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ΠΑΙΔΕΙΑ

Θερινή επιστροφή
ως φθινοπωρινή
πρόβα τζενεράλε
Αμηχανία επικρατεί στην κυβέρνηση
γύρω από το δύσκολο εγχείρημα επαναλειτουργίας των σχολείων, προκαλώντας ανησυχία ότι η Παιδεία θα
προκαλέσει λεκέ στο αφήγημα της
κυβέρνησης για επιτυχή διαχείριση
της κρίσης. Το στοίχημα της κυβέρνησης είναι να πετύχει η έστω και μερική επαναλειτουργία των σχολείων και
κυρίως να προετοιμάσει σε θέμα
κουλτούρας προστασίας τους μαθητές
για το δεύτερο κύμα του φθινοπώρου.
Στοίχημα αποτελεί η διεξαγωγή των
παγκύπριων εξετάσεων χωρίς παρατράγουδα, αλλά και η συνέχιση της
παρουσίας των μαθητών μέχρι και το
τέλος της σχολικής χρονιάς. Σελ. 4
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Στόχος το ένα εκατ. τουρίστες για φέτος

Θετικά τα μηνύματα για την εκκίνηση του τουρισμού την 1η Ιουλίου, τα πρωτόκολλα ασφάλειας και η άφιξη των πρώτων τουριστών
Η διατήρηση της θετικής επιδημιολογικής
εικόνας της Κύπρου σε καθεστώς άρσης
των περιορισμών θα κρίνει το τρίτο και πιο
αποφασιστικό βήμα της κυβέρνησης για
ζέσταμα της οικονομικής δραστηριότητας
με το άνοιγμα της τουριστικής βιομηχανίας
στις διεθνείς αγορές. Οι εκτιμήσεις του του-

ΦΡΑΝΣΙΣ ΦΟΥΚΟΥΓΙΑΜΑ

ριστικού τομέα για τα αναμενόμενα φετινά
έσοδα δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού
με κοινή επιδίωξη όλων των εμπλεκομένων,
τον περιορισμό των ζημιών για το 2020 και
ρεβάνς των εσόδων τα επόμενα δύο χρόνια.
Από τα ατού της Κύπρου προς επίτευξη
των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων

στόχων η θετική επιδημιολογική εικόνα
της χώρας στην ευρωπαϊκή αγορά ταξιδιών
και σε μεγάλους διοργανωτές. Η εκκίνηση
της φετινής τουριστικής σεζόν έχει ορισθεί
για την 1η Ιουλίου με την άφιξη των πρώτων
επισκεπτών από Ισραήλ αλλά και χώρες
της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης. Είκοσι

ΜΑΡΓΚΡΕΤΕ ΒΕΣΤΑΓΚΕΡ

Σελ. 6

Σελ. 7

μέρες προηγουμένως θα έχει τερματισθεί
και η καραντίνα των αεροπορικών μεταφορών με τη σταδιακή επανέναρξη των
πτήσεων. Βασική παράμετρος των σχεδιασμών που γίνονται αποτελεί το υγειονομικό
κομμάτι και τα πρωτόκολλα ασφάλειας που
θα εφαρμοσθούν σε πτήσεις και επισκέπτες.

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

Σελ. 20

Καθηγητής Πανεπιστημίου του Στάνφορντ

Εκτ. αντιπρόεδρος της Ευρωπ. Επιτροπής

Δήμαρχος Αθηναίων

Το βραχυπρόθεσμο
μέλλον θα μας εκπλήξει

Να σώσουμε μέρος της
τουριστικής περιόδου

Αυτή η ανάπλαση
απευθύνεται σε όλους

Μ. ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ

Ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος εκτιμά στη συνέντευξή του
στην «Κ» πως το ψηφοδέλτιο του
κόμματος θα είναι πολύ πιο ισχυρό από ό,τι το 2016. Σχετικά με το νομοσχέδιο για την παραχώρηση κρατικής εγγύησης στις τράπεζες λέει ότι
περιλαμβάνει πρόνοιες που ενισχύουν την αδιαφάνεια και την αυθαιρεσία των τραπεζιτών σε βάρος των δανειοληπτών. Σελ. 9

Πολλά προβλήματα
εξαιτίας του ιού

Σελ. 2

Τρεις Τ/κ δημοσιογράφοι λένε στην «Κ» ότι
η τ/κ κοινότητα όχι μόνο δεν έχει ξεπεράσει
την πανδημία, αλλά έχει βυθιστεί μέσα σε
νέα αλληλοσυνδεόμενα προβλήματα. Η «κυβέρνηση» Τατάρ ωστόσο και οι συνεργάτες
του καλλιεργούν το κλίμα της ομαλής επιστροφής στην κανονικότητα. Σελ. 8

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΣ
Σελ. 8
Αμφισβήτηση και μηδενισμός
ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ
Σελ. 13
Ανασχηματισμός και κάλπη

Σελ. 13

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

ΕΥΡΩΠΗ

Οι θεματοφύλακες

Δύσκολη θα είναι
η επόμενη μέρα
Η «Κ» κατέγραψε τις σκέψεις κορυφαίων διανοητών που ασχολούνται
με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και
τις προοπτικές της. Οι υπαρκτοί κίνδυνοι για την κοινή αγορά, πώς διαμορφώνονται οι σχέσεις της Ευρώπης με
την Κίνα. Αναζωπυρώνεται άραγε η
κόντρα Βορρά- Νότου; Σελ. 18-19

ΤΟΥΡΚΙΑ

Επί θύραις του ΔΝΤ
ο πρόεδρος Ερντογάν
Ρωγμές στο τουρκικό κυβερνητικό
στρατόπεδο, ενώ ο Ερντογάν και ο
γαμπρός του επεκτείνουν τον έλεγχό
τους σε καίριους τομείς της οικονομίας. Ο Ερντογάν, αν και πιστώνεται
την επιτυχημένη διαχείριση της πανδημίας, αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να
συρθεί στο ΔΝΤ. Σελ. 21

Η επάρκεια σε
ΜΕΘ γέρνει
θετικά τη ζυγαριά

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ

ΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΗΝ «Κ»

ΚΩΣΤΑΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ
Η μόνη σταθερά

ΥΓΕΙΑ

Η Κύπρος έχει τεθεί ψηλά στις προτιμήσεις
στους ταξιδιωτικούς προορισμούς, με την
επάρκεια σε ΜΕΘ να θεωρείται καταλυτικός
παράγοντας. Πέραν της ανέγερσης της
νέας ΜΕΘ του Νοσοκομείου Λευκωσίας,
στη βάση διεθνών προτύπων, υπό μελέτη
βρίσκεται και η ανέγερση νέας ΜΕΘ στο
Νοσοκομείο Λεμεσού. Στόχος είναι να καταστεί η Κύπρος σημείο αναφοράς για την
ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Σελ. 3

Πολύ πιο ισχυρό
το ψηφοδέλτιο του ’21

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
Ο μεγάλος θυμός

Οι ξενοδόχοι εμφανίζονται αισιόδοξοι, ωστόσο, παραδέχονται πως υπάρχουν τουριστικές μονάδες που δεν θα ανοίξουν
φέτος. Στο κομμάτι εσόδων οι εκτιμήσεις
παραπέμπουν σε δύο σενάρια τα οποία αμφότερα καταμαρτυρούν την πρωτόγνωρη
κατάσταση. Σελ. 5

Η νέα όψη
της Ομόνοιας

Η εικόνα του συγκεντρωμένου κόσμου στα αποκαλυπτήρια της ριζικά ανακαινισμένης πλατείας Ομονοίας, την περασμένη Πέμπτη (14/5) προκάλεσε

αντιδράσεις για το ότι δόθηκε λάθος μήνυμα από πλευράς του δημάρχου Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη, ο οποίος απαντά με ένα mea culpa. Ο κ.
Μπακογιάννης λέει ότι έκριναν πως οι Αθηναίοι έχουν ανάγκη τον δημόσιο χώρο τώρα περισσότερο ίσως από ποτέ. Η Ομόνοια από τις πρώτες κιόλας
δεκαετίες του 20ού αιώνα είχε τον δικό της χαρακτήρα και ήταν χαρακτηριστικό τοπόσημο της Αθήνας. Φαίνεται ότι ανακτά το χαμένο της πρόσωπο.

Μπρα ντε φερ
Τραμπ - Μπάιντεν
Στη σκιά του Μπαράκ Ομπάμα
Όσο πλησιάζουν οι αμερικανικές προεδρικές εκλογές ο πρόεδρος Ντόναλντ
Τραμπ προσπαθεί να επανασυσπειρώσει τους συνωμοσιολόγους και να στιγματίσει τον αντίπαλό του Τζο Μπάιντεν
ως άνθρωπο του κατεστημένου της
Ουάσιγκτον. Στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ο Τζο Μπάιντεν έχει προβάδισμα 5% έναντι του Ντόναλντ Τραμπ
σε εθνικό επίπεδο. Σελ 22

Η παροχή ρευστότητας θα σώσει
επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας
Προσβλέπουν στο νομοσχέδιο για τις κρατικές εγγυήσεις
Το βλέμμα στραμμένο στη Βουλή έχουν
οι επιχειρήσεις και υπογραμμίζουν την
ανάγκη για ψήφιση του νομοσχεδίου
που θα τους επιτρέψει να πάρουν δάνεια
από τις τράπεζες με βασικό εγγυητή το
κράτος. Κι αυτό γιατί η αγορά φαίνεται
να παρουσιάζει σημάδια έλλειψης ρευστότητας. Ορισμένοι χαρακτηρίζουν
διαχειρίσιμη την κατάσταση. Άλλοι το-

νίζουν ότι η ρευστότητα βρίσκεται σε
οριακά επίπεδα και απειλεί άμεσα την
επιβίωσή τους. Ταυτόχρονα, προειδοποιούν για ενδεχόμενη αύξηση της ανεργίας. Από την πλευρά τους, μερικές
μόνο τράπεζες προσπερνούν τα «γραφειοκρατικά τους γρανάζια», δίνοντας
δάνεια για εκπλήρωση των υφιστάμενων
υποχρεώσεών τους. Οικονομική, σελ. 3

Σήμα κινδύνου
για αύξηση ΜΕΔ
Προειδοποίηση από SSM
Ορατό είναι το ενδεχόμενο αύξησης
των κόκκινων δανείων τόνισε ο πρόεδρος του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού
SSM, Αντρέα Ένρια. Πρόσθεσε ότι ο πιστωτικός κίνδυνος είναι ένας από τους
σημαντικότερους σε μια ύφεση, και δυνατό να οδηγήσει στη δημιουργία νέων
μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά το
τέλος του δευτέρου ή τρίτου τριμήνου
του έτους. Οικονομική, σελ. 5

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ»
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διαφορετικό καλοκαίρι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
Αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία στην Ελλάδα προχωρούν σταδιακά στην επαναλειτουργία τους, εφαρμόζοντας υγειονομικό πρωτόκολλο. Τα αναδιοργανωμένα πωλητήρια θα λειτουργήσουν με περισσότερα και καινούργια προϊόντα, με στόχο να αυξήσουν τα μειωμένα, φέτος, έσοδα. στα εκδοτήρια εισιτηρίων θα υπάρχει προστατευτικό πλεξιγκλάς. Ζωή, σελ. 1

ΠΡΟΣΩΠΟ

Ο Κύπριος σκηνοθέτης στη Ν.Υ. Μίνως Παπάς στην «Κ»
Ο Μίνως Παπάς, που έλαβε το βραβείο New York Emmy στην κατηγορία Arts Program/Special, για
την ταινία το «Slow Down: River to River», σε σκηνοθεσία της συζύγου του Λιζ Σάρτζεντ και τον ίδιο
ως παραγωγό και διευθυντή φωτογραφίας, μιλάει στην «Κ» για την πορεία του στη Νέα Υόρκη αλλά
και τις πολλές δυσκολίες που συνάντησε. Ζωή, σελ. 8

ΙΣΤΟΡΙΑ

Ο απαγχονισμός Καραολή-Δημητρίου στον ελλ. επαρχιακό Τύπο
Η εκτέλεση από τους Βρετανούς των Μιχαλάκη Καραολή και Ανδρέα Δημητρίου στις 10 Μαΐου 1956
είχε πολύ μεγάλο αντίκτυπο στην Ελλάδα. Ενδιαφέρον έχει η στάση του ελληνικού επαρχιακού Τύπου. Στην «Κ» παρουσιάζουμε πώς ο Τύπος του Ηρακλείου και των Πατρών κάλυψε την είδηση στα
πρώτα φύλλα του. Η λαϊκή ποίηση για τους δύο ήρωες είναι μια ενδιαφέρουσα πτυχή. Ζωή, σελ. 11

Πόρτα στο άγνωστο αποτελεί η δεύτερη
φάση της χαλάρωσης των μέτρων που
επιβλήθηκαν λόγω της υγειονομικής
κρίσης του COVID-19. Εκτιμούμε ότι
ορθώς ενεργοποιούνται διάφορες επιχειρήσεις και παραγωγικές μονάδες,
διότι κάθε μέρα που περνά η τρύπα
στην οικονομία μεγαλώνει και συνεπώς
στην τελική το βιοτικό επίπεδο πλήττεται
ανάλογα. Ενόσω δεν υπάρχει αξιόπιστο
εμβόλιο γι’ αυτό τον κορωνοϊό, τα βήματα
στο άγνωστο περιβάλλον θα πρέπει να
είναι πολύ προσεχτικά, ενώ τα βάρη
που προκύπτουν θα πρέπει να κατανέμονται δίκαια. Πέραν των όποιων ιδεαλισμών γνωρίζουμε ότι η ανθρώπινη
βουλιμία εκδηλώνει εξάρσεις σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης και δεν φείδεται μεθόδων που πολλές φορές πλήττουν ακόμα κι αυτές τις δημοκρατικές
διαδικασίες. Γι’ αυτό κυβέρνηση, Βουλή
και δικαιοσύνη ως θεματοφύλακες της
δημοκρατίας πρέπει να επαγρυπνούν
ιδιαίτερα αυτή τη δύσκολη εποχή.
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ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

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

Ο μεγάλος θυμός

Όταν ο Άντρος σπάζει διατάγματα
και ο Νίκαρος γίνεται εφέτης

Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Η κρίση που διάγουμε είναι πρωτόγνωρη και από
την άποψη, ότι εκτός
από την απειλή του κορωνοϊού, μας κράτησε
για δύο μήνες στο σπίτι.
Μαγειρέψαμε, είδαμε τηλεόραση όσο
ποτέ, ανοίξαμε ξανά βιβλία που είχαμε
διαβάσει πριν από πολλά χρόνια, αναπολήσαμε παλιές εποχές, ξανασκεφτήκαμε τη ζωή μας, ξαναγνωρίσαμε
τα παιδιά μας (!) και προβληματιστήκαμε πολύ υπό το κράτος του αβέβαιου
(βλ. φόβου) ότι όσο όλα είναι εξαιρετικά
σύνθετα άλλο τόσο είναι απρόβλεπτα
και επικίνδυνα. Ο κύριος λόγος της
επικινδυνότητας είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος που κατάντησε
ανθρωποφάγος. Ο άνθρωπος που τη
μια μέρα τρέμει ενώπιον του κινδύνου
να πεθάνει από τον κορωνοϊό και την
άλλη, όντας με την εντύπωση ότι είναι
ανέγγιχτος πια, δεν διστάζει να πατήσει επί πτωμάτων για να εκμεταλλευτεί τη δεινή κατάσταση συνανθρώπων του.
Τον Απρίλη στέκονταν ουρά στην
υπεραγορά τηρώντας αποστάσεις
ασφαλείας και πίσω από τις μάσκες
φαίνονταν όλοι ίδιοι. Τώρα για να δώσουν ανάσα σε επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενους μέσω κρατικών
εγγυήσεων πάνε κι έρχονται τα κόμματα δύο μήνες στη Βουλή, κάνοντας
τόσες και τέτοιες τροπολογίες που το
νομοσχέδιο μοιάζει με λευκαρίτικο.
Το πρόβλημα είναι ότι οι πολιτικές
σκοπιμότητες υπερνικούν εκείνες της
κοινής ωφελείας. Διότι ενόψει βουλευτικών εκλογών σε έναν χρόνο, σου
λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης,
«θα αφήσουμε την κυβέρνηση να μοιράσει 1500 εκατομμύρια ευρώ για να
τα εξαργυρώσει στην κάλπη τον επόμενο Μάιο, ο ΔΗΣΥ; Όχι, ποτέ. Θα
τους βάλουμε μπάστακα τον ελεγκτή
να δουν πόσα απίδια πιάνει ο σάκος».
Οι τράπεζες –αντιδρούν για τον ελεγκτή– αλλά στην ουσία τρίβουν τα χέρια
τους, διότι θα δώσουν στους επιχειρηματίες δάνεια, όχι με 1,5% των κυβερνητικών εγγυήσεων αλλά με το
δικό τους επιτόκιο των 2,90%. Αυτό
το παράδειγμα, όπως και η επανάληψη
της μεγάλης αρπαχτής με τα χρυσά
διαβατήρια, παρά τις τροχιοδεικτικές
που πέφτουν ακόμα στην αυλή μας,
τα σχέδια για τον τουρισμό του 2020

και άλλα τεκταινόμενα που κατά πολλούς ορθά γίνονται γιατί η ζωή συνεχίζεται, δεν λαμβάνουν υπόψη προειδοποιήσεις σημαντικών ακαδημαϊκών και ειδικών ότι η κρίση θα είναι
μακρά και οι επιπτώσεις απρόβλεπτες,
γι’ αυτό και θα πρέπει οι κυβερνήσεις
να επενδύσουν πρώτα και κύρια στο
οχυρό της υγείας και στη συνέχεια
στα υπόλοιπα. Η κρίση εκτός από μακρά θα είναι και βαθιά. Θα αγγίξει τις
ρίζες της δημοκρατίας που θα δεινοπαθήσει, καθώς ο ανθρωποφάγος άνθρωπος θα διεκδικεί μερίδιο του πλούτου έναντι όποιου κόστους. Και από
τη στιγμή που θα ελέγχει τα σώματα
καταστολής δεν θα διστάσει να τα εκμεταλλευτεί στη διεκδίκηση του πλούτου έστω κι αν οι δημοκρατικές διαδικασίες θα καταπατούνται. Έτσι κι
αλλιώς τη σήμερον ημέρα που η δημοσιογραφία των σοβαρών και διασταυρωμένων πηγών υποκαθίσταται
από μια ταχυδακτυλουργική επικοινωνιολογία υψηλών μπάτζετ σε απευθείας σύνδεση με προεδρικά και κομματικά μέγαρα, η δημοκρατία γελοιοποιείται μονίμως δίπλα από έναν
Τραμπ και εξευτελίζεται στα πόδια
κάποιου Όρμπαν. Εξάλλου τα τεράστια
ελλείμματα στους προϋπολογισμούς
των κρατών θα προκαλέσουν στις κοινωνίες τριγμούς τέτοιους που, όπως
λέει ο Ελύτης, «των αρχαίων Κυβερνητών τα έργα πληρώνοντας η Χτίσις,
θα φρίξει. Ταραχή θα πέσει στον Άδη,
και το σανίδωμα θα υποχωρήσει από
την πίεση τη μεγάλη του ήλιου», (Άξιον
Εστί). Διότι όπως προειδοποιεί ο σπουδαίος Φράνσις Φουκουγιάμα, (σελ. 6)
στην ιδέα περί «θυμού» που ανέλυσε
ο Πλάτωνας στην «Πολιτεία», οι λαοί
θυμώνουν και ξεφεύγουν από την υλιστική προσέγγιση των πραγμάτων,
το συμφέρον τους. Έσχατο παράδειγμα
οι Βρετανοί που αν και αντιλήφθηκαν
ότι με το Brexit θα υποστούν μεγάλη
μείωση των εισοδημάτων τους έλεγαν:
«Δεν με νοιάζει. Θέλουμε να ανακτήσουμε την εθνική κυριαρχία και τον
έλεγχο της χώρας μας και αν αυτό
απαιτεί οικονομικές θυσίες, είμαστε
πρόθυμοι να τις υποστούμε».» Και ο
Φουκουγιάμα σήμερα καταλήγει ότι,
«οι οικονομολόγοι τείνουν να ξεχνούν
τον θυμό».

paraschosa@kathimerini.com.cy

Ρεζίλι έγινε για άλλη μια φορά και η Δικαιο-

σύνη και η πολιτεία από την απόφαση δικαστή
του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου
για 45 ημερών φυλάκιση σε 35χρονου επειδή
παραβίασε τα διατάγματα διακίνησης. Η τεράστια αντίδραση που προκάλεσε η απόφαση,
ακόμα και μεταξύ δικηγόρων, οδήγησε τον
γενικό εισαγγελέα να δηλώσει πως αυτή ήταν
«άδικη, υπερβολική και ακραία», ενώ ο Νίκαρος του απένειμε χάρη.

Η πιστοποιημένα «άδικη και ακραία» απόφα-

ση του δικαστή ανάγκασε τον γενικό εισαγγελέα και τον πρόεδρο του κράτους να συμπεριφερθούν ως «Εφετείο» και να διορθώσουν
την αδικία. Νομικοί, πάντως, επεσήμαναν την
σύμπτωση ότι με απόφαση του ίδιου δικαστή
προκλήθηκε και ένας άλλος, διεθνών διαστάσεων διασυρμός της Κύπρου, στην περίπτωση της 19χρονης βρετανίδας τουρίστριας, η
οποία κατήγγειλε βιασμό από ισραηλινούς νεαρούς. Αμέσως μετά την απονομή χάριτος
από τον Νίκαρο πολύ γνωστός δικηγόρος υποστήριξε πως «με την αποφυλάκιση το σύμπτωμα έχει θεραπευτεί, όμως η ασθένεια συνεχίζει. Χρειάζονται επείγουσες και ριζικές
θεραπείες για τη Δικαιοσύνη»...
- Θα αποδειχθεί άραγε η περιπετειώδης επίσκεψη ενός 35χρονου στη μνηστή του εν καιρώ πανδημίας, θεραπευτική για την πολύπαθη Δικαιοσύνη της Κύπρου;
Για σπάσιμο των διαταγμάτων και των μέτρων

κατά της πανδημίας κατηγορείται από πολλούς ο Άντρος Κυπριανού μετά τις τελευταίες
οργανωμένες εξορμήσεις του. Οι αντιδράσεις
που σε ορισμένες περιπτώσεις είναι έντονες
σημειώνονται και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και από πολιτικούς του αντιπάλους. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες ο γ.γ. του
ΑΚΕΛ έσπασε τα διατάγματα πέντε φορές για
να μιλήσει σε εκδηλώσεις του κόμματός του,
ορισμένες από τις οποίες είχαν και αρκετό κόσμο. Ιδιαίτερα από τον ΔΗΣΥ ακούστηκε πολλές φορές η φράση «αν τα έκανε αυτά ο Αβέρωφ ή ο ΔΗΣΥ το ΑΚΕΛ θα ζητούσε παραδειγματική τιμωρία»...

Μια ερώτηση που επαναλήφθηκε πολλές

φορές προς τον Άντρο από χρήστες των κοινωνικών δικτύων ήταν «Άραγε ποιον αριθμό
επέλεξε για την έξοδό του;» ενώ υπήρξαν και
πιο δηκτικά σχόλια όπως «Άλλοι κάνουν αγώνα κατά του κορωνοϊού και άλλοι αγώνα προεκλογικό».

- Εγώ όχι μόνο μάσκα δεν φορώ αλλά ούτε και κάσκα!
Πάντως, ο Αβέρωφ μία συγγνώμη τη ζήτησε

και μάλιστα όταν πήγε στο ΓΝ Λευκωσίας φορούσε και μάσκα. Σε αντίθεση με τον Άντρο
που ούτε στο Νοσοκομείο, ούτε στο μνημόσυνο για τους Μισιαούλη και Καβάζογλου, ούτε
στην εκδήλωση για την Πρωτομαγιά, ούτε
στην εκδήλωση για τη νίκη των συμμάχων,
ούτε στην επίσκεψή του σε εργοτάξιο φορούσε γάντια ή μάσκα. Ειδικά στο τελευταίο ούτε
καν κράνος ή γιλέκο καταδέχτηκε να βάλει,
όπως έπραξαν όλοι οι άλλοι γύρω του...
-Αληθεύει πως το εργοτάξιο ήταν σε πύργο
από αυτούς που την ανέγερσή τους ο Άντρος
συχνά-πυκνά επικρίνει;

Στον Λόφο ανηφορίζουν οι πολιτικοί αρχηγοί

τη Δευτέρα για να συζητήσουν με τον Νίκαρο
το καυτό νομοσχέδιο για τις κρατικές εγγυήσεις. Τα μαθηματικά για την ψήφισή του φάνηκε ότι δεν βγαίνουν και ο Νίκαρος αποφάσισε
να λάβει δράση «έστω και την υστάτη». Στόχος είναι την Τρίτη το νομοσχέδιο να εγκριθεί
από την Ολομέλεια της Βουλής. Ο Πετρίδης
έχει επανειλημμένα τονίσει στα κόμματα ότι
δεν υπάρχει άλλο χρονικό περιθώριο και
έχουν ήδη χαθεί 45 πολύ σημαντικές ημέρες.
Μάλιστα, φέρεται να τους υπέδειξε το οξύμωρο πως ενώ όλοι κόπτονται για στήριξη της οικονομίας και των επιχειρήσεων οι μη ρεαλιστικές θέσεις κάποιων κομμάτων προκαλούν
αχρείαστη και καταστροφική καθυστέρηση.

Στον ίδιο τόνο και ο Χάρης που ανέφερε ότι
δεν υπάρχει ούτε «λεφτόδεντρο», ούτε μαγικές λύσεις για να ικανοποιηθούν όλοι.
Στο μυαλό όλων βεβαίως και κυβέρνησης και

αντιπολίτευσης υπάρχει και η καθαρά πολιτική διάσταση αφού η συγκυρία των εγκρίσεων
για το τεράστιο κονδύλι στήριξης συμπίπτει
χρονικά με την έναρξη του προεκλογικού για
τις βουλευτικές.

«Αν δεν υπήρχε η πανδημία του κορωνοϊού οι

κορώνες των πολιτικών θα ήταν πολύ πιο ψηλές και ο προεκλογικός στο φόρτε του» έλεγε
προχθές γνωστός βουλευτής.

Πάντως, δεν είναι λίγοι αυτοί που αναμένουν

με αγωνία τη στάση που θα τηρήσει το ΔΗΚΟ,
«αν δηλαδή θα βρεθεί στο ίδιο στρατόπεδο με
τον ΔΗΣΥ ή με το ΑΚΕΛ ή αν θα επιλέξει να τραβήξει δικό του δρόμο». Γιατί αυτό εκτός από
την κατάληξη που θα έχει το νομοσχέδιο ενδέχεται «να φανερώσει πολλά και για την πορεία
που θα ακολουθήσει το κόμμα στις βουλευτικές με ορίζοντα πάντα τις Προεδρικές».

ΚΟΥΙΖ: Αληθεύει ότι το ΔΗΚΟ δυσκολεύεται

να βρει κοινή γλώσσα απέναντι στις κρατικές
εγγυήσεις μεταξύ των ίδιων των βουλευτών
του και πως το χάσμα μεταξύ των δύο «σχολών» έχει διευρυνθεί «επικίνδυνα»;

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

Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ
Επιλογή και επιμέλεια:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

Με άριστα
το 10

80 χρόνια πρίν στην «Κ»
17.V.1940

καπούρης, της Ταϊβάν και της Μόσχας τι
λένε; Εκεί που τρώει ο σκύλος γαυγίζει. Με τους FT και την New York Times
θα ασχολούμαστε;

ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΡΟΥΖΒΕΛΤ: «Ο δρόμος, τον οποίον οφείλομεν

ν’ ακολουθήσωμεν, είναι καθωρισμένος. Αι οργανώσεις της
αμύνης μας πρέπει να είναι άτρωτοι και η ασφάλειά μας
πρέπει να είναι απόλυτος. Αλλ’ ως είναι συγκροτημένη σήμερον η ασφάλειά μας δεν παρέχει εξασφάλισιν κατά των
μελλοντικών κινδύνων. Η άμυνα δεν ημπορεί να είναι στατική. Πρέπει να μεγεθύνεται και να μεταβάλλεται από ημέρας εις ημέραν. Η
άμυνα πρέπει να είναι δυναμική και
ελαστική, να είναι
μία έκφρασις των
ζωτικών δυνάμεων
της χώρας και της σταθεράς θελήσεώς μας ν’ απαντήσωμεν
εις οιανδήποτε πρόκλησιν την οποίαν μας επιφυλάσσει το
μέλλον. Διά τους λόγους τούτους, δεν δυσκολεύομαι να σας
διαβεβαιώσω ότι μετά την λήξιν της παρούσης συνόδου δεν
θα διστάσω να συγκαλέσω το Κογκρέσσον εις ειδικήν σύνοδον, εάν το επιβάλη η κατάστασις της εθνικής αμύνης. [...]
Ουχ ήττον είμεθα έτοιμοι όχι μόνον να δαπανήσωμεν εκατομμύρια διά την άμυνάν μας, αλλά και διά να υπηρετήσωμεν και ακόμη να προσφέρωμεν την ζωήν μας διά την προάσπισιν των αμερικανικών μας ελευθεριών».
EΛΙΑ: Η παναρχαία εληά της Ιεράς Οδού [Ελιά Πλάτωνα]
ανεκηρύχθη ιστορικόν μνημείον. Και όχι μόνον δεν θα μεταβληθή εις καυσόξυλα –από τους νεοέλληνας όλα ημπορεί να
τα περιμένη κανείς–, αλλά και θα περιφραχθή. Το δε σπουδαιότερον, η εληά αυτή δεν θα είναι μόνον μνημείον αρχαίον, αλλά και νέον, αν η φράσις επιτρέπεται. Διότι η εληά –
δένδρον της ειρήνης και της γονιμότητος– αποτελεί διά την
νέαν Ελλάδα εν σύμβολον.

1
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Στην αποφασιστικότητα. Πάντως,

ό,τι πει το Υπουργείο Παιδείας, ο λόγος του είναι πάντα μελετημένος, μεστός, και αποφασιστικός. Και δεν κουνιέται από τις θέσεις του. Παράδοση.

2

Στον λογαριασμό. Μακαριότατε,

παρά να διορίζετε υπουργούς της
αρεσκείας σας, δεν αναλαμβάνετε
εσείς το Υπουργείο να καθαρίσετε, να
τελειώνουμε; Γιατί κουραστήκαμε με
τις comme il faut επιλογές της Εκκλησίας εδώ και τόσο χρόνια.

3

Στην αδικία. Αν εσείς ήσασταν ο

παμμέγιστος Νίκος Τορναρίτης, θα
είχατε μια χαρμολύπη που δεν είσαστε
υπουργός Παιδείας; Χαρά που το αποφύγατε, λύπη που χάσατε τη δημοσιότητα και την ιστορική ευκαιρία να διαχειριστείτε τέτοια κρίση. Ο Προ Προ,
πάντως, αν ήξερε τι θα του ερχόταν σίγουρα θα επέλεγε την επιστροφή στη
Βουλή.

4

Στη σύμπτωση. Πάντως, οι μοναδι-

κοί επιδημιολόγοι που διαφώνησαν
με την κυβέρνησή τους είναι ο Anthony
Faucy που άδειασε τον Τραμπ και ο Λεόντιος Κωστρίκης που άδειασε τον Νίκαρο. Συγκρίσεις και συμπτώσεις.

Από τα μύρια κακά της Ελλάδας το χειρότερο είναι το γένος των Αθλητών.
Ευριπίδης 480 - 406 π.Χ.

5

Στη συγκυρία. Το ότι μετά από την

«Κ» που έφερε πίσω το θέμα των
διαβατηρίων εμφανίσθηκε σε μία
εβδομάδα σε διεθνές ΜΜΕ ανάλυση
των «βασιλικών» κυπριακών διαβατηρίων που δόθηκαν στη Σαουδική Αραβία, αλλά και αφιέρωμα στους Financial Times πως έχουν ριζώσει οι Ρώσοι
στο νησί μας, μόνο ατυχία δεν το λες.

6

Στο ψήσιμο. Το πλέον ανησυχητικό

από τη «συγκυρία» είναι πως και τα

δύο θέματα ήταν ξαναζεσταμένα φαγητά, χωρίς νέα στοιχεία, και φαίνεται
πως σκοπό έχουν να κρατήσουν τα θέματα στο προσκήνιο.

7

Στην ευθύνη. Και το ερώτημα τι κά-

νει αυτός ο σπουδαίος οργανισμός
Invest Cyprus που διαχειρίζεται με εκατομμύρια την εικόνα της Κύπρου στο
εξωτερικό; Τα επικοινωνιακά μπάτζετ
του που είναι στοχευμένα στα σημαντικά ΜΜΕ παγκόσμιας επιρροής της Σιγ-

Στη σύγκρουση. Αν θυμάμαι καλά ο

Ελεγκτής «καθάρισε» τον καημένο
τον Γιαννάκη Παπαδούρη που μόνο λεφτά έβαλε στον τόπο για σύγκρουση
συμφερόντων ως Επίτροπος Ορεινών
Περιοχών, επειδή έχει ξενοδοχείο
στον Καλοπαναγιώτη. Το Invest Cyprus
που το αποτελούν λογιστές, δικηγόροι
και ντηβέλοπερ, δεν έχει σύγκρουση
συμφερόντων; Πώς περιμένουμε να
έρθουν επενδύσεις σε τεχνολογία, παραγωγές και άλλα εκτός των διαβατηρίων τινά; Ή ένας ντηβέλοπερ του Δ.Σ.
του Inest Cyprus, όταν πηγαίνει στην Κίνα (και μόνον) προωθεί τις «επενδύσεις» πέραν της εταιρείας του; Διαβατήρια και ας τρώμε (χρυσές) πέτρες.

9

Στα κόλπα. Μέχρι και τα UFO επι-

στράτευσε ο Τραμπ για να αλλάξει
συζήτηση στην αμερικανική κοινή γνώμη. Σε λίγο θα πετάξει από τις χρυσές
κυπριακές εφεδρείες ο Κάπτεν Νέμο.
Παλιά μου τέχνη κόσκινο.

10

Στην υγεία. Καλά αγαπητέ μου

υπουργέ, έχετε πρόβλημα που
γίναμε όλοι υπεραθλητές; Σας κομπλάρουν οι κοιλιακοί των millenials; Προτείνω να αρχίσετε και εσείς λίγο τζόκινγκ στο πρότυπα υπουργού Υγείας.
Φέτες, όχι φέτα, υπουργέ μου.

Διευθύνων Σύμβουλος: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΤΤΙΔΗΣ • Διευθυντής: ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
Αρχισυντάκτης: ΑΛΚΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ • Υπεύθυνος Υλης: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ • Υπεύθυνος Ατελιέ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
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ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, διασκευή
ή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε
τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.
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Καταλυτικός ο ρόλος των ΜΕΘ στον τουρισμό
Η Κύπρος έχει τεθεί ψηλά στις προτιμήσεις, όσον αφορά στους ταξιδιωτικούς προορισμούς, ενόψει της περαιτέρω χαλάρωσης
Του ΓΙΑΝΝΟΥ ΛΥΤΡΑ

Το γεγονός ότι η Κύπρος έχει την
πολυτέλεια να έχει ΜΕΘ στις τουριστικές της πόλεις την κατατάσσουν στους ελκυστικούς τουριστικούς προορισμούς, ενόψει και των
προγραμματισμών της κυβέρνησης
για τον τουρισμό τους επόμενους
μήνες. Επίσης, δεδομένων και των
εκθέσεων από το Ευρωπαϊκό Κέντρο
Πρόληψης Λοιμωδών Νοσημάτων
(ECDC), οι οποίες φθάνουν στις υγειονομικές αρχές της Κύπρου, καθώς
και δεδομένων τα οποία μελετούν
τα μέλη της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του Υπουργού Υγείας, η κατάσταση οδεύει
προς ομαλοποίηση και το ενδεχόμενο εκδήλωσης ενός δευτέρου κύματος της πανδημίας αποδυναμώνεται, ωστόσο, παραμένει υπαρκτό.
Όλα τα παραπάνω συνηγορούν
στην αλλαγή πλάνων εκ μέρους του
Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών
Υγείας, όσον αφορά στη διαχείριση
των πόρων στα δημόσια νοσηλευτήρια, δεδομένου και του επαναπρογραμματισμού χειρουργικών
επεμβάσεων.

Επαναπροσδιορισμός

Ομάδα εντατικολόγων, στα αρχικά στάδια της πανδημίας, είχε εκπονήσει πλάνο διαχείρισης των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, το
οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή και
στην περίπτωση που θα υπάρξει
δεύτερο κύμα της πανδημίας. Όπως
είχε αναφέρει σε προηγούμενο ρεπορτάζ η «Κ», το πλάνο αφορούσε
στη χρήση 112 κλινών ΜΕΘ στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και άλλων 8 κλινών στο Γενικό Νοσοκομείο
Λεμεσού. Παράλληλα, το Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, το οποίο θα
αναλάβει ξανά τον ρόλο του σημείου
αναφοράς, έχει τη δυνατότητα να

φιλοξενήσει 6 ασθενείς σε Μονάδα
Αυξημένης Φροντίδας. Έχοντας περάσει στη δεύτερη φάση και με την
επαναλειτουργία τομέων της υγείας,
το πλάνο διαφοροποιείται. Τα επιβεβαιωμένα περιστατικά COVID-19
έχουν σταθεροποιηθεί, τις τελευταίες
βδομάδες, σε χαμηλό επίπεδο και,
ως εκ τούτου δεν προκύπτουν αυξημένες ανάγκες για νοσηλεία ασθενών στις ΜΕΘ. Όπως ανέφερε στην
«Κ» ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ, Χαράλαμπος Χαριλάου, εν όψει
και του γεγονότος ότι έχουν αρχίσει
ξανά να διενεργούνται χειρουργικές
επεμβάσεις ρουτίνας στα δημόσια
νοσηλευτήρια, υπάρχει το ενδεχόμενο ένας ασθενής να χρειαστεί νοσηλεία σε ΜΕΘ για τις πρώτες 24
με 48 ώρες. Επίσης, αυτό ισχύει και
στην περίπτωση ενός πολυτραυματία, εξήγησε ο κ. Χαριλάου.
Καθώς λιγοστεύουν τα περιστατικά COVID-19 τα οποία χρήζουν
νοσηλείας σε ΜΕΘ, η διαχείριση
των υποδομών θα πρέπει να γίνεται
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτή τη στιγμή, στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού υπάρχει μια Μονάδα
Εντατικής Θεραπείας η οποία αριθμεί 7 πλήρως εξοπλισμένες κλίνες
και ο πέμπτος όροφος του νοσηλευτηρίου, ο οποίος διαμορφώθηκε
κατάλληλα ώστε να διαχειρίζεται
επιβεβαιωμένα περιστατικά COVID-19, τα οποία χρήζουν νοσηλείας
στην Εντατική, όπως γίνεται από
τα πρώτα στάδια της πανδημίας.
Στην πρώτη ΜΕΘ θα νοσηλεύονται
ασθενείς με διάφορες άλλες ανάγκες, ενώ στον πέμπτο όροφο ασθενείς με COVID-19, αλλά και των
υπόπτων περιστατικών, καθώς η
νόσος προβλέπεται ότι θα παραμείνει στη ζωή μας, εξήγησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΟΚΥπΥ.
Ευρισκόμενοι στη φάση κατά
την οποία παρατηρείται ύφεση στην

Το πλάνο διαχείρισης των υποδομών φαίνεται ότι αλλάζει και η δύναμη συγκεν-

τρώνεται στο Νοσοκομείο Λευκωσίας, χωρίς να αποκλείεται αυτό της Λεμεσού.








Τις επόμενες ημέρες η
διεύθυνση του ΟΚΥπΥ
θα καταλήξει στον αριθμό των νέων προσλήψεων, όσον αφορά στο νοσηλευτικό προσωπικό
που θα συμπεριληφθεί
στον συμπληρωματικό
προϋπολογισμό.
εξάπλωση του ιού στην Κύπρο, δεν
αποκλείεται και το ενδεχόμενο να
αξιοποιηθεί πλήρως το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όσον αφορά
τη νοσηλεία σε ΜΕΘ ασθενών με
COVID-19, με τη μεταφορά των
ασθενών από όλες τις επαρχίες,
συμπεριλαμβανομένης της Λεμεσού.

Συγκεκριμένα, το νοσοκομείο της
πρωτεύουσας διαθέτει 120 κλίνες
ΜΕΘ, ωστόσο δεν είναι όλες έτοιμες
στο παρόν στάδιο. Ωστόσο, υπάρχει
η δυνατότητα να εξοπλιστούν και
να στελεχωθούν πλήρως σε διάστημα μερικών ημερών, αν και εφόσον
παραστεί η ανάγκη εξαιτίας μιας
νέας έξαρσης της πανδημίας, ενώ
το ίδιο ισχύει και για την νέα ΜΕΘ,
η οποία είχε ανεγερθεί πρόσφατα.
Όσον αφορά στην πρόσφατα ανεγερθείσα Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ο απαραίτητος εξοπλισμός
ήδη είναι στη διάθεση των επαγγελματιών υγείας και αναμένεται
ότι θα εξοπλιστεί πλήρως σε περίπτωση ανάγκης.

Υψηλές βλέψεις

Ο αριθμός των νοσηλευομένων
σε ΜΕΘ, βάσει και των πρόσφατων
επιδημιολογικών δεδομένων, έχει

σταθεροποιηθεί σε χαμηλά στρώματα, ενώ και ο αριθμός μετάδοσης
του ιού κυμαίνεται κάτω από τη
μονάδα. Τα θετικά μέχρι στιγμής
δεδομένα, τοποθετούν την Κύπρο
σε περίοπτη θέση ως ταξιδιωτικό
προορισμό, καθώς διαθέτει νοσοκομεία σε όλες τις τουριστικές της
πόλεις, ενόψει και του ανοίγματος
των αεροδρομίων τους επόμενους
μήνες. Παράλληλα, υπάρχει αυξημένη ετοιμότητα και λαμβάνεται
σοβαρά υπ’ όψιν το γεγονός ότι χώρες όπως η Ελλάδα και η Μάλτα
προωθούν για φέτος ως τουριστικούς τους προορισμούς περιοχές
όπου υπάρχει άμεση πρόσβαση σε
νοσοκομεία. Επίσης, αξίζει να αναφερθεί το ότι, πλέον, η Κύπρος θέτει
τον πήχη ψηλά, όσον αφορά στον
τομέα της υγείας. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, πέραν της ανέγερσης
της νέας ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, στη βάση διεθνών προτύπων, υπό μελέτη βρίσκεται και η ανέγερση νέας ΜΕΘ
στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού,
το οποίο, ωστόσο, χρήζει περαιτέρω
αναβαθμίσεων, όπως είναι η επέκταση του ΤΑΕΠ, έργο το οποίο
βρίσκεται στον προγραμματισμό.
Στόχος είναι να καταστεί η Κύπρος
σημείο αναφοράς, ακόμα και για
την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, όσον αφορά τις υπηρεσίες
που θα μπορεί να παρέχει σε ΜΕΘ.
Εξάλλου, πρόκειται για έργα τα
οποία θα ωφελήσουν τους πολίτες
της Κύπρου, καθώς οι ανάγκες με
το πέρασμα του χρόνου αυξάνονται.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα
είναι ο συνεχώς γηράσκων πληθυσμός και η αύξηση των ασθενών
με χρόνια νοσήματα, καθώς και
του προσδόκιμου ζωής, τα οποία,
βάσει της εμπειρίας από το εξωτερικό, κάθε χρόνο οι ανάγκες σε κλίνες ΜΕΘ θα αυξάνονται.

Στελέχωση
Η υγειονομική κρίση ανέδειξε

μεταξύ διαφόρων άλλων αναγκών και αυτήν της στελέχωσης
των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας με ειδικά εκπαιδευμένο
ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό. Ωστόσο, η Εντατικολογία είναι μια δυσεύρετη εξειδίκευση, γι’ αυτό και δεν είναι
ευοίωνες οι προβλέψεις για
την εξεύρεση του απαραιτήτου αριθμού εντατικολόγων
για το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Η Παρασκευή 15 Μαΐου ήταν η τελευταία ημέρα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
τις πέντε θέσεις εργασίας που
είχε προκηρύξει ο ΟΚΥπΥ και
ζητούσε τέσσερις εντατικολόγους για τις ανάγκες της Λευκωσίας και έναν για τη Λεμεσό. Φαίνεται ότι θα δοθεί μια
παράταση μέχρι και τα μέσα
της ερχόμενης εβδομάδας,
ωστόσο, αν και έχει καλυφθεί
η θέση στο Γενικό Νοσοκομείο
Λεμεσού, ίσως να μην υπάρξει
η ιδανική κατάληξη όσον αφορά στη Λευκωσία. Όσον αφορά στο νοσηλευτικό προσωπικό, αναμένεται ότι τις επόμενες ημέρες η διεύθυνση του
ΟΚΥπΥ θα καταλήξει, μαζί με
ενδεχόμενες άλλες ανάγκες,
στον αριθμό των νέων προσλήψεων που χρειάζεται να γίνουν. Στη συνέχεια, αφού αποφασιστεί ο αριθμός των νέων
προσλήψεων και το απαιτούμενο ποσό, θα κατατεθεί στο
Υπουργικό Συμβούλιο και ακολούθως στη Βουλή για την τελική έγκριση συμπληρωματικού προϋπολογισμού.
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Επιστροφή
ως πρόβα
τζενεράλε για
το φθινόπωρο

Το μεγάλο στοίχημα
Με δεδομένο ότι επαναλειτουρ-

Πώς φτάσαμε στις αλλαγές της τελευταίας
στιγμής και το διακύβευμα της επιτυχίας
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Μέχρι και το βράδυ της Πέμπτης,
δηλαδή πριν από την κρίσιμη σύσκεψη στο Προεδρικό για τη β΄ φάση χαλάρωσης των μέτρων, το
Υπουργείο Παιδείας δημοσιοποιούσε εγκύκλιο για το πώς θα επιστρέψουν οι μαθητές πρώτης και
δευτέρας Λυκείου στα σχολεία, ενώ
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κυριάκος Κούσιος διαβεβαίωνε στο
δελτίο ειδήσεων του ΣΙΓΜΑ ότι δεν
πρόκειται να υπάρξουν διαφοροποιήσεις από την αρχική απόφαση
του προέδρου για επαναλειτουργία
των σχολείων. Κινήσεις που προκάλεσαν σύγχυση δεδομένου ότι
τις προηγούμενες ώρες είχε διαρρεύσει από έγκυρες πηγές στην
«Κ» ότι ο πρόεδρος είχε λάβει ήδη
την απόφασή του να διατηρήσει
κλειστά νηπιαγωγεία και βρεφονηπιακούς σταθμούς, αλλά και να αφήσει στο σπίτι μαθητές πρώτης και
δευτέρας Λυκείου για πρακτικούς
λόγους. Ήταν σπασμένο τηλέφωνο
του κυβερνητικού εκπροσώπου με
τον πρόεδρο ή μεγάλη σύγχυση για
το πώς θα τύχει χειρισμού το όλο
ζήτημα; Η επιβεβαίωση της είδησης
την επόμενη μέρα μετά την κρίσιμη
σύσκεψη επιβεβαίωσε την αμηχανία
που επικρατεί στην κυβέρνηση γύρω από το δύσκολο εγχείρημα επαναλειτουργίας των σχολείων. Αμηχανία και σίγουρα ανησυχία ότι η
Παιδεία θα προκαλέσει λεκέ στο
αφήγημα της κυβέρνησης ότι μπορεί να διαχειριστεί επιτυχώς αυτή
την κρίση. Πλέον το στοίχημα της
κυβέρνησης είναι να πετύχει η έστω
και μερική επαναλειτουργία των
σχολείων και κυρίως να προετοιμάσει σε θέμα κουλτούρας προστασίας τους μαθητές για το δεύτερο
κύμα του φθινοπώρου.

