ ÇàËÓË
ÚÎÔÚÜØ ÔÂ ÑÇ ÕÙÚÄÒÕÝ®ÚÕßÓË
ÚÇÑÇ ÖÒÁÕÔËÓÖÕØ Ñ¦ÙÂÓÇÚÇ
ÊÁÞÛÎÑËÖÇÔÚÇ
ÇÞ
ÞÄÛËÔÞÚßÖÂÓÇÚÇ 
Ò

ÒÒ¦ ÊËÔÖÚÕËÃÚÇÏÑÇÏÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÙßÔËÞ×Ý ÙË ÚÎÒËÊÏÇÙÑÁÉËÏÝ ÍÏÇ
ÔÇÖØÕÞÜØÂÙË ÙÞÁÊ ÇËÐÇÍÕØ×Ô
ÑÇÏËÖËÔÊÆÙËÜÔÙËÇÑÃÔÎÚÇ ËÔ×
ÖØÕËÚÕ Ó¦àËÚÇ ÑÇ Í ÇÚÕ¦ÔÕ ÍÓÇ
ËØÍÕÙÚÇÙ ÜÔÑÇ ÑÇÚÇÙÚÎÓ¦ÚÜÔ 
ÁÒËÏ ÔÇ ÈØÃÙÑËÚÇÏ ÙÚÎ ÙÜÙÚÂ
ÛÁÙÎ ÍÏÇ ÔÇ ÇÖÕÑÚÂÙËÏ ÓËØÃÊÏÕ
ÙÚÎÔÇÍÕØ¦ÖÕßÚÕÔËÔÊÏÇÌÁØËÏ 
ÇÌ ÎÝÙÚ ÍÓÂÝÇßÚÂÇÔÇÑ¦ÓÉË ® 
ÖÇØÇÚÎØË Õ¡¦Ø Õ©ØÚÁÒ ÙßÔËÚÇÃØÕÝÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝÙßÓÈÕÆÒÜÔ
ËÖ ÞË ØÂÙËÜÔË Ê×ÔÖÕÒßÚËÒË ÇÝ
©Y[L ÙÚÕÕÔÊ ÔÕ ¬ÕËÓÈÒÎÓÇÚÏÑÄ ÚÕß ËÓÖÕØÏÑÄ ÙÂÓÇ  3V\PZ
=\P[[VU  ËÑÚÏÓ¦ÚÇÏ ÖÜÝ ÁÞËÏ ÖËØÏÛ×ØÏÇ ÑÁØÊÕßÝ ÁÜÝ ÑÇÏ  
ÑÇÚ¦ ÚÕßÝ ÇÔÇÒßÚÁÝ  ËÔ× ÞØßÙÕÚÄÑÕßÝÄØÔ ÛËÝ®ÓÖÕØË ÑÇÔË Ý
ÔÇÛËÜØÂÙË ÚÇÑÕÔ ¦Ñ/LUULZZ`
ÑÇ Ú ÝÙÇÓÖ¦Ô ËÝ+VT7LY NUVU
©ÒÇ ÇßÚ¦ ÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ ÊÏËÆ ØßÔÇÔÚÎÙÌÇÃØÇËÖÏØØÕÂÝÚÕß
ØÔÄ  ×ÙÚË ÔÇ ÊÎÒ×ÔËÏ ÖÇØ×Ô®ÙÚÇÖËØÏÙÙÄÚËØÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÖÕßÖØÕÚÏÓÕÆÔÕÏà¦ÖÒÕßÚÕÏ 
ËÃÚË ÖØÄÑËÏÚÇÏ ÍÏÇ ÓÏÇ ÚÙ¦ÔÚÇ
-LUKP  ÁÔÇ ØÕÒÄÏ )\SNHYP Â ÓÏÇ
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ÊÏÇÔßÑÚÁØËßÙÎÙÚÕÈËÔËÚÙÏ¦ÔÏÑÕÐËÔÕÊÕÞËÃÕ*PWYPHUP
¥ÙÚÄÙÕ ÎÑØÃÙÎÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÇÌÇÃØËÙËÑ¦ÚÏÇÖÄÚÎÒ¦ÓÉÎÇßÚÂÑÇÏÖÕÒ
ÒÒ
ÒÁÝÓÖÕßÚÃÑÚÕß
ÕÓÃÒÕßÖÇØÇÓÁÔÕßÔÑÒËÏÙÚÁÝÍÏÇ
Á Ô Ç  Ó Â Ô Ç  Ñ Ç Ï  Ö Ò Á Õ Ô  Ú Ç  Ö ¦ Ø Ú Ï
ÑÇÏÚÇÑÕÔÚÙÁØÚÇÇÑßØ×ÛÎÑÇÔ 
Õ Ö Ä Ú Ë  Õ  Ñ Ä Ù Ó Õ Ý  Ê Ë Ô  Ö Ã Ô Ë Ï  Ù ÇÓÖ¦ÔÏËÝ  ÑÇÏ Î ÁÓÌÇÙÎ ÊÃÔËÚÇÏ

ÙÚÏÝÓ¦ÙÑËÝÑÇÏÄÞÏÚÄÙÕÙËÁÔÇ
¦ØÜÓÇ ÇØ¦ÚÇÆÚÇ ÕØÔÄÛÇ
ÕÒÕÑ
ÑÒ
ÒÎØ×ÙËÏÞÜØÃÝËÔÊÕÏÇÙÓÕÆÝ
ÚÎÔ ËÐÇÍÕØ¦ ÚÕß ÕÃÑÕß ;PMMHU`
ÓË ÇÔÚÃÚÏÓÕ  ÊÏÙ  ÊÕÒ¦ØÏÇ  ©Ï
ËÖËÔÊßÚÁÝ ÈÒÁÖÕßÔ ÖÜÝ Î ÓË ÚÕÞÂÚÕß3=4/ ÄÙÕÑÏÇÔËÐÇÙÛÁÔÎÙË  ÁÞËÏ Ö¦ËÏ ÖÕÒÆ ÑÇÒÆÚËØÇ ÇÖÄ ÚÕß ÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÕÆ
2LYPUN ÑÇÏ ÚÎÝ ÜØÕÒÕÍÕÖÕÏÃÇÝ
9PJOLTVU[  ÓË ÖÚ×ÙÎ   ÑÇÏ
   Ç Ô Ú Ã Ù Ú Õ Ï Þ Ç  ¬ Ç  Ë Ó Ö Õ Ø Ï Ñ ¦
ÙÂÓÇÚÇÚÕß3=4/ÁÞÕßÔßÉÎÒ¦
ÖËØÏÛ×ØÏÇ ÑÁØÊÕßÝ  ËÔ× Î ØËßÙÚÄÚÎÚ¦ÚÕßÚÜÔÙÞËÊÄÔ ÊÏÙ 
ËßØ× ÚÕÆ ÊÃÔËÏ ÚÎ ÊßÔÇÚÄÚÎÚÇ
ÄÞÏÓÄÔÕÔÔÇÐËÖËØ¦ÙËÏÚÎÔÑØÃÙÎ ÇÒÒ¦ ÑÇÏ ÔÇ ËÖËÑÚÇÛËÃ  ÇÏ
ÄÖÜÝ ÖÇØÇÚÎØËÃ Î ÖØ×ÎÔ ÖØÄËÊØÕÝ ÚÕß 3=4/   ÕÒÃÔ
¡ÖØ¦ÕßÔ  ÕÏ ÊÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÏÕÆÞÕÏÚÕßÑÄÙÓÕßÊÏÇÑØÃÔÕÔÚÇÏ
ÙÚÕßÝ ËÖÏÚßÞÎÓÁÔÕßÝ ÊÏÇ
ÇÞ
ÞËÏØÏÙÚÁÝÑÏÔÊÆÔÕßÑÇÏÙËÄÙÕßÝËÖÏÚßÞ×ÝÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕßÔØÃÙÑÇ¶Õ
ØÔÄÇÔÂÑËÏÙÚÕßÝÊËÆÚËØÕßÝ®
ÒÒÜÙÚË  Õ ¡ÖËØÔ¦Ø ØÔÄ
ÁÑÇÔË ÑÇØÏÁØÇ ËÖËÔÊÆÕÔÚÇÝ ÙË
ÊÆÙÑÕÒËÝ ÖËØÏÄÊÕßÝ  ÄÚÇÔ ÕÏ
ÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÁÝ ÚÕß ËÃÚË ÁÊËÏÞÔÇÔ
ÇÚÕÒÓ ÇË ÚËË ÞÇÔÇÖÕÊßÔÇÓÜÛË 
ÚÎÔÆÌËÙÎÙÚ ÝÇØÞÁÝÚÎÝÊËÑÇËÚ ÇÝÚÕß ÁÛËÙËËÑÚÄÝ-LUK 
ÖÕß ËÃÞË ÓÄÒÏÝ ÇÖÕÑÚÂÙËÏ  ÚÎÔ
7YHKH  Î ÕÖÕÃÇ ÊÏÇÚÎØÕÆÙË ËÑËÃ
ÓËÚÕÞÁÝ ¬ÎÔ Ê ÇÖËØ ÕÊÕËÍÑÇ Ô ÇÙËÚÕÔÖØ×ÚÕ ÙÚÄÚÕÖÕÖÕÒßÚËÒ×ÔÇÍÕØ×ÔÑÇ ÁÞÚ ÙËÙÚÕ¬ÄÑ Õ
ÚÕ ÓËÍÇÒÆÚËØÕ ÓË ÚÇ ÚÄÚË ÊËÊÕÓÁÔÇ ÑÇÚ¦ÙÚÎÓÇ 3V\PZ =\P[[VU 
ÂÓËØÇ  ÇÔËÐÇØÚÂÚÜÝ ÖÇÔÊÎÓÃÇÝÑÇ ÖÒÂÍÓÇÚÕÝÙÚÕÔÚÕßØ ÙÓÄ 
ÖØÕËÚÕ Ó¦àË ÚÇËÍÑÇ Ô ÇÙÚÕÇÔÇÑÇÏÔÏÙÓÁÔÕ ÖÕÒßÑÇÚ¦ÙÚÎÓÇ ÇÓÇØÏÚÁÔ ÙÚÕÕÖÕÃÕÛÇÙÚËÍÇÙÚËÃ
ÑÇ ÐËÔÕÊÕÞË Õ ËÔ×ÙÞËÊ ¦àË ÚÎÔ
ÇÔÁÍËØÙÎÖÕÒßÚËÒÕÆÝÑÇÚÇÒÆÓÇÚÕÝÙÚÕÕÝÔÚàËÒËÝ 

Τη σθεναρήÛÁÙÎÄÚÏÎßØÜÖÇáÑÂ
ËÔÚØÏÑÂ¬Ø¦ÖËàÇËÃÔÇÏÁÔÇÝÇÔËÐ ¦ Ø Ú Î Ú Õ Ý  Õ Ø Í Ç Ô Ï Ù Ó Ä Ý   Õ  Õ Ö Õ Ã Õ Ý
ÒÕÍÕÊÕÚËÃÙÚÕßØÜÖÇáÑÄ ÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕÑÇÏÇÑÕÒÕßÛËÃÚÎÔËÔÚÕÒÂ
ÖÕßÁÞËÏÊÏÇÚÆÖÜÙËÎÖØÄËÊØÕÝ
ÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝ ËÔÚØÏÑÂÝ¬Ø¦ÖËàÇÝ ØÏÙÚÃÔÇÍÑ¦ØÔÚ
ÇØ¦ÒÒÎÒÇ ÓÏÒ×ÔÚÇÝ ÙË ÉÎÌ Ï Ç Ñ Â  Ù Ú Ø Õ Í Í ß Ò Â  Ú Ø ¦ Ö Ë à Ç  Ú Õ ß
ËÏÊÎÙËÕÍØÇÌÏÑÕÆ ÖØÇÑÚÕØËÃÕß
) S V V T I L Y N   Ê Ï Ë ß Ñ Ø Ã Ô Ï Ù Ë  Ö Ü Ý  Î
 ¬ ÊËÔ ÖÚÕËÃÚÇÏ ÇÖÄ ÚÎÔ ÇÖÄÌÇÙÎÚÕßÔ×ÚÇÚÕßËØÓÇÔÏÑÕÆ
ÏÑÇÙÚÎØÃÕß È¦ÙËÏ ÚÎÝ ÕÖÕÃÇÝ
àÎÚËÃÚÇÏÇÖÄÚÎÔ ¬ÔÇÊÏÑÇÏÕÒ Õ Í Â Ù Ë Ï  Ú Õ  Ö Ø Ä Í Ø Ç Ó Ó Ç  Ó Ç à Ï Ñ × Ô
ÇÍÕØ×ÔÑØÇÚÏÑ×ÔÕÓÕÒÄÍÜÔÚÎÝ 
ËÏÊ¦ÒÒÜÝ ÛÇ ÖÇÆÙËÏ Î ËÔÚØÏÑÂ
¬Ø¦ÖËàÇÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝÔÇÙßÓÓËÚÁÞËÏÑÇÏÔÇÇÖÕÚËÒËÃÚÎÈÇÙÏÑÂ
Ç Í Õ Ø ¦ Ù Ú Ø Ï Ç  ¬ Õ   Ô × Ú Ç Ú Õ   Ï Ñ ÇÙÚÂØÏÕ ÚÎÝ ËØÓÇÔÃÇÝ ÇÖËÌ¦ÔÛÎ ÚÎÔ ¬ØÃÚÎ ÄÚÏ ÕÏ ÇÍÕØÁÝ ÚÃÚ- Η Κριστίν Λαγκάρντ³Ì ÉÌ³ i
ÒÜÔ ÚØÏÙ ËßØ×ÇÖÄÚÎÔ ¬ È¨Ñ ~ÊÉ³¨ ~Ê0¨ÒÉÇÑÉ Ñ 
ËÃÔÇÏ ÊßÔÎÚÏÑ¦ ÇÔÚÏÙßÔÚÇÍÓÇÚÏ- ÓÑØÑÉÂÒ¨³i³Ø¨oÑ ÐÌØ 
ÑÄ ËÐÕßÑÇÏÚÎÝÁÛËÙËÚØÃÓÎÔÎ
ÖØÕÛËÙÓÃÇÔÇÊÏÑÇÏÕÒÕÍÂÙËÏÚÏÝ
ÖØ¦ÐËÏÝ ÚÎÝ  ¥ÙÚÄÙÕ  ÚÕ ÚËÒËßÚÇÃÕÖÇÑÁÚÕÇÍÕØ¦ÝÕÓÕÒÄÍÜÔÚÎÝ
 ¬ ÆÉÕßÝÊÏÙ ËßØ×ËÏÊÏÑ¦
ÍÏÇÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇ ÊËÔÑÇÒÆÖÚËÚÇÏ ÇÖÄ ÚÎ ÊÏÑÇÙÚÏÑÂ ÇÖÄÌÇÙÎ 
ÇÔÑÇÏÕÏÖÕÒÁÓÏÕÃÚÕßÙÑÁÖÚÕÔÚÇÏ
ÔÇÖØÕÙÌÆÍÕßÔÑÇÏÍÏ ÇßÚÄÙÚÎ
ÏÑÇÏÕÙÆÔÎ
ÔÚÏÓÁÚÜÖÎ ÓË ÚÎÔ ÖØÜÚÕ ÌÇÔÂ ÑØÃÙÎ ÖÕß ÊÏÁØÞËÚÇÏ Î ËßØÜÖÇáÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇËÐÇÏÚÃÇÝÚÜÔ
ÙÇØÜÚÏÑ×Ô ËÖÏÖÚ×ÙËÜÔ ÚÕß ÑÕ- ØÕßÝ ÚÎÝ Î ÍËÔÏÑÂ ÊÏËßÛÆÔÚØÏÇ
Ø Ü Ô Õ á Õ Æ  Î  Ö Ø Ä Ë Ê Ø Õ Ý  Ú Î Ý   ß - ÚÕß §¬ ØÏÙÚÇÒÃÔÇ ÑËÕØÍÑÃ Ø Ü Ö Ç á Ñ Â Ý  Ë Ô Ú Ø Ï Ñ Â Ý  ¬ Ø ¦ Ö Ë à Ç Ý Ë È Ç  Ö Õ ß  Ù ß Ó Ó Ë Ú Ë Ã Þ Ë  Ù Ú Î Ô  É Î ËÖÏÙÂÓÇÔË ÄÚÏ ÛÇ ÙßÔËÞÃÙÕßÓË ÌÏÇÑÂ ÙÚØÕÍÍßÒÂ ÚØ¦ÖËàÇ ÚÕß
ÇÖÚÄÎÚÕÏÔÇÑ¦ÔÕßÓËÄ ÚÏÖËØÔ¦ËÏ )SVVTILYN ÁÑÇÔËÒÄÍÕÍÏÇËÐÇÏÇÖÄ ÚÕ ÞÁØÏ ÓÇÝ ÍÏÇ ÔÇ ÇÔÚÇÖÕ- ØËÚÏÑÁÝÙßÔÛÂÑËÝ ÄÖÕßÕÏÏÛÆÔÕÑØÏÛÕÆÓËÙÚÎÔËÔÚÕÒÂÓÇÝ® 
Ò
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¦ÒÒÎËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÂÒÆÙÎÖÇØ¦ÔÇ ÚÁÚÕÏÇÖØÜÚÄÍÔÜØÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ 
ßÖËØÈËÃ ÚÇ ËÙÑÇÓÓÁÔÇ ÚÎÝ ÙßÓ- ÚÕ ÑÇÒÆÚËØÕ ÖÕß ÓÖÕØÕÆÓË ÔÇ
ÈÇÚÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝ ×ÙÚËÔÇÇÔÚÇ- Ñ¦ÔÕßÓËËÃÔÇÏÔÇÓ¦ÛÕßÓËÕÁÔÇÝ
ÖÕÑØÏÛËÃÙÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇ ÇÒ¦- ÇÖÄ ÚÕÔ ¦ÒÒÕ  ÔÇ ÙßÔËØÍÇÙÚÕÆÈÕßÓËÄÒÇÚÇÇÔÇÍÑÇÃÇÓÁÚØÇÑÇÏ ÓËÑÇÚ¦ÚÕÊßÔÇÚÄÔ ÑÇÏÄÙÕÏËÃÛÇÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÓËÑ¦ÛËÊßÔÇÚÂ ÔÇÏ ÖÏÕ ÏÙÞßØÕÃ ÔÇ ÑÏÔÎÚÕÖÕÏÎÖÕÒÏÚÏÑÂ ×ÙÚËÔÇÇÔÚËÖËÐÁÒÛÕß- ÛÕÆÔ ÇÑÄÓÇ ÖËØÏÙÙÄÚËØÕ ÑÇÏ ÕÏ
ÓËÙÚÕÙÕÑ ÃÓÇÙÚËËÔ×ÖÏÕÔÓÏÇÝ ÖÏÕÇÊÆÔÇÓÕÏÔÇÙÚÎØÏÞÛÕÆÔÙÚÕ
ÖØÜÚÄÍÔÜØÎÝ ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝ ÑØÃ- ÖÇØ¦ÊËÏÍÓ¦ÚÕßÝ®
ÙÎÝ ËÔ ÑÇÏØ× ËÏØÂÔÎÝ®  ÖÄ ÓÁREUTERS BLOOMBERG

Εμμεση απάντηση
στην πρόσφατη απόφαση του Αννώτατου
Γερμανικού Δικαστηρίου έδωσε
η Κριστίν Λαγκάρντ.
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ÚÙ ÓËÚ¦ÚÎÔ( YIUIÎÕÖÕ Ç
ÇÔÇÑÕÃÔÜÙË ÄÚÏ ÛÇ ÇÖÕÒÆÙËÏ ÚÕ
 ÚÜÔßÖÇÒÒÂÒÜÔÚÎÝ Î<ILY
Ë Ú Õ Ï Ó ¦ à Ë Ú Ç Ï  Ô Ç  Ç Ö Õ Ò Æ Ù Ë Ï     
ßÖÇÒ
ÒÒ
ÒÂÒÕßÝ ÂÚÕÏÚÕ ÚÕßËØÍÇÚÏÑÕÆ ÊßÔÇÓÏÑÕÆ ÚÎÝ  6Ï ÇÖÕ ÒÆÙË ÝÇÌÕØÕÆÔßÖÇÒÒÂÒÕßÝÖÕß
ËØÍ¦àÕÔÚÇ ÙÚÕÚÓÂÓÇßÖÕÙÚÂØ ÐÎÝÖËÒÇÚ×ÔÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÕÚÓÂÓÇ
ÖØÕÙÒÂÉËÜÔ ÓËÚÎÔËÚÇÏØËÃÇÔÇ
ÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔË ÑÄÙÚÎÖÕßÇÍÍ àÕßÔ
Ú Ç     Ë Ñ Ç Ú  Ê Õ Ò  Í Ï Ç  Ú Î Ô  Ç Ö Õ à ÎÓÃÜÙÂÚÕßÝ 
ÖÇÔÊÎÓÃÇÁÞËÏÙßØØÏÑÔ×ÙËÏ
ÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ ÚÏÝ ßÖÎØËÙÃËÝ ÚÎÝ  ÕÏ
ÕÖÕ ËÝË ÔÇ  Ê Ç ÚÁØÜÝÊÎÓÕÌ ÒË Ý
ÑßØÃÜÝ ÙË ÓËÍ¦ÒËÝ ÖÄÒËÏÝ  ÇÒÒ¦
Ñ Ç Ï  Ù Ë  Õ Ø Ï Ù Ó Á Ô Ë Ý  Ö Ë Ø Ï Õ Þ Á Ý  Ö Õ ß
ÁÞÕßÔÖÒÎÍË ÇÔËÖÇÔÄØÛÜÚÇÇÖÄ
ÚÎÔ ÖÇÔÊÎÓÏÑÂ ÑØÃÙÎ  ÆÓÌÜÔÇ
ÓËÚÕ))* ÙÚËÒÁÞÎÚÎÝËÚÇ ØË ÇÝ
Ë Ã Þ Ç Ô  Ö Ø Õ Ç Ô Ç Í Í Ë Ã Ò Ë Ï  Ú Õ Ô  Ö Ë Ø ÇÙ Ó Á Ô Õ  ¡ ¦ Ø Ú Ï Õ  Ä Ú Ï  Î  à Â Ú Î Ù Î  Í Ï Ç
Ú Ï Ý  ß Ö Î Ø Ë Ù Ã Ë Ý  Ú Ç Ð Ã  Ú Î Ý  < I L Y  Û Ç
ÓË ÜÛË Ö¦ÔÜÇÖÄ ÙËÖËØ ÕÞÁÝÖÕßÁÞÕßÔÖÒÎÍË ÇÖÄÚÕÔ Ä 
ßÐÎÚ ÑÂÚ¦ÙÎÄÓÜÝÑÇÚÁÍØÇÉÇÔ
ÕÏ ßÖÎØËÙÃËÝ ÊÏÇÔÕÓÂÝ ÌÇÍÎÚÕÆ
ÖÕßÖÇØÁÞË ÎËÚÇ ØË ÇÓÁÙÜÚÕß
<ILY LH[Z  ËÐÇÏÚÃÇÝ ÑßØÃÜÝ ÚÜÔ
ÇßÐÎÓÁÔÜÔÖÇØÇÍÍËÒ ×ÔÑÇÚ¦ÚÎ
Ê ¦ØÑË ÇÚÕß VJRKV^U 
ÞÕÒ ¦àÕÔÚÇÝ ÇßÚÂÔ ÚÎÔ ÇÖÄ ÌÇÙÎ Î<ILYÊ ËßÑØ Ô àË ÄÚ ÇÖÄ
ÚÎÙÚ ÍÓÂÖÕßÊËÔÍÔÜØ àÕßÓËÖÄ-

Ù Õ Ý  Ñ Ç Ø Ä Ý  Û Ç  Þ Ø Ë Ç Ù Ú Ë  Í Ç  Ú Î Ô
ÇÔ¦ÑÇÓÉÂÓÇÝ ÒÇÓÈ¦ÔÕßÓËÓÁÚØÇ
×ÙÚËÔÇËÐ ÙÕØØÕÖÂÙÕßÓËÚÕÑÄÙÚÕÝÚÎÝËÚÇ ØË ÇÝÓËÚÕÓÁÍËÛÕÝ
ÚÎÝÊØÇÙÚÎØ ÄÚÎÚ¦ÝÚÎÝ® 
Ý ÙÎÓËÏÜÛËÃ ÄÚÏ  ÇÑÄÓÎ ÑÇÏ
ÖØ ÔÇÖÄÚÕÐÁÙÖÇÙÓÇÚÎÝÖÇÔÊÎÓ ÇÝ Î<ILYÇÔÚ ÓËÚ×Ö àËÙÕÈÇØ¦
ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÙÚÇÈÇÙ Ñ¦Õ ÑÕÔÕÓ -

Aκόμη και πριν από
το ξέσπασμα της
πανδημίας, η Uber
αντιμετώπιζε σοβαρά
προβλήματα στα
βασικά οικονομικά της
μεγέθη.
Ñ¦ÚÎÝÓËÍÁÛÎ ÑÒË ÔÕÔÚÇÝÖÁØßÙ 
Ú Õ  Õ Ñ Õ Ô Õ Ó Ñ Ä  Á Ú Õ Ý  Ó Ë  à Î Ó Ë Ý   
ÊÏÙ  ÊÕÒ  ÚÕ ÖÒÇÃÙÏÕ ÚÜÔ ÖËØÏ Ñ Õ Ö × Ô  Õ  Ê Ï Ë ß Û Æ Ô Ü Ô  Ù Æ Ó È Õ ß Ò Õ Ý
ÚÎÝËÚÇ ØË ÇÝ§Ú¦ØÇ²ÕÙØÕÕßÙ¦Þ 
Ç Ô Ç Ñ Õ Ô Ü Ù Ë  Ä Ú  Ö Ç Ø Ç Ú Ë Ú Ç  Ç Ö Ä
ÚÕÔÈÇÙ ÑÄÚÕßÓ ÙÛÄÍ ÇÚÕßÖÄÒÕ ÖÕÚÕßÕ ÑÕÔÕÓ ÑÕÆÁÚÕßÝ ÖÕß
ÒÂÍËÏ ÙÚÏÝ  ËÑËÓÈØÃÕß  
ÁÖË ÚÇ ÇÖÄ ÙßÓÌÜÔ Ç ÓË ÚÕ Ê Õ ÑÎÚ ÑÄÙßÓÈÕÆÒ Õ 
± Ö Ë Ô Û ß Ó Ã à Ë Ú Ç Ï  Ä Ú Ï  Õ  È Ç Ù Ï Ñ Ä Ý
ÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÂÝ ÚÎÝ <ILY  Î ËÚÇÏ ØË Ç3`M[ ÁÞË ÂÊÎÍÔÜÙÚÕÖÕ ÂÙË 
Ç Ö Ä  Ú Î Ô  Ö Ø Õ Î Í Õ Æ Ó Ë Ô Î  Ë È Ê Õ Ó ¦ Ê Ç
ÄÚÏ ÛÇ ÇÖÕÒÆÙËÏ   ßÖÇÒÒÂÒÕßÝ  ËÐÇÏÚÃÇÝ ÚÎÝ ÙßØØÃÑÔÜÙÎÝ
ÚÜÔËÙÄÊÜÔÚÎÝ
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Απ
πώ
ώλ
λειες εσόδω
ων έως 1,2 τρισ. δολ.
απ
πό την κ
κάμψη του τουρισμού
Κίν
νδυνος να χαθούν 100-120 εκατομμύ
ύρ
ρια θέσ
σεις
ε εργασίας παγκοσμίως

H κυβέρνηση ³iØå¨oÉ³{ÊØ¨~ÒÜÉÉ³ÈØÐÜo{ÖTÈØÑÈKÒw
ÜÈÈo~É~¨{ÐÓi¨Ì³ÑiV~ÑÚØÑÓ¨¨{Ñ³iÑ¨T{~Ê¨×¨Ò³iØ

Περιθώριο 14 ημερών για
«κούρεμα» χρέους 65 δισ.
Σε μάχη ÓËÚÕÔÞØÄÔÕÁÞÕßÔÇÖÕÊßÛËÃÎÑßÈÁØÔÎÙÎÚÎÝØÍËÔÚÏÔÂÝ
ÑÇÏÕÏÓËÍÇÒÆÚËØÕÃÖÏÙÚÜÚÁÝÚÎÝ 
×ÙÚËÔÇÈØÕßÔÑÕÏÔÄÁÊÇÌÕÝÙÚÏÝ
ÖØÕÚËÏÔÄÓËÔËÝ ÇÒÒÇÍÁÝ ÙÚÕ ÖØÄÍØÇÓÓÇÇÔÇÊ ¦ØÛØÜÙÎÝÚÕßÞØÁÕßÝ
ÚÜÔÊÏÙ ÊÕÒÇØÃÜÔÑÇÏ Ó¦ÒÏÙÚÇ 
ËÍÑÇ ØÜÝÖØ ÔÔÇÒÂÐË ÎÖØÕÛËÙÓ Ç
ÑÇÚÇÈÕÒÂÝÊÄÙÎÝÙÚÏÝ¡ÇãÕß 
2ÇÚ¦ÚÕËÏÊÎÙËÕÍØÇÌÏÑÄÖØÇÑÚÕØË Õ) VVTILYN ÑÇ Õ ÊÆÕÖÒËßØÁÝ
ÊË Þ
ÞÔ
ÔÕßÔÇÖÇ Ù ÄÊÕÐËÝÄÙÕÔÇÌÕØ¦
ÚÎÔÖØÕÕÖÚÏÑÂÔÇÙßÔÇÌÛËÃÙßÓÌÜÔÃÇËÔÚÄÝÚÜÔÞØÕÔÏÑ×ÔÕØÃÜÔ 
¦ÔÚÜÝ  ÑÇÚ  ÏÊÃÇÔ  Ñ¦ÔÕßÔ ÒÄÍÕ
ÍÏÇ ÇÒÒÇÍÁÝ ÑÇÏ ÇÔÇàÎÚÕÆÔ ßÖÕÙÚÂØÏÐÎÍÏ ÇßÚÁÝ Ë¦ÔÕÏÙßÔÕÓÏÒÃ-

Εως τις 22 Μαΐου
η Αργεντινή θα πρέπει
να συμφωνήσει
με τους πιστωτές της.
ËÝÙßÔËÞÏÙÚÕÆÔÑÇÏÓËÚ¦ÚÎÙÎÓËØ ÔÂÎÓÁØÇ ÖÕßË ÞÇÔÖØÕÚË ÔË ÜÝ
ÑÇÚÇÒÎÑÚÏÑÂÚÜÔÙßÔÕÓÏÒÏ×Ô ¬Ç
ÙÞËÚÏÑ¦ÇÔÁÌËØÇÔÁÍÑßØËÝÖÎÍÁÝ 
ÖÕßÛÁÒÎÙÇÔÔÇÊÏÇÚÎØÂÙÕßÔÚÎÔ
ÇÔÜÔßÓÃÇÚÕßÝ
ÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ  ßÖ¦ØÞËÏ Ñ¦ÖÕÏÇ ËßËÒÏÐÃÇ ÔÇ
ÈËÒÚÏ×ÙËÏÚÕßÝÄØÕßÝÚÎÝÇÔÚÇÒÒÇÍÂÝ ËÔ×ÕÏÕÓÕÒÕÍÏÕÆÞÕÏÖËØÏÄØÏÙÇÔ ÓËØÏÑÁÝ ÇÖÄ ÚÏÝ ÇØÞÏÑÁÝ
Ç Ö Ç Ï Ú Â Ù Ë Ï Ý  Ú Õ ß Ý  ¬ Ç  È Ç Ù Ï Ñ ¦  ß Ö Ä
ÙßàÂÚÎÙÎ ÛÁÓÇÚÇ ÇÌÕØÕÆÔ ÚÎÔ
ËÒ¦ÚÚÜÙÎ ÚÎÝ ÖËØÏÄÊÕß Þ¦ØÏÚÕÝ
ÍÏÇÇÖÕÖÒÎØÜÓÂÙËÒÏÍÄÚËØÕÇÖÄ
ÚØÃÇÞØÄÔÏÇ ÚÎÔÇÆÐÎÙÎÚÕßÑÕßÖÕÔ ÕÆÍ ÇÚÇÔÁÇÕÓÄÒÕÍÇÑÇ ÚÎÔ
ÖØÕÙÛÂÑÎ ËÔÄÝ ÄØÕß  È¦ÙËÏ ÚÕß
ÕÖÕÃÕß ÊßÔÎÚÏÑ¦ ÛÇ ÑÇÚÇÈ¦ÒÒËÚ Ç Ï  Ö Ø × Ï Ó Ç  Ó Ã Ç  Ê Ä Ù Î  Ë ¦ Ô  Á Þ Õ ß Ô
ÈËÒÚÏÜÛËÃ ÕÏ ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝ ÙßÔÛÂÑ Ë Ý   Ë  Ù ß Ó Ì Ü Ô Ã Ë Ý  Ç Ô Ç Ê Ï ¦ Ø Û Ø Ü-

Ù Î Ý  Þ Ø Á Õ ß Ý  Ú Î Ý   Ø Í Ë Ô Ú Ï Ô Â Ý  Ù Ú Õ
ÖÇØËÒÛÄÔÖØÕÈÒËÖÄÚÇÔÄÚÏÕÏÑÇÚÇÈÕÒÁÝÍÃÔÕÔÚÇÔÙÚÇÁÐÏÇÖÄÚÇ
Ö Ø × Ú Ç  Ë Ö Ú ¦  Þ Ø Ä Ô Ï Ç  Ë ¦ Ô  Ú Õ    
ÇßÐÇÔÄÚÇÔ   ¥ÙÚÄÙÕ  ÚÃÛËÚÇÏ
ÇÖÄ ÚÕßÝ ËÖËÔÊßÚÁÝ ÛÁÓÇ ÇÐÏÕÖÏÙÚÃÇÝÙÚÕÔßÖÕÒÕÍÏÙÓÄÚÜÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô ÓËÍËÛ×Ô ÑÇÏ ÖÁØßÙÏ
ÕØÏÙÓÁÔÇ ËÖËÔÊßÚÏÑ¦ ÑËÌ¦ÒÇÏÇ
ÇÔÚÏÙÚ¦ÛÓÏÙÎÝ ÑÏÔÊÆÔÕß ÄÖÜÝ
Ú Õ  Ç Ó Ë Ø Ï Ñ Ç Ô Ï Ñ Ä  ( \ Y L S P \ Z  * H W P [ H S
4HUHNLTLU[ ÑÇÚÁÛËÙÇÔ ÇÍÜÍÂ
ÑÇÚ¦ÚÕß¡ÖÕßÁÔÕÝáØËÝÍÏÇàÎÓÃËÝÖÕßËÃÞÇÔÇÖÄÇÔÇÛË×ØÎÙÎ
ÚÕßËÖÃÖØÕËÊØÃÇÝ ØÏÙÚÃÔÇ
¢ËØÔ¦ÔÚËÝ
ÏÇ ÔÇ ÓÎÔ ËÖÇÔÇÒÎÌÛËÃ Ñ¦ÚÏ
ÚÁÚÕÏÕ  ÙÂÓËØÇ ÕÏ ÕÓÕÒÕÍÏÕÆÞÕÏ
ÖØÕÚËÃÔÕßÔ ÚÎ ÞØÂÙÎ ÚÜÔ ÊËÊÕÓÁÔÜÔ ÚÕß §¬ Â ÚÎÝ ÇÍÑÄÙÓÏÇÝ¬Ø¦ÖËàÇÝ ©ÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÚÕ
)SVVTILYN ËÖËÃÍËÏÚÕÔÇßÖ¦ØÐËÏ
ÖØÄÕÊÕÝ ÙÚÏÝ ÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝ
ÖØÏÔ ÇÖÄ ÚÏÝ  ¡ÇãÕß  ÕÖÄÚË ÛÇ
ÒÂÐËÏÎÂÓËØÎÖËØÃÕÊÕÝÞ¦ØÏÚÕÝ
ÍÏÇÖÒÎØÜÓÂÑÕßÖÕÔÏÕÆÙËÕÓÄÒÕÍÇ ÊÕÒÇØÃÕß ÓË ÒÂÐÎ ÚÕ   ÚÕ
ÑÇÏÚÕ
ÇÖÄÖË ØÇÙÆÍÑÒ ÙÎÝÁØÞËÚÇ 
ÙËÇÔÚÃÛËÙÎÓËÚÇÄÙÇÊÎÓÕÙÃÜÝ
ÊÏÇÓËÃÈÕÔÚÇÔÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÎÓÁØËÝ ©ßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÃÇÝÚÎÝ
ØÍËÔÚÏÔÂÝ  ¡ÇØÚÃÔ ÑÕßÙÓ¦Ô 
ËÃÞË ÊÎÒ×ÙËÏ ÄÚÏ ÊËÔ ÛÇ ÈËÒÚÏÜÛÕÆÔ ÕÏ ÄØÕÏ ÚÎÝ ÑßÈÁØÔÎÙÎÝ 
ÔÚÕÆÚÕÏÝ  ÚÕ ÍØÇÌËÃÕ ÚÕß ÖØÕÙÑ¦ÒËÙËÚÕßÝÕÓÕÒÕÍÏÕÆÞÕßÝÔÇ
ßÖÕÈ¦ÒÕßÔ ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎ ÖØÄÚÇÙÎ ÇÌÕÆËÃÞÇÔÇÖÕØØÃÉËÏÚÎÔ
ÖØÕÙÌÕØ¦ÚÎÝÞ×ØÇÝ Ê ÄÚ ÄÖÜÝ
Ï Ù Þ ß Ø Ã à Õ Ô Ú Ç Ô  Ú Õ ß Ý  Õ Ê Î Í Õ Æ Ù Ë  Ù Ë
ÊßÙÇÔ¦ÒÕÍËÝ àÎÓÃËÝ   ÁÔÚÇÙÎ
ÇÔ¦ÓËÙÇ ÙÚÎÔ ÑßÈÁØÔÎÙÎ ÚÎÝ
 Ø Í Ë Ô Ú Ï Ô Â Ý  Ñ Ç Ï  Ù Ú Õ ß Ý  Ö Ï Ù Ú Ü Ú Á Ý
ÚÎÝÌÁØÔËÏÙÚÎÓÔÂÓÎÚÕÔËÚÂ
ÊÏÑÇÙÚÏÑÄ ÇÍ×ÔÇ ÚÕß ¡ÖÕßÁÔÕÝ
áØËÝ ÓË ÚÕßÝ ÕÓÕÒÕÍÏÕÆÞÕßÝ  Õ
ÕÖÕÃÕÝÁÒÎÐËÚÕ 
BLOOMBERG

Πρωτοφανή ÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎ ÖÕß ÁÞËÏ ÍÔÜØÃÙËÏ Õ
ÑÒ¦ÊÕÝÇÖÄÚÕ ÁÞÕßÔÖØÕÑÇÒÁÙËÏÙÚÕÔÖÇÍÑÄÙÓÏÕÚÕßØÏÙÓÄ Î ÖÇÔÊÎÓÃÇ ÑÇÏ ÚÇ ÓÁÚØÇ
ÑÕÏÔÜÔÏÑÕÆ ÇÖÕÑÒËÏÙÓÕÆ ÖÕß
ÁÒÇÈÇÔ ÕÏ ÑßÈËØÔÂÙËÏÝ ÍÏÇ ÔÇ
Ç Ô Ç Ñ Ä É Õ ß Ô  Ú Î Ô  Ö Ë Ø Ç Ï Ú Á Ø Ü  Ó ËÚ¦ÊÕÙÂ ÚÎÝ ¡ÏÇ ÑÇÚÇÙÚØÕÌÂ
ÚÎÝÕÖÕÃÇÝÎÁÑÚÇÙÎÊËÔÓÖÕØËÃ
ÇÑÄÓÎÔÇßÖÕÒÕÍÏÙÚËÃÑÇÛ×ÝÎ
ÖÇÔÊÎÓÃÇËÃÔÇÏÙËËÐÁÒÏÐÎÑÇÏÎ
Ê Ï ¦ Ø Ñ Ë Ï ¦  Ú Î Ý  Ö Ç Ø Ç Ó Á Ô Ë Ï  ¦ Í Ô ÜÙÚÎÄÖÜÝ¦ÍÔÜÙÚÕËÃÔÇÏÑÇÏÚÕ
ÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇÖÕßÛÇÖÇØÇÓÁÔÕßÔÑ
ÑÒ
ÒËÏÙÚ¦ÚÇÙÆÔÕØÇÑÇÏÙË
ÏÙÞÆ ÕÏ ÇÖÇÍÕØËÆÙËÏÝ ÚÇÐÏÊÏ×Ô
ÑÇÏÓËÚÇÑÏÔÂÙËÜÔ
 Æ Ó Ì Ü Ô Ç  Ó Ë  Ú Õ Ô   Ç Í Ñ Ä Ù Ó Ï Õ
©ØÍÇÔÏÙÓÄ¬ÕßØÏÙÓÕÆÚÜÔÔÜÓ Á Ô Ü Ô   Û Ô × Ô   < 5 > ; 6   Ó Ä Ô Õ
ÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßÖØ×ÚÕßÚØÏÓÂÔÕß ÚÕß  Õ ÚÕßØÏÙÓÄÝ ÓËÏ×ÛÎÑË ÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝ ÑÇÚ¦  
¬ÎÔ ÖÒÁÕÔ ØÇÍÊÇÃÇ ÓËÃÜÙÎ ÑÇÚ Á Í Ø Ç É Ç Ô  Õ Ï  Þ × Ø Ë Ý  Ú Î Ý  à × Ô Î Ý
ÙÃÇÝÏØÎÔÏÑÕÆ ÙÚÏÝÕÖÕÃËÝÕ
ÇØÏÛÓÄÝÚÜÔÇÌÃÐËÜÔÓËÏ×ÛÎÑË
Ñ Ç Ú ¦     Ë Ñ Ç Ú  ¦ Ú Õ Ó Ç  ¬ Î Ô  Ã Ê Ï Ç
Ù Ú Ï Í Ó Â  Ä Ó Ü Ý  Ù Ú Î Ô   ß Ø × Ö Î  Î
ÓËÃÜÙÎÂÚÇÔÓËÔÓÏÑØÄÚËØÎÜÝ
ÖÕÙÕÙÚÄ  ËÐÃÙÕß ÏÒÏÍÍÏ×ÊÎÝ ÙË
ÇÖÄÒßÚÕßÝ ÇØÏÛÓÕÆÝ ÊË  ÑÇÛ×Ý
ÎÎØÇÏ¦ÖËÏØÕÝÑÇÚÁÍØÇÉË
Ë Ñ Ç Ú  Ò Ï Í Ä Ú Ë Ø Ë Ý  Ç Ì Ã Ð Ë Ï Ý  Ú Õ ß Ø ÏÙÚ×Ô
ÚÕÙÆÔÕÒÕÚÕßÁÚÕßÝ ÄÓÜÝ 
Î ÓËÃÜÙÎ ËÔÊÁÞËÚÇÏ ÔÇ ÑßÓÇÔ ÛËÃÇÖÄ ÁÜÝÑÇÏ ÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÇËÖÃÖËÊÇÚÕßÖËØÇÙÓÁÔÕßÁÚÕßÝ ©ÖÜÝÚÕÔÃàËÏÙÚÎ
ÙÞËÚÏÑÂ ÁÑÛËÙÂ ÚÎÝ Î ËÔ ÒÄÍÜ
ßÖÎØËÙ ÇÚÜÔÔÜÓÁÔÜÔÛÔ×Ô 
Ó Ï Ç  Ú Á Ú Õ Ï Ç  Û Ë Ç Ó Ç Ú Ï Ñ Â  Ö Ú × Ù Î
ÙÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÚÕßØÏÙÚÏÑÂÑÃÔÎÙÎ ÛÇ ÛÁÙËÏ ÙË ÑÃÔÊßÔÕ ÚÎÔ
ËßÎÓËØÃÇËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔ ËÔ×ÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÇÖËÏÒËÃÔÇ
Ç Ô Ç Ñ Ä É Ë Ï  Ú Î Ô  Ö Õ Ø Ë Ã Ç  Ö Ø Õ Ý  Ú Î Ô
ËÖÃÚËßÐÎÚÕßÙÚÄÞÕßÚÎÝÈÏ×ÙÏÓÎÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ ÏÊÏÑÄÚËØÇÚÕÔ
¡¦ØÚÏÕ  ÕÖÄÚË ÑÕØßÌÜÔÄÚÇÔ Î
ÓËÚ¦ÊÕÙÎÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÙËÓËÍ¦ÒÕ ÇØÏÛÓÄ ÞÜØ×Ô  ÕÏ ÇÌÃÐËÏÝ
Ú Õ ß Ø Ï Ù Ú × Ô  Ç Ô ¦  Ú Õ Ô  Ñ Ä Ù Ó Õ  Ù ÎÓËÃÜÙÇÔ ØÇÍÊÇÃÇ ÓËÃÜÙÎ ÑÇÚ¦
 ÃÞÇÔÖØÕÎÍÎÛËÃÚÇÓÁÚØÇ
Ñ Õ Ï Ô Ü Ô Ï Ñ Â Ý  Ç Ö Õ Ó Ä Ô Ü Ù Î Ý  Ç Ò Ò ¦
ÑÇÏ ÕÏ ÇÖÇÍÕØËÆÙËÏÝ ÓËÚÇÑÏÔÂÙËÜÔÑÇ ÚÇÐ Ê ×ÔÙËÖÕÒÒÁÝÞ×ØËÝ ¬ÕÖÕÙÕÙÚÄÇßÚÄÏÙÕÊßÔÇÓËÃÓËÓËÃÜÙÎÚÕßÇØÏÛÓÕÆÚÜÔ
ÚÕßØÏÙÚ×ÔÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝÑÇÚ¦
ËÑÇÚ ÖÕßÙßÔËÖ¦ÍËÚÇÏÓËÃÜÙÎ
ÚÜÔ ÖÇÍÑÄÙÓÏÜÔ ËÐÇÍÜÍ×Ô ÑÇÚ¦ ÊÏÙ ÊÕÒ¦ØÏÇ
ÖÏÞËÏØ×ÔÚÇÝ ÔÇ ßÖÕÒÕÍÃÙËÏ
ÑÇÚ¦ÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÚÕÔÇÔÚÃÑÚßÖÕ
ÖÕßÛÇÁÞËÏÙßÔÕÒÏÑ¦ÎÖÇÔÊÎÓÃÇÙÚÕÔàÜÚÏÑÄÑÒ¦ÊÕÚÕßÚÕßØÏÙÓÕÆ Õ<5>;6ËÐËÚ¦àËÏÚØÃÇ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ ÙËÔ¦ØÏÇ  ÇÔ¦ÒÕÍÇ

Το α΄ τρ μηνοÑ¨ ÚÐÌØ³Ñ× ÂÉ³ ØT¨ÉØ³iØÇiØå ÑØw ¨i ~ÖÐÉ Úi~É~Ñ³Ò´´É~Ñ³ Ò³ÐÑ

Στο σύνολο του έτους,
οι αφίξεις τουριστών
θα μειωθούν μεταξύ
60% και 80%
σε διεθνές επίπεδο.
ÓË ÚÎ ÊÏ¦ØÑËÏÇ ÚÎÝ ÖÇÔÊÎÓÃÇÝ
ÑÇ ÚÎÙßÔËÖÇÑÄÒÕßÛÎÇÔÇÙÚÕÒÂ
ÙÚÎÔÕ ÑÕÔÕÓ ÑÂÊØÇÙÚÎØ ÄÚÎÚÇ 
©ÖÜÝËÖ ÙÎÓÇ ÔË Õ<5>;6 ÄÒÇ
ÛÇËÐÇØÚÎÛÕÆÔÇÖÄÚÕÖÄÙÕÛÇ
ÊÏÇØÑÁÙÕßÔ ÕÏ ÖËØÏÕØÏÙÓÕÃ ÙÚÇ
ÚÇÐÃÊÏÇ ÑÇÏ ÙÚÏÝ ÓËÚÇÑÏÔÂÙËÏÝ 
Ç Ò Ò ¦ Ñ Ç Ï Á Ü Ý Ö ÄÚ Ë ÛÇ  Ö Ç ØÇ Ó Ë Ã ÔÕßÔÑÒËÏÙÚ¦ÚÇÙÆÔÕØÇ
ÚÎÔÖËØ ÖÚÜÙÎÖÕßÛÇÇØÞ ÙÕßÔÔÇÇ ØÕÔÚÇ ÙÚ ÝÇØÞÁÝÕßÒÃÕßÕÏÖËØÏÕØÏÙÓÕÃÙÚÇÚÇÐÃÊÏÇ
ÑÇÏÛÇÇÔÕÃÍÕßÔÚÇÙÆÔÕØÇÊÏËÛ Ô × Ý  Î  Ó Ë Ã Ü Ù Î  Ú Õ ß  Ú Õ ß Ø Ï Ù Ó Õ Æ
ÛÇËÃÔÇÏÚÎÝÚ¦ÐËÜÝÚÕß ¬Õ
ÖÕÙÕÙÚÄ  ÄÓÜÝ  ËÑÚÏÓ¦ ÖÜÝ ÛÇ

Ç ß Ð Î Û Ë Ã  Ù Ú Õ     Ù Ú Õ  Ê Ë Æ Ú Ë Ø Õ
ÙËÔ¦ØÏÕ  ÇÔ ÕÏ ÖËØÏÕØÏÙÓÕÃ ÑÇÏ
ÚÕÑÒËÃÙÏÓÕÚÜÔÙßÔÄØÜÔÊÏÇØÑÁÙÕßÔ ÓÁÞØÏ ÚÕÔ ËÖÚÁÓÈØÏÕ 
ÇÏËÑÚÏÔ¦ÙÙËÚÇÏÙÚÕ ÇÔÕÏ
ÖËØ ÕØ ÙÓÕ ÙÚÇÚÇÐ Ê Ç ÚÇÑÒË ÙÚ¦ÙÆÔÕØÇÑÇ Ñ¦ÛË¦ÒÒÕÓÁÚØÕ
ÑÇÚ¦ÚÎÝÖÇÔÊÎÓ ÇÝËÖËÑÚÇÛÕÆÔ
ÓÁÞØÏÚÏÝÇØÞÁÝËÑËÓÈØÃÕß
¬ÕÖØÄÈÒÎÓÇËÃÔÇÏÖÜÝÇßÚ¦
ÚÇÖÕÙÕÙÚ¦ÓËÃÜÙÎÝÙßÔËÖ¦ÍÕÔÚÇÏÑÇÏÖÒÂÍÓÇÙÚÇÁÙÕÊÇÇÖÄ
ËÐÇÍÜÍÁÝÑÇÏÖØÕÖÇÔÚÄÝÑÇÃØÏÕ
ÖÒÂÍÓÇ ÙÚÏÝ ÇÍÕØÁÝ ËØÍÇÙÃÇÝ 
Ó Ë  Ú Î Ô  Ç Ö × Ò Ë Ï Ç  Ë Ñ Ç Ú Õ Ó Ó ß Ø Ã Ü Ô
Û Á Ù Ë Ü Ô  Ë Ø Í Ç Ù Ã Ç Ý   Æ Ó Ì Ü Ô Ç  Ó Ë
ÚÕÔ<5>
>;
;6 ÕÇØÏÛÓÄÝÚÜÔÚÕßØÏÙÚ×Ô ÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝ ÛÇ ÓËÏÜÛËÃ
ÇÔÇÒÄÍÜÝ ÇÖÄËÑÇÚ ÁÜÝ 
ÊÏÙ ¦ÚÕÓÇ 
ÓËÃÜÙÎÇßÚÂÙßÔËÖ¦ÍËÚÇÏ
ÚÇßÚÄÞØÕÔÇ ÄÚÏ ÕÏ ÚÕßØÏÙÚÏÑÁÝ
Þ×ØËÝ ÛÇ Þ¦ÙÕßÔ ÇÖÄ  ÊÏÙ 
ÁÜÝ   ÚØÏÙ  ÊÕÒ¦ØÏÇ ÇÖÄ ÁÙÕ ÊÇ ÙÞËÚÏàÄÓËÔÇ ÓË ÚÕÔ ÚÕßØÏÙÓÄ  ÇÏ ÚÕ ÞËÏØÄÚËØÕ ËÃÔÇÏ ÄÚÏ