Τα θέλω του προέδρου
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας
είχε πάρει εδώ και καιρό την απόφασή του να λειτουργήσουν κανονικά όλες οι τάξεις. Σίγουρα οι αντιδράσεις θα ήταν πολύ διαφορετικές αν η επικοινωνιακή διαχείριση

ήταν διαφορετική. Δεν ήταν μόνο
το άγαρμπο των ανακοινώσεων,
αλλά και η επικοινωνιακή του διαχείριση. Διαφορετικές θα ήταν οι
αντιδράσεις αν προετοίμαζαν τους
γονείς πως η επιστροφή των μαθητών θα ήταν μία δοκιμαστική
περίοδος με μικρό κίνδυνο για το
φθινόπωρο και όχι αποτέλεσμα οικονομικών πιέσεων. Να εκπαιδευτούν δηλαδή αυτό το διάστημα οι
μαθητές γύρω από το πρωτόκολλο
υγιεινής, στο ενδεχόμενο δεύτερο
κύμα που θα ακολουθήσει τον Σεπτέμβριο. Κάτι τέτοιο βεβαίως δεν
έγινε. «Αν τα κατάφεραν οι άλλοι
γιατί όχι και η Κύπρος;» ήταν το
κύριο επιχείρημα πολιτικών κύκλων
πέριξ του Προεδρικού και λίγα μέτρα
πιο κάτω. Ήταν οι πιέσεις σίγουρα
από τον Δημοκρατικό Συναγερμό,
ήταν και οι πιέσεις οικονομικών
παραγόντων που θεωρούσαν προϋπόθεση για τη λειτουργία δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα την άμεση λειτουργία των σχολείων. Τη θέση αυτή εξέφραζε και η πλειοψηφία των
μελών του Υπουργικού Συμβουλίου.
Αν και στον πρωινό καφέ που καθόρισε την απόφαση επιστροφής
όλων των τάξεων στα σχολεία όλοι
ήταν υπέρ (πλην Προδρόμου), ο
υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος
Ιωάννου στο παρασκήνιο ευνοούσε
τη μετάβαση των μαθητών στα σχολεία τον Σεπτέμβρη. Την τελική
απόφαση την έλαβε τελικώς ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, προσμετρώντας ζητήματα περισσότερο
πρακτικά που έθεταν οι εκπαιδευτικές οργανώσεις. Αφενός ότι τα
νηπιαγωγεία και οι βρεφονηπιακοί
σταθμοί δεν θα μπορούσαν να τηρήσουν το πρωτόκολλο υγιεινής
και αφετέρου ότι τα λύκεια, λόγω
των παγκύπριων εξετάσεων, δεν
θα μπορούσαν να δεχτούν τις άλλες
δύο τάξεις.

Ο σχεδιασμός Προδρόμου
Η αλήθεια βεβαίως είναι πως το
Υπουργείο Παιδείας και ο Πρόδρομος Προδρόμου είχαν διαφορετικούς σχεδιασμούς και πλάνο, που
δεν περιλάμβανε την επιστροφή

Ο πρόεδρος Αναστασιάδης πήρε την πρωτοβουλία να ανοίξει όλα τα σχολεία, ωστόσο, οι αντιδράσεις που προκάλεσε η

εν λόγω απόφαση τον οδήγησε σε αναδίπλωση.








Ο Πρόδρομος Προδρόμου διαφωνούσε εξαρχής
με την εκ περιτροπής
παρουσία που αφαιρούσε
από την ουσία της επαναλειτουργίας των σχολείων
και με την επιστροφή
όλων των μαθητών,
καθώς κάτι τέτοιο δυσκόλευε την ομαλή διεξαγωγή των Παγκυπρίων.
όλων των μαθητών στα σχολεία
μέχρι και την 5η Μαΐου, παρά τα
όσα διαρρέονται από κυβερνητικούς
κύκλους. Η πρόταση που κατέθεσε
στη διυπουργική από την αρχή,
ήταν η επιστροφή της τρίτης Λυκείου και των Τεχνικών, ως εκπαιδευτική προτεραιότητα. Για κοινωνικούς και οικονομικούς λόγους το
Υπουργείο Παιδείας ήταν έτοιμο
για τη λειτουργία της δημοτικής
εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα του
υπ. Παιδείας σημείωνε πως την
επόμενη χρονιά θα καλυπτόταν το
μεγαλύτερο μέρος της φετινής απώλειας. «Αυτή ήταν η πρόταση που
θα έκανε το Υπουργείο Παιδείας,
αν αποφάσιζε μόνο του» ανέφεραν
με νόημα αρμόδιοι κύκλοι δείχνοντας το προεδρικό και την Πινδάρου.
Στο Προεδρικό, πάντως, θεωρούσαν

ότι η επιφύλαξη Προδρόμου είχε
να κάνει με τις ενδεχόμενες αντιδράσεις των εκπαιδευτικών οργανώσεων. Και αυτό σίγουρα δεν είναι
παράλογο, δεδομένου ότι ο κ. Προδρόμου μόλις είχε αναλάβει, δεν
είχε ούτε τη στήριξη της συναγερμικής τάσης στις εκπαιδευτικές οργανώσεις. Αλησμόνητη η επιστολή
που απεστάλη από την ΠΑΔΕΔ Πρωτοπορία στον πρόεδρο λίγο πριν
από τον ανασχηματισμό, η οποία
μεταξύ Προδρόμου και Τορναρίτη,
πρόκρινε ως καλύτερη επιλογή τον
δεύτερο, εξαιτίας και της αντιπαράθεσης που είχαν με τον νυν
υπουργό το καλοκαίρι του 2018.

Οι επιφυλάξεις
Οι ανησυχίες του Υπουργείου
Παιδείας γύρω από την πλήρη λειτουργία των σχολείων είχαν να κάνουν με μία σειρά ζητημάτων. Η
επιστροφή για παράδειγμα της πρώτης και δευτέρας Λυκείου, σε συνδυασμό με τις παγκύπριες εξετάσεις
θα προκαλούσε ιδιαίτερες συνθήκες.
Ενδεικτικό ότι είχε ξεκινήσει συζήτηση περί διεξαγωγής των εξετάσεων το απόγευμα, προκαλώντας
σειρά αντιδράσεων λόγω και των
αυξημένων θερμοκρασιών. Και η
προσθήκη επιπλέον ιδιαίτερων συνθηκών στο ήδη εύθραυστο κομμάτι
των παγκύπριων εξετάσεων ήταν
κάτι που δεν ήθελε το υπουργείο.
Όμως πέραν του Λυκείου, ζήτημα
για το υπουργείο ήταν και η επιστροφή των μαθητών του Γυμνα-

σίου και αυτό γιατί στερούσε χώρο
που ήταν απαραίτητος για τον αρχικό σχεδιασμό του υπουργείου.
Σύμφωνα με το τότε πλάνο τα δημοτικά θα άνοιγαν κανονικά χωρίς
την εκ περιτροπής παρουσία με
τους μαθητές να διασπείρονται και
σε τάξεις του Γυμνασίου. «Η εκ περιτροπής φοίτηση είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί αφαιρεί ουσία από αυτό που κάνουμε», λένε
αρμόδιες πηγές σημειώνοντας πως
θα ήταν καλύτερο να συνεχιζόταν
η εξ αποστάσεως εκπαίδευση –όσο
αυτή έγινε κατορθωτή σε γυμνάσια
και λύκεια– παρά διακοπή για δύο
βδομάδες φοίτηση, αν λάβουμε τον
χρόνο που οι μαθητές θα περάσουν
στο σπίτι λόγω της εκ περιτροπής
παρουσίας. Ερώτημα που εγείρεται
είναι κατά πόσο η οικονομία μπορεί
να δουλέψει δεδομένης της εκ περιτροπής παρουσίας των μαθητών.
Κάποια από αυτά, σε συνδυασμό
με τις αντιδράσεις των εκπαιδευτικών κύκλων ελήφθησαν υπόψη
από τον Πρόεδρο και γι’ αυτό ο
ίδιος έλαβε την απόφαση για μερική
λειτουργία των σχολείων.

Επιδημιολογική διαφωνία
Γι’ αυτή την απόφαση ρόλο έπαιξαν και οι απόψεις εντός της επιδημιολογικής ομάδας. Το Προεδρικό
είδε άλλωστε με δυσφορία τις δημόσιες διαφωνίες του κ. Κωστρίκη
και τις αντιδράσεις που ξεσήκωσαν
σε εκπαιδευτικές οργανώσεις και
εκπαιδευτικούς εταίρους. Διαφωνίες

γούν τα σχολεία, το κύριο στοίχημα για την κυβέρνηση, είναι
να λειτουργήσουν κανονικά, χωρίς παρατράγουδα και κυρίως με
τη μαζική προσέλευση μαθητών.
Το κύριο στοίχημα του Υπουργείου Παιδείας είναι να διεξαχθούν
χωρίς προβλήματα και προσκόμματα οι παγκύπριες εξετάσεις, οι
οποίες εξαρχής αποτελούσαν
την προτεραιότητα του υπουργείου. Σημαντικό είναι να διαφανεί κατά πόσο οι τελειόφοιτοι θα
συνεχίσουν να πηγαίνουν σχολείο ή αν θα ακολουθήσουν την
πεπατημένη άλλων χρόνων, με
τους τελειόφοιτους να απουσιάζουν από το σχολείο για να προετοιμαστούν για τις Παγκύπριες.
Αν για παράδειγμα η προσέλευση των τελειοφοίτων μειωθεί
δραματικά την επόμενη βδομάδα, θεωρείται πως αδίκως έμειναν τελικά στο σπίτι οι μαθητές
της πρώτης και δευτέρας Λυκείου. Σημαντικό είναι να διαφανεί κατά πόσο υπάρχει σημαντική προσέλευση μαθητών και αν
η επαναλειτουργία των σχολείων γίνει τηρώντας τα πρωτόκολλα, προετοιμάζοντας κυρίως
τους μαθητές για τον Σεπτέμβριο, οπότε και το δεύτερο κύμα
θεωρείται για πολλούς επιστήμονες δεδομένο.

που έδωσαν και το ανάλογο πάτημα
στην αντιπολίτευση να κτυπήσει
την κυβέρνηση. Η σύσσωμη στήριξη του εγχειρήματος από την επιδημιολογική ομάδα, ήταν σίγουρα
σημαντική για την κυβέρνηση ούτως ώστε να προχωρήσει στην επαναλειτουργία των σχολείων Όπως
είχε αναφέρει την περασμένη Πέμπτη η «Κ», μέλη της επιδημιολογικής
ομάδας εξέφραζαν στο παρασκήνιο
ανησυχίες για το ενδεχόμενο επιστροφής στα θρανία για όλους τους
μαθητές. Όπως αποκάλυψε η «Κ»,
υπάρχει αυτή τη στιγμή διχογνωμία
στον επιστημονικό κόσμο για το
κατά πόσο τα παιδιά μπορούν να
διασπείρουν τον ιό τελικώς. Γι’ αυτό
ακριβώς τον λόγο, επειδή δεν έχει
ξεκαθαρίσει πέραν πάσης αμφιβολίας ότι τα παιδιά δεν μπορούν να
διασπείρουν τον ιό, κάποιοι επιστήμονες εκφράζουν την ανησυχία
τους για ένα τέτοιο εγχείρημα.
Όπως σημειώνουν δεν υπάρχει καλός δειγματοληπτικός έλεγχος αυτών των ηλικιών και θα πρέπει πρώτα να εξεταστούν τα περισσότερα
δείγματα που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση και γίνονται στα σχολεία
και στη συνέχεια να ληφθεί η όποια
απόφαση. Αυτό έθεσε σε χαμηλότερους τόνους ο Λεόντιος Κωστρίκης κατά τη σύσκεψη της διυπουργικής την περασμένη Παρασκευή.
Ο υπουργός Παιδείας ξεκαθάρισε
πάντως στους επιδημιολόγους πως
η δειγματοληψία θα είναι συνεχής
κατά τη διάρκεια φοίτησης.

Ακόμη και οι λέξεις στιγματίζουν τα θύματα
Πρόταση νόμου για να αντικατασταθεί η φράση «παιδική πορνογραφία» σε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων προωθεί ο ΔΗΣΥ
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Η συζήτηση για αντικατάσταση της
ορολογίας «παιδική πορνογραφία»
σε «υλικό σεξουαλικής κακοποίησης
ανηλίκου» μεταφέρεται πλέον στη
Βουλή. Ο ΔΗΣΥ, με πρωτοβουλία
της βουλεύτριας του κόμματος Ξένιας
Κωνσταντίνου, προχωρά στην κατάθεση πρότασης νόμου που στόχο
έχει αλλαγές στον υφιστάμενο νόμο
περί πρόληψης και καταπολέμησης
της σεξουαλικής κακοποίησης, της
σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών
και της παιδικής πορνογραφίας. Η
πρόταση νόμου έχει ως στόχο να
αντικατασταθεί η ευρέως διαδομένη
και αμφιλεγόμενη ορολογία «παιδική
πορνογραφία» με τον όρο «υλικό
σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου». Η πρόταση θα κατατεθεί την
Τρίτη στην Ολομέλεια και από εκεί
θα σταλεί προς συζήτηση στην Επιτροπή Νομικών.

Η αιτιολογία
«Άλλο η πορνογραφία και άλλο
η σεξουαλική κακοποίηση που υφίσταται ο ανήλικος μέσω σεξουαλικού
περιεχομένου», υποστηρίζουν ορ-

γανώσεις υπέρ των δικαιωμάτων
των παιδιών και κατά της σεξουαλικής κακοποίησης και οι οποίες ζητούν την αντικατάσταση της «αναχρονιστικής» ορολογίας. Η κατάλληλη ορολογία, όπως υποστηρίζεται,
όχι μόνο θα αποτρέψει από το να
στιγματιστούν οι ανήλικοι, που έχουν
σεξουαλικά κακοποιηθεί μέσω σεξουαλικού περιεχομένου, αλλά δείχνει και με τον πλέον κατάλληλο
τρόπο τη σοβαρότητα του εγκλήματος.
Η όλη συζήτηση για αντικατάσταση της ορολογίας ξεκίνησε το
2016 στο Interagency Working Group που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο, και στο οποίο συμμετείχαν οργανισμοί που υποστηρίζουν
τα δικαιώματα των παιδιών και εργάζονται για την καταπολέμηση της
σεξουαλικής κακοποίησής τους,
όπως η ECPAT International, η Europol ως φορέας που καταπολεμά
το ηλεκτρονικό έγκλημα, η INHOPE
- The International Association of
Internet Hotlines, και της United
Nations Committee on the Rights
of the Child.
Το περιεχόμενο των φωτογρα-

Το σεξουαλικό περιεχόμενο που

απεικονίζει ένα παιδί είναι μία μορφή σεξουαλικής κακοποίησης. Συνεπώς η πράξη αυτή θα πρέπει να αποκαλείται υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου», αναφέρεται στην αιτιολόγηση της πρότασης νόμου.
φιών ανηλίκων αποτελεί σεξουαλική
κακοποίηση και αυτό διαφέρει από
την πορνογραφία, εξηγεί στην «Κ»
η κα Κωνσταντίνου. Σύμφωνα με
την αιτιολόγηση της πρότασης νόμου που θα κατατεθεί από πλευράς

της βουλεύτριας του ΔΗΣΥ, «η πορνογραφία αφορά περιπτώσεις που
ενήλικες επιδίδονται με τη συναίνεσή τους σε σεξουαλικές πράξεις,
οι οποίες καταγράφονται είτε μέσω
κάμερας είτε φωτογραφικής και
έπειτα διανέμονται (κυρίως) νόμιμα
στο ευρύ κοινό για σεξουαλική ικανοποίηση». «Το σεξουαλικό περιεχόμενο που απεικονίζει ένα παιδί
είναι μία μορφή σεξουαλικής κακοποίησης. Ως εκ τούτου, σημειώνεται
στην αιτιολόγηση, «η πράξη αυτή
δεν θα πρέπει να αποκαλείται ‘‘πορνογραφία’’».Το να προστίθεται συνεπώς το επίθετο «παιδική» στον
όρο αυτό, μειώνει αυτόματα τη σοβαρότητα του ειδεχθούς εγκλήματος
της σεξουαλικής κακοποίησης ενός
παιδιού και το υποβαθμίζει. Και αυτό
γιατί η λέξη «πορνογραφία» περιγράφει μία νόμιμη και κανονικοποιημένη (normalized) κατάσταση. Με
τον τρόπο αυτό, αφήνεται το υπονοούμενο ότι η «παιδική πορνογραφία» είναι μία πράξη νόμιμη η οποία
παράλληλα έχει επιτελεσθεί με τη
συναίνεση του παιδιού. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, το σεξουαλικό
περιεχόμενο της φωτογραφίας ενός

παιδιού είναι αποτέλεσμα κακοποίησης και όχι πορνογραφίας.
Θα πρέπει να σημειωθεί πως ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη προωθήσει τη νέα ορολογία εδώ και χρόνια,
ενώ και η Γενική Συνέλευση των
Ηνωμένων Εθνών ετοιμάζεται να
υιοθετήσει τη νέα ορολογία. Όπως
σημειώνουν οι υποστηρικτές της
αλλαγής της ορολογίας, κάτι τέτοιο
θα βοηθήσει νομικά να υπάρξει διαχωρισμός μεταξύ της νόμιμης πορνογραφίας που αφορά ενηλίκους
από το έγκλημα σεξουαλικών φωτογραφιών ανηλίκων. Υπάρχουν
βεβαίως και νομικοί στις ΗΠΑ, που
εκφράζουν ανησυχίες ότι η αλλαγή
της ορολογίας θα προκαλέσει προβλήματα στις προσπάθειες που γίνονται για δίωξη υποθέσεων παιδικής πορνογραφίας.

Η περίπτωση της Κύπρου
Μπορεί μία τέτοια αλλαγή να
προκαλέσει προσκόμματα στις προσπάθειες που γίνονται για δίωξη
υποθέσεων παιδικής πορνογραφίας
στην Κύπρο; «Στη δική μας περίπτωση η πρόταση προβλέπει στην
οριζόντια αλλαγή της ορολογίας με

τρόπο που δεν αναιρεί ή επηρεάζει
με άλλο τρόπο την νομοθεσία και
τις τιμωρητικές πρόνοιες στις περιπτώσεις διάπραξης αυτών των
αδικημάτων. Γι’ αυτό ακριβώς τον
λόγο περιλαμβάνεται και η σεξουαλική κακοποίηση και η σεξουαλική
εκμετάλλευση», απαντά στην «Κ»
η Ξένια Κωνσταντίνου.
Όπως σημειώνει, ο όρος «υλικό
σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου»
χρησιμοποιείται συνήθως ως υποσύνολο του όρου «υλικό σεξουαλικής
εκμετάλλευσης ανηλίκου». «Γι’ αυτό»,
εξηγεί, «περιλάβαμε τον όρο ο όρος
‘‘υλικό σεξουαλικής εκμετάλλευσης
ανηλίκου’’ για να περιλαμβάνει όλων
των ειδών σεξουαλικοποιημένο υλικό
που απεικονίζει παιδιά».
Η πρωτοβουλία αυτή ελήφθη
«στις γραμμές του ότι εκσυγχρονίζουμε νόμους, ορολογίες και μαζί
αλλάζουμε κουλτούρα και αντιλήψεις
για ένα ζήτημα που αφορά ένα από
τα πλέον ειδεχθή εγκλήματα και ως
τέτοιο θα πρέπει να αντιμετωπίζεται
και από τη δικαιοσύνη, αλλά και
από τη δημοσιογραφία και την κοινωνική συλλογική συνείδηση», αναφέρει η κα Κωνσταντίνου.
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Ζεσταίνει τις τουριστικές μηχανές η Κύπρος

Για την 1η Ιουλίου η εκκίνηση της βαριάς βιομηχανίας και πώς θα γίνει το άνοιγμα, οι πρώτοι τουρίστες και οι προβληματισμοί
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Ενώπιον της σοβαρότερης πρόκλησης από το 2013 βρίσκεται η οικονομία της Κύπρου, με την πολιτική
ηγεσία του τόπου να έχει ενώπιόν
της, τη λήψη σημαντικών αποφάσεων το επόμενο διάστημα, από τις
οποίες θα εξαρτηθεί το εύρος των
επιπτώσεων της πανδημίας στο βα-

ρύ χαρτί του ΑΕΠ που είναι ο τουρισμός. Πρόκληση χωρίς αύριο, αν
ληφθούν υπόψη οι πρωτόγνωρες
εκτιμήσεις που γίνονται από παράγοντες της τουριστικής βιομηχανίας,
για τα αναμενόμενα έσοδα. Το μεγάλο στοίχημα σε πολιτικό και επιχειρηματικό επίπεδο είναι το άνοιγμα του εγχώριου τουριστικού προϊόντος στις διεθνείς αγορές, το συν-

τομότερο δυνατόν και με τη μεγαλύτερη υγειονομική ασφάλεια πληθυσμού και επισκεπτών. Σύμμαχος
του κυπριακού τουρισμού και από
τα δυνατά χαρτιά στη διεθνή τουριστική αγορά, αποτελεί αναμφίβολα
η θετική επιδημιολογική εικόνα της
χώρας, κάτι που αναγνωρίζεται από
μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία, όπως
η TUI που έχει κατατάξει την Κύπρο

στις ασφαλείς χώρες προορισμού
για καλοκαιρινές διακοπές. Παράλληλα με τις έντονες διεργασίες που
θα οδηγήσουν στη λήψη των τελικών αποφάσεων, για το τουριστικό
άνοιγμα της Κύπρου, από την καραντίνα θα εξέλθουν και οι αεροπορικές μεταφορές, οι οποίες αναμένεται να επανέλθουν σε δραστηριότητα περί τα μέσα του επόμενου

μήνα και πριν τα ξενοδοχεία ανοίξουν τις πύλες τους. Όπως γίνεται
κατανοητό απ’ όλους τους εμπλεκόμενους, το τουριστικό προϊόν της
Κύπρου βρίσκεται σε μια κρίσιμη
καμπή, πλην όμως, όπως υποστηρίζεται, έχει όλα τα εχέγγυα να μετατρέψει την κρίση σε ευκαιρία.
Παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες
της φετινής χρονιάς, ο κλάδος των

Το άνοιγμα
ξενοδοχείων

Με το βλέμμα
στο τελευταίο
μισό Ιουνίου
Το πλαίσιο που έθεσε η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, την περασμένη εβδομάδα για άνοιγμα των συνόρων
των κρατών μελών, είναι η βάση
πάνω στην οποία η Κύπρος θα πατήσει προκειμένου να αποφασίσει
τους κανονισμούς για άρση της
καραντίνας στα αεροπορικά ταξίδια
και στις τουριστικές αφίξεις. Βασικό
εργαλείο της όλης εξίσωσης θα
αποτελέσουν τα επιδημιολογικά
δεδομένα της σταδιακής άρσης
των περιορισμών που μέχρι σήμερα, δικαιολογημένα, προκαλούν
τα πρώτα χαμόγελα. Όπως τονίζεται
με σαφήνεια, οι κανονισμοί που
θα θεσπισθούν θα έχουν ως βασικό
άξονα την υγειονομική ασφάλεια
ντόπιων και επισκεπτών και θα
επιτρέψουν σε επιδημιολόγους και
πολιτικούς, να υιοθετήσουν ένα
«χαλαρό» πλαίσιο που δεν θα λειτουργεί αποτρεπτικά σε όσους εμπιστευτούν την Κύπρο για τις καλοκαιρινές διακοπές τους. Μια παράμετρος που θα επηρεάσει θετικά
το εγχώριο τουριστικό προϊόν τα
επόμενα δύο χρόνια, που παρουσιάζονται ως περίοδος ανάκαμψης
και ανόδου του τουριστικού τομέα.
Ένα άλλο ζήτημα εξίσου σημαντικό
για την πορεία της καλοκαιρινής
σεζόν, έχει να κάνει με τις κινήσεις
που γίνονται σε γειτονικές τουριστικές αγορές, που εκ των πραγμάτων θα επηρεάσουν τις αποφάσεις που αναμένεται να ληφθούν,
ενδεχομένως και το επόμενο δεκαήμερο. Στη βάση πληροφόρησης
που έχει στη διάθεσή της η «Κ»,
οι προγραμματισμοί που γίνονται
κινούνται: Στον χρόνο ανοίγματος
των αεροδρομίων, των ξενοδοχειακών μονάδων, τις αγορές από τις
οποίες η Κύπρος αναμένει αφίξεις
αλλά και αντιμετώπιση ενδεχόμενης επιδημιολογικής κατάστασης.
Εάν και εφόσον τα δεδομένα παραμείνουν ως έχουν:
G Άνοιγμα αεροδρομίων 10 με
15 Ιουνίου.
G Άνοιγμα ξενοδοχείων 1η Ιουλίου.
G Στόχευση σε χώρες με χαμηλό
επιδημιολογικό δείκτη, όπως η Γερμανία, Αυστρία, Δανία.
Θετικής αξιολόγησης τυγχάνουν
στο κυβερνητικό επιτελείο, τα μηνύματα από το εξωτερικό με μεγάλα
ταξιδιωτικά γραφεία να έχουν συμπεριλάβει την Κύπρο στην πώληση
πακέτων διακοπών. Εικόνα που
αναμένεται να διευκολύνει τα ξενοδοχεία στην πώληση πακέτων.
Στην προσπάθεια αυτή, προβληματισμό προκαλεί η αγορά της Μεγάλης Βρετανίας, όπου, ενώ μεγάλα
ταξιδιωτικά γραφεία δεν την έχουν
αποκλείσει, σε πολιτικό επίπεδο η
επιδημιολογική εικόνα της χώρας,
για την ώρα, προκαλεί ανησυχίες.

Από τις αρχές του επόμενου μήνα, θα ξεκινήσει ουσιαστικά η αντίστροφη μέτρηση για άνοιγμα της τουριστικής βιομηχανίας της Κύπρου, προκειμένου έναν μή-

να μετά οι ξενοδοχειακές μονάδες να υποδεχθούν τους τουρίστες από χώρες της Ευρώπης.








Ιδιαίτερη βαρύτητα θα
ριχθεί από κυβερνητικής
πλευράς στην αξιοποίηση της θετικής επιδημιολογικής εικόνας της
Κύπρου στο εξωτερικό.
Οι ενστάσεις που διατυπώνονται
φαίνεται ότι προέρχονται από το
Υπουργείο Υγείας, το οποίο δεν
συμμερίζεται τις εκτιμήσεις που
γίνονται στο Υφυπουργείο Τουρισμού, για επιστροφή των Βρετανών τέλη Αυγούστου αρχές Σεπτεμβρίου.

Υγειονομική ετοιμότητα

Καθοριστικός παράγοντας επιστροφής στην κανονικότητα του
τουριστικού προϊόντος και παρεμφερών κλάδων, αποτελούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα αποφασισθούν και τα οποία θα καθορίζουν τη μελλοντική καθημερινότητα τουριστών και επιβατών.
Το σύνολο των εμπλεκομένων με
την τουριστική βιομηχανία, συμφωνούν πως οι κανονισμοί που θα
εφαρμοστούν θα επηρεάσουν σε
μεγάλο βαθμό την τουριστική και
επιβατική κίνηση, το επόμενο διάστημα. Στο κομμάτι υγειονομικής

προετοιμασίας, η πολιτική ηγεσία
δίνει ιδιαίτερη προσοχή υπό τον
φόβο έξαρσης της επιδημίας στα
εισαγόμενα κρούσματα κορωνοϊού.
Μα βάση τις προετοιμασίες που
γίνονται ένα κομμάτι της προσοχής
θα στραφεί στην πρόληψη και αντιμετώπιση κρουσμάτων όταν η
ξενοδοχειακή βιομηχανία ανοίξει.
Τα μέτρα που βρίσκονται πάνω
στο τραπέζι και θα συνοδεύουν τις
επικείμενες ανακοινώσεις, κινούνται στο δίπτυχο: αποτροπή και διαχείριση κρουσμάτων. Στο πνεύμα
αυτό τα μέτρα που έχουν προκριθεί
είναι:
-G Στόχευση ταξιδιωτικών γραφείων σε τουρίστες που δεν συγκαταλέγονται σε ευπαθείς ομάδες
και ηλικία έως 40 ετών.
G Δημιουργία ξενοδοχείων αναφοράς σε κάθε τουριστική πόλη,
στα οποία θα περιορίζονται τουρίστες με επιβεβαιωμένα κρούσματα κορωνοϊού.
Η επάρκεια ιατρικών μονάδων
ΜΕΘ θεωρείται κομβικό σημείο
των προσπάθειών που καταβάλλονται, πρώτον για να στεφθεί με
επιτυχία ο αντικειμενικός υγειονομικός σκοπός, δεύτερον να ενισχυθεί η θετική επιδημιολογική εικόνα
της Κύπρου στις τουριστικές αγορές
και κατ’ επέκταση να αποτελέσει
ατού σε σχέση με την κατάσταση
που φαίνεται να επικρατεί με γει-

τονικούς νησιωτικούς τουριστικούς
προορισμούς.

Τα σενάρια για έσοδα

Στο ερώτημα για το ζητούμενο
της γενικής κινητοποίησης που
παρατηρείται, τα έσοδα της φετινής
χρονιάς, οι εκτιμήσεις κυβέρνησης
και ξενοδόχων είναι απαισιόδοξες
και καταμαρτυρούν ποιες μπορεί
να είναι οι οικονομικές συνέπειες,
βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες, εάν υπάρξει χαλάρωση στο
υγειονομικό κομμάτι. Οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις κάνουν λόγο
για δυο σενάρια. Το καλό, υπό τις
περιστάσεις και το κακό. Μια ενδεχόμενη συγκομιδή 30% συν, σε
σχέση με τα έσοδα του 2019, θεωρείται πως θα θέσει τις βάσεις
για μια αντεπίθεση του τουριστικού
προϊόντος, το 2021-2022. Σε απόλυτα νούμερα τα έσοδα του 2019
ανήλθαν στα 2,7 δισ. ευρώ και σύμφωνα με τους υπολογισμούς που
γίνονται θα υποχωρήσουν το 2020,
στα 0,81 εκατ. ευρώ. Υπό τις συνθήκες αυτές και στην κυβέρνηση
θεωρούν βέβαιο πως κάποια ξενοδοχεία (δεν προσδιορίζονται αριθμητικά) δεν θα ανοίξουν τη φετινή
τουριστική περίοδο.

Aναμένουν οι ξενοδόχοι

Στην πλευρά της ξενοδοχειακής
βιομηχανίας, η όλη κατάσταση που

έχει δημιουργηθεί από την πανδημία, αντιμετωπίζεται με συγκρατημένη αισιοδοξία. Αν υπάρχει κάτι
που συντηρεί το κλίμα αβεβαιότητας
είναι η απουσία, για την ώρα, ημερομηνιών άρσης των περιορισμών
προκειμένου να γίνουν κινήσεις
προώθησης των τουριστικών πακέτων. Επίσης δυσκολία, στο κομμάτι προώθησης, προκαλούν οι παραδοσιακές αγορές για τον κυπριακό
τουρισμό, Αγγλίας και Ρωσίας, οι
οποίες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα με την πανδημία.
Και στον ξενοδοχειακό χώρο ως πιθανότερη ημερομηνία ανοίγματος
των τουριστικών μονάδων θεωρείται η 1η Ιουλίου, ωστόσο οι ξενοδόχοι εφιστούν την προσοχή πώς
για να γίνει πραγματικότητα, η επιδίωξη υποδοχής των πρώτων τουριστών την ημερομηνία εκείνη, θα
πρέπει να έχει κλειδώσει η ημερομηνία 20 μέρες πριν. Όπως εξήγησε
στην «Κ» ο πρόεδρος της επαρχιακής επιτροπής Πάφου του ΠΑΣΥΞΕ
Θάνος Μιχαηλίδης, η κυβέρνηση
θα πρέπει να δώσει περιθώριο στα
ξενοδοχεία προκειμένου να τρέξουν
την προώθηση τουριστικών πακέτων για να μην χαθεί ούτε μια μέρα.
Το ίδιο χρονικό περιθώριο φαίνεται
να έχουν ζητήσει και τουριστικοί
οργανισμοί του εξωτερικού όπως
η TUI, σύμφωνα με τις πληροφορίες
της «Κ».

Χαλαρό πρωτόκολλο εντός της «Πράσινης Ζώνης»
Οι επίσημες ανακοινώσεις για άρση
της αεροπορικής καραντίνας, θα
προηγηθούν του ανοίγματος των
ξενοδοχείων. Με βάση την πληροφόρηση της «Κ», το άνοιγμα των
αεροδρομίων τοποθετιέται μεταξύ
10 και 15 Ιουνίου. Και εδώ τα πρωτόκολλα ασφάλειας είναι το βασικό
ζητούμενο. Ένα από τα σενάρια που
σύμφωνα με τις πρώτες αξιολογήσεις
φαίνεται να καλύπτει τις υγειονομικές και οικονομικές ανησυχίες,
που εκφράζονται, είναι η δημιουργία
ενός ενιαίου χώρου ταξιδιών, εντός
του οποίου οι προϋποθέσεις που θα
τίθενται δεν θα είναι ανασταλτικός

ξενοδόχων εμφανίζεται έτοιμος να
δώσει με επιτυχία τα διαπιστευτήρια
του κυπριακού προϊόντος στο εξωτερικό, θέτοντας το πλαίσιο εντός
του οποίου θα πρέπει να κινηθούν
οι πολιτικές αποφάσεις. Βασικό ζητούμενο για τις επιχειρήσεις αποτελεί το υγειονομικό πρωτόκολλο
στη βάση του οποίου η Κύπρος θα
υποδεχθεί τους τουρίστες.

παράγοντας μετακίνησης επιβατών.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Κ» της
περασμένης Τετάρτης, στον ενιαίο
χώρο που προσδιορίζεται ως Green
Zone, θα συγκαταλέγονται χώρες
οι επιδημιολογικοί δείκτες των
οποίων το επιτρέπουν. Όπως χαρακτηριστικά λέγεται από πηγές
με γνώση των όσων πραγματοποιούνται στο παρασκήνιο, ο γνωστός
δείκτης μεταδοτικότητας Ρ0 θα
μπορεί να είναι το βαρόμετρο συμπερίληψης χωρών σε ένα ενιαίο
χώρο όπου θα ισχύουν χαλαρές
προϋποθέσεις ταξιδιών. Σύμφωνα
με τις ίδιες πηγές, Κύπρος και Ελ-









Το άνοιγμα των αεροδρομίων προσδιορίζεται
από τις 10 έως τις 15
Ιουνίου με τη σταδιακή
επανάληψη πτήσεων
κυρίως με ευρωπαϊκές
χώρες, σε πρώτη φάση.
λάδα βρίσκονται στη διαδικασία
να δημιουργήσουν ένα κοινό χώρο
ταξιδιών ενώ παρόμοιες συζητήσεις
πραγματοποιούνται και με το Ισ-

ραήλ. Το πλαίσιο της Green Zone
όταν θα αποφασισθεί, θα επισημοποιηθεί με διακρατική συμφωνία.

Η άρση των μέτρων

Το πλαίσιο εισηγήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αναμενόταν, κινήθηκε στη λογική των
μέτρων προστασίας επιβατών, εντός των αεροπλάνων. Η χρήση μάσκας καθίσταται υποχρεωτική. Σε
ό,τι αφορά τις εταιρείες που πετούν
προς και από την Κύπρο, αυτές
δεν φαίνεται να έχουν ανοίξει τα
χαρτιά τους για το χρόνο εξόδου
από την καραντίνα πτήσεων. Παρά

τη στενή επαφή, σε πολιτικό και
όχι μόνο επίπεδο, οι εταιρείες,
όπως λέγεται από παράγοντες των
εγχώριων αερομεταφορών, αναμένουν να ξεκαθαρίσουν δυο ζητήματα. Το πρώτο είναι το υγειονομικό πρωτόκολλο που θα ισχύσει και πότε τα αεροδρόμια θα ξεκινήσουν να υποδέχονται επιβάτες.
Το δεύτερο ζήτημα που τίθεται από
πλευράς εταιρειών είναι το οικονομικό και η ανάγκη στήριξης προκειμένου να είναι σε θέση να επαναφέρουν με το σύνολο των διαθέσιμων θέσεων (capacity) και τη
συχνότητα των δρομολογίων.

Οι ξενοδόχοι διατείνονται πως οι
τουριστικές μονάδες τους είναι
έτοιμες να εισέλθουν σε φάση δραστηριότητας μόλις δοθεί το πράσινο φως από την κυβέρνηση, προκειμένου να περιορίσουν τις ζημιές
που θα υποστούν αλλά κυρίως για
να χτίσουν προφίλ για τα επόμενα
δυο χρόνια. Ωστόσο και στο χώρο
των επιχειρηματιών γίνεται παραδεχτό αυτό το οποίο απασχολεί
τον τουριστικό κλάδο, ότι κάποιες
μονάδες δεν θα ανοίξουν μέσα
στο 2020. Η εικόνα που υπάρχει
είναι πως η πλειοψηφία των ξενοδοχείων θα υποδεχθεί τουρίστες,
ωστόσο υπάρχουν και ξενοδόχοι
που προβληματίζονται να το πράξουν. Οι επιχειρηματίες στον τουρισμό θεωρούν πως τα ξενοδοχεία
που θα αντιμετωπίσουν το μεγαλύτερο πρόβλημα και ενδεχομένως
να παραμείνουν κλειστά, είναι
εκείνα τα οποία αντλούν πελατεία
από προβληματικές αγορές όπως
η Αγγλία και Ρωσία και εκ των
πραγμάτων δεν θα έχουν το χρόνο
να διεισδύσουν σε άλλες αγορές,
της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης. Ανάμεσα στις εκ διαμέτρου
αντίθετες περιπτώσεις υπάρχει
και μια τρίτη. Ξενοδοχεία να μην
ανοίξουν αμέσως, με την άρση
των περιορισμών και να το πράξουν αργότερα και με την προϋπόθεση ότι η πληρότητά τους το δικαιολογεί.
Λαμβάνοντας υπόψη την επιδημιολογική κατάσταση που επικρατεί, σε τουριστικές αγορές που
στοχεύει η Κύπρος, φέτος, οι πρώτοι τουρίστες αναμένονται από
χώρες που το εγχώριο τουριστικό
προϊόν είναι γνωστό. Μια τέτοια
χώρα θεωρείται το Ισραήλ απ’ όπου
αναμένονται καλά αποτελέσματα.
Για αγορές άγνωστες ή με μικρή
πρόσβαση του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου, όπως η Γερμανία, οι ξενοδόχοι θεωρούν πως
θα απαιτηθεί μεγαλύτερος χρόνος
και εντονότερη προσπάθεια. Σε
αυτές τις περιπτώσεις το θετικό
που εντοπίζουν οι ξενοδόχοι είναι
οι θετικές συστάσεις που υπάρχουν
από μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία.

Ρεαλιστικοί κανονισμοί

Οι κανονισμοί για τα αεροπορικά ταξίδια και για τους τουρίστες
που θα έλθουν στην Κύπρο, είναι
για τους ξενοδόχους ο καθοριστικός παράγοντας «επιτυχίας» της
φετινής χρονιάς. Χωρίς να μπαίνει
σε δεύτερη μοίρα η προστασία
της δημόσιας υγείας, οι επαγγελματίες του τουρισμού θεωρούν
πως η υιοθέτηση πιστοποιητικών
για τον κορωνοϊό θα αποτελέσει
ανασταλτικό παράγοντα, επιλογής
της Κύπρου ως καλοκαιρινό προορισμό. Οι ξενοδόχοι επικεντρώνουν την προσοχή τους στην ατομική προστασία επιβατών και τουριστών, με ελέγχους στις πύλες
εισόδου αλλά και στους χώρους
διαμονής τους. Στη λογική προστασίας οι ξενοδόχοι προκρίνουν
τη δημιουργία μιας ενιαίας ζώνης,
διακίνησης τουριστών και επιβατών από χώρες με θετική επιδημιολογική εικόνα. Στο ενδεχόμενο
εντοπισμού κρούσματος κορωνοϊού, σε κάποια τουριστική μονάδα, ο κ. Μιχαηλίδης θεωρεί πως
η υιοθέτηση του μέτρου η μονάδα
να τεθεί σε καραντίνα, θα ωθούσε
πολλά ξενοδοχεία να παραμείνουν
κλειστά. Οι ξενοδόχοι υποστηρίζουν πως η διαχείριση κρούσματος
θα πρέπει να γίνει εσωτερικά με
ιχνηλάτηση επαφών, τεστ σε
όσους ήλθαν σε επαφή με το κρούσμα, απολύμανση χώρων του ξενοδοχείου.
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Το βραχυπρόθεσμο μέλλον θα μας εκπλήξει
Ο πολιτικός επιστήμονας και καθηγητής του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ των ΗΠΑ Φράνσις Φουκουγιάμα μιλάει στην «Κ»
Συνέντευξη στον
ΠΑΥΛΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ

Ιδού πώς τελειώνει το «Το τέλος της
ιστορίας», το πολυσυζητημένο βιβλίο
του πολιτικού επιστήμονα και καθηγητή του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ των ΗΠΑ Φράνσις Φουκουγιάμα: «Ίσως η ίδια η προοπτική αιώνων πλήξης στο τέλος της ιστορίας
μπορεί να λειτουργήσει ώστε η ιστορία να ξεκινήσει ξανά». Είναι σαφές
ότι ζούμε την επανεκκίνηση των
μηχανών της ιστορίας, οι οποίες λειτουργούν με διαρκώς επιταχυνόμενο
ρυθμό τις τελευταίες τρεις δεκαετίες
και σκληραίνουν τις ταυτότητες,
εθνικές, φυλετικές και άλλες όπως
άλλωστε εξηγεί στο βιβλίο του «Ταυτότητα» που κυκλοφορεί στις αρχές
Ιουνίου στα ελληνικά από τις εκδόσεις
«ΡΟΠΗ». Όταν συνάντησα πριν από
λίγες ημέρες τον κ. Φουκουγιάμα
στο Skype για τη συνέντευξη στην
«Καθημερινή», το πρώτο πράγμα
που ήθελα να τον ρωτήσω είναι γιατί
η φιλελεύθερη δημοκρατία προκαλεί
τόση πλήξη. Χαμογέλασε και με την
απάντησή του σκιαγράφησε μια αντίφαση που μάλλον βρίσκεται στον
πυρήνα της ανθρώπινης κατάστασης.
«Η φιλελεύθερη δημοκρατία είναι
ένα καλό πολιτικό σύστημα επειδή
βασίζεται στην ιδέα της καθολικής
αναγνώρισης. Όλοι οι πολίτες έχουν
ίσα δικαιώματα που γίνονται σεβαστά. Υπάρχει αυτή η θεμελιώδης
ισότητα στη δυνατότητα των ανθρώπων να επιλέγουν και να πραγματοποιούν ατομικές επιλογές. Αλλά
μόλις εδραιωθεί η δημοκρατία και
αρχίζει να εξελίσσεται η ζωή σε μια
κοινωνία με υψηλό επίπεδο ευημερίας και σταθερότητας οι άνθρωποι
πλήττουν και αρχίζουν να αναζητούν
άλλα πράγματα». Πράγματι, πολλά
από όσα ζει κανείς καθημερινά μέσα
σε μια φιλελεύθερη δημοκρατία μπορεί να προκαλούν μεγάλη πλήξη.
Όμως, μια συνομιλία με τον Φράνσις
Φουκουγιάμα σίγουρα δεν είναι ένα
από αυτά.
–Οι επιδημίες έσπρωξαν την αρχαία Αθήνα, τη Ρώμη, το Βυζάντιο,

ακόμη και την αυτοκρατορία του
Ναπολέοντα πιο κοντά στην πτώση. Θα λέγατε ότι η πανδημία του
κορωνοϊού μπορεί να είναι ένα
γεγονός αντίστοιχου μεγέθους;
–«Έχει πραγματικά τη δυνατότητα να είναι ένα αρκετά μεγάλο γεγονός από την άποψη του αντίκτυπου
που θα προκαλέσει. Νομίζω ότι η
αιτία γι’ αυτό είναι ότι η παγκοσμιοποίηση έχει οδηγήσει στη διασύνδεση του κόσμου. Λόγω αυτής της
διασύνδεσης ο κόσμος έχει γίνει περισσότερο ευπαθής. Η σημερινή επιδημία μπορεί να διαταράξει την οικονομική δραστηριότητα για έξι δισεκατομμύρια ανθρώπους, κάτι που
δεν μπορούσαν να προκαλέσουν παλαιότερες επιδημίες παρότι ήταν

Ο αγώνας για αναγνώριση είναι ένα άλλο μεγάλο
κίνητρο που οδηγεί σε
μεγάλο βαθμό τη σύγχρονη πολιτική.
πολύ πιο θανατηφόρες, αφού δεν
μπορούσαν να ταξιδέψουν τόσο γρήγορα, ενώ παράλληλα οι οικονομίες
ήταν τοπικές. Πιστεύω, λοιπόν, ότι
η επιδημία θα έχει μεγάλο αντίκτυπο,
αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο να
γίνουν προβλέψεις για το ποιες ακριβώς μπορεί να είναι αυτές οι επιπτώσεις. Όταν χτυπάει μια μεγάλη κρίση,
χρειάζονται χρόνια και μερικές φορές
δεκαετίες για να ολοκληρωθούν οι
συνέπειες. Νομίζω ότι θα εκπλαγούμε
από όσα επιφυλάσσει το μέλλον.
–Στο διαδίκτυο και σε κάποια
μέσα ενημέρωσης αναπαράγεται
μια θεωρία συνωμοσίας ότι η Κίνα
προκάλεσε την πανδημία. Πιστεύετε ότι αυτή η θεωρία χρησιμοποιείται για να αυξηθούν οι
πιθανότητες επανεκλογής του
Τραμπ;

Θετικός ρόλος
του κ. Μητσοτάκη
–Ποια είναι η άποψή σας για την ανταπόκριση της Ελλάδας απέναντι στην πανδημία; Η κυβέρνηση επέβαλε γρήγορα
lockdown και έλαβε χωρίς δισταγμούς
αυστηρά μέτρα κοινωνικής απόστασης.

Θα περάσουμε σκληρές δοκιμασίες μέσα στα επόμενα χρόνια. Η οικονο-

μική κρίση πρόκειται να παραταθεί και θα είναι πολύ δύσκολο να βγούμε
από αυτήν, τονίζει ο Φράνσις Φουκουγιάμα.
–«Πιστεύω ότι οι πιθανότητες
επανεκλογής του Τραμπ μειώνονται
σταθερά τις τελευταίες εβδομάδες.
Είχε μια μικρή άνοδο αρχικά, αλλά
νομίζω ότι η απόδοσή του είναι τόσο
κακή που έχει υποχωρήσει στις περισσότερες δημοσκοπήσεις. Το άλλο
γεγονός που συνέβη είναι ότι οι Δημοκρατικοί βρήκαν έναν πολύ καλό
υποψήφιο, τον Τζο Μπάιντεν και
υπάρχει συναίνεση ότι αυτός είναι
ο σωστός υποψήφιος.»
–Η Ευρώπη δοκιμάζεται, αφού η
σκλήρυνση των εθνικών ταυτοτήτων είναι ακριβώς αυτό που
δεν χρειαζόμαστε αυτή την ώρα
που πρέπει να αντιμετωπίσουμε
μια τέτοια κρίση. Μπορεί η Ευρώπη να αποφύγει την κατάρρευση;
–Σίγουρα μπορεί. Νομίζω ότι θα

υπάρξουν κάποιες εντάσεις, αφού
έχει επιστρέψει η διαίρεση μεταξύ
Βορρά και Νότου που εμφανίστηκε
κατά τη διάρκεια της κρίσης του ευρώ. Και στη συνέχεια, εκτός από το
χάσμα Βορρά-Νότου έχει ήδη ανοίξει
και ένα νέο χάσμα Ανατολής-Δύσης.
Χώρες της πρώην Ανατολικής Ευρώπης που είναι μέλη της Ε.Ε. κινούνται προς μια διαφορετική κατεύθυνση από την υπόλοιπη Ε.Ε.
Δεν νομίζω βεβαίως ότι αυτό σημαίνει
απαραίτητα ότι η Ε.Ε. θα καταρρεύσει. Εξαρτάται πραγματικά από το
αίσθημα ευθύνης που έχουν οι χώρες,
ιδίως χώρες όπως η Γερμανία. Αλλά
υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ανάμικτη
εικόνα. Νομίζω ότι υπάρχουν ακόμα
αρκετοί άνθρωποι στην Ευρώπη που
αντιλαμβάνονται ότι αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι μεγαλύτερη συ-

–Είναι ενδιαφέρον ότι σε αυτή την
κρίση σημειώθηκαν εκπλήξεις. Κάποιες χώρες αντέδρασαν πολύ χειρότερα από ό,τι θα περίμενε κανείς
και κάποιες άλλες πολύ καλύτερα. Η
Ελλάδα αντέδρασε πολύ καλύτερα
από ό,τι θα περίμεναν οι περισσότεροι παρατηρητές. Αν ρωτούσατε τον
Ιανουάριο ποιες ευρωπαϊκές χώρες
θα πληγούν περισσότερο, η πρώτη
χώρα που θα ερχόταν στο μυαλό
όλων θα ήταν η Ελλάδα. Ασφαλώς,
λοιπόν, οι επιδόσεις της Ελλάδας είναι εντυπωσιακές. Θα αναφέρω επίσης τον θετικό ρόλο του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, τον
οποίο γνωρίζω προσωπικά. Όταν επισκέφθηκα την Ελλάδα πριν από τρία
χρόνια φάγαμε μαζί ένα μεσημέρι.
Είναι άλλωστε απόφοιτος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διεθνούς
Πολιτικής του Στάνφορντ το οποίο διευθύνω…

νεργασία. Και πραγματικά, αυτή
είναι σίγουρα η ώρα για μεγαλύτερη
συνεργασία.
–Οι συγκρούσεις ταυτοτήτων στο
Διαδίκτυο σάς θυμίζουν τις ένοπλες συγκρούσεις ανάμεσα σε
«πατριές», στις οποίες αναφέρεστε
στο βιβλίο σας «Origins of Political
Order» (2011) ως επώδυνες διαδικασίες κρατικής ενοποίησης;
(Σ.σ.: οι πατριές είναι ομάδες συγγενών που διαμόρφωναν ανεξάρτητες ένοπλες οντότητες σε μια
περιοχή, φαινόμενο αρχαίο και
παγκόσμιο το οποίο στην Ελλάδα
υποχώρησε μετά την Ανεξαρτησία
αλλά εξακολουθούσε να χαρακτηρίζει τη Μάνη σχεδόν ως τον
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο). Είναι οι
ομάδες ταυτοτήτων οι ψηφιακές
«πατριές»;

–Νομίζω ότι πρόκειται για παρόμοια φαινόμενα με την ακόλουθη
έννοια. Λόγω της ανάδυσης της πολιτικής των ταυτοτήτων, οι άνθρωποι
οργανώνονται σε ολοένα και μικρότερες ομάδες με τις ίδιες απόψεις
για ένα θέμα. Και αυτό οδηγεί στην
αποδυνάμωση των περισσότερο ενοποιημένων δομών, όπως είναι τα
έθνη-κράτη ή όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι απαραίτητα
για συλλογικές δράσεις μεγάλης κλίμακας. Η ευρύτερη αίσθηση κοινότητας πρέπει να αποκατασταθεί.
Ένας κόσμος κατακερματισμένος
σε μικρές ομάδες δεν θα είναι σε
θέση να αντιμετωπίσει καταστάσεις
έκτακτης ανάγκης όπως είναι οι πανδημίες και οι οικονομικές κρίσεις.
–Είστε αισιόδοξος;
–Νομίζω ότι θα περάσουμε σκληρές δοκιμασίες μέσα στα επόμενα
χρόνια. Η οικονομική κρίση πρόκειται
να παραταθεί και θα είναι πολύ δύσκολο να βγούμε από αυτήν. Θα έχει
πολιτικές συνέπειες που μάλλον δεν
θα είναι καλές για τη Δημοκρατία.
Οπότε περιμένω μερικές άσχημες
εξελίξεις μέσα στους επόμενους μήνες.
–Μόνο μέσα στους επόμενους μήνες;
–Εννοώ ότι είναι άσκοπο να κάνουμε εικασίες για το μακροπρόθεσμο μέλλον καθώς υπάρχει τόση
αβεβαιότητα.
–Ωστόσο, είπατε στην αρχή της
συνέντευξης ότι ο Τζο Μπάιντεν
έχει πολλές πιθανότητες να εκλεγεί πρόεδρος των ΗΠΑ.
–Ναι, αλλά ακόμα κι αν ο Μπάιντεν εκλεγεί και έχουμε ένα Δημοκρατικό Κογκρέσο, η πόλωση θα
εξακολουθήσει να υπάρχει στην αμερικανική κοινωνία. Ο Μπάιντεν θα
βρεθεί περιορισμένος από το γεγονός
ότι το έλλειμμα του προϋπολογισμού
τριπλασιάστηκε μόλις τον τελευταίο
χρόνο. Και πολλά άλλα πράγματα
δεν πρόκειται να αλλάξουν ακόμη
και με μια εκλογή Μπάιντεν.
–Οπότε, ας προετοιμαστούμε για
δύσκολα χρόνια…
–Ναι, σωστά.

Η «Πολιτεία» του Πλάτωνα, ο Τραμπ και το Τέλος της Ιστορίας
–Ο Τομ Γουλφ έγραψε το 1992
στο οπισθόφυλλο του «Τέλους
της Ιστορίας» «ότι η προσέγγισή
σας για την ιδέα του «θυμού» μπορεί να αποδειχθεί πιο σημαντική
από τη θεωρία του τέλους της
ιστορίας». Αναφερόταν στην ιδέα
περί «θυμού» που ανέλυσε ο Πλάτωνας στην «Πολιτεία» και την
οποία αξιοποιήσατε στο «Τέλος
της Ιστορίας». Πρόσφατα επιστρέψατε στο θέμα του «θυμού»
στο βιβλίο σας «Ταυτότητα». Είναι
ο θυμός η κινητήρια δύναμη της
ιστορίας;
–Υπάρχει ένας διαχωρισμός ανάμεσα στις κοινωνικές θεωρίες σε ό,τι
αφορά τι είναι αυτό που κινεί την
ιστορία. Η κυρίαρχη προσέγγιση σήμερα είναι η οικονομική. Αυτή ήταν
επίσης και η προσέγγιση του Καρλ
Μαρξ, ότι οι άνθρωποι κυρίως θέλουν
να αποκτούν υλικά αγαθά και ότι,
στη συνέχεια, οι δράσεις τους καθοδηγούνται από αυτήν την επιθυμία
για αύξηση της υλικής ικανοποίησης.
Αυτό επίσης υποθέτουν οι σύγχρονοι
οικονομολόγοι. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για σημαντικό
κίνητρο, αλλά υπάρχει και ένα άλλο
κίνητρο που είναι ο «θυμός». Η ιδέα

αυτή εμφανίστηκε στην «Πολιτεία»
του Πλάτωνα και ουσιαστικά σημαίνει ότι εκείνο που επιθυμείς είναι
αναγνώριση και επιβεβαίωση της
αξιοπρέπειάς σου. Εάν δεν λάβεις
αυτή την αναγνώριση, τότε θυμώνεις.
Αυτή η επιθυμία αναγνώρισης και
επιβεβαίωσης της αξιοπρέπειας συχνά μπορεί να αποβαίνει ακόμα και
εις βάρος του υλικού προσωπικού
συμφέροντος.
–Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο
παράδειγμα;
–Βεβαίως. Το Brexit. Κατά τη διάρκεια της δημόσιας συζήτησης για
το Brexit όσοι τάσσονταν υπέρ της
αποχώρησης της Βρετανίας από την
Ε.Ε. άκουσαν το επιχείρημα ότι κάτι
τέτοιο θα ήταν πολύ άσχημο για τη
βρετανική οικονομία. Το επιχείρημα
ήταν ότι η χώρα είναι έντονα διασυνδεδεμένη με την Ευρώπη και ως
εκ τούτου σε περίπτωση εξόδου οι
πολίτες θα υποστούν μεγάλη μείωση
των εισοδημάτων τους. Αλλά οι ψηφοφόροι του Brexit απάντησαν: «Δεν
με νοιάζει. Θέλουμε να ανακτήσουμε
την εθνική κυριαρχία και τον έλεγχο
της χώρας μας και αν αυτό απαιτεί
οικονομικές θυσίες, είμαστε πρόθυμοι
να τις υποστούμε». Στο δράμα του

Στο δράμα του Brexit
μπορείτε να δείτε την
ενεργοποίηση του πλατωνικού θυμού. Είναι μια
διαφορετική έκφραση
ανθρώπινου κινήτρου.
Brexit μπορείτε να δείτε την ενεργοποίηση του πλατωνικού θυμού.
Είναι μια διαφορετική έκφραση ανθρώπινου κινήτρου. Δεν είναι ο μοναδικός μοχλός της ιστορίας, η οικονομία εξακολουθεί να έχει σημασία, αλλά νομίζω ότι οι οικονομολόγοι
τείνουν να ξεχνούν τον θυμό. Ξεχνούν τον αγώνα για αναγνώριση
ως το άλλο μεγάλο κίνητρο που οδηγεί σε μεγάλο βαθμό τη σύγχρονη
πολιτική.
–Σαστίζουμε όταν διαβάζουμε
στο «Τέλος της Ιστορίας και ο Τελευταίος Άνθρωπος» να αναφέρεστε στον Ντόναλντ Τραμπ. Γιατί

το κάνατε; Το βιβλίο γράφτηκε
25 χρόνια προτού εκλεγεί πρόεδρος των ΗΠΑ. Μήπως είναι ο
Τραμπ ο άνθρωπος που θα φέρει
το «τέλος της ιστορίας» της Δύσης;
–Στο «Τέλος της Ιστορίας» δημιούργησα μια λέξη, τη «μεγαλοθυμία»
όχι με την έννοια της μεγαλοπρέπειας,
που είναι η τυπική ελληνική έννοια,
αλλά ως μια λέξη που αποδίδει την
περίσσεια «θυμού». Πιο συγκεκριμένα, ήθελα με τη λέξη αυτή να αποδώσω την κατάσταση εκείνη που
διαμορφώνεται όταν η επιθυμία ενός
ανθρώπου για αναγνώριση είναι μεγαλύτερη από εκείνη των άλλων. Σε
μια δημοκρατία αυτή η επιθυμία για
αναγνώριση είναι ένα πολύ επικίνδυνο πάθος επειδή οδηγεί πολύ φιλόδοξους ανθρώπους να επιδιώκουν
να κυριαρχήσουν στους συμπολίτες
τους. Γι’ αυτό χρειαζόμαστε μηχανισμούς που να εγγυώνται ότι τέτοιου
είδους φιλόδοξα άτομα δεν θα απειλήσουν την κοινωνία. Αυτός είναι ο
λόγος που έχουμε ενσωματώσει ελέγχους και ισορροπίες στο Σύνταγμά
μας. Ανέφερα τον Τραμπ στο «Τέλος
της Ιστορίας» ως παράδειγμα τέτοιου
προσώπου. Μάλιστα, πρόσθεσα το
επιχείρημα, ότι ο καπιταλισμός πα-

ρέχει διέξοδο σε πολύ φιλόδοξους
ανθρώπους που αναζητούν αναγνώριση όπως ο Τραμπ, αφού τους επιτρέπει να κερδίζουν δισεκατομμύρια
δολάρια, να αποκτούν φανταχτερά
σκάφη και σπίτια και έτσι να παραμένουν ευτυχώς εκτός της πολιτικής.
Δυστυχώς, όμως, αυτή η διαδικασία
δεν λειτουργεί πάντα. Εικοσιπέντε
χρόνια αργότερα όλη αυτή η αναγνώριση δεν ήταν αρκετή για τον
Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι αποφάσισε
να μπει στην πολιτική και τώρα πληρώνουμε το τίμημα.
–Πιστεύετε ότι τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης παρέχουν στους ανθρώπους τα μέσα για να εφευρίσκουν τις δικές τους αλήθειες, να
κατασκευάζουν τα δικά τους γεγονότα και να δημιουργούν τις δικές τους ξεχωριστές ταυτότητες;
–Νομίζω ότι τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία,
αλλά και το Διαδίκτυο γενικότερα
συνέβαλε σε αυτό το αποτέλεσμα.
Όταν δημιουργήθηκε το Διαδίκτυο
τη δεκαετία του 1990 όλοι πίστευαν
ότι ήταν κάτι θαυμάσιο επειδή παραμέριζε όλους τους μεσάζοντες,
τους συντάκτες και τους αρχισυν-

τάκτες εφημερίδων, τους παλαιούς
οργανισμούς μέσων μαζικής ενημέρωσης ή ακόμα και τις κυβερνήσεις.
Οποιοσδήποτε θα μπορούσε να έχει
πρόσβαση σε πληροφορίες χωρίς να
χρειάζεται τη διαμεσολάβηση αυτών
των αξιόπιστων παραδοσιακών πηγών. Αποδεικνύεται όμως ότι αυτό
δεν ήταν κάτι τόσο έξυπνο, διότι
πολλά από αυτά που κάνουν αυτοί
οι παραδοσιακοί δημοσιογράφοι και
όσοι ελέγχουν και επιβεβαιώνουν
την αξιοπιστία των πληροφοριών
είναι να διασφαλίζουν ένα ελάχιστο
επίπεδο ποιότητας και αξιοπιστίας.
Τώρα ο καθένας ανεβάζει ό,τι θέλει
στο Διαδίκτυο και οι αναγνώστες
δεν έχουν έναν τρόπο για να αξιολογήσουν πόσο αληθές μπορεί να
είναι αυτό και γι’ αυτό βλέπουμε αυτήν τη μεγάλη άνοδο της κυκλοφορίας κάθε λογής θεωριών συνωμοσίας
και άλλων τρελών απόψεων. Πάνω
σε όλα αυτά προστέθηκαν και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που προσφέρουν τη δυνατότητα στους χρήστες να απομονώνονται μέσα σε
κλειστές κοινότητες. Κατά συνέπεια,
ναι, πιστεύω πραγματικά ότι τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης έχουν τέτοιου
είδους επιπτώσεις.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Να σώσουμε
όλοι μαζί μέρος
της τουριστικής
περιόδου

Συνδυαστικά
– Θα παίξει κρίσιμο ρόλο
σε αυτό το «εργαλείο φερεγγυότητας» στο οποίο
αναφέρθηκε αυτή την
εβδομάδα η πρόεδρος
της Επιτροπής;

Η Μαργκρέτε Βεστάγκερ μιλάει στην «Κ»
Συνέντευξη στον ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ

Ο κίνδυνος κατακερματισμού της ενιαίας
αγοράς είναι ένα πολύ
ισχυρό και στέρεο
επιχείρημα υπέρ ενός
δυνατού ευρωπαϊκού
Σχεδίου Ανάκαμψης.

«Η τουριστική σεζόνÚÑÉËÑ{Ù{Ñ×¨É³{~ÊÑÌ³Ñ¨ioÖÐÉÑT¨Ì{Ñ ÜËÇi ÜÜÒÙÑÑÙ{Ñ³i¨ÊÉ{³iÜÖÚÉ³{~Ê
~Ñ³Ò³ÑiÈÓTÉ{É³ÖTÉ{uVÑÑ×Ó¨É{iÉ~³ÉÜÉ³{~ÊÑ³{¨ÌÉÙ¨Ø³iØ È¨ÑÍ~ÊØ {³¨ÊØVÑ¨o~¨Ó³ÉÉ³Òo~É¨

ÕÛËÚÂÙËÏ¶ÚÇÓÁÚØÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝ
ÇÖÕÓ¦ÑØßÔÙÎÝÚÏÝÓ¦ÙÑËÝÑÕÑ
ÔÄÓÜÝÚÇÑØ¦ÚÎÓÁÒÎÙßÔÚÕÔÃÙÕßÔÚÏÝËÔÁØÍËÏÁÝÚÕßÝÛÇÓÖÕØÁÙËÏÕÑÄÙÓÕÝÔÇÚÇÐÏÊÁÉËÏÑÇÏ
ÕÏÚÕßØÏÙÚÏÑÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÔÇ
ÁÞÕßÔÑ¦ÖÕÏÕËÏÙÄÊÎÓÇÏÊÏÑ¦
ÍÏÇÚÎÔÒÒ¦ÊÇËÒÖÃàÜÔÇÊÏÇÚÎØÂÙËÏÚÎÔÖÕÒÆÛËÚÏÑÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ÖÕßÁÞËÏÖËÚÆÞËÏÙßÍÑØÏÚÏÑ¦ÓË
ÚÄÙËÝ¦ÒÒËÝÞ×ØËÝÑÇÏÔÇÓÖÕØÁÙÕßÓËÄÒÕÏÓÇàÃÔÇÊÏÇÙ×ÙÕßÓËÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÓÁØÕÝÚÎÝÙËàÄÔ
ÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎÔ¦ØÙÎÚÎÝÚÇÐÏÊÏÜÚÏÑÂÝÇÖÇÍÄØËßÙÎÝÖÕßÇÌÕØ¦ÚÏÝÚØÃÚËÝÞ×ØËÝÇßÚÄÓÁÔËÏ
ÔÇÌÇÔËÃ±Ö¦ØÞËÏÓÏÇÙßÙÞÁÚÏÙÎ
ÓËÚÇÐÆÚÎÝÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝÙÚÇËÙÜÚËØÏÑ¦ÙÆÔÕØÇÑÇÏÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝ
ÍÏÇÚÇËÐÜÚËØÏÑ¦ÙÆÔÕØÇ©ÒÄÍÕÝ
ÖÕßÑÒËÃÙÇÓËÚÇËÐÜÚËØÏÑ¦ÙÆÔÕØÇÚÕÔ¡¦ØÚÏÕÂÚÇÔÍÏÇÔÇÊ×ÙÕßÓËÁÔÇÑÃÔÎÚØÕÙÚÇÑØ¦ÚÎÓÁÒÎ
ÔÇÓÎÔÑÒËÃÙÕßÔÚËÒËÃÜÝÚÇËÙÜÚËØÏÑ¦ÙÆÔÕØÇÙßàÂÚÎÙÎÍÏÇ
ËÐÜÚËØÏÑ¦ÙÆÔÕØÇÛÇÍÃÔËÏÙÚÏÝ
ËÖÄÓËÔËÝÓÃÇÊÆÕËÈÊÕÓ¦ÊËÝÑÇÏ
ÛÇËÐÇØÚÎÛËÃÇÖÄÚÎÔ¦ØÙÎÚÜÔ
ÖËØÏÕØÏÙÓ×ÔÙÚÇÙÆÔÕØÇËÔÚÄÝ
ÚÎÝ©ÖÜÝÍÔÜØÃàËÚËÙßÙÚÂÔÕßÓËÎ¦ØÙÎÚÜÔÖËØÏÕØÏÙÓ×Ô

ÔÇÍÃÔËÚÇÏÓËÚÇÐÆÊÆÕÞÜØ×ÔÄÚÇÔ
ÖÇØÕßÙÏ¦àÕßÔÙßÍÑØÃÙÏÓÎËÖÏÊÎÓÏÕÒÕÍÏÑÂËÏÑÄÔÇ ÇÏÚÇÑÇÒ¦ÔÁÇ
ËÃÔÇÏÄÚÏÖÒÁÕÔÙËÄÒÇÚÇÑØ¦ÚÎ
ÓÁÒÎÚÕÊÏ¦ÙÎÓÕ9ÖÕßÙÎÓÇÚÕÊÕÚËÃÚÕÔÇØÏÛÓÄÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔ
ÙÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝÓËÚÇÊÃÊËÏÚÕÔÏÄ
Ñ¦ÖÕÏÕÝÕÕÖÕÃÕÝÁÞËÏÖØÕÙÈÒÎÛËÃËÃÔÇÏÑ¦ÚÜÇÖÄ¶ÖØ¦ÍÓÇ
ÖÕßÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÕÏÄÝÁÞËÏÚËÛËÃ
ÙËÑ¦ÖÕÏÕÈÇÛÓÄßÖÄÁÒËÍÞÕ

– Θα μπορούσε η Επιτροπή να
ήταν πιο προωθημένη στις κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε για τις μετακινήσεις και
τον τουρισμό και γενικότερα,
παρά τις περιορισμένες αρμοδιότητές της στην Υγεία, να έχει
κάνει περισσότερα για την επιβολή κοινών πολιτικών; Υπήρχε
ένας φόβος να μην ενοχληθεί
κάποιο κράτος-μέλος – ειδικά
μετά την υπόθεση με τον οδικό χάρτη για την έξοδο από την
καραντίνα και τις αντιδράσεις
ορισμένων χωρών;
¶ ØÕÙÖÇÛÕÆÓË ÔÇ ÈØÕÆÓË
ÓÃÇÏÙÕØØÕÖÃÇÍÏÇÚÃÄÖÜÝÒÁÚË
ÕÏÇØÓÕÊÏÄÚÎÚËÝÚÎÝÖÏÚØÕÖÂÝ
ÙÚÎÔ±ÍËÃÇËÃÔÇÏÖÕÒÆÖËØÏÕØÏ-
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Την «πολύ θετική» ËÖÏÊÎÓÏÕÒÕÍÏÑÂ
ÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÙÚÎÔÕÖÕÃÇÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÎÒÒ¦ÊÇÇÔÇÊËÏÑÔÆËÏÎ¡ÇØÍÑØÁÚËËÙÚ¦ÍÑËØËÑÌØ¦àÕÔÚÇÝÚÎÔ
ËÒÖÃÊÇÔÇÊÏÇÚÎØÎÛËÃ×ÙÚËÔÇÊÏÇÙÜÛËÃÙÚÕÔÈÇÛÓÄÚÕßËÌÏÑÚÕÆ
ÎÚÕßØÏÙÚÏÑÂÖËØÃÕÊÕÝËÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑÂÙßÔÁÔÚËßÐÂÚÎÝÙÚÎÔ
 ®ÎËÑÚËÒËÙÚÏÑÂÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÝ
ÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÖÏÚØÕÖÂÝÇÔÇÌÁØËÏÄÚÏÚÕ¦ÔÕÏÍÓÇÚÜÔËÐÜÚËØÏÑ×ÔÙßÔÄØÜÔÓËÚ¦ÚÏÝÕßÔÃÕßÛÇËÐÇØÚÎÛËÃÇÖÄÚÕÔÈÇÛÓÄ
ÚÕßÇÔÕÃÍÓÇÚÕÝÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄ
ÚÎÝÑËÙÚ¦ÍÑËØÚÕÔÃàËÏ
ÄÚÏÙßÓÓËØÃàËÚÇÏÚÎÔÇÔÎÙßÞÃÇ
ÚÜÔÖÏÕÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑ¦ÇÊÆÔÇÓÜÔ
ÑØÇÚ×ÔÓËÒ×ÔÖÜÝÎÞÇÒ¦ØÜÙÎ
ÚÜÔÑÇÔÄÔÜÔÖËØÃÑØÇÚÏÑ×ÔËÔÏÙÞÆÙËÜÔÇÖËÏÒËÃÚÎÔÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄÚÎÚÇÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙË×ÔÚÕßÝ
ÑÇÏÛËÜØËÃÄÚÏÎÊÏÇÙÌ¦ÒÏÙÎÚÎÝ
ÙßÔÕÞÂÝÚÎÝËÔÏÇÃÇÝÇÍÕØ¦ÝËÃÔÇÏÏÙÞßØÄËÖÏÞËÃØÎÓÇßÖÁØËÔÄÝ
ÌÏÒÄÊÕÐÕßÞËÊÃÕßÔ¦ÑÇÓÉÎÝ
¬ÁÒÕÝÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÇÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇ
ÚÜÔËÖÏÈÇÚ×ÔÐËÑÇÛÇØÃàËÏÄÚÏÍÃÔÕÔÚÇÏËÖÇÌÁÝÓËÚÇÑØ¦ÚÎÓÁÒÎ
ÍÏÇÔÇÖÏÙÚÕÖÕÏÎÛËÃÄÚÏÊËÔÛÇ
ÞØËÏÇÙÚËÃÎËÑÑÃÔÎÙÎÊÏÇÊÏÑÇÙÏ×ÔËÖÃÖÇØÇÈ¦ÙËÏ

– Μπορεί να διασωθεί η τουριστική περίοδος; Και πρέπει να
λήξει η απαγόρευση στις μετακινήσεις στην Ε.Ε. από τρίτες
χώρες μετά τις 15 Ιουνίου;
¶ËÔÓÖÕØÕÆÓËÔÇÖÕÆÓËÙËÚÏ
ÈÇÛÓÄÛÇÊÏÇÙÜÛËÃÎÚÕßØÏÙÚÏÑÂ
ÖËØÃÕÊÕÝÇÒÒ¦ÙÃÍÕßØÇÖÏÙÚËÆÕßÓËÄÚÏÓÖÕØËÃÔÇßÖ¦ØÐËÏÚÕßØÏÙÚÏÑÂÖËØÃÕÊÕÝÇËÃÔÇÏÈÁÈÇÏÇÖÕÒÆ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÇÖÄÚÇÖØÕÎÍÕÆÓËÔÇ
ÞØÄÔÏÇÍÏÇÚÃÄÙÕÏÚÕßØÃÙÚËÝÚÇÐÏÊÁÉÕßÔÛÇÚÕÑ¦ÔÕßÔÓËÚÏÝÔÁËÝ
ÙßÔÂÛËÏËÝßÍÏËÏÔÂÝÖÕßÁÞÕßÓËßÏ-

l

ÙÓÁÔËÝßÚÄÖÕßÁÞËÏÇÖÕÊËÏÞÛËÃÏÊÏÇÃÚËØÇÞØÂÙÏÓÕÑÇÚ¦ÚÕßÝ
ÊÆÙÑÕÒÕßÝÇßÚÕÆÝÓÂÔËÝËÃÔÇÏÕ
ÙßÔÚÕÔÏÙÓÄÝÈ¦ÙËÏÚÜÔÈÁÒÚÏÙÚÜÔÊÏÇÛÁÙÏÓÜÔÙßÓÈÕßÒ×ÔÚÜÔ
ËÏÊÏÑ×ÔÑÇÏÄÔÚÇÝÇÔÕÏÞÚÕÃÍÏÇ
ÚÕÚÏÍÔÜØÃàÕßÓËÑÇÏÚÏÄÞÏÕÒÒ¦ÖÇØÇÓÁÔÕßÔ¦ÍÔÜÙÚÇÙÞËÚÏÑ¦
ÓËÚÕÔÏÄ§ÕÓÃàÜÄÚÏÕÏÑÇÚËßÛßÔÚÂØÏËÝÍØÇÓÓÁÝËÃÔÇÏÇØÑËÚ¦
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔËÝÙËÕØÏÙÓÁÔÇÙÎÓËÃÇ¶ÚÏÝÇÖÕÙÚ¦ÙËÏÝÖÕßÖØÁÖËÏ
ÔÇÚÎØÕÆÔÚÇÏÚÇÓÁÚØÇÇÚÕÓÏÑÂÝ
ÖØÕÙÚÇÙÃÇÝ¶ÇÒÒ¦ÇÌÂÔÕßÔÞ×ØÕÙÚÇÑØ¦ÚÎÓÁÒÎÔÇÙßÓÌÜÔÂÙÕßÔÚÏÝÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝÚÜÔßÍËÏÕÔÕÓÏÑ×ÔÖØÜÚÕÑÄÒÒÜÔÓËÚÕßÝ
ÙßÔÊÁÙÓÕßÝÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ
ÚÏÝÇÛÒÎÚÏÑÁÝÕÓÕÙÖÕÔÊÃËÝÑÕÑ
ÃÔÇÏÎÙÜÙÚÂÏÙÕØØÕÖÃÇÑÇÏÓËÍÏÙÚÕÖÕÏËÃÚÎÔÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇÄÚÏÕÏ
ÔÁÕÏÑÇÔÄÔËÝÛÇËÌÇØÓÕÙÚÕÆÔ

– Τι ισχύει τελικά σχετικά με
τα δικαιώματα των επιβατών;
Εχουν σταλεί επίσημες προειδοποιητικές επιστολές σε χώρες που δεν διασφαλίζουν ότι
τα κουπόνια θα είναι επιλογή
του καταναλωτή; Πρόκειται να
σταλούν;

¶ÚÇÔÊÏÑÄÓÕßÒ¦ÛÕÝËÍ×
ÂÓÕßÔÎÖÎÍÂÚÎÝÙÆÍÞßÙÎÝÑÇÏ
ÇÖÕÒÕÍÕÆÓÇÏÍÏ»ÇßÚÄßÚÄÚÕ
ÕÖÕÃÕËÙÚ¦ÒÎÂÚÇÔÓÃÇËÖÏÙÚÕÒÂÖØÕÚÎÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÝËÖÃÖÇØÇÈ¦ÙËÏËÖÏÙÚÕÒÂÖÇØÇÛÁÚËÏ
ÚÎÙÞËÚÏÑÂËßØÜÖÇáÑÂÔÕÓÕÛËÙÃÇ
¶ÄÚÏÕÏÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝÓÖÕØÕÆÔÔÇ
ÇÖÇÏÚÂÙÕßÔÇÖÕàÎÓÃÜÙÎÙËÓËÚØÎÚ¦¶ÑÇÏÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÇÔÇÊËÏÑÔÆËÏÚØÄÖÕßÝÖÕßÚÇÑÕßÖÄÔÏÇ
ÓÖÕØÕÆÔÔÇÍÃÔÕßÔÖÏÕËÒÑßÙÚÏÑ¦
¬ÇÑÕßÖÄÔÏÇËÃÔÇÏÑÇÒÂÏÊÁÇÍÏÇÚÃÖ¦ØÇÖÕÒÒÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÔÖØÄÈÒÎÓÇØËßÙÚÄÚÎÚÇÝ¶ÇÒÒ¦ÊËÔÓÖÕØÕÆÔÔÇËÃÔÇÏ
ßÖÕÞØËÜÚÏÑ¦¬ÕÇÔÛÇÙÚËÃÒÕßÓËÖØÕËÏÊÕÖÕÏÎÚÏÑÁÝËÖÏÙÚÕÒÁÝ
BÙÙ!ÚÕÖØ×ÚÕÈÂÓÇÙÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇËÖÃÖÇØÇÈ¦ÙËÏDÛÇËÐÇØÚÎÛËÃÇÖÄÚÎÔÇÔÚÇÖÄÑØÏÙÎÚÜÔ
ÑØÇÚ×ÔÓËÒ×Ô

– Είναι το Ταμείο Ανάκαμψης
το εργαλείο που θα αποτρέψει
τον κατακερματισμό της ενιαίας
αγοράς; Η ανησυχία γι’ αυτό το
ενδεχόμενο εντείνεται, καθώς
ορισμένες χώρες –ειδικά η Γερμανία– έχουν δυσανάλογο μερίδιο στην παροχή ρευστότητας

– 1ÑÐ¨ÖÉÑÉËÑ{ÐÓ¨Ø³iØÑÒ³iiØgÑÜÜÒ
ÐÌÓÑÐÓ¨Ø0ÑÙ{Ñ×¨É³{~ÒÉ¨oÑÜÉËÑ³È.TÉÙËÈåÒ~ÑÐiØÚÑ¨ÓÉ{
ÑÜÉ{³È¨oÖÈÙÈÑ³{~Ò TÈÐÉ³Ó¨Ìo¨ÑÐÐÑÑo¨ÒØÐÜÌo
³iØ 0VÑÂËÑØ¬lÆÙ{ÉÈ¨gÑÈ³ÌÉËÑ{ÓÑØÑÌ
³ÈØÑ~¨o{ÑËÈØÜËÚÈØ
4Ò¨TÉ{ÐÉ³Òi È¨ÑÍ~Ê0¨ÒÉÇÑ ÉÙÖÉV
ÐÉ³ÑÙ{Ñ×¨É³{~Ò¨o¨ÒÐÐÑ³Ò³iØo{Ñ³i³Ê¨{ÂiÐ{~¨~Ñ{ÐÉÑËÈ
ÐÉoÓÚÈØÉ{TÉ{¨ÊÉ
0~¨Ë{ÐÉËÑ{ÌÜÑÑÈ³Ò
ÐÑÇËÑÈÐKÒÜÈÉÐ{Ñ
ÙÈÑÐ{~Ê~Ñ{³ÑTÉËÑÉÑÒ~ÑÐi³iØÉÈ¨ÑÍ~ÊØ{~ÐËÑØVÐÉ³iÙiÐ{È¨oËÑ
ÓÚÓÉÑÑTÌÜiiØVÈÚÑÐÑØÉ{³¨ÓÉ{
ÑÉ{Ù{ÂÈÐÉ³ÈØ³ÌTÈØ³iØ¨Ò{iØ~Ñ{³iØ
i×{Ñ~ÊØÑ³ÇÓ³ÑØ
την οποία επέτρεψε η χαλάρωση των κανόνων περί κρατικών
ενισχύσεων…
¶©ÑÃÔÊßÔÕÝÇßÚÄÝËÃÔÇÏÁÔÇ
ÖÕÒÆÏÙÞßØÄÑÇÏÙÚÁØËÕËÖÏÞËÃØÎÓÇßÖÁØËÔÄÝÊßÔÇÚÕÆËßØÜÖÇáÑÕÆÞËÊÃÕßÔ¦ÑÇÓÉÎÝßÓÓËØÃàÕÓÇÏÇßÚÂÔÚÎÔÇÔÎÙßÞÃÇBÍÏÇ
ÚÎÔËÔÏÇÃÇÇÍÕØ¦D¢ßÙÏÑ¦ÖØÁÖËÏ
ÔÇÖÕÆÓËÄÚÏÎËØÓÇÔÃÇÊËÔÑ¦ÔËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄÄÙÇÓÖÕØËÃ
ÇßÚÄÖÕßÑ¦ÔËÏËÃÔÇÏÇÖÕÒÆÚÜÝÛËÓÏÚÄ¶ÎÖÏÚØÕÖÂËÍÑØÃÔËÏÑØÇÚÏÑÁÝËÔÏÙÞÆÙËÏÝÖÕßÚÎØÕÆÔÚÎÔ
ÇØÞÂÚÎÝÇÔÇÒÕÍÏÑÄÚÎÚÇÝ ÇÏÎ
ÇÒÂÛËÏÇËÃÔÇÏàÎÚ¦ÓËËÊ×ÑÇÏÊËÑÇËÚÃËÝÇÖÄÚÕßÝËØÓÇÔÕÆÝÔÇ
ÊÇÖÇÔÂÙÕßÔÖËØÏÙÙÄÚËØÇÍÏÇÚÃÇßÚÄÁÞËÏÛËÚÏÑÁÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝ
ÙÚÏÝ¦ÒÒËÝÞ×ØËÝÒÒ¦ËÖËÏÊÂ
ÊËÔÓÖÕØÕÆÔÄÒËÝÕÏÞ×ØËÝÔÇÖÇØÁÓÈÕßÔÓËÚÕÔÃÊÏÕÚØÄÖÕßÖ¦ØÞËÏßÉÎÒÄÝÑÃÔÊßÔÕÝÔÇÇÒÒÕÏÜÛÕÆÔÕÏÄØÕÏÚÕßÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÕÆ
ßÚÄÚÕÈÒÁÖÕßÓËÖÕÒÆÑÇÛÇØ¦
ØÇËÒÖÃàÕßÓËÄÚÏÁÔÇÏÙÞßØÄËßØÜÖÇáÑÄÞÁÊÏÕÔ¦ÑÇÓÉÎÝÛÇ
Ê×ÙËÏÓÁØÕÝÚÎÝÒÆÙÎÝÙËÇßÚÄ
ÚÕÖØÄÈÒÎÓÇÚÕÕÖÕÃÕËÃÔÇÏÖÎÍÂÈÇÛÏ¦ÝÇÔÎÙßÞÃÇÝÙËÇØÑËÚ¦
ÑØ¦ÚÎÓÁÒÎ

ΑΠΟΨΗ

Πλανητική υγεία, ένα μετά COVID-19 νέο αναπτυξιακό μοντέλο
Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΩΤΙΟΥ*

Το ανθρώπινο ËÃÊÕÝËÃÔÇÏËÍÍËÔ×Ý
ÙßÔÊËÊËÓÁÔÕÓËÚÕÌßÙÏÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔ!ÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÓÏÇÛËÓËÒÏ×ÊÎ
ÇØÞÂÖÕßÊßÙÚßÞ×ÝÁÞËÏÇÓËÒÎÛËÃ
ÙÞËÊÄÔÕÒÕÙÞËØ×ÝÙÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ
ÓËÚÎÔÕÖÕÃÇÞÇØ¦àÕßÓËÚÏÝÇÔÇÖÚßÐÏÇÑÁÝÓÇÝÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚËÝÑÇÏ
ßÒÕÖÕÏÕÆÓËÇÔÚÃÙÚÕÏÞËÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝ
ÖÇÔÊÎÓÃÇÚÎÝ*6=0+ ËÃÔÇÏÓÃÇ
ÚØÇÍÏÑÂßÖËÔÛÆÓÏÙÎÇßÚÕÆÚÕßÍËÍÕÔÄÚÕÝ¬ÇÑØÕÆÙÓÇÚÇÇÙÛËÔËÏ×Ô
ÖÕßÓËÚÇÊÃÊÕÔÚÇÏÇÖÄÚÇËÃÊÎÚÎÝ
¦ÍØÏÇÝÖÇÔÃÊÇÝÙÚÕÔ¦ÔÛØÜÖÕàÜÕÔÕÚÏÑÁÝÇÙÛÁÔËÏËÝÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÏ
ßÖÕÍØÇÓÓÃàÕÔÚÇÝÖÜÝÎÇÔÛØ×ÖÏÔÎßÍËÃÇÎßÍËÃÇÚÜÔà×ÜÔÑÇÏÚÇ
ÌßÙÏÑ¦ÕÏÑÕÙßÙÚÂÓÇÚÇËÃÔÇÏÁÔÇ
ËÔÏÇÃÕÑÇÏÇÒÒÎÒÕÙßÓÖÒÎØÕÆÓËÔÕ
ÙÆÙÚÎÓÇÖÇØÕÆÙÇÑØÃÙÎÊËÃÞÔËÏ
ÄÚÏÁÞÕßÓËÞ¦ÙËÏÚÎÔÇÔÇÍÑÇÃÇÙßÓÈÏÜÚÏÑÂÙÞÁÙÎÓËÚÇÐÆÇÔÛØ×ÖÜÔ
ÑÇÏÌßÙÏÑÕÆÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝÚÕß
ÕÖÕÃÕßËÓËÃÝËÃÓÇÙÚËÈÇÙÏÑ¦ÙßÙÚÇÚÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇ

Η αναγκαία ÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÇßÚÂÝ
ÚÎÝÙßÓÈÏÜÚÏÑÂÝÙÞÁÙÎÝÓËÚÇÐÆ
ÇÔÛØ×ÖÜÔÑÇÏÌÆÙÎÝÇÖÇÏÚËÃÁÔÇ
ÔÁÕÇÔÇÖÚßÐÏÇÑÄÓÕÔÚÁÒÕÚÕÕÖÕÃÕ
ÔÇÙÁÈËÚÇÏÚÇÄØÏÇÖÕßÛÁÚËÏÚÕÌßÙÏÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÏÊÁÇÚÎÝÖÒÇÔÎÚÏÑÂÝßÍËÃÇÝ®ÖÇØÁÞËÏÁÔÇÖÒÇÃÙÏÕÚÕÕÖÕÃÕÓÖÕØËÃÔÇßÒÕÖÕÏÂÙËÏ
ÇßÚÄÚÕÔÁÕÇÔÇÖÚßÐÏÇÑÄÓÕÔÚÁÒÕ
ÑÇÏÇÖÕÚËÒËÃÇÌËÔÄÝÁÔÇÚÇÞÁÜÝ
ÇÔÇÖÚßÙÙÄÓËÔÕËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÄÖËÊÃÕÇÌËÚÁØÕßÁÔÇÑÕÏÔÜÔÏÑÄÑÃÔÎÓÇ©ÄØÕÝÁÍÏÔËÍÔÜÙÚÄÝÄÚÇÔ
ÎÑÕÏÔÂËÖÏÚØÕÖÂÚÜÔÊØßÓ¦ÚÜÔ
9VJRLMLSSLYÑÇÏ3HUJL[ÍÏÇÚÕÛÁÓÇ

Η πανδημία του κορωνοϊού μάς δίνει ακριβώς
τη δυνατότητα επανεκκίνησης της οικονομίας
στη βάση της αειφόρου
ανάπτυξης.
ÊÎÓÕÙÃËßÙËÚÎÔÇÔÇÌÕØ¦ÕØÄÙÎÓÕ
ÓËÚÃÚÒÕÏÇÙÌÇÒÃàÕÔÚÇÝÚÎÔÇÔÛØ×ÖÏÔÎßÍËÃÇÙÚÎÔÔÛØÜÖÄÑÇÏÔÕ
ËÖÕÞÂ:HMLN\HYKPUNO\THUOLHS[O
PU[OL(U[OYVWVJLULLWVJO®Ë
ÇßÚÂÔÎËÖÏÚØÕÖÂÕØÃàËÏÙßÓÖËØÇÙÓÇÚÏÑ¦ÚÎÔÖÒÇÔÎÚÏÑÂßÍËÃÇÜÝ
ÚÕËÔÏÇÃÕÚÎÝßÍËÃÇÝÚÕßÇÔÛØ×ÖÏÔÕßÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÑÇÏÚÎÝÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝ
ÚÜÔÌßÙÏÑ×ÔÙßÙÚÎÓ¦ÚÜÔÇÖÄÚÇ
ÕÖÕÃÇËÐÇØÚ¦ÚÇÏ®

Στο επίκεντρο ÚÎÝÏÊÁÇÝÚÎÝÖÒÇÔÎÚÏÑÂÝßÍËÃÇÝÈØÃÙÑËÚÇÏÎÖËÖÕÃÛÎÙÎ
ÄÚÏÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÛÇÖÇØÇÓËÃÔÕßÔ
ßÍÏËÃÝÓÄÔÕÔÇÔßÒÕÖÕÏÕÆÔÚÏÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÚÕßÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝ
ÓÁÙÇÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÖÕßÛÁÚÕßÔÕÏ
ÌßÙÏÑÕÃÖËØÏÕØÏÙÓÕÃÕÏÇÔÇÍÑÇÃÕÏÍÏÇÚÎÔßÍËÃÇÑÇÏÚÎÒËÏÚÕßØÍÃÇ
ÚÜÔÕÏÑÕÙßÙÚÎÓ¦ÚÜÔËÔÚÄÝÚÜÔ
ÕÖÕÃÜÔÊØÕßÔÊÏÇÙÌ¦ÒÏÙÎÚÎÝ
ßÍËÃÇÝÚÜÔÕÏÑÕÙßÙÚÎÓ¦ÚÜÔÑÇÏ
ÎÙÞËÚÏàÄÓËÔÎÈËÒÚÃÜÙÎÚÎÝÇÔÛØ×ÖÏÔÎÝßÍËÃÇÝÇÖÇÏÚÕÆÔÊØ¦ÙÎ
ÙËÊÏ¦ÌÕØÇÓÁÚÜÖÇ