ÛÇ ÞÇÛÕÆÔ ÇÖÄ  ËÑÇÚ  ÁÜÝ
 ËÑÇÚ  ÛÁÙËÏÝ ËØÍÇÙÃÇÝ ÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝ
© ÇÔÚÃÑÚßÖÕÝ ÛÇ ÖÕÏÑÃÒÒËÏ 
ÇÒÒ¦ ÛÇ ÍÃÔËÏ ÇÏÙÛÎÚÄÝ ÙË ÄÒÇ
ÚÇ ÍËÜÍØÇÌÏÑ¦ ÓÂÑÎ ÑÇÏ ÖÒ¦ÚÎ  ÆÓÌÜÔÇ ÓË ÚÕßÝ ËÓÖËÏØÕÍÔ×ÓÕÔËÝ ÚÕß <5>;6  Î ÇÔ¦ÑÇÓÉÎ ÛÇ ÙÎÓËÏÜÛËÃ ÓÁÙÇ ÙÚÕ
ËÖÄÓËÔÕ ÁÚÕÝ  ÇÔ ÑÇÏ ÖÏÛÇÔ×Ý
ÛÇ ÇØÞÃÙËÏ ÊÏÙÚÇÑÚÏÑ¦ ÇÖÄ ÚÕ
ÚËÒËßÚÇÃÕ ÚØÃÓÎÔÕ ÚÕß  
ÑÚÏÓ¦ÚÇÏ  Ö¦ÔÚÜÝ  ÖÜÝ Î ÚÕß Ø Ï Ù Ú Ï Ñ Â  Ñ Ã Ô Î Ù Î  Û Ç  Ç Ø Þ Ã Ù Ë Ï  Ô Ç
ÇÔÇÑ¦ÓÖÚËÏ ÖØ×ÚÇ ÙË ËÖÃÖËÊÕ
ËÍÞ×ØÏÜÔÇÍÕØ×Ô ØÍÄÚËØÇÛÇ
ÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÎÖÇÍÑÄÙÓÏÇÇÍÕØ¦ ÓËÑÇÒÆÚËØËÝÖØÕÕÖÚ ÑÁÝÍ Ç
ÚÇÞÆÚËØÎÇÔ¦ÑÇÓÉÎÔÇËÓÌÇÔÃà Õ ß Ô  Õ Ï  Þ × Ø Ë Ý  Ú Î Ý   Ì Ø Ï Ñ Â Ý  Ñ Ç Ï
ÚÎÝ¡ÁÙÎÝÔÇÚÕÒÂÝ 
 ËÏÑÄÔÇ ËÃÔÇÏ ÖÏÕ ÇÙÇÌÂÝ
ÄÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÎÔßØ×ÖÎÑÇ ÚÎÔ
ÙÃÇ  ËÔ× ÊËÔ ÌÇÃÔÕÔÚÇÏ ÑÇÒÁÝ
ÕÏÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÍÏÇÚÏÝÞ×ØËÝÚÎÝ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÎÖËÃØÕß 

Συρρίκνωσ
ν η των άμεσων ξένω
ων επεν
νδ
δύσεω
ων έως
έω και 40% το 2020
Ακόμη ÑÇÏ ßÖÄ ÚÕ ÖÏÕ ÇÏÙÏÄÊÕÐÕ
ÙËÔ¦ØÏÕ ÙÞËÚÏÑ¦ ÓË ÚÎÔ ÖÕØËÃÇ
ÚÎÝ ÖÇÔÊÎÓÃÇÝ  ÕÏ ¦ÓËÙËÝ ÐÁÔËÝ
ËÖËÔÊÆÙËÏÝ ÙË ÕÒÄÑÒÎØÕ ÚÕÔ ÑÄÙÓÕÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÙßØØÏÑÔÜÛÕÆÔ
ÙÞËÊÄÔ ÑÇÚ¦ ÁÔÇ ÚØÃÚÕ ÓÁÞØÏ ÚÕ
ÚÁÒÕÝ ÚÕß ÁÚÕßÝ  ËÖÏÈÇØÆÔÕÔÚÇÝ
ÑÇÚ¦ÑÆØÏÕÒÄÍÕÚÏÝÇÔÇÊßÄÓËÔËÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÃËÝ ÙÆÓÌÜÔÇÓËÙÞËÚÏÑÂ
ÁÑÛËÙÎÚÕß©© © ÇÔÇÖÚßÙÙÄÓËÔËÝÞ×ØËÝÛÇÈØËÛÕÆÔÙÚÕËÖÃÑËÔÚØÕÚÜÔËÑØÕ×Ô ÊÏÄÚÏÑÇÃØÏÕÏ
ÚÕÓËÃÝÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÚÕßÝ ÄÖÜÝ
ÚÇÈÇÙ Ñ¦Ê ÇÚØÕÌ Ñ¦ÇÍÇÛ¦ÑÇ Î
ÓËÚÇÖÕÃÎÙÎ ÁÞÕßÔÖÒÎÍËÃÙËÚËØ¦ÙÚÏÕÈÇÛÓÄÇÖÄÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇ
ÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆ
¬Ç ÇßÙÚÎØ¦ ÖËØÏÕØÏÙÚÏÑ¦ ÓÁÚØÇ ÖÕßÁÞÕßÔËÖÏÈÒÎÛËÃÙËÕÒÄÑÒÎØÕÚÕÔÖÒÇÔÂÚÎÍÏÇÚÕÔÖËØÏÕØÏÙÓÄ ÚÎÝ ÓËÚ¦ÊÕÙÎÝ ÚÕß ÏÕÆ 
ÁÞÕßÔÇÔÇÙÚË ÒË ÚÎÔÕÒÕÑÒÂØÜÙÎ
ËÔÄÝÓËÍ¦ÒÕßÄÍÑÕßËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑ×ÔÙßÓÌÜÔÏ×Ô ËÓÖÕÊÃàÕÔÚÇÝ
ÑÇÚ ÇßÚÄÔÚVÔÚØÄÖÕÚÏÝËÏÙØÕÁÝ
ÐÁÔÜÔ ËÖËÔÊÆÙËÜÔ  ÇØ¦ÒÒÎÒÇ 
ÕÏ ÑßÈËØÔÂÙËÏÝ ÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝ ÊÏÕÞËÚËÆÕßÔÖØÜÚÕÌÇÔÂÖÕÙ¦ÙÚÎÔ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇ ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÇÔÚÏÙÚÇÛÓ ÙÕßÔÚÎÔÇ ÌÔ Ê ÇÊ ÇÑÕÖÂ

Σύμφωνα
με τον ΟΟΣΑ,
το ισχυρότερο
πλήγμα θα δεχθούν
οι αναδυόμενες
οικονομίες.
ÚÎÝÕ ÑÕÔÕÓ ÑÂÝÊØÇÙÚÎØ ÄÚÎÚÇÝ 
¥ÙÚÄÙÕ ËÃÔÇÏÇÑÄÓÎÖÕÒÆÔÜØÃÝ
ÍÏÇ ÔÇ ÌÇÔÕÆÔ ÚÇ ÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇ
ÚÜÔÓÁÚØÜÔ ÚÄÙÕÙÚÎÔÑÇÛÎÓËØ ÔÂàÜÂ ÄÙÕÑÇÏÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇ 
ßÔËÖ×Ý ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÁÑÛËÙÎÚÕß©© ÎËÖÏÚßÞÃÇÚÎÝÑ¦ÛËÞ×ØÇÝÙÚÎÔÑÇÚÇÙÚÕÒÂÚÎÝÓËÚ¦ÊÕÙÎÝÑÇÏÙÚÎÔËÖÇÔËÑÑÃÔÎÙÎ
ÚÎÝ ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ ËÔÊÁÞËÚÇÏ ÔÇ ÑÇÛÕØÃÙËÏ ÚÎÔ ÇÔ¦ÑÇÓÉÎ ÚÜÔ ¦ÓËÙÜÔÐÁÔÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔÓÁÞØÏÚÕ
ÚÁÒÕÝÚÕß
 Ð ¦ Ò Ò Õ ß  Ä Ö Ü Ý  Á Þ Õ ß Ô  Ê Ï Ê ¦ Ð Ë Ï
ÑÇÏÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝÑØÃÙËÏÝ ÎÇÔ¦ÑÇÓÉÎÚÜÔÕÏÑÕÔÕÓÏ×ÔÑÇÏÏÊÃÜÝ
ÚÜÔÇÔÇÊßÄÓËÔÜÔËÃÔÇÏ¦ØØÎÑÚÇ
ÙßÔÊËÊËÓÁÔÎÓËÚÎÔËÏÙØÕÂ¦ÓËÙÜÔÐÁÔÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔ ©©©

Στο α σ όδοξοÉÒ¨ ³È$$.å ¨KÜÓÉ³Ñ Øi ~Ð ~ÊÙ¨Ñ³iw
¨ Ì³i³ÑÚÑÓTÉ É ³¨ÓÉ ³Ñ¨~¨ iØÉ ÉÙÑÐÓT¨ ³³ÓÜØ³È¸Æ¸
ÛËÜØËÃÑÇÛÕØÏÙÚÏÑÄÚÕÔØÄÒÕÚÜÔ
¦ Ó Ë Ù Ü Ô  Ð Á Ô Ü Ô  Ë Ö Ë Ô Ê Æ Ù Ë Ü Ô  Ù Ú Ï Ý
ÇÔÇÖÚßÙÙÄÓËÔËÝÕÏÑÕÔÕÓÃËÝ ÄÞÏ
ÓÄÔÕÔ ËÖËÏÊÂ ÕÏ ÛËÓËÒÏ×ÊËÏÝ ÚÕÓËÃÝ ÚÜÔ ÕÏÑÕÔÕÓÏ×Ô ÚÕßÝ ÁÞÕßÔ

ÖÒÎÍËÃ ÁÔÚÕÔÇ ÇÖÄ ÚÎÔ ÖÇÔÊÎÓÃÇ ÇÒÒ¦ËÖÃÙÎÝÊÏÄÚÏÊËÔÁÞÕßÔ
ËßØËÃÇÖØÄÙÈÇÙÎÙË¦ÒÒËÝÖÎÍÁÝ
ÐÁÔÎÝÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÝ ßÔËÖ×Ý 
ËÒÒË ÉË ¦ÓËÙÜÔÐÁÔÜÔËÖËÔÊÆÙË-

ÜÔÑÇÏÊËÊÕÓÁÔÕßÚÕßÖÒÂÍÓÇÚÕÝ
ÙËÑÇÃØÏÕßÝÑÒ¦ÊÕßÝÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ ÕÏÕÖÕÃÕÏÊÎÒÇÊÂÙßÔËÏÙÌÁØÕßÔÖËØ ÙÙÄÚËØÕÙÚÕ Õ©©ÑÇÚÇÒÂÍËÏÄÚÏÕÏÇÔÇÊßÄÓËÔËÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÃËÝ ÛÇ ÊËÞÛÕÆÔ ÚÇ ÏÙÞßØÄÚËØÇÖÒÂÍÓÇÚÇÇÖÄÚÎÔÑØÃÙÎ
Ú Õ ß  Ñ Õ Ø Ü Ô Õ á Õ Æ  Ú Õ ß Ò ¦ Þ Ï Ù Ú Õ Ô  Í Ï Ç
ÚÕ
¬ÕÖÏÕÇÏÙÏÄÊÕÐÕÙËÔ¦ØÏÕÑÇÚ¦
ÚÕÔ©©Ë ÔÇ ÎËßÄÊÜÙÎÚÜÔÖËØÏÕØÏÙÚÏÑ×ÔÓÁÚØÜÔÑÇÏÎËÆØËÙÎ
ÛËØÇÖË ÇÝÍ ÇÚÇÙßÓÖÚ×ÓÇÚÇÚÕß
ÏÕÆËÔÚÄÝÊÆÕÂÚØÏ×ÔÓÎÔ×Ô Ë
ÇßÚÂ ÚÎÔ ÖËØÃÖÚÜÙÎ  ÖØÕÈÒÁÖËÏ
ÖÜÝÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇ
ÛÇÁÞË ËÖ ÙÚØÁÉË ÙÚÇÖØÕÑØ ÙÎÝ
ËÖÃÖËÊÇÓÁÞØÏÚÕÚÁÒÕÝÚÕß 
 Ç Ø ¦ Ò Ò Î Ò Ç  Û Ç  Ñ Ï Ô Î Û Õ Æ Ô  Ñ Ç Ï  Õ Ï
¦ÓËÙËÝ ÐÁÔËÝ ËÖËÔÊÆÙËÏÝ  ÑÇÛ×Ý
ÄÙËÝËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÁÝÙßÓÌÜÔÃËÝ
ÊÏÇÑÄÖÎÑÇÔ ÒÄÍÜ ÑÕØÜÔÕáÕÆ ÛÇ
ÕÒÕÑÒÎØÜÛÕÆÔÓÁÞØ ÚÕÚÁÒÕÝÚÕß
ËÖÄÓËÔÕßÁÚÕßÝ
ÚÕÞË ØÄÚËØÕÙËÔ¦Ø Õ ÈÁÈÇ Ç 
ÚÇÖËØÏÕØÏÙÚÏÑ¦ÓÁÚØÇÊËÔÛÇÑÇÚÇÌÁØÕßÔÔÇÙÚÇÓÇÚÂÙÕßÔÚÎÓËÚ¦ÊÕÙÎÚÕß ÕÆÑÇ ÜÝÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ
ÛÇÖÇØÇÓËÃÔÕßÔÙËÖÕÒÒÁÝÞ×ØËÝ
ÇÔ¦ÚÕÔÑÄÙÓÕ ËÓÖÕÊÃàÕÔÚÇÝËÖ 

ÇÄØÏÙÚÕÔ ÚÏÝ ¦ÓËÙËÝ ÐÁÔËÝ ËÖËÔ ÊÆÙËÏÝ ÑÇÏ ÚÎÔ ÕÒÕÑÒÂØÜÙÎ ËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑ×ÔÙßÓÌÜÔÏ×Ô 
ßÔÕÒÏÑ¦ ßÖÄ ÚÕ ÙËÔ¦ØÏÕ ÇßÚÄ ÕÏËÏÙØÕÁÝÑËÌÇÒÇÃÜÔÛÇÓËÏÜÛÕÆÔ ÑÇÚ¦   ÚÕ  ÑÇÏ ÛÇ
ÖÇØÇÓËÃÔÕßÔÙËÇßÚÄÚÕËÖÃÖËÊÕ
ÓÁÞØÏÑÇÏÚÕÚÁÒÕÝÚÕßËÖÄÓËÔÕß
Á Ú Õ ß Ý  Õ Ö Ä Ú Ë  Î  Ë Æ Ø Ë Ù Î  Ë Ó È Õ Ò Ã Õ ß
Û Ç  Ó Ö Õ Ø Õ Æ Ù Ë  Ô Ç  Ê × Ù Ë Ï  Ó Ã Ç  Ô Á Ç
×ÛÎÙÎÙÚÎÔÇÍÕØ¦
¡ÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÇ ÎÖÇÔÊÎÓÃÇ
ËÔÊÁÞËÚÇÏ ÔÇ ÖØÕÑÇÒÁÙËÏ Ú¦ÙËÏÝ
ÌßÍÂÝÙËÕØÏÙÓÁÔËÝÊÏËÛÔËÃÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ  ÖÕß ÛÇ ÛËÒÂÙÕßÔ ÔÇ
ÓÏÑØÆÔÕßÔÂÔÇËÖÇÔÇÖÇÚØÃÙÕßÔ
ÚÏÝ ËÌÕÊÏÇÙÚÏÑÁÝ ÚÕßÝ ÇÒßÙÃÊËÝ 
 Ð Ã à Ë Ï  È Á È Ç Ï Ç  Ô Ç  Ù Î Ó Ë Ï Ü Û Ë Ã  Ä Ú Ï
ÇÑÄÓÎÑÇÏÖØÏÔÇÖÄÚÎÔËÖÁÒÇÙÎ
ÚÕß ÏÕÆ  ÕÏ ¦ÓËÙËÝ ÐÁÔËÝ ËÖËÔÊÆÙËÏÝÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝÈØÃÙÑÕÔÚÇÔÙÚÇ
Þ Ç Ó Î Ò Ä Ú Ë Ø Ç  Ë Ö Ã Ö Ë Ê Ç  Ú Î Ý  Ú Ë Ò Ë ßÚÇÃÇÝ ÊËÑÇËÚÃÇÝ ÑÇÏ ËÖÏÖÒÁÕÔ ÚÕ
ËÚÇÏØÏÑÄÞØÁÕÝËÃÞËÂÊÎËÑÚÕÐËßÛ Ë Ã   ß Ô Ë Ö × Ý  Ù Æ Ó Ì Ü Ô Ç  Ó Ë  Ú Î Ô
Á Ñ Û Ë Ù Î  Ú Õ ß  © ©    Î  Ö Ç Ô Ê Î Ó Ã Ç
ÛÇ ÓÖÕØÕÆÙË ÔÇ ÇÖÕÚËÒËÃ ÓÄÔÕÔ
ÁÔÇÔÇÖÄÚÕßÝÖÕÒÒÕÆÝÒÄÍÕßÝÍ Ç
ÚÕßÝ ÕÖÕÃÕßÝ ÓËÏ×ÔÕÔÚÇÏ ÕÏ ¦ÓËÙËÝÐÁÔËÝËÖËÔÊÆÙËÏÝ

Real Estate
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΜΑΪΟΥ 2020

Η καραντίνα
δεν περιόρισε
τη ζήτηση
για ακίνητα

Εκτός ψηφιακής εποχής
οι αγοραπωλησίες ακινήτων

Οκτώ στους δέκα δεν αναβάλλουν
τα σχέδιά τους για αγορά ή ενοικίαση
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Θετικά μηνύματα από το μέτωπο
της ζήτησης εκπέμπει η αγορά κατοικίας, καθώς, όπως προκύπτει
από έρευνα του δικτύου ηλεκτρονικών αγγελιών ακινήτων Spitogatos.gr, το 85% των υποψήφιων
αγοραστών ή ενοικιαστών κατοικιών δεν προτίθεται να καθυστερήσει ή ακόμα και να ακυρώσει
τις αποφάσεις του λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Πρόκειται
για μια ιδιαιτέρως θετική εξέλιξη,
τόσο για τη μελλοντική πορεία της
κτηματαγοράς όσο και για την ίδια
την οικονομία, καθώς, αν μετριαστεί η αρνητική επίπτωση στην
αγορά ακινήτων, είναι σαφές ότι
θα επωφεληθούν και όλοι οι επιμέρους τομείς που τροφοδοτούνται
από αυτή, αρχής γενομένης από
τον κατασκευαστικό / οικοδομικό
κλάδο, τις βιομηχανίες / βιοτεχνίες
επίπλων, αλουμινίου, τις εμπορίες
πλακιδίων, τους εργατοτεχνίτες
κ.λπ.Η έρευνα της Spitogatos.gr
πραγματοποιήθηκε μεταξύ 16.000
χρηστών της ιστοσελίδας κατά το
διάστημα από τις 14 έως και τις 30
Απριλίου. Βάσει αυτής, παρά τις
συνθήκες που έχει δημιουργήσει
η COVID-19, μόνο το 15% των χρηστών δήλωσε ότι σκέφτεται να
αναβάλει τα σχέδιά του για την
αγορά ή ενοικίαση ακινήτου.

Λίγοι αγοράζουν
Παράλληλα, βέβαια, σε ποσοστό

41% οι χρήστες αναφέρουν ότι ανησυχούν μεν, αλλά δεν σκοπεύουν
να αναβάλουν τα σχέδιά τους παρά
τις νέες συνθήκες, ενώ ένα επιπλέον
30% δηλώνει ακόμα πιο αισιόδοξο
και ότι θα συνεχίσει την αναζήτηση
ακινήτου. Τέλος, το 13% απαντάει
πως η κατάσταση δεν επηρεάζει
καθόλου την απόφασή του, ενώ το
1% είχε ήδη προχωρήσει σε ενέργειες κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Σε σχετικές δηλώσεις του, ο
διευθύνων σύμβουλος της Spitogatos Δημήτρης Μελαχροινός ανέφερε ότι «με πολύ ενδιαφέρον διαπιστώσαμε ότι οι χρήστες μας συνεχίζουν ενεργά, ιδιαίτερα στο δεύτερο μισό της επιβολής καραντίνας,
όχι μόνο να αναζητούν ακίνητα,
αλλά και να προχωρούν στο επόμενο βήμα της επαφής με τον αγγελιοδότη, με την ίδια ένταση με
την περίοδο πριν από την απαγόρευση κυκλοφορίας». Συμπλήρωσε,
μάλιστα, ότι οι χρήστες που απάντησαν τις πρώτες ημέρες της έρευνας ήταν λιγότερο αισιόδοξοι σε
σχέση με εκείνους που απάντησαν
τις τελευταίες ημέρες της, δηλαδή
κοντά στην ανακοίνωση της άρσης
των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας.

Συσσώρευση ζήτησης
Επιπλέον, σύμφωνα με τον κ.
Μελαχροινό, στην παρούσα χρονική
συγκυρία διαπιστώνεται υψηλό επίπεδο συσσωρευμένης ζήτησης, με
αποτέλεσμα να αναμένεται με ιδι-

αίτερο ενδιαφέρον η νέα ισορροπία
που θα διαμορφωθεί μεταξύ προσφοράς και ζήτησης και πώς αυτή
θα επηρεάσει τις τιμές των ακινήτων
τους επόμενους μήνες.
Μεταξύ του 15% των χρηστών
που πλέον κρίνει σκόπιμο να αναβάλει τη λήψη αποφάσεων είτε για
την αγορά είτε για την ενοικίαση
ακινήτου, το 60,5% αναφέρει ως
βασικότερη αιτία την απειλή μιας
επικείμενης οικονομικής κρίσης, η
οποία θα θέσει σε κίνδυνο την αποπληρωμή του δανείου του ή άλλων
υποχρεώσεών του. Το 20,2% αναφέρει ότι προσδοκά μείωση τιμών
λόγω της πανδημίας, με αποτέλεσμα
να προτιμάει να περιμένει προκειμένου να επωφεληθεί. Επίσης, το
12,1% ανησυχεί για τη σταθερότητα
της εργασίας του, ενώ το 7,3% όσων

ΑΡΘΡΟ

ενδιαφέρονται για την αγορά κατοικίας δεν πιστεύει ότι θα μπορέσει
να λάβει στεγαστικό δάνειο.

Αναζήτηση α΄ κατοικίας
Οσον αφορά τα κίνητρα των
υποψήφιων αγοραστών κατοικίας,
σύμφωνα με τα αποτελέσματα της
έρευνας, κατά 59% αφορούν την
αναζήτηση πρώτης κατοικίας, κατά
28,2% μετακόμιση από το ενοίκιο
και κατά 20,5% μετακόμιση από
το πατρικό, ενώ το 12,9% αφορά
επένδυση ή εκμετάλλευση. Επίσης,
το 9,4% αφορά εξοχική κατοικία
και το 4,7% άλλο σκοπό. Τέλος,
σκοπός αγοράς οικοπέδου είναι
κατά 47,6% η ανέγερση οικοδομής,
22,4% η επένδυση και 11,8% η γεωργική εκμετάλλευση, ενώ το 6,4%
αφορά άλλο σκοπό.

Μέχρι και τρεις επισκέψεις την εβδομάδα σε κάποιο ΚΕΠ χρειαζόταν επικεφαλής μεγάλου ομίλου ακινήτων
πριν από τα μέτρα περιορισμού της
κυκλοφορίας, προκειμένου να λάβει
το γνήσιον υπογραφής, ένα από τα
δεκάδες έγγραφα που καλούνται να
συγκεντρώσουν ακόμα και μεγάλες
επιχειρήσεις, προκειμένου να μπορέσουν να ολοκληρώσουν μια αγοραπωλησία. «Αν υπήρχε η δυνατότητα
να μπορούμε να υπογράφουμε με ψηφιακά μέσα (ηλεκτρονική υπογραφή),
όπως γίνεται διεθνώς εδώ και χρόνια,
η καθημερινή μας δουλειά θα γινόταν
πολύ ευκολότερη», σημειώνει στέλεχος
της αγοράς ακινήτων.Μοιραία, μία
από τις δραστηριότητες της οικονομίας, η οποία μπήκε και αυτή υποχρεωτικά σε καθεστώς απομόνωσης
(lockdown), ήταν οι αγοραπωλησίες
ακινήτων. Οπως σημειώνουν φορείς
της αγοράς, είναι τέτοια η πολυπλοκότητα που συνοδεύει πλέον κάθε
πράξη και εμπλέκονται τόσες υπηρεσίες, ώστε είναι πρακτικά αδύνατο
μια συναλλαγή να μπορέσει, ακόμα
και στο μακρινό μέλλον, να ολοκληρώνεται με πλήρως απομακρυσμένο
τρόπο. Ωστόσο, θα μπορούσαν μέχρι
σήμερα να έχουν γίνει βήματα για
την ελάφρυνση των αγοραστών και
πωλητών από τον όγκο των εγγράφων
που χρειάζεται να προμηθευτούν,
ώστε και να επιταχυνθούν οι συναλλαγές και να μειωθεί το διαχειριστικό
κόστος για τις μεγάλες επιχειρήσεις
και τις τράπεζες, το οποίο υπολογίζεται
σε πολλά εκατ. ευρώ. Οπως αναφέρει
στην «Κ» ο κ. Αρις Καρυτινός, διευθύνων σύμβουλος της Prodea Investments, η οποία ελέγχει ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων αξίας άνω των 2
δισ. ευρώ, «μέχρι και η βεβαίωση ταυτοπροσωπίας δεν επιτρέπεται να πραγματοποιείται π.χ. από τους συμβολαιογράφους. Ενώ δηλαδή εμπιστευόμαστε τους επαγγελματίες αυτούς για
τη διεκπεραίωση συμφωνιών αξίας
εκατομμυρίων ευρώ, δεν τους εμπιστευόμαστε σε κάτι τόσο απλό», αναφέρει χαρακτηριστικά για το ζήτημα
της γραφειοκρατίας. Παράλληλα, συμπληρώνει ότι είναι πρακτικοί λόγοι
που γιγαντώνουν τη γραφειοκρατία
στην αγορά ακινήτων και δεν επιτρέπουν την ηλεκτρονική ολοκλήρωση
συναλλαγών. «Οταν εμπλέκονται εφο-

ρίες, υποθηκοφυλακεία, κτηματολογικά γραφεία, πολεοδομίες, ακόμα και
δασαρχεία, είναι πρακτικώς αδύνατο
να μιλάμε για μείωση της γραφειοκρατίας στις συναλλαγές», σημειώνει ο
κ. Καρυτινός.Σύμφωνα με τον κ. Λευτέρη Ποταμιάνο, πρόεδρο του Συλλόγου Μεσιτών Αθηνών - Αττικής,
«το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει
ορισμένες προσπάθειες για την ψηφιοποίηση ορισμένων διαδικασιών,
όπως για παράδειγμα το γνήσιο της
υπογραφής, που πλέον γίνεται και
ηλεκτρονικά, ωστόσο απαιτείται ακόμα
πληθώρα βημάτων, ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία της ολοκλήρωσης
μιας αγοραπωλησίας, η οποία σήμερα
απαιτεί ακόμα και μήνες». Μια ακόμα
πρωτοβουλία, η οποία φαίνεται πως
βρίσκεται στο τελικό στάδιο εφαρμογής αφορά την έκδοση βεβαίωσης
περί μη οφειλής ΤΑΠ, η οποία θα γίνεται πλέον και ηλεκτρονικά, όπως
ανακοίνωσε πριν από λίγες εβδομάδες
ο Δήμος Αθηναίων.Ηλεκτρονικά εκδίδονται επίσης η βεβαίωση περί πληρωμής ΕΝΦΙΑ, η ασφαλιστική και η
φορολογική ενημερότητα. Προϋπόθεση όμως είναι να μην υπάρχει εκκρεμότητα οφειλής. Αν αυτό συμβαίνει,
τότε ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να
μεταβεί στην οικεία εφορία, ώστε να
του χορηγηθεί, συνήθως χειρόγραφα
(!), βεβαίωση για την παρακράτηση
της οφειλής από το τελικό τίμημα που
θα εισπράξει για την πώληση του ακινήτου του. Αντίστοιχα, επίσκεψη
στην εφορία χρειάζεται π.χ. για να
λάβει κανείς τη βεβαίωση της πληρωμής φόρου γονικής παροχής ή κληρονομιάς, σε περίπτωση που μεταπωληθεί κάποιο σχετικό ακίνητο.Το
ζήτημα των ψηφιακών υπογραφών
εκτιμάται από στελέχη της αγοράς
ακινήτων ότι θα διευκολύνει ιδιαίτερα
την ταχύτερη ολοκλήρωση των συναλλαγών, αποτελώντας ένα πάγιο
αίτημα του κλάδου. Ασφαλώς, ένα κύριο βήμα για τη μείωση της γραφειοκρατίας θα είναι αυτό ακριβώς, η
μείωσή της. Τα τελευταία χρόνια, αντί
αυτή να περιορίζεται, έχει αυξηθεί
κατακόρυφα, με την προσθήκη σωρείας βεβαιώσεων και πιστοποιητικών,
ορισμένα εκ των οποίων (π.χ. ενεργειακό πιστοποιητικό) έχουν ευτελιστεί
πλήρως, καθώς εκδίδονται ακόμα και
τηλεφωνικά.

/ Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ

Oταν η αδηφαγία είναι τρόπος ζωής
Oταν παρέχεται η ευκαιρία για δωρεάν γεύμα, τότε βλέπουμε μια
τάση να θέλουμε να φάμε περισσότερο λες και είμαστε καμήλες
που αποθηκεύουν νερό για τις ώρες
που δεν το έχουν τόσο απλόχερα.
Το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα έντονο
με εμάς τους Κύπριους. Δείτε για
παράδειγμα τι γίνεται σε γάμους
και βαφτίσεις όπου τα μπουφέ είναι
πλουσιοπάροχα και τα πιάτα μας
θυμίζουν οροσειρά των Ιμαλαΐων
και δείτε τι γίνεται ακόμα και κατά
τη διάρκεια πτήσεων όπου ακόμα
και για μια πτήση προς Αθήνα η
συντριπτική μας πλειοψηφία θα
αρπάξει κάτι στο αεροδρόμιο και
μετά από μισή ώρα θα καλοδεχτεί
και ένα κολατσιό στο αεροπλάνο.
Θυμάμαι μάλιστα στις αρχές της
δεκαετίας του 1990 όταν άρχιζε
στην Αγγλία το κόνσεπτ του «eat
as much as you like» με την καταβολή – ας πούμε τεσσάρων στερλινών – σε περιοχές όπου υπήρχε
έντονο το κυπριακό φοιτητικό στοιχείο, τέτοιες προσφορές σταματούσαν μετά από κανένα μήνα,
επειδή ακόμη και να σερβίρουν
«πίτσα» σε στυλ ψωμί με πλαστικό
τυρί και τελευταίας διαλογής πιπέρι,
κατέληγε να είναι οικονομικά ασύμφορο! Αν μια τέτοια προσφορά
όπως τις πιο πάνω είναι πιο λιτή ή
εντελώς αφαιρεμένη, τότε η πλειοψηφία θα διαμαρτυρηθεί. Θα πει
μάλιστα, «περιπαίζουν μας»…
Η ροπή λοιπόν του ανθρώπου
είναι προς το να μεγιστοποιεί την
ωφέλεια και την ικανοποίηση που
λαμβάνει από διάφορα αγαθά. Το








Τα μέτρα που λήφθηκαν
και επίκειται να
ληφθούν είναι αρκετά
για να μας βοηθήσουν
όλους να πάμε
παρακάτω.
όριο φυσικά πάντα υπάρχει και τίθεται συνήθως στο σημείο που αρχίζει να το βαριέται, αλλά και στο
σημείο που τα οικονομικά του το
επιτρέπουν.
Σήμερα βιώνουμε μια παράλλαξη
του πιο πάνω φαινομένου, που
στον πυρήνα του όμως είναι πολύ
μοιαστό. Είναι απίστευτο πόσοι
φυτρώνουν καθημερινά που ισχυρίζονται πως λόγω της πανδημίας
και του lock down έχουν χρεοκοπήσει, ζητώντας συνεχώς χρήματα
από το κράτος χωρίς να τους πολυενδιαφέρει αν υπάρχει αυτή η
επιπλέον δυνατότητα. Απίστευτος
είναι και ο αριθμός αυτών που επικαλούνται ονομαστικά την πανδημία απλά και μόνο για να σκιαγραφήσουν μια μαύρη εικόνα για
το από εδώ και πέρα, τονίζοντας
πως επειδή όλα θα είναι μαύρα και
άραχνα, όλα θα κατρακυλήσουν
στο ναδίρ.
Σήμερα θέλω να σταθώ κόντρα
σε αυτό και να το προκαλέσω λίγο.
Το ετήσιο ΑΕΠ μας πριν την κυπριακή βερσιόν της πανδημίας

Είναι απίστευτο πόσοι φυτρώνουν καθημερινά που ισχυρίζονται πως λόγω

της πανδημίας και του lockdown έχουν χρεοκοπήσει, ζητώντας συνεχώς χρήματα από το κράτος χωρίς να τους πολυενδιαφέρει αν υπάρχει αυτή η επιπλέον δυνατότητα.
ανερχόταν γύρω στα €22 δισ. με
€23 δισ. Έτσι μπακαλίστικα αυτό
μεταφράζεται σε περίπου €1,9 δισ.
το μήνα. Στην πραγματικότητα
αυτό δεν ισχύει επειδή κάποιοι μήνες είναι σαφώς πιο παραγωγικοί
από κάποιους άλλους. Αν υποθέσουμε πως από το lock down μέχρι
τώρα είχαμε μηδενική παραγωγή,
τότε τις πρώτες έξι βδομάδες που
ήμασταν κλειστοί, χάσαμε €2,85
δισ. ή περίπου 12,5% του ΑΕΠ μας.
Στην πραγματικότητα όμως δεν
χάσαμε αυτά τα νούμερα επειδή
υπήρξε παραγωγή αλλά μειωμένη
καθώς υπήρχαν επιχειρήσεις που
δεν έκλεισαν καθόλου και που αντίθετα είχαν αυξημένη παραγωγή
σε σχέση με τη συνήθη τους, αλλά

υπήρξαν και επιχειρήσεις που δούλευαν μεν αλλά με μειωμένη δραστηριότητα. Άρα η πραγματική
μας χασούρα είναι πολύ πιο κάτω.
Προσθέτοντας στα πιο πάνω
έγιναν και τα ακόλουθα:
Πέραν του 20% του εργατικού
δυναμικού που αποτελείται από
τον δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο,
αλλά και τον τραπεζικό τομέα, δεν
έχει απολέσει ούτε ένα σεντ από
τα εισοδήματα του. Επιπλέον, για
ένα τεράστιο ποσοστό του εργατικού δυναμικού (πέραν των
130.000 ατόμων), το κράτος επιχορήγησε τουλάχιστον το 60% του
μισθού του με τον εργοδότη να
συμπληρώνει το υπόλοιπο 40%.
Τόσο με αυτό, όσο και με άλλα πιο

«χειρουργικά» μέτρα, σημαίνει πως
η μεγαλύτερη πλειοψηφία του εργατικού δυναμικού δεν έχει υποστεί
ούτε σεντ μείωση στα εισοδήματα
του, διασφαλίζοντας την ίδια ώρα
πως δεν θα απολέσουν την εργασία
τους. Οι συνταξιούχοι επίσης έχουν
εντελώς αμετάβλητες συντάξεις.
Επιπλέον, όλοι οι συνεπείς δανειολήπτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) έλαβαν την ευκαιρία να αναστείλουν τις δόσεις τους μέχρι εννέα μήνες χωρίς καμία επιβάρυνση
για την απόφαση τους αυτή. Άρα
η μεγαλύτερη θηλιά στο λαιμό που
είναι η δόση δανείων έφυγε για
μια παρατεταμένη περίοδο μέχρι
να επιστρέψουμε σε πιο ομαλές
συνθήκες.
Σημαντικό άρα είναι αφενός η
διατήρηση των εισοδημάτων της
μεγαλύτερης πλειοψηφίας των καταναλωτών με την ταυτόχρονη
προσωρινή αύξηση του διαθέσιμου
εισοδήματος μέσω της μείωσης
των άμεσων υποχρεώσεων μας,
αλλά και της αναπόφευκτης προσωρινής μείωσης των εξόδων μας
αφετέρου, αφού η κατανάλωση
όλες αυτές τις βδομάδες ήταν πολύ
συγκεκριμένη.
Αν σε όλα αυτά περάσουν αύριο
από τη Βουλή και το νομοσχέδιο
για κρατικές εγγυήσεις για σύναψη
κορωνοδανείων με πολύ χαμηλά
επιτόκια, το νομοσχέδιο για απευθείας χορήγηση βοήθειας σε πολύ
μικρές, μικρές και μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, το νομοσχέδιο προς
τους αγρότες, τα φορολογικά κίνητρα για μείωση ενοικίων κλπ,

τότε η ρευστότητα που απαιτείται
το αμέσως επόμενο διάστημα, αλλά
και η κρατική επιδότηση μέρους
της ιδιωτικής χασούρας θα είναι
γεγονός.
Το δημοσιονομικό κόστος για
όλα αυτά ξεπερνά τα €6 δισ. ή 27%
του ΑΕΠ, και οι κρατικές εγγυήσεις
το €1,5 δισ.
Αυτοί που έχουν κάθε λόγο να
ανησυχούν είναι από τη μια μεριά
αυτοί που συνεχίζουν να είναι σε
ολική αναστολή και δη οι καφετέριες, τα εστιατόρια, τα πολυκαταστήματα, τα malls και οι συναφείς
με τον τουρισμό επιχειρήσεις, και
από την άλλη οι ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων υποστατικών που πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης ενοικιαστών.
Τα μέτρα που λήφθηκαν και επίκειται να ληφθούν είναι αρκετά
για να μας βοηθήσουν όλους να
πάμε παρακάτω. Όντας αδηφάγοι,
αν το κράτος είχε τη δυνατότητα
να μας πληρώνει όλους και το διπλάσιο του μισθού μας για να καθόμαστε δεν θα λέγαμε όχι, απλά
τα παράπονα μας θα ήταν άλλα…
Στα περί μείωσης των τιμών πώλησης και ενοικίων των ακινήτων
θα ήθελα να παρακαλέσω αυτούς
που είναι τόσο σίγουροι ότι μειώθηκαν να μας λένε και εβδομαδιαίως πόσα από αυτά πούλησαν
και ενοικίασαν και σε τι τιμές για
να τους χειροκροτήσουμε.

Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS, είναι
CEO της APS Andreou Property Strategy
- Chartered Surveyors.
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Παραστατική και αφηγηματική τέχνη
Η Ελένη Σ. Νικήτα επιμελήτρια της Κυπριακής Συλλογής της Λεβεντείου μιλάει στην «Κ» για την Πρώτη Γενιά Κυπρίων Καλλιτεχνών
Συνέντευξη στον

ÙÚÏÝÁÔÔÕÏËÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝ®ÑÇÏ
ÁØÍÕÚÁÞÔÎÝ®ÑËÃÔÕÖÕßÚÕßÝ
ÊÏÇÌÕØÕÖÕÏËÃÇÖÄÚÎÍËÔÏ¦ÚÜÔ
ÑÇÒÒÏÚËÞÔ×ÔÖÕß¦ØÞÏÙÇÔÔÇÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÓËÚ¦ÚÕ ËÃÔÇÏÄÚÏ
ÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÂÚÕßÝÎßÖÕÙÚÇÙÏÇÑÂÚÕßÝÙßÔËÃÊÎÙÎÚÇßÚÏàÄÚÇÔ
ÜÝËÖÃÚÕÖÒËÃÙÚÕÔÓËÚÎÙßÒÒÕÍÏÑÂ¬ÕÁØÍÕÚÕßÝÖÇØÇÙÚÇÚÏÑÄ
ÑÇÏÇÌÎÍÎÓÇÚÏÑÄËÓÖÔËßÙÓÁÔÕ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÑÇÛÕÒÏÑÁÝÖÇØ¦ÇÖÄÖØÕÙÜÖÏÑÁÝÓßÛÕÒÕÍÃËÝ
ÖØÕÙÁÊÜÙËÛÇÁÒËÍÇÚÕÙÚÃÍÓÇ
ÙÚÎÔÖØÕÚÎÝÔËÐÇØÚÎÙÃÇÝÚÕß
ÔÎÙÏÕÆÚÁÞÔÎÝ

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

–Κυρία Νικήτα, τι προσδιορίζουμε ως Πρώτη Γενιά Κυπρίων Καλλιτεχνών;
¶¿ÖÜÝËÃÔÇÏÍÔÜÙÚÄÎÙÆÍÞØÕÔÎÁÔÚËÞÔÎÑßÖØÏÇÑÂÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÊÎÓÏÕßØÍÃÇÁÞËÏÜÝÇÌËÚÎØÃÇ
ÚÎÝÚÏÝÖØ×ÚËÝÊËÑÇËÚÃËÝÚÕßÕÆ
ÇÏ×ÔÇÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÇÖÕÓÄÔÜÙÎÝ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑÇÏÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÂÌÚ×ÞÏÇÖÕßÈÃÜÙËÎ ÆÖØÕÝÑÇÚ¦ÚÕßÝÚØËÏÝÇÏ×ÔËÝÚÎÝ
ÕÛÜÓÇÔÏÑÂÝÑßØÏÇØÞÃÇÝËÓÖÄÊÏÙÇÔÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÜÔËÏÑÇÙÚÏÑ×ÔÚËÞÔ×Ô¥ÝËÑÚÕÆÚÕßÎÊÎÓÏÕßØÍÏÑÄÚÎÚÇÚÕßÑßÖØÏÇÑÕÆÒÇÕÆ
ËÑÌØÇàÄÚÇÔÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÓÁÙÜ
ÚÎÝÈßàÇÔÚÏÔÂÝÑÇÏÒÇáÑÂÝÚÁÞÔÎÝ
ÚÎÔÖØ×ÚÎÒÕÏÖÄÔÍËÔÏ¦ ßÖØÃÜÔÑÇÒÒÏÚËÞÔ×ÔÙßÍÑÇÚÇÒÁÍÕÔÚÇÏ
ÕÏÖØ×ÚÕÏÖÕßÙÖÕÆÊÇÙÇÔÚÁÞÔÎ
ÑÇÏÇÙÞÕÒÂÛÎÑÇÔÓËÚÎÔÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÊÎÓÏÕßØÍÃÇØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇ
ÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÖÕßÍËÔÔÂÛÎÑÇÔÇÖÄ
ÚÕÓÁÞØÏÚÕ ÑÇÏ¦ØÞÏÙÇÔÔÇÖÇØ¦ÍÕßÔÁØÍÕÇÖÄÚÎÔ
ÖØ×ÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕßÕÆÇÏ×ÔÇ
–Καλλιτεχνικά είναι ομοιογενείς;
Ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό της Γενιάς αυτής;
¶©ÏÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÇßÚÕÃÁàÎÙÇÔ
Ñ¦ÚÜÇÖÄÚÏÝÃÊÏËÝÂÖÇØÇÖÒÂÙÏËÝÏÙÚÕØÏÑÁÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÑÇÏÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÁÝ
ÙßÔÛÂÑËÝÇÖÄÚÏÝÕÖÕÃËÝËÖÎØË¦ÙÚÎÑËÚÕÁØÍÕÚÕßÝØÍ¦ÙÚÎÑÇÔ
ÙËÁÔÇÞ×ØÕÞÜØÃÝÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂ
ÖÇØ¦ÊÕÙÎÚÎÔÕÖÕÃÇÑÒÂÛÎÑÇÔ
ÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÔÑ¦ÚÜÇÖÄÇÔÚÃÐÕËÝÙßÔÛÂÑËÝ ÇÒÒÏÚËÞÔÏÑ¦ÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑÇÔÙËÞÕÒÁÝ ÇÒ×Ô
¬ËÞÔ×ÔÚÕßËÐÜÚËØÏÑÕÆÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÝÇÑÇÊÎÓÇáÑÂÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂ
ÖÇÏÊËÃÇÔ×ØÏÙÇÔËÖÃÙÎÝÙÚÏÝ
Þ×ØËÝÚÜÔÙÖÕßÊ×ÔÚÕßÝÚÇÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑ¦ØËÆÓÇÚÇÚÕßÊËÆÚËØÕß
ÓÏÙÕÆÚÕß ÕßÇÏ×ÔÇÑÇÏÑ¦ÖÕÏËÝ
ÖØ×ÏÓËÝÖØÜÚÕÖÕØÃËÝÚÕßÕÆ
ÇÏ×ÔÇÁÈÇÏÇÎÚËÒÏÑÂÊÏÇÓÄØÌÜÙÎÚÕßÖØÕÙÜÖÏÑÕÆËÏÑÇÙÚÏÑÕÆ
ÚÕßÝÒËÐÏÒÕÍÃÕßÑÇÛÕØÃÙÚÎÑËÇÖÄ
ÚÎÓËÚÁÖËÏÚÇÇÚÕÓÏÑÂÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÚÕßÝÁØËßÔÇÖÕßËÖÏÑËÔÚØ×ÛÎÑËÜÝËÖÃÚÕÖÒËÃÙÚÕÔÙÚÎÓËÒÁÚÎ
ÚÜÔÏÓÖØËÙÏÕÔÏÙÚÏÑ×ÔÑ¦ÖÕÏÜÔ
ÓËÚÇáÓÖØËÙÏÕÔÏÙÚÏÑ×ÔØËßÓ¦ÚÜÔ
ÑÇÏÙÚÎÔÏÊÏÕÙßÍÑØÇÙÏÇÑÂÙÞÁÙÎ
ÚÕßÑ¦ÛËÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÓËÚÏÝÌßÙÏÑÁÝÇÒÒ¦ÑÇÏÏÙÚÕØÏÑÁÝÏÊÏÇÏÚËØÄÚÎÚËÝÚÕßÑßÖØÏÇÑÕÆÞ×ØÕß ¦-

ÉKÉ³ÉËØ({Ñ~ÚÊ~i

Η Ελένη §ÏÑÂÚÇËÖÏÓËÒÂÚØÏÇÚÎÝ
ßÖØÏÇÑÂÝßÒÒÕÍÂÝÚÎÝËÈËÔÚËÃÕßÏÔÇÑÕÛÂÑÎÝÓÃÒÎÙËÙÚÎÔ
 ®ÍÏÇÚÎÔØ×ÚÎËÔÏ¦ ßÖØÃÜÔ ÇÒÒÏÚËÞÔ×ÔÑÇ§ÏÑÂÚÇÒÁËÏÄÚÏÙÚÎÔÖØ×ÚÎÍËÔÏ¦ ßÖØÃÜÔ
ÑÇÒÒÏÚËÞÔ×ÔÙßÍÑÇÚÇÒÁÍÕÔÚÇÏÕÏ
ÖØ×ÚÕÏÖÕßÙÖÕÆÊÇÙÇÔÚÁÞÔÎÑÇÏ
ÇÙÞÕÒÂÛÎÑÇÔÓËÚÎÔÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÊÎÓÏÕßØÍÃÇØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÖÕßÍËÔÔÂÛÎÑÇÔÇÖÄÚÕ
ÓÁÞØÏÚÕ ÑÇÏ¦ØÞÏÙÇÔ
ÔÇÖÇØ¦ÍÕßÔÁØÍÕÇÖÄÚÎÔÖØ×ÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕßÕÆÇÏ×ÔÇÕÏ
ÕÖÕÃÕÏÁàÎÙÇÔÑ¦ÚÜÇÖÄÚÏÝÃÊÏËÝ
ÂÖÇØÇÖÒÂÙÏËÝÏÙÚÕØÏÑÁÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÑÇÏ
ÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÁÝÙßÔÛÂÑËÝÇÖÄÚÏÝ
ÕÖÕÃËÝËÖÎØË¦ÙÚÎÑËÚÕÁØÍÕÚÕßÝ
ÑÇÏËØÍ¦ÙÚÎÑÇÔÙËÁÔÇÞ×ØÕÞÜØÃÝÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÖÇØ¦ÊÕÙÎÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÑÒÂÛÎÑÇÔÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÔÑ¦ÚÜÇÖÄÇÔÚÃÐÕËÝÙßÔÛÂÑËÝËÏÑÇÙÚÏÑÂÚÕßÝÍÒ×ÙÙÇ
ÖÇØÁÓËÏÔËÖÇØÇÙÚÇÚÏÑÂÑÇÏÙßÞÔ¦
ÇÌÎÍÎÓÇÚÏÑÂ®ÒÁËÏÎÑÇ§ÏÑÂÚÇ
ÑÇÏÙËÇßÚÂÚÎÍËÔÏ¦ÞØÜÙÚÕÆÓË
ÄÚÏÁÔÇÝÚÄÖÕÝÞØÜÙÚ¦ÙËÄÙÕßÝ
ÛÁÚÕßÔÛËÓÁÒÏÇÍÏÇÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚË
ÖÔËßÓÇÚÏÑ¦ÂÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑ¦ÕÏÑÕÊÕÓÂÓÇÚÇ

ÓÔÎÓÕÔËÆÙÜÑÇÏÚÕßÝßÖÄÒÕÏÖÕßÝ
ÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÚÎÝÖØ×ÚÎÝÍËÔÏ¦ÝÕÏ
ÕÖÕÃÕÏÊÕÆÒËÉÇÔÄÙÕÚÕßÝËÖÁÚØËÉÇÔÕÏÖØÕÙÜÖÏÑÁÝÙßÔÛÂÑËÝ
ÚÎÝàÜÂÝÚÕßÝÑ¦ÚÜÇÖÄÖÕÒÆÊÆÙÑÕÒËÝÙßÔÛÂÑËÝÍÏÇÔÇÇÔÕÃÐÕßÔ
ÚÕÔÊØÄÓÕÙ»ÇßÚÕÆÝÖÕßÇÑÕÒÕÆÛÎÙÇÔßÚÕÃËÃÔÇÏÕÇÙÃÒÎÝØßÜÔÃÊÎÝÕÒÕÍÕÚÁÞÔÎÝÑÇÏàÜÍØ¦ÌÕÝ§ÃÑÕÝ§ÏÑÕÒÇãÊÎÝÕ¬¦ÑÎÝ
¢ØÇÍÑÕÆÊÎÝÕ²ÇØÃÒÇÕÝÃÑÇÏÕÝ
ÑÇÏÕ ×ÙÚÇÝÚ¦ÛÎÝÇÖØÁÖËÏ
ËÖÃÙÎÝÔÇÓÔÎÓÕÔËÆÙÜÑÇÏÚÕÔ
ÖØ×ÚÕ ÆÖØÏÕÖÕßÕÒÕÑÒÂØÜÙË
ÙÖÕßÊÁÝÙÚÎÔÚÁÞÔÎßÚÄÝËÃÔÇÏ
ÕÔÊØÁÇÝßÓÄÖÕßÒÕÝÕÖÇÚÁØÇÝ
ÚÎÝÑßÖØÏÇÑÂÝÍÒßÖÚÏÑÂÝ