Από ένα ÙÆÔÕÒÕÊËÑ¦ÊÜÔÊØ¦ÙËÜÔ
ÕÏÕÖÕÃËÝÓÖÕØÕÆÔÔÇÖØÕÜÛÂÙÕßÔ
ÚÎÔÏÊÁÇÚÎÝÖÒÇÔÎÚÏÑÂÝßÍËÃÇÝÖÇØÕßÙÏ¦àÕßÓËËÊ×ÚØËÏÝÊØ¦ÙËÏÝÕÏ

ÕÖÕÃËÝÓÖÕØÕÆÔËÆÑÕÒÇÔÇßÒÕÖÕÏÎÛÕÆÔÑÇÛ×ÝÎËÌÇØÓÕÍÂÚÕßÝÊËÔ
ÇÖÇÏÚËÃÕÆÚËÑÇÏÔÕÆØÍÏËÝÚËÞÔÕÒÕÍÃËÝÕÆÚËÑÇÏÔÕÆØÍÏÕßÝÛËÙÓÏÑÕÆÝ
ÓÎÞÇÔÏÙÓÕÆÝÕÆÚËËÔÑÇÚÇÑÒËÃÊÏËÖÏÖÒÁÕÔÞØÎÓÇÚÏÑÕÆÝÖÄØÕßÝ
²ØËÏ¦àËÚÇÏÓÄÔÕÇÒÒÇÍÂÚÕßÚØÄÖÕß
ÙÑÁÉÎÝÑÇÏÇÒÒÇÍÂÙÚÏÝÇÔÇÖÚßÐÏÇÑÁÝÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚËÝÑÇÏÙÚÇÙÞËÚÏÑ¦ÑÇÔÕÔÏÙÚÏÑ¦ÖÒÇÃÙÏÇ(ÔÚËÒÏÑ¦
ÛÇÇÖÕÚËÒÁÙÕßÔËÆÑÕÒËÝÙÚÎÔßÒÕÖÕÃÎÙÎÊØ¦ÙËÏÝËÐÇØÚ¦ÚÇÏÇÖÄÚÎÔ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÌÏÒÕÊÕÐÃÇÍÏÇÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂÙÞËÚÏÑ×ÔÖÕÒÏÚÏÑ×Ô

Βάζουμε τη ÌÆÙÎÙÚÕÔÒÕÍÇØÏÇÙÓÄ®ÁÔÔÕÏÇÚÕßÌßÙÏÑÕÆÑËÌÇÒÇÃÕß®ËÃÔÇÏÖÕÒÆÑÇÒ¦ËÓÖËÊÜÓÁÔÎÙÚÕÛËÜØÎÚÏÑÄÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝ
ÇËÏÌÄØÕßÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÒÒ¦ËÃÔÇÏ
ÖÇÔÚËÒ×ÝÇÖÕÆÙÇÄÚÇÔÕÏÛËÜØÃËÝÓËÚÇÌØ¦àÕÔÚÇÏÙËÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÁÝÑÇÏÌÕØÕÒÕÍÏÑÁÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝËÄÒÇÚÇËÖÃÖËÊÇ
ÙÆÔÚÇÐÎÝÊÎÓÕÙÃÜÔÑÇÏÏÊÏÜÚÏÑ×Ô
ÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓ×ÔÑÇÏÙÞËÊÏÇÙÓÕÆ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÚÕÌßÙÏÑÄ
ÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÑÇÏÕÏÒËÏÚÕßØÍÃËÝÚÜÔ
ÕÏÑÕÙßÙÚÎÓ¦ÚÜÔÛÇÖØÁÖËÏÔÇËÃÔÇÏÓÁØÕÝÚÜÔÊÏÇÊÏÑÇÙÏ×ÔÒÂÉÎÝ
ÇÖÕÌ¦ÙËÜÔ ÇÏÇßÚÄÊËÔÛÇÖØÁÖËÏÔÇÖËØÏÕØÃàËÚÇÏÙÚÎÔÕÓÏÙÓÇÚÕÖÕÃÎÙÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÇÖÕÚÃÓÎÙÎ
ÚÜÔÌßÙÏÑ×ÔÖÄØÜÔÎÕÖÕÃÇÃÙÜÝ
ÛÇÖØÁÖËÏÔÇÇÖÕÌËÆÍËÚÇÏÇÒÒ¦
ÑßØÃÜÝÙÚÎÞØÂÙÎÚÎÝÌÁØÕßÙÇÝ
ÏÑÇÔÄÚÎÚÇÝÑÇÏÚÜÔÌßÙÏÑ×ÔÕØÃÜÔ
ÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÚÜÔÕÏÑÕÙßÙÚÎÓ¦ÚÜÔ
ÜÝËÍÍËÔ×ÔÖÇØÇÓÁÚØÜÔÍÏÇÚÎÔ!
ÖÏÑÆØÜÙÎÚÜÔÇÔÇÒÆÙËÜÔÑÄÙÚÕßÝÕÌÁÒÕßÝÄÒÜÔÚÜÔÊÎÓÕÙÏÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÑÇÏÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑ×Ô

ÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÑÇÏÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÑÇÔÕÔÏÙÚÏÑ×ÔÖÒÇÏÙÃÜÔÙÞËÚÏÑ×ÔÓË
ÚÕÓÁÍËÛÕÝÑÇÏÚÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÜÔ
ÞØÎÓÇÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÇÍÕØ×ÔÑÇÏ
ÙßÙÚÎÓ¦ÚÜÔ

Σταματάμε τις ÖØÇÑÚÏÑÁÝÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÝ ÚÕß ÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝ ÑÇÏ ÚÏÝ
ËÖÏÊÕÚÂÙËÏÝÖÕßÚÏÝÙÚÎØÃàÕßÔ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÓÇÝÑßØÏÇØÞËÃÚÇÏÇÖÄ
ÖØÇÑÚÏÑÁÝÖÕßÓÕÒÆÔÕßÔÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÑÇÏÖÕÒÒÁÝÇÖÄÇßÚÁÝ
ÚÏÝÖØÇÑÚÏÑÁÝÙßÔËÞÃàÕßÔÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÓËÍ¦ÒËÝÊÎÓÄÙÏËÝËÖÏÊÕÚÂÙËÏÝËÐ¦ØÚÎÙÂÓÇÝÇÖÄÚÇ
ÕØßÑÚ¦ÑÇÆÙÏÓÇÓ¦ÝÙÑÕÚ×ÔËÏÑßØÏÕÒËÑÚÏÑ¦ÇÚÓÕÙÌÇÏØÏÑÂØÆÖÇÔÙÎÇÖÄÚÎÔÑÇÆÙÎÚÕß¦ÔÛØÇÑÇ
ÚÕßÖËÚØËÒÇÃÕßÑÇÏ¦ÒÒÜÔÕØßÑÚ×Ô
ÑÇßÙÃÓÜÔÖØÕÑÇÒËÃÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝ
ÇÖÄËÖÚ¦ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÛÇÔ¦ÚÕßÝ
Ñ¦ÛËÞØÄÔÕÑÇÏËÖÏÖÒÁÕÔËÍÑËÌÇÒÏÑÁÝÑÇÏÖÔËßÓÕÔÕÒÕÍÏÑÁÝÈÒ¦ÈËÝÙË
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ¦ÒÒÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝ©Ï
ÑØÇÚÏÑÁÝËÖÏÊÕÚÂÙËÏÝÙÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂÑÇÏÊÏ¦ÛËÙÎÕØßÑÚ×ÔÑÇßÙÃÓÜÔ
ËÃÔÇÏÚËØ¦ÙÚÏËÝ©ÏÞ×ØËÝÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÔÜÙÎÝÓÄÔÕÎÕÖÕÃÇÑÇÏ
ÁÞËÏÚÏÝÇßÙÚÎØÄÚËØËÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÖËØÏÕØÏÙÓÕÆÚÜÔÕØßÑÚ×ÔÑÇßÙÃÓÜÔ
ÐÄÊËÉÇÔÚÕÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄ
ÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇËßØ×ÙËËÖÏÊÕÚÂÙËÏÝ¦ÔÛØÇÑÇÑÇÏ¦ÒÒÜÔÕØßÑÚ×Ô
ÑÇßÙÃÓÜÔËÖÇÍÑÄÙÓÏÕËÖÃÖËÊÕ
ÚÕ§¬ßÖÕÒÕÍÃàËÏÄÚÏÕÏËÖÏÊÕÚÂÙËÏÝÙÚÇÕØßÑÚ¦ÑÇÆÙÏÓÇÇÍÍÃàÕßÔ
ÚÇÚØÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÊÕÒ¦ØÏÇÒÒËÝËÖÏÈÒÇÈËÃÝËÖÏÊÕÚÂÙËÏÝÄÖÜÝ
ÇßÚÁÝÙÚÎÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÇÒÏËÃÇÑÇÏ
ÍËÜØÍÃÇÑÇÚÇÙÚØÁÌÕßÔÚÇÕÏÑÕÙßÙÚÂÓÇÚÇÑÇÏßÖÕÛÎÑËÆÕßÔÚÕ
ÓÁÒÒÕÔÚÜÔÌÚÜÞ×ÔÇÍØÕÚ×Ô

ÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÚÜÔÊÇÙ×ÔÓÇÝÓ¦Ý
ÑÇÛÏÙÚ¦ÖÏÕËß¦ÒÜÚÕßÝÙÚÏÝÇÙÛÁÔËÏËÝÑÇÏÓËÏ×ÔËÏÚÎÔÏÑÇÔÄÚÎÚÇÚÎÝ
ÌÆÙÎÝÔÇÇÔÚÇÖÕÑØÏÛËÃÙËÖÒÎÓÓÆØËÝÑÇÏ¦ÒÒËÝÌßÙÏÑÁÝÑÇÚÇÙÚØÕÌÁÝ
ÇÚÓÕÙÌÇÏØÏÑÂØÆÖÇÔÙÎÇßÐ¦ÔËÏ
ÚÕÔÑÃÔÊßÔÕÛÇÔ¦ÚÜÔÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÖÇÔÊÎÓÏ×Ô

Επενδύουμε στη ÊÏÇÙÚÇÆØÜÙÎÚÎÝ
ÍÔ×ÙÎÝÓËÚÇÐÆËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑ×ÔÖËÊÃÜÔ¡ÃÇÒÇÔÛÇÙÓÁÔÎÇÔÚÃÒÎÉÎ
ÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÎÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÎÝÖÇØÕÆÙÇÝÑÇÏ¦ÒÒÜÔ
ÖÇÔÊÎÓÏ×ÔËÃÔÇÏÎÖËÖÕÃÛÎÙÎÖÜÝ
ÄÒËÝÕÏÒÆÙËÏÝÍÏÇÚÎÔßÍËÃÇÖÇØÁÞÕÔÚÇÏÇÖÄÚÇÔÕÙÕÑÕÓËÃÇ¬ÇÙßÙÚÂÓÇÚÇßÍËÃÇÝÖØÁÖËÏÌßÙÏÑ¦
ÔÇÈËÒÚÏÜÛÕÆÔÑÇÏÕÏËÖÇÍÍËÒÓÇÚÃËÝÚÕßÞ×ØÕßÔÇßÖÕÙÚÎØÏÞÛÕÆÔ
ÙÎÓÇÔÚÏÑ¦¬ÇßÚÄÞØÕÔÇÜÙÚÄÙÕ
ÖØÁÖËÏÔÇÇÔÚÏÒÎÌÛÕÆÓËÄÚÏÕÙÞËÊÏÇÙÓÄÝÙßÙÚÎÓ¦ÚÜÔßÍËÃÇÝÄÖÜÝ
ÑÇÏÕÙÞËÊÏÇÙÓÄÝÓÁÚØÜÔÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝÑÇÏÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝÕÏÑÕÙßÙÚÎÓ¦ÚÜÔÇÖÇÏÚËÃËßØËÃÇÇÔ¦ÒßÙÎ
ÚÜÔÑÕÏÔÜÔÏÑ×ÔÖËØÏÈÇÒÒÕÔÚÏÑ×Ô
ÑÇÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÖÇØÇÓÁÚØÜÔÚÎÝ
ÖÒÇÔÎÚÏÑÂÝßÍËÃÇÝÑÇÏÙßÔËØÍÇÙÃÇ
ÊÏÇÌÄØÜÔËÏÊÏÑ×ÔÇÖÄÖÕÒÒ¦ËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑ¦ÖËÊÃÇ

Σήμερα ο ÑÄÙÓÕÝÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇÑËØÊÃÙËÏÚÎÓ¦ÞÎËÔ¦ÔÚÏÇÙËÁÔÇÔÇÄØÇÚÕ
ËÞÛØÄÓËÄÙÇÓÁÙÇÁÞËÏÙÚÎÊÏ¦ÛËÙÂ
ÚÕßÓÇÑØÕÞØÄÔÏÇÙÚÄÞËßÙÎÍÏÇ
ÚÎÔÖÒÇÔÎÚÏÑÂßÍËÃÇÙßÔÃÙÚÇÚÇÏ
ÙÚÕÔÇÑËØÊÃÙÕßÓËÕÒÕÑÒÎØÜÚÏÑ¦
ÚÕÔÖÄÒËÓÕËÔ¦ÔÚÏÇÙËÖÇÔÊÎÓÃËÝ
ÑÇÏ¦ÒÒËÝÑØÃÙËÏÝÄÖÜÝÎÑÒÏÓÇÚÏÑÂ
ÇÒÒÇÍÂÖÇÔÊÎÓÃÇÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÓ¦ÝÊÃÔËÏÇÑØÏÈ×ÝÚÎÊßÔÇÚÄÚÎ-

ÚÇËÖÇÔËÑÑÃÔÎÙÎÝÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
ÙÚÎÈ¦ÙÎÚÎÝÇËÏÌÄØÕßÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ

Οι στόχοι ÈÏ×ÙÏÓÎÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÙÚÁÒÔÕßÔÁÔÇÏÙÞßØÄÑ¦ÒËÙÓÇ!ÑÇÔÁÔÇÝ
ÔÇÓÎÓËÃÔËÏÙÚÕÖËØÏÛ×ØÏÕËÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÑØÃÙÎÝÕÏÇÔ¦ÍÑËÝÓÇÝ
ÑÇÏÕÏÇÏÚÃËÝÚÜÔÖØÕÈÒÎÓ¦ÚÜÔÍÃÔÕÔÚÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕËÓÌÇÔËÃÝ¬Õ
ÁÔÙÚÏÑÚÕËÖÏÈÃÜÙÎÝÓÖÕØËÃÔÇÓÇÝ
ËÐÜÛËÃÔÇÑÇÚÇÌÆÍÕßÓËÙËÈÏÇÙÚÏÑÁÝËÖÏÒÕÍÁÝÇÒÒ¦ÚÕÓÁÍËÛÕÝÇßÚÂÝ
ÚÎÝÑØÃÙÎÝÓÖÕØËÃËÖÃÙÎÝÔÇÓÇÝ
Ñ¦ÔËÏÄÒÕßÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕ×ØÏÓÕßÝ
ßÒÕÖÕÃÎÙÎËÔÄÝÔÁÕßÇÔÛËÑÚÏÑÕÆ
ÇÔÇÖÚßÐÏÇÑÕÆÓÕÔÚÁÒÕßÇÖÇÏÚËÃÖÕÒÆÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄÈØÇÞßÖØÄÛËÙÓËÝÚËÞÔÏÑÁÝÒÆÙËÏÝ©ÏÒÆÙËÏÝÚÎÝ
ÖÒÇÔÎÚÏÑÂÝßÍËÃÇÝÕÏÕÖÕÃËÝÖ¦ÔË
ÖÁØÇÇÖÄÚÇÙßÙÚÂÓÇÚÇßÍËÃÇÝÑÇÏ
ÚÎÙßÔÂÛÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÕÏÑÕÙßÙÚÎÓ¦ÚÜÔÇÖÇÏÚÕÆÔÔÇÊÏÇÚÇØ¦ÐÕßÓË
ÚÏÝßÌÏÙÚ¦ÓËÔËÝÛËÙÓÏÑÁÝÇÍÑßÒ×ÙËÏÝÓËÚÇÐÆËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑ×ÔÑÒ¦ÊÜÔ
ÑÇÏÚÏÝËÖÏÑØÇÚÕÆÙËÝÇÔÇÖÚßÐÏÇÑÁÝ
ÊÕÐÇÙÃËÝ¦ÔÜÇÖÄÄÒÇÞØËÏÇàÄÓÇÙÚËÏÙÞßØÄÖÕÒÏÚÏÑÄÄØÇÓÇÑÇÏ
ÁÔÇÏÙÞßØÄÑÕÏÔÜÔÏÑÄÑÃÔÎÓÇÖÕß
ÓÇàÃÛÇÙßÔÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÔÑÇÏ
ßÒÕÖÕÏÂÙÕßÔÚÕÓÕÔÚÁÒÕÚÎÝÖÒÇÔÎÚÏÑÂÝßÍËÃÇÝ

* Ο δρ Στέφανος Φωτίου
είναι διευθυντής Περιβάλλοντος
και Ανάπτυξης στην Οικονομική
και Κοινωνική Επιτροπή του ΟΗΕ
για την Ασία και τον Ειρηνικό.
Το άρθρο αυτό αποτελεί μετάφραση/
προσαρμογή ενός άρθρου που
πρωτοδημοσιεύθηκε από την Επιτροπή
και είχε συντάκτες τους κ. Στέφανο
Φωτίου και Nicole de Paula.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κυριακή 17 Μαΐου 2020

Πολλές
οι πληγές
του ιού στα
Κατεχόμενα
Τρεις Τ/κ δημοσιογράφοι αναλύουν
στην «Κ» τα νέα κρίσιμα δεδομένα
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Ο «πρωθυπουργός» Ερσίν Τατάρ εμφανίζεται συχνά το τελευταίο διάστημα στα μέσα ενημέρωσης από
όπου επιχειρεί να περάσει το μήνυμα
ότι η πανδημία του κορωνοϊού αποτελεί πλέον παρελθόν για την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Με το σλόγκαν «η ΤΔΒΚ είναι η πρώτη χώρα
που ξεπέρασε την πανδημία», ο κ.
Τατάρ και οι συνεργάτες του όχι
μόνο καλλιεργούν το κλίμα της επιστροφής στην κανονικότητα, αλλά
ταυτόχρονα υποστηρίζουν ότι όλα
τα επιμέρους προβλήματα που προκαλεί ο νέος ιός αντιμετωπίζονται
αποτελεσματικά.
Εντούτοις, οι πληροφορίες που
μας έρχονται από μέλη της τουρκοκυπριακής κοινότητας διαψεύδουν την «πρωθυπουργία». Η τ/κ
κοινότητα όχι μόνο δεν έχει ξεπεράσει την πανδημία, αλλά έχει βυθιστεί μέσα σε νέα αλληλοσυνδεόμενα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα. Τρεις έμπειροι Τ/κ δημοσιογράφοι, απαντώντας σε ερωτήσεις της «Κ», επισημαίνουν τη σοβαρότητα της όλης κατάστασης. Ο
μέχρι πρότινος διευθυντής της τ/κ
εφημερίδας «Κίμπρις», Αλί Μπατουράι, η διευθύντρια του μεγαλύτερου ιδιωτικού τ/κ καναλιού
«Γκεντς Tv», Ναζάρ Ερισκίν, και ο
πρόεδρος της Ένωσης Τ/κ Δημοσιογράφων, Σαμί Όζουσλου, προειδοποιούν ότι η τ/κ κοινότητα βρίσκεται πλέον ενώπιον των πληγών
που έχει ανοίξει η πανδημία.
Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στο κατερχόμενο τμήμα της
Κύπρου, περίπου δύο μήνες μετά
το ξέσπασμα του πρώτου κύματος
της πανδημίας του Covid 19; Απαντώντας στο συγκεκριμένο ερώτημα
οι τρεις έμπειροι Τ/κ δημοσιογράφοι
τονίζουν ότι η διεθνής απομόνωση
της τ/κ κοινότητας έχει εμποδίσει
την εξάπλωση του νέου ιού. Παρόλα
αυτά, το κλίμα έντονου προβλημα-

τισμού για την επόμενη περίοδο
και ειδικότερα, όπως μας αναφέρει
η κ. Ερισκίν, το ζήτημα της αποτελεσματικότητας των τεστ που πραγματοποιούνται στο βόρειο τμήμα
της Κύπρου εξακολουθούν να απασχολούν την κοινότητα. Αξιολογώντας τις αποφάσεις που ελήφθησαν απέναντι στην πανδημία ο κ.
Όζουσλου αναφέρει ότι «Πρώτον,
η Βόρεια Κύπρος ήταν ήδη σε μεγάλο βαθμό απομονωμένη, όταν
αποφασίστηκε να επιβληθεί καραντίνα. Δεύτερον, παράγοντες όπως
ο μικρός πληθυσμός και η απουσία
δημόσιων συγκοινωνιών εμπόδισαν








Το ζήτημα της αποτελεσματικότητας των τεστ
που πραγματοποιούνται
στο βόρειο τμήμα της Κύπρου εξακολουθούν να
απασχολούν την κοινότητα, αναφέρει η κ. Ερισκίν, διευθύντρια του τ/κ
καναλιού «Γκεντς Tv».
την εξάπλωση του ιού. Τρίτον, ελήφθησαν εγκαίρως αποτελεσματικά
μέτρα όπως η απομόνωση και η καραντίνα. Τέταρτον, η κοινότητα
έλαβε υπόψη της τις απόψεις των
εμπειρογνωμόνων, τήρησε την κοινωνική απόσταση, και δεν παραμέλησε τα μέτρα προστασίας».
Σε συμφωνία με τα προαναφερόμενα, ο κ. Μπατουράι προσθέτει
ότι σε μια πρώτη ανάγνωση η αντιμετώπιση του νέου ιού από την
τ/κ ηγεσία υπήρξε επιτυχημένη.
Ωστόσο, ο περιορισμός των κρουσμάτων δεν πρέπει να μας οδηγήσει
σε λανθασμένα συμπεράσματα: «Η
Βόρεια Κύπρος αντιμετωπίζει μια
μεγάλη οικονομική καταστροφή.
Επιχειρήθηκε ένα ελεγχόμενο άνοιγ-

Η τ/κ κοινότητα όχι μόνο δεν έχει ξεπεράσει την πανδημία, αλλά έχει βυθιστεί μέσα σε νέα αλληλοσυνδεόμενα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, τονίζουν

στην «Κ» οι τρεις έμπειροι Τουρκοκύπριοι δημοσιογράφοι, Αλί Μπατουράι, Ναζάρ Ερισκίν και Σαμί Όζουσλου.

Κατάρρευση των τουρκοκυπριακών ΜΜΕ
Εν μέσω πανδημίας και κοινωνικοοικονομικής κατάρρευσης ποια εικό-

να εκπέμπουν τα τ/κ ΜΜΕ; Ο κ. Μπατουράϊ μας επισημαίνει ότι στο σύνολό τους τα τ/κ ΜΜΕ βρίσκονται αντιμέτωπα με τον κίνδυνο της κατάρρευσης. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, από τις 21 ημερήσιες εφημερίδες παρέμειναν «όρθιες» μονάχα 7. Δύο από αυτές διέκοψαν την έκδοση του Σαββατοκύριακου, ενώ εκατοντάδες δημοσιογράφοι και τεχνικοί έχασαν τη δουλειά τους. Όσοι Τ/κ παραμένουν πιστοί στο επάγγελμα της δημοσιογραφίας λαμβάνουν πλέον πολύ χαμηλούς μισθούς. Την
ίδια στιγμή πλήττεται η ποιότητα και η ποικιλία των περιεχομένων των
τ/κ ΜΜΕ. Την ίδια αποθαρρυντική εικόνα παρουσιάζουν τα διαδικτυακά
και άλλου τύπου «νέα» τ/κ ΜΜΕ. Όπως συμπληρώνει ο κ. Όζουσλου τα
τ/κ μέσα βίωναν ήδη μια μεγάλη συστημική κρίση προτού κτυπηθούν
και από τις επιπτώσεις της πανδημίας. Η «κυβέρνηση», η οποία αρχικά
εξαίρεσε τους εργαζόμενους στα ΜΜΕ από τη λήψη του μικρού βοηθήματος των 1500 λιρών (200 ευρώ), εξακολουθεί να μη λαμβάνει τα
απαιτούμενα μέτρα στήριξης. «Η ειρωνεία της όλης κατάστασης είναι
ότι η τ/κ κοινότητα δεν έμαθε για την πανδημία από τα συνδρομητικά
κανάλια και το Netflix», αναφέρει η κ. Ερισκίν, η οποία προσθέτει ότι
παρά την κρίση τα τ/κ ΜΜΕ ήταν αυτά που κράτησαν ενήμερους τους
Τ/κ σε μια από τις πιο κρίσιμες συγκυρίες της σύγχρονης ιστορίας.

μα της οικονομίας, αλλά λόγω αβεβαιότητας οι συναλλαγές και οι εργασίες είναι περιορισμένες και οι
άνθρωποι δεν θέλουν να πληρώσουν
για οτιδήποτε άλλο εκτός από φαγητό. Το βλέμμα είναι στραμμένο
στην Τουρκία, αλλά και από εκεί
χρήματα δεν έρχονται. Ο εγχώριος
δανεισμός τρομάζει την κυβέρνηση,
η οποία δεν λαμβάνει ριζοσπαστικές
αποφάσεις επειδή ακολουθούν οι
προεδρικές εκλογές. Δεν ανοίγει τα
σύνορα επειδή ακόμη υπάρχουν
κρούσματα. Όμως με αυτόν τον
τρόπο ο τουρισμός βυθίζεται σε κρίση, ενώ ανησυχεί και ο πανεπιστημιακός τομέας. Σχεδόν 30 χιλιάδες
φοιτητές έχουν ήδη επιστρέψει στη
χώρα τους. Εν συντομία πολλοί χώ-

ροι εργασίας στη Βόρεια Κύπρο
οδηγούνται σε χρεοκοπία και ακολουθεί ένα τεράστιο κύμα ανεργίας»,
επισημαίνει ο κ. Μπατουράι.

Προβληματισμός
Ο περιορισμένος αριθμός των
τεστ στο βόρειο κομμάτι της Κύπρου
και το «άναρχο», ξαφνικό «άνοιγμα»
της οικονομίας προβληματίζει τους
Τ/κ; Απαντώντας σε αυτό το ερώτημα, ο κ. Μπατουράι επισημαίνει
ότι οι Τ/κ προβληματίζονται για τα
τεστ και την αποτελεσματικότητά
τους. Την ίδια στιγμή, μαζί με το
άνοιγμα της οικονομίας, άρχισαν
να παρατηρούνται φαινόμενα μη
συμμόρφωσης των πολιτών με τους
βασικούς κανόνες προστασίας. Επί-

σης, εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για τα άτομα που εμπίπτουν στην κατηγορία υψηλού
κινδύνου.
Για το ίδιο ζήτημα, η κ. Ερισκίν
τονίζει τα εξής: «Ο αριθμός των τεστ
ήταν πολύ χαμηλός στην αρχή, αλλά
στη συνέχεια έφτασε τους ημερήσιους αριθμούς τεστ στο Νότο. Ωστόσο, εδώ χρησιμοποιούνται τα γρήγορα τεστ, των οποίων η ακρίβεια
συζητείται, καθώς στον υπόλοιπο
κόσμο, χρησιμοποιούνται τα τεστ
PCR. Όταν ακούω λοιπόν τις εκτιμήσεις των εμπειρογνωμόνων, προβληματίζομαι για το ενδεχόμενο να
υπάρχουν περιπτώσεις ασθενών
που δεν έχουν ανιχνευθεί».
Με τα παραπάνω συμφωνεί ο κ.
Όζουσλου, ο οποίος προσθέτει ότι
στη βόρεια Κύπρο η κατάσταση θα
ξεκαθαρίσει όταν ξεκινήσουν να
φτάνουν άνθρωποι από το εξωτερικό. Ο πρόεδρος της Ένωσης Τ/κ
Δημοσιογράφων προσθέτει ότι παρά
το γεγονός ότι το άνοιγμα της οικονομίας επείγει, εντούτοις η τ/κ
πλευρά δεν έλαβε κατά τους τελευταίους δύο μήνες τα απαιτούμενα
μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση μιας πανδημίας, όπως
λ.χ. τη λειτουργία ενός νοσοκομείου
πανδημίας.

Η οικονομική κρίση
Ποιος είναι ο βαθμός της ζημιάς
που έχει προκαλέσει η πανδημία
στον κοινωνικοοικονομικό ιστό της
τ/κ κοινότητας; Ο τέως διευθυντής
της «Κίμπρις» περιγράφει μια αποκαρδιωτική εικόνα. «Την παρούσα
στιγμή η κοινωνία υποφέρει κοινωνικά και οικονομικά. Ο κοινωνικός
αποκλεισμός προκάλεσε ψυχολογικά

προβλήματα. Η ενδοοικογενειακή
βία έλαβε διαστάσεις. Πολλοί άνθρωποι έχουν ήδη προσφύγει στο
κρατικό «Νοσοκομείο Ψυχολογικών
και Νευρολογικών Ασθενειών Μπαρίς» και στο ιδιωτικό νοσοκομείο
«Ροζ Έπαυλη». Υπάρχουν άνθρωποι
που δεν μπορούν καν να ψωνίσουν
φαγητό. Άτομα που έχουν συλληφθεί
με την κατηγορία της κλοπής κατέθεσαν στις ομολογίες τους «απολυθήκαμε, πεινάσαμε και κλέψαμε».
Αυτή η κατάσταση αναμένεται να
επιδεινωθεί την επόμενη περίοδο.
Οι έμποροι λιανικής πώλησης και
οι ιδιοκτήτες καταστημάτων έχουν
ήδη αρχίσει να δηλώνουν ότι δεν
είναι σε θέση να πληρώσουν τους
λογαριασμούς τους».
Αναλύοντας την μεγάλη οικονομική και ψυχολογική κατάρρευση,
ο κ. Όζουσλου υπογραμμίζει τρία
βασικά σημεία. Πρώτον, τόσο ο
πληθυσμός όσο και η οικονομία
των Τ/κ έχει «σμικρυνθεί» κατά
40% - 50% εξαιτίας του αποκλεισμού
της τ/κ κοινότητας από τον υπόλοιπο κόσμο. Δεύτερον, η ζημιά
στον ιδιωτικό τομέα είναι πολύ μεγάλη και σχεδόν ανεπανόρθωτη.
Τρίτον, σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία, η Τουρκία δεν παρέχει υποστήριξη στην τ/κ πλευρά και τέταρτον, η κατρακύλα της τουρκικής
λίρας συνεχίζεται. «Χωρίς τα συσσίτια και τη βοήθεια των δήμων σε
άπορες οικογένειες η κατάσταση
θα ήταν πολύ πιο δύσκολη», συμπληρώνει ο κ. Όζουσλου. Η κ. Ερισκίν προσθέτει ότι η μεγάλη κατάρρευση του τ/κ ιδιωτικού τομέα
θα γίνει πιο αισθητή μετά την επανέναρξη της πληρωμής των δανείων, στα μέσα του καλοκαιριού.

ΑΡΘΡΟ / Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑ
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Λούντβιχ Βιτγκενστάιν (18891951) έγραψε τις τελευταίες
γραμμές της πραγματείας
του «Περί βεβαιότητας» λίγες μέρες
πριν από τον θάνατό του. Το ημιτελές του έργο συνέβαλε σημαντικά
στην κατανόηση των λογικών κανόνων που διέπουν το «παιχνίδι»
της αμφισβήτησης. Η αμφισβήτηση
έχει νόημα όταν ακολουθεί κάποιους κανόνες, όπως η κίνηση ενός
πιονιού στο σκάκι έχει νόημα, όταν
ακολουθεί τους κανόνες του «παιχνιδιού». Γράφει ο Βιτγκενστάιν:
«Το ότι κάτι μοιάζει σε μένα ή σε
όλους να είναι ορθό, δεν σημαίνει
ότι είναι και ορθό. Αυτό που μπορούμε να ρωτήσουμε είναι αν έχει
νόημα να το αμφισβητήσουμε».
Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό
του «παιχνιδιού» της αμφισβήτησης
είναι η ένταξή της στο πλαίσιο της
καθημερινής μας ζωής και συμπεριφοράς, στον πρακτικό μας προσανατολισμό. Ενώ δηλαδή θεωρητικά μοιάζει εφικτό να αμφισβητήσουμε τα πάντα, κάτι τέτοιο πρακτικά στερείται νοήματος. Κι αυτό
γιατί οι πράξεις μας επιβεβαιώνουν
τις πεποιθήσεις μας.
Για να κλονισθούν οι πεποιθήσεις μας πρέπει οι πράξεις μας να
μας οδηγήσουν σε αδιέξοδο. Κάποια
γεγονότα ή κάποιες νέες γνώσεις
και ανακαλύψεις θέτουν εν αμφιβόλω τον τρόπο σκέψης μας, αλλάζουν το βλέμμα μας μέσα από

Αμφισβήτηση και μηδενισμός
μια διαδικασία ατομικής, συλλογικής και θεσμικής προσαρμογής
στα νέα δεδομένα. Οι κοινωνίες
μας αργά αλλά σταθερά μεταρρυθμίζονται, διαφοροποιείται ο «ιστός
των πεποιθήσεών» μας, όπως χαρακτηριστικά γράφει ο Willard van
Orman Quine (1908-2000), ακολουθώντας τον Βιτγκενστάιν. Η αμφισβήτηση είναι αναπόσπαστος κρίκος των βεβαιοτήτων μας. Τα κοινωνικά συστήματα είναι σαν τις
ξύλινες γιαπωνέζικες παγόδες, τις
οποίες, για να τις διατηρήσεις, πρέπει να τους αλλάξεις όλα τα επιμέρους ξύλινα κομμάτια που σαπίζουν
από τον καιρό και τη χρήση. Στο
τέλος μπορείς με την ίδια βεβαιότητα να πεις ότι είναι ακριβώς
ίδιες, όπως πριν από εκατό χρόνια
ή ότι είναι εντελώς καινούργιες,
διαφορετικές.
Σε περιόδους κρίσης, οι πεποιθήσεις μας, οι συνήθεις τρόποι
σκέψης και πράξης μας τίθενται
στη βάσανο των εξωτερικών συνθηκών. Παλαιές ιδέες αποδεικνύονται ξαφνικά επίκαιρες και νέες ιδέες
εισέρχονται στο καθημερινό μας
λεξιλόγιο. Υπό το βάρος των νέων
δεδομένων, αναθεωρούμε πολλά
από αυτά που πιστεύαμε για τον
τρόπο ζωής μας, ιεραρχούμε εκ
νέου τις ατομικές και συλλογικές
μας προτεραιότητες, διαλεγόμαστε
με τον παλιό εαυτό μας και προχωράμε μπροστά. Δυστυχώς, όμως,

μέσα στον γενικό προβληματισμό
στον οποίο επιδίδονται οι κοινωνίες
μας για το μέλλον τους βρίσκουν
έφορο έδαφος μηδενιστικές αντιλήψεις και συμπεριφορές. Παράλληλα με την αναστοχαστική διαδικασία επαναξιολόγησης των αρχών που διέπουν την κοινωνική
μας συνύπαρξη λαμβάνει χώρα και
μια μηδενιστική άρνηση της ίδιας
της συνύπαρξης. Δεν είναι μόνο η
βία και η καταστροφή που χαρακτηρίζουν τον μηδενισμό. Δεν πρέ







Σε περιόδους κρίσης,
οι πεποιθήσεις μας,
οι συνήθεις τρόποι σκέψης και πράξης μας
τίθενται στη βάσανο των
εξωτερικών συνθηκών.
πει να σκεφτεί κανείς ότι η αλλαγή
στον τρόπο σκέψης και στον τρόπο
ζωής των πολύπλοκων ανθρώπινων
κοινωνιών, ειδικά μετά τη βιομηχανική επανάσταση στις μεγάλες
ευρωπαϊκές και αμερικανικές μητροπόλεις, είναι δεδομένη ή ειρηνική. Το εργατικό κίνημα, τα κινήματα των μειονοτήτων άλλαξαν το
θεσμικό μας σύστημα μόνο μέσα
από διαρκή πάλη και αναρίθμητες
θυσίες. Ακόμη και αν η τάση προς

την καταστροφή έχει ως έρεισμα
την οργή και την αγανάκτηση, δεν
θα μπορούσαμε εύκολα να τη χαρακτηρίσουμε μηδενιστική στον
βαθμό που προτάσσει ένα συγκεκριμένο δίκαιο αίτημα. Όταν στις
4 Απριλίου του 1968 δολοφονείται
στο Μέμφις του Τεννεσί ο Μάρτιν
Λούθερ Κινγκ, η είδηση κάνει αμέσως τον γύρο της Αμερικής. Για
εβδομάδες οι αμερικανικές μεγαλουπόλεις παίρνουν φωτιά από τις
εξεγέρσεις στα γκέτο των μαύρων.
Η Αμερική καίγεται από την καταστροφική μανία μιας βασανισμένης
μειονότητας που είδε τον ηγέτη
της άγρια δολοφονημένο από μια
ρατσιστική κοινωνία. Ποιος θα χαρακτήριζε αυτή τη βία μηδενιστική;
Ο μηδενισμός δεν είναι κίνημα
ριζικής αμφισβήτησης των πάντων,
ούτε δίκαιη οργή εναντίον ενός
άδικου κόσμου, όπως λανθασμένα
έχει επικρατήσει να πιστεύεται. Η
αρχή του μηδενισμού δεν είναι
ταυτόσημη με αυτή της αμφισβήτησης. Οι προκείμενες του μηδενισμού τον κατατάσσουν στην
άλλη άκρη του γνωστικού φάσματος, στον τυφλό δογματισμό, στη
μισαλλοδοξία και τον φανατισμό
και κατά συνέπεια στην άρνηση
του άλλου και του διαλόγου με τον
άλλο. Ο μηδενισμός έχει βαθιές ρίζες στην Δυτική μεταφυσική. Ο
Γερμανός φιλόσοφος Φρίντριχ Νίτσε (1844-1900) θεωρεί ότι η θεο-

λογικής προέλευσης ριζική διάσταση ανάμεσα στον κόσμο τούτο και
στον μελλοντικό κόσμο, ανάμεσα
στην επίγεια δυστυχία και την ουράνια ευτυχία είναι η διαρκής πηγή
του μηδενισμού. Η άρνηση του κόσμου τούτου του ατελούς στο όνομα
ενός άλλου κόσμου, ενός ουράνιου
ή επίγειου παραδείσου, αποτελεί
το ιδεολογικό δηλητήριο για ακραίες συμπεριφορές, αφού όσο πιο
γρήγορα καταστραφεί ο ψεύτικος
τούτος κόσμος, τόσο πιο γρήγορα
θα γνωρίσουμε τον αληθινό.
Αρχετυπική μορφή του μηδενισμού υπήρξε ο γνωστικισμός, η
«Γνώση», εναντίον της οποίας πολέμησαν κατά την ύστερη αρχαιότητα τόσο ο νεοπλατωνικός φιλόσοφος Πλωτίνος όσο και ο απόστολος Παύλος. Οι γνωστικοί πίστευαν
ότι οι ίδιοι ήταν οι μόνοι αληθινοί
άνθρωποι, ριγμένοι μέσα σε μια
ψευδαίσθηση. Ήταν δε οι μόνοι πεφωτισμένοι κάτοχοι αυτής της «γνώσης», ότι δηλαδή ο κόσμος στον
οποίο νομίζουμε ότι ζούμε είναι επίπλαστος, κάλπικος, και εκείνοι μόνο
είχαν μέσα τους τη φλόγα του αληθινού. Οι σύγχρονοι «γνωστικοί»
μηδενιστές καταφέρονται κατά της
«εξουσίας», κατά του «συστήματος»
ή κατά του «καπιταλισμού» και μας
καλούν να αρνηθούμε και να καταστρέψουμε με όλα τα μέσα αυτή
την παραίσθηση, την οποία οι φιλήσυχοι και βολεμένοι αστοί ονο-

μάζουν ζωή τους. Οι λέξεις «εξουσία»,
«σύστημα», «καπιταλισμός» και άλλες παρόμοιες δεν έχουν στο στόμα
τους κανένα πραγματικό αντίκρισμα.
Είναι όλες ισοδύναμα του ψεύτικου
και αναυθεντικού κόσμου της γνωστικής θεολογίας. Οι σύγχρονοι «αντιεξουσιαστές» και «αντικαπιταλιστές» είναι, όπως και οι αρχαίοι
γνωστικοί, μυημένοι στην υπέρτατη
αλήθεια ότι μόνο αυτοί και οι ομοϊδεάτες τους είναι «αληθινοί», συνεπώς αδυνατούν να συνδιαλλαχθούν με την υπόλοιπη κοινωνία την
οποία έχουν ήδη δικάσει και καταδικάσει σε αφανισμό.
Όμως, καμία κοινωνία δεν μπορεί να αναιρέσει όλες τις αρχές και
αξίες στις οποίες στηρίζονται οι
νόμοι, οι κανόνες, οι κώδικες και
οι συμπεριφορές των πολιτών της.
Κανένα οργανωμένο πολιτικό σύνολο δεν μπορεί να αυτοδιαλυθεί
ελπίζοντας ότι κάποια μέρα θα βρεθεί ο ιδανικός τρόπος οργάνωσης,
ο αιώνιος, ο αναλλοίωτος, ο αληθινός. Αντίθετα, οι κοινωνίες μας,
για να επιζήσουν, καλούνται να
αμφισβητούν διαρκώς τον εαυτό
τους προς αναζήτηση νέων ισορροπιών σε διαρκώς μεταβαλλόμενες
συνθήκες.

Ο κ. Παναγιώτης Χριστιάς είναι αν. καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου και
εταίρος ερευνητικών κέντρων των Πανεπιστημίων Λωρραίνης και Στρασβούργου.
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Ο ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΗΝ «Κ»

Το νομοσχέδιο των εγγυήσεων
ενισχύει την αυθαιρεσία των τραπεζών
Απίθανο το σενάριο συνεργασίας με άλλα κόμματα στις επικείμενες εκλογές, λέει ο πρόεδρος των Σοσιαλιστών
Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Το θέμα Παπαδάκη
έχει λήξει οριστικά

Διαβουλεύσεις για τον καταρτισμό
του ψηφοδελτίου για τις βουλευτικές εκλογές του 2021 ξεκίνησε
η ΕΔΕΚ, με τον πρόεδρο του κόμματος να εκτιμά στη συνέντευξή
του στην «Κ» πως το ψηφοδέλτιο
θα είναι πολύ πιο ισχυρό από ό,τι
το 2016. Ο ίδιος ξεκαθαρίζει πως
δεν έχει γίνει καμία διαβούλευση
για κοινό ψηφοδέλτιο με άλλο κόμμα του λεγόμενου ενδιάμεσου χώρου και το θεωρεί απίθανο. Μιλάει
επίσης και για το νομοσχέδιο των
κρατικών εγγυήσεων, σημειώνοντας πως ενισχύει την αυθαιρεσία
των τραπεζών. Απαντάει στο αμφιλεγόμενο ζήτημα χορηγίας χλωροκίνης ως μέτρο θεραπείας εναντίον του κορωνοϊού, σημειώνοντας
πως μειώνει τη βαρύτητα των συμπτωμάτων. Αναφέρεται στο πώς η
πανδημία αλλάζει την πολιτική,
τονίζοντας πως η ΕΔΕΚ επί του παρόντος ούτε σε απολύσεις προχώρησε ούτε σε μειώσεις. Θεωρεί λήξαν το κεφάλαιο Δημήτρης Παπαδάκης, αποφεύγοντας να σχολιάσει
τις προεκτάσεις που έχει λάβει το
όλο ζήτημα.
–Ήσασταν από τα πρόσωπα που
στήριξαν τη χορηγία χλωροκίνης
ως μέτρο θεραπείας εναντίον
του κορωνοϊού, ωστόσο πολλοί
είναι εκείνοι που κρούουν τον
κώδωνα του κινδύνου για τις
παρενέργειές του. Τελικά τι
ισχύει;
–Στην ιατρική, όπως και στην
πολιτική, τα πάντα κρίνονται από
το αποτέλεσμα και όχι από τις προθέσεις ή τις διακηρύξεις. Είναι γεγονός ότι στις 17 Μαρτίου για πρώτη φορά δημόσια πρότεινα τη συγκεκριμένη θεραπεία με βάση την
30χρονη και πλέον εμπειρία μου
από τη χρήση του συγκεκριμένου
φαρμάκου, της υδροξυχλωροκίνης.
Η πρόταση ήταν αποτέλεσμα της
επιστημονικής μου γνώσης για τον
τρόπο δράσης του φαρμάκου και
της απουσίας παρενεργειών από
τη χορήγησή του σε δεκάδες ασθενείς μου επί σειρά ετών. Η χορήγηση του φαρμάκου δεν είναι για
πρόληψη, ούτε για θεραπεία της
πάθησης. Μειώνει τη βαρύτητα
των συμπτωμάτων και καθιστά
ηπιότερη τη διαδρομή της. Ο ασθενής αναρρώνει γρηγορότερα και
αποφεύγεται η διασωλήνωσή του
στον αναπνευστήρα. Από την εφαρμογή της θεραπείας μπορεί να έχεις
κέρδος χωρίς να έχεις ζημιά. Η προσεκτική ανάλυση των αποτελεσμάτων που δίνει στη δημοσιότητα η
επιδημιολογική ομάδα, εύκολα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι μετά την
έναρξη χορήγησης της θεραπείας
υπήρξε μηδενισμός της διασωλήνωσης ασθενών και σημαντική μείωση της θνησιμότητας. Μπορώ να
δικαιολογήσω τις ανησυχίες που
εκφράστηκαν. Το κάθε φάρμακο
έχει τις παρενέργειές του, ειδικά
όταν χορηγείται σε ασθενείς με
βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό ή σε
μεγάλες δόσεις. Γι’ αυτό και η κλινική εμπειρία είναι σημαντικός
παράγοντας για τη σωστή διαχείριση της κάθε περίπτωσης με στόχο
το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα
και αποφυγής των παρενεργειών.
Άλλο η θεωρητική κατάρτιση και
άλλο η πρακτική εμπειρία. Η εφαρμογή της θεραπείας σε χώρες ψηλού
ιατρικού επιπέδου εκτιμώ ότι συνέβαλε σημαντικά στην υιοθέτησή
της και στην Κύπρο.
–Στην Ευρώπη διεξάγεται μία
συζήτηση μεταξύ δανεισμού και
στήριξης. Η ίδια συζήτηση μεταφέρεται τις τελευταίες βδομάδες και στην Κύπρο. Η αγορά
πιέζει για ρευστότητα. Ποια είναι
η θέση της ΕΔΕΚ για το νομοσχέδιο που κατατέθηκε για τις

–Αυτό που απασχόλησε ιδιαίτερα την επικαιρότητα πριν από την πανδημία ήταν
η απόφασή σας να αποβάλετε τον ευρωβουλευτή της ΕΔΕΚ Δημήτρη Παπαδάκη
από το κόμμα. Η πρόσφατη έρευνα της
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης
Απάτης (OLAF), η οποία καταγγέλλει ευρωβουλευτές ότι παραβίασαν τους κανόνες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μεταφέροντας μέρος του μισθού τους στα ταμεία
των κομμάτων, δεν δικαιώνει τον κ. Παπαδάκη;

–Για την ΕΔΕΚ τα ζητήματα που έχουν
σχέση με τον τέως ευρωβουλευτή του
κόμματος, όπως πολλές φορές δημόσια ανακοινώσαμε, είναι καθαρά εσωκομματική υπόθεση και έχουν λήξει
οριστικά. Μετά τη διαγραφή του για
αντικομματική συμπεριφορά, με ομόφωνη απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ενημερώθηκαν τα αρμόδια
όργανα του Ευρωκοινοβουλίου. Ως εκ
τούτου δεν υπάρχει κανένας λόγος
δημόσιας τοποθέτησης.

–Η εικόνα πάντως ενός κόμματος να σύρεται στο ΤΑΕ και να προχωράει σε μηνύσεις, για πολλούς ενισχύει την απαξίωση
του κόσμου στο πολιτικό σύστημα…

–Ουδέν σχόλιο.

Σταθερός στόχος παραμένει η ενίσχυση των εκλογικών της ποσοστών, ώστε να τερματισθεί οριστικά η επι-

χειρούμενη από διάφορες κατευθύνσεις απαξίωση του κόμματος και ταυτόχρονα να ενισχυθεί η πολιτική της
παρέμβαση, λέει στη συνέντευξή του στην «Κ» ο Μαρίνος Σιζόπουλος.
κρατικές εγγυήσεις και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων;
–Η θέση της ΕΔΕΚ κλίνει περισσότερο προς την κρατική στήριξη
παρά προς τον δανεισμό. Αυτή
είναι και η ομόφωνη θέση του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος,
το οποίο το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει συνεχείς συζητήσεις
για τις προτάσεις που ως Σοσιαλιστές πρέπει να υιοθετήσουμε για
την αντιμετώπιση της πανδημίας
και τη στήριξη των πολιτών μέσα
σε ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Το
νομοσχέδιο της κυβέρνησης για
την παραχώρηση κρατικής εγγύησης στις τράπεζες για παραχώρηση
δανείων περιλαμβάνει πρόνοιες,
οι οποίες στην ουσία ενισχύουν
την αδιαφάνεια και την αυθαιρεσία
των τραπεζιτών σε βάρος των δανειοληπτών. Σύμφωνα με το προσχέδιο του νομοσχεδίου οι τράπεζες
θα έχουν το δικαίωμα: α) Να αποφασίζουν σε ποιους δανειολήπτες
θα παραχωρούν δάνειο με υποθήκη
ακινήτου και σε ποιους θα το παραχωρούν χωρίς υποθήκη ακινήτου, β) να πωλούν το δάνειο σε
Εταιρίες Εξαγοράς Πιστώσεων χωρίς τη συγκατάθεση του δανειολήπτη και γ) να προχωρούν σε διαδικασία εκποίησης του ενυπόθηκου
ακινήτου σε περίπτωση που το δά-

νειο θα καταστεί Μη Εξυπηρετούμενο. Ένα κράτος, που θέλει πραγματικά να βοηθήσει την επανεκκίνηση της οικονομίας και μάλιστα
με εγγυήσεις που προέρχονται από
τα χρήματα του φορολογούμενου
πολίτη, μειώνει όσο το δυνατό τους
κινδύνους σε βάρος των δανειοληπτών, δεδομένου ότι αυτά τα δάνεια
θα αξιοποιηθούν για να μην αυξηθεί
η ανεργία και να κινηθεί η οικονομία ώστε να αυξηθούν τα κρατικά

Το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για την παραχώρηση κρατικής εγγύησης στις τράπεζες
για παραχώρηση δανείων περιλαμβάνει πρόνοιες, οι οποίες στην ουσία
ενισχύουν την αδιαφάνεια και την αυθαιρεσία
των τραπεζιτών σε βάρος
των δανειοληπτών.

–Αυτό που λέγεται είναι ότι η αποβολή
του κ. Παπαδάκη αφορούσε καθαρά πολιτικά κίνητρα με στόχο την πολιτική του
εξόντωση, καθώς θεωρείται εσωκομματικός αντίπαλός σας. Πώς απαντάτε;

–Ουδέν σχόλιο.

έσοδα. Το κράτος θα μπορούσε να
εγγυηθεί το 100% των παραχωρούμενων δανείων και τα ακίνητα να
υποθηκευτούν στο κράτος και όχι
στις τράπεζες.
–Σύμφωνα με το κομματικό ρεπορτάζ, η ΕΔΕΚ είχε ξεκινήσει
από νωρίς τον καταρτισμό του
ψηφοδελτίου της για τις βουλευτικές εκλογές του 2021. Ανατρέπονται οι σχεδιασμοί λόγω
της πανδημίας ή συνεχίζετε κανονικά;
–Η διαδικασία καταρτισμού των
ψηφοδελτίων βρίσκεται σε προκαταρκτικό στάδιο. Αυτή την περίοδο
γίνονται «σχέδια επί χάρτου» και
αναπτύσσεται ένα είδος παραγωγικού προβληματισμού, δεδομένου
ότι τα ψηφοδέλτια αποτελούν ουσιαστικό συστατικό στοιχείο των
εκλογών. Οι πρώτες εκτιμήσεις
απότοκες άτυπων βολιδοσκοπήσεων, οδηγούν στο συμπέρασμα
ότι θα είναι πιο ισχυρά σε σχέση
με τα αντίστοιχα των βουλευτικών
εκλογών του 2016.
–Υπάρχει το ενδεχόμενο συνεργασίας με άλλα κόμματα του ενδιάμεσου χώρου κάτω από ένα
κοινό ψηφοδέλτιο στις επικείμενες εκλογές;
–Είναι κάτι που μέχρι στιγμής

δεν έχει συζητηθεί. Εκ πρώτης όψεως το βλέπω σχετικά απίθανο. Εάν
και εφόσον προκύψει θα εξεταστεί,
όπως και στο παρελθόν, από τα
συλλογικά όργανα του κόμματος
για να λάβουν τις αποφάσεις τους.
–Το 2016, είχατε δώσει έμφαση
ως ΕΔΕΚ στην ενδυνάμωση του
ενδιάμεσου χώρου, υποστηρίζοντας μία πιο σκληρή γραμμή
στο Κυπριακό από τα δύο μεγάλα
κόμματα. Αυτή τη φορά ποιο θα
είναι το διακύβευμα των εκλογών;
–Η κάθε εκλογική διαδικασία
έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά,
τα οποία επιβάλλουν και διαφορετική τακτική. Άλλες οι συνθήκες
του 2016, άλλες οι σημερινές και
ίσως εντελώς διαφορετικές το 2021.
Η υιοθέτηση τότε της συγκεκριμένης γραμμής στο Κυπριακό δικαιώθηκε από τις εξελίξεις. Η ΕΔΕΚ
σήμερα είναι ίσως το πλέον πολυθεματικό κόμμα, με θέσεις και έγκαιρες παρεμβάσεις για το σύνολο
των θεμάτων που απασχολούν την
κοινωνία. Πολιτεύεται με σύνεση,
μετριοπάθεια, μακριά από σκοπιμότητες και λαϊκισμό. Σταθερός,
όμως, στόχος παραμένει η ενίσχυση
των εκλογικών της ποσοστών, ώστε
να τερματιστεί οριστικά η επιχειρούμενη από διάφορες κατευθύνσεις απαξίωση του κόμματος και

Ούτε μειώσεις ούτε απολύσεις στην ΕΔΕΚ
–Κάποια κόμματα έχουν προχωρήσει σε μειώσεις μισθών
για το έμμισθο προσωπικό,
υπήρξαν ακόμη και απολύσεις,
εξαιτίας της πανδημίας. Στην
ΕΔΕΚ ποιος είναι ο εσωτερικός
σχεδιασμός; Υπάρχει πλάνο
μείωσης μισθών ή και απολύσεων;
–Στην ΕΔΕΚ δεν υπήρξαν απολύσεις, ούτε και μείωση μισθών
ένεκα της πανδημίας. Αντίθετα
λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών
που προέκυψαν υπάλληλοι που
απασχολήθηκαν πέραν του καθορισμένου ωραρίου εργασίας τους

για να καλύψουν έκτακτες ανάγκες
τούς παραχωρήθηκε ειδικό επίδομα. Εξάλλου, τα γραφεία του
κόμματος, προτού ακόμα η κυβέρνηση εξαγγείλει τα περιοριστικά
μέτρα, αποφασίστηκε να λειτουργούν σε συνθήκες ασφάλειας και
το έμμισθο προσωπικό εξυπηρέτησε δεκάδες μέλη και φίλους του
κόμματος που χρειάζονταν βοήθεια, γιατί ήταν συνταξιούχοι ή
ανήκαν στις ευπαθείς ομάδες. Τα
τελευταία χρόνια μετά τη βελτίωση
της οικονομικής κατάστασης του
κόμματος το προσωπικό πέραν
των αυξήσεων που έλαβε στους
μισθούς του, απολαμβάνει και άλ-

λων ωφελημάτων που δεν είχε στο
παρελθόν. Επί του παρόντος δεν
υπάρχει πλάνο απολύσεων ούτε
και μείωσης μισθών.
–Η πανδημία εκτιμάται πως
θα αλλάξει άρδην και το πολιτεύειν. Ήδη μπαίνουμε σε μία
περίοδο προεκλογικής εκστρατείας για τις βουλευτικές εκλογές του 2021. Με ποιο τρόπο
η ΕΔΕΚ θα προσεγγίσει τον κόσμο της δεδομένου ότι οι παραδοσιακοί τρόποι εκστρατείας
των μαζικών συνελεύσεων και
το από πόρτα σε πόρτα δεν ενδείκνυνται;

–Είναι γεγονός ότι η πανδημία
μάς υποχρεώνει σε αναπροσαρμογή των σχεδιασμών που υπήρχαν.
Ήδη ματαιώθηκαν αρκετές
δραστηριότητες που ήταν προγραμματισμένες μεταξύ των οποίων και η Παγκύπρια Οργανωτική
Συνδιάσκεψη. Οι ομάδες εργασίας
ετοιμάζουν νέα σχέδια δράσης,
τα οποία θα είναι έτοιμα μέχρι
το τέλος Ιουνίου για να εγκριθούν
από τα συλλογικά όργανα του
κόμματος. Φυσικά, όλα θα εξαρτηθούν από την πορεία της πανδημίας και τις συνθήκες που θα
διαμορφωθούν.

ταυτόχρονα να ενισχυθεί η πολιτική
της παρέμβαση.
–Το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών του 2016 οδήγησε
στον συνασπισμό των δυνάμεων
του Κέντρου, τόσο εντός Βουλής
όσο και στις προεδρικές εκλογές,
που ακολούθησαν το 2018. Να
αναμένουμε ότι στόχος είναι η
συνεργασία του Ενδιάμεσου θα
συνεχίσει και τη νέα πενταετία;
–Η ΕΔΕΚ ήταν και εξακολουθεί
να είναι υπέρμαχος της συνεργασίας κομμάτων και οργανώσεων
που πολιτικά τοποθετούνται στον
λεγόμενο ενδιάμεσο χώρο. Στο παρελθόν ανέλαβε αρκετές πρωτοβουλίες χωρίς αποτέλεσμα. Αυτό
δεν της αποστερεί το δικαίωμα,
όταν και εφόσον κρίνει ότι οι συνθήκες είναι κατάλληλες, να αναλάβει και πάλι πρωτοβουλίες περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας. Είναι εγχείρημα με αρκετές
δυσκολίες. Όταν, όμως, υπάρχει
καλή θέληση, ειλικρίνεια προθέσεων και πραγματική επιθυμία οι
δυσκολίες μπορούν να ξεπεραστούν
και να υπάρξει θετική κατάληξη.

Eκτη έδρα και ακροδεξιά

–Η συνεργασία του ενδιάμεσου
χώρου κατά τις προεδρικές εκλογές του 2018 δεν κατάφερε να
πείσει την πλειοψηφία του κόσμου. Πού οφείλεται; Στον υποψήφιο; Δύο χρόνια μετά τις εκλογές αναθεωρείτε την τότε κίνησή
σας; Είναι ίσως μονόδρομος η
συνεργασία με ένα από τα δύο
μεγάλα κόμματα;
–Μια εκλογική αποτυχία συνήθως δεν οφείλεται σε έναν και μόνο
λόγο. Η ανασκόπηση και ο σχολιασμός των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών του 2018, σήμερα,
δύο χρόνια μετά, είναι και άκαιρος
και αντιπαραγωγικός. Η ανάλυση
είναι χρήσιμη για το μέλλον, ώστε
λάθη που έγιναν να αποφευχθούν
ή θετικές δράσεις που επιβεβαιώθηκαν να ενισχυθούν. Για την ΕΔΕΚ
μια συνεργασία δεν μπορεί να είναι
ευκαιριακή, απλώς για τη «νομή της
εξουσίας» και την αποκόμιση κομματικών κερδών από αυτή. Πρέπει
να είναι ουσιαστική, να στηρίζεται
σε αρχές, σε συγκλίσεις θέσεων επί
πολιτικών θεμάτων μείζονος σημασίας, όπως το Κυπριακό, το οποίο
είναι το κορυφαίο πολιτικό ζήτημα
που απασχολεί τον λαό μας. Δεν
μπορεί οι όποιες διαφορετικές απόψεις και μάλιστα επί της ουσίας του
να αγνοηθούν για χάρη της εξουσίας.
Οι συνεργασίες σκοπιμότητας είναι
ένας από τους λόγους που οι πολίτες
απαξιώνουν τα κόμματα και την
πολιτική.
–Στις ευρωεκλογές, η ΕΔΕΚ είχε
διατηρήσει την 6η έδρα, δίδοντας
ιδιαίτερη έμφαση στο μέτωπο
κατά της ακροδεξιάς. Έκτοτε,
όμως, ως κόμμα δεν δείξατε την
ίδια συνέπεια απέναντι στην καταπολέμηση της ακροδεξιάς (δημοτικές εκλογές Αμμοχώστου,
με υποψήφιο βουλευτή του
ΕΛΑΜ η ΕΔΕΚ είχε επιλέξει την
κατά συνείδηση ψήφο).
–Το ένα δεν έχει καμία σχέση
με το άλλο. Η ψήφος κατά συνείδηση ήταν αποτέλεσμα της συμπεριφοράς κάποιων εν δυνάμει συνεργατών, που ουσιαστικά δεν τήρησαν όσα αρχικά είχαν συμφωνηθεί. Θα το επαναλάβω για ακόμη
μία φορά. Η ΕΔΕΚ συζητάει συμμετοχή σε συνεργασία όταν υπάρχει ουσιαστική σύγκλιση επί συγκεκριμένων θέσεων σχετικών με
το πεδίο της συνεργασίας, αλληλοσεβασμός, ειλικρίνεια προθέσεων, ώστε η συνεργασία να είναι
εποικοδομητική. Δεν διεκδικούμε
ισότητα, αλλά ισοτιμία. Την ίδια,
όμως, στιγμή δεν πρόκειται να αποδεχθούμε η ΕΔΕΚ να είναι ούτε ουραγός, ούτε να βρίσκεται κάτω από
άμεσο ή έμμεσο εκβιασμό.
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Εντείνεται συνεχώς
η ελληνοτουρκική
κόντρα στην περιοχή
Για αντιτουρκική συμμαχία μιλάει η Άγκυρα, κατηγορώντας
ΗΑΕ, Σαουδική Αραβία, Αίγυπτο, Γαλλία, Ελλάδα και Κύπρο
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Εν μέσω της πανδημίας και ενώ η
προσοχή της ανθρωπότητας είναι
στραμμένη στο εγχείρημα της αποτελεσματικής αντιμετώπισης του
κορωνοϊού, ο αρχισυντάκτης της
τουρκικής φιλοκυβερνητικής εφημερίδας «Γενί Σαφάκ», Ιμπραχίμ
Καράγκιουλ, έφερε στο προσκήνιο
το ενδεχόμενο της επίθεσης της
Τουρκίας στα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα (ΗΑΕ). Σύμφωνα με τον
κ. Καράγκιουλ, εφόσον τα ΗΕΑ σε
συνεργασία με διάφορες χώρες επιχειρούν να πλήξουν τα τουρκικά
συμφέροντα σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο, τότε η Τουρκία
θα πρέπει να σκεφθεί σοβαρά το
ενδεχόμενο μιας επίθεσης κατά
των συμφερόντων των ΗΑΕ, ακόμη
και στην ίδια την εθνική επικράτεια
των Εμιράτων.
Με το σύνθημα «πρέπει να χτυπηθούν τα ΗΑΕ στο σπίτι τους και
όχι στη Λιβύη», ο κ. Καράγκιουλ
πρότεινε να συμπεριληφθεί ο αρχηγός του κράτους των ΗΑΕ στη
λίστα των τρομοκρατών. Την επίμαχη ανάρτηση Καράγκιουλ στο
twitter ακολούθησε ανακοινωθέν
του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, διά του οποίου απαιτείτο
από τα ΗΑΕ «να τερματίσουν τις
εχθρικές ενέργειες κατά της Τουρκίας». Τούρκοι αναλυτές αποδίδουν
ιδιαίτερο βάρος στα σχετικά μηνύματα της Άγκυρας και ειδικότερα
στον διπλωματικό ανταγωνισμό
που κορυφώνεται σε ολόκληρη την
Ανατολική Μεσόγειο. Στο επίκεντρο
αυτής της «αναμέτρησης» βρίσκον-








Το Ισραήλ απείχε από το
πρόσφατο κοινό ανακοινωθέν των «αντίπαλων
χωρών» κατά της Τουρκίας και μέσω twitter
έστειλε στην τουρκική
κοινωνία μηνύματα φιλίας, που από κύκλους
στην Άγκυρα ερμηνεύθηκαν ως προπομπός της
αναθέρμανσης των ισραηλοτουρκικών σχέσεων.
ται, σύμφωνα με την Άγκυρα, η
Ελλάδα και η Κύπρος οι οποίες,
επιχειρούν να πλήξουν τα τουρκικά
συμφέροντα σε συνεργασία με τις
«αντίπαλες χώρες» από την Ευρώπη
και την ευρύτερη περιοχή. Σε αυτή
τη συγκυρία, οι πρόσφατες διπλωματικές κινήσεις της Ελλάδας και
της Κύπρου στη Δαμασκό εντείνουν
τον εν λόγω προβληματισμό της
τουρκικής πλευράς.

Η απάντηση

Η είδηση της επιστροφής των
διπλωματικών αποστολών Ελλάδας
και Κύπρου στην πρωτεύουσα της
Συρίας, κατά την Άγκυρα, ενισχύει
την άποψή της ότι στην περιοχή
της Ανατ. Μεσογείου δρα μια «αντιτουρκική» συμμαχία, στην οποία
συμπράττουν χώρες όπως τα ΗΑΕ,
η Σαουδική Αραβία, η Αίγυπτος, η
Γαλλία, η Ελλάδα, και η Κύπρος.

Συμμαχία που επιχειρεί να παρεμποδίσει τα βήματα που πραγματοποιεί τελευταία η Τουρκία σε διάφορα μέτωπα της ευρύτερης περιοχής. Συγκεκριμένα, αναφέρεται
σε πληροφορίες στον ελληνικό Τύπο σύμφωνα με τις οποίες το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας με
ανακοίνωσή του έχει ορίσει ως ειδική απεσταλμένη για θέματα Συρίας την κ. Τασία Αθανασίου, η
οποία είχε υπηρετήσει ως πρέσβειρα της Ελλάδας στη Δαμασκό από
το 2009 μέχρι και την ανάκλησή
της το 2012.
Σύμφωνα με σχετικό ανακοινωθέν του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, στις αρμοδιότητες της κ.
Αθανασίου στη Δαμασκό, «θα περιλαμβάνονται επαφές αναφορικά
με τις διεθνείς πτυχές του Συριακού
και τις συναφείς ανθρωπιστικές
δράσεις, καθώς και ο συντονισμός
ενεργειών ενόψει των διαμορφούμενων προσπαθειών ανοικοδόμησης της Συρίας».
Όπως αναφέρει ο ελληνικός Τύπος η κίνηση της Ελλάδας συνδέεται με την προσπάθεια της ελληνικής διπλωματίας να δημιουργήσει
«ένα ανάχωμα» απέναντι στην
τουρκική προκλητικότητα, ενεργοποιώντας την υποστήριξη παλαιών και νέων συμμάχων. Λίγο
μετά το άκουσμα της είδησης της
επιστροφής της Ελληνίδας πρέσβειρας στη Δαμασκό ακολούθησε
η πληροφορία ότι και η Κυπριακή
Δημοκρατία αποφασίζει να προχωρήσει προς αποκατάσταση των
διπλωματικών της σχέσεων με την
Αραβική Δημοκρατία της Συρίας,

Στο επίκεντρο της «αναμέτρησης» βρίσκονται, σύμφωνα με την Άγκυρα, η Ελλάδα και η Κύπρος, που επιχειρούν να

πλήξουν τα τουρκικά συμφέροντα σε συνεργασία με τις «αντίπαλες χώρες» από την Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή.
με τον ΥΠΕΞ Νίκο Χριστοδουλίδη
να προβαίνει σε σχετική ανακοίνωση. Απόφαση που λήφθηκε βάσει
του σκεπτικού ότι η Συρία έχει επιδείξει θετική στάση στα τεκταινόμενα στην ευρύτερη περιοχή, καθώς πρόσφατα προσέφυγε στον
ΟΗΕ, ζητώντας να μην επικυρωθεί
η συμφωνία Λιβύης-Τουρκίας. Ταυτόχρονα, ιδιαίτερη βαρύτητα στην
απόφαση της Λευκωσίας έχει η
στάση της Τουρκίας να παρεμβαίνει
στο εσωτερικό ξένων χωρών, όπως
η Συρία και η Λιβύη αλλά και να
εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό
προς όφελός της.

Σε αναζήτηση συμμάχων

Όπως γίνεται κατανοητό, στην
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου,
όπου συνεχίζονται αιματηροί εμφύλιοι πόλεμοι και το κοινωνικοπολιτικό και διπλωματικό πεδίο
μοιάζει με κινούμενη άμμο, Αθήνα
και Λευκωσία διεκδικούν θέση
έναντι της Άγκυρας, στις εξελίξεις
που αναδύονται στην μετά την κορωνοϊό εποχή. Πιο συγκεκριμένα,
η επιστροφή των Ελλήνων και Κύπριων διπλωματών στην Δαμασκό
συμπίπτει με τη νέα φάση εμφύλιας
σύρραξης στη Συρία όπου η Τουρκία τρέχει να προλάβει τις εξελίξεις
στα τρία μέτωπα, του Ιντλίμπ, των

περιοχών που τελούν υπό την κατοχή της στο βόρειο κομμάτι της
Συρίας, και του νοτιοανατολικού
κομματιού της χώρας που ελέγχουν
οι κουρδικές και συμμαχικές δυνάμεις. Την ίδια στιγμή, η νέα κίνηση Αθήνας και Λευκωσίας έρχεται λίγους μήνες μετά την υπογραφή του επίμαχου «συμφώνου»
Τουρκίας-διεθνώς αναγνωρισμένης
κυβέρνησης της Λιβύης για τον
καθορισμό του συνόρου που χωρίζει τις θαλάσσιες περιοχές που
διεκδικούν οι δύο χώρες στην Ανατ.
Μεσόγειο.
Όπως είναι γνωστό, η Τουρκία
εμπλέκεται αυτή την περίοδο ενεργά στην εμφύλια σύρραξη της Λιβύης, παρέχοντας έμψυχη υποστήριξη στις δυνάμεις της Τρίπολης,
οι οποίες σημειώνουν πρόοδο στα
βορειοδυτικά, στην πρωτεύουσα
και σε στρατηγικής σημασίας στόχους. Σε αυτήν την αναμέτρηση,
η Ελλάδα βρίσκεται στο πλευρό
των δυνάμεων του Χαλίφα Μπιν
Χαφτάρ, ο οποίος πρόσφατα ανακοίνωσε ότι παίρνει τη διοίκηση
της χώρας στα χέρια του. Ο ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός στην
Ανατολική Μεσόγειο περιπλέκεται
ακόμη περισσότερο λόγω της εμπλοκής τρίτων παραγόντων, όπως
Ισραήλ, Ιράν και Ρωσία, στη μεγάλη

διπλωματική διαμάχη. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το Ισραήλ απείχε από το πρόσφατο κοινό
ανακοινωθέν των χωρών της περιοχής που στρεφόταν κατά της
Τουρκίας και μέσω twitter έστειλε
στην τουρκική κοινωνία μηνύματα
φιλίας, τα οποία από ορισμένους
κύκλους της Άγκυρας ερμηνεύθηκαν ως προπομπός της αναθέρμανσης των ισραηλο-τουρκικών σχέσεων. Όλα αυτά συνέβησαν, σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, την
ίδια στιγμή που η Τουρκία προτίθεται να αναπτύξει ειδικές δυνάμεις
στη λιβυκή πρωτεύουσα και ο αρχηγός των τουρκικών Μυστικών
Υπηρεσιών, Χακάν Φιντάν, επισκέφθηκε την Τρίπολη. Στην Άγκυρα πολιτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι σε αντίθεση με τις υπόλοιπες χώρες που απαρτίζουν το
«αντιτουρκικό» μέτωπο, το Ισραήλ
εξακολουθεί να έχει κοινά συμφέροντα με την Τουρκία στο ζήτημα
της αντιμετώπισης του ιρανικού
παράγοντα σε Ιράκ, Συρία, και Λίβανο. Το εν λόγω ζήτημα έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον και της
ρωσικής διπλωματίας η οποία κινεί
τα νήματα στο στρατιωτικό και διπλωματικό προσκήνιο της Συρίας,
κατά τη νέα φάση της εμφύλιας
σύρραξης.
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ε βάση την τελευταία έκθεση του Διεθνούς Ινστιτούτου Ερευνών για την
Ειρήνη της Στοκχόλμης (SIPRI), η
οποία δημοσιεύτηκε στις 27 Απρ.
2020, οι στρατιωτικές δαπάνες της
Τουρκίας, για το 2019, ανήλθαν
στα $ 20,4 δισ., αυξανόμενες κατά
5,8 % από τις αντίστοιχες του 2018,
κατατάσσοντάς την στη 16η θέση
παγκοσμίως. Αυτό, σε ό,τι αφορά
στην Τουρκία και προκειμένου να
έχουμε και μία ευρύτερη εικόνα,
οι δαπάνες παγκοσμίως το 2019,
ανήλθαν στα $ 1,9 τρισ. με τις ΗΠΑ,
την Κίνα, την Ινδία, τη Ρωσία και
τη Σαουδική Αραβία, να φιγουράρουν στις 5 πρώτες θέσεις, ένα δεδομένο που μας οδηγεί σε γεωπολιτικά συμπεράσματα όχι μόνο γι’
αυτές αλλά και για την Τουρκία.
Ένα άλλο δεδομένο που αφορά
στην Τουρκία είναι αυτό της οικονομίας της και ειδικότερα της κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει
ένεκα της πανδημίας. Οι οικονομικές ανισορροπίες που υπήρχαν,
ως απότοκο του 2018 και των λανθασμένων οικονομικών επιλογών,
φαίνεται ότι έχουν μεγαλώσει και
το μέλλον της τουρκικής λίρας, η
οποία βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση, φαίνεται δυσοίωνο. Αυτό βέβαια, ισχύει για όλα τα κράτη, σε
άλλα λιγότερο, σε άλλα περισσότερο.
Ένα τρίτο δεδομένο, του οποίου
η αντοχή στον χρόνο δοκιμάζεται
και εξαρτάται από τις επιλογές του
ίδιου του Ερντογάν, είναι η εθνικιστική του ατζέντα και το όραμα
της αναβίωσης της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας, συγκυρία της οποίας υπήρξε η «Αραβική Άνοιξη». Οι
επιλογές του βέβαια θα φανούν
σύντομα από τις αποφάσεις που
θα πάρει, εξερχόμενη η χώρα του
από την πανδημία, η οποία –ειρή-

Τουρκία και Ερντογάν δεδομένα και διλήμματα







Τα διλήμματα του Τούρκου προέδρου επεκτείνονται και στα μέτωπα
που έχει ανοίξει και κυρίως σε αυτό της Συρίας
και εναντίον της Ε.Ε. με
το μεταναστευτικό να
πρωταγωνιστεί.
σθω εν παρόδω– ως συγκυρία εκτιμώ ότι τον έχει βολέψει αρκετά.
Από τη μία τον βοήθησε να σπρώξει
τα σοβαρά προβλήματα για τη «μετά
εποχή» και από την άλλη του έδωσε
τη δυνατότητα, με το πρόσχημα
της «προστασίας» του πληθυσμού,
να επαναφέρει δυναμικότερα, το
σκληρό σύστημα διακυβέρνησης
και ελέγχου με την κατάργηση
ελευθεριών που είχε «εγκαινιάσει»
αμέσως μετά τις 15 Ιουλίου 2016.
Του δόθηκε, επίσης, η ευκαιρία για
προβολή ήπιας ισχύος μέσω αποστολής ιατροφαρμακευτικής βοήθειας σε 57 κράτη, προβάλλοντας
αλτρουισμό, προσδοκώντας βέβαια
κάποια ανταλλάγματα στο μέλλον.
Αξίζει, πραγματικά, να αναλύσει
κάποιος τη γεμάτη υποκρισία και
γλοιοδέστατες φιλοφρονήσεις επιστολή του Ερντογάν προς την Ε.Ε.,
με την ευκαιρία της Ημέρας της
Ευρώπης όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται και σ’ αυτό το γεγονός.
Μέσα στο ίδιο πλαίσιο της συγκυρίας αυτής και στην απουσία όλων
των αποτρεπτικών παραγόντων,
του δόθηκε και η ευκαιρία για προβολή ισχύος στα μέτωπα ενδιαφέροντός του (Αιγαίο, Αν. Μεσόγειος,
Κύπρος, Συρία, Λιβύη).
Πηγαίνοντας δε κόντρα σε όλες
τις τάσεις που ανέπτυξαν όλες οι

Ο πρόεδρος Τραμπ με την πρόεδρο της Lockheed Martin Marillyn Hewson και
τον αρχιπιλότο δοκιμαστή Alan Norman μπροστά από ένα F-35, μετά την ανακοίνωση αναστολής της συμμετοχής της Τουρκίας στο πρόγραμμα παραγωγής
του μαχητικού. Τώρα ένα ερωτηματικό εγείρεται μετά από τις δηλώσεις, σύμφωνα με το Reuters, του διευθυντή της τουρκικής Αμυντικής Βιομηχανίας
Ismail Demir, στις 8 Μαΐου, ότι η Τουρκία συνεχίζει να παράγει και παραδίδει
εξαρτήματα για το F-35 και οι ΗΠΑ εξακολουθούν να τα παραλαμβάνουν, κάτι
που δεν έχει διαψευσθεί μέχρι στιγμής.
εταιρείες κολοσσοί στον ενεργειακό
τομέα, που αφορούσαν στην αναστολή των εργασιών τους, η Τουρκία έχει εντατικοποιήσει τις δραστηριότητές της. Στο πρόγραμμά
της για εξερεύνηση και γεώτρηση
φυσικού αερίου, έχει συμπεριλάβει
και τη Μαύρη Θάλασσα με το γεωτρύπανο «Φατίχ», ενώ το «Γιαβούζ» και το «Κανουνί» θα συνεχίσουν το έργο τους στην Ανατολική Μεσόγειο και στην κυπριακή
ΑΟΖ, ανενόχλητα. Και ενώ η ζήτηση

πετρελαίου και φυσικού αερίου
έχει μειωθεί ένεκα της πανδημίας,
η πεποίθηση της τουρκικής κυβέρνησης είναι ότι η χώρα θα εξέλθει
από την κρίση σε καλύτερη θέση
από τις άλλες.
Τα πράγματα, όμως, για τον Ερντογάν είναι περισσότερο πολύπλοκα, αν κάποιος κάνει μια προσεχτική ανάγνωση των διλημμάτων
που έχει να αντιμετωπίσει. Οι σχέσεις του με τη Ρωσία αλλάζουν συνεχώς και ανάλογα με τις ενέργειές

του στη Λιβύη και κυρίως στη Συρία. Τα προβλήματα που έχουν προκύψει με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, λόγω της αγοράς του αντιβαλλιστικού
συστήματος S-400 είναι μεγάλα
και δυσεπίλυτα καθότι υπάρχει το
ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων
εκατέρωθεν, σχετικά με την ενεργοποίησή του ή όχι.
Εδώ, η πανδημία του στάθηκε
σύμμαχος και πήρε μια παράταση
που προσπάθησε να την εκμεταλλευτεί επαναλαμβάνοντας διά στόματος Τσαβούσογλου στις 13 Απριλίου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης
του Atlantic Council, ο οποίος δήλωσε ότι η Τουρκία εξακολουθεί
να εισηγείται τη συγκρότηση τεχνικής ομάδας εργασίας με τη συμμετοχή του ΝΑΤΟ, προκειμένου
να επιλυθεί η διαφορά που έχει
προκύψει. Τι έχει κοστίσει όμως
στον Ερντογάν αυτή η αγορά, αλλά
κυρίως τι πρόκειται να του στοιχίσει Ας δούμε την αλληλουχία
ενός πιθανού σεναρίου. Εκτός από
τα $2,5 δισ. της αγοράς και ενός
γενναίου συμβολαίου κατασκευής
Σταθμού Πυρηνικής Ενέργειας από
τη Ρωσία, η Τουρκία τέθηκε εκτός
της κοινοπραξίας κατασκευής του
μαχητικού F-35 Lightning II. Η ορθότερη, όμως, έκφραση θα ήταν
«αναστολή της συμμετοχής της
στο υπόψη πρόγραμμα» με ένα
ερωτηματικό που εγείρεται μετά
από τις δηλώσεις, σύμφωνα με το
Reuters, του διευθυντή της τουρκικής Αμυντικής Βιομηχανίας
Ismail Demir, στις 8 Μαΐου, ότι η
Τουρκία συνεχίζει να παράγει και
παραδίδει εξαρτήματα για το F-35
και οι ΗΠΑ εξακολουθούν να τα
παραλαμβάνουν, κάτι που δεν έχει
διαψευσθεί μέχρι σήμερα.
Τώρα, η ενεργοποίηση των S400, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα
οδηγήσει, από την πλευρά των

ΗΠΑ, σε κυρώσεις μέσω, CAATSA.
Το ντόμινο, όμως, θα συνεχίσει και
πολύ πιθανόν οι κυρώσεις να επεκταθούν και στη γνωστή μας Halkbank, το βασικό χρηματοδότη και
δανειστή της τουρκικής κυβέρνησης, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπή
με την κατηγορία ότι αποτελούσε
τον συνδετικό κρίκο στην αλυσίδα
χρηματοδότησης του ιρανικού πετρελαίου, με χρυσάφι, (2012-2013)
μετά από τις κυρώσεις που είχε το
Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Αυτό θα αποτελούσε το σοβαρότερο πλήγμα στην τουρκική οικονομία.
Μη ενεργοποίηση των S-400,
πολύ πιθανόν να οδηγήσει σε ρωσικές κυρώσεις, αναβιώνοντας τις
θύμησες των επώδυνων κυρώσεων
που είχε επιβάλει η Ρωσία το 2016,
μετά το γνωστό περιστατικό με
την κατάρριψη του ρωσικού μαχητικού τον Νοέμβριο του 2015.
Στο εσωτερικό του, όμως, θα πρέπει
να δικαιολογήσει για ποιο λόγο
αγοράστηκε ένα σύστημα το οποίο
δεν θα χρησιμοποιηθεί. Θα πρέπει
τελικά να επιλέξει τη λύση που θα
του κοστίσει λιγότερο. Τα διλήμματα όμως του Τούρκου προέδρου
επεκτείνονται και στα μέτωπα που
έχει ανοίξει και κυρίως στη Συρία
και εναντίον της Ε.Ε. με το μεταναστευτικό να πρωταγωνιστεί. Στο
συριακό μέτωπο τα πράγματα είναι
δύσκολα, διότι θα πρέπει να πάρει
σοβαρές αποφάσεις σχετικά με
τους τζιχαντιστές, τους οποίους
σήμερα χαϊδεύει, κάποια στιγμή
όμως θα αναγκαστεί να τους εγκαταλείψει, αν θέλει να πείσει τους
συμμάχους του και δυτικά και ανατολικά.

Ο κ. Κυριάκος Ν. Ποχάνης είναι αρχιπλοίαρχος (εα) ΠΝ (Πρώην διοικητής Κυπριακού Ναυτικού).
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Προβληματική η μάσκα του Πρόδρομου Προδρόμου
Τους κόβει τη φόρα

Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Μέχρι τη χαλάρωση των περιορισμών για
την πανδημία, η Συμβουλευτική Επιστημονική Ομάδα πέριξ του προέδρου της Δημοκρατίας είχε τον πρώτο και τελευταίο λόγο. Οι
καλές εποχές φαίνεται πως μας τελειώνουν.
Η αποδόμηση των «Σοφών» έχει ξεκινήσει
και ο λόγος είναι γιατί διαφωνούν με κάποιες
αποφάσεις του Προεδρικού. Το παρασκήνιο
λέει πως ο Νίκος Αναστασιάδης είναι αποφασισμένος να κόψει τη φόρα των «Σοφών»,
που δεν μπορούν να αντιληφθούν πως υπάρχει και το κοινό, το οποίο θα πρέπει να ικανοποιηθεί από τις αποφάσεις. Εντός των «Σοφών» επικρατεί αναβρασμός. Κατάσταση
που εντάθηκε μετά τη σύσκεψη στο Προεδρικό για το ποδόσφαιρο στην οποία οι προσκλήσεις ήταν επιλεκτικές. Οι αποφάσεις για
τα σχολεία, λένε κάποια μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, θα είναι η σταγόνα που
θα ξεχειλίσει το ποτήρι. Μάλιστα, επειδή κάποιοι «Σοφοί» πίσω από τις κάμερες το παίζουν αντάρτες και δημόσια τα κάνουν γαργάρες, κάποια μέλη της Επιτροπής έβαλαν τις
διαφωνίες τους, για άνοιγμα των σχολείων,
στο χαρτί και το υπέγραψαν όλοι.

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Το ΑΚΕΛ, πριν από δύο μήνες περίπου, δεν άφησε σε πολιτικό χλωρό
κλαρί τον πρόεδρο του Συναγερμού,
που επισκέφθηκε το κλειστό Γενικό
Νοσοκομείο Λευκωσίας. Η μουσική
σύναξη που διοργάνωσε η Εζεκία Παπαϊωάννου πόσο απέχει απ’ όσα επέκρινε; Αυστηρά ομιλούντες κ. γ.γ. του
ΑΚΕΛ, παντός είδους μουσικές συνάξεις ακόμα απαγορεύονται.

••••

Άλλα κόλπα

Εκεί, στον γνωστό CIPA σε ελεύθερη μετάφραση τον Οργανισμό που θα έπνιγε την
Κύπρο με επενδύσεις, φαίνεται πως εκτός
από τις πρωτοποριακές μεθόδους προσέλκυσης επενδυτών είναι πρωτοπόροι και στα
ζητήματα επικοινωνίας. Θα μπορούσε να
ήταν πρωταπριλιάτικο ψέμα αλλά δεν είναι.
Οι προφέσορες-σωτήρες της οικονομίας της
Κύπρου προσέγγισαν έντυπο μέσο για συνέντευξη, υψηλόβαθμου στελέχους του CIPA για το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων. Το
έντυπο μέσο ανταποκρίθηκε θετικά μιας και
άρχισαν και πάλι τα «όργανα» από το εξωτερικό με τα «Χρυσά» διαβατήρια. Η όρεξη
των φουριόζων του CIPA κόπηκε όταν πήραν
στα χέρια τους τις ερωτήσεις της συνέντευξης. Μη βασανίζετε το μυαλό σας. Εξέφρασαν παράπονο, να το πω κομψά, για τις ερωτήσεις, φθάνοντας στο σημείο να προτείνουν αλλαγή τους κάτι που φυσικά απορρίφθηκε. Την επόμενη φορά, τα σαΐνια του CIPA ας πάρουν συνέντευξη από τον εαυτό
τους, και με τον «παρά τους και τη μαγκιά
τους» να βγουν προς αναζήτηση μέσου που
θα τη φιλοξενήσει.

ανοικονόμητος κ. Σάκης. Τόσο πολύ χάθηκε
η μπάλα που σουλατσάρει και στα κανάλια,
αναλύοντας το Σύνταγμα λες και πρόκειται
για τη στατικότητα κτηρίων… Δυστυχώς, παρατηρείται για ακόμη μία φορά σύγχυση για
το ποιος είναι ο ρόλος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας κάτι που θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη
λειτουργία της ίδιας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η αποστολή της ΕΥ ορίζεται με σαφήνεια στο Σύνταγμα και οποιεσδήποτε άλλες προσπάθειες ερμηνειών, κατά το δοκούν, οδηγούν σε συνταγματικές εκτροπές.
Η εκτελεστική εξουσία κυβερνά. Μα τόσο
δύσκολο είναι;

ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Μικρέ μου
πρίγκιπα, είσαι και νομικός, είναι κρίμα για
μικροπολιτικά παίγνια και ανεξόφλητα
γραμμάτια να οδηγήσουμε την Κύπρο στον
όλεθρο και την καταστροφή, οι επιχειρήσεις
έχουν στερέψει και χρειάζονται φτηνό δανεισμό για να ξαναλειτουργήσουν, να πληρώσουν τους προμηθευτές τους και να μπορέσουν να συνέλθουν από τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο γιατί περί αυτού πρόκειται . Το
2013 φαίνεται δεν μας δίδαξε τίποτα ότι
πρέπει να είμαστε συνετοί και άμεσοι στη
λήψη μέτρων γιατί μετά η καθυστέρησή
μπορεί να οδηγήσει σε οικονομικό θάνατο…

••••

••••

••••

Συνταγματολόγος ο κ. Σάκης

Την άσκηση προληπτικού ελέγχου της παραχώρησης δανείων, θέλει να αναλάβει ο

ρωσης και της κενής θέσης του βοηθού γενικού εισαγγελέα.
Να το δείτε πως στο τέλος, κάποιος θα πληρώσει τη νύφη για το μπάχαλο που έχει δημιουργηθεί, με το άνοιγμα των σχολείων. Και επειδή ο κ.
Νίκος δεν μπορεί να «θυσιάσει» τον εαυτό του, για την κολωτούμπα ποιος είναι ο επόμενος διαθέσιμος στη λίστα του Λόφου;

Ο μικρός πρίγκιπας

Όλα αυτά συμβαίνουν, όμως, γιατί ο πρίγκιπας Νικόλαος γεμίζει τα μυαλά του κ. Σάκη

Δεν έκανε τη διαφορά

Ο γενικός εισαγγελέας της Δημοκρατίας
στην πεντάχρονη θητεία ανάλωσε αρκετό

χρόνο στη δημόσια εικόνα του, προσπάθεια
που σε αρκετές περιπτώσεις τον έφερε αντιμέτωπο με τα Μέσα Ενημέρωσης. Ο Κώστας Κληρίδης, παρά το γεγονός ότι προέρχεται από το δικαστικό σώμα, το οποίο διαχρονικά είναι προσεχτικό, αποφεύγοντας τις
δημόσιες συγκρούσεις υπέκυψε, τελικά,
στον πειρασμό της λαϊκίστικης και τετριμμένης προσέγγισης, απόκρουσης της κριτικής
που του ασκείται. Επί ημερών του και αυτό
είναι καταγεγραμμένο, η Νομική Υπηρεσία
της Κυπριακής Δημοκρατίας δέχθηκε τόσο
έντονη αρνητική δημοσιότητα. Τις επιθέσεις
στον Τύπο, ως τακτική, απ’ ό,τι φαίνεται θα
την ακολουθήσει μέχρι την τελευταία μέρα
της θητείας του, στο πόστο του γενικού εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Για την ιστορία,
η αποχώρηση του Κώστα Κληρίδη από τη
Νομική Υπηρεσία αναμένεται αρχές Ιουλίου.
Αποχώρηση που θα ανοίξει τον δρόμο πλή-

••••

Ακούει κανείς

Η επιστροφή των πολιτογραφήσεων στην
κορονωϊόπληκτη εδώ και δύο μήνες επικαιρότητα, αποτελεί ανησυχητικό σημάδι και
δεν πρέπει να περάσει στα ψιλά στο Υπουργείο Εσωτερικών. Γνωρίζω πως το επιτελείο
του Νίκου Νουρή είναι ιδιαίτερα προσεχτικό
σε ανάλογα ζητήματα, αυτό που δεν γνωρίζω είναι αν οι πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις του ΥΠΕΣ, στο θέμα των «χρυσών»
διαβατηρίων ήταν αποτέλεσμα συλλογικής
προσπάθειας ή πρωτοβουλία του υπουργού.
Όπως και αν έχει η κατάσταση θα πρέπει να
υπάρξει προβληματισμός γιατί η τακτική
που ακολουθείται, βγάζει μάτια ότι δεν αποδίδει. Πολύ περισσότερο η κάθε τόσο και λιγάκι παραπομπή στα θέλω του Προέδρου
της Δημοκρατίας. Ο κ. Νουρής είναι παλιά
πολιτική καραβάνα και πρέπει να το ξέρει
πως το πολύ το «Κύριε ελέησον» το βαριέται
κι ο «Θεός».
Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ

«Κοινωνικές αποστάσεις» και στην πολιτική
Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

Ενα από τα αξιοσημείωτα των δημο-

όταν οι περιστάσεις το επιβάλλουν.
Γιατί, λοιπόν, να θέλει η κυβέρνηση
να απορροφήσει τη Γιαννακοπούλου, τον Κεγκέρογλου, τον Μανιάτη
και την Κεφαλίδου, εφόσον θα μπορούσε (υπό προϋποθέσεις) να συνεννοηθεί με αυτούς και το κόμμα
τους, στη βάση της κοινής λογικής
και της ανάγκης; Επιπλέον, γιατί να
θέλει η κυβέρνηση να προκαλέσει
σοβαρές στομαχικές διαταραχές στη
Ν.Δ., που μπορεί να την οδηγήσουν
στο νοσοκομείο; Εδώ ακόμη υπάρχουν προβλήματα αποδοχής για τον
Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, που είναι και
εγνωσμένων ικανοτήτων στον συγκεκριμένο ρόλο που του έχει ανατεθεί. Πώς, λοιπόν, θα ήταν δυνατό να
χωνέψουν στη Ν.Δ. κοτζάμ Κεγκέρογλου ή, ακόμη δυσκολότερα, έναν
ολόκληρο Κωνσταντινόπουλο; (Ο
δεύτερος είναι μικρότερος, αλλά λόγω πνευματικού μεγέθους πέφτει
βαρύτερος στο στομάχι…).