Η συνειδητή ή υποσυνείδητη προσπάθεια αυτοκαθορισμού, αυτογνωσίας και αναζήτησης της
ταυτότητας διακρίνει όχι
μόνο το έργο των πρώτων έντεχνων καλλιτεχνών, αλλά και άλλες
σημαντικές μορφές
της πνευματικής και
καλλιτεχνικής έκφρασης της ίδιας εποχής.
ÖÕÏÕÏÇÖÄÇßÚÕÆÝÙßÔÊÏÇÒÁÞÛÎÑÇÔ
ÑÇÏÓËÚÎÔËÔÚÄÖÏÇËÏÑÇÙÚÏÑÂÖÇØ¦ÊÕÙÎÖØÕÙËÍÍÃàÕÔÚÇÝÍÄÔÏÓÇ
ÚÆÖÕßÝÚÎÝÇØÞÇÃÇÝÚÎÝÈßàÇÔÚÏÔÂÝÚÎÝÓËÚÇÈßàÇÔÚÏÔÂÝÑÇÏÚÎÝ
ÒÇáÑÂÝÚÁÞÔÎÝÚÎÝ ÆÖØÕß¥ÙÚÄÙÕÇÔËÐÇØÚÂÚÜÝÚÜÔÏÊÏÇÃÚËØÜÔ
ÇÚÕÓÏÑ×ÔÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ×ÔÚÎÝ
ËÏÑÇÙÚÏÑÂÝÚÕßÝÍÒ×ÙÙÇÝÄÒÕÏ
ÁÓËÏÔÇÔÖÏÙÚÕÃÙÚÕÛÁÓÇËÙÚÏ¦àÕÔÚÇÝÚÎÛËÓÇÚÕÍØÇÌÃÇÚÕßÝÙÚÎ
ÈÏÜÓÇÚÏÑÂÚÕßÝÙÞÁÙÎÓËÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÚÎÌÆÙÎÑÇÏÚÏÝËÛÔÏÑÁÝ
ÖËØÏÖÁÚËÏËÝÚÕßÚÄÖÕßÚÕßÝËÏÑÇÙÚÏÑÂÚÕßÝÍÒ×ÙÙÇÖÇØÁÓËÏÔË
ÖÇØÇÙÚÇÚÏÑÂÑÇÏÙßÞÔ¦ÇÌÎÍÎÓÇÚÏÑÂ
–Τους ζωγράφους που δημιούργησαν εντατικά, όπως ο Διαμαντής
ή ο Γ. Πολ. Γεωργίου, μπορούμε
να τους βλέπουμε μονολιθικά ως
εκπροσώπους μιας γενιάς;
¶ÃÔÇÏÇÒÂÛËÏÇÄÚÏÕÊÇÓ¦ÔÚÏÕÝÏÇÓÇÔÚÂÝÑÇÏÕË×ØÍÏÕÝÕÒ
ËÜØÍÃÕßÁÊÜÙÇÔÁÔÇÖÒÕÆÙÏÕÑÇÏ
ÖÕÒßÙÂÓÇÔÚÕÁØÍÕÖÕßËÖËÑÚËÃÔËÚÇÏÙËÊÏ¦ÌÕØËÝÛËÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÁÝ
ÖËØÏÕÞÁÝÒÕÆÙÏÕÑÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄÁØÍÕÁÊÜÙÇÔÑÇÏ¦ÒÒÕÏÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÚÎÝÖØ×ÚÎÝÍËÔÏ¦ÝÄÖÜÝ
Õ¬ÎÒÁÓÇÞÕÝ ¦ÔÛÕÝÕÜ¦ÔÔÎÝ
ÏÙÙÕÔÁØÍÎÝÕÃÑÚÜØÜÇÔÔÃÊÎÝÂÕÕÒÜÓÄÝ¢ØÇÍÑÕßÒÃÊÎÝ
ÖÃÙÎÝÙÆÔÚÕÓÇÎËÈÁÔÚËÏÕÝ
ÏÔÇÑÕÛÂÑÎÛÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÑÇÏ
ÚÕÖØÜÚÕÖÕØÏÇÑÄÍÏÇÚÎÔËÖÕÞÂ
ÚÕßÁØÍÕÚÎÝÖØ×ÚÎÝ ßÖØÃÇÝÍßÔÇÃÑÇÝàÜÍØ¦ÌÕßÚÎÝÕßÑÃÇÝ
§ÏÑÕÒÇãÊÕßÇÂÛËÒÇÄÓÜÝÔÇ

«Ανεξαρτήτως ³{Ù{ÑË³É¨Ñ³Ð{~TÑ¨Ñ~³i¨{³{~³iØÉ{~Ñ³{~ÊØ
³ÈØoÜÑØVÌÜ{ÓÐÉ{Ñ{³Ë³ÚÓÐÑVÉ³{ÒÇ³ÑØ³iÚÉÐÑ³o¨Ñ×ËÑ
³ÈØ³iK{ÐÑ³{~Ê³ÈØTÓiÐÉ³ÈØÑÚ¨ÈØV³i×Öi~Ñ{³{ØÉÚ{~ÓØ
É¨{Ó³É{ÉØ³È³ÌÈ³ÈuVÜÓÉ{i~ ÜÓi. {~Ê³Ñ

Η έλλειψη Κρατικής Πινακοθήκης
–Πώς σχολιάζετε την απουσία
μιας ενεργούς Κρατικής Πινακοθήκης; Το έλλειμμα αυτό δεν είναι ταυτόχρονα κι έλλειμμα της
Πολιτείας;
g ÓÜÜÉ{iÐ{ÑØ³ÒÚÉÐÚÉ³iÐÓiØ¨Ñ³{~ÊØ({Ñ~ÚÊ~iØ
ÉËÑ{Ð{ÑKÑÚ{ÒÑ{T³ÊÜioÊ³
ÐÑ³iØÖoT¨iØ~È¨{Ñ~ÊØ
³ÓTiØ$Ü{³{ÐÌØ³iØ~ÒÚÉ
T¨ÑØ×ÑËÉ³Ñ{ÑÌ³ÉËÙØ³
ÈÉËÈÙ{ÑÚÓ³É{Ñ{ÉËÑ{
¨×ÑÓØÌ³{ÙÉÉÉ~¨ÖØ
É~ÚÉ{Ñ~ÖØT¨ÈØÑÜÜÒÇ³ÑÖØT¨ÈØÈiÜÉ{³È¨oËÑ
³ÈØÑÙ{ÓÉ³Ñ{ÑÌÐ{Ñ³Ê
Ü{³{~Ê È³ÈTØÈÒ¨TÉ{iÉKÓ³É{Ø({Ñ~ÚÊ~iVÈÉËÑ{
{ÒÂ{Ñ³~ÑÜÖ³É¨ÈÉË
0ÓTiØ³ÈÉÂ³É¨{~ÖVÑÜÜÒi

~È¨{Ñ~Ê³iØÈÜÜoÊÉ{~É³¨É³Ñ{ÐÌ³i¨³i~Ñ{ÙÉÖ³É¨ioÉ{Ò~ÑÜÜ{³ÉTËÉ³Ñ{V
ÌÐØVÐ{ÑÉÂÑ{¨É³{~ÊÙÈÜÉ{Ò³Ì³É¨ÉÈi³{~Ì~Ñ{É~Ñ{ÙÉÈ³{~Ì³ÐÓÑVÌ~Ñ{³io¨{ÐËÑ
³È~{ÖÐÉ³ÑÓ¨oÑ³ÈÜÜo³iØ
–Αλήθεια, πώς βλέπετε τη σύγχρονη εικαστική δημιουργία;
g1ÑÓÜÉoÑÌ³{iÉ{~Ñ³{~ÊÙiÐ{È¨oËÑÉËÑ{ÊÐÉ¨ÑÓÑØÑÌ
³ÈØ{ÙÈÑÐ{~ÖØ~Ñ{Ç³ÑÖØ³ÐÉËØ³iØ~ÑÜÜ{³ÉT{~ÊØ
Ó~×¨ÑiØ~Ñ{ÇÊØ³iÖ¨
¨É{ÒÇÉ³Ñ{ÑoÒiV³Ê¨{Âi~Ñ{
Ð{ÑÖoT¨iVÉÐÉÈÐÓi~Ñ{
³TÉÈÐÓi~¨Ñ³{~ÊÜ{³{³{~Ê
Ü{³{~Ê

–Ο Μιχαήλ Κάσιαλος πόσο εύκολα μπορεί να σταθεί δίπλα στους
άλλους εκπροσώπους της Γενιάς;
¶©¡ÏÞÇÂÒ ¦ÙÏÇÒÕÝËÃÔÇÏÓÏÇ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂËÔÚËÒ×ÝÐËÞÜØÏÙÚÂ
ÖËØÃÖÚÜÙÎÃÔÇÏÕÖØ×ÚÕÝËÖ×ÔßÓÕÝÔÇãÌàÜÍØ¦ÌÕÝÚÎÝ ÆÖØÕß
ÒÏÑÏÇÑ¦ÇÔÂÑËÏÙÚÎÔÖØ×ÚÎÍËÔÏ¦ÚÜÔ ßÖØÃÜÔÑÇÒÒÏÚËÞÔ×Ô
ÄÓÜÝ¦ØÞÏÙËÔÇàÜÍØÇÌÃàËÏÙËÎÒÏÑÃÇËÚ×ÔÑÇÏÖØÜÚÕÖÇØÕßÙÏ¦ÙÚÎÑËÙÚÕÑßÖØÏÇÑÄÑÕÏÔÄÓÄÒÏÝ
ÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß © ¦ÙÏÇÒÕÝ
ËÃÔÇÏÁÔÇÝÇßÚÕÊÃÊÇÑÚÕÝàÜÍØ¦ÌÕÝÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÃÎÙËÁÔÇÊÏÑÄ
ÚÕßËÏÑÕÔÕÍØÇÌÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇÚÕ
ÕÖÕÃÕËÓÖËØÏÁÞËÏÖÕÒÒ¦ÇÖÄÚÇ
ÍËÔÏÑ¦ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÖÕßÕØÃàÕßÔÚÎÔÔÇãÌÚÁÞÔÎ¿ÓÜÝÓÏÇ
ÖÏÕÊÏËÏÙÊßÚÏÑÂÓÇÚÏ¦ÙÚÕÁØÍÕ
ÚÕßÏÞÔÎÒÇÚËÃÙÚÕÇÖÒÕáÑÄÚÕß
ÒËÐÏÒÄÍÏÕÇØÞÇáÑÁÝÈßàÇÔÚÏÔÁÝ
ÓËÚÇÈßàÇÔÚÏÔÁÝÑÇÏÒÇáÑÁÝËÏÑÇÙÚÏÑÁÝÓÔÂÓËÝ¾ÙÜÝÍÏ»ÇßÚÄÙË
ÙßÔÊßÇÙÓÄÓËÚÎÛËÓÇÚÕÍØÇÌÃÇ
ÚÕßÖÕßËÓÖÔÁËÚÇÏÇÖÄÚÇÂÛÎ
ÁÛÏÓÇÖÇØÇÊÄÙËÏÝÇÙÞÕÒÃËÝÑÇÏ
ÙßÔÂÛËÏËÝÚÎÝÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÂÝ ÆÖØÕßÔÇÇÍÇÖÂÛÎÑËÚÄÙÕÇÖÄÚÕ
ÑßÖØÏÇÑÄÑÕÏÔÄ

Συλλογική συνείδηση

–Αυτή η γενιά τι προικοδότησε
στις επόμενες, πιο αποτύπωμα
άφησε;
¶ËÇßÚÂÚÎÍËÔÏ¦ÞØÜÙÚÕÆÓË
ÄÚÏÁÔÇÝÚÄÖÕÝÞØÜÙÚ¦ÙËÄÙÕßÝ
ÛÁÚÕßÔÛËÓÁÒÏÇÍÏÇÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚË
ÖÔËßÓÇÚÏÑ¦ÂÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑ¦ÕÏÑÕÊÕÓÂÓÇÚÇÃÔÇÏÕÏÖØÜÚËØÍ¦ÚËÝ
¦ÖÕÏÕÏÇÖÄÇßÚÕÆÝËßÚÆÞÎÙÇÔÔÇ
àÂÙÕßÔÑÇÏÓËÚ¦ÚÎÔÃÊØßÙÎÚÎÝ
ßÖØÏÇÑÂÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÊÃÔÕÔÚÇÝ
ÁØÍÕÖÕßÙÌØ¦ÍÏÙËÙÞËÊÄÔÄÒÕÔ
ÚÕÔÄÇÏ×ÔÇÃÔÇÏÇßÚÕÃÖÕß
¦ØÞÏÙÇÔÔÇÊÃÔÕßÔÖËØÏËÞÄÓËÔÕ

–Άραγε αυτή η Γενιά είχε επιδράσεις από άλλες τέχνες, όπως τη
λογοτεχνία ή τη μουσική;
¶ËÔÛÇÓÏÒÕÆÙÇÍÏÇËÖÏÊØ¦ÙËÏÝÇÒÒ¦ÍÏÇÁÔÇËÃÊÕÝÙßÓÖÄØËßÙÎÝ/ÖËØÃÕÊÕÝÖØÏÔÇÖÄÚÎÔ
ÔËÐÇØÚÎÙÃÇÙßÓÖÃÖÚËÏÓËÚÎÔ
ÇÌÆÖÔÏÙÎÚÕßÑßÖØÏÇÑÕÆÒÇÕÆ
ÑÇÏÚÎÔÕØÍÇÔÜÓÁÔÎÛÁÒÎÙÎÚÕß
ÍÏÇÊÏËÑÊÃÑÎÙÎÚÎÝËÒËßÛËØÃÇÝ
ÚÕßÎÓÇÔÚÏÑÁÝÖÚßÞÁÝÚÎÝÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃÇÝÑÇÏÚÎÝÊÏËÐÇÍÜÍÂÝ
ÚÕßÇÔÚÏÇÖÕÏÑÏÇÑÕÆÇÖËÒËßÛËØÜÚÏÑÕÆÇÍ×ÔÇ   ßÖÂØÐÇÔ
ÎËÔÃÙÞßÙÎÚÎÝËÛÔÏÑÂÝÚÇßÚÄÚÎÚÇÝÑÇÏÎÇÖÄÊËÏÐÎÚÎÝÏÙÚÕØÏÑÂÝÙßÔÁÞËÏÇÝÓÁÙÇÇÖÄÚÎÔ
ÇÔÇàÂÚÎÙÎÑÇÏÚÎÔÇÔ¦ÊËÏÐÎÚÜÔ
ÖÇÔ¦ØÞÇÏÜÔÑÇÚÇÈÕÒ×ÔÑÇÏÚÜÔ
ÖÕÒÏÚÏÙÓÏÑ×ÔÖÇØÇÑÇÚÇÛÎÑ×Ô
ÚÕßÔÎÙÏÕÆÖÕßËÖÏÈÃÜÔÇÔÙÚÎ
ÙÆÍÞØÕÔÎËÖÕÞÂÙßÔËÏÊÎÚÂ
ÂßÖÕÙßÔËÃÊÎÚÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÇßÚÕÑÇÛÕØÏÙÓÕÆÇßÚÕÍÔÜÙÃÇÝÑÇÏ
ÇÔÇàÂÚÎÙÎÝÚÎÝÚÇßÚÄÚÎÚÇÝÊÏÇÑØÃÔËÏÄÞÏÓÄÔÕÚÕÁØÍÕÚÜÔÖØ×ÚÜÔÁÔÚËÞÔÜÔÑÇÒÒÏÚËÞÔ×ÔÇÒÒ¦
ÑÇÏ¦ÒÒËÝÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝÓÕØÌÁÝÚÎÝ
ÖÔËßÓÇÚÏÑÂÝÑÇÏÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÝ
ÁÑÌØÇÙÎÝÚÎÝÃÊÏÇÝËÖÕÞÂÝÄÖÜÝ
ÎÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÑÇÏÎÓÕßÙÏÑÂ©Ï
ËÛÔÏÑÕÃÄÖÜÝÕÔÕÓ¦ÙÚÎÑÇÔÒÕÍÕÚÁÞÔËÝÇÙÃÒÎÝ¡ÏÞÇÎÒÃÊÎÝÑÇÏ
ÎÓÂÚØÎÝÏÖÁØÚÎÝÑÇÛ×ÝÑÇÏÕ
ÇØÞÎÍÁÚÎÝÓÕßÙÏÑÕÙßÔÛÁÚÎÝÄÒÜÔ¡ÏÞÇÎÒÃÊÎÝÇÔÇàÂÚÎÙÇÔÚÎÔ
ÁÓÖÔËßÙÂÚÕßÝÇÑØÏÈ×ÝÙÚÏÝÃÊÏËÝ
ËÔÚÄÖÏËÝÖÎÍÁÝ
–Μπορούμε να μιλάμε για κάποιου είδους κυπριακότητα στα
έργα τους;
¶§ÇÏÛÇÁÒËÍÇÄÚÏÚÇÁØÍÇÚÕßÝ
ÞÇØÇÑÚÎØÃàÕÔÚÇÏÇÖÄÚÕÙÚÕÏÞËÃÕ
ÚÎÝËÔÚÕÖÏÄÚÎÚÇÝ©ÏÖØ×ÚÕÏÇßÚÕÃÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÖØÕÙÖ¦ÛÎÙÇÔÔÇ
ÇÖÕÚßÖ×ÙÕßÔàÜÍØÇÌÏÑ¦ÚÕÔÌßÙÏÑÄÑÇÏÇÔÛØ×ÖÏÔÕÑÄÙÓÕÚÎÝ
ÆÖØÕß ¬Õ ÚÕÖÃÕ ÚÇ ÂÛÎ ÚÇ
ÁÛÏÓÇÚÎÔÑÇÛÎÓËØÏÔÂàÜÂÇÒÒ¦
ÑÇÏÚÏÝÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÁÝÇÐÃËÝÚÕß
ÑÄÙÓÕßÇßÚÕÆ´ÊÜÙÇÔÇÑÄÓÎ
ÁØÍÇËÓÖÔËßÙÓÁÔÇÇÖÄÚÎÔÖÕÒßÚ¦ØÇÞÎÙÆÍÞØÕÔÎÏÙÚÕØÃÇÚÕß
ÔÎÙÏÕÆ´ÚÙÏÁÞÕßÓËÓËØÏÑ¦ÓÔÎÓËÏÇÑ¦ÑÇÏËÖÏÑ¦ÁØÍÇ©ÏÇÓÇÔÚÂÝàÜÍØÇÌÃàËÏÚÕÔ ÄÙÓÕÚÎÝ
ÆÖØÕß®ÁØÍÕÙÚÕÕÖÕÃÕÕÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝËÖÏÊÏ×ÑËÏÔÇÓÕØÌÕÖÕÏÂÙËÏÚÕÖÔËÆÓÇÓÏÇÝËÖÕÞÂÝÑÇÏ
ËÔÄÝÑÄÙÓÕß
ÖÃÙÎÝÚÎÙËÏØ¦ÚÜÔÁØÍÜÔ
ÍÜÔÃËÝ® ÄÖÕß ËÑÌØ¦àËÏ ÚÏÝ
ÇÍÜÔÃËÝÚÕßÑßÖØÏÇÑÕÆÒÇÕÆÇÒÒ¦ÑÇÏÚÏÝÊÏÑÁÝÚÕßÇÍÜÔÃËÝÍÏÇ
ÚÕÓÁÒÒÕÔÚÎÝ ÆÖØÕß©ËÜØÍÃÕßÓ¦Ý¦ÌÎÙËËÓÈÒÎÓÇÚÏÑ¦ÁØÍÇÖÕßÓÇØÚßØÕÆÔÈÇÛÏ¦ØÏàÜÓÁÔËÝÇÐÃËÝÚÜÔ ßÖØÃÜÔÄÖÜÝÑÇÏ
ÚÕÔÇÍ×ÔÇÚÕßÝÍÏÇËÒËßÛËØÃÇ
© ¦ÔÛÕÝÓËÚÁÌØÇÙËËÏÑÇÙÚÏÑ¦
ÚÎÔÕßÙÃÇÚÕßÑßÖØÏÇÑÕÆÚÕÖÃÕß
ÑÇÏÓËÚÎÙËÏØ¦ÚÜÔÞÇØÇÑÚÏÑ×Ô
ÚÕßÑÒÎØÕÃ²ØÄÔÕÏ®ÚÎÔÖËØÃÕÊÕÖØÏÔÑÇÏÓËÚ¦ÚÎÔÚÕÆØÑÏÑÎ
ËÏÙÈÕÒÂ©ÜÇÔÔÃÊÎÝÓ¦ÝÁÊÜÙË
ÚÎÔÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÚÕßÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÕÆÑßÖØÏÇÑÕÆÑÄÙÓÕßÍÏÇ
ÔÇÇÔÇÌËØÛ×ÓÄÔÕÙËÓËØÏÑÕÆÝ
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àÜÂÚÜÔÑÇÚÕÃÑÜÔÚÇÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ¦
ËÖÇÍÍÁÒÓÇÚÇÑ¦ÖÇØÇÛÁÚÕÔÚÇÝÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÖÕßÊÏÇÙ×àÕÔÚÇÏÇÖÄÚÕßÝÖÇÒÇÏÄÚËØÕßÝÑÇÏÖÇØÇÊÃÊÕÔÚÇÏÇÖÄÍËÔÏ¦ÙËÍËÔÏ¦

Η «Κ» ÇßÚÂÚÎÈÊÕÓ¦ÊÇÙÇÝÖØÕÚËÃÔËÏÁÐÏÈÏÈÒÃÇÖÕßÇÌÕØÕÆÔÚÎÔÚÕÖÏÑÂÏÙÚÕØÃÇ¬ÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÚÎÔ
ÚÕÖÏÑÂÏÙÚÕØÃÇÁÞÕßÔÇØÞÃÙËÏÔÇÛËØÇÖËÆÕßÔÖÕÒÒÕÃÙßÍÍØÇÌËÃÝÇÐÏÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÕÒÕÁÔÇÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÇ
ËØÍÇÒËÃÇÚÎÝËÖÏÙÚÂÓÎÝÚÎÝÏÙÚÕØÃÇÝ
©ÏÁÐÏËÑÊÄÙËÏÝÖÕßÙÇÝÖØÕÚËÃÔÕßÓË
ÇßÚÂÚÎÈÊÕÓ¦ÊÇËÃÔÇÏÓÄÔÕÓËØÏÑÁÝ
ÇÖÄÚÏÝÖ¦ØÇÖÕÒÆÑÇÒÁÝËØÍÇÙÃËÝÖÕß
ÁÞÕßÔÊËÏÚÕÌÜÝÚÎÝÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇÝÚÇ
ÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÑÇÏØÃÞÔÕßÔÌÜÝÙË
¦ÍÔÜÙÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÞÜØÏ×ÔÑÇÏÖÄÒËÜÔ
ÚÎÝ ÆÖØÕß

Γεώργιος Ν. Καντζηλάρης
ΤΟ ΚΑΪΜΑΚΛΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ
ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
É~Ù ÓÑØ.ÈÉ¨oÑ³{~ÊØ({³³{~ÊØ
³Ñ{¨ÉËÑØÑÍÐÑ~ÜËÈV¸ÆÆ¬

Χρίστος Κ. Λαμπρίας
ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ ΚΥΘΡΕΑΣ –
ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΓΗ, ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ
ÉÈ~ËÑ¸Æ
Ο Χρίστος ÇÓÖØÃÇÝÙÚÕÈÏÈÒÃÕÚÕß
ÊÏÇÍØ¦ÌËÏÕÒÄÑÒÎØÎÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÕß
ÞÜØÏÕÆÚÕßÚÕß§ÁÕß²ÜØÃÕß ßÛØÁÇÝÓÁÙÇÇÖÄÚÏÝÊÏÇÛÁÙÏÓËÝÏÙÚÕØÏÑÁÝ
ÖÎÍÁÝÁÍÍØÇÌÇÑÇÏ¬ÆÖÕËÖÕÞÂÝÎÓÇÔÚÏÑÄÜÙÚÄÙÕÙÚÕÏÞËÃÕÙÚÎÔËÔ
ÒÄÍÜÁÑÊÕÙÎËÃÔÇÏÎÞØÂÙÎÖØÕÌÕØÏÑ×ÔÓÇØÚßØÏ×ÔÇÖÄÚÕßÝÍÎØÇÏÄÚËØÕßÝÚÕÈÏÈÒÃÕÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÏÄÒËÝ
ÕÏÖÚßÞÁÝÚÎÝÑÇÛÎÓËØÏÔÂÝàÜÂÝÙÚÕ
ÞÜØÏÄÕÏÇÍ×ÔËÝÚÜÔÑÇÚÕÃÑÜÔÚÕß
ÍÏÇÚÎÔËßÎÓËØÃÇÚÕßÝÑÇÏÚÎÈËÒÚÃÜÙÎÚÎÝàÜÂÝÚÕßÝ¡ËÍ¦ÒÕÓÁØÕÝÚÕß
ÈÏÈÒÃÕßËÃÔÇÏÇÌÏËØÜÓÁÔÕÙÚÎÙßÓÈÕÒÂÚÕßÞÜØÏÕÆÙÚÕßÝÇÍ×ÔËÝÚÕß
ÁÛÔÕßÝÙßÓÓËÚÕÞÂÚÕßË×ØÍÏÕß´ÒÒÎÔÇÂ²ÇÚàÎÍÏ×ØÑÎÙÚÕÔËÒÒÎÔÕÚÕßØÑÏÑÄÖÄÒËÓÕÚÕß ÙßÓÓËÚÕÞÂÙÚÇ
©ÑÚÜÈØÏÇÔ¦ ßÖØÏÇÑÄÆÔÚÇÍÓÇÑÇÏ
ÙÚÎÔ ßÖØÏÇÑÂÛËÒÕÔÚÏÑÂÊÆÔÇÓÎ
ÑÇÚ¦ÚÕÔqÇÍÑÄÙÓÏÕÖÄÒËÓÕÙßÓÓËÚÕÞÂÙÚÕÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇÚÕß 
ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÓÃÇÑÇÛÄÒÇÙÎÓÇÔÚÏÑÂ
ËØÍÇÙÃÇÖÕßËÓÖÒÕßÚÃàËÏÚÎÙÞËÚÏÑÂ
ÓËÚÎÔÚÕÖÏÑÂÏÙÚÕØÃÇÈÏÈÒÏÕÍØÇÌÃÇ

Μάρω θ. Σοφρωνίου
ΤΟ ΜΙΤΣΕΡΟ ΣΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ
ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
É~Ù(Ü{³{³{~ÌÓ³¨{³É¨Ö
Ù¨ÖÐÑ³ØÛÑÐ{ÑÖV¸Æ¬
Η Μάρω ÜÌØÕÔÃÕßÙÚÂØÏÐËÚÎÔÁØËßÔ¦ÚÎÝÙËÖÕÏÑÏÒÃÇÖÎÍ×ÔÑÇÏÁÞËÏÏÊÏÇÃÚËØÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÎÞØÂÙÎÚÎÝËÖÏÙÚÕÒÕÍØÇÌÃÇÝÖÕßËÔÚÄÖÏÙËÑÇÏÇßÚÂ
ÖÕßÚÎÝËÓÖÏÙÚËÆÚÎÑÇÔÇÖÄÍÕÔÕÏÚÜÔ

ÙÚØÇÚÏÜÚ×ÔÎÓÇÔÚÏÑÂÖØÕÙÌÕØ¦ÙÚÕ
ÑÕÏÔÄËÃÔÇÏÎÊÎÓÕÙÃËßÙÎÚÕßÖØÕÙÜÖÏÑÕÆÎÓËØÕÒÕÍÃÕßÚÕßËÜØÍÃÕß§ÏÑÕÒ¦Õß¬ÇÕßÐÂÓËÇØÏÛÓÄÑÇÚ¦ÚÇÐÎÝ
*@ ÁÔÇÎÓËØÕÒÄÍÏÕÖÕßÕÃÊÏÕÝÕ
ÙßÔÚ¦ÑÚÎÝÚÕßÚÕËÃÞËÚÏÚÒÕÌÕØÂÙËÏ
©ÚÕÒÓÎØÄÝËÖÏÚßÍÞ¦ÔËÏÚÕÔÙÑÕÖÄ
ÚÕß®ÚÕÈÏÈÒÃÕÚÎÝÜÌØÕÔÃÕßÊÎÓÕÙÏËÆÕÔÚÇÏËÖÃÙÎÝÁÐÏÖØÕÙÜÖÏÑÁÝ
ÏÙÚÕØÃËÝÓËÚÎÔÑÇÛËÓÏ¦ÔÇÁÞËÏÚÎ
ÊÏÑÂÝÚÎÝÐËÞÜØÏÙÚÂÇÐÃÇÎÓÕÙÏËÆËÏ
ËÖÃÙÎÝÑÇÚÇÒÄÍÕßÝÖËÙÄÔÚÜÔÇÏÞÓÇÒ×ÚÜÔÑÇÏËÛËÒÕÔÚ×ÔÇÖÄÚÕ¡ÏÚÙËØÄ
ÙÚÕÔqÇÍÑÄÙÓÏÕÄÒËÓÕÓËÖÒÕÆÙÏÕÌÜÚÕÍØÇÌÏÑÄßÒÏÑÄÖÃÙÎÝÙÚÕ
ÚÁÒÕÝÚÕßÈÏÈÒÃÕßßÖ¦ØÞËÏËÖÃÓËÚØÕ
ÍÏÇÚÎÙßÓÈÕÒÂÚÕß¡ÏÚÙËØÕÆÙÚÕÔ
qÇÍÑÄÙÓÏÕÄÒËÓÕÑÇÏÚÕßÝÓÕßÒ¦ØÎÊËÝÇÖÄÚÕÞÜØÏÄ


Διάφοροι
ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ: Η ΑΥΛΗ ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΩΣ
ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ. Ο ΤΟΠΟΣ, Η
ΙΣΤΟΡΙΑ, ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
É~ÙÛÊÐØå¨ÑÙËÈV¸Æd

Η ομάδα ÚÜÔËÖÚ¦ÖÕßÁÊÜÙËÚÕÁØÍÕ!
ØÇÊÃÖÖÕß¶ÇßÒÂÚÎÝËÙÖÕÚËÃÇÝ®ÇÖÕÚËÒËÃÚÕÇÖÄÚÕßÝ ×ÙÚÇ²ÇØÇÒÇÓÖÃÊÎÑÇÏÚÕßÝËÑÖÇÏÊËßÚÏÑÕÆÝ
ØÍÆØÎ©ÏÑÕÔÄÓÕßË×ØÍÏÕßÛßÓÃÕßÎÓÂÚØÎÑÕßØÕßÓÕÆÔÎ ßØÏ¦ÑÕ
¬ÎÒËÓ¦ÞÕß ×ÙÚÇ ÇÚÙ×ÔÎÑÇÏ§ÏÑÄÒÇÕÏ¦ÑÕÖÚ¦¦ÔÛØÜÖÕÏÓËÇÖÄÒßÚÎÇÍ¦ÖÎÍÏÇÚÕÔÚÄÖÕÑÇÚ¦ÌËØÇÔ
ÔÇÊ×ÙÕßÔÙÚÕÌÜÝÚÎÝÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇÝ
ÁÔÇÔÚÄÓÕÙËÒÃÊÜÔÙËÓÃÇÑÇÛ»
ÄÒÇÑÇÒÇÃÙÛÎÚÎÁÑÊÕÙÎ¬ÕÈÏÈÒÃÕ

ÇÖÕÚËÒËÃÚÇÏÇÖÄËÔÔÁÇÑËÌ¦ÒÇÏÇÑÇÏ
ÚÁÙÙËØÇÖÇØÇØÚÂÓÇÚÇÓËÖÒÕÆÙÏÕÌÜÚÕÍØÇÌÏÑÄÑÇÏÇØÞËÏÇÑÄßÒÏÑÄÇÒÒ¦
ÑÇÚ»ËÓÁÚÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÁØÍÕÚÜÔËÖÚ¦
ÁÞËÏÙßÓÖËØÏÒ¦ÈËÏÙÚÏÝÙËÒÃÊËÝÚÕßÚÕ
ÈÇÙÏÑÄÚËØÕÚÏÝÇÌÎÍÂÙËÏÝÑÇÏÚÏÝÛÆÓÎÙËÝÖÇÒÏ×ÔØÇÊÏÖÖÏÜÚ×ÔÛØÎÙÑËßÚÏÑÂàÜÂÕÒÇáÑÄÝÖÕÒÏÚÏÙÓÄÝÕÏ
ÇÙÞÕÒÃËÝÚÜÔÑÇÚÕÃÑÜÔÑÇÏÕÏÇÖÄÊÎÓÕÃÚÎÝØÇÊÃÖÖÕßÑÇÚÇÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÚÕ
ÓËÍÇÒÆÚËØÕÓÁØÕÝÚÕßÈÏÈÒÃÕßßÓÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏËÖÃÙÎÝÑÇÚ¦ÒÕÍÕÝÓË
ÒÇáÑÕÆÝÖÕÏÎÚÁÝ


Γεώργιος μ. Αλλαγιώτης
Η ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ ΤΟΥ ΧΘΕΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ
É~Ù ÜËÑ {×ÑËÈV¸Æd
Ο Γεώργιος ¡ÒÒÇÍÏ×ÚÎÝÇÑÚÏÔÕÍØ¦ÌÎÙËÚÎÔÑÕÏÔÄÚÎÚÇÚÎÝ ßÖËØÕÆÔÚÇÝÑÇÏÁÊÜÙËÁÔÇÚÄÓÕÙËÒÃÊÜÔ
©ÖÜÙÊÂÖÕÚËÙÎÓÇÔÚÏÑÂÙÚÕÔÚÄÓÕ
ËÃÔÇÏÑÇÏÎÙßÔËÏÙÌÕØ¦ÚÕßËÌÎÓÁØÏÕßÚÎÝÑÕÏÔÄÚÎÚÇÝÖÇÚØÄÝÜ¦ÔÔÎ 
Ü¦ÔÔÕßÑÇÏÚÎÝËÑÖÇÏÊËßÚÏÑÕÆÏÓÏÒÃÇÝ¡ÏÞÇÂÒÕÏÕÖÕÃÕÏÙßÔÁÍØÇÉÇÔ
ÚÇÑËÌ¦ÒÇÏÇÑÑÒÎÙÃËÝÚÎÝ ßÖËØÕÆÔÚÇÝ®ÑÇÏÑÖÇÃÊËßÙÎÙÚÎÔ ßÖËØÕÆÔÚÇ®ÚÇÊËÑÇËÔÔÁÇÑËÌ¦ÒÇÏÇ
ÚÕßÈÏÈÒÃÕßÚÕßË×ØÍÏÕßÒÒÇÍÏ×ÚÎ
ÖËØÏÍØ¦ÌËÚÇÏÓËÑ¦ÛËÒËÖÚÕÓÁØËÏÇ
ÎÏÙÚÕØÃÇÚÕßÍËÔÁÛÒÏÕßÚÄÖÕßÇÖÄ
ÚÇÖÇÔ¦ØÞÇÏÇÞØÄÔÏÇÓÁÞØÏÚÏÝÓÁØËÝ
ÓÇÝËÑ¦ÛËÑËÌ¦ÒÇÏÕÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝ
ÊÏÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÑÇÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÖÚßÞÁÝ
ÚÎÝàÜÂÝÙÚÕÞÜØÏÄÙÚÎÔÇÍÇÖÎÓÁÔÎ
ßÖËØÕÆÔÚÇÚÇÂÛÎÁÛÏÓÇÑÇÏÖÇØÇÊÄÙËÏÝÚÎÔÑÕÏÔÜÔÏÑÂÑÇÏÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÂ

Ο εν ÒÄÍÜÚÄÓÕÝËÃÔÇÏÓÃÇÖÕÒÆÚÏÓÎ
ÖÎÍÂÖÒÎØÕÌÕØÏ×ÔÍÏÇÚÕ ÇáÓÇÑÒÃ
©ÙßÍÍØÇÌÁÇÝÓËÚ¦ÇÖÄÖÕÒÆÞØÕÔÎ
ËÔÚÇÚÏÑÂÁØËßÔÇÁÊÜÙËÁÔÇÔÚÄÓÕÓË
ÖÒÕÆÙÏÕÌÜÚÕÍØÇÌÏÑÄßÒÏÑÄÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÖØÜÚÕÍËÔÂÇØÞËÏÇÑ¦ÚËÑÓÂØÏÇÚÕ
ÈÏÈÒÃÕÖËØÏÁÞÕÔÚÇÏÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑ¦
ÙÚÕÏÞËÃÇÍÏÇÚÕßÝÑÚÏÙÚ¦ÊËÝÚÕß ÇáÓÇÑÒÏÕÆÚÎÔÇÍØÕÚÏÑÂÖÇØÇÍÜÍÂÚÏÝ
ÖÇÒÇÏÁÝÕÏÑÕÍÁÔËÏËÝÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝÑÇÏ
ÖÕÒÒ¦ÇÑÄÓÎÚÇÕÖÕÃÇÊÏÇÌÜÚÃàÕßÔ
ÚÎÓÏÑØÕáÙÚÕØÃÇÚÎÝÑÕÏÔÄÚÎÚÇÝÖÕß
ÙÂÓËØÇÇÖÕÚËÒËÃÇÑØÏÚÏÑÄÖØÕ¦ÙÚÏÕ
ÚÎÝËßÑÜÙÃÇÝ¬ÕÁØÍÕÚÕßËÜØÍÃÕß
§ ÇÔÚàÎÒ¦ØÎÙßÓÈ¦ÒÒËÏÙÎÓÇÔÚÏÑ¦
ÙÚÎÓËÒÁÚÎÚÎÝÚÕÖÏÑÂÝÏÙÚÕØÃÇÝÑÇÏ
ÊÏÇÚØÁÞËÏÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÕßÇÖÄÚÏÝÖØ×ÚËÝÇÔÇÌÕØÁÝÜÝ¡ÏÙÕÑËÒËÆÙÏÓÁÞØÏ
ÚÕÔÄÇÏ×ÔÇ

Χρήστος Πέτρου
ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΕ 45 ΧΩΡΙΑ ΜΕΤΑΞΥ 2008-2010
Ö¨Ø¸Æ®
Όπως αναφέρει ÙÚÕÔØÄÒÕÍÄ®ÚÕßÕ
ÙßÍÍØÇÌÁÇÝÚÕÈÏÈÒÃÕÚÕßÁÞËÏÊÏÖÒÄ
ÙÑÕÖÄÚÎÔÇÔ¦ÊËÏÐÎÚÜÔÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÜÔÄÉËÜÔÑÇÛËÓÏ¦ÝÇÖÄÚÏÝ
ËÐËÚÇàÄÓËÔËÝÑÕÏÔÄÚÎÚËÝÑÇÛ×ÝÑÇÏ
ÚÎÊÏ¦ÙÜÙÎÊÏÎÍÂÙËÜÔÖÕßÓËÚÕÔ
Û¦ÔÇÚÕÚÜÔÎÒÏÑÏÜÓÁÔÜÔÞÜØÏÑ×Ô
ÛÇÞÇÛÕÆÔÍÏÇÖ¦ÔÚÇ©ÙßÍÍØÇÌÁÇÝÙßÔÁÒËÐËÖÕÒÆÚÏÓÇÙÚÕÏÞËÃÇÇÖÄ
ÚÕßÝÑÇÚÕÃÑÕßÝÚÜÔÑÕÏÔÕÚÂÚÜÔ
ÖÕßËÖÏÙÑÁÌÛÎÑËÑÇÏÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÇßÚÁÝÕÏÏÙÚÕØÃËÝÇÖÕÚËÒÕÆÔÚÕÔÙßÔÛËÚÏÑÄÏÙÚÄÚÕßÈÏÈÒÃÕßÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄÄÚÏËÑÚÄÝÇÖÄÚÏÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝ
ÖÕßËÐÇÙÌÇÒÃàËÏÕÁÚØÕßÇÖÄÚÕßÝ
ÑÇÚÕÃÑÕßÝÎÏÙÚÕØÃÇÚÕßÑ¦ÛËÞÜØÏÕÆ
ËÓÖÒÕßÚÃàËÚÇÏÓËÌÜÚÕÍØÇÌÏÑÄßÒÏÑÄ
¬Õ¬ÇÐÃÊÏÇËÔÚÄÝ ÆÖØÕßÙËÞÜØÏ¦ÓËÚÇÐÆ®ÇÖÕÚËÒËÃÁÔÇÔ
ÑÇÒÇÃÙÛÎÚÕËÆÞØÎÙÚÕÖØ×ÚÕÕÊÎÍÄ
ÚÕÖÏÑÂÝÏÙÚÕØÃÇÝ
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Τ

ο τελευταίο ÊÏ¦ÙÚÎÓÇÇÙÞÕÒÕÆÓÇÏÓË
ÚÎÔÇÒÒÎÒÕÍØÇÌÃÇÚÕßÞÇØ¦ÑÚÎ²ÇÓÖÂÓËÚÕÔÙÖÕßÊÇÃÕÌÏÒÄÒÕÍÕ ×ÙÚÇ¡ØÕßÙÂÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎÔËÏÑÕÔÕÍØ¦ÌÎÙÎÚÕßÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÕÆÑßÖØÏÇÑÕÆ
ÖÇØÇÓßÛÏÕÆ¬ÕÇÙÏÒÄÖÕßÒÒÕÔÚÎÝËÔËÊÏ¦Ý®ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÓÃÇËÐÇÏØËÚÏÑÂÊÕßÒËÏ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇÕ²ÇÓÖÂÝÚÎÔÇÍ¦ÖÎÙË
ÇÖÄÚÎÔÖØ×ÚÎÑÏÄÒÇÝÙÚÏÍÓÂ© ×ÙÚÇÝ
ØÕßÙÂÝÁÓÇÛËÍÏÇÚÎÊÕßÒËÏ¦ÚÕßÞÇØ¦ÑÚÎÄÚÇÔÕ²ØÏÙÚ¦ÑÎÝ ÇÚÙÇÓÖ¦ÝÖØÕÑ¦ÒËÙËÚØÄÖÕÔÚÏÔ¦ÚÕÔÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎ
¡ÎÙÇÝÚÇÖÕÒßÒÕÍ×²ÇÓÖÂÝÑÇÏ
ØÕßÙÂÝÁÍÏÔÇÔÊÆÕÖÕÒÆÑÇÒÕÃÌÃÒÕÏ
ÑÇÏÍÏÇÁÐÏÞØÄÔÏÇÇÒÒÎÒÕÍØÇÌÕÆÙÇÔ
ÑÇÏÇÔÚ¦ÒÒÇÙÙÇÔÏÊÁËÝÑÇÏÙÑÁÉËÏÝÍÏÇ
ÚÕÖÇØÇÓÆÛÏÚÕßÝÄÖÜÝÙÆÔÚÕÓÇ¦ØÞÏÙÇÔÔÇÚÕÇÖÕÑÇÒÕÆÔÞÜØÃÝÖÕÚÁÔÇÐËÞÔÕÆÔÄÚÏÚÕÖÇØÇÓÆÛÏÚÕßÝÚÕËÃÞËÖËÏ
ÙÚÕÔ ØÕßÙÂÕÓÇÛÎÚÂÝÚÕßÇÖÄÚÎÔ
ÄÒÎ²ØßÙÕÞÕÆÝÙÚÕÇÍÑÆÖØÏÕßÓÔ¦ÙÏÕ§ÇÖÇÔÏÑÄÖÕßÒÕÝÚÕß²ØÂÙÚÕß
¬ÕÖÇØÇÓÆÛÏÙÞËÊÄÔÖËÔÂÔÚÇÞØÄÔÏÇ
ÓËÚ¦ÛÇÇÖÕÚËÒÕÆÙËßÖÄÊËÏÍÓÇËÏÑÕÔÕÍØ¦ÌÎÙÎÝÖÇÏÊÏÑ×ÔÈÏÈÒÃÜÔÏÇÁÐÏ
ÞØÄÔÏÇÓËÚÇÖ¦ÔÜÑÇÏÚÇÑ¦ÚÜÚÕßÝÕÏ

Το Ζηθκιαννιόν

ÊÆÕÌÃÒÕÏÇÌÏËØ×ÛÎÑÇÔÉßÞÂÚËÑÇÏÙ×ÓÇÚÏ¯ËÖÏÙÚÕÒÁÝËÖÃËÖÏÙÚÕÒ×ÔÙÑÁÉËÏÝÑÇÏÑÄÔÚØÇÙÑÁÉËÏÝÊÏÕØÛ×ÙËÏÝ
ÇÍÜÔÃËÝÑÇÏÑ¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂÑÇÏÕÏÊÆÕ
ÁÌÚÇÙÇÔËÔ×ÖÏÕÔÇÊÏËÐÄÊÕß¯ÖÕÆÛÇ
ÁÈØÏÙÑÇÔÚÇÞØÂÓÇÚÇÍÏÇÔÇËÑÊ×ÙÕßÔ
ÚÕÓËÍÇÒËÖÂÈÕÒÕÁØÍÕÚÕßÝÚÕÖÇØÇÓÆÛÏ
ÚÕßÝËÔÂÛËÒÇÔÓËÚÃÖÕÚËÔÇÑ¦ÔÕßÔ
ËÑÖÚ×ÙËÏÝÙÚÎÔÖÕÏÄÚÎÚÇÚÎÝËÑÚÆÖÜÙÎÝÊËÔÂÛËÒÇÔÔÇÖÇØÇÏÚÎÛÕÆÔÇÖÄ
ÚÎÔßÖÄÛËÙÎÇÙÏÒÄÖÕßÒÒÕ®ËÒÇÌØ¦
ÚÎÑÇØÊÃÇ¯ÑÃÔÎÙÇÔÍÎÑÇÏÕßØÇÔÄ
ÑÇÏÙÚÇÖÕÒÒ¦ÍØ¦ÌËÏÕ²ÇÓÖÂÝÙÚÕÔ
ØÕßÙÂÕÕÖÕÃÕÝËÏØÂÙÛÜËÔÖÇØÄÊÜ
ÊËÔÖØÄÒÇÈËÔÇÊËÏÚÕÖÇØÇÓÆÛÏÊÎÓÕÙÏËßÓÁÔÕÇÌÕÆÖÁÛÇÔËÚÕ ÁÔÇÔ
ÞØÄÔÕÖØÏÔÇÖÄÚÎÔÑßÑÒÕÌÕØÃÇÚÕß
ÚÄÓÕßÍØ¦ÌËÏÖÕßÒÁÚËÙÚÕÔØÕßÙÂ!
ßÑÇØÏÙÚ×ÙÇÝÖÕÒÒ¦ÍÏÇÚÎÔÖØÕÛßÓÃÇÔÙÇÝÔÇÍØ¦ÉËÚËºÑÇÏÙËÑÇÔÁÔÇ¦ÒÒÕ
ÕØÍÇÔÏÙÓÄÂÖØÄÙÜÖÕ»ÌÂÔÜÚÕÑÕÔÚ¦ÙÇÝÔÓÖÕØÁÙËÚËËÔÔÇÔÖÕÒÒ¦
ÓÏ¦ÒÎÈÕÂÛËÏÇÍÏ×¦ÔÔÕÏÐÇÁÔÇÔÌ¦ÑËÒÒÕÔÍÏÇÚÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÚÎÝÁÑÊÕÙÎÝ
Úà »ÁÍØÇÉÇÖÄ»ÐÜºÎÛÑÏÇÔÔÏÄÔÍÏÇÚÕ
ºÇÙÏÒÄÖÕßÒÒÕÔÚÎÝËÔËÊÏ¦Ý»¡ÄÔÕÔ

ÖÕßÚÕÔÚÃÚÒÕÔÚÕßÌÇÑÁÒÒÕßÌÇÃÔËÚÇÏ
ÎÇÒÂÛÑËÏÇÍÏÇÓÏÇÔÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÔÁÑÊÕÙÎÔÖÕÏÄÚÎÚÇÝÙÚÎÔ ÆÖØÕÔ®
ÒÁÐÎÑÒËÏÊÃËÃÔÇÏÚÕàÎÛÑÏÇÔÔÏÄÔ¯
ÓÏÇàÜÂÙËÇßÚÄÔÚÕÔÚÄÖÕàÎÛÑÏÇÔÔÏÄÔ
ÍÏÇÚÇÇßÚÕÔÄÎÚÇÊËÑÇËÚÃËÝÕÒÄÑÒÎØËÝ
ÍÏÇÔÇÑ¦ÔËÏÝÑ¦ÚÏÖÕßÇÐÃàËÏÚÕÔÑÄÖÕ
àÎÛÑÏÇÔÔÏÄÔ¬ÕÁÞÜÐÇÔÇÍØ¦ÉËÏÖÕÒÒÁÝ
ÌÕØÁÝÙËÇßÚÂÚÎÞ×ØÇËÃÓÇÙÚËÇÑØÏÈÕÃ
ÙÚÇÖÃÚÕßØÇÑÇÏÌÚÎÔÕÃÙÚ»ÇÒËÆØÏÑÇÏÊËÔ
ÌÚ¦ÔËÏÇßÚÄÇÒÒ¦ÛÁÒÕßÓËÓËÚÇÖÃÚÕßØÇ
ÔÇÚØ×ÓËÑÇÒÄÉÜÓÃËÓÊËÔÍÃÔËÚÇÏ¯ÊËÃÚË
ÚÏÍÃÔËÚÇÏÙÚÎÔÇÏÊËÃÇ¯ÒËÌÚ¦ÓËÒÁÚËÝ
ÓÏÙÛÕÃÙßÔÊÏÑÇÒÏÙÚÏÑ¦ÖØÕÔÄÓÏÇÚÕß¦ÒÒÕßÑÄÙÓÕßÑÇÏÉ¦ÞÔÕßÓËÔÇÊÕÆÓËÖ×Ý
ÛÇÒËÏÚÕßØÍÂÙÕßÔÚÇÙÞÕÒËÃÇÊÏÇÈ¦ÙÚË
ÚÕØËÖÕØÚ¦àÚÎÝÙßÔÇÊÁÒÌÕß¡ÇØÃÔÇÝ
©ÏÑÕÔÕÓÃÊÕßÙÚÎÙËÒÃÊÇÚÎÝÙÎÓËØÏÔÂÝ
ÇÛÎÓËØÏÔÂÝÑÇÏÛÇÑÇÚÇÒ¦ÈËÚË
ÎÛÑÏÇÔÔÏÄÔÑÇÏÇÖÄÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝ
ÚÕßÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÍÏÇÚÃÚÄÙÇÞØÄÔÏÇÇÌÂÙÇÓËÚÇÚÕßÕÒÏÚÏÙÓÕÆÙËÏËßÛÆÔÙËÏÝ
ÑÇÏ±ÖÎØËÙÃËÝÙËÊÏ¦ÌÕØÇßÖÕßØÍËÃÇ
ÇÖÄÊÜÑÏÇÖÄÑËÏËÔÑÇÚÇÌÁØÇÓËÔÇ
ÐËÞÜØÃÙÕßÓËÚÎÔÇÏÊËÃÇÑÇÏÚÕÔÕÒÏÚÏÙÓÄÑÇÏËßÚßÞ×ÝÔÇÒÁÓËÖÕßÊËÔÁÞÕßÓË

ÑÇÏÚÇÛØÎÙÑËÆÓÇÚÇÙÚÎÓÁÙÎ¯ÂÓ¦ÒÒÕÔÚÇÁÞÕßÓË"¬ÁÒÕÝÖ¦ÔÚÜÔÓËÇßÚÄÚÕ
ÙÆÙÚÎÓÇÄÒÕÏÚÄÙÇÞØÄÔÏÇÓËÚÕÔÁÔÇÂ
ÚÕÔ¦ÒÒÕÚØÄÖÕÈÕÒËÆÕÔÚÇÔÙÆÙÂÓËØÇ
ÇÆØÏÕËÍ×ÑÇÏÍÏÇÄÒÕßÝÁÞËÏÕËÄÝÃÊÇÓËÄÓÜÝÄÒÕÏÇßÚÂÚÎÔÖËØÃÕÊÕÖÜÝÇßÚÄ
ÊËÔËÃÔÇÏÇØÑËÚÄÍÏÇÚÃÑ¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂÑÏ
ÕËÄÝÛÇÖËÏÄÖÜÝÙÚØ×ÙÇÚËÛÇÑÕÏÓÎÛËÃÚË¯ËÄÝËÃÓÇÏÄÞÏÕÓÖÇÓÖ¦ÝÙÇÝÔÇ
ÙÇÝÔÚÇÔÚËÆÜ
©ÖÕÒÏÚÏÙÓÄÝÓÇÝËÃÓÇÙÚËÄÒÕÏËÓËÃÝÕ
ÑÇÛÁÔÇÝÇÖÄËÓ¦ÝÑÇÏÕÑÇÛÁÔÇÝÓÄÔÕÝ
ÚÕßÝÑ¦ÔËÏÚÎÔÖÄÒÎÄÖÜÝÎÑÑÒÎÙÃÇ
ËÃÔÇÏÖÕÃÓÔÏÕÁÚÙÏÑÇÏÎÖÄÒÎËÃÔÇÏÙßÔÁÒËßÙÎÇÖØÁÖËÏÔÇÇØÞÃÙÕßÓËÔÇÙÖ¦àÕßÓËÇÈÍ¦ÇÔÛÁÒÕßÓËÔÇÈÕßÚÂÐÕßÓËÚÕ
ÉÜÓÃÙÚÕÔÑØÄÑÕÇÒÒ¦ÔÇËÃÔÇÏÉÜÓÃÇÖÄ
ÇÒËÆØÏÑÇÒÂÝÖÕÏÄÚÎÚÇÝÄÞÏÖÃÚÕßØÇÑÇÏ
ÍÏÇÔÇÓÎÙßÔÎÛÃàÕßÓËÙÚÇÖÃÚÕßØÇÑÇÒÄÛÇËÃÔÇÏÔÇÚÇÇÖÕØØÃÖÚÕßÓËÇÖÄÓÏÇÝ
ÇØÞÂÝ¯ÁÙÚÜÑÇÏÚ×ØÇÍÏÇÚÃÓÖÕØËÃÚÕ
ÔÇÂÚÇÔËßËØÍËÚÏÑÄÍÏÇÚÇÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑ¦ÚÕßÚÄÖÕßÚÕÖÏÙÚËÆÜÇÑØ¦ÊÇÔÚÇÚÕ
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Η Λεβέντειος Πινακοθήκη εφαρμόζει τη
νομοθεσία Δικαιωμάτων Πνευματικής
Ιδιοκτησίας και ευχαριστεί την οικογένεια του
καλλιτέχνη για την συνεργασία και άδεια.
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ΙΔΕΕΣ

Αναζητώντας μέσα
μας την «Ακρόπολη»

Η χειραφέτηση του Σίγκμουντ Φρόιντ πάνω στον Ιερό Βράχο
Της ΜΑΡΙΑΛΕΝΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι πολιτισμοί της παράδοσης
«μπάζουν σε μια κατάσταση
κανονική, αυτή που δημιουργεί
δηλαδή τον κανόνα σε αντίθεση
με την εξαίρεση ή την παραμόρφωση»
ÕØËÔÚà¦ÚÕÝ
ÖØÕÝÚÕÔËÌÁØÎ


Οι μέρες ÚÎÝÑÇØÇÔÚÃÔÇÝÑÆÒÎÙÇÔÓÁÙÇ
ÙËÙÑÁÉËÏÝÑÇÏÖØÇÑÚÏÑÁÝÖÕßÇÔÇÊËÏÑÔÆÕßÔÚÕßÝÙßÓÈÕÒÏÙÓÕÆÝÚÕßÝÌÁØÔÕßÔÙËËÖÇÌÂÚÕÔ¦ÔÛØÜÖÕÓËÚÏÝ
ÌÇÔÚÇÙÏ×ÙËÏÝÚÕßÚÕßÝÌÄÈÕßÝÚÕß
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ÃÍÑÓÕßÔÚ¢ØÄÏÔÚÚÎÊÏÑÂÚÕßÙßÔËÞÂÇÔÇàÂÚÎÙÎÚÕßÖÇØÄÔÚÕÝÓÁÙÇ
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Το βιβλίοt$'¨ÌÈ³³iå~¨ÌÜiV{ÑÑ³o¨Ñ×ËÑu³È ÜËÑ(ÑÑo{ÑÌÈÜÈÒ~È~Ü×¨ÉË
ÑÌ³{ØÉ~ÙÌÉ{Ø(É¨{ÐÓit$
Ó×iKØ'¨Ì{³u³È'Ü¨{Ò$È{Ó
~È~Ü×¨ÉËÑÌ³{ØÉ~ÙÌÉ{Ø(³ÑÐÌØVÉÐÉ³Ò×¨Ñi ÑÈ{~ÒØ0ËÑ

ÔÜÙÚÎÔÕÖÕÃÇÞÚÃÙÚÎÑËÓËÍ¦ÒÕÓÁØÕÝÚÎÝÉßÞÇÔÇÒßÚÏÑÂÝÚÕßÛËÜØÃÇÝ
ÒÒÜÙÚËÇÖÄÚÇÚØÃÇÚÕßÞØÄÔÏÇËÃÞË
ÌÕÈÃÇÍÏÇÚÇÚØÁÔÇ
¬Õ ÄÓÜÝÙËÎÒÏÑÃÇËÚ×Ô
ÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÇÒÒÇÍÂÖÕØËÃÇÝ©ÏßÖÕÞØË×ÙËÏÝÚÕßÇÊËØÌÕÆÚÕßÒËÐ¦ÔÚËØ
ËÖÁÚØËÖÇÔÓÄÔÕÔÕÒÏÍÕÎÓÁØËÝÊÏÇÑÕÖÁÝÚÙÏÚÇÊÆÕÇÊÁÒÌÏÇÇÖÕÌ¦ÙÏÙÇÔÔÇÚÇÐÏÊÁÉÕßÔÙÚÎÔ¬ËØÍÁÙÚÎ
ÑÇÏÔÇÖËØ¦ÙÕßÔÙÚÎÔ ÁØÑßØÇ¡Ë
ÁÔÇÖÒÕÃÕÚÎÝÃÊÏÇÝÎÓÁØÇÝÈØÁÛÎÑÇÔ
ÙÚÕÔËÏØÇÏ¦ÄÖÕßÛÇÑ¦ÛÕÔÚÇÔÍÏÇ
ÚØËÏÝÓÁØËÝÙÞÁÊÏÕÖÕßËÒÂÌÛÎÞÜØÃÝÖÕÒÒÂÙÑÁÉÎËËÑËÃÔÕÚÕÚÇÐÃÊÏ
ÓÏÇÖËØÃËØÍÇÑÇÑÂÊÏ¦ÛËÙÎÑÇÚÁÒÇÈË
ÚÕßÝÇÊËÒÌÕÆÝ¢ØÄÏÔÚÈØÏÙÑÇÔÚÕ
ËÍÞËÃØÎÓÇÍËÓ¦ÚÕËÓÖÄÊÏÇÂÚÇÔÞÜØÃÝÊÏÇÈÇÚÂØÏÇÇÒÒ¦ÙÇÔßÖÔÕÈ¦ÚËÝ
ÑÇÚËßÛÆÔÛÎÑÇÔÖØÕÝÚÕÔÖØÕÕØÏÙÓÄ
ÚÎÝÛÂÔÇÝßÚÂÎÖÇØ¦ÐËÔÎÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÙÚÕÃÞËÏÜÙËÚÕÔ¢ØÄÏÔÚÍÏÇ
ÕÒÄÑÒÎØÇÞØÄÔÏÇ¡ÏÇÝÖÕßÁÌÚÇÙË
ÔÇÍØ¦ÌËÏÙÚÕÔÌÃÒÕÚÕßªÕÓÁÔªÕÒ¦ÔÓÏÇËÖÏÙÚÕÒÂÚÕ ËÐÎÍ×ÔÚÇÝ
ËÑËÃÔÎÚÎÔËÓÖËÏØÃÇ
ÚÎÔËÖÏÙÚÕÒÂÚÕß Õ¢ØÄÏÔÚ
Ñ¦ÔËÏÒÄÍÕÍÏÇÁÔÇÖÇÛÕÒÕÍÏÑÄÙßÓÈ¦ÔÇÖÕÐÁÔÜÙÎÝÑÇÏÇÖÕÖØÕÙÜÖÕÖÕÃÎÙÎÝ©ÚÇÔÁÌÚÇÙËÙÚÎÔÑØÄÖÕÒÎÕ
ÖÇÚÁØÇÝÚÎÝÉßÞÇÔ¦ÒßÙÎÝÇÏÙÛ¦ÔÛÎÑËÄÚÏÇÖÕÙÚÇÙÏÕÖÕÏÂÛÎÑËÇÖÄÚÎÔ

ËÐÜÚËØÏÑÂÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÙÇÔ
ÕËÇßÚÄÝÚÕßÔÇÊÏÞ¦ÙÚÎÑËÖØ×ÚÎ
ÚÕßÇÔÚÃÊØÇÙÎÓÄÒÏÝÇÔÁÈÎÑËÚÕÔËØÄ
ÄÌÕÚÕ ÂÚÇÔÎËÐÂÝ!¥ÙÚËÄÒÇ
ÇßÚ¦ÒÕÏÖÄÔßÖ¦ØÞÕßÔÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦
ÁÚÙÏÄÖÜÝÚÇÓ¦ÛÇÓËÙÚÕÙÞÕÒËÃÕ®
ÑÇÏÙßÔËÞÃàËÏÑÇÛ×ÝÓÇØÚßØÕÆÔÕÏ
ÇÏÙÛÂÙËÏÝÓÕßÈØÃÙÑÕÓÇÏÚ×ØÇÖ¦ÔÜ
ÙÚÎÔÑØÄÖÕÒÎÓÄÔÕÖÕßÊËÔÓÖÕØ×
ÔÇÚÕÖÏÙÚÁÉÜÇßÚÄÖÕßÈÒÁÖÜÊËÔ
ËÃÔÇÏÖØÇÍÓÇÚÏÑÄ®
ÃÔÇÏÍÔÜÙÚÄÄÚÏÎÓÎÚÁØÇÚÕß
¢ØÄÏÔÚÚÕÆËÃÞËÓËÍ¦ÒÎÇÊßÔÇÓÃÇ
ËÔ×ÕÃÊÏÕÝÁÚØËÌËÖ¦ÔÚÇÓÏÇÚËØ¦ÙÚÏÇÇÓÌÏÛßÓÃÇÍÏÇÚÕÔÖÇÚÁØÇÚÕß
ÚÇÓ¦ÚÏÇÚÕßÌ¦ÔÚÇàËÄÚÏÊËÔÚÇËÃÞË
ÑÇÚÇÌÁØËÏËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑ¦ËÃÞËÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÊÏ¦ÌÕØËÝÇÖÕÚßÞÃËÝËÖÏÖÒÁÕÔÊËÔÓÕÏØÇàÄÚÇÔÚÏÝÖÔËßÓÇÚÏÑÁÝ
ÇÔÎÙßÞÃËÝÚÕßÍÏÕßÚÕß±Ö¦ØÞËÏÁÔÇ
ÖËØÏÙÚÇÚÏÑÄÖÕßÖËØÏÍØ¦ÌËÚÇÏÙÚÕÈÏÈÒÃÕÚÕß©ßÙÏÁÓËÚÇÒÄÍÏÇÚÕßÃÊÏÕß
ÇÖÄÚÏÝËÖÏÙÚÕÒÁÝÚÎÝÔËÄÚÎÚ¦ÝÚÕß
ÔÇÈØ¦ÊßÙÚÎÔÎÒÏÑÃÇÚÜÔÓË
ËÚ×ÔÊËÔÁÒÇÈÇßÖÄÉÎÓÕßÇßÚÄÖÕß
ÖØÕÙÚ¦àËÏÎÊÏÇÑØÏÚÏÑÄÚÎÚÇÔÇÓÎÔ
Ñ¦ÔËÏÊÎÒÇÊÂÑÇÔËÃÝÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÚÕß
ÙÚÕßÖÔÕÊÜÓ¦ÚÏÕÚÜÔÍÕÔÏ×ÔÚÕßÖÇØÕßÙÃÇÚÕßÝÑÇÏÕÖÇÚÁØÇÝÓÕßÓËÚ¦
ÚÎÔËÖÃÖÒÎÐÎÖÕßÇÑÕÒÕÆÛÎÙËÁÑÇÔË
ÚÎÔËÐÂÝÖÇØÇÚÂØÎÙÎ!ÇßÚÄÚÕÇÍÄØÏÊËÔÛÇÍÃÔËÏÚÃÖÕÚÇÚÕÙÖÕßÊÇÃÕ®

Εκδήλωση ασέβειας

ÖÄÚÕÖÕßÇÑÕÆËÏÇßÚÂÔ
ÚÎÌØ¦ÙÎÌÚ¦ÔÕßÓËÙÚÎÔÑØÄÖÕÒÎÚÕ ÖÕßÁÞËÏÂÊÎÑÇÚÇÑÚÂÙËÏ
ÖÕÒÒ¦ÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄÄÙÇÑÇÏÕ
ÃÊÏÕÝÌÇÔÚÇàÄÚÇÔÍÏÇÔÇÑÇÚÇÒÂÐÕßÓË
ÙÚÎÔÇÔ¦ÍÔÜÙÎÚÎÝËÓÖËÏØÃÇÝÚÕßÚÕ
 ÓËÚÎÔËÐÂÝÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÃÎÙÎ
ËÖÏÛßÓÃÇÚÎÝÑØÄÖÕÒÎÝÙßÔÊËÄÚÇÔ
ËÐÇØÞÂÝÓËÚÕÐËÖÁØÇÙÓÇÚÕßÖÇÚÁØÇ
ÎÊË¦ØÔÎÙÂÚÎÝÇÔÇÑÇÒËÃÚÎÔÖÇÏÊÏÑÂÙßÔÛÂÑÎÄÖÕßÚÕÐËÖÁØÇÙÓÇÚÕß
ÖÇÚÁØÇÂÚÇÔÇÖÇÍÕØËßÓÁÔÕ©¢ØÄÏÔÚÊÏÞ¦ÙÚÎÑËÇÔ¦ÓËÙÇÙËÓÏÇÐÇÌÔÏÑÂËÑÊÂÒÜÙÎËßÙÁÈËÏÇÝÇÖÁÔÇÔÚÏ
ÙËÁÔÇÔÖÇÚÁØÇÖÕßÊËÔËÃÞËÚÎÔÖÇÏÊËÃÇÔÇËÑÚÏÓÂÙËÏÚÎÔÑØÄÖÕÒÎÕÆÚËÚÎÔËÖÏÛßÓÃÇÔÇÚÇÐÏÊÁÉËÏÑÇÏÇÖÄ
ÚÎÔ¦ÒÒÎÙßÔÇÔÚÏÁÚÇÏÓËÚÕÔËÇßÚÄ
ÚÕßÓÁÙÇÇÖÄÓÏÇÏÙÞÆËÒÒÎÔÏÑÂÑÇÏ
ÔËÜÚËØÏÑÂÄÖÜÝÚÎÔÑÇÚÁÊËÏÐÇÔÕÏ
ÇØÞÇÃÕÏÚØÇÍÏÑÕÃÄÚÏÕ¢ØÄÏÔÚÁÍÏÔË
ÚÕßÖÕÑËÃÓËÔÕÖÕßÈÒÁÖËÏ® ÇÏÓÁÙÇ
ÇÖÄÓÏÇÚËØ¦ÙÚÏÇÖÕØËÃÇÕÃÊÏÕÝÑÇÚÁÑÚÎÙËÚÎÞËÏØÇÌÁÚÎÙÂÚÕß
ßÚÄÃÙÜÝÞØËÏ¦àËÚÇÏÔÇÚÕÇÔÇàÎÚÂÙÕßÓËÑÇÏËÓËÃÝÕÏÃÊÏÕÏÍÏÇÚÕÔ
ÚÄÖÕÓÇÝ ÇÏËÓËÃÝÍÏÇÚÕÔËÇßÚÄÓÇÝ
ÛÂÔÇ®ÂÎÑØÄÖÕÒÎ®ÊËÔËÃÔÇÏ
ÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÚÕÖÕÛËÙÃÇÃÔÇÏÚÕ
ÖØÕÔÕÓÏÇÑÄÙÎÓËÃÕÖÇØÕßÙÃÇÝËÔÄÝ
ÕÒÄÑÒÎØÕßÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆ

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

Λουκία Νικολαϊδου-Βασιλείου
Κάντε κτήμα σας ένα κομμάτι της κυπριακής τέχνης και ιστορίας ανυπολόγιστης
αξίας σε ακριβές αντίγραφο, προσφορά της Λεβεντείου Πινακοθήκης,
μέσω του προγράμματος

Μένω
σπίτι

γνωρίζω τους
Κύπριους δημιουργούς
της πρώτης γενιάς

Την Κυριακή 17 Μαΐου μαζί με την
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Κυριακή 10 Μαΐου 2020

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

ΣΚΕΨΕΙΣ

Η τέχνες θα ανθίσουν και θα φέρουν κι άλλο
Πέντε εικαστικοί μιλούν στην «Κ» για την ψηφιακή τεχνολογία και την Τέχνη, αλλά και για την έννοια της εντοπιότητας
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Είναι άραγε ËßÑÇÏØÃÇÔÇÊÕÆÓËÚÎÔÚÁÞÔÎÓËÉÎÌÏÇÑÄÓ¦ÚÏ"©ÏÊÏ¦ÌÕØÕÏÖËØÏÕØÏÙÓÕÃÖ×ÝËÖÎØÁÇÙÇÔÚÎÔÚÕÔËÏÑÇÙÚÏÑÄ"ÁÔÚËËÏÑÇÙÚÏÑÕÃÇÖÇÔÚ¦ÔË
ÙÚÎÔ ®ÙËÊÆÕËØÜÚÂÓÇÚÇÖÕßÇÌÕØÕÆÔÚÎÔÁÇÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÖØÇÍÓ¦ÚÜÔ
ËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÃÑßËØÏÑÒÁÕßÝÎ ßØÏÇÑÂ
×ÙÚÇÎ¡ÇØÃÇÕáàÃÊÕßÕËÄÔÚÏÕÝ¬ÕßÓÖÕßØÂÝÑÇÏÎÒÁÔÎ§ÏÑÕÊÂÓÕßÓ¦ÝÒÁÔËÚÎÍÔ×ÓÎÚÕßÝÍÏÇÚÎÔ
ÉÎÌÏÇÑÂÚÁÞÔÎÑÇÏÖ×ÝÕËÍÑÒËÏÙÓÄÝ
ÖßØÕÊÕÚËÃÔÁËÝÏÊÁËÝÂÇÔÇÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÏÖÇÒÇÏÁÝÏÊÁËÝÔÊÏÇÌÁØÕßÙËÝÕÏ
ÖØÕÙËÍÍÃÙËÏÝÚÕßÝÍÏÇÚÎÔÁÔÔÕÏÇÚÎÝ
ËÔÚÕÖÏÄÚÎÚÇÝÓËÚÕÔÑÇÛÁÔÇÔÇÊÃÔËÏ
ÚÎÊÏÑÂÚÕßËØÓÎÔËÃÇ

ΒΙΚΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ
É{~Ñ³{~ÌØ¯ÉË~È¨i~ÑÚioÊ³¨{Ñ
³i.TÜÊ0ÉTV {~{ËÑØB
(Ü{³{Ð{~.ÈÙV(ÑÉ{³ÊÐ{
Frederick)
–Είναι ο καιρός να δούμε διαφορετικά τη σχέση ψηφιακής τεχνολογίας
και Τέχνης;
¶¬ÕÑÇÚËÖËÃÍÕÔËØ×ÚÎÓÇÚÎÝËÖÕÞÂÝÑÇÚ¦ÚÕÔ)Y\UV3H[V\YËÔÚÕÖÃàËÚÇÏÙÚÕÔÇÈØËÏÎÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÖÕÆ
ÛÇÖØÕÙÍËÏÜÛËÃÓÁÙÇÇÖÄÚÕÓËÚÁÜØÕ
ÊÏ¦ÑËÔÕÖÕßËÊ×ÑÇÏÊËÑÇËÚÃËÝÁÞËÏ
ÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏËÇßÚÂÒÕÏÖÄÔÚÎÖËØÃÕÊÕÕÑßØÃÇØÞÕÝ¶ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ¶
ÑÄÙÓÕÝÚÎÝÚÁÞÔÎÝÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÓËÚÇ
ÑÄÓÏÙËÔÇÓËÚÇÚÕÖÃÙÚÎÑËÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÙßÔ¦ÓÇÔÇËÍÑÒÜÈÃÙÚÎÑËÙËVUSPUL
ÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÇÔÁÇÇßÚÂÙßÔÛÂÑÎ
ËÔÚÇÚÏÑÕÖÕÏËÃÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÎÝÇÓÌÃÊØÕÓÎÝÑÇÏÊÎÓÏÕßØÍÏÑÂÝÙÞÁÙÎÝ
ÉÎÌÏÇÑ×ÔÚËÞÔÕÒÕÍÏ×ÔÑÇÏÚËÞÔ×Ô
ËÔËØÍÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÚÏÝÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÖÕß
ÇßÚÂÎÙÞÁÙÎ¶ÓÖÕØËÃÔÇ¶ÖØÕÙÌÁØËÏ
¬ÎÔÃÊÏÇ×ØÇËÖÇÔÁØÞÕÔÚÇÏËÖÏÚÇÑÚÏÑ¦ÓÏÇÙÜØËÃÇËØÜÚÎÓ¦ÚÜÔ!ÔÚÇÚÏÑÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏàÎÚÂÓÇÚÇÕßÙÏÇÙÚÏÑÂÝËÖÏÈÃÜÙÎÝÚÜÔÖÕÒÏÚÏÙÓÏÑ×ÔÖÇØÇÍÜÍ×Ô
¬ÃÛËÔÚÇÏÛÁÓÇÚÇÕØÇÚÄÚÎÚÇÝÑÇÏÛÁÇÙÎÝÙÚÇÉÎÌÏÇÑ¦ÇßÚ¦ÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÇ
ÔÇÊÆËÚÇÏÄÒÕÑÇÏÖÏÕËÖÏÚÇÑÚÏÑ¦Õ
ÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÄÝÍÏÇÚÎÔÃÊÏÇÚÎÔÁÔÔÕÏÇÚÎÝÙÜÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝÚÎÝÚÁÞÔÎÝ
ÔÎÔÁÇÚ¦ÐÎÚÎÝÈÏÕÖÕÒÏÚÏÑÂÝØÎÚÕØÏÑÂÝÛÁÒËÏÚÕÙÖÃÚÏÜÝÚÕÔÁÕÑÇÚÇÌÆÍÏÕÓÂÖÜÝÙËÓÏÇÇÔÚÏÙÚÕÏÞÃÇÚÇ
ÉÎÌÏÇÑ¦ÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÇÇÖÕÚËÒÕÆÔÍÏÇ
ÚÎÔ×ØÇÚÕÓÄÔÕÇÙÌÇÒÁÝÓÇàÏÑ¦ÖØÕÙÈ¦ÙÏÓÕÇÒÒ¦ÑÇÏ¶ÇÍÕØÇÙÚÏÑ¦¶ÈÏ×ÙÏÓÕÑÇÚÇÌÆÍÏÕÚÎÝÚÁÞÔÎÝ"¬ÕÃÔÚËØÔËÚËÃÔÇÏÁÔÇËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÔÇØÑÏÙÙÏÙÚÏÑÄ
ÓÁÙÕÙÎÓËÏ×ÔËÏÕ)VYYPZ.YV`ZÁÔÇÝ
ÑÇÛØÁÌÚÎÝÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÜÔËÔÊÏÇÌËØÄÔÚÜÔÑÇÏËÖÏÛßÓÏ×Ô¯®ÈÒ)VYPZ
.YV`Z*\YH[PUNPU[OL7VZ[0U[LYUL[
(NL®LMS\_QV\YUHS®1V\YUHS

6J[VILY
–Πώς ο εγκλεισμός πυροδοτεί νέες
ιδέες ή αναδιαμορφώνει παλαιές ιδέες; Ενισχύεται άραγε η εντοπιότητα;
¶¦ÔÎÙßÔÛÂÑÎÖÕßÊÏÇÔÆÕßÓË
ÓËÚÇÚØÁÖËÏÚÕ¶ÈÏÕÒÕÍÏÑÄ¶Ù×ÓÇÜÝ
ÚÕÔÁÕÖËÊÃÕÈÏÕÖÕÒÏÚÏÑÂÝÊÏÇÈÕÆÒËßÙÎÝÕØÃÜÔÎÇÔÚÏÙÚÕÏÞÃÇÇßÚÂÃÙÜÝ
ËÔÚÁÒËÏËÖËÑÚÇÛËÃÙÚÎÈÏÕÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÚÎÝÖÇØÇÍÜÍÂÝÑÇÏËÖÏÚÁÒËÙÎÝÚÎÝ
ÙÜÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝÜÔÚÎÝÚÁÞÔÎÝÜÔ
ÑÇÏÚÕßÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÜÔ©ËÍÑÒËÏÙÓÄÝ
ÇßÚÄÝÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÖØÕÙÖËØÔ¦ÚÕÊÃÖÕÒÕËÔÚÕÖÏÄÚÎÚÇÝÑÇÏÖÇÍÑÕÙÓÏÄÚÎÚÇÝÖËÑÚËÃÔËÏÚÕÑÇÚËÖËÃÍÕÔËØ×ÚÎÓÇÙÚÎÌÆÙÎ®ÚÜÔËÊÇÌ×ÔÞ×ØÜÔ
ÖÕßÛÁÒÕßÓË¶ÔÇÖÇØÇÍ¦ÍÕßÓË¶ÍÏÇ
ÔÇÖØÕÙÍËÏÜÛÕÆÓËÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÌÆÙÎ®ÑÇÏÚÕßÝÓÎÞÇÔÏÙÓÕÆÝÖÇØÇÍÜÍÂÝÚÜÔÙÜÓ¦ÚÜÔÓÁÙÜÚÜÔÕÖÕÃÜÔ
ÛÇÖØÕÙÍËÏÜÛÕÆÓË

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΩΣΤΑ
É{~Ñ³{~ÌØ
–Είναι ο καιρός να δούμε διαφορετικά τη σχέση ψηφιακής τεχνολογίας
και Τέχνης;
ÏÇÚÕßÝÙÎÓËØÏÔÕÆÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝ
ÊËÔßÖ¦ØÞËÏÇÖÕÓÇÑØßÙÓÁÔÎÙÞÁÙÎ
ÓËÚÎÔÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÕÒÒ¦ÞØÄÔÏÇÚ×ØÇÑÏÔÕÆÔÚÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇÙËÞ×ØÕßÝ
ÄÖÜÝÇßÚÄÔÚÎÝËÖÏÙÚÂÓÎÝÚÎÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÚÜÔÇÔÛØÜÖÏÙÚÏÑ×ÔÑÇÏÖËØÏÈÇÒÒÕÔÚÏÑ×ÔÛËÓ¦ÚÜÔÞÜØÃÝÇßÚÄÔÇ
ÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÇØÔÕÆÔÚÇÏÚÎÔÖÇØÇÊÕ-

Από την έκθεση³ÈÛiÐÊ³¨iåÜiÚÉ{Ö³iÝv>Ý¦²>_¦ÃÐÉ³Ë³Üt0Ñ%É{¨ÑÐÈÉÖ {~ÌÉØu
ÙÏÇÑÂÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÌÆÙÎÚÕßÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇËÃÔÇÏËØÍÇÒËÃÕÁÔÇÓÁÙÕÍÏÇ
ÚÕßÝÊÎÓÏÕßØÍÕÆÝÔÌÇÔËÃÞØÂÙÏÓÎ
ÑÇÏÞØËÏÇÙÚËÃÍÏÇÔÇßÒÕÖÕÏÂÙÕßÔÚÕ
ÁØÍÕÚÕßÝÛÇÚÕÖØ¦ÐÕßÔßÚÄÖÕß
ÁÞËÏËÔÊÏÇÌÁØÕÔÙÂÓËØÇËÃÔÇÏÎËØ×ÚÎÙÎÇÔËÃÔÇÏÚÕÃÊÏÕÔÇÖÇØÇÑÕÒÕßÛËÃÝÚÁÞÔÎÇÖÄÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÝÖÕßÍÃÔÕÔÚÇÏÓÁÙÜÊÏÇÊÏÑÚÆÕßÂÔÇËÃÙÇÏ
ÇßÚÕÖØÕÙ×ÖÜÝÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÕÁØÍÕÑÇÏ
ÔÇÇÌÕßÍÑØ¦àËÙÇÏÕÒÄÑÒÎØÕÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÖÕßÁÞËÏÑÚÏÙÚËÃËÖÃÚÕÆÚÕß
©ÚÏÊÂÖÕÚËËÃÔÇÏÇÔÕÏÞÚÄÑÇÏÖØÕÙÈ¦ÙÏÓÕÑ¦ÔËÏÑÇÒÄ ÇÚ¦ÚÎÍÔ×ÓÎÓÕß
ÄÓÜÝÑÇÏÇÌÕÆßÖ¦ØÞÕßÔÕÏÑÇÚ¦ÒÒÎÒËÝÙßÔÛÂÑËÝÚÕÑ¦ÛËÁØÍÕÛÇÖØÁÖËÏ
ÔÇÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏÙÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÖÕß
ÁÞËÏÕØÃÙËÏÚÕÃÊÏÕÙËÊÏ¦ÒÕÍÕÓËÚÕÔ
ÊÎÓÏÕßØÍÄÚÕß
–Πώς ο εγκλεισμός πυροδοτεί νέες
ιδέες ή αναδιαμορφώνει παλαιές ιδέες; Ενισχύεται άραγε η εντοπιότητα;
¶ÃÍÕßØÇÓÁÙÇÙËÇßÚÂÚÎÔÇÔÇÙÚ¦ÚÜÙÎÓÇÝÁÞËÏÊÕÛËÃÞØÄÔÕÝÍÏÇÔÇÙÑËÌÚÕÆÓËÚÕÖÕÏÇÂÚÇÔÎÑÇÔÕÔÏÑÄÚÎÚ¦
ÓÇÝÑÇÏÇÔÛÁÒÕßÓËÔÇÍßØÃÙÕßÓËÖÃÙÜ
ÙËÇßÚÂ¬ÕÙÑÕÚ¦ÊÏÚÜÔÖØÄÙÌÇÚÜÔ
ÍËÍÕÔÄÚÜÔËÃÔÇÏÍÏÇÄÒÕßÝÓÇÝÊÕÑÏÓÇÙÃÇÑÇØÇÔÚÃÔÇ®ÇßÚÂÎÔÁÇÙßÔÛÂÑÎÚÕßËÒ¦ÞÏÙÚÕßÚÎÝÇÊØ¦ÔËÏÇÝÚÇ
ÁÑÇÔËÄÒÇÔÇÌÇÔÚ¦àÕßÔÇÑÃÔÎÚÇÑÇÏ
ÖÇÍÜÓÁÔÇËÔ×ßÖÄÑÜÌÇÑßØÏÇØÞËÃ
ÕÞÒÕÈÕÂÑÇÏÇÔÎÙßÞÃÇÍÏÇÚÕÖ×ÝÛÇ
ËÃÔÇÏÚÕÓÁÒÒÕÔÇÂÚÇÔÑÇÒ¦ÓÁÙÇÙË
ÇßÚÂÚÎÔÖÇÆÙÎÔÇÑ¦ÔÕßÓËÙÚØÕÌÂ
ÖØÕÝÚÇÓÁÙÇÔÇÑ¦ÔÕßÓËÇßÚÕÑØÏÚÏÑÂÑÇÏÔÇËÖÇÔÁÒÛÕßÓËÓËÕßÙÃÇÓË
ÚÇÖËÏÔÁÝÑÇÏËÏÒÏÑØÏÔÂÝÇÐÃËÝÍÏÇÚÕÔ
ÚÄÖÕÚÕÔ¦ÔÛØÜÖÕÍÏÇÚÏÝÚÁÞÔËÝÑÇÏ
ÚÕÔÖÕÒÏÚÏÙÓÄ

ΜΑΡΙΑ ΛΟΪΖΙΔΟΥ
É{~Ñ³{~ÌØ
–Είναι ο καιρός να δούμε διαφορετικά τη σχέση ψηφιακής τεχνολογίας
και Τέχνης;
¶ÉÎÌÏÇÑÂÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÇÖÕÚËÒËÃ
ÇÖÄÚÎÓÏÇÓÁÙÕÔÁÑÌØÇÙÎÝÙÚÎÚÁÞÔÎÑÇÏÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎËØÍÇÒËÃÕËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝ¥ÝÓÁÙÕÔÁÑÌØÇÙÎÝÙÚÎ
ÚÁÞÔÎÇÖÄÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß»ÇÖÕÊÃÊËÏÁØÍÇËÐÇÏØËÚÏÑÂÝÊÆÔÇÓÎÝÑÇÏÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÂÝÌÄØÚÏÙÎÝ¥ÝËØÍÇÒËÃÕ
ËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÎÖØÇÑÚÏÑÂÇßÚÂÙÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙËÇÖÄÚÇÓÁÙÇÚÕßÕÆÇÏ×ÔÇÚÎÉÎÌÏÇÑÂËÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÑÇÏÚÎÔ
ÁÔÇØÐÎÚÎÝËÖÕÞÂÝÚÎÝÖÒÎØÕÌÕØÃÇÝ
ÞØÂÙÎÚÎÝÉÎÌÏÇÑÂÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝ
ÚÎÔÖËØÃÕÊÕÚÕßËÍÑÒËÏÙÓÕÆÒËÏÚÕßØÍËÃÖØÜÚÃÙÚÜÝÜÝÓÁÙÕËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝ
ÑÇÏÑÇÚÇÍØÇÌÂÝÊØ¦ÙËÜÔËÑÛÁÙËÜÔ
ÁÔÇËÃÊÕÝÇØÞËÏÕÛÁÚÎÙÎÝÖØÇÍÓ¦ÚÜÔ
ÖÕßÓÇÝÊÃÔËÚÇÏÎËßÑÇÏØÃÇÔÇÇÔÇàÎÚÂÙÕßÓËËÑÚÄÝÖÒÇÏÙÃÕßÔÊßÔÇÓ×ÔËÏ
ÚÎÔÏÙÚÕØÏÑÄÚÎÚÇÚÜÔÙßÓÈ¦ÔÚÜÔÞÜØÃÝÔÇÇÔÚÏÑÇÛÏÙÚ¦ÚÎÔÊØ¦ÙÎ
–Πώς ο εγκλεισμός πυροδοτεί νέες
ιδέες ή αναδιαμορφώνει παλαιές ιδέες; Ενισχύεται άραγε η εντοπιότητα;
¶§ÁËÝÖØÕÚ¦ÙËÏÝÊËÔËÃÓÇÙÚËÇÑÄÓÎ
ÙËÛÁÙÎÔÇÇÐÏÕÒÕÍÂÙÕßÓËÇÁÒËÍÇ

Από την ομαδική Ó~ÚÉit.iÐÉ{É{Ø=o¨Ñ×{~ÊØu³iØÝ¦²-__ ¨o³È(ÑÑo{³i
ÛÈ~ÑÒ¨iV2²x²_X
ÄÚÏÇÑØÕÈÇÚÕÆÓËÙÚÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏ¦ÓÇÝ
ÔÇÙßÔÚÎØÂÙÕßÓËÚÕËÃÊÕÝÓÏÇÝÑÕÏÔÄÚÎÚÇÝÎÕÖÕÃÇÈØÃÙÑËÚÇÏËßÔÕßÞÏÙÓÁÔÎÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÚÎÝ
ÊØ¦ÙÎÝ©ËÍÑÒËÏÙÓÄÝÖßØÕÊÕÚËÃÚÎ
ÊÏËÑÊÃÑÎÙÎÚÎÝËÒËßÛËØÃÇÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÑÇÏÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÔÇ
ÓÖÕØÕÆÔÔÇÁÞÕßÔÚÎÔÇÑØÏÈÂÚÕßÝ
ÛÁÙÎÑÇÏÔÇÇÔÚÏÙÚÁÑÕÔÚÇÏÙÚÎÈÕÆÒÎÙÎÓÏÇÝËÖÏÈËÈÒÎÓÁÔÎÝÇÔ¦ÍÑÎÝÖÕß
ÇÑØÜÚÎØÏ¦àËÏÖØÜÚÃÙÚÜÝÚÎÔÖÇØÇÚÂØÎÙÎÚÕß¦ÒÒÕßÂÓËØÇÑÇÓÃÇËÏÑÄÔÇÊËÔËÃÔÇÏÇßÚÄÞÛÜÔÏÊÏÄÚÎÚÇ
ÚÕßÔÚÄÖÏÕßÁÞËÏÐËÖËØÇÙÚËÃÇÑØÏÈ×Ý
ÓÁÙÇÇÖÄÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÎÝÉÎÌÏÇÑÂÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝ´ÞÕßÓËÔÇÑ¦ÔÕßÓË
ÓËËÏÑÄÔËÝÖÕßÇÔÂÑÕßÔÙËÄÒÕßÝÑÇÏ
ÖÕßÙËÑÇÓÏ¦ÖËØÃÖÚÜÙÎÊËÔÇÔÚÏÑÇÛÏÙÚÕÆÔÚÎÙßÍÑÃÔÎÙÎÎÕÖÕÃÇÕØÃàËÚÇÏÇÖÄÚÎÔÇÔÇÓËÚÇÐÆÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔ
ÑÇÏÖØÇÍÓ¦ÚÜÔÛÁÙÎ

ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΤΟΥΜΠΟΥΡΗΣ
É{~Ñ³{~ÌØVÈ³{³ÊØ³È
Ù{ÑÙ{~³ÈÑ~Ö¨Ì³ÇÉ~³w-X>²>w
©>²º¦>²_XRF
–Είναι ο καιρός να δούμε διαφορετικά τη σχέση ψηφιακής τεχνολογίας
και Τέχνης;
¶VUSPULÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÓËÚÇÈ¦ÒÒËÚÇÏÑÇÏÔÇËÐËÒÃÙÙËÚÇÏ
ÙßÔËÞ×ÝÇÖÄÚÕßÝÞØÂÙÚËÝÚÎÝÜÝÓÃÇ
ËÔÊßÔ¦ÓËÏÓÁÛÕÊÕÝÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎÝ
ÓËÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÓÇÝÄÖÜÝÇßÚÄÊÎÓÏÕßØÍËÃÚÇÏÑÇÏÖØÕÙÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÇÖÄ
Ú'Ñ¦ÛËÞØÂÙÚ'©ÏÇÔ¦ÍÑËÝÑÇÏÚÇ
ËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇÚÜÔÞØÎÙÚ×ÔÚÜÔÛËÇÚ×ÔÚÜÔÇÔÇÍÔÜÙÚ×ÔÚÜÔÑÇÒÒÏ-

ÚËÞÔ×ÔÇÔÇÊÏÇÓÕØÌ×ÔÕÔÚÇÏÑÇÏÕØÃàÕßÔÙßÔËÞ×ÝËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÁÝÓËÛÄÊÕßÝ
ÛÁÇÙÎÝÖØÄÙÒÎÉÎÝÑÇÏÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝ
ÚÎÝÚÁÞÔÎÝ
–Πώς ο εγκλεισμός πυροδοτεί νέες
ιδέες ή αναδιαμορφώνει παλαιές ιδέες; Ενισχύεται άραγε η εντοπιότητα;
¶ÖÇØÇÚÂØÎÙÎÑÇÏÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇ
ÑÇÚÇÔÄÎÙÎÝÚÜÔÖØÕÙÜÖÏÑ×ÔÑÇÏÙßÒÒÕÍÏÑ×ÔÓÇÝÇÔÇÍÑ×ÔÑÇÏËÔÊÏÇÌËØÄÔÚÜÔÖØÕÑÇÒËÃÚÎÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎÓË
ÚÏÝÏÊÁËÝÖØÕÛÁÙËÏÝÑÇÏÙÚÄÞÕßÝÓÇÝ
©ËÍÑÒËÏÙÓÄÝÇÖÕÚËÒËÃÓÃÇÇÑÄÓÎÙÆÓÈÇÙÎÓÁÙÜÚÎÝÕÖÕÃÇÝÑÇÒÕÆÓÇÙÚËÔÇ
ÇÖÕÑÚÂÙÕßÓËÙßÔËÏÊÎÚÂÙÚ¦ÙÎÇÚÕÓÏÑ¦ÑÇÏÙßÒÒÕÍÏÑ¦ÓÁÙÜÇßÚÂÝÚÎÝÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎÝÔÇÖÄÑËÏÚÇÏÙËËÓ¦Ý
ÔÇËÖÏÒÁÐÕßÓËÚÕÔÈÇÛÓÄÙÆÔÊËÙÂÝ
ÓÇÝÓËÚÕÚÕÖÃÕÑÇÏÚÇÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÚÕßÙËÍËÜÍØÇÌÏÑÄÂÑÇÏËÔÔÕÏÕÒÕÍÏÑÄËÖÃÖËÊÕ

* Το διαδικτυακό πρότζεκτ And oh those
eyes that were data-saturated (D-S) είναι
μια πρωτοβουλία του εικαστικού Λεόντιου
Τουμπουρή και του Πολιτιστικού Τμήματος
της Ύπατης Αρμοστείας της Κύπρου στο
Ηνωμένο Βασίλειο. Στηρίζεται από τις
Πολιτιστικές Υπηρεσίες – ΥΠΠΑΝ και τον
Σύνδεσμο Εικαστικών Καλλιτεχνών Κύπρου
(ΕΙ.ΚΑ).

ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ
É{~Ñ³{~ÌØ
–Είναι ο καιρός να δούμε διαφορετικά τη σχέση ψηφιακής τεχνολογίας
και Τέχνης;

¶ÃÍÕßØÇÎÉÎÌÏÇÑÂÚËÞÔÕÒÕÍÃÇ
ÁÞËÏËÏÙÈ¦ÒËÏÍÏÇÚÇÑÇÒ¦ÙÚÎàÜÂÓÇÝ
ÄÖÜÝÑÇÏÙÚÎÔÚÁÞÔÎÃÚËÚÕÛÁÒÕßÓË
ËÃÚËÄÞÏÊËÔÓÖÕØÕÆÓËÔÇÇØÔÎÛÕÆÓË
ÇßÚÂÚÎÙÞÁÙÎ©Ï¦ÔÛØÜÖÕÏÇßÚÁÝ
ÚÎÝÓÁØËÝÚÎÝÖÕÒÏÕØÑÃÇÝÑÒËÃÙÚÎÑÇÔ
ÙÚÇÙÖÃÚÏÇÚÕßÝÑÇÏÍÏÇÔÇÊØÇÖËÚËÆÙÕßÔÑÒËÃÙÚÎÑÇÔÇÑÄÓÇÖÏÕÖÕÒÆÙÚÇ
ÑÕÓÖÏÕÆÚËØÚÕßÝ¶ÙÇÔÁÐÕÊÕÑÏÔÊÆÔÕß" ¦ÖÕÏÕÏÇÖÄÓÇÝÒÄÍÜÎÒÏÑÃÇÝÑÇÏ
ÙÞËÊÄÔÇÔÇÒÌ¦ÈÎÚÕÏÙÚÎÔÉÎÌÏÇÑÂ
ÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÇÔÂÓÖÕØÕÏÙÚÁÑÕÔÚÇÏÓË
ÊÁÕÝÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÇÛÇßÓÇÚÕßØÍ¦ÑÕßÓÖÕÆÛÑÏÇÖÕßÇÔÕÃÍÕßÔÖÆÒËÝÙÚÎÔ
¦ÈßÙÙÕÂÙÚÕÔÖÇØ¦ÊËÏÙÕØÁÖËÏ
ÇÖÒ×ÝÔÇËÖÏÒÁÐËÏÝ¡ÖÕØËÃÝÄÓÜÝ
ÔÇËÖÏÒÁÐËÏÝËÒËÆÛËØÇ"Ê×ÍËÔÔÏÕÆÔÚÇÏÊÏ¦ÌÕØÇËØÜÚÂÓÇÚÇ!ÕÏÕÝÑØÆÈËÚÇÏÖÃÙÜÇÖÄÚÇÑÕßÓÖÕÆÛÑÏÇ"¬Ç
ÑÇÛÕÊÎÍËÃ"¡ËÖÕÏÕÙÚÄÞÕÑÇÏÙËÖÏÕ
ÈÇÛÓÄÖÇØËÓÈÇÃÔËÏ"×ÝÖØÕÌßÒ¦ÙÙËÚÇÏÚÕÊÏÑÄÙÕßÖØÜÚÕÍËÔÁÝßÒÏÑÄ"
ÍÕÎÚËÃÇÚÎÝÇÌÂÝÚÎÝÞËÏØÕÖÕÃÎÚÎÝ
ÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝ"ÕÆÖ¦ËÏËÑËÃÔÎÎÇÔËÃÖÜÚÎÞÇØ¦ÚÕßÖÕÏËÃÔÕÓÕØÌÏ¦ÇÖÄÚÕ
ÚÃÖÕÚÇ"ÔÚÏÙÚÇÛÓÃàËÚÇÏ" ÏËÑËÃÔÕÚÕ
ÙÖÇØÇÞÚÏÑÄÈÆÛÏÙÓÇÚÎÝÍÁÔÔÇÝÙÚÕ
ÙÎÓËÃÕÓÎÊÁÔÚÎÔ×ØÇÚÕßÒßÑÄÌÜÚÕÝÖÕÆÖ¦ËÏ"¡ÖÕØËÃÔÇßÖ¦ØÐËÏÊÎÓÏÕßØÍÃÇÙËÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÇÔËÒËßÛËØÃÇÝ"
¿ÒÇÇßÚ¦ÇÔÇÓÁÔÕßÔÔÇÇÖÇÔÚÎÛÕÆÔ
¿ÖÜÝÑÇÏÔÇÁÞËÏÇÔÇÓÌÃÈÕÒÇÎÉÎÌÏÇÑÂÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÁÞËÏØÄÒÕØÕÙÕÞÂ
ÄÓÜÝÜÝËØÍÇÒËÃÕÞØÂÙÎÝÑÇÏÓÄÔÕ
ÏÇÔÇÓÎàËÏÚÎàÜÂÓÇÝËØÂÓÎÔÓÇÝ
¬ÕÃÊÏÕÑÇÏÙÚÎÔÚÁÞÔÎ¿ÞÏÚÁÞÔÎÍÏÇ
ÚÎÔÚÁÞÔÎ
–Πώς ο εγκλεισμός πυροδοτεί νέες
ιδέες ή αναδιαμορφώνει παλαιές ιδέες; Ενισχύεται άραγε η εντοπιότητα;
¶ ÇÏÚ×ØÇ"¬×ØÇÖÕßÞ¦ÙÇÓËÚÏÝ
ÈËÈÇÏÄÚÎÚÁÝÓÇÝËÍÑÒÜÈÏÙÓÁÔÕÏÚÏÑ¦ÔÕßÓË"Ô×ÖÏÕÝËÔÜÖÃÜ¡ËÚÕÔÁÔÇ
ËÇßÚÄÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÕÔÁÚËØÕËÇßÚÄÔÇ
ÛÁÚËÏÇÑÇÚ¦ÖÇßÙÚÇËØÜÚÂÓÇÚÇÇÔÇàÎÚ×ÔÚÇÝÁÔÇÔÑÕÏÔÄÚÄÖÕÑÇÚÇÍÜÍÂÝ
´ÚÙÏÈÃÜÙÇÚÕÔËÍÑÒËÏÙÓÄÙÇÔÁÔÇÖËÊÃÕÓ¦ÞÎÝÓËÌÃÒÏÇÖßØ¦ÖÕßÁÖËÌÚÇÔ
ÑÇÚÇÏÍÏÙÚÏÑ¦ÃÔÇÏÑÏÇßÚÂÓÏÇËÙÜÚËØÏÑÂËÔÚÕÖÏÄÚÎÚÇØÏÔÖØÕÒ¦ÈËÏÔÇ
ÇÖÇÔÚÂÙËÏÕÁÔÇÝÕ¦ÒÒÕÝÇÓËÃÒÏÑÚÇ
ÚÕÔÈÕÓÈ¦ØÊÏàËÓËÇÈßÙÙÇÒÁÇÍÏÇÚÃ
ÖÕßÁÓËÔÇÔÓËÚÁÜØÇØÜÚÂÓÇÚÇÕßÙÏ×ÊÎÍÏÇÚÎàÜÂÍÏÇÚÎÔÚÁÞÔÎÍÏÇ
ÚÏÝÈÇÙÏÑÁÝÓÇÝÇØÞÁÝÍÏÇÚÕÔÄÎÓÇ
¬×ØÇÖÕßÓËÚÕÔËÍÑÒËÏÙÓÄÁÖØËÖË
ÔÇÑØÇÚÂÙÕßÓËÇÖÕÙÚ¦ÙËÏÝÇßÚÕÃÖ¦ÒËßÇÔÔÇÙßÔÇÔÚÎÛÕÆÔÃÔÇÏÑÏÇßÚÄ
ÁÔÇÇÖÄÚÇÖÇØ¦ÊÕÐÇ¡ÁÙÇÙËÇßÚÂ
ÚÎÞÇÕÚÏÑÂËÔÚØÕÖÃÇÇßÚÕÃÓ¦ÞÕÔÚÇÔ
ÓÁÞØÏÚËÒÏÑÂÝÖÚ×ÙËÜÝ ¦ÖÕÚËÚÇÖßØÕÓÇÞÏÑ¦ÙÚÁØËÉÇÔÖÁÓËÏÔÇÔÙÏÜÖÎÒÕÃÓËÈÒÁÓÓÇÇÖÒÇÔÁÝÙÚÕÔÕßØÇÔÄ
ÃÌÔÎÝÊÏÇÖÃÙÚÜÙÇÔÖÜÝÎÌÆÙÎÍÆØÜÙßÔÁÞÏàËÇÔËÖÎØÁÇÙÚÎÚÕÔÑÆÑÒÕ
ÚÎÝ¦ÔÕÏÐÎÇÔÛÕÆÙËÚÇÚØÏÇÔÚ¦ÌßÒÒÇÓÕÙÞÕÈÕÒÕÆÙÇÔÚÇÖÕßÒÏ¦ÑËÒÇÎÊÕÆÙÇÔÕÏÖËÚÇÒÕÆÊËÝÌÚËØÕÆÍÏàÇÔ
ÇÔÁÓËÒÇÕÂÒÏÕÝÁÒÇÓÖËÚÕÌËÍÍ¦ØÏ
ÔßÞÚÕÖËØÖÇÚÕÆÙË¡ÄÔÕËÓËÃÝÇÖÕßÙÏ¦àÇÓË´ÑÖÚÜÚÕÏÚÕßÇØÇÊËÃÙÕßÎ
ÌÆÙÎÓÇÝÇÖÁÈÇÒË¶ÃÙÜÝÍÏÇÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈÕßÓËÚÎÔÑÕÏÔÂÓÇÝËÔÚÕÖÏÄÚÎÚÇ
ÚÁÞÔÎÁÖËÚÇÏËÒÖÃàÜÇÔÛÕÌÕØÕÆÙÇÙËÓÏÇÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÑÇÔÕÔÏÑÄÚÎÚÇ
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Διαδικτυακή διέξοδος για εικαστική δημιουργία
Στην «Κ» μίλησαν για τη συμμετοχή τους οι δημιουργοί της πλατφόρμας ACEY Europe στο Platforms Project Net 2020
Της ΛΟΥΙΖΑΣ ΛΟΥΗ