σκοπήσεων, που διεξήχθησαν προς
το τέλος της δίμηνης καραντίνας,
αφού δηλαδή ο κόσμος είχε καταλάβει την κατάσταση και μπορούσε να
εκτιμήσει την αντιμετώπισή της,
ήταν η άνοδος της δημοτικότητας
της Φώφης Γεννηματά, η οποία μάλιστα σε μία από τις έρευνες παρουσιαζόταν να ξεπερνάει σε ποσοστό
τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν χωρεί αμφιβολία ότι η αύξηση δημοτικότητας
ήταν η επιβράβευση για τη συναινετική στάση της κατά την κρίσιμη φάση της πρώτης περιόδου της κρίσης,
στάση η οποία εκφράστηκε με
πνεύμα γενναιοδωρίας και εντιμότητας, χωρίς ενδοιασμούς, αστερίσκους και μικρότητες.
Λίγο αργότερα, ήλθε η επέτειος

της Marfin και τα εγκαίνια του μνημείου, θέμα για το οποίο και πάλι η
Γεννηματά πήρε τη θέση της λογικής και της δημοκρατικής συναίνεσης, παριστάμενη στην εκδήλωση
των εγκαινίων, την οποία τιμούσε η
Πρόεδρος της Δημοκρατίας με την
παρουσία της. Ηταν η συγκυρία που
έφερε διαδοχικά αυτά τα δύο γεγονότα και έκανε αισθητή ως ενόχληση την ad hoc σύμπλευση του ΚΙΝΑΛ με την κυβέρνηση. Πολλοί
ανησύχησαν εξαιτίας αυτού του
συγχρωτισμού. Τόσο στο ίδιο το ΚΙΝΑΛ, που αντιλαμβάνεται ότι η προσέγγιση με οποιαδήποτε πλευρά
συνεπάγεται τον κίνδυνο της απορρόφησης, όσο και αριστερότερα,
στον ΣΥΡΙΖΑ, από τα στελέχη του
οποίου άρχισε η διασπορά φημών
και εκτιμήσεων περί ανάρμοστων
σχέσεων και σκοτεινών σχεδίων.

σε τον χαρακτήρα διακήρυξης ιδεολογικού μανιφέστου. Με ύφος το
οποίο ο Λογγίνος θα αναγνώριζε ως
«υψηλό», η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ
επανέλαβε –con gusto!– το τετριμμένο σχήμα των δύο δρόμων, του
προοδευτικού, που βεβαίως τον εκπροσωπεί η ίδια, και του νεοφιλελεύθερου και συντηρητικού, που
υποτίθεται ότι τον εκπροσωπεί ο
Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μέσα στο κλίμα που περιγράφεται

Ο σκοπός της ήταν να επανακαθορί-

παραπάνω, η Φώφη έκανε τηλεοπτική συνέντευξη, στην οποία έδω-

σει τις αποστάσεις του social distancing που επιβάλλει στην πολιτι-

Τα σενάρια περί προσχώρησης

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

κή η συγκυρία του κορωνοϊού. Εχει
ενδιαφέρον, εντούτοις, ότι η Φώφη, αναφερόμενη στους δύο δρόμους, δεν ταυτίστηκε με την Αριστερά γενικώς, αλλά με τη σοσιαλδημοκρατία. Για να το πούμε με
τους όρους της πλαζ, η Γεννηματά
προσπαθεί, όσο μπορεί, να στήσει
την ομπρέλα της με τρόπο ώστε η
περίμετρος να απέχει τουλάχιστον
ένα μέτρο και από τη Ν.Δ. και τον
ΣΥΡΙΖΑ.
Τα σοβαρότερα εμπόδια, στην προ-

σπάθεια αυτή, η Φώφη τα συναντά

από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, που
έχει κάθε λόγο να απεύχεται την
προοπτική μιας «σοβαρής» εκδοχής
της σοσιαλδημοκρατίας στο πολιτικό τοπίο ή, εν πάση περιπτώσει, αισθητά σοβαρότερης εν σχέσει με
την εκδοχή που μπορεί να προσφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ύπαρξή της θα λειτουργούσε ως εναλλακτική επιλογή
για τους ψηφοφόρους της Αριστεράς γενικώς και θα απομόνωνε εκ
των πραγμάτων τον ΣΥΡΙΖΑ σε μια
ακραία και καθόλου ελκυστική θέση για τους μετριοπαθείς ψηφοφόρους.

Η κυβέρνηση, αντιθέτως, δεν έχει

κανένα λόγο να φοβάται ένα «σοβαρό» ΚΙΝΑΛ (τα εισαγωγικά είναι
απαραίτητα, εφόσον από πίσω
υπάρχει πάντα το ΠΑΣΟΚ), το οποίο
ιδεωδώς θα στέκεται με αξιοπρέπεια ως εκπροσώπηση της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας. Η
ύπαρξή του μάλλον θα ευνοούσε
μια κυβέρνηση όπως η σημερινή,
που επιδιώκει ευρύτερες συναινέσεις επί τη βάσει της λογικής. Θα διεύρυνε οπωσδήποτε τις δυνατότητες συνεργασίας, σύμπλευσης, συνεννόησης –πείτε το όπως θέλετε–,

σχεδόν σύσσωμης της Κ.Ο. του ΚΙΝΑΛ με αφορμή ανασχηματισμό της
κυβέρνησης είναι προκλητικώς
βλακώδη και, προφανώς, εξυπηρετούν όσους εναντιώνονται στο
πνεύμα και στο ήθος που είδαμε τόσο στην περίπτωση της υγειονομικής κρίσης όσο και σε εκείνη της
Marfin. Δεν θα σας πω τίποτε καινούργιο γι’ αυτούς. Είναι οι πράγματι συντηρητικές δυνάμεις του τόπου: ο ΣΥΡΙΖΑ και ένα κομμάτι της
λεγόμενης λαϊκής Δεξιάς. Κυβέρνησαν τη χώρα για σχεδόν πέντε χρόνια, σχεδόν τα πάντα είναι γνωστά
γι’ αυτούς. Ακόμη και η γελοιότητα
των δημιουργικών στιγμών τους –
και αυτή ήταν μία από εκείνες.
ΦΑΛΗΡΕΥΣ

kassimatis@kathimerini.gr
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Θα μείνουμε
χωρίς ποιητές

Τα όρια
της ανευθυνότητας

Εννιακόσια ευρώ για τρεις μήνες.
Τριακόσια ευρώ τον μήνα. Αυτή ήταν
η στήριξη του κράτους στους ανθρώπους της τέχνης. Στους ανθρώπους
που πλήττονται τα μέγιστα εξαιτίας
της πανδημίας και οι οποίοι δεν ξέρουν καν πότε θα δουλέψουν ξανά και πώς θα διαμορφωθεί πλέον η δουλειά τους. Τριακόσια ευρώ
τον μήνα. Το επαναλαμβάνω. Όχι για να το εμπεδώσουμε, αλλά γιατί δεν χωρεί σε καμιά λογική.
Θα ήταν προτιμότερο και σαφώς εντιμότερο να
έβγαινε το κράτος και να πει «δεν υπάρχουν άλλα
λεφτά και επειδή ο πολιτισμός είναι ο τελευταίος
στις προτεραιότητές μας, δυστυχώς δεν μπορούμε
να στηρίξουμε τους ανθρώπους της τέχνης». Αυτό
θα μπορούσα να το καταπιώ πιο εύκολα. Διότι –
αν μη τι άλλο– είναι μια ξεκάθαρη θέση. Και σαφώς
πιο ειλικρινής.
Δεν εμπαίζει ούτε τη νοημοσύνη μας, ούτε τους
εργάτες της τέχνης. Τους το λέει κατάμουτρα ότι
θα είναι εσαεί δευτέρας διαλογής πολίτες. Και ως
τέτοιοι δεν πρέπει να έχουν απαιτήσεις. Η εξαγγελία
όμως των 300 ευρώ τον μήνα ως στήριξη δεν καταπίνεται με τίποτα. Γιατί είναι ντροπιαστική. Και
ανέντιμη. Φωνάζει από μακριά ποιος είναι ο στόχος
της. «Να τους δώσουμε κατιτίς να μην τους έχουμε
πάνω στο κεφάλι μας να παραπονιούνται και να
διοργανώνουν διαδικτυακές διαμαρτυρίες και να
μας κάνουν ρεζίλι». Και όσο για την προσπάθεια
κατοχύρωσης του επαγγέλματος του καλλιτέχνη
αυτό κι αν είναι αστείο να το θεωρούμε επίτευγμα.
Κάτι το οποίο θα έπρεπε να γίνει εδώ και χρόνια
πρέπει να το θεωρήσουμε και κατόρθωμα;
Ας σοβαρευτούμε επιτέλους κι ας πούμε μια
φορά τα πράγματα με το όνομά τους. Η θέση που
έχει ο καλλιτέχνης και η κοινωνική και οικονομική
σημασία του έργου του στη συνείδηση πρωτίστως
των εκάστοτε ιθυνόντων του κράτους και δεύτερο
της ίδιας της κοινής γνώμης (ναι, φταίμε όλοι),
είναι πως πρόκειται για κάποιους μποέμ τύπους
που ζουν στα όρια της κοινωνίας και δεν τους ενδιαφέρει αν έχουν να φάνε γιατί κάνουν το πάθος
τους δουλειά. Τόσο απλά. Μ’ αυτή την αντίληψη
πορευόμαστε και κανείς από τους εκάστοτε υπουργούς Παιδείας δεν μπήκε στον κόπο να δουλέψει
συστηματικά ώστε να σπάσει αυτό το θλιβερό στερεότυπο που θέλει τον καλλιτέχνη αιωνίως στα
όρια της αυτοθυσίας. Διότι εφόσον επέλεξε να
κάνει τέχνη πάει να πει πως τον έτρωγε ο πωπός
του, λέει η πλειοψηφία του κόσμου ασχέτως αν η
ίδια πλειοψηφία μοστράρει κάθε φορά καλοντυμένη
και χτενισμένη στις συναυλίες και στα θέατρα.
Και αν τυχόν και τους πει το παιδί τους ότι θέλει
να σπουδάσει τέχνες οι πλείστοι θα το αποτρέψουν
διότι «θα πεινάσει».
Αυτή είναι η αντίληψη που επικρατεί και σε
αυτήν έχει την κύρια ευθύνη το κράτος διότι ούτε
μέσα από την παιδεία, ούτε μέσα από τους ανθρώπους που επέλεγε ως υπουργούς Παιδείας, γνοιάστηκε ποτέ να μεταδώσει στην κοινή γνώμη πως
ο πολιτισμός είναι αξία και οι εργάτες της τέχνης
δεν είναι μποέμ τύποι που ζουν στο περιθώριο
αλλά άνθρωποι που κοπιάζουν, μελετούν, παιδεύονται και προσπαθούν να υπηρετήσουν αυτή
την αξία. Ο λόγος, λοιπόν, που βγαίνει με τόση
άνεση ο υπουργός Παιδείας και δεν ντρέπεται καν
όταν εξαγγέλλει πως το κράτος στηρίζει τους ανθρώπους της τέχνης με 300 ευρώ τον μήνα, είναι
γιατί έχει πρόσφορο έδαφος να το κάνει. Είναι
γιατί οι πλείστοι εξακολουθούμε να υιοθετούμε
αυτό το στερεότυπο. Πως η τέχνη και κατ’ επέκταση
ο πολιτισμός δεν είναι πρώτη ανάγκη, δεν είναι
αξία. Και με τη δική μας άγνοια και ανοχή επιτρέπουμε στον κάθε κρατούντα να μοστράρει ως στήριξη στον πολιτισμό τα ψίχουλά του. Ο σπουδαίος
Ελύτης το ’πε ξεκάθαρα: «Δεν λυπάμαι τους ποιητές
που έμειναν χωρίς κοινό, λυπάμαι το κοινό που
έμεινε χωρίς ποιητές». Προβλέπω πως και εμείς
αυτό ακριβώς θα πάθουμε. Και το τραγικό είναι
πως δεν θα μας στοιχίσει καν η απουσία τους.

η εκλογή του δεν ήταν αποτέλεσμα των πολιτικών
του θέσεων, αλλά των διαπροσωπικών σχέσεων
που έκτιζε όλα αυτά τα χρόνια.
Μια πολιτική που δεν είναι η εξαίρεση, αλλά
ο κανόνας από το 1960 και εντεύθεν. Μία πολιτική
που εξαρτάται από την παρουσία στους συλλόγους,
τις χειραψίες, την παρουσία στους γάμους, τις
κηδείες και τα μνημόσυνα. Πολιτική που κτίζεται
αναλόγως των προσβάσεων στο Υπουργείο Υγείας,
στο Υπουργείο Άμυνας και στο Κτηματολόγιο.
Πολιτική που τραπεζώνει ψηφοφόρους στη Λεμεσό, προσφέροντας φρέσκο ψάρι, η πολιτική
που προωθεί μπουφάν και τρόφιμα μόνο για τα
Ελληνόπουλα. Η πολιτική που με τη σειρά της
μπορεί εύκολα να προωθεί και άλλα συμφέροντα
για να καταφέρει να μείνει στο προσκήνιο.
Τα αποτελέσματα της νοοτροπίας του ’60 τα
είδαμε. Να φωτογραφίζονται μέσω πανδημίας
ότι κοινωνούν στην Αραδίππου, να αρνούνται
να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία στην Κυπερούντα ως χώρος καραντίνας για να μην πληγεί
το τουριστικό τους προϊόν, να προσπαθούν να
δικαιολογήσουν τα παράλογα των δημοτών στην
Ερήμη. Να ψηφίζουν νομοσχέδια και μετά να
δηλώνουν παραπλανημένοι. Να καταψηφίζουν
νομοσχέδια και μετά να τρέχουν να σώσουν τα
μεσάνυχτα ό,τι σώζεται. Να τρέχουν μέσω πανδημίας να περάσουν σχέδια προαγωγής για τους
στρατιωτικούς και να τσακώνονται από πάνω.
Να τρέχουν να τραπεζώσουν την Χρυσή Αυγή
και να τηρούν μονόλεπτο σιγή σε έναν άνθρωπο
που κατάκλεψε το κράτος. Να λένε ανερυθρίαστα
ότι έβγαλαν τόσο πολλά χρήματα, που δεν χρειάζονται λάδωμα.
Και γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο ας αποτελέσει
η πανδημία την ευκαιρία αλλαγών. Γιατί τα επόμενα χρόνια κρίνονται ιδιαίτερα δύσκολα. Τόσο
για την οικονομία όσο και για το κράτος πρόνοιας.
Ευκαιρία, λοιπόν, τώρα που οι υποψήφιοι δεν θα
μπορούν να επιδίδονται σε έναν αγώνα δρόμου
για το ποιος θα πάει στα περισσότερα μνημόσυνα
κηδείες και γάμους, να μας πείσουν με τις θέσεις
τους. Μία προεκλογική για το ’21, που τα πρωτόκολλα υγιεινής θα αποστειρώσουν και τις όποιες
πελατειακές σχέσεις ψηφοφόρου πολιτικού. Γιατί
όλοι αυτοί είναι καλοί για να τρώμε και να πίνουμε.
Καλοί και για να λέμε κανένα αστείο. Όχι όμως
για να διαχειρίζονται άλλο τις ζωές μας. Τώρα
περισσότερο από ποτέ.

Ο συνομιλητής μου ήταν έντονος: κάποιοι
στο χώρο της αντιπολίτευσης δεν θέλουν
να δουν την οικονομία μας να παίρνει
ξανά στροφές. Δεν θέλουν να τη δουν να
ανακάμπτει μετά την κρίση του κορωνοϊού.
Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Γιατί, εάν τον
επόμενο χρόνο η οικονομία εισέλθει σε μια πορεία
ισχυρής ανάκαμψης, αυτό θα πιστωθεί στην κυβέρνηση
και στον Δημοκρατικό Συναγερμό. Έρχονται και εκλογές.
Δεν προσυπογράφω αυτή τη θέση. Προφανώς υπάρχουν διαφορετικές απόψεις αλλά πιστώνω όλους με
καλές προθέσεις. Ούτε και θα ήταν μόνο στην κυβερνητική πλευρά που θα πιστώνονταν σωστοί χειρισμοί
και αποφάσεις ευθύνης, εάν αυτές τύγχαναν στήριξης
και από την αντιπολίτευση.
Ακούγοντας, όμως, τόσο τις προτάσεις που έχουν
κατατεθεί το τελευταίο διάστημα, όσο και τις ενστάσεις
που έχουν εκφραστεί από κόμματα και φορείς, κάποιος
δικαιολογημένα θα μπορούσε να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η Κύπρος είναι η χώρα στην οποία οι
κανόνες της οικονομίας δεν έχουν εφαρμογή.
Ενδεικτική η συζήτηση για τις εγγυήσεις, που η κυβέρνηση προτείνει να παραχωρήσει, προκειμένου να
ενθαρρυνθεί η διοχέτευση ρευστότητας από το τραπεζικό
σύστημα προς βιώσιμες επιχειρήσεις που το επιθυμούν
και το έχουν ανάγκη. Πρόκειται για μέτρο το οποίο εντάσσεται σε πλαίσιο το οποίο έχει διαμορφώσει η Ε.Ε.,
προκειμένου να διοχετευτούν χαμηλότοκα δάνεια στην
αγορά σε αυτή την περίοδο στενότητας. Δεν θα σωθεί,
βεβαίως, η οικονομία μόνο από αυτό το μέτρο. Αλλά
αποτελεί άλλο ένα καλό εργαλείο, που έχει ήδη αξιοποιηθεί
στα υπόλοιπα κράτη μέλη και το οποίο θα μπορούσε
και στη δική μας περίπτωση να φανεί χρήσιμο, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μέτρα και την ισχυρή στήριξη
που ήδη έχει παράσχει το κράτος.
Και, όμως, στην Κύπρο οι συζητήσεις και οι διαβουλεύσεις κρατούν για ενάμιση μήνα. Κόμματα της αντιπολίτευσης ουσιαστικά ζητούν όπως αντί της διευκόλυνσης του δανεισμού από τις τράπεζες, το κράτος παραχωρήσει το ίδιο ακόμη μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια στις επιχειρήσεις ως βοήθεια. Άλλη εισήγηση
που είναι στο τραπέζι αυτή την περίοδο προβλέπει την
παραχώρηση επιδόματος από το κράτος σε όλο τον εργαζόμενο πληθυσμό, με κόστος 600 εκατ. τον μήνα –
χωρίς να διευκρινίζεται από πού θα βρεθεί αυτό το
ποσό. Άλλη πρόταση νόμου επιχειρεί εκ νέου να αδρανοποιήσει τον νόμο των εκποιήσεων –ασχέτως εάν
αυτές έχουν ανασταλεί– και άλλη να απαγορεύσει στην
ΑΗΚ να κόβει το ρεύμα –ασχέτως εάν ο οργανισμός
πάντοτε δίνει περιθώρια και δείχνει ευαισθησία εκεί
που πρέπει. Με λίγα λόγια, δίνεται η εντύπωση ότι
υπάρχει μια έξαρση της πλειοδοσίας και της παροχολογίας.
Να σημειωθεί ότι για την αντιμετώπιση της κρίσης
που διανύουμε, η Κύπρος έχει ήδη εφαρμόσει πρόγραμμα
στήριξης που είναι, πιθανώς, το μεγαλύτερο στην Ε.Ε.,
σε σχέση πάντοτε με το μέγεθος της οικονομίας μας.
Και ότι το κράτος έχει δανειστεί σχεδόν 5 δισ. ευρώ,
μέσα στους πρώτους αυτούς μήνες του έτους, για να
καλύψει τις αυξημένες δαπάνες αλλά και την επίπτωση
των μειωμένων εσόδων του. Δεν χρειάστηκε καν η λήψη
δύσκολων αποφάσεων όπως είναι οι περικοπές και οι
φορολογίες. Αντιθέτως, υπάρχουν περιθώρια, τα οποία
το κράτος χρησιμοποιεί στο έπακρο για να δώσει αποφασιστική στήριξη. Αλλά η οικονομία κάθε χώρας έχει
τα όριά της. Δεν υπάρχουν απεριόριστες δυνατότητες
και πόροι. Όταν επιχειρήσαμε ξανά να λειτουργήσουμε
με τρόπο που αψηφούσε τα όρια και τις δυνατότητές
μας, πληρώσαμε βαρύτατο τίμημα. Φαίνεται, όμως, ότι
αυτό που δεν έχει όρια είναι η ανευθυνότητα.
Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Πρέπει
με αποφάσεις ευθύνης να κρατήσουμε όρθια την οικονομία μας και να την οδηγήσουμε ξανά στην ανάκαμψη.
Πρέπει να στηρίξουμε τις προσπάθειες της κοινωνίας,
των εργαζομένων και των παραγωγικών δυνάμεων,
χωρίς να διακυβεύουμε τη σταθερότητα και την ασφάλεια
της χώρας μας. Και επαναλαμβάνω ότι αδυνατώ να πιστέψω ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιοι που ενδόμυχα
να εύχονται να αποτύχουμε.
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Δάσκαλος της έκτης Δημοτικού σε σχολείο της Σεούλ στη Νότια Κορέα, κατά τη διάρκεια τηλεκπαίδευσης.

ΔΙΕΛΚΥΣΤΙΝΔΑ / Tης ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Πολιτική από την αρχή
Αντί να δούμε υποψηφίους που «τρέχουν» (run for) για την υποψηφιότητά τους, υποψηφίους που ανταλλάσσουν χειραψίες, που φωτογραφίζονται με παιδιά και υποψηφίους
που δηλώνουν παντού παρών, μπορούμε αυτή τη φορά να δούμε υποψήφιους που
«στέκονται» (stand for) πραγματικά γι’ αυτά που
πρεσβεύουν, έλεγε ο Jon Grinspan στους «New
York Times» για τις τρέχουσες εκλογές στις ΗΠΑ.
Ένας προεκλογικός σαφώς διαφορετικός από
αυτόν που έχουν μάθει τα τελευταία χρόνια οι
Αμερικανοί, αλλά αυτή τη φορά ίσως με περισσότερη ουσία.
Η ψήφος έχει άλλωστε το δικό της βάρος και
αυτό φάνηκε σήμερα καλύτερα από ποτέ. Ηγέτες
των εύηχων συνθημάτων, της συνωμοσιολογίας
και της απλοϊκής σκέψης, όχι μόνο δεν έσωσαν
τον λαό τους, όπως διακήρυτταν με ευκολία στο
παρελθόν, αλλά κατάφεραν να τον οδηγήσουν
στο απόλυτο χάος. Ηγέτες με ροπή στον αυταρχισμό, εμβολίασαν το κράτος με περισσότερο
απολυταρχισμό. Όμως βγήκαν και νέοι ηγέτες
που διακριτικά και μεθοδικά κατάφεραν να βγουν
κερδισμένοι. Η ψήφος έχει κόστος, λοιπόν, και
αν κάτι μπορεί να βγει από όλο αυτό ας είναι να
μία νέα σελίδα στην πολιτική.
Ένας προεκλογικός με αποστάσεις ασφαλείας,
με περισσότερες θέσεις και λιγότερο τρέξιμο θα
μπορούσε να λειτουργήσει και στις βουλευτικές
του 2021. Φάνηκε η σημασία του το τελευταίο
διάστημα. Όταν για παράδειγμα την περασμένη
Δευτέρα ο υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής
έκρινε ορθό να ειρωνευτεί τη συντριπτική πλειοψηφία της κυπριακής κοινωνίας που πειθαρχεί
στα αυστηρά μέτρα που επιβλήθηκαν εδώ και
ενάμιση μήνα, με το δηκτικό ότι κάποιοι την
είδαν υπεραθλητές, πολλοί αντέδρασαν. Και με
το ύφος του πολιτικού ανδρός αλλά και με την
απουσία της όποιας ενσυναίσθησης που θα
έπρεπε να περιβάλλει κάποιον που κατέχει τέτοιο
πόστο ευθύνης.
Όμως ο κ. Νουρής και οι σημερινές του δηλώσεις δεν θα έπρεπε να προκαλούν έκπληξη.
Αναλάμβανε αξιώματα και θέσεις τα τελευταία
χρόνια, όμως τις δικές του θέσεις δεν τις είχαμε
αλήθεια ακούσει ποτέ. Δεν γνωρίζαμε τι μοντέλο
οικονομίας πρεσβεύει, το όραμά του για την κυπριακή κοινωνία ούτε τις θέσεις του για το Κυπριακό. Και πριν απορήσουμε για το πώς και
γιατί, μπορούμε εύκολα να συμπεράνουμε πως
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Τατσιλίκια με την Εκκλησία
Καλά τόσο πολύ φοβούνται
τους πιστούς οι ταγοί του τόπου, πολιτικοί, τώρα και οι
λοιμωξιολόγοι, οι οποίοι αποφάσισαν να ανοίξουν τις εκκλησίες για τους πιστούς την
1η Ιουνίου. Και αυτό, Θεού θέλοντος και κορωνοϊού επιτρέποντος. Τι πείραζε να ανοίξουν
τέσσερις ημέρες ενωρίτερα, δηλαδή στις 27
Μάιου, ώστε να μπορέσουν οι πιστοί να
γιορτάσουν, τουλάχιστον την Απόδοση του
Πάσχα. Πριν από μερικές βδομάδες, τόσο
στην Ελλάδα, όσο και στην Κύπρο, έγινε
τόση «φασαρία» ότι θα μπορέσουν οι πιστοί
να παρακολουθήσουν την ακολουθία της
Αναστάσεως, τουλάχιστον την ημέρα της
Απόδοσης του Πάσχα. Ήταν το μεγάλο επιχείρημα για να πείσουν τους πιστούς να μην
πάνε στις εκκλησίες κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα. Στην Ελλάδα οι εκκλησίες άνοιξαν
από σήμερα, 17 Μαΐου, με αυστηρούς κανόνες, όπως ισχύουν σε όλες τις μεγάλες αί-

θουσες. Είναι τουλάχιστον ατυχής, η απόφαση
για άνοιγμα των ναών την 1η Ιουνίου, είτε
η απόφαση λήφθηκε τυχαία, είτε υπέκρυπτε
σκοπιμότητες και φόβους για τους εορτασμούς για την απόδοση του Πάσχα. Μπορεί
για τους ταγούς της Πολιτείας να αποτελούν
«ψιλά γράμματα» οι εορτασμοί του Πάσχα,
αλλά για τους πιστούς, έχει μεγάλη σημασία
να παρακολουθήσουν στις εκκλησίες τη
συγκλονιστική ακολουθία της Αναστάσεως,
να αισθανθούν το αναστάσιμο φως, το οποίο
φωτοβολεί στον ουρανό και τη γη και τα καταχθόνια και νικά το κράτος του θανάτου.
Ευτυχώς υπάρχει ακόμη λίγος χρόνος, ώστε
να διορθωθεί και αυτό το «τατσιλίκι», όπως
λένε και οι παππούδες. Οι ποιμένες της Εκκλησίας και ειδικότερα ο αρχιεπίσκοπος
Χρυσόστομος, ο οποίος έχει άριστες σχέσεις
με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, πρέπει
να κάνει την κίνηση, έστω και τώρα για να
γιορτάσουν οι πιστοί τουλάχιστον την Απόδοση του Πάσχα. Στις 21 Μαΐου θα τερμα-

τιστούν σχεδόν όλες οι απαγορεύσεις, θα
ανοίξουν όλα τα σχολεία, τα κομμωτήρια
και τα κουρεία, οι καφετέριες και τα εστιατόρια, αλλά δεν θα ανοίξουν οι εκκλησίες
για τους χριστιανούς. Οι πιστοί, οι οποίοι
ήδη πηγαίνουν στις εκκλησίες, για να προσευχηθούν και να κοινωνήσουν του Σώματος
και του Αίματος του Χριστού, δεν είναι μόνο
ηλικιωμένοι, αλλά είναι και πολλοί άλλοι νεότεροι. Να ’ναι καλά ο αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος, με την εγκύκλιό του, η οποία
έδωσε αυτή την ανάσα ζωής σε πολλούς πιστούς και σίγουρα όχι τα διατάγματα του
υπουργού Υγείας. Οι πιστοί στη συντριπτική
πλειονότητά τους, δεν είναι ούτε εγκληματίες,
ούτε και «τατσίζιδες», οι οποίοι δεν υπακούουν
στις εντολές της πολιτείας. Αυτό το απέδειξαν
με την αποχή τους, από τις ακολουθίες της
Μεγάλης Εβδομάδας, ακόμη και με την παραδειγματική συμπεριφορά τους, τώρα, με
το δικαίωμα στην ατομική προσευχή. Οι
ταγοί της πολιτείας, οι λοιμωξιολόγοι, αλλά

και στα κρυφά, κάποιοι ποιμένες της Εκκλησίας, φοβούνται για τη Θεία Κοινωνία και
τη χρήση κοινής λαβίδας (κουταλιού) παρά
και τις διαβεβαιώσεις πολλών άλλων γιατρών.
Ωστόσο, σε αυτή την προσωρινή ζωή, τίποτα
δεν είναι δεδομένο, ούτε η ζωή, ούτε και ο
θάνατος, αλλά ούτε και το θαύμα.
Οι ταγοί της Πολιτείας, αλλά και οι ποιμένες
της Εκκλησίας οφείλουν και ένα μεγάλο δημόσιο ευχαριστώ προς τους ταπεινούς παπάδες και τους άγνωστους αγίους ανθρώπους,
οι οποίοι όλο αυτό το διάστημα του εγκλεισμού, στήριξαν σιωπηλά χιλιάδες κλονισμένους, είτε ψυχικά, είτε και υλικά. Πρόσφεραν
σε πολλές περιπτώσεις, πολλά περισσότερα
και από τους γιατρούς και τους νοσοκόμους
και σίγουρα έσωσαν εκατοντάδες ανθρώπους,
οι οποίοι βρίσκονταν στο χείλος του γκρεμού.
Σημαντική παράμετρος, στη διαδικασία
άρσης των μέτρων εγκλεισμού, αποτελούν
και οι επισκέψεις συγγενών ασθενών στα
νοσοκομεία. Η διαδικασία της ανάρρωσης

δεν είναι μόνο σωματική υπόθεση, αλλά
υπάρχει και ψυχολογική διάσταση, η οποία
πολλές φορές είναι πολύ πιο σημαντική.
Ακόμη πρέπει επιτέλους να σταματήσει η
τραγωδία ανθρώπων, οι οποίοι πεθαίνουν
χωρίς να έχουν ένα δικό τους άνθρωπο, να
τους κλείσει τα μάτια. Σίγουρα άγνωστος
θα παραμείνει και ο αριθμός των ανθρώπων
οι οποίοι πέθαναν, γιατί φοβήθηκαν να πάνε
στον γιατρό κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού.
Γι’ άλλους επιβαρύνθηκε η κατάσταση της
υγείας τους, γιατί δεν πήγαν έγκαιρα σε νοσηλευτήρια. Ο κορωνοϊός θα περάσει, όπως
τόσες άλλες τραγωδίες σε αυτή τη γη. Ας
επικρατήσει τουλάχιστον η κοινή λογική.
Στην Εκκλησία, εκτός από τη λογική, λειτουργεί και το θαύμα, το οποίο αργά ή γρήγορα επιβεβαιώνεται με τη θεία δίκη και την
ευχή: «Πρόσθες αυτοίς κακά, Κύριε, πρόσθες
αυτοίς κακά, τοις ενδόξοις της γης».

kaparispan@yahoo.gr
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Μεταξύ ανασχηματισμού
και κάλπης
Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Το δίλημμα των πρόωρων εκλογών είναι
υπαρκτό, είτε διαψεύδονται (όπως
πάντα) είτε όχι. Δεν
είναι καθόλου εύκολο να απαντηθεί, παρά το γεγονός
ότι είναι πολλοί εκείνοι που εμφανίζουν την απάντηση ως προφανή, είτε από τη μία είτε από
την άλλη.
Ας δούμε πρώτα τα επιχειρήματα υπέρ των εκλογών μέσα στο
καλοκαίρι. Ο πρωθυπουργός κέρδισε τις εκλογές με ένα πρόγραμμα
μείωσης φόρων και ενίσχυσης
της ανάπτυξης. Ο κορωνοϊός το
ακύρωσε και ο κ. Μητσοτάκης
έχει μπροστά του μια περίοδο
ύφεσης κατά την οποία η μείωση
φόρων θα είναι ανέφικτη. Συνεπώς, θα ήταν λογικό να προσφύγει
στις κάλπες, να εξηγήσει τι έχουμε
μπροστά μας και να ζητήσει μια
νέα εντολή.
Οι οπαδοί των άμεσων εκλογών
έχουν ακόμη ένα επιχείρημα στη
φαρέτρα τους. Δείχνουν στον ορίζοντα το παγόβουνο της απλής
αναλογικής. Είναι πράγματι παγόβουνο επικίνδυνο που μπορεί
εύκολα να βάλει τη χώρα σε μεγάλες περιπέτειες. Η Νέα Δημοκρατία είναι βέβαιο ότι θα κέρδιζε
με άνεση αν οι εκλογές διεξάγονταν μέσα στο καλοκαίρι. Ο κ. Μητσοτάκης έχει την πολιτική ηγεμονία και οι μνήμες από τους επιτυχημένους χειρισμούς δύο αλλεπάλληλων κρίσεων είναι νωπές.
Και βεβαίως η αναπόφευκτη, λόγω
κορωνοϊού, ύφεση δεν έχει γίνει
αισθητή στην τσέπη των πολιτών.
O κ. Τσίπρας διανύει μια περίοδο
έντονης εσωστρέφειας και δεν
έχει βρει τέμπο και στίγμα.
Αν οι εκλογές γίνουν τώρα, ο
κ. Μητσοτάκης θα μπορέσει να
«κάψει» την απλή αναλογική και

η κυβέρνηση θα έχει μπροστά
της άλλα τέσσερα χρόνια. Αντιθέτως, κανείς δεν μπορεί να πει
με σιγουριά ότι η Ν.Δ. θα μπορεί
να κερδίσει με μεγάλη άνεση σε
τρία χρόνια, έτσι ώστε να αλλάξει
τότε την απλή αναλογική.
Ο αντίλογος σε όλα αυτά είναι
ότι ο Μητσοτάκης δεν θέλει να
γίνει Τσίπρας στα μάτια των ψηφοφόρων. Οι πρόωρες εκλογές
εμπεριέχουν ένα στοιχείο οπορτουνισμού και σχετικής ασέβειας
προς τους θεσμούς.
Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Οι
άγνωστοι παράγοντες που μπορεί
να προκύψουν δεν είναι αμελητέοι. Η ίδια η εκλογική διαδικασία
θα είναι προβληματική λόγω του
κορωνοϊού και των πολύ αυστηρών μέτρων που θα πρέπει να τη
συνοδεύουν. Θα είναι επίσης πολύ
επικίνδυνο αν στη διάρκεια της
δίμηνης διαδικασίας εμφανισθούν
νέα κρούσματα. Οι εκλογές, συγχρόνως, θα παραλύσουν το κράτος
και θα καταστήσουν αδύνατη τη
λήψη αποφάσεων σε μια φάση
που θα είναι ιδιαιτέρως κρίσιμη
για την οικονομία, τον τουρισμό,
τα ελληνοτουρκικά και τον κορωνοϊό.
Στο τέλος της ημέρας, όμως,
υπάρχει και το ρίσκο να βρεθεί
κοντά στην αυτοδυναμία στην
πρώτη αναμέτρηση. Αυτό είναι
ένα σενάριο που θα μπορούσε να
περιπλέξει τα πράγματα οδηγώντας σε διερευνητικές εντολές ή
ακόμη και προσφορές συνεργασιών και παροχής ανοχής σε μια
κυβέρνηση μειοψηφίας.
Αυτά είναι τα επιχειρήματα
υπέρ και κατά των άμεσων εκλογών. Ο πρωθυπουργός θα λάβει
τις αποφάσεις του το επόμενο
διάστημα, επιλέγοντας ανάμεσα
σε έναν ανασχηματισμό και στις
κάλπες.

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η
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Υπάρχει εμβόλιο για τη βλακεία;
Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

Οσο περνάει ο πρώτος
φόβος που προκάλεσε
η πανδημία, επανεμφανίζονται συμπεριφορές που σημαδεύουν τη δημόσια
ζωή εδώ και καιρό, από πολύ πριν
από τον νέο κορωνοϊό. Μεταξύ αυτών
είναι το κίνημα εναντίον των εμβολίων που, παρά την προφανή ανάγκη
να θωρακιστεί η ανθρωπότητα εναντίον ενός ανεξέλεγκτου κινδύνου,
φαίνεται όχι μόνο να παραμένει ακλόνητο, αλλά ίσως και να ενισχύεται
μέσα στο κλίμα αβεβαιότητας. Ενώ
διεθνώς δεκάδες ομάδες επιστημόνων εργάζονται πυρετωδώς και τέσσερις προχώρησαν στο δεύτερο στάδιο δοκιμών σε ανθρώπους, δεν γνωρίζουμε πότε θα υπάρξει εμβόλιο
αποτελεσματικό, ασφαλές και διαθέσιμο σε μαζικές ποσότητες. Ετσι,
δεν γνωρίζουμε ούτε πώς θα πράξουν
τότε και όσοι σήμερα δηλώνουν πως
δεν θα κάνουν εμβόλιο. Οπως και να
έχει, η μαχητικότητα των πολέμιων
των εμβολίων εντάσσεται σε ένα
κλίμα ανορθολογισμού που παρατηρείται σε πολλές χώρες τα τελευταία
χρόνια. Αυτή συμπεριλαμβάνει την
έντονη συνωμοσιολογία, την άρνηση

αποδοχής της κλιματικής κρίσης και,
τελευταίως, όπως είδαμε στις ΗΠΑ,
την απόρριψη των μέτρων που αποσκοπούν στον έλεγχο της πανδημίας.
Οσο αναπτύσσεται αυτό το κύμα
τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η ζημία
στην κοινωνία. Είναι ανάγκη, λοιπόν,
να βρεθεί «εμβόλιο» και για τον ανορθολογισμό.
Είναι δύσκολο να κρίνει κανείς
εάν οι ανορθολογικές συμπεριφορές
είναι συμπτώματα ή η ίδια η ασθένεια.
Παρατηρώντας τις ΗΠΑ τις τελευταίες
δύο δεκαετίες, βλέπουμε πόσο άλλαξε
η πολιτική ζωή, κυρίως μετά την
ίδρυση του τηλεοπτικού δικτύου Fox
News του «συντηρητικού» μεγιστάνα
Ρούπερτ Μέρντοχ, το οποίο εισήγαγε
(ή, για να είμαστε πιο ακριβείς, «ανέστησε» μετά πολλές δεκαετίες) τον
έντονο λαϊκισμό στην πολιτική αντιπαράθεση. Είτε βρήκε έτοιμο ακροατήριο είτε το καλλιέργησε, το αποτέλεσμα είναι ότι το τηλεοπτικό κανάλι πρωταγωνίστησε στην εδραίωση
ενός κλίματος διχασμού στην πολιτική και στην κοινωνία.
Μέσα σε αυτή την αμφισβήτηση
θεσμών και ειδικών, υπονομεύονται
και η πραγματικότητα και η λογική.
Τότε, το μόνο που θέλουμε να ακούμε

είναι ό,τι μας βολεύει, ό,τι ήδη πιστεύουμε. Εδώ δεν χωράει η λογική,
το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι
ποιος μιλάει και ποιο κίνητρο του
αποδίδουμε. Οταν αυτή η νοοτροπία
βοηθάει στην εκλογή ομοϊδεάτη, η
«ασυμβίβαστη» μαχητικότητα επιβραβεύεται και ενισχύεται από τον
εκλεκτό της. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξελέγη επειδή εξέφραζε την αμφισβήτηση εναντίον της «κεντρικής» πολιτικής σκηνής, των «παραδοσιακών»
μέσων ενημέρωσης, της επιστήμης
(ή «αριστείας» που λέμε εμείς σήμερα), και, εντέλει, της λογικής. Ετσι,
ο Αμερικανός πρόεδρος είναι σύμπτωμα μιας βαθύτερης ασθένειας,
αλλά εξελίσσεται σε ασθένεια, μιας
και επιδεινώνει την κατάσταση: η
ανάγκη του να καλλιεργεί τον διχασμό, να ψεύδεται και να αμφισβητεί
τους πιο άξιους από τον ίδιο, ενισχύουν τους εχθρούς της λογικής,
της γνώσης και της σύνεσης όχι
μόνο στη χώρα του αλλά παντού.
(Ο βουλευτής «δεν θέλω εμβόλιο»
Κυρ. Βελόπουλος είναι μόνο ένας
που ζήλεψε τη δόξα του Τραμπ). Το
γεγονός ότι το θρυλικό σύστημα θεσμικών «ελέγχων και ισορροπιών»
της αμερικανικής πολιτικής δεν μπό-

ρεσε να τιθασεύσει τον Τραμπ, δείχνει πόσο η ασθένεια έχει διαβρώσει
και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Οσο
επικρατεί ο Τραμπ τόσο ενθαρρύνονται και άλλοι να αμφισβητούν
και να υπονομεύουν ό,τι δεν ταιριάζει
με το θυμικό τους. Ετσι δεν ακούγεται
υπερβολική η πρόβλεψη ομάδας
ερευνητών του Πανεπιστημίου George Washington ότι, σύμφωνα με
μοντέλο ανάλυσής τους, σε μία δεκαετία οι γνώμες κατά του εμβολιασμού θα υπερτερούν (Nature,
13/5/2020).
Ισως ο ίδιος ο νέος κορωνοϊός θέσει τέλος στην αλαζονεία του ανορθολογισμού. Οσο ο Τραμπ, ο Μπολσονάρο και άλλοι υποτιμούν τον κίνδυνο και τις ευθύνες τους, ενώ υπονομεύουν τους επιστήμονες και την
επιστήμη, παρασύρουν τους οπαδούς
τους αλλά και αμέτρητους αθώους
στην καταστροφή. Θα δούμε εάν η
πανδημία θα αναγκάσει τους θιασώτες της βλακείας να έρθουν στα
λογικά τους ή εάν θα ερμηνεύσουν
την καταστροφή ως επιβεβαίωση
ότι είναι θύματα συνωμοσίας. Ας
μην περιμένουμε, όμως. Ας τους αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα με επιχειρήματα και αποφασιστικότητα.

Η μόνη σταθερά
Η επιστροφή στην
«καθημερινότητα»,
που οι πάντες επαγγέλλονται, μάλλον
δεν πρόκειται να επιτευχθεί, διότι απλούστατα αυτό που αναδύεται μετά
την πανδημία είναι μια νέα πραγματικότητα, τα βασικά χαρακτηριστικά της οποίας παραμένουν
ασαφή. Και ενώ τα πάντα είναι
ρευστά, συμβαίνουν εν Ελλάδι τα
εξής:
Η φιλελεύθερη κυβέρνηση του
Κυριάκου Μητσοτάκη προωθεί –
με νεανικό ενθουσιασμό– όσα είχε
προγραμματίσει πριν έλθουν στην
κυριολεξία τα πάντα άνω-κάτω.







Επιστρέφουμε στην αντιπαράθεση, εφ’ όλης
της ύλης, κι ας συμβαίνουν γύρω μας τα μύρια
όσα με μείζονα προβλήματα ασφαλείας που
δεν αντιμετωπίζει καμία
άλλη χώρα της Ε.Ε.
Και εξαγγέλλουν και αναθεωρούν
υφυπουργοί και υπουργοί, και παρεμβαίνει διορθωτικά ο πρωθυπουργός, και πάλι από την αρχή.
Εκ παραλλήλου, ο πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί
να αξιοποιήσει την αφύπνιση της
κοινωνίας από την κατατονική κατάσταση στην οποία περιήλθε εδώ
και ένα τρίμηνο. Κοινωνική διέγερση επιδιώκει η Αριστερά, εμμένοντας πεισματικά στην πάγια
στρατηγική της.
Από μιαν άποψη επιστρέφουμε
στη μόνη σταθερά του ελληνικού
πολιτικού συστήματος, που είναι
η αντιπαράθεση, εφ’ όλης της ύλης.
Και ας συμβαίνουν γύρω μας τα
μύρια όσα με μείζονα προβλήματα
ασφαλείας που δεν αντιμετωπίζει
καμία άλλη χώρα της Ε.Ε.
Ο ασκών την εξουσία είναι αυ-

τός που αντιμετωπίζει πάντα το
μεγαλύτερο πρόβλημα. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ένας φιλελεύθερος
πολιτικός. Πίστευε ότι, έπειτα από
τέσσερα χρόνια και κάποιους μήνες
αριστερής διακυβερνήσεως του
ΣΥΡΙΖΑ, η κοινωνία θα ενστερνιζόταν και θα στήριζε μια φιλελεύθερη στροφή. Και είχε θεωρητικώς
απόλυτο δίκαιο. Μόνον που η πανδημία του κορωνοϊού σάρωσε κυριολεκτικώς την αγορά, έπληξε
σοβαρότατα τις επιχειρήσεις, αμαύρωσε την εικόνα του φιλελευθερισμού ως συστήματος ικανού να
εξασφαλίσει τη γενική ευημερία
και εκ παραλλήλου αύξησε την
εμπιστοσύνη των πολιτών στο
κράτος. Επί της ουσίας πρόκειται
βέβαια περί στρεβλώσεως, διότι ο
κρατικισμός, τουλάχιστον στη
μαρξιστική εκδοχή του, απέτυχε
δραματικά. Αλλά από μιαν άποψη
εκεί όπου απέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ και
ο κ. Τσίπρας επέτυχε ο κορωνοϊός.
Προς το παρόν, εξυπακούεται.
Διότι εάν δεν υπάρξει νέο κύμα
πανδημίας, δεν πρόκειται να υπάρξουν δραματικές ανατροπές.
Βεβαίως στη Βρετανία, όπου ο
φιλελευθερισμός –πολιτικός και
οικονομικός– είχε εδραιωθεί ήδη
από τον 17ο αιώνα, ο Συντηρητικός
πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον
είχε στηρίξει με τεράστια κονδύλια
μήνες πριν από την πανδημία το
Εθνικό Σύστημα Υγείας.Και προ
ολίγων μόλις ημερών παρέτεινε
επί τετράμηνο την κρατική στήριξη
–σε ποσοστό 80%– στους μισθούς
των εργαζομένων, έως 2.000 στερλίνες μηνιαίως, ώστε να δώσει στις
επιχειρήσεις τη δυνατότητα να
προγραμματίσουν την επιστροφή
στην οικονομική «κανονικότητα».
Οι οπαδοί, πάντως, της ευρωπαϊκής
πολιτικής και οικονομικής ορθότητος θα υποστηρίξουν ότι στο
Ηνωμένο Βασίλειο τα πάντα πάνε
ανάποδα. Κάτι πρέπει να βρουν
και αυτοί – οι γνήσιοι φιλελεύθεροι
εν Ελλάδι και οι ανακυκλωθέντες
πρώην κομμουνιστές που ανακάλυψαν τη γοητεία του καπιταλισμού προσφάτως.