Το Platforms 7YVQLJ[5,;ËÃÔÇÏÎËÚÂÙÏÇÏËÛÔÂÝ´ÑÛËÙÎÖÕßÊÏÕØÍÇÔ×ÔËÚÇÏÙÚÎÔÛÂÔÇÓËÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕ
ÚÎÔÇÖÄÑÕÏÔÕÆÇÔÇàÂÚÎÙÎÒÆÙËÜÔ
ÙËÙÆÍÞØÕÔÇËÏÑÇÙÚÏÑ¦ËØÜÚÂÓÇÚÇ
ÑÇÏÚÎÔËÔÊËÏÑÚÏÑÂÞÇØÚÕÍØ¦ÌÎÙÎ
ÚÎÝËÏÑÇÙÚÏÑÂÝÊØ¦ÙÎÝÄÖÜÝÇßÚÂÖÇØ¦ÍËÚÇÏÙÂÓËØÇÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÕÓÇÊÏÑ×ÔÖØÜÚÕÈÕßÒÏ×ÔÔÁÜÔ
ÑÇÒÒÏÚËÞÔ×ÔÙÚÕÊÏËÛÔÁÝÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÎÝ¬ÁÞÔÎÝ¢ÁÚÕÝÎÖÒÇÚÌÄØÓÇ(*,@,\YVWLÛÇÙßÓÓËÚ¦ÙÞËÏ
ÙÚÎÏËÛÔÂ´ÑÛËÙÎÓËÚÕ7YVQLJ[
/LH]`3V]L®ÖÕßÙßÓÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÁØÍÇÒÒÇÊÏÚ×ÔÑÇÏ ßÖØÃÜÔ
ÑÇÒÒÏÚËÞÔ×ÔÚÎÔ ®ÓÃÒÎÙÇÔÍÏÇ
ÚÎÙßÓÓËÚÕÞÂÚÕßÝÕÏÊÎÓÏÕßØÍÕÃ
ÑÇÏÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÚÎÝÖÒÇÚÌÄØÓÇÝ
(*,@,\YVWLÖÕßÛÇÒ¦ÈÕßÔÓÁØÕÝÙÚÎÔÁÑÛËÙÎ
©ÊÎÓÏÕßØÍÄÝÚÎÝÖÒÇÚÌÄØÓÇÝ
(*,@,\YVWLÏ×ØÍÕÝ¬ÇÐÏÇØÞÄÖÕßÒÕÝÓÇàÃÚÎÔÏÙÚÕØÏÑÄÚÁÞÔÎÝ
¦ÌÔÎ§ÏÑÂÚÇÕÏÕÖÕÃÕÏÁÑÇÔÇÔ
ÇÖÄÑÕÏÔÕÆÚÎÔËÖÏÓÁÒËÏÇÚÎÝÁÑÛËÙÎÝËÃÖÇÔÄÚÏÎÁÑÛËÙÎ/LH]`
3V]L®ÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏÌÁÚÕÝÙÚÕ
7SH[MVYTZ7YVQLJ[5,;ÑÇÏÒÄÍÜÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÚÕß*V]PK ÊÏÕØÍÇÔ×ÔËÚÇÏÊÏÇÊÏÑÚßÇÑ¦¬ÕÑÕÏÔÄ
ÛÇÓÖÕØËÃÁÚÙÏÔÇÖËØÏÎÍÎÛËÃÙÚÎÔ
ÁÑÛËÙÎÇÖÄÚÎÔÇÙÌ¦ÒËÏÇÚÕßÙÖÏÚÏÕÆÚÕßÚÕÉÎÌÏÇÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔ
ÚÎÝÁÑÛËÙÎÝÕÏËÖÏÙÑÁÖÚËÝÛÇÓÖÕØÕÆÔÔÇÊÕßÔÇÚÓÕÙÌÇÏØÏÑ¦ÁØÍÇ
ÚÎÝßÊÕÑÃÇÝ ÆØÑÕßÁØÍÇÓÏÑÚÂÝ
ÚËÞÔÏÑÂÝÚÜÔÖÆØÕßÍÇÛÕÆÑÇÏ
ÔÚ×ÔÎ¬àÏÇØØÃÊÎÁØÍÇÇÖÄÚÎÔ
ÚËÒËßÚÇÃÇÇÚÕÓÏÑÂÁÑÛËÙÎÙÚÕ ÁÔÚØÕÆÍÞØÕÔÎÝ¬ÁÞÔÎÝÏ¦ÚÕÖÕÝ
ÚÕß7(:/0(:ÑÇÏÊÆÕÖÕÏÎÚÏÑ¦ÁØÍÇ]PKLVHUPTH[PVUÚÕßÏ×ØÍÕß
¬ÇÐÏÇØÞÄÖÕßÒÕßÙËÖÕÃÎÙÎÚÎÝ
¦ÌÔÎÝ§ÏÑÂÚÇ ÁÔÚØÕÚÕßËÖÏ-

Κέντρο του επιμελητικού
μας ενδιαφέροντος είναι
η σχέση κοινωνίας και
τέχνης και η σημασία
της εικαστικής πειραματικής δράσης σε διάλογο
με το κοινό είπαν η Δάφνη Νικήτα και ο Γιώργος
Ταξιαρχόπουλος.
ÓËÒÎÚÏÑÕÆÓÇÝËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕÝËÃÔÇÏ
ÎÙÞÁÙÎÑÕÏÔÜÔÃÇÝÑÇÏÚÁÞÔÎÝÑÇÏ
ÎÙÎÓÇÙÃÇÚÎÝËÏÑÇÙÚÏÑÂÝÖËÏØÇÓÇÚÏÑÂÝÊØ¦ÙÎÝÙËÊÏ¦ÒÕÍÕÓËÚÕ
ÑÕÏÔÄ®ÇÔÁÌËØÇÔ
ÖÃÙÎÝÕÏÊÆÕËÖÏÓËÒÎÚÁÝËÐÂÍÎÙÇÔÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇ
ÚÎÝÁÑÛËÙÎÝ/LH]`3V]L®ÖÜÝ
ÙÚÏÝÙßàÎÚÂÙËÏÝÓÇÝÍÏÇÔÇÈØÕÆÓËÑÇÏÔÕÆØÍÏËÝÊÏËÐÄÊÕßÝÍÏÇËÏÑÇÙÚÏÑÂÊÎÓÏÕßØÍÃÇÑÇÏÚÎÔÖØÕÈÕÒÂ
ÚÎÝÙÚÕÑÕÏÔÄÇÖÕÌÇÙÃÙÇÓËÔÇÚÎ
ÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏÂÙÕßÓËÍÏÇÔÇÁÞÕßÓË
ÁÔÇÔËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÄÞ×ØÕÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÝÊØ¦ÙÎÝßÚÄÊËÔÂÚÇÔÊÆÙÑÕÒÕÍÏÇÚÃÓÕÏØÇàÄÓÇÙÚËÑÕÏÔÁÝÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÁÝÇÐÃËÝÑÇÏËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇ®

Ψηφιακές εκθέσεις και έργα
ÆØÏÇÊÏ¦ÙÚÇÙÎÖÕßÁÞÕßÔÖ¦ØËÏ
ÚÇËÏÑÇÙÚÏÑ¦ÊØ×ÓËÔÇÓËÇÌÕØÓÂ
ÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÇÔ¦
ÚÕÖÇÍÑÄÙÓÏÕËÃÔÇÏÄÚÏÖÕÒÒÁÝËÑÛÁÙËÏÝÖÒÁÕÔÍÃÔÕÔÚÇÏÊÏÇÊÏÑÚßÇÑ¦ÑÇÏ
ÍÏ»ÇßÚÄÚÕÛÁÓÇÇÔÁÌËØÇÔÎ¦ÌÔÎ
§ÏÑÂÚÇÑÇÏÕÏ×ØÍÕÝ¬ÇÐÏÇØÞÄÖÕßÒÕÝËÔËÃÔÇÏÎÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÖÕß
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚÇÏÚÕÊÏÇÊÃÑÚßÕËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑ¦©ÏÊßÔÇÚÄÚÎÚÁÝÚÕßÓÇÝ
ÈÕÎÛÕÆÔÔÇÊÏÇÊ×ÙÕßÓËÚÕÁØÍÕ

«Carry me home», Pashias.
«Μαύρη $Ð¨ÓÜÑuÑÌ³¿xX_
>x>²xVÛÒ×i {~Ê³Ñ~Ñ{{¨oØ0ÑÂ{¨TÌÈÜØ

«Lifenet», «Is this the life we really
À>²u~Ñ{t/v_v_uV ÈÙÖ¨~È
Κοινή ÙÈÜÉ{ÒÑÌ³å³i
0Ç{Ñ¨¨ËÙi~Ñ{.Ö¨åoÑÚÖÚÑÑ¨È{Ñ³ÉË³×Ú{Ì¨³Ó³¨.ÖoT¨iØ0ÓTiÛ{Ò³Ø
ÚÁÞÔÎÝÑÇÏÔÇÖØÕÜÛÂÙÕßÓËÚÕßÝ
ÊÎÓÏÕßØÍÕÆÝÚÕßßÞÂÈËÈÇÃÜÝ
ÄÒÜÔÓÇÝËÃÔÇÏÙÆÔÚÕÓÇÔÇÓÖÕØÁÙÕßÓËÔÇßÖ¦ØÐÕßÓËÑÇÏÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÓËÞÜØÃÝÇÖÕÙÚ¦ÙËÏÝ
ÇÙÌÇÒËÃÇÝÑÇÏÖËØÏÕØÏÙÓÕÆÝ¬Õ
ÊÏÇÊÃÑÚßÕÛÇÙßÔËÞÃÙËÏÄÓÜÝÔÇ
ßÖ¦ØÞËÏÜÝÁÔÇÝÙÎÓÇÔÚÏÑÄÝÚÄÖÕÝ
ÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÝÑÇÏËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÚÜÔ
ÇÔÛØ×ÖÜÔ®
©ÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝ7HZOPHZÛÇÒ¦ÈËÏ
ÓÁØÕÝÙÚÎÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÂÁÑÛËÙÎÓÁÙÜÚÎÝÖÒÇÚÌÄØÓÇÝÓËÚØÃÇÁØÍÇ

ÁÔÇÊÏÙÊÏ¦ÙÚÇÚÕÌÜÚÕÍØÇÌÏÑÄÁØÍÕÚÎÔÇÖËÏÑÄÔÏÙÎËÔÄÝÚØÏÙÊÏ¦ÙÚÇÚÕßÍÒßÖÚÕÆÑÇÏÓÃÇÑÏÔÕÆÓËÔÎ
ËÏÑÄÔÇÙËÈÃÔÚËÕÇÖÄÚÎÔÖØÄÙÌÇÚÎÇÚÕÓÏÑÂÚÕßÁÑÛËÙÎ*HYY`TL
OVTL®ÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÙÑËÖÚÏÑÄ
ÊØ¦ÙÎÝÓÕßÎÇÔÛØ×ÖÏÔÎÌÏÍÕÆØÇÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏÙÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇººÚËÞÔÎÚÂÝ»»ÙÚÂØÏÐÎÝÓÏÇÝÑÕÏÔÂÝÕØÕÌÂÝÙËÙÆÓÖØÇÐÎÓËÁÔÇ
ÙÆÔÕÒÕÇÚÄÓÜÔ®ÖÏÖØÄÙÛËÚÇÕ
7HZOPHZÇÔÁÌËØËÍÏÇÚÇÑÇÏÔÕÆØÍÏÇ
ÊËÊÕÓÁÔÇÖÕßËÖÏÑØÇÚÕÆÔÒÄÍÜ

ÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÊÏÇÃÚËØÇÙÚÎÚÁÞÔÎÚÕßWLYMVYTHUJLÎÙßÔÆÖÇØÐÎÚÕßËÏÑÇÙÚÏÑÕÆÓËÚÕÑÕÏÔÄÙÚÕÔ
ÃÊÏÕÞ×ØÕÑÇÏÞØÄÔÕÇÖÕÚËÒËÃÓÃÇ
ÇÖÄÚÏÝÇÖÇØÇÃÚÎÚËÝÙßÔÛÂÑËÝÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝËÖÏÞËÏØ×ÔÚÇÝÙßÞÔ¦ÚÎ
ÙÜÓÇÚÏÑÂÑÇÏÖÔËßÓÇÚÏÑÂËÑÓÎÊÁÔÏÙÎÚÎÝÇÖÄÙÚÇÙÎÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕßÝ
ÛËÇÚÁÝÆÓÌÜÔÇÄÓÜÝÓËÚÇÔÁÇ
ÊËÊÕÓÁÔÇÊÏÇÚÂØÎÙÎÝÚÎÝÇÚÕÓÏÑÂÝ
ÑÇÏÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÎßÖÕÞØËÜÚÏÑÂÇÖÕÙÚÇÙÏÕÖÕÃÎÙÎÑÇÏÎ
ÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÂÊÏ¦ÊÕÙÎÚÎÝÚÁÞÔÎÝ
ÖØÁÖËÏÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÏÙÚËÃÇÖÄÚÕÔ
ÊÎÓÏÕßØÍÄÜÝÓÃÇËßÑÇÏØÃÇËÆØËÙÎÝ
ËÔÇÒÒÇÑÚÏÑ×ÔÓÁÙÜÔÁÑÌØÇÙÎÝ®
ËÏÑÇÙÚÏÑÄÝßÊÕÑÃÇ ÆØÑÕß
ÛÇÙßÓÓËÚÁÞËÏÓËËÏÑÄÔËÝÇÖÄÚØÃÇ
ÁØÍÇËÍÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝ!ÚÕ3PMLUL[®
ÚÕ0Z[OPZ[OLSPML^LYLHSS`^HU[&®
ÑÇÏÚÕ;OLOVWL®¡ÃÒÎÙËÍÏÇÚÎ
ÊÕßÒËÏ¦ÚÎÝÙËÙÞÁÙÎÓËÚÕÔÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÄ ÊÏ¦ÒÕÍÕ ÚÕß /LH]`
3V]L®! ÇÛÕØÏÙÚÏÑÄØÄÒÕÑÇÏÙÚÇ
ÚØÃÇÁØÍÇÓÕßÊÏÇÊØÇÓÇÚÃàËÏÎÑÒÜÙÚÂÖÕßËÖËÔËØÍËÃÜÝÁÔÇËÃÊÕÝÍØÇÌÂÝ4ËÇÖÇÙÞÕÒËÃÎÊÁÇÚÎÝÜÂÝÚÕ§ÂÓÇÚÎÝÜÂÝÄÖÜÝËÖÃÙÎÝ
ÚÕ¢ÜÝÑÇÏÎÑÏ¦ ÕÏÔÄÝÙÚÄÞÕÝ
Ú×ØÇÙÚÏÝ×ØËÝÚÕßËÍÑÒËÏÙÓÕÆ
ËÃÔÇÏÔÇÖØÕÈÒÎÓÇÚÃÙÕßÔÑÇÏÔÇ
Ê×ÙÕßÔÓÏÇÔÄÚÇÇÏÙÏÕÊÕÐÃÇÝÙÎÑ×ÔÕÔÚÇÝÚÕÊÏÑÄÚÕßÝÈ¦ØÕÝÇÍ¦ÖÎÝ®/LH]`3V]L®®ÑÇ ÆØÑÕß
ÇÔ¦ÌËØËÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÏÝËÏÑÇÙÚÏÑÁÝ
ÖØÜÚÄÍÔÜØËÝÙßÔÛÂÑËÝ!ÔÑÇÏÕ
ÑÄÙÓÕÝÁÞËÏËÐÕÏÑËÏÜÛËÃÖÒÁÕÔÓË
ÚÕÊÏÇÊÃÑÚßÕÑÇÏÚÏÝËÏÑÄÔËÝÊËÔ
ÖÇÆËÏÔÇÖØÕÑÇÒËÃÖØÜÚÄÍÔÜØÇÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚÇÖØÕÙÜÖÏÑÂËÖÇÌÂ
ÚÕßÑÄÙÓÕßÓËÚÇÁØÍÇÚÁÞÔÎÝÊËÔ
ÇÔÚÏÑÇÛÃÙÚÇÚÇÏÓËÚÎÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÂ
ÖØÕÈÕÒÂ¥ÙÚÄÙÕÚ×ØÇÒÄÍÜÖÇÔÊÎÓÃÇÝÚÕÊÏÇÊÃÑÚßÕÊÃÔËÏÓÏÇÑÇÒÂËßÑÇÏØÃÇÚÄÙÕÙÚÕÔÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎ
ÄÙÕÑÇÏÙÚÕÔÑÄÙÓÕ©ÓËÔÑÇÒÒÏ-

ÚÁÞÔÎÝÏÑÇÔÕÖÕÏËÃÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÍÏÇ
ÊÎÓÏÕßØÍÃÇÑÇÏËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÕÊË
ÑÄÙÓÕÝÍÃÔËÚÇÏÙßÓÓÁÚÕÞÕÝÓÏÇÝ
ÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÝººËÓÖËÏØÃÇÝ»»®
©ÏËÏÑÇÙÚÏÑÕÃÔÚ×ÔÎÝ¬àÏÇØØÃÊÎÝÑÇÏÖÆØÕÝÍÇÛÕÆËÃÖÇÔÙÚÎÔ
 ®ÍÏÇÚÎÔÑÕÏÔÂÚÕßÝÊÕßÒËÏ¦!
ÚÎÔÁÑÛËÙÎÙßÓÓËÚÁÞÕßÓËÓË
ÓÏÇÑÕÏÔÂÊÕßÒËÏ¦ÚÜÔÊßÕÓÇÝÎ
ÕÖÕÃÇÁÞËÏººÍËÔÔÎÛËÃ»»ÑÇÏÛÇÖÇØÕßÙÏÇÙÚËÃÚÕÌÛÏÔÄÖÜØÕÚÕß
ÙÚÕ ÁÔÚØÕÆÍÞØÕÔÎÝ¬ÁÞÔÎÏ¦ÚÕÖÕÝÊÕßÒËÏ¦ÇßÚÂÙßÔÊß¦àËÏ
ÚÎÔÏÊÁÇÚÎÝÓÔÂÓÎÝÎÕÖÕÃÇËÃÔÇÏ
ÎÑËÔÚØÏÑÄÝ¦ÐÕÔÇÝÚÎÝÊÕßÒËÏ¦Ý
ÚÕßÖÆØÕßÓËÚÏÝÁÔÔÕÏÁÝÚÜÔÈÏÜÓ¦ÚÜÔÑÇÏÚÜÔÙßÔÇÏÙÛÎÓ¦ÚÜÔ
ÖÕßÖÎÍ¦àÕßÔÇÖÄÚÎÊÕßÒËÏ¦ÚÕß
ÔÚ×ÔÎ®ÖÏÖÒÁÕÔÇÔÇÌÁØÛÎÑÇÔ
ÙÚÕÖ×ÝÈÒÁÖÕßÔÑÇÏÈÏ×ÔÕßÔÜÝ
ÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÚÏÝËÑÛÁÙËÏÝÕÏÕÖÕÃËÝÍÃÔÕÔÚÇÏÊÏÇÊÏÑÚßÇÑ¦ÄÖÜÝÑÇÏ
ÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎ!ËßÑÇÏØÃÇÖÕß
ÊÃÔËÚÇÏÑÇÛ×ÝÑÇÏÎËÓÖËÏØÃÇÖÕß
ÇÖÕÑÚ¦Ñ¦ÖÕÏÕÝÑ¦ÛËÌÕØ¦ÖÕß
ËÖÏÙÑÁÖÚËÚÇÏÓÏÇÁÑÛËÙÎÙËÑ¦ÖÕÏÕ
ÇÔ¦ÒÕÍÕÞ×ØÕËÃÔÇÏÓÕÔÇÊÏÑÂÑÇÏ
ÙÃÍÕßØÇÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÙßÍÑØÏÛËÃ
ÓËÚÎÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÂÖØÕÈÕÒÂÁØÍÜÔ
ÑÇÏ¦ÒÒÜÔÇØÄÒÇÚÇÆÚÇÒÄÍÜÚÎÝ
ËÖÏÑÏÔÊßÔÄÚÎÚÇÝÚÜÔÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÜÔ
ÖÕßÈÏ×ÔÕßÓËÎÚËÞÔÕÒÕÍÃÇËÃÔÇÏ
ÇßÚÂÖÕßÊÏÇÙ×àËÏÑÇÏËÖÏÚØÁÖËÏ
ÔÇÙßÔËÞÃàÕßÔÔÇÚØÁÞÕßÔÑÇÔÕÔÏÑ¦Ñ¦ÖÕÏÕÏÙÎÓÇÔÚÏÑÕÃÖÇØ¦ÓËÚØÕÏ
ÚÎÝÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÝÓÇÝÖÕßÇÌÕØÕÆÔÄÒÕßÝÚÕßÝÚÕÓËÃÝÃÍÕßØÇÕÏ
ÚÁÞÔËÝÑÇÏÍËÔÏÑÄÚËØÇÛÁÓÇÚÇÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆËÃÔÇÏÓÁØÕÝÄÒÎÝÇßÚÂÝ
ÚÎÝÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÝÑÇÏÁÚÙÏÊÃÔËÚÇÏÎ
ËßÑÇÏØÃÇÙËÄÒÕßÝÄÙÕÏËÖÏÛßÓÕÆÔ
ÑÇÏÁÞÕßÔÚÎËßÑÇÏØÃÇÔÇÊÕßÔËÑÛÁÙËÏÝÇÒÒ¦ÑÇÏÔÇËÖÏÙÑËÌÚÕÆÔ
ÓÕßÙËÃÇÑÇÏ¦ÒÒÕßÝÞ×ØÕßÝÇÖÕÑÚ×ÔÚÇÝÁÚÙÏÓÏÇÊßÔÇÚÂÇÏÙÛÎÚÏÑÂËÓÖËÏØÃÇ®
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500ΛΕΞΕΙΣ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ
Του ΔΙΟΝΥΣΗ

Π. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΕ ΤΗ ΓΙΩΤΑ ΚΟΥΓΙΑΛΗ

Η ενέργεια του Ηλίου

Ε

ίναι ÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÎÇÙÚØÕÔÕÓÃÇ
ÁÞËÏÔÇËÖÏÊËÃÐËÏÓËØÏÑÁÝÇÖÄ
ÚÏÝÖÏÕÇÐÏÄÒÕÍËÝÍßÔÇÃÑËÝËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÕÏÕÖÕÃËÝÁÞÕßÔÖØÕÙÌÁØËÏÚËØ¦ÙÚÏËÝßÖÎØËÙÃËÝÙÚÎÔÇÔÛØ×ÖÏÔÎÍÔ×ÙÎÏ»ÇßÚÄÑÇÔËÃÝÇÖ»
ÄÙÕßÝÇÙÞÕÒÕÆÔÚÇÏÓËÇßÚÂÚÎÔ
ßÖÁØÕÞÎËÖÏÙÚÂÓÎÊËÔÓÖÕØËÃÔÇ
ÖÇØÇÈÒÁÉËÏÙÂÓËØÇÚÎÙßÔËÏÙÌÕØ¦ÍßÔÇÏÑ×ÔÄÖÜÝÓËÚÇÐÆÖÕÒÒ×Ô
¦ÒÒÜÔËÃÔÇÏÎ/LUYPL[[H3LH]P[[
 Î1VJLS`U)LSS 
Î=LYH9\IPU ÑÇÏÎ
4HYNHYL[)\YIPKNL  
ÇØ»ÄÒÇÇßÚ¦ÃÙÜÝÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÇÙÚØÕÔÄÓÕÝÄÒÜÔÚÜÔËÖÕÞ×Ô
ËÃÔÇÏÎÍÍÒÕÇÓËØÏÑÇÔÃÊÇËÙÃÒÏÇÁÏÔÑÇÖÄÙÑÏÔ*LJPSPH7H`UL
.HWVZJORPU   ÎÕÖÕÃÇ
ÍËÔÔÂÛÎÑËÙÇÔÙÂÓËØÇÖØÏÔÇÖÄ
ÞØÄÔÏÇÑÇÏÁÒÇÈËÚÕÊÏÊÇÑÚÕØÏÑÄÚÎÝÙËÎÒÏÑÃÇËÚ×ÔËÇßÚÄ
ÚÕÊÏÊÇÑÚÕØÏÑÄÎÁÏÔÑÇÖÄÙÑÏÔ
ÇÖÁÊËÏÐËÄÚÏ¦ÙÚØÇÙÇÔÚÕÔÒÏÕ
ÓÇÝÇÖÕÚËÒÕÆÔÚÇÏÑÇÚ¦
ÇÖÄ
ßÊØÕÍÄÔÕÑÇÏÂÒÏÕÄÚÇÔÚÎÔËÖÕÞÂËÑËÃÔÎÎÖÏÕÊÏÇÊËÊÕÓÁÔÎËÑÊÕÞÂÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÇÙßÙÚÇÚÏÑ¦ÚÕß
ÒÃÕßÂÚÇÔ ÙÃÊÎØÕÝÑÇÏ 
ßÊØÕÍÄÔÕÕÒÆÇØÍÄÚËØÇÌßÙÏÑ¦
ÇÖÕÊËÃÞÚÎÑËÄÚÏÄÔÚÜÝÚÕÖÒÎÙÏÁÙÚËØÕÙ»ËÓ¦Ý¦ÙÚØÕÇÖÕÚËÒËÃÚÇÏ
ÑßØÃÜÝÇÖÄßÊØÕÍÄÔÕ ÑÇÏ
ÂÒÏÕ ÓËÚÕßÖÄÒÕÏÖÕÇÖÄÓËØÏÑÁÝÊËÑ¦ÊËÝÇÑÄÓÎÞÎÓÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÁÚÙÏÍÏÇÖÕÏÑÏÒÃÇ
§ÇËÖÏÙÎÓ¦ÔÕßÓËËÖÃÙÎÝËÊ×
ÄÚÏÎ4HYNHYL[)\YIPKNLÖÕßÖÁÛÇÔËÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÕßÖËØÇÙÓÁÔÕß
ÓÂÔÇÂÚÇÔÎÖØ×ÚÎËÑÚÜÔÚËÙÙ¦ØÜÔÙßÍÍØÇÌÁÜÔÓÏÇÝÖËØÃÌÎÓÎÝ
ËØÍÇÙÃÇÝÚÕß ÖÕßÖËØÏÁÍØÇÌËÚÎÔÇÙÚØÏÑÂÖßØÎÔÕÙÆÔÛËÙÎÎ
ÕÖÕÃÇÕÊÂÍÎÙËÙÚÎÔÇÖÄÑÚÎÙÎÚÕß
ÈØÇÈËÃÕß§ÕÓÖÁÒ¢ßÙÏÑÂÝ 
ÇÖÄÚÕÔ>PSSPHT(-V^SLY 
 ÓÃÇÇÑÄÓÎÇÖÄÊËÏÐÎÍÏÇÚÏÝ
ÇØÔÎÚÏÑÁÝÊÏÇÑØÃÙËÏÝÖÕßßÌÃÙÚÇÔÚÇÏÕÏÍßÔÇÃÑËÝÚÎÝËÖÏÙÚÂÓÎÝÑÇÏ
ÄÞÏÓÄÔÕÒÄÍÜÚÕßÌÆÒÕßÚÕßÝ
©ÏËÑÚÏÓÂÙËÏÝÚÎÝÁÏÔÑÇÖÄÙÑÏÔÁÞÕßÔÌßÙÏÑ¦ÇÖÕÊËÏÞÛËÃËÊ×
ÑÇÏÊËÑÇËÚÃËÝÖÁØÇÍÏÇÖÁØÇÙÜÙÚÁÝÄÞÏÓÄÔÕÍÏÇÚÕÔÒÏÕÇÒÒ¦
ÑÇÏÍÏÇÚÕÔÍÇÒÇÐÃÇÓÇÝÑÇÏÍËÔÏÑÄÚËØÇÍÏÇÕÒ¦ÑËØÕÚÕÙÆÓÖÇÔÃÔÇÏÎÃÊÏÇÙÞËÊÄÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÖÕß
ËÖÏÑØÇÚÕÆÙËÙÚÇÖØ×ÚÇÒËÖÚ¦ÚÎÝ
ÆÖÇØÐÎÝÚÕßÙÆÓÖÇÔÚÕÝÖØÏÔÇÖÄ
ÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÞØÄÔÏÇÄÚÇÔ
ÚÕÙÆÓÖÇÔÓËÚËÚØ¦ÖÎÙ»ÁÔÇÔÚËØ¦ÙÚÏÕÛËØÓÕÖßØÎÔÏÑÄÇÔÚÏÊØÇÙÚÂØÇ¡ÁÙÇÙÚÇÖØ×ÚÇÒËÖÚ¦ÚÎÝ
ÆÖÇØÐÂÝÚÕßÇÖÄÚÕßÊØÕÍÄÔÕÖÕß

Η Γιώτα Κούγιαλη γεννήθηκε στο
Προμύρι Μαγνησίας και ζει στον
Βόλο. Εργάστηκε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ως υπεύθυνη για την πρακτική άσκηση των
φοιτητών του ΤΠΕ και ως συνεργάτις του Εργαστηρίου Λόγου και
Πολιτισμού. Είναι ιδρυτικό μέλος
και αντιπρόεδρος του Κέντρου
Βιβλίου Μαγνησιωτών Συγγραφέων και παραγωγός λόγου της
εκπομπής «Ιστορίες πίσω από τις
ιστορίες» στην ertvolou. Το νέο
μυθιστόρημά της «Απόψε τι βλέπεις γύρω σου;» κυκλοφορεί από
τις εκδόσεις Καστανιώτη.
Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό
πλάι στο κρεβάτι σας;

Κάθε ÙÉÈ³É¨ÌÜÉ³ÈÉ¨ÒÉ{V Ü{ØÐÉ³Ñ³¨ÓÉ{mV®É~Ñ³ÐÐÖ¨{Ñ³ÌÈØÖÜiØ³ÈÉÉÓ¨oÉ{ÑÒ³{ÑÒÜo
¨ÑÚÖÑÉ{³ÖTÈ{É{³ÊÐÉØÐÉ³iÖ³iÂi³ÈÈÙ¨oÌÈgÙ{ÑÙ{~ÑËÑÈÚÑÑ¨ÒoÉ{É~Ñ³ÐÐÖ¨{Ñ
×¨ÓØÉ¨{Ì³É¨iÉÓ¨oÉ{ÑÑ¤ÑÈ³ÊÈÑÉÜÉÈÚÉ¨É{i~ÑÖi³ÈÒÚ¨Ñ~ÑÊ³ÈÉ³¨ÉÜÑËÈ

Η πολύτιμη συνεισφορά
της Σεσίλια ΠέινΓκαπόσκιν
και άλλων γυναικών
στην επιστήμη
της αστρονομίας.
ÇÖÕÚËÒÕÆÙËÚÄÚËÚÕÙÆÓÖÇÔÙÞÎÓÇÚÃÙÚÎÑÇÔÕÏÖßØÂÔËÝÎÒÃÕßËÔ×
ÙË¦ÒÒËÝÖÇØ¦ÒÒÎÒËÝÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝ
ÙÞÎÓÇÚÃÙÚÎÑÇÔËÖÃÙÎÝÑÇÏËÒ¦ÞÏÙÚËÝÖÕÙÄÚÎÚËÝÚÜÔËÒÇÌØÄÚËØÜÔ
ÞÎÓÏÑ×ÔÙÚÕÏÞËÃÜÔÖßØÎÔÕÙÆÔÛËÙÎÇßÚÂ¦ØÞÏÙËÚØÃÇÒËÖÚ¦ÑÇÏ
ÊËßÚËØÄÒËÖÚÇÓËÚ¦ÚÎ¡ËÍ¦ÒÎ
ÑØÎÐÎÄÚÇÔÎÛËØÓÕÑØÇÙÃÇÚÕß
ÙÆÓÖÇÔÚÕÝËÃÞËÖÁÙËÏÙÚÕÁÔÇÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÕÈÇÛÓÕÆÝ
ÁÑÇÒËÖÚ¦ÓËÚ¦ÚÎ¡ËÍ¦ÒÎ
ÑØÎÐÎÎÇÔÇÒÕÍÃÇÚÎÝÖßØÎÔÏÑÂÝ
ÆÒÎÝÖÕßßÖÂØÞËÚÄÚËÂÚÇÔ 
ÂÒÏÕÑÇÏÚÕßÖÄÒÕÏÖÕ ßÊØÕÍÄÔÕ¬ÎÙÚÏÍÓÂËÑËÃÔÎÎÛËØÓÕÖßØÎÔÏÑÂÓÎÞÇÔÂÚÕßÙÆÓÖÇÔÚÕÝ
ÙÚÇÓ¦ÚÎÙËÔÇÒËÏÚÕßØÍËÃ¡ÇàÃ
ÚÎÝÙÚÇÓ¦ÚÎÙËÑÇÏÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚË
ÙßÔÁÞËÏÇÚÎÝÖßØÎÔÕÙÆÔÛËÙÎÝ
©ÖÕÏÇÊÂÖÕÚËÖËØÇÏÚÁØÜÊÎÓÏÕßØÍÃÇÚÜÔÞÎÓÏÑ×ÔÙÚÕÏÞËÃÜÔÚÎÝÌÆÙÎÝÁÖØËÖËÔÇÖËØÏÓÁÔËÏÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÚÜÔ¦ÙÚØÜÔËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝ
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÞØÄÔÏÇÇØÍÄÚËØÇÑÇÏ

ÓÁÞØÏÙÂÓËØÇÙÚÎÛËØÓÕÖßØÎÔÏÑÂÑÇØÊÏ¦ÚÜÔÕÖÕÃÜÔÚÕßÊØÕÍÄÔÕÓËÚÇÚØÁÖËÚÇÏÙËÈÇØÆÚËØÇ
ÙÚÕÏÞËÃÇÓÁÞØÏÚÕÔÙÃÊÎØÕÑÇÛ×Ý
ËÖÃÙÎÝÑÇÏÙÚÏÝËÑØÂÐËÏÝÚÜÔÙÕßÖËØÔÄÈÇÍÏÇÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÖÕÒÆ
ÈÇØÁÜÔÙÚÕÏÞËÃÜÔÖ¦ÔÜÇÖÄÚÕÔ
ÙÃÊÎØÕ ÏÁÚÙÏÎÇÔÇÑ¦ÒßÉÎÖÕß
ÁÑÇÔËÖØÏÔÇÖÄÞØÄÔÏÇÎÁÏÔ
ÑÇÖÄÙÑÏÔÈÕÂÛÎÙËÇØÍÄÚËØÇÚÕßÝ
¦ÒÒÕßÝËØËßÔÎÚÁÝÙÚÎÔËÖËÐÂÍÎÙÎ
ÚÎÝÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝÚÜÔÞÎÓÏÑ×ÔÙÚÕÏÞËÃÜÔÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÜÔ¦ÙÚØÜÔ
ÑÇÏÚÎÝËÔÁØÍËÏÇÝÖÕßËÑÖÁÓÖÕßÔ
ÕÒÏÕÝÑÇÏÚÇ¦ÒÒÇ¦ÙÚØÇ
ÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÇßÚÂËÐÎÍÂÛÎÑË
ÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÇÖÄÚÕÔËØÓÇÔÕÇÓËØÏÑÇÔÄÌßÙÏÑÄ/HUZ()L[OL
 ÚÕ  ÇÔÇÑ¦ÒßÉÎ
ÇßÚÂÞ¦ØÏÙËÙËÇßÚÄÔÚÕÈØÇÈËÃÕ
§ÕÓÖÁÒ¢ßÙÏÑÂÝ ÑÇÏÙÚÎÔ
ÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÚÎÔËÐÂÍÎÙÎÓÏÇÝ
ÇÖÄÚÏÝÈÇÙÏÑÄÚËØËÝÊÏËØÍÇÙÃËÝ
ÖÕßÙßÓÈÇÃÔÕßÔÙÚÕÙÆÓÖÇÔÚÎ
ÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÝÇßÚÂÝ
ÖËØÃÖÕßËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÚÄÔÕÏ
ßÊØÕÍÄÔÕßÙÚÕÔÖßØÂÔÇÚÕßÒÃÕßÓËÚÇÚØÁÖÕÔÚÇÏÙËÖËØÃÖÕß
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÚÄÔÕßÝÎÒÃÕßÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÝÙßÍÞØÄÔÜÝÚËØ¦ÙÚÏËÝÖÕÙÄÚÎÚËÝËÔÁØÍËÏÇÝ ¦ÛËÊËßÚËØÄÒËÖÚÕ
ÊÎÒÇÊÂÖÕßÖËØÔ¦ËÏÕÒÏÕÝÓËÚÇÚØÁÖËÏËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÚÄÔÕßÝ
ÆÒÎÝÚÕßÙËËÔÁØÍËÏÇÇÑØÏÈ×ÝÄÖÜÝ
ËÃÞËÖØÕÈÒÁÉËÏÛËÜØÎÚÏÑ¦ÑÇÏÕ
áÔÙÚ¦ÏÔÓËÚÎÔÖËØÃÌÎÓÎËÐÃÙÜ-

ÙÂÚÕß$TJ2ßÚÄÖÕßÓÇÝÒÁËÏ
ÊÎÒÇÊÂÕáÔÙÚ¦ÏÔËÃÔÇÏÄÚÏÎÖÕÙÄÚÎÚÇÚÎÝÆÒÎÝÖÕßÞ¦ÔËÏ®Ñ¦ÛË
ÊËßÚËØÄÒËÖÚÕÕÒÏÕÝÓËÚÇÚØÁÖËÚÇÏÙËÚËØ¦ÙÚÏËÝÖÕÙÄÚÎÚËÝËÔÁØÍËÏÇÝÑÇÏÎËÐÃÙÜÙÎÚÕßáÔÙÚ¦ÏÔÖØÕÙÊÏÕØÃàËÏËÖÇÑØÏÈ×ÝÖÄÙÎ
ËÔÁØÍËÏÇÇÖËÒËßÛËØ×ÔËÚÇÏÄÚÇÔ
Þ¦ÔËÚÇÏ®ÓÏÇÖÕÙÄÚÎÚÇÓ¦àÇÝ
ßÚÂÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇËÒËÍÞÄÓËÔÎÝÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝÚËØÇÙÚÃÜÔÖÕÙÕÚÂÚÜÔËÔÁØÍËÏÇÝÖÕßÙßÓÈÇÃÔËÏ
ÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÜÔ¦ÙÚØÜÔÖØÕÙÖÇÛÕÆÔËÊ×ÑÇÏÊËÑÇËÚÃËÝÔÇÓÏÓÎÛÕÆÔÕÏÖßØÎÔÏÑÕÃËØËßÔÎÚÁÝ
ÙËËÍÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÄÖÜÝËÃÔÇÏÚÕ
50-ÙÚÎÔ ÇÒÏÌÄØÔÏÇÑÇÏÚÕ0;,9
ÙÚÎÇÒÒÃÇÖÕßÖØÕÙÖÇÛÕÆÔÔÇ
Ê×ÙÕßÔÒÆÙÎÙÚÇËÔËØÍËÏÇÑ¦ÑÇÏ
ÖËØÏÈÇÒÒÕÔÚÏÑ¦ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÚÎÝ
ÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÝ¦ÔÚÕÚËØ¦ÙÚÏÕ
ÇßÚÄËÍÞËÃØÎÓÇÙÚËÌÛËÃÓËËÖÏÚßÞÃÇÚÄÚËÎÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÛÇÁÞËÏ
ÒÆÙËÏÄÒËÝÚÏÝÓËÒÒÕÔÚÏÑÁÝËÔËØÍËÏÇÑÁÝÇÔ¦ÍÑËÝÚÎÝÇÌÕÆÎÙÆÔÚÎÐÎÚÕßßÊØÕÍÄÔÕßÚÕÕÖÕÃÕÎÎ
ÊÏÇÛÁÚËÏÙËÚËØ¦ÙÚÏËÝÖÕÙÄÚÎÚËÝ
ÙÚÕÔËØÄÚÜÔÜÑËÇÔ×ÔÖÇØ¦ÍËÏ
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÌÕØÁÝÖËØÏÙÙÄÚËØÎ
ËÔÁØÍËÏÇÇÖ»ÇßÚÂÔÖÕßÇÖËÒËßÛËØ×ÔËÏÎÑÇÆÙÎÚÕß¦ÔÛØÇÑÇÂ
ÚÕßÖËÚØËÒÇÃÕß

Ο κ. Διονύσης Π. Σιμόπουλος είναι
επίτιμος διευθυντής του Ευγενιδείου
Πλανηταρίου.

0t {~ËÙÈ{.Èoo¨Ñ×ÉËØu³È
³Ñå¨~ÈÙÓÑÑ³Ñ{³iØ
~Ñ{³itåÚÜoËÑ Ú{~ÊØËiiØuÐÉ³Ò×¨Ñi¯É{ÑooÊUÑoÙÑÜiÊ1ÐÒVÑ~T{~Ì
Ποιος ήρωας/ηρωίδα λογοτεχνίας
θα θέλατε να είστε και γιατί;

1ÑÊÚÉÜÑÑÑ³{ÐÉ³ËÇ³{Ø
Ñ¨Ì³ÉØ~Ñ³Ñ³ÒÉ{ØÐÉ³i
ÉÈ¨iÐÑ³{~Ì³i³ÑV³i¨ÊÜi
³³ÌT~Ñ{³ÈT{~ÌÚÓØ
³È,K{Ñ¨ÖÈ
Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους
ποιητές ή συγγραφείς καλείτε, ζώντες και τεθνεώτες;

1ÑÑ¨~É³É~Ò{ÈØÑÌ³ÈØ
Èoo¨Ñ×ÉËØÈÐÉÐÒoÉÑ³Ñ
Ñ{Ù{~Ò~Ñ{É×iK{~ÒÐÈT¨Ì{ÑU
ÖÜ{É¨V.Ñ¨ÜÌ³¨³ÓV

ΚΡΙΤΙΚΗ
Της ΜΑΡΙΑΣ

Η

ÑÇÏÚÎÝ ÇÚËØÃÔÇÝÒÏÕÖÕÆÒÕß
ÊËÔÇÔÇÑÄÖÚËÏÚÎÔÖÇØÇÌÕØ¦ÚÕß
ÖØÜÚÕÚÆÖÕßÕÆÚËÙÏÊËØ×ÔËÏ®ÚÏÝ
ÏÊÏÇÏÚËØÄÚÎÚÁÝÚÕß
©ÇßÚÕÊÃÊÇÑÚÕÝÕßÃÚÓÇÔËÖÏÞËÏØËÃÔÇÇÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÓË
ÒÁÐËÏÝÚÕÔËÇßÚÄÚÕßÔÇËÍÍØÇÌËÃÙÚÕÔÑÄÙÓÕÖÕßÚÕÔÖËØÏÈ¦ÒÒËÏÇÖÕÚËÒÕÆÓËÔÕ ËÐÃÙÕß ÇÖÄ
ÌßÙÏÑÄÑÇÏÇÙÚÏÑÄ ÚÕÖÃÕ ¦ÞØÕÔÕ ÙÆÓÖÇÔ ÑÇÏ
ÔÜÓÁÔËÝÕÒÏÚËÃËÝÚÎÝÓËØÏÑÂÝÚÕß ÕßÇÏ×ÔÇ¬ÏËÃÔÇÏÇßÚÄ
ÓÁÙÇÓÕßÖÕßÓË
ÄÒÇÙßÔÇÔÚÏÁÚÇÏ
ÕÖÕÚËÊÂÖÕÚËÑÇÏ
ÕÖÕßÊÂÖÕÚËÑÇÏ
ÓËÑ¦ÔËÏÔÇÔÏ×ÛÜÙÇÔÙÚÕÙÖÃÚÏ
ÓÕß"®¬ÄÖÕÏÑÇÏ
ËÖÕÞÁÝ®ÇÔÇØÜÚÏÁÚÇÏÓÇÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ
ÎÇÖ¦ÔÚÎÙÎËÃÔÇÏÎÃÊÏÇÎÖÕÃÎÙÂÚÕß!©ÏÒÁÐËÏÝÚÜÔÇÒÎÛÏÔ×Ô
ÖÕÏÎÓ¦ÚÜÔÙÇÝÊÃÔÕßÔÑ¦ÚÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÖÕÏÂÓÇÚÇB¯DßÚÁÝÖØÕËÚÕÏÓ¦àÕßÔÍÏÇÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕB¯DßÚÄÔÖÕßÖÇÃØÔÕßÔÓÇàÃ
ÚÕßÝÚÕÔÖÇÃØÔÕßÔÓÁÙÇÙÚÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÍÏÇB¯D§ÇËÐÇÑÕÔÚÏÙÚËÃÓË
ÇÖÄÒßÚÎÖÃÙÚÎÔÇÖËÚ¦ÐËÏÓÁÙÇ

ΤΟΠΑΛΗ

ÇÖÄÚÕßÝÇÁÔÇÕßÝÊÇÑÚÆÒÏÕßÝÑÇÏ
ÔÇÓÎÙÜÖ¦ÙËÏÖÕÚÁ®¬ØÇÍÕÆÊÏÚÕßÖÕÑØÏÚÂ®¢ÇÔËØ×ÔËÚÇÏ
ËÊ×ÕÊÏËÑÊÏÑÎÚÂÝÓËÍ¦ÒÕßØÄÒÕßÁÒËÏÔÇÐÇÔÇÌÚÏ¦ÐËÏÚÎÔ
ÖÒ¦ÙÎÙÇÔÛËÄÝ©ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÝÓËØÏÑÇÔÄÝÖÕÏÎÚÂÝÊÏÇÑÇÚÁÞËÚÇÏËÖÃÙÎÝÇÖÄÓÏÇÔÏÊÏÇÃÚËØÎÒÇÚØËÃÇÍÏÇÚÎ
ÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÂÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÏÙÄÚÎÚÇ
ÑÇÏÇÖÒÄÚÎÚÇËÃÔÇÏÌÕØÁÇÝÓÏÇÝ
ÌÒÕÍËØ¦ÇÖËÒËßÛËØÜÚÏÑÂÝËÑÊÕÞÂÝÚÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆ ÕÔËÃØÕß
ÁÔÇÝÇÏÙÏÄÊÕÐÕÝ
ÊßÔÇÓÏÑÄÝ ÛËÄÝ
ÚÕß ÇÖÒÕÆ ÑÇÛÎÓËØÏÔÕÆ ÇÔÛØ×ÖÕßÇÔÛËÄÝÖÕßËÃÔÇÏÊËÔ
ÊÏÙÚ¦àËÏ¦ÒÒÜÙÚË
ÔÇËÑÌØ¦ÙËÏÚÕÔ
ËØÜÚÏÙÓÄÑÇÏÚÕÔÇÏÙÛÎÙÏÇÙÓÄ
ÚÕßÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÑÇÏÙÚÎÔÕÓÕÌßÒÄÌÏÒÎÊÏ¦ÙÚÇÙÂÚÕß ÇÏÓÕÒÕÔÄÚÏßÌÃÙÚÇÚÇÏÚÏÓÜØÎÚÏÑÁÝÙßÔÁÖËÏËÝÎÖÕØËÃÇÚÕßÖØÕÝÚÎÊÄÐÇ
ÊËÔÇÔÇÑÄÖÚËÚÇÏ
ÕÒÒÕÃÒÒÎÔËÝÖÕÏÎÚÁÝÇÖÄ
ÚÕÔÇÒÇÓ¦ÖÇØÕßÙÃÇÙËÖØ×ÚÕÝÚÕÔÕßÃÚÓÇÔÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÚÕ
 ÑÇÏÚÕÔÏÑËÒÏÇÔÄÖÕßÖØÕ-

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

4ÙÈÌÐÉ{ÈÉTØ¨ÌÜÈØVTÒÈÐÉ³ÑÜiÚ{ÌÌiÐÑ³iØÇÊØ
t ³ÑÉËiuV&v+²vVÐÉ³Ò×¨ÑiÑ³É¨ËÑ.T{ÒV(ÌÜ{Ø
Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε
πρόσφατα για πρώτη φορά;

t åÒ³Ñ{Øu³È0Ü³Ì{VÓ~ÙiÑ{ÜÉËÈV¸ÆÊ¸´
ÓTÈKi³ÉË{Ñ¨{ÚÐË
Το βιβλίο που έχετε διαβάσει τις
περισσότερες φορές;

t ÑoÑiÐÓiu³iØ0Ì{Ì¨{
0ÜÑ³¨ÉÖ
Ποια είναι τα συστατικά ενός καλού μυθιστορήματος;

É~×¨Ò³ÈÜÌoÈÑÂÑ×{ÒÇÉ{VT¨ËØÑÐÈ¨ËÇÉ{ÐÌTÚ Ñ
ÓTÉ{×{T³ÊÜ~ÊV~ÑÜÊÙÐÊVÑ
³ÑÐÑ³ÒÉ{³iÑÒÑ³ÈÑÑo³iÑÌ×ÌKÊÉÙ{Ñ×Ó¨o{Ñ³i
ÈÓTÉ{Ñ³iØ{³¨ËÑØ ÑoËÉ³Ñ{
É×ÑÜ³Ê¨{o{ÑÓÉØ{ÙÓÉØ~Ñ{ÈÑ{ÚÊÐÑ³ÑVÑÐÓÉ{o{Ñ~Ñ{¨ÌÊ
~Ñ{É×¤Ì¨ÈÇÊØ³iÐÊÐi³
ÑÑo³³È
Εσείς τι θα θέλατε να δείτε απόψε
γύρω σας;