ΣΚIΤΣΟ ΤΟΥ HΛIΑ MΑΚΡΗ. imakris@kathimerini. gr

Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Η αγυρτεία ως δήθεν «πολιτισμός»
Πολιτισμός είναι το παράγωγο (προϊόν) της πόλεως, ο τρόπος ατομικού
και συλλογικού βίου που προκύπτει,
όταν η συλλογικότητα κατορθώσει
να λειτουργεί ως πόλις. Τόσο το ιστορικό γεγονός όσο και η έννοια πόλις
είναι γέννημα των Αρχαίων Ελλήνων.
Το γέννησε η ανάγκη τους, όχι μόνο
η σκέψη τους. Δεν ήταν ένα εφάπαξ,
εφήμερο γέννημα της κοινής ανάγκης των Ελλήνων η πόλις, ούτε ένα
σταθερό, παγιωμένο κατόρθωμα.
Ηταν το ζητούμενο (ο στόχος) της
συμβίωσης. Με την ελληνική πόλιν,
για πρώτη φορά στην ανθρώπινη
Ιστορία, στόχος - σκοπός - επιδίωξη
της συλλογικότητας έγινε η πραγματοποίηση της αλήθειας. Και αλήθεια δεν σήμαινε κάποιαν ορθότητα
συλλογισμών, αρχών ή διατυπώσεων,
αλήθεια για τους Ελληνες ήταν η
αθανασία – αληθινό είναι ό,τι δεν
φθείρεται, δεν μεταβάλλεται, δεν
πεθαίνει. Υπάρχει στον ορίζοντα
του ανθρώπινου επιστητού «κάτι»
αθάνατο, ένα «κριτήριον αληθείας»;
Ναι, είπαν οι Ελληνες με τη γραφίδα
του Ηράκλειτου. Υπάρχει, όχι «κάτι
τι», αλλά ένα πώς, ένας τρόπος του
αθανατίζειν – ο τρόπος της του παντός διοικήσεως. Είναι οι κατά λόγον
σχέσεις αρμονίας, που καθιστούν
το σύμπαν κόσμον: κόσμημα αθάνατης και άφθαρτης ευμορφίας.
Πόλις, λοιπόν, είναι το άθλημα επιδίωξη να λειτουργήσει η συλλογική συμβίωση των ανθρώπων με
τον τρόπον της αθανασίας, της συμπαντικής κοσμιότητας. Η πραγμά-

τωση του στόχου συνιστά τον κοινόν
της πόλεως κόσμον, δηλαδή το κατόρθωμα της «κατ’ αλήθειαν» ύπαρξης. Και ως προϊόν της πόλεως, το
κατόρθωμα της αλήθειας ονομάζεται
πολιτισμός. Ταυτίζεται ο πολιτισμός
όχι τόσο με το αποτέλεσμα, όσο με
τον τρόπο επιδίωξης του αποτελέσματος – τρόπο ιεράρχησης των
αναγκών, τρόπο του νοείν (νοο-τροπία), τρόπο συμπεριφοράς, κοινωνικής συμμετοχής στη διαχείριση
της εξουσίας. Ο παγκοσμιοποιημένος
σήμερα τρόπος (ή «παράδειγμα»)
του ανθρώπινου βίου και της οργάνωσης του βίου είναι προϊόν και παράγωγο άλλης στόχευσης, άλλων
προτεραιοτήτων. Πρωταρχικό ζητούμενο δεν είναι το κοινωνούμενο
αληθές, αλλά το ατομικά χρήσιμο.
Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι «φωτίστηκαν»: την προτεραιότητα του
χρησίμου (και όχι του αληθούς) τη
λογαριάζουν φωτισμό γενικευμένον,
ήγουν «Δια-φωτισμό». Το φιλοσοφικό
υπόβαθρο του Διαφωτισμού το είπαν
«Ιστορικό Υλισμό», που προσφέρεται
αμφιπρόσωπος: ως ολοκληρωτισμός
στο όνομα της «εργατικής τάξης» ή
ως ολοκληρωτισμός στο όνομα της
«ελευθερίας του κεφαλαίου».
Και στις δυο περιπτώσεις, είναι
απόλυτος ο ατομοκεντρισμός, λάβαρο τα «δικαιώματα του ατόμου»:
Υποταγή της ζωής σε νομικές κατασφαλίσεις του εγώ και θωράκιση
της μαζοποίησης των συμφερόντων
με την «πάλη των τάξεων» – θλιβερό
και συχνά μακάβριο τέλος της πο-

λιτικής, της πόλεως, του πολιτισμού.
Ομως, στο λεξιλόγιό του, το «παράδειγμα» (paradigm) του αμφιπρόσωπου Ιστορικού Υλισμού συντηρεί
τα σημαίνοντα της ελληνικής κάποτε
πόλεως: political, Politics, politician,
Policy, για να παραπέμψει σε σημαινόμενα, όχι απλώς διαφορετικά,
αλλά ριζικής αντίθεσης και παραποίησης της ελληνικής σημαντικής.
Η κυριολεξία της πλαστογραφίας
αποτυπώνεται στη σχιζοφρένεια
που προδίδει η γλώσσα η δική μας,
των σημερινών Ελληνώνυμων. Επιμένουμε σε λέξεις που παρέπεμπαν
κάποτε σε ιλιγγιώδη κορυφώματα
σχέσεων κοινωνίας (κατορθωμένης
αλήθειας), για να σημάνουμε σήμερα
καμώματα έσχατης ευτέλειας, χυδαίου ατομοκεντρισμού: Δημοκρατία
κάποτε, και «δημοκρατία» σήμερα!
Υπουργός - υπούργημα κάποτε, και
ποια έκπτωση σήμερα! Νόμος - Δίκαιο κάποτε, «δικαιώματα» σήμερα!
Πληροφόρηση άλλοτε, αδίστακτη
προπαγάνδα σήμερα! Και πάει λέγοντας.
Φοράμε φανταχτερή πανοπλία,
καλογυαλισμένη, με χυδαίες μεταλλάξεις της σημαντικής των λέξεων.
Εγγίζουν τα όρια του γελοίου οι καταχρήσεις και διαστροφές της σημασίας του πολιτισμού. Μιλάμε για
«εκδηλώσεις πολιτισμού», ακόμα
και όταν πρόκειται για κοινότοπες
φιέστες ψυχαγωγίας ή και μόνο διασκέδασης. Το ραδιοτηλεοπτικό,
αδιάντροπο εμπόριο εντυπωσιασμού
λανσάρεται σαν προσφορά «πολι-

τισμού». Οποιαδήποτε φτηνιάρικη
θεατρική «επιθεώρηση», απίστευτου
κρετινισμού και χυδαιότητας, διαφημίζεται σαν προσφορά στον «πολιτισμό». Πλήθος ανθρώπων, στην
Ελλάδα αμέτρητο, χρυσοπληρώνει
αετονύχηδες τάχα και Εκδότες, για
να τυπώσουν και δώσουν μορφή βιβλίου σε μικρονοϊκά σκαριφήματα
στιχουργίας ή αφήγησης ή «στοχασμού» (!) ή αυτοβιογραφικής κενολογίας. Βιβλιοκρισία δεν λειτουργεί,
εξαγοράζονται μόνο «παρουσιάσεις»,
αλληλοεξυμνήσεις δημοσιευμάτων,
αλλά και θεατρικών παραστάσεων,
εκθέσεων ζωγραφικής, «επιστημονικών» πονημάτων ανατριχιαστικής
μετριότητας. Δεκαετίες τώρα στην
Ελλάδα είναι αδιανόητη κάθε δημόσια κριτική λειτουργία – ακόμα
και κρατικοί θεσμοί «βραβεύσεων»
έχουν τυφλά ενταχθεί στο παρακμιακό αλισβερίσι ναυτιώδους αμοραλισμού.
Γέννημα αυτής της παρακμιακής
αδιαντροπιάς και γελοιότητας είναι
και ο επικαιρικός νεολογισμός «άνθρωποι του πολιτισμού», που «κινητοποιούνται» τελευταία για να εισπράξουν κρατικό επίδομα λόγω
«πανδημίας». Οι αληθινοί δημιουργοί,
στον χώρο των Γραμμάτων και των
Τεχνών, ξέρουν ότι το «χάρισμα»
που τους έχει δοθεί, δίνει «νόημα»
στην ύπαρξή τους, όση φτώχεια κι
αν τους πνίγει. Θορυβούν οι κομπάρσοι. Αν ξαναϋπάρξουν ποτέ «πόλεις», από το πρυτανείο θα σιτίζονται
πρώτοι οι δημιουργοί.
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Παλιά μας τέχνη κόσκινο
Σε συνέχεια του προηγούμενού μου άρθρου με τίτλο, «Οδοφράγματα, σημεία διέλευσης
ή εξωτερικά σύνορα» που δημοσιεύτηκε στη στήλη μου
στις 10 Μαΐου, είμαι αναγκασμένος να επανέλθω γιατί το θέμα αυτό, εν
μέσω πανδημίας, συνεχίζει να μονοπωλεί
την επικαιρότητα σε σχέση με το Κυπριακό.
Ακόμα, οι τοποθετήσεις σχεδόν όλων, απαντούν και στο ερώτημα του αν θέλουμε τα
οδοφράγματα από σημεία διέλευσης να καταντήσουν εξωτερικά σύνορα σε μια διχοτομημένη πατρίδα. Κυβέρνηση, πολιτικά
κόμματα, MME, ειδικοί επιδημιολόγοι, επώνυμοι και ανώνυμοι, οι πλείστοι έχουν άποψη
στο ζήτημα αυτό. «Το θέμα δεν έχει συζητηθεί
με τους συμβούλους μας, γιατί δεν έχει τεθεί
κάτι τέτοιο. Όταν θα τεθεί θα ακούσουμε
τις απόψεις των ειδικών και θα πάρουμε τις
αποφάσεις μας σε πολιτικό επίπεδο. Σε αυτό
το στάδιο, εφόσον απαγορεύεται η διέλευση
των Τ/κ στις ελεύθερες περιοχές, δεν τίθεται
τέτοιο θέμα. Αν ψάχνουμε δικαιολογίες για
να κάνουμε ερωτήσεις και να δημιουργούμε
θέματα τότε θα συμφωνήσω μαζί σας», απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, με έντονο
ύφος και φανερά ενοχλημένος, σε ερώτηση
γιατί στους σχεδιασμούς για επαναφορά
στην κανονικότητα δεν γίνεται καμία αναφορά στα οδοφράγματα. «Υπάρχει αυτήν τη
στιγμή πρακτικός λόγος να ασχοληθούμε
με αυτό τη στιγμή που τρέχουν άλλες δέκα
χιλιάδες θέματα που αφορούν την υγεία του
λαού μας; Εάν και εφόσον προκύψει τέτοιο
θέμα η κυβέρνηση θα πάρει τις αποφάσεις
της και θα παρακαλέσω να μη δημιουργούμε
θέματα εκεί που δεν υπάρχουν», κατέληξε
ο κ. Κούσιος. Δημιουργούμε θέμα εκεί που
δεν υπάρχει. Εάν και εφόσον. Όταν τεθεί.
Αν συμφωνήσουν οι ειδικοί. Αλίμονο να
ασχοληθούμε τώρα με ένα μη θέμα τη στιγμή
που έχουμε στο κεφάλι μας τόσες χιλιάδες
προβλήματα. Δυστυχώς, έτσι αντιμετωπίζουμε
τα σημεία επαφής με την κατεχόμενή μας
μισή πατρίδα.
Ταμπουρωμένοι πίσω από την ενέργεια
ενός παράνομου μορφώματος να κλείσει όλα
τα σημεία διέλευσης, η νόμιμη κυβέρνηση
δεν προβαίνει σε καταγγελία της ενέργειας
αυτής στα διεθνή σώματα και αρκείται σε
αοριστίες του «εάν και εφόσον». Από την
άλλη, όμως, για να είμαστε δίκαιοι, πώς θα
μπορούσαμε να διαμαρτυρηθούμε για κάτι
το οποίο εμείς οι ίδιοι ξεκινήσαμε και θεωρούμαστε οι πρώτοι διδάξαντες.
Από τα πολιτικά κόμματα, ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ
καμία ουσιαστική αντίδραση. Στον ΔΗΣΥ
αγρόν ηγόρασαν. Τηρούν σιγήν ιχθύος, υιοθετώντας έτσι το «εάν και εφόσον» της επίσημης κυβερνητικής πλευράς. Τα ίδια και
στο ΑΚΕΛ, το άλλο κόμμα της λύσης. Εκτός
από σποραδικές δηλώσεις στελεχών και μιας
κοινής ανακοίνωσης με το κόμμα του Ταλάτ,
καμία επίσημη τοποθέτηση. Σε αντίθεση με
τους μεγάλους, τα κόμματα του πατριωτικού
μετώπου, εις πίστην τους, τοποθετούνται
με συνέχεια και συνέπεια. Άλλοι σαφέστατα
και άλλοι έμμεσα διακηρύττουν τις πάγιες
θέσεις τους για οριστικό κλείσιμο όλων των
οδοφραγμάτων. Μάλιστα, το Κίνημα Αλληλεγγύη, με μια όντως ευρηματική τοποθέτηση,
εισηγείται να μην επαναλειτουργήσουν. «Να
παραμείνουν κλειστά τα οδοφράγματα ως
όπλο διαπραγμάτευσης, διότι φαίνεται ότι

πονάει ιδιαίτερα την τουρκική πλευρά το
κλείσιμό τους». Η θέση ότι το κλείσιμο των
οδοφραγμάτων πλήττει οικονομικά την άλλη
πλευρά και θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως
μοχλός πίεσης, υιοθετείται από πολλούς.
Ιδίως μετά την παραδοχή του ψευδοπρωθυπουργού Τατάρ ότι οικονομικά βρίσκονται
στον πάτο, πολλοί εισηγούνται να εκμεταλλευτούμε το γεγονός αυτό. Πού θα πάνε, δεν
θα αντέξουν, όπως έλεγε και ο εθνάρχης μας.
Να σταματήσουμε με τις επισκέψεις μας να
τους αιμοδοτούμε οικονομικά. Να σταματήσουν οι πάμπλουτοι τσιφλικάδες, οι σύγχρονοι
σεΐχηδες της Μεσογείου να συντηρούν οικονομικά τους ιθαγενείς χωρικούς και ψευδοπολίτες, οι οποίοι χωρίς τα λεφτά μας δεν
θα έχουν που την κεφαλήν «κλίναι».
Στα διάφορα ΜΜΕ και ΜΜΔ οι πλείστοι
είναι κάθετοι και ζητούν την μη επαναλειτουργία των οδοφραγμάτων ή, οι πιο διαλλακτικοί, εισηγούνται άνοιγμα υπό όρους.
Ορισμένοι, μάλιστα, βρίζουν την αντίθετη
άποψη. Γιεγιέδες, ναινέκους, της γονυκλισίας,
της όποιας λύσης και τουρκοπροσκυνημένους
αποκαλούν όσους ζητούν να ανοίξουν τα
σημεία πρόσβασης προς τα κατεχόμενα.
Εκτός όλων των πιο πάνω τοποθετήσεων,
όπως ήταν αναμενόμενο, εξαιτίας πανδημίας,
λόγο έχουν πλέον και οι ειδικοί. Ορισμένοι
εξ αυτών εξέφρασαν την άποψη ότι τα οδοφράγματα δεν θα πρέπει να ανοίξουν, τουλάχιστον προς το παρόν, για δύο βασικούς
λόγους. Πρώτον, μπορεί τα κρούσματα στα
Κατεχόμενα να είναι μηδενικά αλλά δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τα διάφορα τεστ
που διενεργούν. Βλέπετε μόνο στον ομφαλό
της γης μπορούν να διενεργηθούν αξιόπιστες
εξετάσεις. Όλα τα άλλα είναι είτε fake εξετάσεις είτε ψευδοεξετάσεις. Δεύτερον και
σημαντικότερο, προβάλλουν τον ισχυρισμό
ότι ανεξάρτητα του αριθμού των κρουσμάτων
υπάρχει κίνδυνος λόγω των σχέσεων και
επαφών που έχουν με την Τουρκία. Συνεπώς
δεν τους θέλουμε μόνο με μηδενικά κρούσματα αλλά απογαλακτισμένους και χωρίς
ομφάλιο λώρο με την Τουρκία.
Τέλος, τόσο μας απασχολεί το θέμα των
οδοφραγμάτων που μέχρι και δημοσκοπήσεις
γίνονται. Αίσθηση προκάλεσε ερώτηση που
τίθεται. «Πότε πρέπει να ανοίξουν τα οδοφράγματα;», με μια εκ των επιλογών να είναι,
«Όταν βρεθεί εμβόλιο για τον κορωνοϊό».
Ίσως θα πρέπει να διαφοροποιήσουμε πλέον
τους όρους μας για επανάληψη των συνομιλιών και λύση. Θέλουμε διαπραγματεύσεις
χωρίς επιδιαιτησία, χωρίς ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα, με μηδέν στρατό, μηδέν εγγυήσεις, χωρίς την απειλή των κανονιοφόρων
και με εμβόλιο κατά του κορωνοϊού. Επανερχόμενος στο προηγούμενο μου άρθρο
και στο ερώτημα αν θέλουμε σημεία διέλευσης
ή εξωτερικά σύνορα, δυστυχώς η απάντηση
είναι σαφέστατη. Εξωτερικά σύνορα θέλουμε
και ας προφασιζόμαστε κορωνοϊούς, ειδικούς
επιδημιολόγους, γρύπες και άλλα ακαταλαβίστικα. Στην δε θέση ότι εάν και εφόσον η
άλλη πλευρά ανοίξει τα οδοφράγματα τότε
θα δούμε το θέμα, η απάντηση αυτονόητη.
Όταν οι άλλοι τα ανοίξουν και πάλι θα αιφνιδιαστούμε και θα αναλάβουμε τον ρόλο
των τροχονόμων όπως τότε το 2003. Παλιά
μας τέχνη κόσκινο.

Ο κ. Θεόδωρος Θεοδώρου είναι ειδικός προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

EPA/JAMES GOURLEY

Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Πελάτες εστιατορίου στην Αυστραλία απολαμβάνουν το δείπνο τους μετά την άρση των μέτρων για την καταπολέμηση του κορωνοϊού.

Η «μυστική» ψήφος στον Τατάρ
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Μ

έσα σε 24 ώρες ανεδείχθη για ακόμη
μία φορά η πραγματική φύση της
κατάστασης στη νήσο. Στις 14 Μαΐου τρεις μεγάλες ειδήσεις:
1) Ο γ.γ. του ΟΗΕ Α. Γκουτιέρες σε επιστολή του στον Τ/κ ηγέτη Μ. Ακιντζί «προτρέπει τους δύο ηγέτες να βρουν επιπρόσθετους τρόπους για την ασφάλεια και την
εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο κοινοτήτων.
Μόλις σταθεροποιηθεί η κατάσταση υγείας
στο νησί... να υπάρξει κοινή συμφωνία στις
ρυθμίσεις για να ανοίξουν και πάλι τα σημεία
διέλευσης». Ενθαρρύνει δε τους ηγέτες σε
όλα αυτά τα θέματα «να συνεργαστούν με
την ειδική εκπρόσωπό του Ελ. Σπέχαρ»,
ενώ για την αντιμετώπιση της πανδημίας
«είναι απαραίτητο να ξεπεραστούν οι ασυμφωνίες των πλευρών επειδή η καταπολέμηση μπορεί να επιτευχθεί μόνο με συνεργασία».
2) Η πρόεδρος της Επιτροπής Φον ντερ
Λάιεν σε επιστολή της στον Μ. Ακιντζί,
αφού συμφώνησε με την άποψή του «ότι
σε αυτόν τον αγώνα όλοι οι παράγοντες
πρέπει να βρίσκονται σε συντονισμό»,
τόνισε τα εξής: «για να γίνει η Ε.Ε. υποβοηθητική προς την τ/κ κοινότητα κατά τρόπο
επείγοντα στην αντιμετώπιση της πανδημίας, γίνονται διεργασίες για μεγαλύτερη
βοήθεια μεσοπρόθεσμα, ώστε να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές επιπτώσεις της
πανδημίας».
3) Στον αντίποδα, η άλλη είδηση. Η ηλ.
«Καθημερινή» μάς πληροφορεί ότι «η πλατφόρμα διερευνητικής δημοσιογραφίας, Organized Crime and Corruption Reporting
Project (OCCRP) αναφέρεται εκτενώς στην
παραχώρηση «χρυσών» διαβατηρίων, σε
μέλη της βασιλικής οικογένειας της Σαουδικής Αραβίας –συνολικά 7– τα οποία απέκτησαν μέσω του αμφιλεγόμενου, όπως
χαρακτηρίζεται, προγράμματος πολιτογραφήσεων. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, κάτοχος κυπριακού διαβατηρίου είναι ο Σαουδάραβας Saud bin Abdulmohsen bin
Abdulaziz Al Saud, ο οποίος υπέβαλε αίτηση
και έλαβε το κυπριακό διαβατήριο το 2017».

Για το θέμα αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
απέστειλε επιστολή σε Κύπρο, Μάλτα και
Βουλγαρία την 1η Απριλίου 2020 με την
οποία ζητάει «πλάνο με το οποίο να καταργούνται τα επενδυτικά προγράμματα πολιτογράφησης επενδυτών. Ο ΥπΕΣ Ν. Νουρής δήλωσε πως «δεν υπάρχει καμία πρόθεση τερματισμού του προγράμματος. Με
τα μέτρα που πάρθηκαν μετά τον Μάιο του
2019 θεωρούμε πως όχι μόνο δεν συντρέχει
λόγος τερματισμού, αλλά αντίθετα ο έλεγχος
που γίνεται πλέον είναι υπέρμετρος». (ρεπορτάζ από τον ηλ. «Φιλελεύθερο»). Η Ε.Ε.,
έστω με σημαντική καθυστέρηση, θέτει
τους κανόνες σε θέματα που αφορούν την
ευρωπαϊκή πολιτική για τις πολιτογραφήσεις
συνεπώς υποστηρίζει τους κανόνες για την
ευρωπαϊκή ασφάλεια, την αντιμετώπιση
του οργανωμένου εγκλήματος και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Η Κύπρος πωλεί
ευρωπαϊκά διαβατήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Ε.Ε. με τον πιο επίσημο τρόπο
ζητάει χρονοδιάγραμμα για τον τερματισμό
του προγράμματος.
4) Η Λευκωσία παρακολουθεί την αποστασιοποίηση κεντρικών παικτών από τους
χειρισμούς της. Αδιαφορία των ηγετών της
Ε.Ε. στα παράπονα Αναστασιάδη στη τελευταία τηλεδιάσκεψή τους. Ομόφωνη άρνηση των μελών του Σ.Α. του ΟΗΕ σε οποιαδήποτε αναφορά στις εκθέσεις του Συμβουλίου σχετικά με τις παραβιάσεις της κυπριακής ΑΟΖ από τουρκικά ερευνητικά
σκάφη. Διπλωμάτες στο κυπριακό ΥΠΕΞ
θεωρούν ότι για την απομόνωσή της Λευκωσίας ευθύνεται η ειδική αντιπρόσωπος
του γ.γ. του ΟΗΕ στην Κύπρο Ελίζαμπεθ
Σπέχαρ προς την οποία στρέφονται διάφορα
παράπονα ότι δεν εκτελεί σωστά τα καθήκοντά της. Πιθανώς γι’ αυτό τον λόγο, ο
γ.γ. του ΟΗΕ ενθαρρύνει τους ηγέτες «να
συνεργαστούν με την ειδική εκπρόσωπό
του Ελ. Σπέχαρ». Προφανώς ο γ.γ. δεν συμμερίζεται τα τεχνάσματα μιας ομάδας στο
κυπριακό ΥΠΕΞ που πιστεύει στις αξίες
της επετηρίδας –πάντα εν ονόματι της υπεράσπισης της μισής πατρίδας.

5) Οι χειρισμοί της Λευκωσίας την έχουν
οδηγήσει από το αίτημα για «μηδέν στρατός,
μηδέν εγγυήσεις» στο «μηδέν συνομιλίες»
και «όλος ο στρατός στη θέση του», τη
στιγμή που έχει δίπλα της τον πιο ορθολογιστή πολιτικό ηγέτη στην ιστορία της τ/κ
κοινότητας. Ρώτησαν τον Μ. Ακιντζί στις
8 Μαΐου αν είναι τσακωμένος με την Άγκυρα.
Απάντησε: «Με την κυβέρνηση της Τουρκίας
μπορεί να υπάρχουν κάποιες διαφωνίες,
αυτό δεν το κρύβω, εάν το θέμα είναι να
αλλάξει κάποιος την ταυτότητά του για να
μοιάσει με κάποιον άλλον. Αν ήταν έτσι,
τότε θα ήμασταν απλώς το αντίγραφο κάποιου άλλου. Ο τ/κ λαός δεν με εξέλεξε για
να γίνω κούκλα (αχυράνθρωπος-μαριονέτα).
Με εξέλεξε για να γίνω ο δικός του πρόεδρος», ρεπορτάζ KYΠΕ.
Αν με αυτόν τον Τ/κ ηγέτη, με τα πιο
πάνω χαρακτηριστικά, ο Ν. Αναστασιάδης
κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για μηδέν
επικοινωνία και μηδέν συνομιλίες, τότε οι
χειρισμοί του αφορούν τη στήριξη στην
υποψηφιότητα Ε. Τατάρ στις εκλογές για
την ανάδειξη νέου Τ/κ ηγέτη στις 6 Οκτωβρίου. Έσπευσε πρώτος να κλείσει 4 σημεία
διέλευσης, όταν ο κορωνοϊός πανηγυρικά
εμφανιζόταν στον χώρο των αφίξεων στο
αεροδρόμιο Λάρνακας! Ο Ε. Τατάρ πήρε
τη σκυτάλη και έκλεισε όλα τα άλλα. Το
ζήτημα με τη διαχείριση των σημείων ελέγχου από και προς την κατεχόμενη Κύπρο,
η αχρήστευση για δύο και πλέον μήνες της
Τεχνικής Επιτροπής για την Υγεία, η άρνηση
για κάθε επικοινωνία επαφή μέσω skype
με τον Α. Ακιντζί, η μόνη που έγινε ήταν
με πρωτοβουλία του Τ/κ ηγέτη- ισούται με
την αντίληψη που έχει κάποιος για το συνολικό Κυπριακό. Συγκρούονται ακόμα μία
φορά οι δυνάμεις της ακινησίας με τις δυνάμεις που επιζητούν κινητικότητα και
επίλυση. Ο Ν. Αναστασιάδης κάνει ένα
μέρος από την προεκλογική καμπάνια του
Ε. Τατάρ. Επιδιώκει το τέλειο άλλοθι: «εγιώ
εν τζιαι, αλλά ο Τατάρ...».
www.larkoslarkou.org.cy

Οι κερδισμένοι και το δίκιο

Σ

τις συνθήκες της πρωτόγνωρης
υγειονομικής κρίσης, η οποία
μετεξελίσσεται σε οικονομική
πανδημία, αφού έχει παραλύσει ζωτικούς πνεύμονες της οικονομικής
δραστηριότητας και έχει ακινητοποιήσει δισεκατομμύρια ανθρώπους,
υπάρχουν και οι κερδισμένοι. Ο αδιαμφισβήτητος νικητής αυτής της κρίσης
είναι οι τεχνολογικές εταιρείες. Ο
κορωνοϊός έγινε η αιτία για ένα γρήγορο ψηφιακό άλμα σε πάρα πολλούς
τομείς. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση
των θεσμών και των υπηρεσιών του
κράτους, η τηλεργασία, η τηλεκπαίδευση, οι τηλεδιασκέψεις οργανισμών
και εταιρειών, η τηλεαναζήτηση, η
πολύμορφη τηλεψυχαγωγία, οι τηλεαγορές και άλλα ψηφιακά επιτεύγματα δείχνουν ότι η εποχή του τηλεανθρώπου έχει εδραιωθεί. Η ζήτηση
ηλεκτρονικών υπολογιστών, διαδικτυακών υπηρεσιών, τα νέα λογισμικά τεχνολογικής αναβάθμισης
εταιρειών, οι εφαρμογές στα έξυπνα
τηλέφωνα, όπως οι ανιχνευτές υγείας
και εντοπισμού και τα έξυπνα συστήματα ελέγχου, διεύρυναν τον
όγκο εργασιών των τεχνολογικών
εταιρειών. Τα κέρδη αυξήθηκαν όχι
μόνο από τις άμεσες πωλήσεις και
τις καινούργιες παραγγελίες, αλλά

Του ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΑΒΡΑΑΜ

και από την εκτόξευση της αξίας των
μετοχών τους στα χρηματιστήρια.
Amazon, Facebook, Google, Microsoft,
Apple και άλλοι τεχνολογικοί κολοσσοί είναι πλέον οι κινητήριες δυνάμεις
της ψηφιακής οικονομίας.
Ο δεύτερος τομέας, ο οποίος κερδίζει, είναι οι εταιρείες παραγωγής
ιατρικού εξοπλισμού και οι φαρμακευτικές βιομηχανίες. Η τεράστια
ανάγκη για εφοδιασμό των νοσοκομείων με αναπνευστήρες, ειδικές
στολές, μάσκες, αναλώσιμα, απολυμαντικά και ειδικά φάρμακα, δημιούργησε τεράστια ζήτηση, η οποία
μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις
οδήγησε ορισμένα κράτη στην πλειοδοσία, δηλαδή στην προσφορά περισσότερων χρημάτων από την αξία
των προϊόντων για να τα αποκτήσουν
εις βάρος άλλων χωρών (αυτό έκανε
ο Τραμπ). Παράλληλα, τεράστιες
είναι οι επενδύσεις στην έρευνα για
την ανακάλυψη του εμβολίου και ειδικών φαρμάκων και στη συνέχεια
για την παραγωγή και διανομή τους
στην παγκόσμια αγορά. Όπως δείχνει
η εμπειρία από προηγούμενες πανδημίες, οι επενδυτές και οι εταιρείες
στον τομέα της έρευνας για εμβόλια
και φάρμακα πολλαπλασιάζουν στο
μέγιστο τα κέρδη τους.

Υπάρχει, όμως, ακόμα ένας μεγάλος κερδισμένος από αυτήν την
κρίση. Είναι το διαχρονικό τοκογλυφικό καπιταλιστικό ιερατείο, οι διεθνείς δανειστές, οι «απρόσωπες» διεθνείς αγορές. Η οικονομική πανδημία
επέφερε βαθιά ύφεση και παράλυση
σε πολλούς τομείς. Η συρρίκνωση
του παγκόσμιου ΑΕΠ (το 2019 ήταν
135 τρισεκατομμύρια δολάρια), του
ευρωπαϊκού (Ε.Ε. 14 τρισεκατομμύρια
ευρώ) και κυπριακού (19,5 δισεκατομμύρια ευρώ) είναι δεδομένη. Τα
κράτη αναπόφευκτα θα χάσουν τεράστια έσοδα και παράλληλα θα
έχουν τεράστια έξοδα για να στηρίξουν τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και τις ευάλωτες ομάδες του
πληθυσμού.
Όσα κράτη έχουν μεγάλα πλεονάσματα θα αντέξουν περισσότερο.
Όσα έχουν λιγότερα θα επιζητήσουν
λύσεις για το χειρότερο σενάριο (η
Κύπρος ανήκει σε αυτήν την κατηγορία), ενώ όσα έχουν ελλειμματικούς
προϋπολογισμούς και υψηλό δημόσιο
χρέος θα χρεοκοπήσουν. Σε όλες τις
περιπτώσεις, τα κράτη για να αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση,
να καλύψουν τις δημοσιονομικές
τους ανάγκες (κρατικό μισθολόγιο,
κοινωνικές συντάξεις και παροχές,

δαπάνες για έργα που γίνονται στη
χώρα, πληρωμή χρεών) και να στηρίξουν την οικονομία και την κοινωνία στρέφονται στον δανεισμό,
είτε με την πώληση κρατικών ομολόγων, είτε με την ένταξη σε μηχανισμούς στήριξης. Αυτό έκανε και η
Κύπρος με δύο δάνεια 3 δισεκατομμυρίων (1,75 δισ. από τις διεθνείς
αγορές και 1,25 δισ. από τις κυπριακές
τράπεζες, που αυτήν τη στιγμή διαθέτουν ρευστότητα), ενώ προτίθεται
να παρέχει εγγυήσεις 2 δισ. προς τις
τράπεζες. Δάνειο σημαίνει τόκοι,
άρα σταθερές υποχρεώσεις αποπληρωμής. Αν η οικονομία θα πάει καλά
και το κράτος θα έχει φυσιολογικά
πρωτογενή πλεονάσματα και όχι επιβεβλημένα λόγω μνημονίων, καλώς.
Αν όχι, όπως είναι οι συνθήκες τώρα,
που οι προβλέψεις δείχνουν μείωση
του ΑΕΠ από 7% μέχρι και 13,5% και
αύξηση του δημόσιου χρέους στο
115% οι πολιτικές της λιτότητας θα
είναι αναπόφευκτες. Το έργο το έχουμε δει. Μείωση μισθών στο Δημόσιο,
παγοποίηση προσλήψεων, περικοπές
δαπανών σε έργα ανάπτυξης, επιβολή
νέων φορολογιών, άμεσων ή έμμεσων, αποκρατικοποιήσεις κ.λπ. Το
ίδιο θα συμβεί και στον ιδιωτικό
τομέα με κλείσιμο επιχειρήσεων, αύ-

ξηση της ανεργίας και μια νέα απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων.
Η οπισθοχώρηση του ΑΕΠ, συνεπώς
και η συρρίκνωση του κατά κεφαλήν
εισοδήματος, της αγοραστικής δυνατότητας και ευρύτερα του βιοτικού
επιπέδου, θα επιφέρει προβλήματα
και στις τράπεζες, αφού τα δάνεια
θα κοκκινίσουν.
Οι δείκτες των τραπεζών θα υποβαθμιστούν, θα χρειαστούν νέες
ανακεφαλαιοποιήσεις και θα αρχίσει
ένα νέο κύμα εκποιήσεων και πώλησης δανείων. Τα μνημόνια θα είναι
αναπόφευκτα, ίσως χωρίς «προαπαιτούμενα» λόγω προσωρινών διευκολύνσεων που παρέχονται από την
Ε.Ε. και την ΕΚΤ επειδή τώρα όλες
οι χώρες της Ε.Ε. αντιμετωπίζουν
προβλήματα. Στην πορεία όμως θα
εμπλουτιστούν με «μεταπαιτούμενα»,
με επιβολή όρων από τους δανειστές,
όπως έγινε το 2013. Αν, λοιπόν, παγκοσμίως κερδισμένοι θα είναι οι τεχνολογικές εταιρείες, οι φαρμακευτικές βιομηχανίες και οι διεθνείς δανειστές, τη στιγμή που τα κράτη και
η πλειοψηφία των επιχειρήσεων και
των εργαζομένων θα πνέουν τα λοίσθια και θα υποφέρουν, τίθεται ένα
τεράστιο ζήτημα παγκόσμιας ηθικής
και δικαίου. Το ερώτημα είναι: μπορεί

για να υπάρξει μια έστω ελάχιστη
κατανομή δικαιοσύνης να φορολογηθεί η συσσώρευση πλούτου των
κερδισμένων και τα λεφτά αυτά να
επενδυθούν στους τομείς της υγείας
και της κοινωνικής πρόνοιας, ανάλογα
με τις ανάγκες των χωρών;
Μπορεί επίσης να παρθεί μια παγκόσμια δεσμευτική απόφαση για μια
λελογισμένη αναθεώρηση χρέους
προς όφελος των πιο αδύναμων κρατών; Μπορούμε δηλαδή να διεκδικήσουμε μια «παγκόσμια σεισάχθεια»;
Αυτό που βιώνουμε τώρα με την πανδημία και αυτά που θα βιώνουμε πιο
συχνά στο εγγύς μέλλον, όπως οι
κλιματικές αλλαγές, η οικολογική
καταστροφή, η στρατιωτικοποίηση
του κόσμου, ο κίνδυνος ενός πυρηνικού πολέμου και ο επερχόμενος
τεχνοκρατικός ολοκληρωτισμός, επιβάλλουν μια παγκόσμια οπτική και
δράση.
Χρειάζεται ένα νέο παγκόσμιο
κοινωνικό συμβόλαιο και μια ουσιαστική παγκόσμια κινητοποίηση κρατών, αλλά και λαών που δεν έχουν
πάψει να οραματίζονται έναν ειρηνικό
κόσμο και ένα βιώσιμο μέλλον.

Ο κ. Μενέλαος Αβραάμ είναι δρ Φιλοσοφίας. rodo@primehome.com

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

Μιχάλης Μιχαηλίδης

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 24 Μαΐου μαζί με την
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«Δεύτερη φύση μας» η υγιειινή
ν των χεριών
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Το καλοκαίρι ÚÕß ÑÕØÜÔÕáÕÆ ÛÇ
àÂÙÕßÓËËÌÁÚÕÝÓËÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÁÝÚÏÝÓ¦ÙÑËÝÚÇÇÔÚÏÙÎÖÚÏÑ¦
ÑÇÏ ÑßØÃÜÝ ÚÏÝ ÇÖÕÙÚ¦ÙËÏÝ ÙÚÇ
ÓÁÙÇ ÓËÚÇÌÕØ¦Ý ÙÚÕßÝ Þ×ØÕßÝ
ËØÍÇÙÃÇÝÙÚÇÖÒÕÃÇÙÚÕÛËØÏÔÄ
ÙÏÔËÓ¦ ÍËÔÏÑ¦ ÙÚÎ ÊÏÇÙÑÁÊÇÙÎ
ÑÇÏÌßÙÏÑ¦ÙÚÎÔÖÇØÇÒÃÇÑÇÏÙÚÎ
Û¦ÒÇÙÙÇ  ÔÇ ÑÇÒÕÑÇÃØÏ ÓË ÚÎÔ
ÖÇØ¦ÊÕÐÎËßÞÂÔÇËÃÔÇÏÖÕÒÆàËÙÚÄÑÇÏÓËßÉÎÒÂßÍØÇÙÃÇ ÙßÔÛÂÑËÝÖÕßÊËÔËßÔÕÕÆÔÚÎÔËÆÑÕÒÎÓËÚ¦ÊÕÙÎÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆ ÓË
ÇÔÕÏÞÚ¦ ÖÇØ¦ÛßØÇ  ÑÇÚ¦ ÖØÕÚÃÓÎÙÎÁÔÇÔÚÏÚÜÔÑÒÏÓÇÚÏÙÚÏÑ×Ô 
ÑÇÏ ÚÇ ÓÖÇÒÑÄÔÏÇ ÑÇÏ ÚÏÝ ÇßÒÁÝ
ÔÇÓËÚÇÚØÁÖÕÔÚÇÏÙÚÕÔÁÕÑÇÛÏÙ Ú Ï Ñ Ä  Ú Õ ß  Ù Ö Ï Ú Ï Õ Æ   Ô Ú Ï Ñ Ë Ã Ó Ë Ô Ç
:6: ÍÏÇ ÚÕÔ ÑÃÔÊßÔÕ ÓËÚ¦ÊÕÙÎÝ
ÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆ ËÏÊÏÑ¦Ú×ØÇÖÕß
È Í Â Ñ Ç Ó Ë  Ç Ö Ä  Ú Õ  S V J R K V ^ U  © Ò Ç
ÄÙÇÖÏ¦ÔÕßÓËÑÇÏÊËÔÖÒÁÔÕßÓË
ÓËÚ¦ ÚÇ ÞÁØÏÇ ÓÇÝ  ÇÖÄ ÖÄÓÕÒÇ 
ÚØÇÖÁàÏÇ ÊÏÇÑÄÖÚËÝ ÁÜÝÞÇØÚÕÔ Õ Ó Ã Ù Ó Ç Ú Ç  Ú Î Ò Á Ì Ü Ô Ç  Â  Ç Ñ Ä Ó Ç
ÑÇÏÚÕÖËØÏÕÊÏÑÄÂÚÕÈÏÈÒÃÕÖÕß
ÛÇÐËÌßÒÒÃÙÕßÓËÙÚÎÔÖÇØÇÒÃÇ 
ßÍÏËÏÔÂÚÜÔÞËØÏ×ÔÛÇÖØÁÖËÏ
ÔÇËÃÔÇÏ¶Ë¦ÔÊËÔÁÞËÏÍÃÔËÏÂÊÎ¶
ÊËÆÚËØÎÌÆÙÎÓÇÝ®
©ÖÜÝÇÔÁÌËØËÙÚÎÔ ® ÕÖÇÛÕÒÄÍÕÝÒÕÏÓÜÐÏÕÒÄÍÕÝ ÕÓÄÚÏÓÕÝ
ÑÇÛÎÍÎÚÂÝÇÛÕÒÕÍÃÇÝÔÜÚ¦ÚÎÝ
§ÕÙÎÒËßÚÏÑÂÝÚÕß  ÖØ×ÎÔ
ÖØÄËÊØÕÝÚÕß §©ÑÇÏÓÁÒÕÝÚÎÝÖÏÚØÕÖÂÝÓÖËÏØÕÍÔÜÓÄÔÜÔ ÚÕß ßÖÕßØÍËÃÕß ±ÍËÃÇÝ
Ï×ØÍÕÝÇØÄÍÒÕß ÊËÔÛÇÖØÁÖËÏÔÇÖËØÏÓÁÔÕßÓËÚÕÌ¦ØÓÇÑÕ
ÁÔÇÔÚÏÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆ ÚÎÌÆÙÎ
ÞØËÏ¦àËÚÇÏÏÙÕØØÕÖÃÇ ËÔÛÁÒÕßÓË ÇÖÇØÇÃÚÎÚÇ ÔÇ ÙÑÕÚ×ÙÕßÓË
ÚÕÔ ÏÄ  ÁÒÕßÓË ÔÇ ÙßÓÈÏ×ÙÕß -

Ó Ë  Ó Ç à Ã  Ú Õ ß   Ä Ö Ü Ý  Ñ ¦ Ô Õ ß Ó Ë  Ñ Ç Ï
ÓË ¦ÒÒÕßÝ ÑÕØÜÔÕáÕÆÝ®  ÙßÓ ÈÃÜÙÎÓËÚÕÔÏÄÇÖÇÏÚËÃÑÇÔÄÔËÝ
ÑÇÏ ßÖÕÞÜØÂÙËÏÝ ÆÓÌÜÔÇ ÓË
ÚÕÔ Ñ ÇØÄÍÒÕß ÓÃÇ ÇÖÄ ÇßÚÁÝ
ËÃÔÇÏÎÚÂØÎÙÎÚÜÔÇÖÕÙÚ¦ÙËÜÔ
ÇØÇÊËÃÍÓÇÚÕÝÞ¦ØÏÔÊËÔÑÏÔÊßÔËÆËÏÑÇÔËÃÝÔÇÑÕÒÒÂÙËÏÇÖÄÚÕ
ÛÇÒÇÙÙÏÔÄ ÔËØÄ ÑÇÏ ÚÎÔ ¦ÓÓÕ Â
ÚÕÔÁÔÚÕÔÕÇÁØÇ ßÚÄÄÓÜÝÖÕß
ÓÖÕØËÃÔÇËÃÔÇÏËÖÏÑÃÔÊßÔÕËÃÔÇÏ
Õ  Ù ß Ô Ü Ù Ú Ï Ù Ó Ä Ý  Ù Ú Î Ô  ¦ Ó Ó Õ  Ù Ú Î
Û¦ÒÇÙÙÇ Â ÙÚÕ ILHJO IHY®  ÙÎ ÓËÏ×ÔËÏÕÑÇÛÎÍÎÚÂÝ

Στις επιφάνειες
ÚÎÔ ËØ×ÚÎÙÎ ÖÕÏÇ ËÃÔÇÏ ÚÇ
ÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇÑÇÏÕÏËÖÏÌ¦ÔËÏËÝÖÕß
ÛÇÖØÁÖËÏÔÇÖØÕÙÁÞÕßÓËÖËØÏÙÙÄÚËØÕ ÕÑ ÇØÄÍÒÕßÙÎÓËÏ×ÔËÏ 
 6  Ñ Ã Ô Ê ß Ô Õ Ý  Ó Ö Õ Ø Ë Ã  Ô Ç  ß Ö ¦ Ø Þ Ë Ï
ÇÖÄ Ñ¦ÛË ÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕ ÖÕß ÖÏ¦ÔÕßÓËÑÇÏÊËÔÖÒÁÔÕßÓËÓËÚ¦ÚÇ
Þ Á Ø Ï Ç  Ó Ç Ý   Þ  Ô Ç  Ù Ç Ò Ï × Ù Ü  Ú Ç
Ê ¦ Þ Ú ß Ò Ç  Í Ï Ç  Ô Ç  Ð Ë Ì ß Ò Ò Ã Ù Ü  Á Ô Ç
ÖËØÏÕÊÏÑÄ ÁÔÇÈÏÈÒÃÕ ÔÇÖÏ¦ÙÜ
ÞÇØÚÕÔÕÓÃÙÓÇÚÇÖÕßÁÞËÏÖÏ¦ÙËÏ
¦ÚÕÓÕ ÓÕÒßÙÓÁÔÕ  ÔÇ ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙÜÓÃÇØÇÑÁÚÇ  ÇÏÓËÚ¦ÔÇ
ÇÑÕßÓÖÂÙÜ ÚÇ Ó¦ÚÏÇ ÚÕ ÙÚÄÓÇ
Â  Ú Î  Ó Æ Ú Î  Ö Ø Ï Ô  Ç Ö Õ Ò ß Ó ¦ Ô Ü  Ú Ç
ÞÁØÏÇ ÓÕß  ±ÖÄ ÇßÚÂ ÚÎ ÒÕÍÏÑÂ
ÕÏÄÝÓÖÕØËÃÔÇËÃÔÇÏÕÖÕßÊÂÖÕÚË® ÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔÇÍÑÄÙÓÏÕ
©ØÍÇÔÏÙÓÄ±ÍËÃÇÝ Õ:(9:*V=
ÓÖÕØËÃÔÇËÖÏÈÏ×ÙËÏÇØÑËÚÁÝ×ØËÝ
ÙËÊÏ¦ÌÕØËÝËÖÏÌ¦ÔËÏËÝ ÏÊÏÑÄÚËØÇ ÙËÖÒÇÙÚÏÑÄÑÇÏÞ¦ÒßÈÇÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÓÖÕØËÃÔÇËÖÏÈÏ×ÙËÏÁÜÝ
×ØËÝ ÙÚÕÔÞÇÒÑÄÁÜÝÚÁÙÙËØÏÝ
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ËÖÏÊÎÓÃÇÝ
– Ποια είναι τα επιδημιολογικά
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ÎÖËØÇÏÚÁØÜÊÏÇÙÖÕØ¦
© ÎÓËØÂÙÏÕÝ ÇØÏÛÓÄÝ ÑØÕßÙÓ¦ÚÜÔ ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚÇÏ ËÖÏÖ Ò Á Õ Ô  Í Ï Ç  Ô Ç  Ë Ñ Ú Ï Ó Î Û Ë Ã  Á Ô Ç Ý
ÙÎÓÇÔÚÏÑÄÝ ÊËÃÑÚÎÝ ÍÏÇ ÚÎÔ ÖÇØ Ç Ñ Õ Ò Õ Æ Û Î Ù Î  Ú Î Ý  Ë Ö Ï Ê Î Ó Ã Ç Ý  Õ