.³K{KÜËÐÈÐ{ÜÒo{Ñ³iÇÊ
³Ñ{Ù{³{ØÑ{ÙÌÜÉ{ØV³{Ø
TÓÉ{Ø³ÙÖ×ÖÜV³{Ø~{{~ÓØÑ{Ì³i³ÉØ~Ñ³Ò³i³Ñ¨ÑoÐÓiÙÉ~ÑÉ³ËÑ³È¤®Æ${ÙÖKÑ{~ÓØi¨ËÙÉØÑÜÉÖÈÙÈÑÐ{~Ò
ÑÉ{K{ÈÐÓÑÉÓÑÉ¨{KÒÜÜÉo~ÜÉ{ÐÖãiåÚiÒ³i
Ñ{ÙÌÜi³iØÒ¨{ÑØ~Ñ{i1ÒÜÉ{Ñ³Ñ³É{¨ÐÓÈÇÈo{~Ì
Ë³{VÌÈoËÉ³Ñ{ÚÖÐÑÉÙ{~oÉÉ{Ñ~ÊØKËÑØÑÚÉÐ{ÒVÐÉ³
³¨Ì³iØV¨ÑÚÉËVÐÓÑÑÌ
ÑÑ³¨ÓØVÑÑÑ~³ÊÉ{³Ù{~ÑËÐÑ³iÇÊåÌÉVÚÑÊÚÉÜÑ
ÑKÜÓ³i³Òi³ÉiÜË~
oÖ¨ÐÈ~Ò³{ÑÌ³ioÉÑ{Ì³i³Ñ
³i¨ËÙÐÈ0ÑÇÌ¨{Ñ~ÒÈ
~Ö~ÜÈØ³iÇÊÐÑØVÓ¨T³Ñ{~Ñ{
Ñ¨Ó¨T³Ñ{åØ³Ò¨É{³³ÒÐ{VÜ{ÌUÑÌÉÚÑÊÚÉÜÑÑ
KÜÓ³~ÌÐoÖ¨ÐÈÌØ
³ÊÂÉ¨Ñ¨{ÑÌ³iÉÓÜÑi
³È~¨ÍÖ ÑÑo~ÑÜ{ÒÇÉ³Ñ{V
ÑoÜÉ³ÒÉ{Ò×KÑ~Ñ{ÑÂÉ×ÈÒÉ{KÑ¨{É³iÐÓÑVtÈ×V{ØÂÑÑÒÉ{ÑÖ¨{³iÙÈÜÉ{ÒVKÑ¨ÓÚi~Ñ³ÑËÙ{Ñ~Ñ{³ÑËÙ{Ñu

ΕΚΤΑΚΤΩΣ

«Είμαι ευρύς, περιλαμβάνω πλήθη»
WALT WHITMAN
Φύλλα Χλόης - Ανθολογία
επιλογή, μετάφραση, επίμετρο, χρονολόγιο, σημειώσεις: Ελένη Ηλιοπούλου, Κατερίνα Ηλιοπούλου
εκδ. Κέδρος, σελ. 350

φράση ÓË ÚÎÔÕÖÕÃÇËÏÙ¦ÍËÏ ÚÕÔ ÖÕÏÎÚÂ ÕßÃÚÓÇÔ
  ÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÝ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÝÌÕØÁÇÝ7VL[Y`
-V\UKH[PVU®ÊÃÑÇÏÇÛÇÐÇÌÔÏ¦ÙËÏÄÙËÝÑÇÏÄÙÕßÝÊËÔËÃÔÇÏËÐÕÏÑËÏÜÓÁÔÕÏÓËÚÕÁØÍÕÚÕß!©ÕßÄÒÚÕßÃÚÓÇÔËÃÔÇÏÕÖÇÍÑÄÙÓÏÕÝ
ÖÕÏÎÚÂÝÚÎÝÓËØÏÑÂÝÃÔÇÏÕ
ÙÎÓËØÏÔÄÝÊÏ¦ÊÕÞÕÝÚÕß©ÓÂØÕß
ÚÕßÏØÍÏÒÃÕßÚÕß¦ÔÚÎÑÇÏÚÕß
ÇÃÐÖÎØ®ØÇÍËÎÞÕØÚÇÙÚÏÑÂ
ÇÔÛÕÒÄÍÎÙÎÚÕßÁØÍÕßÚÕßÙÚÇ
ËÒÒÎÔÏÑ¦ÙÚÕßÖÄÙßàÂÚÎÙÎÈÏÈÒÃÕÊÏÑÇÏ×ÔËÏÚÕÔßÉÎÒÄÚÇÚÇ
ÚÕÖÕÛËÚÎÓÁÔÕÖÂÞß"ØÂÍÕØÇÎ
ÇÔÇÍÔ×ÙÚØÏÇÂÕÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÝÛÇ
ÑÇÚÇÒ¦ÈÕßÔÄÚÏÇÔÊËÔÛÁÒÕßÔÔÇ
ÑÕßØÇÙÚÕÆÔÇÖÄÁÔÇÆÌÕÝßÖËØÈÕÒÏÑÄÁÔÇÔÚÄÔÕÞËÏÓÇØØ×ÊÎ
ÑÇÏÓÏÇÔÇÖØÕÑ¦ÒßÖÚÇÖØÕÌÎÚÏÑÂ
ÖØÄÛËÙÎÛÇÖØÁÖËÏÔÇÇÌËÛÕÆÔ
ÙÚÕßÝÓÇÑØÕÖËØÃÕÊÕßÝÙÚÃÞÕßÝ
ÚÜÔÙßÞÔ¦ÓÇÑØÕÙÑËÒÁÙÚÇÚÜÔ
ÙÖÕÔÊßÒÜÚ×ÔÖÕÏÎÓ¦ÚÜÔÚÕß
ÓËÚÕÔÚØÄÖÕÖÕßÇÌÂÔËÚÇÏÇÒÒ¦ÑÇÏÓÕÞÛËÃÙÚÕÔËØÄÕÑÕÒßÓÈÎÚÂÝÓËÚ¦ÌØÇÙÎÚÎÝÒÁÔÎÝ

$Èo~VÝ/Ç¨Ì{VÑ¨~0ÈÓ{V
³Ò{ÉÜ ³É×ÌÉV(iÉÜÌiÛÓÜ³Ñ

ÒÄÍÏÙËÚÎÔËÑÚËÔÁÙÚËØÎÇÔÊËÔ
ÒÇÛËÆÜÖØÏÔÇÖÄÚÎÔßÖÄÙßàÂÚÎÙÎÓËÚ¦ÌØÇÙÎÚÕßÕßÃÚÓÇÔÇÖÄ
ÚÕÔ§ØÕËÙÚÄÖÕßÒÕ ÓÁÞØÏÚÕÔÓÖËÏØÃÑÕÑÇÏÚÕÔÒÆÚÎ
ÙßÔÕÓÏÒÕÆÔ®ÓËÚÕÔÁÔÇÔÂ¦ÒÒÕÔ
ÚØÄÖÕÓËÚÕÔÙÎÓÇÔÚÏÑÄÓËØÏÑÇÔÄ ÇÚËØÃÔÇÒÏÕÖÕÆÒÕßÙÚÕ
ËÖÃÓËÚØÄÚÎÝÖÇØÇÖÁÓÖÕÔÚÇÝÑÇÏ
ÙÚÎÕÌÃÇÇÑÜÈÃÊÕßÕÏÎÚÏÑÂ®
ÚÞÙßÙÞËÚÃàËÏÚÕÔ ÇÈ¦ÌÎÓË
ÚÎÔÕÓÕÌßÒÄÌÏÒÎÊÏ¦ÙÚÇÙÎÚÎÝ
ÖÕÃÎÙÎÝÚÕßÕßÃÚÓÇÔ¢ÇÃÔËÚÇÏ
ÄÓÜÝÖÜÝÕÃÊÏÕÝÕ ÇÈ¦ÌÎÝÊËÔ
ÚÕÔÖÕÒß¦ÔÚËÞËÇßÚÄÔÑÇÏÚÎÔ
ÖØÕÌÎÚÏÑÂÍËÔËÏ¦ÊÇÚÕßÇÔÖÏÙÚÁÉÕßÓËÚÎÙÞËÚÏÑÂÓÇØÚßØÃÇ
ÚÕßÚØÇÚÂ¬ÙÃØÑÇ©ÖÕÒÏÚÏÑÄÝ
ÇÈ¦ÌÎÝ®ÝÛßÓÎÛÕÆÓËÄÚÏÑÇÏ
ÚÕÊËÆÚËØÕÚÏÚ¦ÔÏÕÓÁÍËÛÕÝÚÎÝ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÖÕÃÎÙÎÝÎÓÏÒÏ
§ÚÃÑÏÔÙÕÔËÖÃÙÎÝÊËÔÂÛËÒËÔÇ
ÐÁØËÏÚÃÖÕÚËÍÏÇÚÕÔÕÓÄÚËÞÔÕÑÇÏ
ÙßÓÖÇÚØÏ×ÚÎÚÎÝÂÓËØÇÈØÏÙÑÄÓÇÙÚËÓÇÑØÏ¦ÇÖÄÇßÚÁÝÚÏÝÖÇÒÏÁÝÊÏÇÓ¦ÞËÝ¡ÇÝËÖÏÚØÁÖËÚÇÏ
ÔÇÚÕßÝÇÖÕÒÇÓÈ¦ÔÕßÓËÖÒÁÕÔ
ÄÒËÝÑÇÏÄÒÕßÝÙÜÝÕÑÇÛÁÔÇÝ
ÇÖÄÇßÚÕÆÝÔÇÁÞËÏÇÔÕÃÐËÏÚÕÔ
ÊØÄÓÕÑÇÏÍÏÇÄÒËÝÑÇÏÄÒÕßÝÚÕßÝ
¦ÒÒÕßÝßÚÄÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÛÇÚÇÃØÏÇàËÑÇÏÙËÁÔÇÖØÄÍØÇÓÓÇÇÒÇ
ÕßÃÚÓÇÔ!§ÇÓÎÔßÖ¦ØÐËÏÛËÜØÃÇÕÆÚËÙÞÕÒÂÖÕßÔÇÏÊØßÛËÃ
Ö¦ÔÜÙ»ËÓÁÔÇ®

Ο Γαλαξίας και η περίοδος
του μετανθρώπου

MARTIN REES
Περί του μέλλοντός μας.
Προοπτικές
για την ανθρωπότητα
μτφρ. Κων. Σίμος Αλ. Μάμαλης
εκδ. Κάτοπτρο, 2020
σελ. 218

Απόσπασμα ÇÖÄÚÕÑËÌ¦ÒÇÏÕ!ÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÇÖÄÑÕÙÓÏÑÂÙÑÕÖÏ¦®!
¬ÕÎÒÏÇÑÄÓÇÝÙÆÙÚÎÓÇÓÄÒÏÝÖÕßÊÏÇÔÆËÏÚÎÓÁÙÎÎÒÏÑÃÇÚÕßÑÇÏÇÔÕ¦ÔÛØÜÖÕÝÇÖÕÌÆÍËÏÚÎÔÇßÚÕÑÇÚÇÙÚØÕÌÂ
ÚÕßÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßËÖÄÓËÔÕßÇÏ×ÔÇÎ
ÖËØÃÕÊÕÝÚÕßÓËÚÇÔÛØ×ÖÕßÛÇÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÖØÕÚÜÔÖßÒ×ÔÖÄÚÎÎÎÔÕÎÓÕÙÆÔÎ
ÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇËÐÇÖÒÜÛËÃÙËÄÒÕÚÕÔ
ÇÒÇÐÃÇËÐËÒÏÙÙÄÓËÔÎÙËÓÏÇÙÌÆàÕßÙÇÖÕÒßÖÒÕÑÄÚÎÚÇÖÁØÇÇÖÄÕÚÏÊÂÖÕÚËÓÖÕØÕÆÓËÙÂÓËØÇÔÇÊÏÇÔÕÎÛÕÆÓË
¬ÄÚËÕÓÏÑØÕÙÑÕÖÏÑÄÝÖÒÇÔÂÚÎÝÓÇÝ
¶ÎÇÞÔÕÍ¦ÒÇÔÎÑÕßÑÑÃÊÇÖÕßÖÒÁËÏÙÚÕ
Ï¦ÙÚÎÓÇ¶ÛÇÇÖÕÚËÒÕÆÙËÚÕÔÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÕÚÄÖÕÙÚÎÔÕÒÄÚÎÚÇÚÕßÆÓÖÇÔÚÕÝ
©ÆÚÜÝÂ¦ÒÒÜÝÚÕÑÕÙÓÏÑÄÓÇÝËÔÊÏÇÃÚÎÓÇ¶ÇßÚÄÝÕÇÞÇÔÂÝÕßØ¦ÔÏÕÝÛÄÒÕÝ
ÍËÓ¦ÚÕÝ¦ÙÚØÇÑÇÏÍÇÒÇÐÃËÝ¶ÓÕÏ¦àËÏÒÃÑÔÕÙÞËÊÏÇÙÓÁÔÕ®ÂØßÛÓÏÙÓÁÔÕ®ÍÏÇ
ÚÎàÜÂÖÄÓÏÇÇÖÒÂÓËÍ¦ÒÎÁÑØÎÐÎ®
ÖÂÍÇÙËÎËÑÖÒÎÑÚÏÑÂÖÕÒßÖÒÕÑÄÚÎÚÇ
ÖÕßÕÊÂÍÎÙËÙÚÎÔÇÔ¦ÊßÙÂÓÇÝ
ÑÄÓÎÑÇÏÇÔËÃÓÇÙÚËÓÄÔÕÏÓÇÝÙÚÕ
ÆÓÖÇÔÓÖÕØËÃÔÇÓÎÔÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÆÕßÓËÚÕÇÖÕÑÕØÆÌÜÓÇÇßÚÂÝÚÎÝÕØÓÂÝ®ÖØÕÝÚÎÔÖÕÒßÖÒÕÑÄÚÎÚÇÑÇÏÚÎ
ÙßÔËÏÊÎÚÄÚÎÚÇßÚÄÓÇÝÒÁËÏÑ¦ÚÏÖÕÒÆËÓÈØÏÛÁÝÍÏÇÚÕßÝÔÄÓÕßÝÚÎÝÌÆÙÎÝ¶ÑÇÏÓÇÝÖÇØÇÑÏÔËÃÙËÓÏÇÙÆÔÚÕÓÎÖÇØÁÑÈÇÙÎÙÚÇËÖÄÓËÔÇÑËÌ¦ÒÇÏÇ
ÖØÕÝËßØÆÚËØÕßÝÞÜØÕÞØÕÔÏÑÕÆÝÕØÃàÕÔÚËÝÖÕßÊÆÔÇÔÚÇÏÔÇÊÏÇÔÕÎÛÕÆÔÕÏ
ÑÕÙÓÕÒÄÍÕÏ
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ΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ
ΛΟΝΔΙΝΟ

Βιογραφία του Μπετόβεν
Τα 250 ÞØÄÔÏÇÇÖÄÚÎÍÁÔÔÎÙÎÚÕß
ÓËÍ¦ÒÕßÓÕßÙÕßØÍÕÆÕÆÔÚÈÏÞÈÇÔ
¡ÖËÚÄÈËÔÍÏÕØÚ¦àÕÔÚÇÏÊÏËÛÔ×ÝÑÇÏ
ËÃÔÇÏËßÑÇÏØÃÇÔÇÌØËÙÑ¦ØËÏÑÇÔËÃÝ
ÚÏÝÍÔ×ÙËÏÝÚÕßÈÏÕÍØÇÌÃÇÚÕß
ËØÓÇÔÕÆÖÕßËÖÎØÁÇÙËÄÙÕËÒ¦ÞÏÙÚÕÏÚÎÓÕßÙÏÑÂÇÖÄÚÕÔ¬àÕÔ
ÕßÙÁÙßÍÍØÇÌÁÇÑÇÏÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇÚÜÔÓÃÔÚÏÇÙÚÎØËÚÇÔÃÇÓË
ÊÎÓÕÌÏÒËÃÝËÑÖÕÓÖÁÝÙÚÕ*SHZZPJ
-4ÑßÑÒÕÌÄØÎÙËËÑÔÁÕßÇÔÇÔËÜÓÁÔÎÃÔÇÏÓÏÇÛÇßÓ¦ÙÏÇËÏÙÇÍÜÍÂ
ÙÚÕÔÑÄÙÓÕÚÕß¡ÖËÚÄÈËÔÍÏÇÚÕ
ÍËÔÏÑÄÑÕÏÔÄÑÇÏÄÞÏÓÄÔÕ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Κόλσον Γουάιτχεντ
Με ένα ¶ÇÑÄÓÎ¶ÕÆÒÏÚàËØÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝÕÞØÕÔÕÝÓËØÏÑÇÔÄÝÙßÍÍØÇÌÁÇÝ ÄÒÙÕÔÕß¦ÏÚÞËÔÚËÃÔÇÏ
ÁÔÇÌÇÏÔÄÓËÔÕÚÎÝËÖÕÞÂÝÓÇÝ¬ÏÓÂÛÎÑËÓËÚÕÕÆÒÏÚàËØÍÏÇ
ÚÕÓßÛÏÙÚÄØÎÓ¦ÚÕß¬ÇÇÍÄØÏÇ
ÚÕß§ÃÑËÒ®ÖÕßÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÑßÑÒÕÌÕØËÃÇÖÄÚÕÔÑÇØÕ®ÙËÓËÚ¦ÌØÇÙÎ¡ßØÙÃÔÎÝÑÇÔ¦¬Õ
ËÃÞËÑÇÏÖ¦ÒÏÖ¦ØËÏÚÕÕÆÒÏÚàËØ
ÍÏÇÚÕÔ±ÖÄÍËÏÕÙÏÊÎØÄÊØÕÓÕ®
ÖÕßÑßÑÒÕÌÕØËÃÇÖÄÚÏÝËÑÊÄÙËÏÝ
¤ßÞÕÍÏÄÝÙËÓËÚ¦ÌØÇÙÎÏ×ØÍÕß
¡ÖÒ¦ÔÇ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Σπάνιος Καντίνσκι
Στις δημοπρασίες ÙßÒÒËÑÚÏÑ×ÔËÏÊ×Ô
ÖÕßÊÏËÔËØÍËÃÊÏÇÊÏÑÚßÇÑ¦ÎÖÒÇÚÌÄØÓÇÚÎÝHRWVVSÓËÞÏÒÏ¦ÊËÝÚÇÞßÊØÕÓÏÑ¦ÊËÒÚ¦ØÏÇÄÒÜÔÚÜÔÑÇÚÎÍÕØÏ×ÔËÓÌÇÔÃÙÚÎÑËÓÏÇÑ¦ØÚÇ
ÓËÚÕÌÜÚÕÍØÇÌÏÑÄÖÕØÚØÁÚÕÚÕß
ÇÙÃÒÏ ÇÔÚÃÔÙÑÏÃÔÇÏÁÑÊÕÙÎ
ÚÜÔÇØÞ×ÔÚÕßËÏÑÕÙÚÕÆÇÏ×ÔÇ
ÖØÏÔÇÖÄÚÕ ÙÚÎÙËÏØ¦ÖØÕÙÜÖÕÍØÇÌÏ×ÔÚÎÝ:;<942 UZ[SLY
3PJO[IPSKRHY[LUÓËÁÊØÇÚÕËØÕÒÃÔÕÚÏÓÂÕØÃÙÚÎÑËÙÚÇËßØ×
ÖÕßËÃÔÇÏØËÑÄØÄÚÇÔÓÏÇÇÑØÏÈÂ
Ñ¦ØÚÇÙÖÇÔÃÜÝÖËØÔ¦ËÏÚÇËßØ×

ΛΟΝΔΙΝΟ

Σχέδια με μολύβι
Ενας κόσμος ÕÒÄÑÒÎØÕÝÚÇÙÞÁÊÏÇ
ÓËÓÕÒÆÈÏËÃÔÇÏÇÊÏ¦ÉËßÙÚÕÝÓ¦ØÚßØÇÝÚÎÝÙÞËÊÏÇÙÚÏÑÂÝÏÑÇÔÄÚÎÚÇÝÚÕßàÜÍØ¦ÌÕßÚÎÔÁÇÉÎÌÏÇÑÂÁÑÛËÙÎÖÕßËÍÑÇÏÔÃÇÙËÎ
ÇÃÛÕßÙÇÚÁÞÔÎÝ*YPZ[LH9VILY[Z
ÚÕßÕÔÊÃÔÕßÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÚÇÔÁÇ
ÁØÍÇÚÎÝÞØÕÔÎÝ¡ÇØÃ²¦ØÔËÚÎ
ÕÖÕÃÇÓËËÐÇÏØËÚÏÑÂÚÁÞÔÎËÖËÑÚËÃÔËÏÚÎÛËÓÇÚÕÍØÇÌÃÇÚÎÝÔÚÒËÃ
ÇÖÄÙÑÎÔÁÝÚÇÏÔÏ×ÔËÖÕÞÂÝÂËÙÚÏ¦àËÏÙÚÎÔÇÚÓÄÙÌÇÏØÇËÙÜÚËØÏÑ×ÔÙÖÏÚÏ×ÔÇÖÄÚÕÔÕÒÒÇÔÊÏÑÄ
ÞØßÙÄÇÏ×ÔÇ

ΜΝΗΜΗ

Θα ήταν 91 ετών
Η Οντρεϊ ΧέπμπορνÛÇËÃÞËÓÄÒÏÝÑÒËÃÙËÏÚÇ ÚÎÝÞØÄÔÏÇÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇ
ÖÕßÖÁØÇÙË¡ÔÎÓÕÔËÆÚÎÑËÇÖÄ
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÛÇßÓÇÙÚÁÝÚÎÝÙË
ÄÒÕÔÚÕÔÑÄÙÓÕÜÝÓÃÇÎÛÕÖÕÏÄÝ
ÇÐËÖÁØÇÙÚÎÝÖÕÏÄÚÎÚÇÝÑÇÏÌÏÔÁÚÙÇÝÑÕÓÉÄÚÎÚÇÚÎÝØËÚÇÔÃÊÇÝ
ÖÕßÁÓËÏÔËÇÐÁÞÇÙÚÎÓÁÙÇÇÖÄÚÏÝ
ËÓÈÒÎÓÇÚÏÑÁÝÚÇÏÔÃËÝÙÚÏÝÕÖÕÃËÝ
ÖØÜÚÇÍÜÔÃÙÚÎÙËÊÆÙÑÕÒÇÓÖÕØËÃ
ÔÇËÖÇÔÇÒÎÌÛËÃÂÚÇÔÇÖÄÓÄÔÎÚÎÝ
ÁÔÇÝÑÄÙÓÕÝÕÒÄÑÒÎØÕÝÓÏÇÍßÔÇÃÑÇÖÕßÑÇÚÇÍØ¦ÌÎÑËÙÚÎÔÑÕÏÔÂ
ÓÔÂÓÎÜÝÁÔÇÑÒÇÙÏÑÄÖØÄÚßÖÕ
Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

¸¸VÌ³Ñ³ÌÜ{oÈ³~ÑÚ{Ó¨É³HÁkkxR_
ΗΠΑ

Τώρα ÖÕßÕÏÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕÏÇÔÇÓÁÔÕßÔÚÎÔËÖÄÓËÔÎÓÁØÇÁÞÕßÔÒËÃÉËÏÙÚÕßÝÖÏÙÚÕÆÝÌÃÒÕßÝÚÕßÙÏÔËÓ¦ÑÇÏÙÚÕßÝÓÇÔÏ×ÊËÏÝÚÜÔÖ¦ÙÎÝ
ÌÆÙËÜÝÑÇÚÇÒÄÍÜÔÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÕß
IV_VMMPJLÃÔÇÏÓÏÇÓËÍ¦ÒÎÖÇØ¦ÊÕÙÎÖÕßÍËÔÔÂÛÎÑËÌßÙÏÑ¦ÙÚÕ²ÄÒÏÍÕßÔÚÚÕßÈÜÈÕÆÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕß
ÑÇÏÖÕßÚÎÛÆÓÏÙÇÔÓËÁÔÇÊÎÓÕÙÃËßÓÇÑÇÏÕÏ5L^@VYR;PTLZ¬ÕIV_
VMMPJLËÃÔÇÏÁÔÇÝËÖÏÖÒÁÕÔÚØÄÖÕÝÔÇ
ÊÏÇÈ¦ÙËÏÑÇÔËÃÝÚÎÔÇÖÂÞÎÙÎÓÏÇÝ
ÚÇÏÔÃÇÝÙÚÕÑÕÏÔÄÑÇÏÙÇÌ×ÝÖÇØÁ-

ÞËÏÇÊÏ¦ÉËßÙÚÇÇØÏÛÓÎÚÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇËÃÔÇÏÊÎÒÇÊÂÁÔÇÝÑÇÛØÁÌÚÎÝ
Ú¦ÙËÜÔÚÄÙÕÚÎÝÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÂÝ
ÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝÄÙÕÑÇÏÚÜÔÒÇáÑ×Ô
ÖØÕÚÏÓÂÙËÜÔËØÏÙÙÄÚËØÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÁÞÕßÔÕÏËÑÖÒÂÐËÏÝÑØÏÈÁÝ
ÑÇÏÌÏÒÄÊÕÐËÝÖÇØÇÍÜÍÁÝÓËÓËÍ¦ÒÇ
ÕÔÄÓÇÚÇÖÕßÚËÒÏÑ¦ÊËÔÑÇÚ¦ÌËØÇÔ
ÔÇÙßÍÑÏÔÂÙÕßÔÑÇÏ¦ÒÒËÝÖÇØÇÍÜÍÁÝÖÏÕÓÏÑØÁÝÖÕßÁÑÇÔÇÔÇÔÁÒÖÏÙÚÎËÖÏÚßÞÃÇ;V ÍËÔÔÂÛÎÑË
ÎÖÇØ¦ÊÕÙÎÚÕßIV_VMMPJLËÖÕÞÂ
ÑÇÚ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇÎÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÚÕß
ÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕßËÃÞËËÔÎÒÏÑÏÜÛËÃ

ÑÇÏÕÏÇÙÚÁØËÝÚÎÝÕÛÄÔÎÝËÃÞÇÔÖËØÃÈÒÎÓÇÎÓÃÛËÕß¡ËÍ¦ÒÇÕÔÄÓÇÚÇ
ÚÎÝËÖÕÞÂÝÂÚÇÔÈËÈÇÃÜÝÕ¬Ù¦ØÒÏ
¬Ù¦ÖÒÏÔÖÕßËÑËÃÔÎÚÎÞØÕÔÏ¦ËÃÞËÈÍ¦ÒËÏÚÕ7H`+H`®ÖÕßÊËÔÚÇ
ÖÂÍËÚÄÙÕÑÇÒ¦ÙÚÇÚÇÓËÃÇÓËÙßÓÖØÜÚÇÍÜÔÃÙÚØÏÇÚÎÔÔÚÔÇØÕßÈÏ¦ÔÝÕÖØÜÚÕËÓÌÇÔÏàÄÓËÔÕÝªÇÓÄÔ§ÕÈ¦ØÕÙÚÕÔÏÞÓ¦ÒÜÚÕÚÎÝ
ÁÔÚÇ®Î§ÇàÏÓÄÈÇÙÚÎÇÒ×ÓÎ®
ÓËÙÑÎÔÏÑ¦ËÓÖÔËßÙÓÁÔÇÇÖÄÚÇ
ÙÞÁÊÏÇÚÕß¡ÖÃØÔÚÙÒËáÎÑÒÄØÏÇ
Õß¦ÔÙÕÔÕªÕÊÄÒÌÕÝÇÒËÔÚÃÔÕ
ÙÚÕÃÓÇÑÇÏ¦ÓÓÕÝ®ÕÕß¦ÒÇÝ

ªÏÔÚÕ¬à¦ÑÏ ÕÆÍÑÇÔÜÝ©ÒÏÈËØ
¬ÕßÃÙÚ®Õ§Ú¦ÍÑÒÇÝ¢ÁØÓÖÇÔÑÝÜÝ
ªÕÓÖÁÔÚÜÔÇÙ×Ô®ÌÜÚÎ¡ÇÃØÎÃÑÌÕØÔÚÕØÏÞÌÕÔÚØÕÞ¦ÏÓ
ÜÝÎÛÕÖÕÏÄÝÑÇÏÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝÕ²¦ØÕÒÔÚÄÏÔÚÑÇÏÕ¡Ö¦ÙÚËØ ÃÚÕÔÕ
¬ÕÓ¡ÏÐÓËÚÇÍÕßÁÙÚËØÔÕÏÇÊËÒÌÁÝ
ÑÏÝÎÃÒÏÇÔÑÇÏÎ§ÚÄØÕÛÏÙÚÎÊÏÇÙÑËßÂÚÕßÑÒÇÙÏÑÕÆÈÏÈÒÃÕßÆÕ
©ØÌÇÔÁÝ®ÓËÚÃÚÒÕ6YWOHUZVM[OL
:[YVT®ÖÇØÇÍÜÍÂÚÕßÑØÃÌÏÛÕ
¬àÕÔÑÃÒÓÖËØÚÜÝ ÄÓÎÝ¡ÕÔÚËÞØÃÙÚÕÝ®Î Ò¦ØÇ ÃÓÖÇÒÏÇÔÍÑ
ÕÏÍÕÎÚËßÚÏÑÁÝÇÊËÒÌÁÝ¬¦ÒÓÇÚà

Î ÄÔÙÚÇÔÝÑÇÏÎ§ÄØÓÇÎ ÄÔÙÚÇÔÝ¡ÖÁÔËÚÖÕßÓÄÒÏÝËÃÞËÇÔÇÊßÛËÃÄÖÜÝËÖÃÙÎÝÑÇÏÚÇÌØÁÙÑÇ
ÖØÄÙÜÖÇÚÕßÕßÃÒÏÇÓ²ÁÏÔÝÑÇÏ
ÚÎÝ¡ÖÃÒÏ§ÚÄÕßÈ;VIV_VMMPJL
ËÍÑÇÏÔÏ¦ÙÚÎÑËÜÝÛËÙÓÄÝÇÖÄÚÕ
ÖËØÏÕÊÏÑÄ=HYPL[`ÖÕßËÃÞËÇØÞÃÙËÏÔÇÑßÑÒÕÌÕØËÃÚÕ ÜÝÁÔÇ
ÖËØÏÕÊÏÑÄÍÏÇÚÇÊÎÓÕÌÏÒÂÛË¦ÓÇÚÇ
ÑßØÃÜÝÍÏÇÚÕÈÕÔÚÈÃÒÑÇÏÚÕÓÕßÙÏÑÄÛÁÇÚØÕ©ÚÇÔÄÓÜÝ¦ØÞÏÙËÎ
ÙßÙÚÎÓÇÚÏÑÂÖÇØÇÍÜÍÂÚÇÏÔÏ×Ô
ÓËÚ¦ÚÕ  ßÖÕÙÚÂØÏÐËÚÕÔÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕ

ÑÇÏÚÎÔÉËßÊÕØÕÌÂÚÕßÚÇÈÇÔÏÕÆ
ÞËÏÝÊÃÑÏÕÙßÍÑÇÚÁÔËßÙËËÑËÃÔÕÝÑÇÏÖÂÍËÑÇÏÇÍÄØÇÙËÖÕÔÚÏÑÕÌ¦ØÓÇÑÕ
ÔÕÏÐËÚÕÖÇÚ¦ØÏÑÇÏÚÕÙÑÄØÖÏÙËÙÚÇÙÑÕÚËÏÔ¦ËÔÛÇÈØÜÓÃÙËÏÕÚÄÖÕÝÇÌÕÆÖËÛ¦ÔÕßÔ"ª×ÚÎÙËËÑËÃÔÎ¬ÎÔÑÇÛÎÙÆÞÇÙË!ËÃÔÇÏ
ËÏÊÏÑÄÊÎÒÎÚÂØÏÕËÃÖËÌÕÆÚÇ
ÙÑÕÚ×ÙËÏÚÇÚÇØÏÞËÆËÏÚØÄÖÕÔÚÏÔ¦ËÙÜÚËØÏÑ¦¬ÇÓÕßÓÏÕÖÕÏËÃÑÇÏ
ÁÚÙÏÊËÔÓßØÃàÕßÔ
ÁØÇÙÇÔÓÏÇÊßÕÓÁØËÝÑÇÏ
ÖØ¦ÍÓÇÚÏÁÖËÙËÓÏÇÙÏÜÖÂÇÖÄÚÕ
ÚÇÈ¦ÔÏËÔÓÆØÏàËÚÃÖÕÚÇÓÇËÑËÃÔÎÐ¦ÖÒÜÔËÙÚÕÑØËÈ¦ÚÏÑÕÃÚÇàË
ÉÎÒ¦ÑÇÏÌÇÔÚÇàÄÚÇÔÁÔÇÑÒËÏÙÚÄÛËÕÙÑÄÚËÏÔÕÔËÑØÕÚÇÌËÃÕ
ÓÕßÓÏÕÖÕÏÎÓÁÔÜÔÚØÜÑÚÏÑ×Ô
©ÒÄÑÒÎØËÝÕÏÑÕÍÁÔËÏËÝÐËÑÒÎØÏÙÓÁÔËÝ¬ÕÓÄÔÕÖÕßÚÏÝÁÔÜÔË
Ú×ØÇÂÚÇÔÕÏÙÑÕÔÏÙÓÁÔÕÏÏÙÚÕÃ
ÔÊËÔËÃÞÇÓËÁØÛËÏËÊ×ËÃÖËÓÁÙÇÙÚÕÙÑÕÚ¦ÊÏÚ×ØÇÛÇàÕÆÙÇÔ

ÕÏÓÂÙÕßÁÑÇÔËËÑËÃÔÕÝ
¡ÏÇÔ¦ÒÒÎÔÆÞÚÇËÑËÃÔÎÁÑÒÇÉË¬ÏÙßÓÈÇÃÔËÏ"¬ÎØ×ÚÎÙËËÑËÃÔÕÝËÔÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔËÏÝ"Ö¦ÔÚÎÙËËÑËÃÔÎÕÆÚËËÊ×ËÃÓÇÙÚËÓÄÔÕÏ
ÓÇÝ¬ÎÔÇÍÑ¦ÒÏÇÙËÄÖÜÝÚÄÚË
ÚÇÔ ÖØÕÞÜØÎÓÁÔÎ ¦ÔÕÏÐÎ
ÄÚÇÔÁÑÇÔÇÔÚÕÖØ×ÚÕÚÕßÝÓÖ¦ÔÏÕ¡ÄÔÕÏÙÚÎÔÖÇØÇÒÃÇ¬ÕÔËØÄ
ÂÚÇÔÑØÆÙÚÇÒÒÕÏÇÔÇàËÙÚÇÛÕÆÔ
ÖÂØËÕÁÔÇÝÔÇÚØÃÈËÏÚÕÔ¦ÒÒÕÑ¦ÚÜÇÖ»ÚÕÔËØÄ
ÍÂÑÇÔÙÚÎÔÇÑÚÂÍÏÇÔÇÙÚËÍÔ×ÙÕßÔÂÍËÔÇÚÎÝÑØÇÚÂÙËÏ
ÚÕÞÁØÏÄÚÇÔÚÎÔËÃÊËÔÇÇÖÕÚØÇÈÏÁÚÇÏ ÕÏÚÕÆÙËÚÕÙÏÜÖÎÒÄÓÕÔÇÞÏÑÄÙÖÃÚÏÙÚÕÈ¦ÛÕÝ¬ÕÈÒÁÓÓÇÚÎÝËÃÞËÑ¦ÚÏÁÔÚÕÔÕ ÕÃÚÇÐË
ÑÏËÑËÃÔÕÝ¬ÏÚØÁÞËÏ"ª×ÚÎÙËÇÖÕØÎÓÁÔÕÝ ¦ÚÏÖØÁÖËÏÔÇÑ¦ÔÕßÓË
ÓËÚÇÖÕÔÚÃÑÏÇÇÖ¦ÔÚÎÙËËÑËÃÔÎ
ÞÜØÃÝÔÇÍßØÃÙËÏÔÇÚÕÔÑÕÏÚ¦ÐËÏ
ÃÙÜÚÕßÝÇÑÕßÍÄÚÇÔÕÓÕÔÄÚÕÔÕÝ
ÖÇÌÒÇÙÓÄÝÚÕßÑÆÓÇÚÕÝ

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ
Γράφει ο ΗΛΙΑΣ

ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Ποντικοφάρμακο
Ηθελαν ÔÇÑ¦ÔÕßÔÓÏÇÔÁÇÇØÞÂ
ÍÏ»ÇßÚÄËÍÑÇÚÁÒËÏÉÇÔÚÎÔÖÄÒÎ
ÑËÃÔÎËÃÞËÑÒÎØÕÔÕÓÏ¦ÁÔÇÙÖÃÚÏÖ¦ÔÜÙÚÎÛ¦ÒÇÙÙÇÑËÃÔÕÝÛÇ
ÙßÔÁÌËØÔËÙÖÃÚÏÑÇÏÑÚÂÓÇÍÇÖÕÆÙËÚÎÍÎÁÒËÍËÙßÔÁÞËÏÇ
ÕÆÒÎÙÇÔÄÚÏËÃÞÇÔÙÚÎÔÛÂÔÇÑØ¦ÚÎÙÇÔÑ¦ÖÕÏËÝÙßÔËØÍÇÙÃËÝ
ÁÜÝÄÚÕßÑÇÚÇÌÁØÕßÔÔÇÑÇÒÒÏËØÍÂÙÕßÔÚÕÑÚÂÓÇÍÏÇÔÇàÂÙÕßÔË
ÇÖÄÇßÚÄ
ÑÇÔÇÔÙÞÁÊÏÇ!ÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÛÇ
ÈÕßÚÕÆÙÇÔÙÚÎÛ¦ÒÇÙÙÇÑËÃÔÕÝ
ÛÇÁÖÏÇÔËÉ¦ØÏÇÓËÚÕÉÇØÕÔÚÕÆÌËÑÕËÔÛÇÚÕßÝÇÖÇÙÞÕÒÕÆÙË
ÕÆÚËÎÑØÃÙÎÕÆÚËÕÏËÖÏÊÎÓÃËÝ
ÍÇÖÏÄÔÚÕßÙÇÔÆØËßÇÔÁÔÇ
ÖÇÏÊÃÓÇÊËÔÂØÛËÖÕÚÁÑËÃÔÎ
ÁÑÒÇÏÍËÍÏÇÓÁØËÝÄÚÇÔÌ¦ÔÎÑËÖÜÝ
ÇßÚÄÛÇÂÚÇÔÕØÏÙÚÏÑÄÑËÃÔÕÝÚÎÔ
ÇÍÑ¦ÒÏÇàËÚÄÚË
ÚÕÙÖÃÚÏÖ¦ÔÜÙÚÎÛ¦ÒÇÙÙÇ
ÐßÖÔÕÆÙËÖ¦ÔÚÕÚËÖØ×ÚÎÑÇÏÑÕÏÚÕÆÙËÍÏÇ×ØÇÚÎÛ¦ÒÇÙÙÇßÚÂÎ

Αν δεν είχαμε έρθει
εδώ, είπε μέσα
στο σκοτάδι, τώρα
θα ζούσαν. Κοιμήσου,
έκανε εκείνος.
ÍÇÒ¦àÏÇÑÏÔÕÆÓËÔÎÇÑÏÔÎÙÃÇËÃÞË
Ñ¦ÚÏÚÕßÖÔÜÚÏÙÚÏÑÄ
ÇÓÏ¦ÌÕØ¦ÁÑÇÔÇÔÁØÜÚÇÙÚÕ
ÖÁÚØÏÔÕÖËàÕÆÒÏÑËÃÔÕÝÑÕÏÚÕÆÙË
ÉÎÒ¦ÚÕÔÕßØÇÔÄÁÚÙÏÄÖÜÝÑËÃÚÕÔÚÇÔÇÔ¦ÙÑËÒÇÇÖÄÑ¦ÚÜÚÎÝ
§ÄÓÏàËÖÜÝÁÈÍÇÏÔËÇÖ»ÚÕÙ×ÓÇ
ÚÕßÙÏÍ¦ÙÏÍ¦6ÖÜÝÎÛ¦ÒÇÙÙÇ
ÁÚÙÏÑÇÏÚÕÍÇÒ¦àÏÕÚÕßÕßØÇÔÕÆ
ËÃÞËÑÇÏÇßÚÄÑ¦ÚÏßÖÔÜÚÏÙÚÏÑÄ
¥ÙÚÄÙÕÚÕßËÃÖËËÑËÃÔÎÓÏÇÓÁØÇÓËÚ¦ÚÕÔÁØÜÚÇÑ¦ÚÏÛÇÖØÁÖËÏ
ÔÇÑ¦ÔÕßÓËÓËÚÇÖÕÔÚÃÑÏÇÕßÒÇÚÙ¦ØÏàÇÔÓËÖ¦ÚÇÍÕÙÚÕÑËÔÄ
ÖÕßßÖÂØÞËÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÙÑËÖÂ

«Τι συμβαίνει;» 0i¨³iÉÉ~ÉËØÛÉ~Ñ³ÑÜÑKÑËÉ{Ø«åÒ³iÉÉ~ÉËiV
Ö³ÉÉÙÉËÐÑ³ÉÐÌ{ÐÑØ
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Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

ΙΣΤΟΡΙΑ

Στρατόπεδα
συγκέντρωσης,
οι άγνωστοι
όμηροι
Μια ανεξόφλητη οφειλή απέναντί τους
Γνωστή ÙÚÕÈÏÈÒÏÄÌÏÒÕÑÕÏÔÄÍÏÇ
ÚÎÙßÙÚÎÓÇÚÏÑÂÓËÒÁÚÎÚÎÝÖ¦ÔÜ
ÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÚÇÐÏÊÏÜÚÏÑÂÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÎÔÔÃÚÇÇÔÇØÁÚÕß
ÁÞËÏÇÌÏËØ×ÙËÏÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÚÎÝàÜÂÝÚÎÝÙÚÎÙßÒÒÕÍÂÑÇÏ
ËÖËÐËØÍÇÙÃÇÓÇØÚßØÏ×ÔÒÒÂÔÜÔ
ÖÕßÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝ ÇÚÕÞÂÝ
ÖÁØÇÙÇÔÇÖÄÍËØÓÇÔÏÑ¦ÙÚØÇÚÄÖËÊÇÙßÍÑËÔÚØ×ÙËÜÝ
ÏÊÏÇÏÚËØÄÚÎÚÇÚÎÝÁØËßÔÇÝ
ÚÎÝÑÇÔÇØÁÚÕßÁÍÑËÏÚÇÏÑßØÃÜÝ
ÙÚÕÄÚÏËÖÏÑËÔÚØ×ÛÎÑËÙËÒÒÎÔËÝÖÕßÊËÔÁÞÕßÔËÈØÇáÑÂÑÇÚÇÍÜÍÂ¡ËÚÇÒÄÍÏÇÚÎÝÏÊÃÇÝÇÖÄ
ÚÎÔËÏÙÇÍÜÍÂÚÎÝ!ÚÎÔËØÍÇÙÃÇ
ÇßÚÂÊËÔÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÏÙÚÕØÃËÝÈØÇÃÜÔÙßÓÖÇÚØÏÜÚ×ÔÓÇÝÕÏ
ÕÖÕÃÕÏÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÊËÔ
ÂÚÇÔÕÆÚËÄÓÎØÕÏÕÆÚËÇÏÞÓ¦ÒÜÚÕÏÇÒÒ¦ÛÆÓÇÚÇÓÏÇÝÇÊÏÇÔÄÎÚÎÝ
ÍËÔÕÑÚÕÔÃÇÝ®
¥ÝÍÔÜÙÚÄÔÚÕËÈØÇáÑÄ©ÒÕÑÇÆÚÜÓÇÁÞËÏÏÑÇÔÕÖÕÏÎÚÏÑ¦ÇÖÇÙÞÕÒÂÙËÏÚÎÔÏÙÚÕØÏÕÍØÇÌÃÇÑÇÏÚÎ
ÌÏÒÕÒÕÍÃÇ®ÕÖÄÚËÓËÚÎÔËØÍÇÙÃÇ
ÚÎÝÎÑÇÔÇØÁÚÕßÁØÞËÚÇÏÔÇ
ÌÜÚÃÙËÏÓÏÇËÒ¦ÞÏÙÚÇÓËÒËÚÎÓÁÔÎ
ÏÙÚÕØÏÑÂÇÌÂÍÎÙÎ
×ÝÐËÑÃÔÎÙËÄÓÜÝÇßÚÂÎÇÔÇàÂÚÎÙÎ"¬ÕÖËØÏÍØ¦ÌËÏÎÃÊÏÇÙÚÎÔ
ËÏÙÇÍÜÍÂÚÎÝ!ßÚÂÎÇÔÇÖ¦ÔÚËÞÎÚÕÓÂÙÚÎàÜÂÓÕßÐËÑÃÔÎÙËÙÚÏÝ
ÇØÞÁÝÚÕß»ÁÔÇÔÖ¦ÍÑÕÓËÚÇÞËÏØÏÙÓÁÔÜÔÈÏÈÒÃÜÔ¡ËÁÔÇÔ
ÚÃÚÒÕÖÕßÚØ¦ÈÎÐËÚÕÈÒÁÓÓÇÓÕß
ÑÇÛ×ÝÚÄÚËÓÕßËÃÞËÌÇÔËÃÖÇØ¦ÊÕÐÕÝÃÙÜÝÑÇÏÕÐÆÓÜØÕÝ!¸
ÕÓÎØÃÇÚÜÔÖÁÔÚËÇÔÚÏÙÚØÇÚÂÍÜÔ
àÜÂÚÜÔÚØÇÚÄÖËÊÇÙßÍÑËÔÚØ×ÙËÜÝ¹ÁÔÚËÒÒÎÔËÝÇÔÚÏÙÚØ¦ÚÎÍÕÏÙËÙÚØÇÚÄÖËÊÇÙßÍÑÁÔÚØÜÙÎÝÂÚÇÔÓÏÇÏÙÚÕØÃÇÓ¦ÒÒÕÔ
ÇÙßÔÂÛÏÙÚÎÙÚÎÔÕÖÕÃÇÓËËÏÙÂÍÇÍËÕÙÚØÇÚÎÍÄÝ ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕÝ
¡ÖÇÑÄÖÕßÒÕÝÓËÚÎÙßÍÑØÕÚÎÓÁÔÎÍÒÇÌßØÂÑÇÏËÐÄÞÜÝÑÇÚÇÚÕÖÏÙÚÏÑÂÓÇØÚßØÃÇÚÕßÖÄÚÄÚË
¦ØÞÏÙÇÔÇÇÔÇàÎÚ×ÁØÍÇÇÔ¦ÒÕÍÎÝÛËÓÇÚÕÒÕÍÃÇÝ ÇÚ¦ÙÆÓÖÚÜÙÎÚÇÚØÃÇÖØ×ÚÇÇÌÕØÕÆÙÇÔÒÒÎÔËÝÇÐÏÜÓÇÚÏÑÕÆÝÚÕßÚØÇÚÕÆ
ÑÇÏÚÕß§ÇßÚÏÑÕÆÕÏÕÖÕÃÕÏÞ¦ØÎ
ÙÚÎÔÏÊÏÄÚÎÚ¦ÚÕßÝÁÚßÞÇÔËßÔÕáÑÄÚËØÎÝÓËÚÇÞËÃØÏÙÎÝÙÚÇÙÚØÇÚÄÖËÊÇÑÇÏÙÚÏÝÌßÒÇÑÁÝÄÖÕß
ËÑÚÕÖÃÙÚÎÑÇÔ¬ÇËÖÄÓËÔÇÄÓÜÝ

ËßØÂÓÇÚÇÇÖÕÑ¦ÒßÉÇÔÚÎÔÚØÇÍÏÑÄÚËØÎÄÉÎÚÎÝÃÊÏÇÝÏÙÚÕØÃÇÝ!
ÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÒÒÂÔÜÔÖÕÒÏÚ×Ô
ÕÏÕÖÕÃÕÏÖÇÔÚËÒ×ÝÇÖØÕÙÚ¦ÚËßÚÕÏ
ÇÖÄÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚËÊÏËÛÔÂÙÆÓÈÇÙÎÑÇÏÚËÒËÃÜÝÇÔÃÙÞßØÕÏÔÇÕØÃÙÕßÔÚÎàÜÂÚÕßÝÑÇÚÄØÛÜÙÇÔÔÇ
ËÖÏÈÏ×ÙÕßÔÑÇÏÔÇÑÇÚÇÍØ¦ÉÕßÔ
ÒËÖÚÕÓËØ×ÝÚÎÊÕÑÏÓÇÙÃÇÚÕßÝ
®¡ÇÝ¦ÌÎÙÇÔÙßÔÚÇØÇÑÚÏÑ¦ÑËÃÓËÔÇÖÕßÙßÓÖÕÙÕÆÔÚÇÏÙËÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÇÖÄ ÙËÒÃÊËÝÓËÚÇ
ÕÖÕÃÇËÑÊÏÖÒ×ÔÕßÔÑÇÏÌÜÚÃàÕßÔ
×ÝÚÕÔÖßØÂÔÇÚÎÝÓÏÇÑÇÚ»ÕßÙÃÇÔ¦ÍÔÜÙÚÎÖÚßÞÂÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÙÚÕØÃÇÝÚÕßqÇÍÑÕÙÓÃÕß
ÕÒÁÓÕßÖÁÔÇÔÚÃÚÕßÝËÑÑØËÓËÃ
ÓÏÇÇÔËÐÄÌÒÎÚÎÕÌËÏÒÂÚÎÔÕÖÕÃÇ
ËÖÏÞËÏØËÃÔÇÖËØÏÕØÃÙËÏÎÖØ×ÚÎ
ÙßÙÚÎÓÇÚÏÑÂÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÙËÇßÚÄÔÚÕÔÚÄÓÕ®
¬ÕÈÏÈÒÃÕÚÎÝÔÔÃÚÇÝÇÔÇØÁÚÕßßÓÖÒÎØ×ÔÜÚÎÓÔÂÓÎÚÕß
ÑÄÙÓÕß¯ÒÒÎÔËÝÄÓÎØÕÏÑÇÏÇÏÞÓ¦ÒÜÚÕÏÙËÔÇàÏÙÚÏÑ¦ÑÇÏÌÇÙÏÙÚÏÑ¦ÙÚØÇÚÄÖËÊÇÑÇÏÌßÒÇÑÁÝ 
 ®ÑßÑÒÕÌÕØËÃÙÚÇÚÁÒÎ¡ÇãÕß
ÇÖÄÚÏÝËÑÊÄÙËÏÝÇÖÇÊÄÖÕßÒÕÝ
ÂÓËØÇÎ ®ÖØÕÊÎÓÕÙÏËÆËÏÁÔÇ
ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÇÖÄÙÖÇÙÓÇ
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Η.Μ.

Η Αννίτα Π. Παναρέτου
συγκέντρωσε
σε έναν τόμο
μαρτυρίες μη Εβραίων
συμπατριωτών μας.
ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
±Ö¦ØÞÕßÔËØËÖÇÏÊÏ¦ÒÒÎÔËÝËÊ×"®ßÚÄÌ×ÔÇÐË
ÕË×ØÍÏÕÝÒ¦ÞÇÝÇÖÄÚÕÔ
ÖßØÍÃÙÑÕÚÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÚËÛÜØÇÑÏÙÓÁÔÕß¦ØÓÇÚÕÝÖÕßÓÖÂÑËÖØ×ÚÕÙÚÕÙÚØÇÚÄÖËÊÕÓÖËÔàËË¡ÏÇ
ÇÔÇÖ¦ÔÚËÞÎÄÙÕÑÇÏÇÖÕÍËÏÜÚÏÑÂ
ÖÇØ¦ÓËÚØÕÝÙÚÎÔÑÕØßÌÇÃÇÙÚÏÍÓÂÚÎÝÒÆÚØÜÙÎÝÖÕÒÒ×ÔÒÒÂÔÜÔ
ÕÓÂØÜÔÂÚÇÔÎÖÇØÕßÙÃÇÇÔ¦ÓËÙÇ
ÙÚÕßÝÓËØÏÑÇÔÕÆÝÇÖËÒËßÛËØÜÚÁÝ
ÙÚØÇÚÏÜÚ×ÔÓËËÒÒÎÔÏÑÂÑÇÚÇÍÜÍÂ
©ÔÚÇÝÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝÊËÆÚËØÎÝÍËÔÏ¦Ý

Μια άγνωστη ³ÈØÉ¨{³Ó¨ÈØ³ÈTÊ³È¶(Ño~ÐËÈ0
K{KÜË³iØåË³ÑØ((ÑÑ¨Ó³ÈÚÑ
~È~Ü×¨ÊÉ{³Ñ³ÓÜiÑÎÈÑÌ
³{ØÉ~ÙÌÉ{Ø(ÑÑÙÌÈÜØ

Οι πέντε Ñ³{³¨Ò³io{È~¨Ñ³ÊÚi~ÑÌÐi¨{ÑÌ³ÈØÑÇËÉoÉ¨ÐÑ{~Ò³¨Ñ³ÌÉÙÑåÌÑ¨{³É¨ÒÌ¨Ú{{U(ÑÑo{³iØÛÓÙÉØV³Ñ³ËØÑ~ÌÈÜØVåÜÓÂÑÙ¨Ø(ÑÒoØVÒiØ({³Ë~ÑØVÉ¨o{ØÐÒØåÌ³K{KÜË³È³Ñ³ËÈÑ~ÌÈÜÈt Ði¨ËÑ³Ó³ÉÑ³{³¨Ñ³ÊouÛÉÂ{ÒV³³¨Ñ³ÌÉÙ©©xVÐ{ÑÐÒÙÑ ÜÜÊÓTÉ{{Ù¨ÖÉ{³t.ÖÜÜo³³¨ÉÜuVÐÉÖÚiÐÑtÒÈÐÉ³ÈØ³¨ÉÜÖØo{ÑÑÐi³¨ÉÜÑÚÖÐÉu
åÌ³K{KÜË³È ³ËÈÈÚÖÜ~Ñt$Ði¨Ø ÑØÓ×ÉÙ¨ØÑÂ{ÐÑ³{~ÌØVÌÐi¨Ø³³ÑÜVÑ×ioÉË³Ñ{u

ÂÑÇÒÆÚËØÇÖÇÏÊÏ¦ÒÒÂÔÜÔÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔÇÏÙÛ¦ÔÕÔÚÇÏÒÒÎÔËÝÑÇÏ
ÓÏÒÕÆÔËÒÒÎÔÏÑ¦ÊÃÑÇÏÎÙßÍÑÃÔÎÙÎÑÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇÕÛÇßÓÇÙÓÄÝ
ÑÇÏÎÖËØÎÌ¦ÔÏÇËÃÔÇÏÚÁÚÕÏÇ×ÙÚË
ÙÚÏÝÖËØÏÍØÇÌÁÝÚÜÔÕÓÂØÜÔÕÏÙßÓÖÇÚØÏ×ÚËÝÖÕßÇÔÂÑÕßÔÙËÁÔÇÔ
ÚÁÚÕÏÕÙÚØÇÚÄÖØÕÙÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÊÏÇÙÚ¦ÙËÏÝÍÏÍ¦ÔÚÜÔÑÇÏÎØ×ÜÔ¬Õ
ßÖ¦ØÞÕßÔËØËÖÇÏÊÏ¦ÒÒÎÔËÝ
ËÊ×"®ÖÕßÓËÚÇÌÁØËÏÙÚÎÓÇØÚßØÃÇ
ÚÕßÕ¡ÏÞ¦ÒÎÝËÏØÇÙÓ¦ÑÎÝÖÇØÇÛÁÚËÏÖÇØÇÌØÇÙÓÁÔÕÑÇÏÕ ×ÙÚÇÝ
ËÐ¦ÑÎÝ!ÙÚÇÓ¦ÚÎÙËÒÕÏÖÄÔÚÕ
ÖØ×ÚÕÚÇÔÑÝÓÖØÕÙÚ¦ÓÕßÙËÇÖÄÙÚÇÙÎÓÁÚØÇÔÇÖËÒ×ØÏÕÚÇÔÑÝ

ÑÇÏÙËÓÏÇÙÚÏÍÓÂÇÔÕÃÍËÏÕÖßØÍÃÙÑÕÝÇÖÄÖ¦ÔÜÑÇÏÈÍÇÃÔËÏÇÖÄÓÁÙÇÁÔÇÝ¦ÔÚØÇÑÒÇÝÙÚÁÑËÚÇÏÄØÛÏÕÝ
ÔÚßÓÁÔÕÝÈÁÈÇÏÇÙÚØÇÚÏÜÚÏÑ¦¡ÇÝ
ÑÕÃÚÇÐËÍÆØÜÍÆØÜÄÒÕßÝÇÔÕÃÍËÏ
ÚÕÙÚÄÓÇÚÕßÑÇÏÒÁËÏ!¸ÒÒÎÔËÝËÃÙÇÙÚËËÊ×ÒÒÎÔËÝ"¹ÚÄÚËÚÏÞÇØ¦ÑÇÏÚÏÐÁÙÖÇÙÓÇ©ÙÕÏÒÒÎÔËÝ
ÂÓÇÙÚËÔÇÌÜÔ¦àÕÓËÔÇÚØÁÞÕÓË
Ô»ÇÔËÈÕÆÓËÇÖ¦ÔÜÔÇÚÕÔÇÍÑÇÒÏ¦àÕÓËÑÒÖÍ×ÊËËÌØÄÔÚÏÙÇÚÕ
ËÐÂÝÖØ¦ÍÓÇ!ÖÒÎÙÃÇÙÇÄÙÕÓÖÕØÕÆÔËÖÏÕÑÕÔÚ¦ÑÇÏÚÕßÌ×ÔÇÐÇÍÏÇ
ÔÇÓ»ÇÑÕÆÙËÏ!¸×ÝÙËÒÁÔËÖ×Ý
ÙËÒÁÔË"¹ßÚÄÝÒÕÏÖÄÔÓÕßÌ×ÔÇÐË
ÊßÔÇÚ¦ÑÇÏÚÕÔ¦ÑÕßÙÇÑÇÏÊËÔÚÕ

ÐËÞÔ×ÖÕÚÁÙ»ÄÒÎÓÕßÚÎàÜÂ!¸Ë×ØÍÏÕÝËÜÔÂÝÇÖÄÚÎÖ¦ØÚÎ¹®
©¡ÏÒÚÏ¦ÊÎÝÒËÐÇÔÊØÂÝËÖÏÈËÈÇÏ×ÔËÏ©ÒËÝÕÏËÛÔÏÑÄÚÎÚËÝÚÕß
ÙÚØÇÚÕÖÁÊÕßÌÚËÏ¦ÐÇÓËÕÓÕÏ×ÓÇÚÇ¯ÙÎÓÇÏ×ÔÓÇÝÑÇÏÖËØÏÓÁÔÇÓË
ÔÇßÖÕÊËÞÚÕÆÓËÚÕßÝËÒËßÛËØÜÚÁÝ
ÓÇÝÓËØÏÑ¦ÔÕßÝB¯D©ÏËØÓÇÔÕÃ
ÌØÕßØÕÃÓ¦ÝÖÇØÕßÙÃÇàÇÔÄÖÒÇ¬Õ
ÖØ×ÚÕÚÇÔÑÙßÓÖÚÜÓÇÚÏÑ¦ÙÚ¦ÛÎÑËÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÑÕÒ×ÔÇ
ËÚ¦ÞÚÎÑÇÔÁÐÜÕÏÊßÕÙÚØÇÚÏ×ÚËÝ
ÚÕßÕÁÔÇÝÇÖ»ÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝÕËÑ
¡¦ÔÎÝÏ×ØÍÕÝÒÒÎÔÕÇÓËØÏÑ¦ÔÕÝ
ÐÁÙÖÇÙËÙËÑÒ¦ÓÇÚÇÙÚÎÛÁÇÚÎÝÍÇÒÇÔÄÒËßÑÎÝÄÖÜÝÑÏËÓËÃÝÈÒÁÖÕÔÚÇÝ

ËÒËßÛËØÜÚÂÓÇÝÁÔÇÔÙßÓÖÇÚØÏ×ÚÎ
ÓÇÝ®©ÖÜÝÙßÔÂÛÜÝÙßÓÈÇÃÔËÏÕÏ
ÒÒÎÔËÝÁÙÚÜÒÒÎÔÕÇÓËØÏÑÇÔÕÃ
ËÔÖØÕÑËÏÓÁÔÜÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÖÇÔÚÕÆ!
ÕÎÓÂÚØÎÝÏÇÓÇÔÚÃÊÎÝÑÇÏÕÏÙÆÔÚØÕÌÕÃÚÕßÁÞÕÔÚÇÝÊØÇÖËÚËÆÙËÏ
ÇÖÄÚÎÔÖÕØËÃÇÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏ
ÁÔÇÚÇÔÑÑÕÔÚ¦ÙÚÕÔÊÎÓÄÙÏÕÊØÄÓÕ
©ÚÇÔÊÏÇÑØÃÔÕßÔÄÚÏËÃÔÇÏÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÖËÚ¦ÍÕÔÚÇÏÇÖ»ÚÎÔÑØßÉ×ÔÇ
ÚÕßÝ!ßÚßÞ×ÝÕÓËØÏÑÇÔÄÝÖÕß
ÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÕÚÇÔÑ¦ØÍÎÙËÔÇÓÇÝ
ÇÔÚÏÒÎÌÛËÃÞÕßÓËÑÏÄÒÇÝÖÎÊÂÙËÏ
ËÖ¦ÔÜÚÕßÌÜÔ¦àÕÔÚÇÝÑØÏÑÈØË
ÑØÏÑÒÒÎÔËÝÒÒÎÔËÝÑØÏÑÈØË
ÇÏÞÓ¦ÒÜÚÕÏ®

«Να περάσουν μέσα μόνο οι Ελληνες και θα τα βρούμε»
«Ο Αμερικανός, ÁÔÇÍÒßÑÄÑÇÏÄÓÕØÌÕ
ÓËØÏÑÇÔ¦ÑÏÚÇÁÞËÏÞÇÓÁÔÇËÃÛËÚÇÏÙÚÕÚÁÒÕÝÇÌÂÔËÏÚÕÖÕÒßÈÄÒÕ
ÍÇÃÔËÏÁÐÜÓÇÝÑÕÏÚ¦àËÏÑÇÒ¦ÑÇÒ¦
ËÔÛÁÒËÏÇÙÌÇÒ×ÝÔÇÖÏÙÚÁÉËÏÙÚÇ
Ó¦ÚÏÇÚÕßÒÁÖËÏÓÖØÕÙÚ¦ÚÕßÑ¦ÚÏ
ÇÔÛØ×ÖÏÔÇØ¦ÑÎ¡ËÓÏÇÚËØ¦ÙÚÏÇÍËÔËÏ¦ÊÇÓËÑÕßØÁÒÏÇÙÚÕÙ×ÓÇÑÇÏÓÏÙÂÑÕßÈÁØÚÇÖÇÒÏ¦ÙÚÎÔÖÒ¦ÚÎ¬Õß
ÌÜÔ¦àÕßÓËÚÕßËÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕßÓË
ÒÒÎÔËÝÑØÏÑÑØÏÑ¢ÇÃÔËÚÇÏÄÚÏ
ÚÕÑÇÚ¦ÒÇÈËÇÃØÔËÏÇÖÄÚÕÚÇÔÑ
ÓÖÏÙÑÄÚÇÙÕÑÕÒ¦ÚËÝÚÙÏÍ¦ØÇÑÇÏ
ÓÇÝÚÇÊÃÔËÏB¯D§ÇÑÇÏÎÁÑÖÒÎÐÎ
ÑÕÆÓËÙËÓÏÇÙÚÏÍÓÂÓÏÇÌÜÔÂ¸ÃÙÚËÒÒÎÔËÝ"¹ßØÃàÕßÓËÑÇÏÈÒÁÖÕßÓËÁÔÇÔÒÒÎÔÇÇÐÏÜÓÇÚÏÑÄÚÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÙÚØÇÚÕÆ¸ÃÙÚË,ÒÒÎÔËÝ"¹
¡ÇÝØÜÚ¦ÑÇÏÖ¦ÒÏ§ÇÏÚÕßÒÁÓË
,ÒÒÎÔËÝÇÏÞÓ¦ÒÜÚÕÏÑÇÏÚÕßËÐÎÍÕÆÓËÄÒÎÓÇÝÚÎÔÏÙÚÕØÃÇ¸ÃÓÇÏ
ÑÏËÍ×,ÒÒÎÔÇÝÇÖÄÚÎÔ ØÂÚÎB¯D
¡ËÒÁÔË ×ÙÚÇÒÇÞ¦ÑÎ¹®
©¡ÏÞ¦ÒÎÝÇÙÏÒËÃÕßÇÌÎÍËÃÚÇÏÄÚÏ
ÕÑßØÚØ¦ÚÕÝÖÕßËØÍÇàÄÚÇÔÙÚÕ
ØÇÌÚ¦ÊÏÑÕÚÕß¡ÖÃÓÖÒÏÝËÃÞËÌÚÏ¦ÐËÏÓÏÇËÒÒÎÔÏÑÂÙÎÓÇÃÇÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÁÑØßÉËÑ¦ÚÜÇÖÄÚÇØÕÆÞÇÚÕß¡ËÚ¦ÚÎÔÇÖËÒËßÛÁØÜÙÎÕÏ,ÒÒÎÔËÝ
ÚÎÔÐËÊÃÖÒÜÙÇÔÚÎÔÁÖÏÇÙÇÔÇÖÄ
ÚÏÝÚÁÙÙËØÏÝ¦ÑØËÝÑÇÏÖÇØÁÒÇÙÇÔ
ÙÚÕÔÑËÔÚØÏÑÄÊØÄÓÕÚÕßÞÜØÏÕÆ×Ý

Μετά ³iÑÉÜÉÈÚÓ¨i~Ñ{¨{ÂÉ~{ÊÉ{iÐÑ~¨ÒÙÖÉ{Ñ³ÈÉÑÑÑ³¨{ÐÖo{Ñ³ÈØÉ{~{ÇÌÐÉÈØ ÜÜiÉØÑ{TÐÑÜ³ÈØ³ÑÇË iÐÉËi³
ËÐÓ¨Ø³iØ×³o¨Ñ×ËÑØÚÈÐËÇÉ{³iiÐÓ¨Ñ³iØÜÖ³¨iØU¸mÈÜËÈmlÑÌ³Ñ¨TÉË³iØåË³ÑØ((ÑÑ¨Ó³È

Ο Αμερικανός, μόλις
άκουσε πως μιλούμε ελληνικά, φώναξε: Eλληνες είστε, βρε πατριώτες;
ÚÎÔÖÒÇÚËÃÇÄÖÕßÚÎÔÁÊËÙÇÔÙ»ÁÔÇ
ÑÕÔÚ¦ØÏÑÇÏÚÎÔÑØÇÚÕÆÙÇÔÓÖØÕÙÚ¦
ÇÖÄÚÎÔÕÓ¦ÊÇÚÕßÝ,ÔÇÝÉÎÒÄÝËÖÏÒÕÞÃÇÝÓËÒÇÞØÏÔÄÝÓËÙÚØÏÌÚÄÓÕß-

ÙÚ¦ÑÏÑÏÁÔÇÑÕÓÖÕÒÕÍ¦ÑÏÙÚÕÞÁØÏ
ÞÇÓÕÍËÒÕÆÙËÑÇÏÑÕÏÚÕÆÙËÚÎÙÎÓÇÃÇ!ÇÚØÏ×ÚËÝÑÇÒÂÒËßÚËØÏ¦
¡ÇØÚÃÕßÙÂÓËØÇÎËÛÔÏÑÂÓÇÝÍÏÕØÚÂ®ÚÕßÝÒÁËÏÐÇÌÔÏÑ¦/ÚÇÔÕ¡ÇÔÄÒÎÝ²ÇÚàÎÊ¦ÑÎÝÇÖÄÚÎÔ ØÂÚÎ
ÇÏÕ ÜÙÚÂÝ ÇÚÙÏÓÖ¦ØÊÎÝÇÔÇÌÁØËÚÇÏ ÙÚÕÔ ÒÒÎÔÕÇÓËØÏÑÇÔÄ
ÙÚØÇÚÏ×ÚÎÖÕßÇÔÂÑËÙÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÓÕÔ¦ÊÇÖÕßÚÕßÝÇÖËÒËßÛËØ×ÔËÏÛÁÚÕÔÚÇÝÚÁÒÕÝÙÚÎÔÖÕØËÃÇ
ÓËÚ¦ÚÎÔËÑÑÁÔÜÙÎÚÕßÙÚØÇÚÕÖÁ-

ÊÕß¬ÕÄÔÕÓ¦ÚÕßÃÚËØÇÖÇÊ¦Ý
ÕÔÚ¦ÙÚÕÕÆÔÚÈÏÞÙÒÕßÙÚÕÎÓÂÚØÎÝÇßÒ¦ÑÎÝÑÇÏÎÖÇØÁÇÚÕß
ÖØÕÞÜØÕÆÔËÒËÆÛËØÕÏÙÚÕÔÊØÄÓÕ
ÃÍÕÖÇØÇÑ¦ÚÜÙ»ÁÔÇÙÚÇßØÕÊØÄÓÏÁÔÇÝÓËØÏÑÇÔÄÝÙÚØÇÚÏ×ÚÎÝÓË
ÁÔÇÙÎÓÇÏ¦ÑÏÙÚÕÞÁØÏÑÇÔÄÔÏàËÚÎÔ
ÑÃÔÎÙÎ ÇÛ×ÝÖËØÔÕÆÙÇÓËÓÇÝËÃÖË
Ñ¦ÚÏÖÕßÊËÔÑÇÚÇÒ¦ÈÇÓË¢×ÔÇÐÇ
ÙÚÕÔÒÕÞÇÍÄËÜØÍÏ¦ÊÎÖÕßÂÚÇÔÖÏÕ
ÖÃÙÜÇÔÐÁØËÏÇÓËØÏÑÇÔÏÑ¦ÔÇÊÕÆÓË
ÚÏÛÁÒËÏÇßÚÄÝÕÞØÏÙÚÏÇÔÄÝ©ÓË-

ØÏÑÇÔÄÝÓÄÒÏÝ¦ÑÕßÙËÖÜÝÓÏÒÕÆÓË
ËÒÒÎÔÏÑ¦Ì×ÔÇÐËÓËÄÒÎÚÎÞÇØ¦
ÚÕßÖÕßÁÌËÐËÙÚÕÖØÄÙÜÖÄÚÕß!
¸,ÒÒÎÔËÝËÃÙÚËÈØËÖÇÚØÏ×ÚËÝ" Ï
ËÍ×,ÒÒÎÔÇÝËÃÓÇÏÇÖÄÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎÚÇßØÄÖÕßÒÕÝÚÇÆØÕÝÑÇÚ¦ÍÕÓÇÏÇÖÄÚÎÖ¦ØÚÎÑÇÏÙÚÕÔËÏØÇÏ¦
ÁÞÜÙßÍÍËÔËÃÝÚÕßÖÇÚÁØÇÓÕß¹¡ÇÝ
ÁÊÜÙËÄÚÏËÃÞËÙÚÕÙÇÑÃÊÏÄÚÕßÑÇÏ
ÓÇÝÁÙÚËÏÒËÙËÓÏÇÍËØÓÇÔÏÑÂÇÖÕÛÂÑÎÚÕßÙÚØÇÚÕÆÖÕßÚÎÌÆÒÇÍÇÔ
ÓËØÏÑÇÔÕÃÙÚØÇÚÏ×ÚËÝ®ÇßÒ¦ÑÎÝ

ËÑ¦ÖÕÏËÝ¦ÒÒËÝÇÖÕÛÂÑËÝÚØÕÌÃÓÜÔÚÕßÍËØÓÇÔÏÑÕÆÙÚØÇÚÕÆÖËØÏÑßÑÒÜÓÁÔËÝÇÖÄÖÒÂÛÕÝÖËÏÔÇÙÓÁÔÜÔÖÒÎÙÏ¦àËÏÓÏÇÕÓ¦ÊÇÇÖÄ
,ÒÒÎÔËÝÖÕßÁÞËÏÓÄÒÏÝËÍÑÇÚÇÒËÃÉËÏ
ÚÏÝÌßÒÇÑÁÝÚÎÝËÒÝ©ËÄÊÜØÕÝ
ÕØßÌÃÊÎÝÍØ¦ÌËÏ!¸Ó¦ÔÇÊËØÌ¦ÑÏÓÕß¦ÙËÓÇÝÔÇÓÖÕÆÓËÓÁÙÇÔÇ
Ì¦ÓËÇÖÄÄÒÇÇßÚ¦ÚÇÑÇÒÕÆÊÏÇÑÇÏ
ÓËÚ¦ÙÑÄÚÜÙÁÓÇÝ¹ËÃÖËÙÚÕÔÌØÕßØÄÁÔÇÝßØÏÇÔÄÝ©ÑÕÔÚÄÝÑÇÏÇËÏÑÃÔÎÚÕÝÓËØÏÑÇÔÄÝÙÚØÇÚÏ×ÚÎÝÖÕß
ÙÚËÑÄÚÇÔÇÖÁÔÇÔÚÃÓÇÝÚÇÁÞÇÙËÆØÏÙËÓÇÝÑÕÃÚÇÐËÖÕÒÆËØËßÔÎÚÏÑ¦
ÑÇÏØ×ÚÎÙËÓËÖÕÒÆÑÇÒ¦ËÒÒÎÔÏÑ¦!
¸,ÒÒÎÔËÝËÃÙÚËÓÜØÁ"¹ØÏÔÖØÕÒ¦ÈÕßÓËÔÇÇÖÇÔÚÂÙÕßÓË¦ÔÕÏÍËÊØÄÓÕÓËÚÕÔßÖÕÑÄÖÇÔÕÑÇÏÌ×ÔÇàË!
¸§ÇÖËØ¦ÙÕßÔÓÁÙÇÓÄÔÕÕÏÒÒÎÔËÝÑÇÏÛÇÚÇÈØÕÆÓË¹®
ÚÕÙÎÓËÃÕÇßÚÄÇÌÂÔÕßÓËÚÕßÝ
,ÒÒÎÔËÝÖÕßÎÇÖËÒËßÛÁØÜÙÎÚÕßÝ
ÈØÂÑËÙÚÇÙÚØÇÚÄÖËÊÇÑÇÏÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÓËÄÙÕßÝËÐÇÔÇÍÑ¦ÙÚÎÑÇÔÙË
ÖÕØËÃËÝÚÏÝËÖÕÔÕÓÇàÄÓËÔËÝÖÕØËÃËÝÛÇÔ¦ÚÕß®6ÒÕßÝÓÇàÃÛÇÚÕßÝ
ÙßÔÇÔÚÂÙÕßÓËÇØÍÄÚËØÇÙÚÎÌ¦ÙÎ
ÚÎÝÇÖËÒËßÛÁØÜÙÎÝÑßØÃÜÝÄÓÜÝ
ÓÇàÃÖÒÁÕÔÑÇÏÓËÚÕßÝËÒ¦ÞÏÙÚÕßÝ
ËÖÏàÂÙÇÔÚËÝ,ÒÒÎÔËÝÈØÇÃÕßÝÙÚÎÔÑÕÏÔÂÖËØÏÖÁÚËÏÇ
ÚÕßËÖÇÔÇÖÇÚØÏÙÓÕÆ
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«Δεν θέλω να πάει χαμένη η ζωή»

Το νέο βιβλίο της χαρισματικής Σοφίας Νικολαΐδου αποτελεί ένα μωσαϊκό ανθρώπων που πάλεψαν να πάρουν ένα πτυχίο
Ανθρωποι ÖÕß ÛÁÒÕßÔÔÇÙÖÕßÊ¦ÙÕßÔ§ÁÇÖÇÏÊÏ¦ÖÕßËÖÏÛßÓÕÆÔ
ÇßÚÄÖÕßÁÒËÍÇÔÕÏÖÇÒÏÕÃÔÇ
ÖØÕÑÄÉÕßÔ®¶ÔÇÇØÏÙÚËÆÙÕßÔ®
ÄÖÜÝÒÁÓËÙÂÓËØÇ¡ÖÕØËÃÔÇ
ßÖ¦ØÐËÏÚÃÖÕÚÇÖÏÕÖËØÏÖËÚËÏ×ÊËÝÇÖÄÇßÚÂÚÎÔËÖÏÛßÓÃÇÇßÚÂ
ÚÎÔÇÖÕÙÚÕÒÂ"¢ßÙÏÑ¦ÑÇÏÓÖÕØËÃ
ÆÙÑÕÒÇÄÓÜÝÛÇÈØÕÆÓËÇÔÚÏÑËÏÓËÔÏÑÄÙÑÕÖÄÖÏÕËßÍËÔÂÖÏÕ
¦ÐÏÕÇÖÄÇßÚÄÔ
¬ÁÚÕÏËÝÏÙÚÕØÃËÝÇÌÎÍËÃÚÇÏÎ
ÞÇØÏÙÓÇÚÏÑÂÕÌÃÇ§ÏÑÕÒÇãÊÕß
ÙÚÕÔÁÕÚÎÝÈÏÈÒÃÕ¬ÕÞØßÙÄ
ÈØÇÞÏÄÒÏ®ÖÕßÛÇÑßÑÒÕÌÕØÂÙËÏÙËÒÃÍËÝÎÓÁØËÝÇÖÄÚÏÝËÑÊÄÙËÏÝ¡ËÚÇÃÞÓÏÕ!ÇÒÎÛÏÔÁÝÏÙÚÕØÃËÝ
ÇÒÎÛÏÔ×ÔÇÔÛØ×ÖÜÔÚÏÝÕÖÕÃËÝÙßÍÑÁÔÚØÜÙËÜÝËØËßÔÂÚØÏÇ
ÇÖÄÚÎÓÃÇÑÇÏÙÇÔØËÖÄØÚËØ
ÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎ
¬ÕÈÏÈÒÃÕÇßÚÄËÃÔÇÏÁÔÇÓÜÙÇáÑÄÌÜÔ×Ô®ÍØ¦ÌËÏÇÔÚÇ
ÖÇÒÏ¦ÓÜÙÇáÑ¦ÙÚÇÙÖÃÚÏÇÄÖÕß
ÓËÍÇÒ×ÙÇÓËÖÄÚÕÇÚËÒËÃÜÚÕ
ßÒÏÑÄÚÏÝÙßÔËÔÚËÆÐËÏÝÚÏÝÎÞÕÍØÇÌÂÙËÏÝÑÇÏÚÏÝÙÎÓËÏ×ÙËÏÝ
ÌÚÏ¦ÞÚÎÑËÁÔÇßÌÇÔÚÄÇÌÎÍÂÙËÜÔ¡ÖÕØËÃÔÇËÃÔÇÏÎÏÊÁÇÓÕß
ÄÓÜÝÑ¦ÚÜÇÖÄÚÏÝÖÇØÇÒÒÇÍÁÝ
ÑÇÏÚÇÓÕÚÃÈÇÖÕßÇÔÇÊËÏÑÔÆÕÔÚÇÏ
ÇÑÕÆÍËÚÇÏÁÔÇÓÕßØÓÕÆØÏÙÓÇÖÕß
Þ¦ÔËÚÇÏÙÏÍ¦ÙÏÍ¦ÃÔÇÏÕÏÌÜÔÁÝ
ÚÜÔÖÇÒÏ×ÔÖÕßÖÃÙÚËßÇÔÄÚÏÚÇ
ÍØ¦ÓÓÇÚÇÙËÑ¦ÔÕßÔ¦ÔÛØÜÖÕ®
©ÓÜÝÚÕÈÏÈÒÃÕÊËÔÁÞËÏÔÇ
Ñ¦ÔËÏÓÕÔ¦ÞÇÓËÚÕÞÛËÝÑÇÏÚÕ
ÙÂÓËØÇÇÒÒ¦ÑÇÏÓËÚÕÇÆØÏÕ
ÎÓËÏ×ÔËÏÎÙßÍÍØÇÌÁÇÝ!ÚÕ
ÈÏÈÒÃÕÇÑÕÆÍÕÔÚÇÏÑÇÏÕÏÌÜÔÁÝ
ÓÏÇÝÚØÃÚÎÝÍËÔÏ¦ÝÚÎÝÍËÔÏ¦ÝÚÜÔ
ÖÇÏÊÏ×ÔÓÇÝ ¦ÖÕÏÕÏÇÖÄÇßÚÕÆÝ
ÇÔÂÑÕßÔÙËÔËÄÚËØÇÖØÕÙÌßÍÏÑ¦
ÙÄÍÏÇÖÕßÁÌÚÇÙÇÔÑÇÑÂÔÑÇÑ×Ý

«Ενα μουρμούρισμα
που χάνεται σιγά σιγά.
Είναι οι φωνές
των παλιών, που
πίστευαν ότι τα γράμματα
σε κάνουν άνθρωπο».
ÙÚÎÞ×ØÇÇÏÊÏ¦ÖÕßÍËÔÔÂÛÎÑÇÔËÊ×ÑÇÏÓÏÒÕÆÔÑÇÒÆÚËØÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÇÖÄÇÒÈÇÔÏÑ¦ÂØÜÙÏÑ¦
ÖÕßËÃÔÇÏÎÓÎÚØÏÑÂÚÕßÝÍÒ×ÙÙÇ
ÇÏÊÏ¦ÖÕßÖØÁÖËÏÔÇÇÖÕÊËÃÐÕßÔ
ÄÚÏÓÖÕØÕÆÔÞÕßÔÑÃÔÎÚØÕÚÕ
ÏÙÞßØÄÚËØÕÑÇÆÙÏÓÕÇÏÊÏ¦ÖÕß
ÐÁØÜÑÇÒ¦ÍÏÇÚÃÖÕÒÒ¦ÇÖÄÇßÚ¦
ßÖÂØÐÇÔÌÕÏÚÎÚÁÝÓÕß©Ï¦ÔÛØÜÖÕÏÇßÚÕÃËÃÔÇÏÕÏÖØ×ÚÕÏÙÚÎÔÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦ÚÕßÝÖÕßÙÖÕÆÊÇÙÇÔ
©ÒÕÏÚÕßÝÌÄØËÙÇÔÚÕÞØßÙÄÈØÇÞÏÄÒÏ¬ÕÖÚßÞÃÕËÃÔÇÏÞØßÙÄÈØÇÞÏÄÒÏÙÚÕÞÁØÏÚÕßÖÇÏÊÏÕÆÁÚÙÏ
ÊËÔÁÒËÍÇÔÕÏÖÇÒÏÁÝÍÏÇÍÏ¦ÊËÝ"®
 ®ÖØÕÊÎÓÕÙÏËÆËÏÙÂÓËØÇËÔÊËÏÑÚÏÑ¦ÇÖÕÙÖ¦ÙÓÇÚÇ

«Το χρυσό βραχιόλι»³iØ.×ËÑØ
{~ÜÑÎÙÈÚÑ~È~Ü×¨ÊÉ{É
ÜËoÉØiÐÓ¨ÉØÑÌ³É³ÑËTÐ{

Η. Μ.

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
| ÉÇÞÔÇÍÏÇÊÕßÒËÏ¦
ÍÏÇ ÔÇ ÓÇàÁÉÜ ÒËÌÚ¦
ÑÇÏÔÇÖ¦Ü,YHZT\Z¬Õ
,YHZT\ZÂÚÇÔÎËßÑÇÏØÃÇÓÕßÔÇ
ÈÍÜÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÍÏÇÚÃÓÁÞØÏÚÄÚËÊËÔËÃÞÇÈÍËÏÖÕÚÁÂÍÇÙÚÎ
ÇÒÒÃÇÖÕßÚÎÔÂÛËÒÇÖ¦ØÇÖÕÒÆ
ÂØÇÖÚßÞÃÕÙÚÕÁÑÚÕÁÚÕÝÃÞÇ
ÂÊÎÐËÑÏÔÂÙËÏÔÇÊÕßÒËÆÜÑÇÏ
ÂÓÕßÔÚØÏÙËßÚßÞÏÙÓÁÔÎÖÕßÈØÂÑÇÊÕßÒËÏ¦ÙÚÕÔÚÕÓÁÇÓÕßÞÜØÃÝ

«Τι μέλλονÓTÉÙ« ËÑ{ÜÖÙÖ~ÜÑK¨É{Ø~ÑÜÊÙÈÜÉ{ÒÒ³{ÚÑK¨É{ØV
ËoÈ¨ÑÚÑK¨É{Ø~Ò³{VÑÜÜÒ~ÑÜÊÙÈÜÉ{ÒÐÉ~ÑÜÌÐ{ÚÌ{Ñ³ËÑÐiÒ³
ÉÂ³É¨{~ÌVÈÚÑÑË¨ÜÉ×³ÒÈÑ³{³{TÖ³iÙÈÜÉ{ÒÈÚÑ~Ò«u

ÔÇÁÞÜÖ¦ØËÏÇÑÄÓÇÖÚßÞÃÕÃÞÇÔ
ÞÚßÖÂÙËÏÓËØÏÑ¦ÚÎÒÁÌÜÔÇÑÇÏ
ÓÕßÁÒËÍÇÔÁÒÇÍÏÇÙßÔÁÔÚËßÐÎ
²ÜØÃÝÔÇÁÞÜÙÚËÃÒËÏÈÏÕÍØÇÌÏÑ¦
ËÔÛÁÒÜÔÇÖ¦ËÏÞÇÓÁÔÎÎàÜÂ
ÁÒÜÔÇÑ¦ÔÜÖØ¦ÍÓÇÚÇËÔ
ÐÁØÜÊËÔÛÁÒÜÔÇÖ¦ËÏÞÇÓÁÔÎ
ÇßÚÂÎàÜÂ
•¡ÏÇÌÕØ¦ÖÂÍÇÙËÁÔÇÙÖÃÚÏ
ÓÇÓ¦ÚÕßÖÇÏÊÏÕÆÂÚÇÔÌÏÒÄÒÕÍÕÝ
ÑÇÏÕÖÇÚÁØÇÝÇØÞÏÚÁÑÚÕÔÇÝ¬Õ
ÙÇÒÄÔÏÚÕßÝÂÚÇÔÍËÓ¦ÚÕÈÏÈÒÃÇ
ËÔßÖÂØÞÇÔÚÕÃÞÕÏÓÄÔÕÈÏÈÒÃÇ
ÖÇÛÇÙÕÑ¬ÕÒ¦ÚØËÉÇÁÜ²ØÏÙÚÁÓÕßËÊ×ËÃÔÇÏÕÇØ¦ÊËÏÙÕÝ
¬ÇÖØ×ÚÇÓÕßÒËÌÚ¦ÂÚÇÔÇÖÄÚÕ
ÍØ¦ÉÏÓÕÔÇÖËÔÎÔÚ¦ØÏÑÕÖÕß
ÊËÔÂÐËØÇÖÕÆÔÇÚÕÑÕÒÒÂÙÜ
ÁÒËÍÇËÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄÖØÁÖËÏ
ÔÇÚÕÑ¦ÔÜÑ¦ÚÏÑÇÒÄ¬ËÒÏÑ¦ÐÕÊËÆÚÎÑË¦ÊÕÐÇÙËÑ¦ÖÕÏÇÁÐÕÊÕ
ÚÕÊËÆÚËØÕÁÚÕÝËÃÞÇÑ¦ÔËÏÑ¦ÚÏ

ÙßÔËÔÚËÆÐËÏÝÓËÓÕßÙÏÑÕÆÝÚÕß
ÊØÄÓÕßÃÞÇÙÚËÃÒËÏÚÕÑËÃÓËÔÕ
ÇÖÕÊ×ÑÏÇÖÕÑËÃÁÒËÍÇÔÑÄÉ»ÚÕ
ÑÄÉ»ÚÕÑÄÉ»ÚÕËÍ×ÊËÔÂÛËÒÇ
¬ËÒÏÑ¦ÚÕÖÂØËÎ7HYHSSH_PÚÇÔ
ÚÇÖØ×ÚÇÓÕßÒËÌÚ¦ÂÓÕßÔÚØÏÙËßÚßÞÏÙÓÁÔÎ
•ËÔÓÕßÇØÁÙËÏÎÒÒ¦ÊÇËÔ
ÓÖÕØ×ÔÇÓËÌÇÔÚÇÙÚ×ÔÇàÜÍÏÇ
Ö¦ÔÚÇËÊ×¡ÄÔÕÍÏÇÊÏÇÑÕÖÁÝÛÇ
»ØÞÕÓÇÏ©ÑÄÙÓÕÝÎÔÕÕÚØÕÖÃÇ
ÊËÔÓÕßÚÇÏØÏ¦àËÏÃÓÇÙÚËÖÃÙÜ
ÙÚÇÖ¦ÔÚÇÑÄÓÇÑÇÏÇßÚÄÚÕ
ßÖËØÈÕÒÏÑ¦ÇÔÕÏÞÚÄÖÕßÁÞÕßÓËÓÕßÌÇÃÔËÚÇÏ[VVT\JOËÔ
ÒÁÜÓÕßÇØÁÙËÏÖÕßÁÞËÏÈØÇÊÏÔÂàÜÂÑÇÏÄÚÇÔËÃÞÇÖ¦ËÏÙÚÎ
ÇÒÒÃÇÓÕßËÃÞËÒËÃÉËÏÒÒ¦ÊËÔ
ÔÏ×ÛÜÄÚÏÚÇÏØÏ¦àÜ©ÆÚËÓËÚÇ
ËÒÒÎÔÏÑ¦ÖÕßÖÇÃàÕßÔÚÕ¦ÙÞÇ
ÕÆÚËÖÕßÍÃÔËÚÇÏÍÒÁÔÚÏÙÚÕßÝ
Í¦ÓÕßÝÕÆÚËÖÕßÖØÁÖËÏÙÚÎÔ
ÖÕÒßÑÇÚÕÏÑÃÇÔÇÐÁØÕßÔÄÒÕÏÚÏ
Ñ¦ÔÜ¡ÕßÌÇÃÔËÚÇÏÇÊÏÇÔÄÎÚÕ
§ÇÁÞÜÚÕÔÖÇÖÖÕÆÇÖÁÔÇÔÚÏÖÕß
ÛÇÈÍËÏÙÇÔØÇÔÚ¦ØÍÏÇÔÇÊËÏÚÏ
Ñ¦ÔÜÒÒ¦ÊÇÛÇÁØÞÕÓÇÏÍÏÇÊÏÇÑÕÖÁÝÇÑ¦ÔÜÚÎàÜ¦ØÇÓÕß
ÕÒÒ¦ÒÁÜÄÓÜÝÖÕÚÁÊËÔÐÁØÕßÓËÎàÜÂÖ×ÝÚÇÌÁØÔËÏÞÇÓÕÍËÒ¦ËÏ¡ÖÕØËÃÔÇÓÎÌÆÍÜÑÇÔ
ÇÏÕÏÊÏÑÕÃÓÕßÓËÙÖØ×ÞÔÕßÔ
¬ÏÓÁÒÒÕÔÁÞÜËÊ×" ÇÔËÃÝÊËÔ
ÁÞËÏÓÁÒÒÕÔÃÔÇÏÖÕÒÆÊÆÙÑÕÒÕÔÇÈØËÏÝÑÇÒÂÊÕßÒËÏ¦ ¦ÚÏ
ÛÇÈØËÏÝÙÃÍÕßØÇÛÇÈØËÏÝÑ¦ÚÏ
ÇÒÒ¦ÑÇÒÂÊÕßÒËÏ¦ÓËÑÇÒÄÓÏÙÛÄÏÇÚÃÔÇÓÎÔÖ¦ÜÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÖÕßÛÇÖÇÃØÔÜÒËÌÚ¦ÖÕß
ÇÔÚÏÙÚÕÏÞÕÆÔÙÚÎÊÕßÒËÏ¦ÖÕßÛÇ
Ñ¦ÔÜ"ÏÊÏÑ¦ËÊ×ÖÕßÖÇÃàËÏÕ
ÍÔÜÙÚÄÝÚÕßÍÔÜÙÚÕÆ
ÑËÃÓËÚØ¦ÔËÒÃÍÕÑÇÏÚÇ
ÖÚßÞÃÇØËÍÇÓ×ÚÕ
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Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Θ Ε Α Μ ΑΤΑ

Εφηβικά
μπερδέματα
και νεανικές
τρέλες

Επιλογές από πλατφόρμες streaming
Μια αμερικανική ληστεία

Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

ΔΡΑΜΑ (2018)
Σκηνοθεσία: Ñ¨³Ó{³
Ερμηνείες: Ò¨{Óo~ÑV

Δεν έχεις ιδέα

ΚΟΜΕΝΤΙ
Σκηνοθεσία: åÜ{ØÈ
Ερμηνείες: ËÑ{Ö{ØV

KÑ(Ë³É¨ØV$Ö³ËÉ¨

³Ò{ÉÜ ³ËÐÉ¨VåÜÓÂ{ØÉÐË¨
Ανάμεσα ÙÚÕÔÑßÑË×ÔÇÚÜÔÄÒÕ
ÑÇÏÖÏÕÄÓÕÏÜÔËÌÎÈÏÑ×ÔÑÕÓËÔÚÃ
ÖÕßÖØÕÙÌÁØËÏÚÕ5L[MSP_ÎÚÇÏÔÃÇ
ÚÂÝÇÙÏÇÚÏÑÂÝÑÇÚÇÍÜÍÂÝ ÇÒÏÌÕØÔÁàÇÝÒÏÝÕßÐËÞÜØÃàËÏÓËÚÎÔ
ËßÇÏÙÛÎÙÃÇÑÇÏÚÎÔËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÂ
ÚÎÝÖØÕÙÁÍÍÏÙÎØÜÚÇÍÜÔÃÙÚØÏÇ
ÎÔËÇØÂÒÏ¬ÙÕßÖØ×ÚÎÙÚÇÓÇÛÂÓÇÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÙÚÎÊÎÓÕÌÏÒÃÇ
ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕßÝÙßÓÓÇÛÎÚÁÝÚÎÝ
ÕÏÕÖÕÃÕÏÚÎÛßÓÕÆÔÚÇÏÓÄÔÕÍÏÇÔÇ
ÚÕßÝÍØ¦ÌËÏÚÏÝËØÍÇÙÃËÝËÖÃÖÒÎØÜÓÂÔÇÝÇÖÄÇßÚÕÆÝÕÕÒÛÇ
ÚÎÝàÎÚÂÙËÏÔÇÑ¦ÔËÏÑ¦ÚÏÇÔ¦ÒÕÍÕ
ÑÇÏÓËÁÔÇËØÜÚÏÑÄÍØ¦ÓÓÇÖØÕÝ
ÚÎÔÇÍÇÖÎÓÁÔÎÚÕßÚËÒËßÚÇÃÇ
ÄÓÜÝÙßÓÈÇÃÔËÏÔÇËÃÔÇÏÑÇÏÊÏÑÂ
ÚÎÝÑØßÌÂËÔÔÕËÃÚÇÏÇÍÇÖÎÓÁÔÎ
¦ÖÜÝÁÚÙÏÚÕÖØ¦ÍÓÇÖËØÏÖÒÁÑËÚÇÏ
ÑÇÏÚÇÄØÏÇÓËÚÇÐÆÌÏÒÃÇÝÁØÜÚÇ
ÑÇÏÇÈ¦ÙÚÇÞÚÜÔËÔÕÞ×ÔÛÕÒ×ÔÕßÔ
ËÔÇØÏÇÑ¦ÎÚÇÏÔÃÇÊÏÇÛÁÚËÏ
ÙÖÏØÚ¦ÊÇÑÇÏÞÏÕÆÓÕØ×ÙÚËÔÇ
ÑØÇÚÂÙËÏÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕßÛËÇÚÂÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÎÝ¢ßÙÏÑ¦Ñ¦ÖÕÏÇ
ÇÖÄÚÇÑÒÏÙÁÚÕßËÃÊÕßÝÊËÔÒËÃÖÕßÔ
ÑÇÏÇÖÄËÊ×ÜÙÚÄÙÕËÔÕÞÒÕÆÔÒÏÍÄÚËØÕÄÚÇÔÚÕÙÆÔÕÒÕÇÖÕÖÔÁËÏËÏÒÏÑØÃÔËÏÇÑÇÏÙßÔÇÃÙÛÎÓÇÊÃÞÜÝÓËÒÕÊØÇÓÇÚÏÙÓÕÆÝ©ÏÇÖÒÁÝÇÒÂÛËÏËÝ
ÑÇÛ×ÝÑÇÏÚÇÓÖËØÊÁÓÇÚÇÚÎÝËÔÎÒÏÑÃÜÙÎÝÙËÙÆÍÞØÕÔÎÑÇÏÇÖØÕÙÊÄÑÎÚÇÇÔÛØ×ÖÏÔÎÙßÙÑËßÇÙÃÇ

ΡΙΚ1
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ΡΙΚ2

Από τις πιο πρόσφατεςÚÇÏÔÃËÝÖÕßÓÇÝ
ÁÌËØËÎÖÒÇÚÌÄØÓÇÚÕß*PUVIVËÃÔÇÏ
ÓÃÇÇÖÄÚÏÝËßÞ¦ØÏÙÚËÝÑÇÒÕÑÇÏØÏÔÁÝ
ËÑÖÒÂÐËÏÝÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔËÚ×Ô¬Õ
ÌÏÒÓÚÕß¡ÖÇØÚÁÏÚÕÔÇÌÎÍËÃÚÇÏ
ÚÎÔÇÒÎÛÏÔÂÏÙÚÕØÃÇÓÏÇÝÇÖÄÚÏÝÖÏÕ
ÖÇÒÇÈÁÝÒÎÙÚËÃËÝÙÚÇÙÆÍÞØÕÔÇÇÓËØÏÑÇÔÏÑ¦ÞØÕÔÏÑ¦ØÏÙÑÄÓÇÙÚËÙÚÕ
ÙËÑ¦ÖÕÏÕÓËÙÕÇÙÚÏÑÄÖØÕ¦ÙÚÏÕÚÕß ËÔÚ¦ÑÏÄÖÕßÊÆÕÔËÇØÕÃ
ÌÕÏÚÎÚÁÝVÖÁÔÙËØÑÇÏÕÕßÄØËÔ
ÓÖÕßÞÚÏÙÓÁÔÕÏÇÖÄÚÎÈÇØËÚÂÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÇÖÕÌÇÙÃàÕßÔÔÇÑ¦ÔÕßÔÑ¦ÚÏØÏÉÕÑÃÔÊßÔÕÑÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇÔÇÈÍ¦ÒÕßÔÖÕÒÒ¦ÞØÂÓÇÚÇ!
ÔÇÒÎÙÚÁÉÕßÔÚÎÔÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÏÇÑÂ
ÈÏÈÒÏÕÛÂÑÎÎÕÖÕÃÇÌÏÒÕÐËÔËÃÓËØÏÑ¦
ÙÖÇÔÏÄÚÇÚÇÇÔÚÃÚßÖÇÏÇÔÇÚÕÖËÚÆÞÕßÔÛÇÑÇÚÇÙÚØ×ÙÕßÔÁÔÇÛØÇÙÆÚÇÚÕÙÞÁÊÏÕÇÔÚÒ×ÔÚÇÝÁÓÖÔËßÙÎ
ÑßØÃÜÝÇÖÄÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÁÝÚÇÏÔÃËÝÑÇÏÚÕÏÇÊÃÑÚßÕ
©ÁÏÚÕÔÖØÕÙËÍÍÃàËÏÓËÙÖÏØÚ¦ÊÇÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÜÔÔËÇØ×ÔÕÏÕÖÕÃÕÏ
ÁÍÏÔÇÔËÔÓÏÇÔßÑÚÃËÍÑÒÎÓÇÚÃËÝÒÄÍÜÖÒÂÐÎÝ¬ÕÓËÙÕÇÙÚÏÑÄÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÄÔËÏØÕÓËÚÎÔËÍÍËÔÂÓÇÔÃÇÚÕß
ÍÏÇÊÏ¦ÑØÏÙÎÇÖÕÑÚ¦ÍÏÇ¦ÒÒÎÓÃÇ
ÌÕØ¦ÙÚØËÈÒÁÝÖØÕËÑÚ¦ÙËÏÝÜÙÚÄÙÕÚÕÑÒÃÓÇÖÕÚÁÊËÔÈÇØÇÃÔËÏÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÇÔÁÓËÒÎÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÚÜÔ
ÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚ×ÔÊÃÔËÏÇÔ¦ÒÇÌØÕÑÇÏ
ÑÜÓÏÑÄÚÄÔÕÙÚÎÔËÐÁÒÏÐÎÜÙÄÚÕß
ÑÇÚÇÌÚ¦ÙËÏÚÕÌÏÔ¦ÒËÍÏÇÔÇÊ×ÙËÏ
ÚÎÙÕÑÇØÏÙÚÏÑÂÍØÕÛÏ¦ÚÕß
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ΟMEGA

Η νεαρή Ü{0ÈÑ¨{³É¨ÒÉËÑ{¨³i³ÑÐÑÚÊÐÑ³ÑÑÜÜÒ³ÉÜÉÈ³ÑËÑ³iÙiÐ×{ÜËÑÑÒÐÉÑ³ÈØÈÐÐÑÚi³ÓØ³iØV{Ë{³iÚÈÐÖ³Ñ{ÐÌo{ÑÑ
³ÈØo¨Ò×É{³{ØÉ¨oÑËÉØVÉËÜi¨ÐÊ0Ñ¨ÒoÐÑ³ÑÉ¨{ÜÓ~³Ñ{Ì³Ñ~ÑÜÉË³Ñ{Ño¨ÒÉ{ÓÑÉ¨³{~Ìo¨ÒÐÐÑo{ÑÜoÑ¨{ÑÐÌ³¨Ë³È

HOME CINEMA

Ού

ρωες του αμερικανικού ονείρου
Little America

ΔΡΑΜΑ (2020)
Δημιουργοί: {åÍÉÐÉ¨o~V

ÈÐÓÜ Ñ³ÇÒ{

Ερμηνείες: 0ÇÓ¨É³¨Ò³V

×{³ÒØVÓÜÑ{Ì¨É³

Οι ιστορίες ÐÉ³ÑÑ³Ðw
ÜÖ³Ñ~³ÉÉ{ÌÙ{Ñ³È
tx²²_Ý_¦xR>u
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ANT1
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Περιεχόμενο ÓËÖÕÒÏÚÏÑÂÑÕÏÔÜÔÏÑÂ
ÞØÕÏ¦ÙßÔËÞÃàËÏÔÇÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÎ
(WWSL;=ÇÖÄÚÎÔÕÖÕÃÇÊÏÇÒÁÍÕßÓËÇßÚÂÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇÓÃÇÙËÏØ¦
ÇÔÛÕÒÕÍÃÇÝÕÑÚ×ËÖËÏÙÕÊÃÜÔÇÙÏÙÓÁÔÕÙËÖØÇÍÓÇÚÏÑÁÝÏÙÚÕØÃËÝÖÕß
ÊÎÓÕÙÏËÆÛÎÑÇÔÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦
ÙÚÕ,WPJ4HNHaPULÑ¦ÛËÁÔÇÇÖÄ
ÇßÚ¦ÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÑÇÏÁÔÇÔÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂÄÒÕÏÚÕßÝËÃÔÇÏÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝÙÚÎÔÓËØÏÑÂÇÖÄ
ÇßÚÕÆÝÖÕßÓËÚÎÔÖÕÒßÖÕÒÏÚÏÙÓÏÑÂÚÕßÝÚÇßÚÄÚÎÚÇÙßÔÁÈÇÒÇÔÙÚÕ
ÔÇÞÚÏÙÚËÃÚÕÙÆÍÞØÕÔÕÖØÕÌÃÒÚÎÝ
ÇÖÁØÇÔÚÎÝÞ×ØÇÝ

ΣΙΓΜΑ
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ÔÇÊËÑ¦ÞØÕÔÕÇÍÄØÏÇÖÄÚÎÔ
ÔÊÃÇÓËÑÒÃÙÎÙÚÏÝÒËÐÏÒÕÍÏÑÁÝ
ÇÙÑÂÙËÏÝÈÒÁÖËÏÚÕßÝÍÕÔËÃÝÚÕß
ÔÇÇÖËÒÇÆÔÕÔÚÇÏËÔ×ËÑËÃÔÕÝÓÁÔËÏÖÃÙÜÍÏÇÔÇÊÏÇÞËÏØÏÙÚËÃÚÎÔÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÂËÖÏÞËÃØÎÙÎ¡ÏÇÁÌÎÈÎ
ÓËÑÇÚÇÍÜÍÂÇÖÄÚÕ¡ËÐÏÑÄÈÏ×ÔËÏÚÕÔØÇÚÙÏÙÓÄÑÇÏÚÎÌÚ×ÞËÏÇ
×ÙÖÕßÈØÃÙÑËÏÊÏÁÐÕÊÕÙÚÕÙÑÕßÄÝ
ÓËÚÎÙßÔÊØÕÓÂËÔÄÝÖÇÏÊÇÍÜÍÕÆ
ÖØÕÖÕÔÎÚÂÔÇÝÓÇÛÎÚÂÝÇÖÄÚÎ
§ÏÍÎØÃÇÇÔÇàÎÚËÃÑÇÏÔÕÆØÍÏÇÚÇßÚÄÚÎÚÇÓÁÙÜÚÎÝÑÕßÒÚÕÆØÇÝÚÜÔ
ÑÇÕßÓÖÄÏÊÜÔÙÚÎÔ©ÑÒÇÞÄÓÇÚÕß
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆ§ÄÚÕßßÚÁÝÑÇÏ¦ÒÒËÝÏÙÚÕØÃËÝÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÏËÊ×
ÓËÆÌÕÝÖÄÚËÙßÍÑÏÔÎÚÏÑÄÑÇÏÖÄÚËÞÏÕßÓÕØÏÙÚÏÑÄÄÖÜÝÓÇÝÁÞËÏ
ÙßÔÎÛÃÙËÏÕËÑÚÜÔÊÎÓÏÕßØÍ×Ô
ÕßÓÁÒ§ÇÔÚà¦ÔÏ;OL)PN:PJR®
ÚÏÝÚÕß§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖ
ÑÇÏÚÎÝÄÉÏÓÎÝÐËÔÕÌÕÈÃÇÝÎÙËÏØ¦

ΑLPHA
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ΠΡΟΣ ΩΠΟ

Θα σεβόμαστε την ύπαρξή μας
Ο ελληνικής καταγωγής συγγραφέας αστυνομικών μπεστ σέλερ και σεναριογράφος Τζορτζ Πελεκάνος μιλάει στην «Κ»
Συνέντευξη στην ΤΑΣΟΥΛΑ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ

Ο ήρωας ÚÕßÔÁÕßÚÕßÈÏÈÒÃÕßÕ¡¦ÏÑÒ²¦ÔÚÙÕÔËÃÔÇÏÖØ×ÎÔËÍÑÒÎÓÇÚÃÇÝÖÕßÇÖÕÌßÒÇÑÃàËÚÇÏÑÇÏËÖÏÙÚØÁÌËÏÙËÓÏÇ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔËÔÚËÒ×Ý
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂ!ÖÕÒÒ¦Ö¦ÒÇÏÖÕÚÁÑÇÑÄÌÎÓÇÓÇÍÇàÏ¦ÁÞÕßÔÓËÚÇÚØÇÖËÃ
ÙËÓÕÔÚÁØÔËÝÓÖÏØÇØÃËÝÓËÑÂÖÕÂ
ÙËÇÔÛÕÖÜÒËÃÇ¬ÕÓÄÔÕÖÕßÊËÔ
ÁÞËÏÇÒÒ¦ÐËÏËÃÔÇÏÎÊÆÙÑÕÒÎËÖÏÒÕÍÂÍÏÇÚÕÔÃÊÏÕÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕÔ
ÖËÏØÇÙÓÄÚÕßËÍÑÒÂÓÇÚÕÝÑÇÏÙÚÕ
ÔÇÑ¦ÔËÏÚÕÙÜÙÚÄÍÜÔÃàËÚÇÏÔÇ
ÈØËÏÚÎÛÁÙÎÚÕßÙËÇßÚÄÔÚÕÔÔÁÕ
ÑÄÙÓÕÖØÏÔÞ¦ÙËÏÚÕÔÁÒËÍÞÕ¬ÕÐÁØËÏÑÇÒ¦ÇßÚÄÚÕÊÃÒÎÓÓÇÕ¬àÕØÚà
ËÒËÑ¦ÔÕÝÚÕÔÚ¦ÏÔËØ®ÚÕßÖÇÚÁØÇÚÕßÙÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÄÖÕß
ÊÕÆÒËßËÇÖÄÚÇÁÔÚËÑÇÞØÄÔÏÇÚÕß
ÑÇÏÙÚÏÝÍËÏÚÕÔÏÁÝÙÚÏÝÕÖÕÃËÝÓËÍ¦ÒÜÙËÙßÔ¦ÔÚÎÙËÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕß
ÖØÕÙÖÇÛÕÆÙÇÔÙÑÒÎØ¦ÍÏÇÔÇÐËÞÜØÃÙÕßÔÇÒÒ¦ÑÇÏÖËØÏÛÜØÏÇÑÕÆÝ
ÔËÇØÕÆÝÖÕßÊËÔËÃÞÇÔÖØÄÙÈÇÙÎ
ÙÚÎÓÄØÌÜÙÎÓÇÆØÕßÝ¦ÔËØÍÕßÝ
ÑÇÏÞÜØÃÝÏÇÚØÏÑÂÖËØÃÛÇÒÉÎÊÏËÌÛÇØÓÁÔÕßÝÇÙÚßÔÕÓÏÑÕÆÝ©ÃÊÏÕÝ
ËØÍ¦ÙÚÎÑËÜÝÒÇÔÚàÁØÎÝÓ¦ÍËÏØÇÝ
ÖÜÒÎÚÂÝÙËÑÇÚ¦ÙÚÎÓÇÖÇÖÕßÚÙÏ×Ô
ÑÇÏÓÖ¦ØÓÇÔÖØÏÔËÑÊÕÛËÃÚÕÖØ×ÚÕÚÕßÈÏÈÒÃÕÚÕ ©ÏÊÆÕÄÉËÏÝ
ÚÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÕÔËÃØÕßÐËÊÏÖÒ×ÔÕÔÚÇÏÒÕÏÖÄÔÙÚÇÈÏÈÒÃÇÚÕß¡ÃÒÎÙÇÓËÚÕÔËÒÒÎÔÏÑÂÝÑÇÚÇÍÜÍÂÝ
ÙßÍÍØÇÌÁÇÇÙÚßÔÕÓÏÑ×ÔÓßÛÏÙÚÕØÎÓ¦ÚÜÔÖÕßÁÞÕßÔÍÃÔËÏÓÖËÙÚÙÁÒËØÖÇØÇÍÜÍÄÑÇÏÙËÔÇØÏÕÍØ¦ÌÕ
ÚÎÝÛØßÒÏÑÂÝÚÎÒËÕÖÚÏÑÂÝÙËÏØ¦Ý
;OL>PYL®ÑÇÏÚÕßÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØ
;OL7HJPMPJ®ÓÏÇÖÇØÇÍÜÍÂÚÜÔ
ÚÃÈËÔÖÃÒÓÖËØÍÑÑÇÏ¬ÕÓ²ÇÔÑÝ
ÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÑÇÛ×ÝÑÇÏÚÕßÖÏÕ
ÖØÄÙÌÇÚÕß;OL+L\JL®ÓËÚÕÔ¬àÁÏÓÝ¢Ø¦ÔÑÕÓËÇÌÕØÓÂÚV6¦ÔÊØÇÝÖÕßËÖÁÙÚØËÉË®ÚÕÕÖÕÃÕÛÇ
ÑßÑÒÕÌÕØÂÙËÏÙÚÇÚÁÒÎ¡ÇãÕßÇÖÄ
ÚÏÝËÑÊÄÙËÏÝÇÚ¦ÑÎÙËÓËÚ¦ÌØÇÙÎÔÚ×ÔÎ ÇÒÕÑÆØÎÍÏÇÚÕÖ×Ý
ÈÏ×ÔËÏÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇÙÚÏÝÍÏÇ
ÚÏÝËÖÏØØÕÁÝÚÕßÑÇÏÚÕÑÇÆÙÏÓÕ®
ÖÕßÑÏÔËÃÚÎÓÎÞÇÔÂÚÎÝÁÓÖÔËßÙÂÝÚÕßÇÒÒ¦ÑÇÏÍÏÇÚÕËÒÒÎÔÏÑÄ
ÑÕÓÓ¦ÚÏÚÕß®
ÑÕßÈÁÔÚÇÓÇÝÁÑÒËÏÙËÓËÓÏÇ

ËßÞÂ!¡ÇÑ¦ØÏÇßÚÂÎÙßÔÁÔÚËßÐÎ
ÔÇÍÏÔÄÚÇÔÙÚÎÖ¦ØÚÎÙÙÚÄÖÕÝÑÇÚÇÍÜÍÂÝÚÜÔÍÕÔÏ×ÔÚÕß
§ÇÓÏÒÕÆÙÇÓËÚØ×ÍÕÔÚÇÝÓËàÁÊËÝ
ÑÇÏÖÃÔÕÔÚÇÝÑØÇÙÃÙËÓÏÇÚÇÈÁØÔÇ®ÓÕßËÃÖË ÇÏÚÏÖØÄÖÕÙÎÛÇ
Ñ¦ÔÇÚË"®ÚÕÔØ×ÚÎÙÇ:[PU`NPH
THZ¬Ï¦ÒÒÕ"®
– Πώς είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση στις ΗΠΑ;
¶©ØßÛÓÄÝÓËÚ¦ÊÕÙÎÝÚÕßÏÕÆ
ÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÁÞËÏÓËÏÜÛËÃÇÏÙÛÎÚ¦
ÇÒÒ¦ÇßÚÄÕÌËÃÒËÚÇÏÄÞÏÙÚÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÇÒÒ¦ÙÚÕ
ÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÓËÍ¦ÒÕÖÕÙÕÙÚÄÖÕÒÏÚ×ÔÖÂØËÓÁÚØÇÇßÚÕÖËØÏÕØÏÙÓÕÆ
©ÑÕØÜÔÕáÄÝÛÇËÃÔÇÏÓÇàÃÓÇÝÍÏÇ
ÖÕÒÆÑÇÏØÄ¶ÙÃÍÕßØÇÓÁÞØÏÚÕÚÁÒÕÝ
ÚÕß¢ÕÈ¦ÓÇÏÄÚÏÕÏÈËÈÏÇÙÓÁÔËÝÑÏÔÂÙËÏÝÑÇÏÇÖÕÌ¦ÙËÏÝ×ÙÚË
ÕÏËØÍÇàÄÓËÔÕÏÔÇËÖÏÙÚØÁÉÕßÔÄÙÕ
ÚÕÊßÔÇÚÄÔÙßÔÚÕÓÄÚËØÇÙÚÏÝÊÕßÒËÏÁÝÚÕßÝËÃÔÇÏÖÕÒÆËÖÏÑÃÔÊßÔËÝ
ÇÏÄÓÜÝËÃÔÇÏÖÕÒÒÕÃÕÏßÖÁØÓÇÞÕÏÇßÚÂÝÚÎÝ¦ÖÕÉÎÝ
– Eίχατε φανταστεί ποτέ ότι θα
ζούσατε μια τέτοια κατάσταση;
¶ËÔÇÏÌÔÏÊÏ¦ÙÚÎÑÇÇßÚÄËÃÔÇÏ
ÙÃÍÕßØÕÔÁÑÇÛËÔÖÃÙÚËßÇÄÚÏÚÕ

Στις ΗΠΑ η δημοκρατία πράγματι κινδυνεύει,
γιατί οι σημερινοί κυβερνώντες έχουν πολιτικοποιήσει την πανδημία.

«Μου παίρνει Ñ¨~É³ÌT¨Ìo{ÑÑ~É×³Ð{Ñ{ÙÓÑåÈ³ÌÉËÑ{o{ÑÐÓÑ³
ÙÖ~Ü~ÐÐÒ³{åÌÉ~ÉË~Ñ{Ó¨ÑVÑ×ÖÜ~Üi¨³iÑÑ{³ÖÐÉi
Ó¨ÉÈÑ~Ñ{Ñ¨TË³o¨Ò{ÐVÚÑ¡~ÈÜÊÉ{¢uVÜÓÉ{0Ç¨³Ç(ÉÜÉ~ÒØ

ÚÁÒÕÝÚÕßÑÄÙÓÕßËÃÔÇÏÖÏÛÇÔÄÚËØÕ
ÔÇÁØÛËÏÓËÚÕÚÙÃÓÖÎÓÇËÔÄÝÑÕßÔÕßÖÏÕÆÖÇØ¦ÓËÚÎÔÁÑØÎÐÎÓÏÇÝ
ÇÚÕÓÏÑÂÝÈÄÓÈÇÝßÚÂÎÖÇÔÊÎÓÃÇÊËÔÛÇÙÎÓ¦ÔËÏÚÕÚÁÒÕÝÚÕß
ÑÄÙÓÕßÈÁÈÇÏÇÇÒÒ¦ÛÇÞ¦ÙÕßÓËÖÕÒÒÕÆÝÇÍÇÖÎÓÁÔÕßÝÓÇÝÇÔÛØ×ÖÕßÝ¡ÄÔÕÇßÚÂÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇÊÆÕÍÔÜÙÚÕÃÓÕßÖÁÛÇÔÇÔÇÖÄ
*6=0+ ËÔËÃÔÇÏÙËÔ¦ØÏÕËÃÔÇÏ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ
– Χώρες ισχυρές, όπως οι ΗΠΑ,
που θα περίμενε κάποιος να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτού του «πολέμου», δεν ανταπο-

κρίνονται στις προσδοκίες της
διεθνούς κοινότητας. Οι ηγεσίες
και οι ιδεολογίες δοκιμάζονται
σήμερα;
¶ÃÔÇÏÌÇÔËØÄÄÚÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎ
¬ØÇÓÖÇÖÁÚßÞËÓËÑ¦ÛËÚØÄÖÕÖÕß
ÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÊÏÇÔÕÎÛËÃÑÇÔËÃÝ
ÄÞÏÓÄÔÕÔÔÇËÒÁÍÐËÏÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑ¦ÚÎÔËÐ¦ÖÒÜÙÎÚÎÝËÖÏÊÎÓÃÇÝ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÔÇÓÇÝÓÏÒÂÙËÏÓËËÏÒÏÑØÃÔËÏÇÓËËßÛÆÚÎÚÇÕÒÒÕÃÖÕÒÃÚËÝ
ÖÂØÇÔÚÕÔÁÒËÍÞÕÙÚÇÞÁØÏÇÚÕßÝ
ÇÖÕÌÇÙÃàÕÔÚÇÝÔÇÓËÃÔÕßÔÙÚÇÙÖÃÚÏÇÚÕßÝ©ÙÕÏÛÁÒÕßÔÇßÚÂÎÑßÈÁØÔÎÙÎÔÇÈÍËÏÇÖÄÚÎàÜÂÓÇÝÓ¦ÒÒÕÔ

ÂØÛËÎ×ØÇÔÇÐÇÔÇÙÑËÌÚÕÆÔÑÇÏ
ÔÇËÖÇÔÇÐÏÕÒÕÍÂÙÕßÔÚÎÌÏÒËÒËÆÛËØÎÏÊËÕÒÕÍÃÇÚÕßÝ
– Οι άνθρωποι φοβούνται, οι οικονομίες καταρρέουν. Πιστεύετε ότι κινδυνεύει η δημοκρατία;
¶ÇÓÏÒÂÙÜÑÇÏÖ¦ÒÏÍÏÇÚÏÝ
!ÎÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÖØ¦ÍÓÇÚÏÑÏÔÊßÔËÆËÏÍÏÇÚÃÕÏÙÎÓËØÏÔÕÃÑßÈËØÔ×ÔÚËÝÁÞÕßÔÖÕÒÏÚÏÑÕÖÕÏÂÙËÏÚÎÔ
ÖÇÔÊÎÓÃÇ¬ÕÓÄÔÕÖÕßÚÕßÝËÔÊÏÇÌÁØËÏËÃÔÇÏÔÇËÖÇÔËÑÒËÍÕÆÔÑÇÏ
ÐÁØÕßÔÖÕÒÆÑÇÒ¦ÄÚÏÓÏÇÈÇØÏ¦ÖÒÎÍÜÓÁÔÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÛÇÛÁÙËÏÙËÑÃÔÊßÔÕÚÏÝÌÏÒÕÊÕÐÃËÝÚÕßÝÏ»ÇßÚÄ

ÙÑÁÌÚÕÔÚÇÏÔÇÇÔÕÃÐÕßÔ®ÐÇÔ¦ÚÎ
Þ×ØÇÞÜØÃÝÔÇßÖÕÒÕÍÃàÕßÔÄÚÏÁÚÙÏ
ØÏÙÑ¦ØÕßÔÚÎÔßÍËÃÇÚÜÔÖÕÒÏÚ×Ô
– Εσείς φοβάστε τον ιό;
¶©ÞÏ¬ÕÔÙÁÈÕÓÇÏÄÓÜÝÇÓÈ¦ÔÜÑ¦ÛËÊßÔÇÚÂÖØÕÌÆÒÇÐÎÑÇÛ×ÝÖØÕÙÖÇÛ×ÔÇÓÁÔÜßÍÏÂÝÇÖÄ
ÓÁØÇÙËÓÁØÇ
– Αλήθεια, πώς περνούν οι ημέρες σας στην καραντίνα;
¶ÞÜÓÏÇØÕßÚÃÔÇÑÇÏÚÎÔÚÎØ×ËßÒÇÈÏÑ¦ËØÖÇÚ¦ÜÑÇÛÎÓËØÏÔ¦ÙÚÕÊ¦ÙÕÝÑ¦ÓÖÕÙÇÞÏÒÏÄÓËÚØÇÕßÒËÆÜÙÚÕÍØÇÌËÃÕÓÕßÙÚÕ
ßÖÄÍËÏÕÚÕßÙÖÏÚÏÕÆÓÇÝÏÇÈ¦àÜ
ÇØÑËÚ¦ÈÏÈÒÃÇÑÇÏÚÇÈØ¦ÊÏÇÖÃÔÜ
ÁÔÇÊßÕÖÕÚÎØ¦ÑÏÇÑØÇÙÃÈÒÁÖÕÔÚÇÝÌÏÒÓÔÕß¦ØÑÇÏÍÕßÁÙÚËØÔ ÇÏ
ÔÇÏÚØ×ÜÖÕÒÆ¬Õ¦ÙÞÇÁÔÇÝÌÃÒÕÝÓ¦ÝÁÌËØËÖÇÙÚÃÚÙÏÕ¬Õ¦ÌÎÙËÙÚÕÑÇÚ×ÌÒÏÑÏÁÌßÍËËÃÖÇÓË
ÖØÕÙÁÞÕßÓËÚÇÔÖËÔÚÇÔÄÙÚÏÓÕ
– Πιστεύετε ότι θα μας αλλάξει
η πανδημία; Και αν ναι, με ποιον
τρόπο;
¶ÃÓÇÏÖ¦ÔÚÇÇÏÙÏÄÊÕÐÕÝËÜØ×
ÖÜÝÄÙÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÑÇÚÇÌÁØÕßÔÔÇ
ÈÍÕßÔÇÒ×ÈÎÚÕÏÇÖÄÇßÚÂÔÚÎÊÕÑÏÓÇÙÃÇÛÇÙÁÈÕÔÚÇÏÙÚÕËÐÂÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÎÔÆÖÇØÐÂÚÕßÝ
– Τι μαρτυρεί την ελληνικότητά σας στις συνήθειες, ίσως και
στη νοοτροπία σας;
¶©ÖÜÝÃÙÜÝÍÔÜØÃàËÚËÕÖÇÚÁØÇÝÓÕßÕÕÖÕÃÕÝÂØÛËÙÚÎÔÓËØÏÑÂÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß ÍËÔÔÂÛÎÑË
ÙÚÎÖ¦ØÚÎÇÖÄËÑËÃÑÇÚÇÍÄÚÇÔÑÇÏ
ÎÓÎÚÁØÇÓÕß¶ËÃÓÇÏ ÖÇØÚÏ¦ÚÎÝÊÎÒÇÊÂÖÄÚÕßÝÍÕÔËÃÝÓÕß
ÁÓÇÛÇÚÎÙÎÓÇÙÃÇÚÎÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÝÎÛÏÑÂÝÙËÛÁÓÇÚÇÊÕßÒËÏ¦Ý¡ÕßÑÒÎØÕÊÄÚÎÙÇÔÇØÑËÚ¦
ËÒÒÎÔÏÑ¦ÚËÒËÚÕßØÍÏÑ¦®ÚÎÔÇÍ¦ÖÎÍÏÇÚÕÌÇÍÎÚÄÑÇÏÖÕÒÒ¦¦ÒÒÇ
ÖÕßÊÏÇÓÄØÌÜÙÇÔÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂ
ÓÕßÚÇßÚÄÚÎÚÇ¡ËÍ¦ÒÜÙÇÙÚÎÔ
ÍÃÇÕÌÃÇÄÖÕßÎÓÎÚÁØÇÓÕßÁÑÇÔËÓ¦ÛÎÓÇÙÚÇÒÒÎÔÄÖÕßÒÇÑ¦ÛË
ßØÏÇÑÂÓËÚ¦ÚÎÒËÏÚÕßØÍÃÇËÖÃ
ËÃÑÕÙÏÖÁÔÚËÞØÄÔÏÇÚÕÔÖËØÃÈÕÒÕÇßÚÂÝÚÎÝËÑÑÒÎÙÃÇÝÇÖÁÑÚÎÙÇ
ÌÃÒÕßÝÓËÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝÇÑÄÓÎÙßÓÖÕØËßÄÓÇÙÚËËÔßÖÕÑØÃÔÕÓÇÏÄÚÏ
ËÃÓÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÒÒÎÔÇÝÇÖÄÄÙÕ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ËÃÓÇÏÙÚÏÝÍËÔÔÂ-

ÛÎÑÇÓËØÏÑÇÔÄÝËÃÓÇÏÒÒ¦ÇÔÇÚØ¦ÌÎÑÇÜÝÒÒÎÔÕÇÓËØÏÑÇÔÄÝÑÏ
ËÃÓÇÏßÖËØÂÌÇÔÕÝÍÏ»ÇßÚÄ
– Μπορείτε να μου περιγράψετε
τον τρόπο που μια ιδέα περνάει
στη σελίδα, γίνεται λέξεις, βιβλίο
ή σενάριο; Υπήρξαν φορές που
απλώς... μπλοκάρατε;
¶¡ÕßÖÇÃØÔËÏÇØÑËÚÄÞØÄÔÕ
ÍÏÇÔÇÙÑËÌÚ×ÓÏÇÏÊÁÇßÚÄËÃÔÇÏÍÏÇÓÁÔÇÚÕÊÆÙÑÕÒÕÑÕÓÓ¦ÚÏ
ÖÄËÑËÃÑÇÏÖÁØÇÇÌÕÆÕÒÕÑÒÎØ×ÙÜÚÎÔÇÖÇÏÚÕÆÓËÔÎÁØËßÔÇÑÇÏ
ÇØÞÃÙÜÚÕÍØ¦ÉÏÓÕÛÇÑßÒÂÙËÏ®
¬ÕÈÒÁÖÜÙÇÔÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚË¦ÒÒÎ
ÊÕßÒËÏ¦ÖÕßÖØÁÖËÏÑ¦ÛËÓÁØÇÔÇ
ÖØÕÞÜØ¦ËÏ ÇÏËÏÒÏÑØÏÔ¦ÖÕÚÁ
ÊËÔÁÞÜÓÖÒÕÑ¦ØËÏËÔßÖ¦ØÞËÏ
ÚÁÚÕÏÕÖØ¦ÍÓÇÇÖÄÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕß
ÛÇÑÇÛÃÙÜÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÕÞÇØÚÃÂ
ÙÚÕÔßÖÕÒÕÍÏÙÚÂÙÜÝÍÏÇÚÃÁÞÜ
ÇÖÕÊËÞÛËÃÄÚÏÊËÔËÃÔÇÏÇÔ¦ÍÑÎÔÇ
ËÃÔÇÏÙÖÕßÊÇÃÕËÐÇØÞÂÝÄÚÏÍØ¦ÉÜ
ÇÚÕÐÇÔÇÊ×ÛÇÑ¦ÔÜÇÒÒÇÍÁÝ
ÛÇÚÕËÖËÐËØÍÇÙÚ×ÐÇÔ¦ÑÇÏÐÇÔ¦
¡ËÒÃÍÇÒÄÍÏÇÒÁÜÙÚÕÔËÇßÚÄÓÕß!
ÊÕßÒËÏ¦ËÃÔÇÏÑ¦ÔËÚÎÔ
– Οπως ο Τζέιμς Ελρόι με το Λος
Αντζελες και ο Ιαν Ράνκιν με το
Εδιμβούργο, φιλοτεχνείτε στα βιβλία σας το πορτρέτο μιας πόλης.
Τι αγαπάτε περισσότερο στην Ουάσιγκτον;
¶ÃÔÇÏÚÕÏÙÄÈÏÕÙÖÃÚÏÓÕßßÖ¦ØÞËÏÖØÕÊÏ¦ÛËÙÎÙËÇßÚÂÚÎÔÇÍ¦ÖÎ
Ê×ËÃÔÇÏÎÏÙÚÕØÃÇÓÕßÄÖÜÝÑÇÏ
ÚÜÔÍÕÔÏ×ÔÑÇÏÚÜÔÖÇÖÖÕÆÊÜÔ
ÓÕßÏÊÏÑ¦ÇßÚÂÚÎÔÖËØÃÕÊÕËÔ
ÓÁÙÜÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÈÍÇÃÔÜÑÇÓÏ¦
ÌÕØ¦ÔÇÖËØÖÇÚÂÙÜÙÚÕßÝ¦ÊËÏÕßÝ
ÊØÄÓÕßÝÑÇÏËÃÔÇÏÙÇÔÔÇÈÒÁÖÜÚÕÔ
ÖÇÚÁØÇÓÕßÑÇÏÚÎÓÎÚÁØÇÓÕßÔÇ
ÈÇÊÃàÕßÔÊÃÖÒÇÓÕßÞÜàÂÙËÏÑÇÏ
ÙË¦ÒÒËÝÖÄÒËÏÝÑßØÃÜÝÙËÖËØÏÄÊÕßÝÍßØÏÙÓ¦ÚÜÔÑ¦ÖÕÏÇÝÚÇÏÔÃÇÝÂ
ÚÎÒËÕÖÚÏÑÂÝÙËÏØ¦ÝÑÇÏÖØ¦ÍÓÇÚÏ
Ö¦ÔÚÇÑ¦ÚÏÑÇÒÄÓÖÕØËÃÔÇÈØËÏÑÇÔËÃÝÙËÑÇÛËÓÃÇ§ÁÇ±ÄØÑÎÁÞËÏ
ÑÇÒÆÚËØÇËÙÚÏÇÚÄØÏÇÎ§ÁÇ©ØÒË¦ÔÎßÖÁØÕÞÎÓÕßÙÏÑÂÑÕÑ©ÓÜÝ
ÍÏÇÓÁÔÇÑÇÓÏ¦ÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÙßÍÑØÏÛËÃÓËÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔ!ÇÖÄÚÎ
ÓÏÇÓËÙÚÕÏÞËÏ×ÔËÏÇÒÒ¦ÇÖÄÚÎÔ
¦ÒÒÎÓËÑ¦ÔËÏÔÇÔÏ×ÛÜÓÏÇÔÇÖÃÙÚËßÚÎÉßÞÏÑÂÇÔ¦ÚÇÙÎ

Η επιτυχία είναι μαραθώνιος, όχι σπριντ, ξεκίνα από χαμηλά...
– Υπάρχουν άλλες επιρροές στα
έργα σας, εκτός από αυτές για
τις οποίες συχνά μιλάτε, δηλαδή
τον Ντάσιελ Χάμετ και τον Τζον
Στάινμπεκ;
¶©ÏÚÇÏÔÃËÝÖÕßÇÍÇÖ×ÑÇÏÕÏ
ÙÑÎÔÕÛÁÚËÝÚÕßÝÓËÁÞÕßÔËÖÎØË¦ÙËÏÄÙÕÑÇÏÕÏÇÍÇÖÎÓÁÔÕÏÓÕßÒÕÍÕÚÁÞÔËÝÑÇÏÚÇÈÏÈÒÃÇÚÕßÝÕÒÒÕÃ
ÙßÔ¦ÊËÒÌÕÃÓÕßÊËÔÛÇÖÇØÇÊÁÞÕÔÚÇÔÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕÇÒÒ¦ËÍ×ÊËÔÁÞÜ
ÇÖÕÒÆÚÜÝÑÇÔÁÔÇÖØÄÈÒÎÓÇÔÇÚÕ
ÖÜ!ÊËÔÇÖÕÌ¦ÙÏÙÇÔÇÍÃÔÜÙßÍÍØÇÌÁÇÝËÖËÏÊÂÊÏ¦ÈÇÙÇÑ¦ÖÕÏÕ
ÈÏÈÒÃÕÖÕßÓËÙÎÓ¦ÊËÉË¬ÕÒÇ-

ÓÖ¦ÑÏ¦ÔÇÉËÓÁÙÇÓÕßÇÌÕÆËÃÊÇ
ÌÏÒÓÄÖÜÝ ÇÏÕÏËÖÚ¦ÂÚÇÔßÖÁØÕÞÕÏ®;OL4HNUPMPJLU[:L]LU
 ÇÏÕÏÊ×ÊËÑÇÂÚÇÔÑÇÛ¦ØÓÇÚÇ®
;OL+PY[`+VaLUÍØÏÇÙßÓÓÕØÃÇ®;OL>PSK)\UJO ¦ÖÕÚË
ÙÚÎÆÙÎ®6UJL<WVU(;PTL
0U;OL>LZ[ÑÇÏ©ÔÕÔÄÝ®;OL
.VKMH[OLYÕÒÆÇØÍÄÚËØÇÓÖÂÑËÚÕÊÏ¦ÈÇÙÓÇÙÚÎàÜÂÓÕß ÇÏ
ÂÚÇÔ¦ÒÒÎÓÃÇÙÖÃÛÇÍÏÇÔÇÇÔ¦ÉËÏÎÌÜÚÏ¦
– Πώς τροφοδοτείτε τη φαντασία και τη δημιουργικότητά σας;
¶ÇØÇÓÁÔÕÔÚÇÝÙËËÖÇÌÂÓË

ÚÕÔÑÄÙÓÕËØÖÇÚ×ÔÚÇÝÞØÎÙÏÓÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÚÇÓÁÙÇÓÇàÏÑÂÝÓËÚÇÌÕØ¦ÝÊÏÇÈ¦àÕÔÚÇÝÖÃÔÕÔÚÇÝ
ÁÔÇÖÕÚÄÙËÑ¦ÖÕÏÕÓÖÇØÇÒÂÛËÏÇËÃÔÇÏÄÚÏÊËÔÁÞÜÖÕÒÆàÜÎØÂ
ÌÇÔÚÇÙÃÇØÁÖËÏÔÇÈÍÜËÑËÃÁÐÜ
ÑÇÏÔÇÍËßÚ×®ËÓÖËÏØÃËÝÍÏÇÔÇ
ÓÖÕØÁÙÜÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÔÇÍØ¦ÉÜ
– Το νέο σας μυθιστόρημα, «The
Man Who Came Uptown», θα κυκλοφορήσει σύντομα και στα ελληνικά, από τις εκδόσεις Πατάκη. Σας μοιάζει ο ήρωάς του, ο
Μάικλ Χάντσον;
¶ ÇÚ¦Ñ¦ÖÕÏÕÔÚØÄÖÕÔÇÏ©

¡¦ÏÑÒÇÔÇÑÇÒÆÖÚËÏÚÇÈÏÈÒÃÇÑÏ
ÇßÚ¦ÚÕÆÊËÃÞÔÕßÔÁÔÇÔÑÇÏÔÕÆØÍÏÕ
ÊØÄÓÕÖÕÒÆÑÇÒÆÚËØÕÇÖÄÄÙÕßÝ
ËÃÞËÖ¦ØËÏÓÁÞØÏÚÄÚËÚÙÏÂÓÕßÔ
ÑÏËÍ×ÙÚÇËÃÑÕÙÃÓÕßÞØÄÔÏÇ¬Õ
ÊÏ¦ÈÇÙÓÇÓÕß¦ÒÒÇÐËÚÎàÜÂßÚÄÚÇÒÁËÏÄÒÇ
– Τι θα λέγατε σε έναν νέο συγγραφέα, που ονειρεύεται μια καριέρα όπως η δική σας;
¶ËÖÏÚßÞÃÇËÃÔÇÏÓÇØÇÛ×ÔÏÕÝ
ÄÞÏÙÖØÏÔÚ¡ÎàÕØÏÙÚËÃÝÓÎÔÖØÕÙÖÇÛÂÙËÏÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÄÙÕ
ÇÔÚÁÞËÏÝÑÇÏßÖËØÈÕÒÏÑ¦ÔÜØÃÝÔ
ÛÁÒËÏÝÔÇÍÃÔËÏÝÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝÖÏ¦-

ÙËÊÕßÒËÏ¦ÙËÁÔÇÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÄÙßÔËØÍËÃÕÐËÑÃÔÎÙËÇÖÄÚÕ
ÖÏÕÞÇÓÎÒÄÙÎÓËÃÕÚÎÝÏËØÇØÞÃÇÝ
ÚÙÏÛÇÓ¦ÛËÏÝÚÇÖ¦ÔÚÇÑÇÏÛÇ
ÇØÞÃÙËÏÝÔÇÇÔËÈÇÃÔËÏÝÔÛÁÒËÏÝ
ÔÇÍÃÔËÏÝÙßÍÍØÇÌÁÇÝÊÏ¦ÈÇàËÄÚÏ
ÖÁÙËÏÙÚÇÞÁØÏÇÙÕßÑÇÏÛßÓÂÙÕß
ÔÇàËÏÝÓÏÇÖÒÂØÎàÜÂ
– Ποιο θα είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνετε μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων;
¶ÊËÔÛÇËÃÔÇÏÑÇÏÙÇÔÔÇÈÍÇÃÔÜÇÖÄÚÎÌßÒÇÑÂËÖÏÙÚØÕÌÂ
ÙÚÎÔÑÇÔÕÔÏÑÄÚÎÚÇÛÇËÃÔÇÏÙÚÇÊÏÇÑÂ¡ÕßÇØÁÙÕßÔÚÇÑÇÒ¦ÓÖÇØ

ÑÇÏËÙÚÏÇÚÄØÏÇÇÞÚÇØ×ÒÕÏÖÄÔ
ÓÏÇÈØÇÊÏÔÂÁÐÕÊÕÁÖËÏÚÇÇÖÄÚÄÙÕÑÇÏØÄ
– «Πάντα να σκέφτεσαι τι είδους άνθρωπος θέλεις να είσαι»,
λέει στον Σπίρο Λούκας, ήρωα
αρκετών βιβλίων σας, ο πατριός
του. Εσείς τι είδους άνθρωπος θέλετε να είστε, κύριε Πελεκάνος;
¶¦ÔÚÇÂÛËÒÇÔÇÓÕÏ¦ÙÜÙÚÕÔ
ÖÇÚÁØÇÓÕßÑÇÏÙÚÎÓÎÚÁØÇÓÕß
ËÒÖÃàÜÔÇÁÞÜÑÒÎØÕÔÕÓÂÙËÏÚÇ
ÑÇÒÆÚËØÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÕßÝÃÞÇÈÒÁÖËÚËÚÎÔËßÒÕÍÃÇÔÇÓËÍÇÒ×ÙÜÓË
ÚÁÚÕÏÇÖØÄÚßÖÇ
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Μια εκπομπή για όλες τις εποχές

Α

πό το 1986,ÞØÕÔÏ¦ÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦ÙÚÎÑËÎËÑÖÕÓÖÂÂÚÜ
ÚÕËÒÒÎÔÏÑÄÚØÇÍÕÆÊÏ®ÓËÚÕÔ
ÏÕÔÆÙÎÇÈÈÄÖÕßÒÕÙÚÎÊÎÓÄÙÏÇ
ÚÎÒËÄØÇÙÎÓÇÝÞÜØÃàÕßÔÁÚÎ
ÒÁÔÎÂÓÕßÓËÒËÕÔÚÇØÃÙÏÇÞÇÃÚÎ
ÑÕÆØËÓÇ»ÝÚØÇÍÕßÊ¦ËÏÖ¦ØËÖÇÙ¦ÓÕßÚÎÔÕÊÕÔÚÄÈÕßØÚÙ¦ÓÕß®Õ
§ÃÑÕÝÕØÚÕÑ¦ÒÕÍÒÕßËÍ×ÑÏËÙÆ
ÓÄÔÕÏÖ¦ÔÜÙÚÎÍÎ®Õ§ÃÑÕÝÇÖ¦àÕÍÒÕßØÇÍÃàËÏÇÖÄÉËÎÑÇØÊÏ¦®
ÕÚØ¦ÚÕÝÏÕÔßÙÃÕßÖÂÍÇÏÔÁÓË
ÄÖÕßÛÁÒËÏÝÚÇÐÏÚàÂ®ÕØÎÍÄØÎÝ
¡ÖÏÛÏÑ×ÚÙÎÝÊÃÔËÏÙßÔÁÔÚËßÐÎÑÇÏ
ÕÓÕÒÕÍËÃÄÚÏÚÕÚØÇÍÕÆÊÏÖÇÃàËÏ
ÖÕÒÆÓËÍ¦ÒÕØÄÒÕÙËÓÏÇÞ×ØÇ®
©ÇÈÈÄÖÕßÒÕÝÚØÇÍÕßÊ¦ËÏÓÇàÃÓËÚÕÔ¡ÃÑÎËÕÊÜØ¦ÑÎÑ¦ÔËÏ
ØËÖÕØÚ¦àÑÇÏÙÞÄÒÏÇÍÏÇÚÕÓÕßÙÏÑÄÚÕÖÃÕÚÎÝËÖÕÞÂÝÁÞËÏÍÆØÜ
ÚÕßËÑÒËÑÚÕÆÝÙßÔËØÍ¦ÚËÝ!Ï×ØÍÕÝ ÕÔÚÕÍÏ¦ÔÔÎÝÜÚÂØÎÝ ÇÑÃÙÎÝÔÚàËÒÃÔÇ ÇÒÕÍËØÕÖÕÆÒÕß©

ÚÇÓ¦ÚÎÝ¢ÇÙÕßÒÂÝËÃÔÇÏÎÌÜÔÂ
ËÔÄÝÚàÕßÑÓÖÕÐÇÒÒ¦ÍØ¦ÌËÏÑÇÏ
ÑËÃÓËÔÇÓÇàÃÓËÚÕÔÇÈÈÄÖÕßÒÕ
ÑÇÏÚØÕÌÕÊÕÚËÃÓËÏÊÁËÝÕ§ÃÑÕÝ
ËÚØÄÖÕßÒÕÝßÖÕÍØ¦ÌËÏÚÇÙÑÎÔÏÑ¦ÕÏ×ØÍÕÝÇÔÕßÙÄÖÕßÒÕÝÙÚÎÔ
ÇØÞÂÑÇÏÕ ×ÙÚÇÝ¡Çà¦ÔÎÝÙÚÎ
ÙßÔÁÞËÏÇÚÎÙÑÎÔÕÛËÙÃÇ
©ÒÕÏÑÇÏÄÒÇÇÒÒÏ×ÝÜÔÚÇÔÕÃ
ÑÇÏÔËÑØÕÃÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÔÁÕÏÚÄÚËÑÇÏÇÑÓÇÃÕÏÙßÔÛÁÚÕßÔËÑÚÜÔ
ßÙÚÁØÜÔÚÕÙÑÎÔÏÑÄËÔÄÝÇÑÇÚ¦ÚÇÑÚÕßÛË¦ÓÇÚÕÝÓËÓËÏÑÚÁÝËÖÏØØÕÁÝÇÖØÕÙÊÄÑÎÚËÝÖÕßÙßÔÚÇÏØÏ¦àËÏÓËÕÃÙÚØÕÚÇÌÇÏÔÕÓËÔÏÑ¦
ÇÙßÔÚÇÃØÏÇÙÚÇÑÇÏÚÇÑÇÚÇÌÁØÔËÏ
ÓËÇßÚÂÔÚÎÌÄØÇÚÎÔÚÄÒÓÎÑÇÏ
ÚÎÔÁÐÜÇÖÄÔÄØÓËÝËÖÏÔÕÎÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÇÌÎÍÎÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÖÕß
ÂÚÇÔÑÇÏÚÕÇÖÕÚÆÖÜÓÇÚÕßÕÏÑÕÊËÙÖÄÚÎÚÎÝ ÒÇÏÝÑÇÏÍËÒ¦ÝÓÇàÃ
ÄÖÜÝËÖÏÚ¦ÙÙËÏÎÔÕÙÚÇÒÍÃÇÙßÓÓËÚÁÞËÏÝÔÕËØ¦ÙËÓÏÇËÖÕÞÂÖÕß

Δεν είναι πληροφορία το
αρχείο ούτε υπενθύμιση/υπόμνηση. Είναι ένα
bypass στην εκάστοτε
πραγματικότητα.
ÚÎÔÄØÏàËÎÔÏÄÚÎÑÇÏÚÎÙÑÃÇàË®
ÎÇÍÜÔÃÇÚÎÝÖØÕÕÖÚÏÑÂÝÎËÏÑÄÔÇ
ÚÕßÑÄÙÓÕßÂÚÇÔÌÕØÚÜÓÁÔÎÇÖÄ
ËÖÏÒÕÍÁÝÑÇÏËÖÏÛßÓÃËÝ¬ÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎ¬ØÃÚÎÑÇÏ¬ËÚ¦ØÚÎÑÇÏÑ¦ÛË
¬ØÃÚÎÑÇÏ¬ËÚ¦ØÚÎÎª¬¦ØÞÏÙË
ÔÇÓËÚÇÊÃÊËÏÙËËÖÇÔ¦ÒÎÉÎÇßÚÂÔ
ÚÎÔÑÕØßÌÇÃÇÓÕßÙÏÑÂËÑÖÕÓÖÂ®
ÄÖÜÝÞÇØÇÑÚÎØÃÙÚÎÑËÑÇÏÊÏÑÇÃÜÝ
ÉÎÌÏÕÖÕÏÎÓÁÔÎ©ÙÕÏËÖÏÛßÓÕÆÔ
ÓÖÕØÕÆÔÔÇÚÎÔÖÇØÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔ
ÑÇÏÙÚÕÏÇÊÃÑÚßÕª¬>LI;=
ÑÇÏÚÇËÖËÏÙÄÊÏÇÑÇÏÔÇÇÌÏËØ×ÙÕßÔÑÇÏÒÃÍÇÒËÖÚ¦ÖÇØÇÖ¦ÔÜ

ÍÏÇÔÇÊÕßÔÁÔÇÔÖØÄÒÕÍÕ®ÚÕß
ÇÈÈÄÖÕßÒÕßÓËÙÑ¦ÏÖÇÖÄÚÕ
ÙÖÃÚÏÚÕßÞËÏÖËØ¦ÙËÏÑÇÏØÄÝ¯
ËÏÑÄÔÇÙÑÕÚËÏÔÏ¦àËÏÕÂÞÕÝÙßÔÇÞ×ÔËÚÇÏÁÒÜÔÇÙÜÛÕÆÔÇßÚÁÝÕÏ
ËÑÖÕÓÖÁÝ¬ÏÝÁÑÇÔÇÓËÓËÍ¦ÒÕÑÁÌÏ
ÑÇÏËÔÛÕßÙÏÇÙÓÄ®ÒÁËÏ±Ö¦ØÞÕßÔ
ËÖÕÞÁÝ®ÕÓÕÒÕÍËÃÖÕßÌßÚØ×ÔÕßÔ
ÚÇÚØÇÍÕÆÊÏÇÙÇÔËÛÔÏÑÕÃÆÓÔÕÏÑÇÏ
¦ÒÒËÝÖÕßÛÁÒËÏÖÕÒÆÉ¦ÐÏÓÕÍÏÇÔÇ
ÈØËÏÝÑ¦ÚÏÔÇÓÇÝËÔ×ÔËÏÚÄÙÕÑÇÒ¦ÑÇÏÍÏÇÚÄÙÕÖÕÒÆÑÇÏØÄ¯¬ÄÚË
ßÖÂØÞËËßÌÕØÃÇÑÇÏÖÇØÇÍÜÍÂÎÊÏÙÑÕÍØÇÌÃÇÂÚÇÔÙÚÇÖ¦ÔÜÚÎÝÚÕ
ÚØÇÍÕÆÊÏÂÚÇÔÈÇØÏ¦ÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇ
ÇÒÒ¦ÂÚÇÔÑÇÏÁÔÚÕÔÇÚÇÙÎÓ¦ÊÏÇ
ÚÎÝËÖËØÞÄÓËÔÎÝÐÎØÇÙÃÇÝ®Ï»ÇßÚÄ
ÑÇÏËÖÁÒËÐËÜÝÚÁÒÕÝÚÜÔËÑÖÕÓÖ×Ô
ÚÕ²¦ØÚÏÔÕÚÕÌËÍÍÇØ¦ÑÏ®ÚÕß¡¦ÔÕß²ÇÚàÏÊ¦ÑÏ
¬ÕÂÚÜ¶ÂàÎÚ×¶ÚÕËÒÒÎÔÏÑÄÚØÇÍÕÆÊÏ®ÇÔÇÙÆØÛÎÑËÇÖÄÚÇ
ÇØÞËÃÇÚÎÝÊÎÓÄÙÏÇÝÚÎÒËÄØÇÙÎÝ

ÌØËÙÑÇØÏÙÓÁÔÕ®ÉÎÌÏÇÑ¦ÒÁÐÎ
ÇØÞËÃÕ®ÇÖÄÓÄÔÎÚÎÝÊËÔÑÇÛÇÍÏ¦àËÏÚÕÖËØÏËÞÄÓËÔÕËÔÙÎÓÇÃÔËÏÇßÚÕÓ¦ÚÜÝÄÚÏÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏ
ÓÏÇÓÔÂÓÎÙßÒÒÕÍÏÑÂÖÕßÇÌÕØ¦
ÑÇÏËÖÎØË¦àËÏÓËÍ¦ÒÕÓÁØÕÝÚÕß
ÖÒÎÛßÙÓÕÆÓÏÇÝÞ×ØÇÝ¬ÇÚØÇÍÕÆÊÏÇÄÓÜÝÖØ¦ÍÓÇÚÏÍËÔÔÕÆÔ
ÄÙÕÑØÇÚÕÆÔÁÔÇÑÕÏÔÄÇÃÙÛÎÓÇ
ßÚ¦ÚÇËÒ¦ÞÏÙÚÇÒËÖÚ¦ÌÚÏ¦ÞÔÕßÔ
ÑÕÏÔÄÚÎÚÇÙßÓÓËÚÕÞÂÕÏÑËÏÄÚÎÚÇ
¡ÖÕØÕÆÔÔÇÛßÓÃÙÕßÔÞÜØÃÝÊÏÊÇÑÚÏÙÓÄÔÇËÐÏÙÚÕØÂÙÕßÔÞÜØÃÝ
ÇÑÇÊÎÓÇáÙÓÄÑÄÓÎÑÏÇÔÍÏÇÚÏÝ
ÙÎÓËØÏÔÁÝÍËÔÏÁÝËÃÔÇÏÐÁÔÇËÔÚËÒ×ÝËÑÚÄÝÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÙÑÁÉÎÝÑÇÏ
ÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚÕÝÁÞÕßÔØßÛÓÄëÑÇÏ
Ñ¦ÛËØßÛÓÄÝÁÞËÏÚÎÊÏÑÂÚÕßÊÆÔÇÓÎÔÇÇÖËßÛßÔÛËÃÔÇÙßÙÚÎÛËÃ
ÇÑÄÓÎÑÇÏËÐÇØÞÂÝ
ÊÎÓÄÙÏÇÚÎÒËÄØÇÙÎÁÞËÏÖÕÒÒÁÝÄÉËÏÝËÔËÃÔÇÏÙÑÕÖÄÝÓÇÝÙË
ÇßÚÄÚÕÑËÃÓËÔÕÕÆÚËÔÇÚÎÔÇÖÕ-

ÚÏÓÂÙÕßÓËÕÆÚËÔÇÚÎÔËÖÏÚÏÓÂÙÕßÓËÞËÏÄÓÜÝÙÚÕÇØÞËÃÕÚÎÝÖÚßÞÁÝÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝ
ÖÕßÇÔÇÊËÏÑÔÆÕÔÚ¦ÝÚËÝÓËÛÕÊÏÑ¦
ÑÇÏÙÚÎÙÜÙÚÂÙÚÏÍÓÂÈÕÎÛ¦ËÏÔÇ
ÑÇÚÇÔÕÂÙÕßÓËÚÕÔËÇßÚÄÑÇÏÚÕÔÑÄÙÓÕËÔËÃÔÇÏÖÒÎØÕÌÕØÃÇÚÕÇØÞËÃÕ
ÕÆÚËßÖËÔÛÆÓÏÙÎßÖÄÓÔÎÙÎÃÔÇÏ
ÁÔÇI`WHZZÙÚÎÔËÑ¦ÙÚÕÚËÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÔÕÃÍËÏÊÏÇÊØÕÓÁÝÍÏÇÔÇ
ÙßÔÇÔÚÎÛÕÆÓËÓËÚÕÖÇØÄÔÄÖÜÝ
ÃÙÜÝÊËÔÚÕÁÞÕßÓËÌÇÔÚÇÙÚËÃ
¬ÕËÒÒÎÔÏÑÄÚØÇÍÕÆÊÏ®ÓËÚÕÔ
ÏÕÔÆÙÎÇÈÈÄÖÕßÒÕËÃÔÇÏÓÏÇÊÏÇØÑÂÝÖØÄÙÑÒÎÙÎÕÏÇËÃÔÇÏÎÊÆÔÇÓÂÚÕßÙÚÕÔÞØÄÔÕ"©ÚÏÙßÔßÖÂØÐÇÔ
ÍÏ»ÇßÚÄ¦ÔÛØÜÖÕÏÖÕßÊÕÆÒËßÇÔ
ÄÞÏÓÄÔÕÓËËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÙÓÄËÔ
ÌÚ¦ÔËÏÍÏÇÔÇÙßÔÚÎØÎÛËÃÎÊÏÇÞØÕÔÏÑÄÚÎÚÇËÖËØÔÕÆÙÇÔÚÕÔËÇßÚÄ
ÚÕßÝËÃÞÇÔÓËØ¦ÑÏËÖÏÓÕÔÂËÖÏÛßÓÃÇÔÇÑ¦ÔÕßÔÁÔÇÊÏÇØÑ×ÝËÖÄÓËÔÕÈÂÓÇ ÇÏÚÕÁÑÇÔÇÔ
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