ËÔËØÍÄÝÇØÏÛÓÄÝÇÔÇÖÇØÇÍÜÍÂÝ
9[  Õ ÕÖÕÃÕÝ ËÑÌØ¦àËÏ ÚÕÔ ÇØÏÛ ÓÄ ÚÜÔ ÇÚÄÓÜÔ ÖÕß ÓÖÕØËÃ ÔÇ
Ó Õ Ò Æ Ô Ë Ï  Á Ô Ç  Ñ Ø Õ Æ Ù Ó Ç  Ö Ç Ø Õ ß Ù Ã Ç
ÚÜÔ ÖÇØËÓÈ¦ÙËÜÔÓÁÚØÜÔ ÖØÄ Ò Î É Î Ý  Ö Õ ß  Ë Ì Ç Ø Ó Ä à Õ Ô Ú Ç Ï    Ú ÏÓÂ ÚÕß ÓÖÕØËÃ ÔÇ ÓËÚÇÈ¦ÒÒËÚÇÏ
ÊÏÇÞØÕÔÏÑ¦ÇÔ¦ÒÕÍÇÓËÚÇÓÁÚØÇ
ÖÕßÏÙÞÆÕßÔÙËÑ¦ÛËÖËØÃÕÊÕ Ö Þ 
ÑÒËÃÙÏÓÕÂ¦ÔÕÏÍÓÇÙÞÕÒËÃÜÔÑÇÏ
ÚÎÙßÓÓÄØÌÜÙÎÚÕßÖÒÎÛßÙÓÕÆ
ÙËÕÊÎÍÃËÝÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎÔßÍÏËÏÔÂÞËØÏ×Ô ÚÎÔÚÂØÎÙÎÇÖÕÙÚ¦ÙËÜÔÑ ÒÖ ©ÇØÞÏÑÄÝÓÇÝÙÚÄÞÕÝ
ÂÚÇÔÚÕ9[ÔÇÍÃÔËÏÓÏÑØÄÚËØÕÇÖÄ
 ÓÏÇÝÑÇÏÇßÚÄßÖÕÊÎÒ×ÔËÏÄÚÏ

ÖØ¦ÍÓÇÚÏ ßÌÃÙÚÇÚÕ ÁÒËÍÞÕÝ ÚÎÝ
ËÖÏÊÎÓÃÇÝ ßÚÄËÖÏÚËÆÞÛÎÑË ÙÚÎ
ÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßSVJRKV^UËÑÚÏÓ¦ÚÇÏ
ÄÚÏ ÁÌÚÇÙË ÙË ËÖÃÖËÊÇ ÖÕÒÆ ÞÇÓÎÒÄÚËØÇÇÖÄÚÕ ÖÄËÊ×ÑÇÏ
ÖÁØÇÖØÁÖËÏÔÇËÖÏÚÎØÕÆÓËÖÕÒÆ
ÖØÕÙËÑÚÏÑ¦ÚÎÔÖÕØËÃÇÚÕß×ÙÚË
ÔÇÓÎÔÐËÖËØ¦ÙËÏÚÕ
– Τι παρατηρήθηκε σε χώρες που
προχώρησαν νωρίτερα από εμάς
στην άρση των μέτρων
¶ÚÎÔßØ×ÖÎ Þ×ØËÝÄÖÜÝÎ
ËØÓÇÔÃÇ ÎÇÔÃÇÑÇÏÎßÙÚØÃÇ
ÐËÑÃÔÎÙÇÔÚÎÙÚÇÊÏÇÑÂ¦ØÙÎÚÜÔ
ÓÁÚØÜÔ ÖØÏÔ ÇÖÄ ÚÎÔ ÒÒ¦ÊÇ  
ÇÔÃÇ ÑÇÏ Î ßÙÚØÃÇ ÊËÔ ÁÞÕßÔ
ÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏ ÇÆÐÎÙÎ ÚÜÔ ÑØÕßÙÓ¦ÚÜÔ ÓÁÞØÏ ÙÚÏÍÓÂÝ  ÚÎ ËØÓÇÔÃÇ ÖØÄÙÌÇÚËÝ ËÖÏÊÎÓÃËÝ ÙË
ÙÌÇÍËÃÇÑÇÏÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝËÖËÐËØÍÇÙÃÇÝÑØÁÇÚÕÝÖØÕÑ¦ÒËÙÇÔÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÄ ÔÇÌÁØÛÎÑËÇÆÐÎÙÎ
ÚÕß9[ÙËËÖÃÖËÊÇ¦ÔÜÚÕßÍÏÇ
ÒÃÍËÝÎÓÁØËÝ ÇÒ
ÒÒ
Ò¦ÕÏÖÏÕÖØÄÙÌÇÚËÝÇÔÇÌÕØÁÝÚÕÚÕÖÕÛËÚÕÆÔÐÇÔ¦
ÙËËÖÃÖËÊÇÑ¦ÚÜÇÖÄÚÕÄØÏÕÇßÚÄ 
ÖÏÖÒÁÕÔ ÕÏËÏÊÏÑÕÃËÑÚÏÓÕÆÔÄÚÏ
ÖÁØÇÇÖÄÙßÍÑËÑØÏÓÁÔËÝÙßØØÕÁÝ
ÑØÕßÙÓ¦ÚÜÔ ÙÚÕÙÆÔÕÒÕÚÎÝÞ×ØÇÝÕÇØÏÛÓÄÝÔÁÜÔÓËÚÇÊÄÙËÜÔ
ÓËÏ×ÔËÚÇÏ ßÚÄÈËÈÇÃÜÝÓÁÔËÏÔÇ
ÇÐÏÕÒÕÍÎÛËÃÚÏÝËÖÄÓËÔËÝÎÓÁØËÝ 
ÑÚÄÝ ßØ×ÖÎÝ  Î ÃÔÇ ÁÞËÏ ÁÔÇ
ÓÏÑØÄÇØÏÛÓÄÑØÕßÙÓ¦ÚÜÔ ÇÒ
ÒÒ
Ò¦
ËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÇßÙÚÎØ¦ÖËØÏÕØÏÙÚÏÑ¦ÓÁÚØÇ /§ÄÚÏÇ ÕØÁÇËÌ¦ØÓÕÙËÓÁÚØÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÇÖÕÙÚÇÙÏÕÖÕÃÎÙÎÝÇÒ
ÒÒ
Ò¦ÄÞÏ
ÖÒÂØËÝSVJRKV^U ©ÏÖØÄÙÌÇÚËÝ
ÙßØØÕÁÝ ÑØÕßÙÓ¦ÚÜÔ ÙË ÔßÞÚËØÏÔ¦ÑÁÔÚØÇÇÔ¦ÍÑÇÙÇÔÚÎÞ×ØÇ
ÔÇ Ñ¦ÔËÏ ÁÔÇ ÈÂÓÇ ÖÃÙÜ ÑÇÏ ÔÇ
ÑÒËÃÙËÏ ÚÇ ÑÁÔÚØÇ ÊÏÇÙÑÁÊÇÙÎÝ
ÙËÄÒÎÚÎÔËÖÏÑØ¦ÚËÏÇÚÎÝËÕÆÒ 
 ËØÓÇÔÃÇ ÑÇÏ Î §ÄÚÏÕÝ ÕØÁÇ
ÓÇÝÊÃÔÕßÔÓÃÇÖØÄÍËßÙÎÍÏÇÚÕÚÏ

ÓÖÕØËÃÔÇÙßÓÈËÃÙÚÎÞ×ØÇÓÇÝ 
ÙßØØÕÁÝÑØÕßÙÓ¦ÚÜÔÖÕßßÖÕÊÎÒ×ÔÕßÔÚÕÖÏÑÂÊÏÇÙÖÕØ¦ ÕÏÕÖÕÃËÝ ÄÓÜÝ ÇÔ ÊËÔ ÇÔÏÞÔËßÛÕÆÔ ÑÇÏ
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÏÙÚÕÆÔÁÍÑÇÏØÇ ÓÖÕØËÃ
ÔÇËÃÔÇÏËÖÏÑÃÔÊßÔËÝÍÏÇÖËØÇÏÚÁØÜÊÏÇÙÖÕØ¦
– Ποιες συμπεριφορές του πληθυσμού εκτιμάτε ότι ενδέχεται
να επηρεάσουν αρνητικά την
εξέλιξη της επιδημίας στη χώρα
¶ËÖÏÊÎÓÃÇÙÚÎÞ×ØÇÓÇÝÁÞËÏ
ßÖÕÞÜØÂÙËÏÙËÙÎÓÇÔÚÏÑÄÈÇÛÓÄ 
ßÚÄÊËÔÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÁÞÕßÓËÚËÒËÏ×ÙËÏÓËÚÕÖØÄÈÒÎÓÇÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆ  ¦ÖÕÏÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÃÙÜÝÔÏ×ÛÕßÔÄÚÏÓÖÕØÕÆÔÔÇËÖÇÔÁÒÛÕßÔ
ÙÚÕÔ ÚØÄÖÕ àÜÂÝ ÑÇÏ ÚÏÝ ËÖÇÌÁÝ
ÚÕßÝÄÖÜÝÂÚÇÔÖØÏÔÚÎÔËÖÏÊÎÓÃÇ 
ÖËÏÚÇÇÖÄËÈÊÕÓ¦ÊËÝÑÒËÏÙÓÁÔÕÏ
ÙÚÕÙÖÃÚÏ ÂØÛËÞÜØÃÝÙÞËÊÄÔÔÇ
ÚÕÇÔÚÏÒÎÌÛÕÆÓËÚÕÑÇ
ÇÒ
ÒÕÑÇÃØÏÑÇÏ 
ÓÇàÃÓËÇßÚÄ ÎÇÔ¦ÍÑÎÔÇÈÍÕÆÓË
ÁÐÜÑÇÏÔÇÙßÔÇÔÚÂÙÕßÓË¦Ò
ÒÒ
ÒÕßÝ
ÇÔÛØ×ÖÕßÝ ÖÏÖÒÁÕÔ ÖÕÒ
ÒÒ
ÒÕÃËÖÏÙÚØÁÌÕßÔÙÚÏÝËØÍÇÙÃËÝÚÕßÝ ßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂËÑÚÏÓ×ÄÚÏÕÇØÏÛÓÄÝ
ÚÜÔËÔËØÍ×Ô®ÑØÕßÙÓ¦ÚÜÔÙÚÎ
Þ×ØÇËÃÔÇÏÖÕÒÆÓÏÑØÄÝ Ç
ÇÒ
ÒÒ¦ÄÞÏ
ÓÎÊËÔÏÑÄÝ ÔÇßÐÂÙÕßÓËÚÏÝËÖÇÌÁÝÓÇÝÒÄÍÜÚÎÝ¦ØÙÎÝÚÜÔÖËØÏÕØÏÙÓ×Ô ÞÜØÃÝÔÇÖ¦ØÕßÓËÓÁÚØÇ
ÖØÕÌÆÒÇÐÎÝ ÚÄÚËÓÖÕØËÃÔÇÁÞÕßÓË ÇÆÐÎÙÎ ÚÜÔ ÑØÕßÙÓ¦ÚÜÔ  ¬Õ
ÙÎÓËÃÕ ÑÒËÏÊÃ ÍÏÇ ÔÇ ÓÖÕØÁÙÕßÓËÔÇËÖÇÔÁÒÛÕßÓËÄÙÕËÃÔÇÏÊßÔÇÚÄÔÙÚÎÔÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚ¦ÓÇÝ
ËÃÔÇÏ Î ÙÞÕÒÇÙÚÏÑÂ ÚÂØÎÙÎ ÚÜÔ
ÓÁÚØÜÔ  ßÍÏËÏÔÂ ÞËØÏ×Ô  ÚÂØÎÙÎ
ÇÖÕÙÚ¦ÙËÜÔ  ÇÖÕÌßÍÂ ÙßÍÞØÜÚÏÙÓÕÆ ÕØÛÂÞØÂÙÎÓ¦ÙÑÇÝ ¡Ë
ÚÎÔ ¦ØÙÎ ÚÜÔ ÖËØÏÕØÏÙÓ×Ô ÑÇÏ
ÚÎÔ ÇÔÇÖÄÌËßÑÚÎ ÇÆÐÎÙÎ ÚÜÔ
ËÖÇÌ×ÔÓÇÝ ÖØÕÙÖÇÛÕÆÓËÔÇÓËÏ×ÙÕßÓË ÚÕÔ ÑÃÔÊßÔÕ ÓËÚ¦ÊÕÙÎÝ
ÇÔ¦ËÖÇÌÂ
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Η καραντίνα μείωσε τους ρύπους
Πλέον μαζί με την κανονικότητα επιστρέφουν και τα αυτοκίνητα, το διοξείδιο του αζώτου και τα αιωρούμενα μικροσωματίδια
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΙΑΛΙΟΥ

Απότομη ËÖÏÙÚØÕÌÂÚÎÝÑßÑÒÕÌÕØÃÇÝÙÚÕßÝÊØÄÓÕßÝÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇ
ËÈÊÕÓ¦ÊÇÊËÃÞÔÕßÔÚÇÙÚÕÏÞËÃÇ
ÍÏÇÚÎÔÇÚÓÕÙÌÇÏØÏÑÂØÆÖÇÔÙÎ
ÙÚÎÔÖØÜÚËÆÕßÙÇ¬ÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝ
ÎÓÁØËÝÚÕÊËÒÚÃÕÚÏÓ×ÔÚÎÝÇÚÓÕÙÌÇÏØÏÑÂÝØÆÖÇÔÙÎÝÖÕßËÑÊÃÊËÏ
ÚÕßÖÕßØÍËÃÕËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝÊËÃÞÔËÏÇÖÄÚÕÓÎÇÆÐÎÙÎÙÚÏÝÚÏÓÁÝ
ÚÕßÊÏÕÐËÏÊÃÕßÚÕßÇà×ÚÕß§©2
ÑÇÏÚÜÔÇÏÜØÕÆÓËÔÜÔÓÏÑØÕÙÜÓÇÚÏÊÃÜÔÃÔÇÏÚÕÚÁÒÕÝÓÏÇÝ
ÊÃÓÎÔÎÝÇÔ¦ÖÇßÒÇÝÇÖÄÚÕßÝ
ØÆÖÕßÝÍÏÇÄÒËÝÚÏÝÓËÍ¦ÒËÝËÒÒÎÔÏÑÁÝÖÄÒËÏÝÄÖÜÝËÖÏÈËÈÇÏ×ÔÕßÔ
ÙÚÕÏÞËÃÇÇÖÄÚÕÔßØÜÖÇáÑÄ©ØÍÇÔÏÙÓÄËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝ
¬ÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÎÓÁØËÝÒÕÏÖÄÔ
ÕÏÚÏÓÁÝÚÜÔÊÆÕÈÇÙÏÑ×ÔØÆÖÜÔ
ÖÕßÙßÔÊÁÕÔÚÇÏÓËÚÎØÆÖÇÔÙÎ
ÇÖÄÚÇÇßÚÕÑÃÔÎÚÇÁÞÕßÔÖ¦ØËÏ
ÚÎÔÇÔÏÕÆÙÇØÑËÚÁÝÎÓÁØËÝÑÇÏ
ÙËÇØÑËÚÕÆÝÙÚÇÛÓÕÆÝÕÏÚÏÓÁÝ
ÚÕß§©2ÐËÖÁØÇÙÇÔÚÇÓN
TËÔ×ÚÇÑßÓ¦ÔÛÎÑÇÔ
ÓËÚÇÐÆÓNTÇØÄÚÏÊËÔ
ßÖ¦ØÞÕßÔÇÑÄÓÇÙßÔÕÒÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇËÃÔÇÏÖÒÁÕÔÖØÕÌÇÔÁÝÄÚÏÎ
ËÏÑÄÔÇÁÞËÏÇÒÒ¦ÐËÏ
¡ÃÇËÈÊÕÓ¦ÊÇÔÜØÃÚËØÇÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÂÚÇÔÖÕÒÆÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÈ¦ÙÎÊËÊÕÓÁÔÜÔ
ÚÕßßØÜÖÇáÑÕÆ©ØÍÇÔÏÙÓÕÆËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝÖÕßÁÞËÏÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏËÏÊÏÑÂÖÒÇÚÌÄØÓÇÓËÙÚÕÏÞËÃÇ
ÍÏÇÚÎÔÇÚÓÕÙÌÇÏØÏÑÂØÆÖÇÔÙÎÑÇÏ
ÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄÎÇÚÓÕÙÌÇÏØÏÑÂØÆÖÇÔÙÎÙÚÎÔÛÂÔÇÑÇÏÙËÇØÑËÚÁÝ
ËÒÒÎÔÏÑÁÝÖÄÒËÏÝËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÙË
ÔÇÑßÓÇÃÔËÚÇÏÙËÖØÜÚÄÍÔÜØÇÞÇÓÎÒ¦ËÖÃÖËÊÇÏÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇ!
¶ÚÎÔÛÂÔÇÎÓÁÙÎÚÏÓÂÚÕß
§©ÄÒÎÚÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÂÚÇÔ ÓNTÆÕËÈÊÕÓ¦ÊËÝÔÜØÃÚËØÇÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇ
ÖØÏÒÃÕßÎÓÁÙÎÚÏÓÂÂÚÇÔ
 ÓNTÚÎÔÖØ×ÚÎËÈÊÕÓ¦ÊÇ
ÚÕßÖØÏÒÃÕß ÓNTËÔ×ÚÎ
ÊËÆÚËØÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÚÕß¡ÇØÚÃÕß
ÙÚÇÓNT
¶ÚÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÎÓÁÙÎÚÏÓÂÚÕßÊÏÕÐËÏÊÃÕßÚÕßÇà×ÚÕßÂÚÇÔ
ÚÎÔÖØ×ÚÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÚÕß¡ÇãÕß
ÙÚÇÓNTÙÚÏÝÖØÏÒÃÕßÙÚÇÓNTÚÎÔÖØ×ÚÎ
ËÈÊÕÓ¦ÊÇÚÕßÖØÏÒÃÕßÙÚÇÓN
TËÔ×ÚÎÊËÆÚËØÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÚÕß
¡ÇØÚÃÕßÙÚÇÓNT
¶ÚÎÔ¦ÚØÇÎÓÁÙÎÚÏÓÂÚÕß
ÊÏÕÐËÏÊÃÕßÚÕßÇà×ÚÕßÂÚÇÔÚÎÔ

ËÃÔÇÏÙßÔÊËÊËÓÁÔÕÝÓËÁÔÇÊÃÑÚßÕ
ÙÚÇÛÓ×ÔÓÁÚØÎÙÎÝÇÚÓÕÙÌÇÏØÏÑÂÝØÆÖÇÔÙÎÝÙËÄÒÎÚÎÔ
ßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÝ
ÙËÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÞØÄÔÕÓËÚØÂÙËÏÝ
¬ÕÔÃàËÚÇÏÄÚÏÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÍÏÇÚÎÔ
ÖÚ×ÙÎÚÎÝØÆÖÇÔÙÎÝÙÚÎÔÛÂÔÇ
ÇÔÚÏÙÚÕÏÞÕÆÔÓËÚÇÑßÑÒÕÌÕØÏÇÑ¦
ÙÚÕÏÞËÃÇÚÕß ÁÔÚØÕßÏÇÞËÃØÏÙÎÝ
ßÑÒÕÌÕØÃÇÝÚÎÝËØÏÌÁØËÏÇÝÚÚÏÑÂÝÏÊÏÑ¦ÇÖÄÚÎÔÖØ×ÚÎËÈÊÕÓ¦ÊÇËÌÇØÓÕÍÂÝÚÜÔÖËØÏÕØÏÙÓ×Ô
ÙÚÇÓÁÙÇÖØÏÒÃÕßÎÑßÑÒÕÌÕØÃÇ
ÁÖËÙËÑÇÚ¦ ÙËÙÞÁÙÎÓËÚÕ
ÇÓÁÙÜÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇ
ÑÇÏÖÇØÁÓËÏÔËÁÚÙÏÓËÓÏÑØÁÝÇßÐÕÓËÏ×ÙËÏÝÓÁÞØÏÖÕßÇÖÄÚÇÓÁÙÇ
ÖØÏÒÃÕß¦ØÞÏÙËÓÏÇÓÏÑØÂÙÚÇÊÏÇÑÂÇÆÐÎÙÎÚÎÝÑÃÔÎÙÎÝ
ÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÙÚÎÒËÜÌÄØÕ
ÎÌÏÙÕÆÚÎÔÖØ×ÚÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÚÕß
¡ÇØÚÃÕßÎÓÁÙÎÑßÑÒÕÌÕØÃÇÂÚÇÔ
ÕÞÂÓÇÚÇÇÔ¦×ØÇÒÃÍÕßÉÎÒÄÚËØÎÇÖÄÚÕÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÚÕß ÁÖËÙËÙÚÏÝÕÞÂÓÇÚÇ×ØÇÙÚÏÝ ¡ÇØÚÃÕßÑÇÏ
ÇßÐÂÛÎÑËÁÜÝÚÏÝÕÞÂÓÇÚÇ
ÇÔ¦×ØÇÁÜÝÚÎÊËÆÚËØÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÚÕßÖØÏÒÃÕß

Ενα ενδιαφέρον στοιχείο

Πρόσφατες
επιστημονικές
ανακοινώσεις ξένων
πανεπιστημίων
αναφέρουν πως όσο πιο
έντονη είναι η ηλιακή
ακτινοβολία, τόσο
πιο εύκολα εξοντώνεται
ο κορωνοϊός.
ÖØ×ÚÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÚÕß¡ÇãÕßÙÚÇ
ÓNTÙÚÏÝÖØÏÒÃÕß
ÙÚÇ ÓNTÚÎÔÖØ×ÚÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÚÕßÖØÏÒÃÕßÙÚÇÓN
TËÔ×ÚÎÊËÆÚËØÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÚÕß
¡ÇØÚÃÕßÙÚÇÓNT
²ÇÓÎÒÁÝÇÒÒ¦ÄÞÏËÐÇÌÇÔÏÙÓÁÔËÝ®ÂÚÇÔÕÏÚÏÓÁÝÚÜÔÇÏÜØÕÆÓËÔÜÔÓÏÑØÕÙÜÓÇÚÏÊÃÜÔÚÕ
ÚËÒËßÚÇÃÕÊÃÓÎÔÕ©ÏÚÏÓÁÝÚÕßÝ
ËÃÞÇÔÜÝËÐÂÝÙÚÏÝÚÁÙÙËØÏÝÖÄ-

ÒËÏÝÖÕßÇÔÇÓËÚÇÊÃÊÕßÔÙÚÕÏÞËÃÇ
ÙÚÕÔßØÜÖÇáÑÄ©ØÍÇÔÏÙÓÄËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝ
¶ÚÎÔÛÂÔÇÚÎÔÖØ×ÚÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÚÕß¡ÇãÕßÎÓÁÙÎÚÏÓÂ
ÚÜÔÂÚÇÔÓNT©ÒÕÚÕÔ
ÖØÃÒÏÕÑßÓ¦ÔÛÎÑÇÔÑÇÚ¦ÓÁÙÕÔ
ÄØÕÖ¦ÔÚÇÓËÚÇÐÆÑÇÏÓN
TËÔ×ÚÎÔÖØ×ÚÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÚÕß
¡ÇØÚÃÕß¡ÇØÚÃÕßÐËÑÃÔÎÙÇÔ
ÇÖÄÓNTÑÇÏÁÖËÙÇÔÙÚÕ
ÚÁÒÕÝÚÕßÓÂÔÇ ¡ÇØÚÃÕß
ÙÚÇÓNT
¶ÚÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÚÎÔÖØ×ÚÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÚÕß¡ÇãÕßÎÓÁÙÎ
ÚÏÓÂÚÜÔÂÚÇÔÓNT
©ÒÕÚÕÔÖØÃÒÏÕÑßÓ¦ÔÛÎÑÇÔÓËÚÇÐÆÑÇÏÓNTËÔ×ÚÎÔ
ÖØ×ÚÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÚÕß¡ÇØÚÃÕß
¡ÇØÚÃÕßÐËÑÃÔÎÙÇÔÇÖÄÓN
TÑÇÏÁÖËÙÇÔÙÚÕÚÁÒÕÝÚÕßÓÂÔÇ
 ¡ÇØÚÃÕßÙÚÇÓNT
¶ÚÎÔ¦ÚØÇÚÎÔÖØ×ÚÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÚÕß¡ÇãÕßÎÓÁÙÎÚÏÓÂÚÜÔ
ÂÚÇÔ ÓNT©ÒÕÚÕÔ
ÖØÃÒÏÕÑßÓ¦ÔÛÎÑÇÔÓËÚÇÐÆ

ÑÇÏÓNTËÔ×ÚÎÔÖØ×ÚÎ
ËÈÊÕÓ¦ÊÇÚÕß¡ÇØÚÃÕß¡ÇØÚÃÕßÐËÑÃÔÎÙÇÔÇÖÄÓNT
ÑÇÏÁÖËÙÇÔÙÚÕÚÁÒÕÝÚÕßÓÂÔÇ
 ¡ÇØÚÃÕßÙÚÇÓNT
¶ÚÎ¦ØÏÙÇÚÎÔÖØ×ÚÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÚÕß¡ÇãÕßÎÓÁÙÎÚÏÓÂÚÜÔ
ÂÚÇÔÓNT©ÒÕÚÕÔ
ÖØÃÒÏÕÑßÓ¦ÔÛÎÑÇÔÓËÚÇÐÆ 
ÑÇÏ ÓNTËÔ×ÚÎÔÖØ×ÚÎ
ËÈÊÕÓ¦ÊÇÚÕß¡ÇØÚÃÕß¡ÇØÚÃÕßÐËÑÃÔÎÙÇÔÇÖÄÓNTÑÇÏ
ÁÖËÙÇÔÙÚÕÚÁÒÕÝÚÕßÓÂÔÇ 
¡ÇØÚÃÕßÙÚÇÓNT

Στην Ευρώπη
¬ÇÙÚÕÏÞËÃÇÇÖÄÚÏÝËßØÜÖÇáÑÁÝÖÄÒËÏÝÊËÃÔÕßÔÖ×ÝÕÏÙßÍÑËÔÚØ×ÙËÏÝ§©¶ËÔÄÝØÆÖÕßÖÕß
ÙÞËÚÃàËÚÇÏÑßØÃÜÝÓËÚÎÔÑÃÔÎÙÎ
ÕÞÎÓ¦ÚÜÔ¶ÁÖËÙÇÔÙËÖÕÒÒÁÝÖÄÒËÏÝÄÖÕßËÖÏÈÒÂÛÎÑÇÔÓÁÚØÇÖËØÏÕØÏÙÓÕÆÚÎÝÑßÑÒÕÌÕØÃÇÝÇØÄÚÏ
ÎÚÇßÚÄÞØÕÔÎÓËÃÜÙÎÙÚÏÝÙßÍÑËÔÚØ×ÙËÏÝÚÜÔÓÏÑØÕÙÜÓÇÚÏÊÃÜÔ
ÇÔÇÓËÔÄÚÇÔÊËÔËÃÔÇÏÇÔÚÃÙÚÕÏ-

ÞÎÓËËÑËÃÔÎÚÕß§©2ßÚÄÖÏÛÇÔÄÚÇÚÇÕÌËÃÒËÚÇÏÙÚÕÍËÍÕÔÄÝ
ÄÚÏÚÇÇÏÜØÕÆÓËÔÇÓÏÑØÕÙÜÓÇÚÃÊÏÇÖØÕÁØÞÕÔÚÇÏÄÞÏÓÄÔÕÇÖÄÚÕ
ÑßÑÒÕÌÕØÏÇÑÄÇÒÒ¦ÑÇÏÇÖÄÊÏ¦ÌÕØËÝ¦ÒÒËÝÖÎÍÁÝÄÖÜÝÎÕÏÑÏÇÑÂÛÁØÓÇÔÙÎÑÇÏÕÏÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÁÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝÖÃÙÎÝÁÔÇ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÄÓÁØÕÝÚÜÔÇÏÜØÕÆÓËÔÜÔÓÏÑØÕÙÜÓÇÚÏÊÃÜÔÊÎÓÏÕßØÍËÃÚÇÏÙÚÎÔÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÇÖÄÚÎÔ
ÇÒÒÎÒÄÊØÇÙÎÓË¦ÒÒÕßÝÇÁØÏÕßÝ
ØÆÖÕßÝÄÖÜÝÚÎÔÇÓÓÜÔÃÇÖÕß
ÖØÕÁØÞËÚÇÏÇßÚÂÚÎÔÖËØÃÕÊÕÇÖÄ
ÚÎÞØÂÙÎÍËÜØÍÏÑ×ÔÒÏÖÇÙÓ¦ÚÜÔ
ÒÒÕÏÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÄÖÜÝÕÏÑÇÏØÏÑÁÝÙßÔÛÂÑËÝÓÖÕØËÃÔÇÁÞÕßÔ
ÙßÓÈ¦ÒËÏÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÙÚÎÓËÃÜÙÎ
ÖÕßÈÒÁÖÕßÓËÙËÙßÍÑËÔÚØ×ÙËÏÝ
ØÆÖÜÔßÚÄÓÖÕØËÃÔÇËÐÎÍËÃÍÏÇÚÃÊËÔÁÞÕßÔÄÒËÝÕÏÖËØÏÕÞÁÝÚÎÔ
ÃÊÏÇÖÚ×ÙÎÚÎÝÇÚÓÕÙÌÇÏØÏÑÂÝØÆÖÇÔÙÎÝ®ÇÔÇÌÁØËÏÕßØÜÖÇáÑÄÝ
©ØÍÇÔÏÙÓÄÝËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝ
§ÇÙÎÓËÏÜÛËÃÄÚÏÕßØÜÖÇáÑÄÝ©ØÍÇÔÏÙÓÄÝËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝ

Οι «ανώνυμοι» ύποπτοι
και οι ψηφιακές
ιχνηλατήσεις
Μία από τις πιο δύσκολες ÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝ
ÏÞÔÎÒ¦ÚÎÙÎÝÖÏÛÇÔ×ÔÑØÕßÙÓ¦ÚÜÔ
ÂÚÇÔËÑËÃÔÎËÔÄÝÕÓÇÒÕÆÖÕßÖÂØË
ÚÕÒËÜÌÕØËÃÕÓËÖØÕÕØÏÙÓÄÚÎÔ ÇØÊÃÚÙÇ©ÌØÏÑÇÔÄÝÈØÁÛÎÑËÛËÚÏÑÄÝ
ÙÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄÇÒÒ¦ÎÏÞÔÎÒ¦ÚÎÙÎ
ÚÜÔËÖÇÌ×ÔÚÕßÙÚÕÒËÜÌÕØËÃÕÊËÔ
ÂÚÇÔÇÖÒÂÜÙÚÄÙÕßÖÂØÞËÎÒÃÙÚÇ
ËÖÏÈÇÚ×Ô®ËÃÖËÑ¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂÙÚÕÔ
ÍØ¦ÌÕÔÚÇÙÚËÔÄÝÙßÔËØÍ¦ÚÎÝÚÕß
ßÌßÖÕßØÍÕÆÕÒÏÚÏÑÂÝØÕÙÚÇÙÃÇÝ§ÃÑÕß²ÇØÊÇÒÏ¦
ÚÇ¡ÁÙÇ¡ÇàÏÑÂÝ¡ËÚÇÌÕØ¦Ý
ÚÜÔÖÄÒËÜÔÄÓÜÝÇßÚÄÊËÔÛÇËÃÔÇÏ
ÇÖÒÄÍÏÇÚÃÒÃÙÚÇËÖÏÈÇÚ×ÔÇÙÌÇÒ×ÝÊËÔßÖ¦ØÞËÏÚÕÖÒÂÛÕÝÖÕßÖËØÏÈ¦ÒÒËÏÁÔÇÔÂÓÏÇËÖÏÈ¦ÚÏÊÇËÃÔÇÏ
ÇÔ×ÔßÓÕ®¬ÕÃÊÏÕÓÖÕØËÃÔÇÙßÓÈËÃÙÚÏÝÓÎÇØÏÛÓÎÓÁÔËÝÛÁÙËÏÝÚÎÝ
ÇÑÚÕÖÒÕãÇÝÂÓËÚÕßÝÐÁÔÕßÝËÖÏÙÑÁÖÚËÝÚÎÝÞ×ØÇÝÖÞÙËÓÏÇÚÇÈÁØÔÇÚÎÝ ØÂÚÎÝÂÙËÓÏÇÖÇØÇÒÃÇ
ÚÎÝ¡ßÑÄÔÕßÚÕÖÒÇÃÙÏÕÖÕßÊÎÓÕÙÃËßÙËÇßÚÂÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇÎ
ÇÔÇÌÁØËÏÄÚÏÕÏÉÎÌÏÇÑÁÝÚËÞÔÕÒÕÍÃËÝÑÇÏÚÇÊËÊÕÓÁÔÇÖØÁÖËÏÔÇ
ÖÇÃÐÕßÔÁÔÇÔÖÕÒÆÚÏÓÕØÄÒÕÙÚÎÔ
ÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝ¢ÕØÎÚÁÝËÌÇØÓÕÍÁÝÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇ
ËÔÏÙÞÆÙÕßÔÚÎÔÏÞÔÎÒ¦ÚÎÙÎËÖÇÌ×ÔÑÇÏÔÇßÖÕÙÚÎØÃÐÕßÔÚÏÝÇØÞÁÝ
ÚÎÝÊÎÓÄÙÏÇÝßÍËÃÇÝÙÚÎÔÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎÑÇÏÙÚÕÔÖËØÏÕØÏÙÓÄÚÎÝ
ÊÏÇÙÖÕØ¦ÝÚÕßÏÕÆ®
ÙÎÓËÏ×ÔËÏÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÇßÚÁÝÕÏËÌÇØÓÕÍÁÝÔÇÊÏÇÙÌÇÒÃàÕßÔ

ÊÏÇÒËÏÚÕßØÍÏÑÄÚÎÚÇ®ÙËÖËØÏÕÞÁÝ
ÓËËÐÜÚËØÏÑÂËÐßÖÎØÁÚÎÙÎÑÇÏÑÇÔÚÃÔËÝÑÇÏÓÇØÃÔËÝ®ÑÇÏÙßÔÊÁËÏÚÎ
ÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÇßÚÂÓËÚÎÔËÖÇÔËÑÑÃÔÎÙÎÚÕßÚÕßØÏÙÓÕÆÚÎÔÙÃÇÎ
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÃÎÙÎÇßÚ×ÔÚÜÔËÌÇØÓÕÍ×ÔËÃÔÇÏßÖÕÞØËÜÚÏÑÂÄÖÜÝ¦ÒÒÜÙÚËÑÇÏÎÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎÖÕÒÏÚ×ÔÙËÑÇØÇÔÚÃÔÇÓÁÙÜÚÎÝÛÁÙÎÝ
ÚÕßÑÏÔÎÚÕÆÂÙÞËÚÏÑÂÝËÌÇØÓÕÍÂÝËÃÙÕÊÕÝÙÚÕÇËØÕÖÒ¦ÔÕÓË
ÖØÕÕØÏÙÓÄÚÎ§ÄÚÏÕ ÕØÁÇÊËÔËÃÔÇÏÊßÔÇÚÂÞÜØÃÝÚÕÑÇÚÁÈÇÙÓÇÚÎÝ
ÙÞËÚÏÑÂÝËÌÇØÓÕÍÂÝÚÎÇÒÒÃÇÎ
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÔÇÙßÍÑËÔÚØÜÛÕÆÔÚÇ
ÙÚÕÏÞËÃÇÙËÑËÔÚØÏÑÄÙÁØÈËØÖØÕÑ¦ÒËÙËÇÔÚÃÛËÚÇËÐÁÍËØÙÎÑÇÚ¦ÚÎÝ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
¬ÎÔÁÓÖÚÎÖÇØÕßÙÏ¦ÙÛÎÑË
ÙÚÎÔÕÓ¦ÊÇÁØËßÔÇÝÑÇÏÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÚÕß±¬ÛÔÏÑÄÃÑÚßÕ±ÖÕÊÕÓ×Ô¬ËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÑÇÏØËßÔÇÝ
ÚÕ+7;+LJLU[YHSPaLK7YP]HJ`
7YLZLY]PUN7YV_PTP[`;YHJPUN
;VÙÆÙÚÎÓÇËÃÔÇÏÇÖÕÑËÔÚØÜÓÁÔÕÑÇÏÈÇÙÃàËÚÇÏÙÚÎÓËÚÇÌÕØ¦ÓÁÙÜ)S\L[VV[OÚÜÔÊËÊÕÓÁÔÜÔÇÖÄ
ÚÕÔÛËÚÏÑÄÛËÚÏÑÂÙË¦ÒÒÕßÝÞØÂÙÚËÝÓËÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝÂØÛËÙËËÖÇÌÂÙÞËÊÄÔÇÔÜÔßÓÕÖÕÏÎÓÁÔÇ®Ë
ÓÃÇÊËÆÚËØÎÌ¦ÙÎÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÖØÕÈÒËÖÄÚÇÔÙËÁÔÇÙÞÁÊÏÕ
ÖÕßËÃÞËßÖÕÈÒÎÛËÃÙÚÕÔßÌßÖÕßØÍÄ±ÍËÃÇÝÇÙÃÒÎ ÕÔÚÕàÇÓ¦ÔÎÎ
ÞØÂÙÎ¡ ÍÏÇ¦ÚÕÓÇÚÜÔÕÖÕÃÜÔËÃÞËÍÃÔËÏËÏÙÇÍÜÍÂÙÚÇÔÕÙÕÑÕÓËÃÇ©ÏÙßÔÚ¦ÑÚËÝÚÎÝÖØÄÚÇÙÎÝÚÕß±¬ÖØÕÙ¦ØÓÕàÇÔÙÚÇ

Προβληματισμός

EPA / LAURENT GILLIERON

Του ΤΑΣΟΥ ΤΕΛΛΟΓΛΟΥ

¡ÏÇËÔÊÏÇÌÁØÕßÙÇÖÚßÞÂÖ¦ÔÚÜÝÖÕßÇÔÇÌÁØÛÎÑËÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇËÈÊÕÓ¦ÊÇÙÚÏÝÚÇÑÚÏÑÁÝ
ËÔÎÓËØ×ÙËÏÝÚÎÝËÔÏÑÂÝØÇÓÓÇÚËÃÇÝÕÒÏÚÏÑÂÝØÕÙÚÇÙÃÇÝËÃÔÇÏ
ÄÚÏÎÓËÃÜÙÎÚÎÝÇÚÓÕÙÌÇÏØÏÑÂÝ
ØÆÖÇÔÙÎÝÑ¦ÔËÏÏÙÞßØÄÚËØÎÚÎÔ
ÎÒÏÇÑÂÇÑÚÏÔÕÈÕÒÃÇÖÕßÌÛ¦ÔËÏ
ÙÚÕÁÊÇÌÕÝ
ÃÔÇÏÇÖÄÒßÚÇÌßÙÏÕÒÕÍÏÑÄ®
ËÐÎÍËÃÙÚÎÔ ®ÕÇÍÍÁÒÎÝËØÇÙÄÖÕßÒÕÝÊÏËßÛßÔÚÂÝØËßÔ×Ô
ÙÚÕÛÔÏÑÄÙÚËØÕÙÑÕÖËÃÕÛÎÔ×ÔÇÚÓÕÙÌÇÏØÏÑÂØÆÖÇÔÙÎ
ÇÖÕØØÕÌ¦ÂÇÔÚÇÔÇÑÒ¦ÚÎÔÎÒÏÇÑÂÇÑÚÏÔÕÈÕÒÃÇÏ»ÇßÚÄÑÇÏÙË
ÇßÚÂÚÎÔÏÊÏÇÃÚËØÎÖËØÃÕÊÕÖÕß
àÕÆÓËÁÞËÏÇÔÕÃÐËÏÎÙßàÂÚÎÙÎ
ÙËËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÄËÖÃÖËÊÕÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÕÑÇÚ¦ÖÄÙÕÔÎÓËÃÜÙÎ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÜÔØÆÖÜÔÄÖÜÝÚÇ
ÇÏÜØÕÆÓËÔÇÓÏÑØÕÙÜÓÇÚÃÊÏÇÚËÒÏÑ¦ÙßÔÚËÃÔÕßÔÙÚÎÔÇÆÐÎÙÎÚÎÝ
ÛËØÓÕÑØÇÙÃÇÝÚÕßÖÒÇÔÂÚÎ¦ÔÚÜÝÚÕËÔÛÇØØßÔÚÏÑÄËÃÔÇÏÄÚÏ
ÄÖÜÝÇÔÇÌÁØÕßÔÖØÄÙÌÇÚËÝËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÁÝÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÝÐÁÔÜÔ
ÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÜÔÄÙÕÖÏÕÁÔÚÕÔÎËÃÔÇÏÎÎÒÏÇÑÂÇÑÚÏÔÕÈÕÒÃÇ
ÚÄÙÕÖÏÕËÆÑÕÒÇËÐÕÔÚ×ÔËÚÇÏÕ
ÑÕØÜÔÕáÄÝ®

Εξυπνο ~{i³ÌV³i ÜKÉ³ËÑVÐÉ³iÉ×Ñ¨ÐoÊ&w´/_R_²¦>xÅ_X&¦x¿>RÃw&¦_©_¦¿xn&¦Áxx²Ã/¦>Rxn/Ö³iÐÑÉËÑ{Ñ~É³¨ÐÓ~Ñ{KÑËÇÉ³Ñ{³iÐÉ³Ñ×¨ÒÐÓº_²²v³ÙÉÙÐÓÑÌ³ÚÉ³{~ÌT¨Ê³iÉ
ÒÜÜÈØT¨Ê³ÉØVÐÉ³ÈØËÈØÊ¨ÚÉÉÉÑ×ÊVtTÉÙÌÑÈÐ{iÐÓÑu

Οι προτάσεις για
εφαρμογές στα κινητά
που θα βοηθούν στη μη
διασπορά του ιού και
η στάση των πολιτών
στις περισσότερες χώρες.
ÑÇÛ»ÎÓ¦ÝÁÔÇÙÆÙÚÎÓÇÖÕßËÔÖÕÒÒÕÃÝÇÑÕÒÕßÛËÃÎÒÈËÚÃÇÑÇÏÁÞËÏ
ÇÔÇÖÚßÞÛËÃÇÖÄÓÎÞÇÔÏÑÕÆÝ
ÑÇÏÑØßÖÚÕÍØ¦ÌÕßÝÇÖÄÊÏ¦ÌÕØÇ
ËØËßÔÎÚÏÑ¦ÑÁÔÚØÇÑÇÏÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÇÚÎÝßØ×ÖÎÝÎÓÇÔÚÏÑÄØÄÒÕ
ÁÞËÏÖÇÃÐËÏÙÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÇßÚÕÆ
ÚÕßÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÕÒÈËÚÄÝÔÚÕß¦Ø¡ÖÏÔÏÄÔÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÝÍÏÇÙßÙÚÂÓÇÚÇÖÒÎØÕÌÕØÏÑÂÝÙÚÕÕÒß-

ÚËÞÔËÃÕÚÎÝÜà¦ÔÔÎÝÑÇÏÖØ×ÎÔ
ÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ*PZJV
¬ÎÔ¬ËÚ¦ØÚÎÎËØÓÇÔÃÇÖÇØÕßÙÃÇÙËÚÏÝÚËÞÔÏÑÁÝÖØÕÊÏÇÍØÇÌÁÝÍÏÇÚÕÊÏÑÄÚÎÝÙÆÙÚÎÓÇÖÕß
ÙÚÎØÃàËÚÇÏÙÚÎÔÇÖÕÑËÔÚØÜÓÁÔÎ
ÊÏ¦ÞßÙÎÚÎÝÖÒÎØÕÌÕØÃÇÝÇÖÄÚÕÔ
ÛËÚÏÑÄÞØÂÙÚÎÙËÄÙÕßÝÄÙËÝËÃÞÇÔ
ËÖÇÌÂÓÇàÃÚÕßËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄ
ÇßÚÂËÃÔÇÏÎÇØÞÂÚÎÝÒËÏÚÕßØÍÃÇÝ
ÚÕßÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÖÕßÁÞËÏßÏÕÛËÚÂÙËÏÚÕÔÜÓÁÔÕÇÙÃÒËÏÕ©ÞØÂÙÚÎÝÚÕßÑÏÔÎÚÕÆÛÇÙÚÁÒÔËÏÑÒËÏÊÏ¦®ÑÜÊÏÑÕÆÝÙËÄÙÕßÝÄÙËÝËÃÔÇÏ
ÍÆØÜÚÕßÑÇÏÛÇÒÇÓÈ¦ÔËÏËÖÃÙÎÝ
ÑÒËÏÊÏ¦®ßÚ¦ÛÇÊÏÇÚÎØÕÆÔÚÇÏ
ÙÚÇÚÎÒÁÌÜÔÇÚÜÔÞØÎÙÚ×ÔÍÏÇ
ÓÁØËÝ ÇÓÃÇÇØÞÂÊËÔÛÇÙßÍÑËÔÚØ×ÔËÏÇßÚ¦ÚÇÙÚÕÏÞËÃÇßÚÂÎ
ËÌÇØÓÕÍÂÖÕßÚÎÔßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔ
ÙÚÇÊÏÑ¦ÚÕßÝÙßÙÚÂÓÇÚÇÎ.VVNSL

ÑÇÏÎ(WWSLÊËÔËÃÔÇÏÊßÔÇÚÄÔÔÇ
ÊÃÔËÏÒÏÍÄÚËØÇÙÚÕÏÞËÃÇÇÖÄËÑËÃÔÇÖÕßÙßÍÑËÔÚØ×ÔËÏÙÂÓËØÇÚÕ
ÑØ¦ÚÕÝÍÏÇÚÎÔÏÞÔÎÒ¦ÚÎÙÎ®ÒÁËÏ
ÕÓÎÞÇÔÏÑÄÝÖÒÎØÕÌÕØÏÑÂÝÏ×ØÍÕÝ¬ÙÃØÚÙÎÝ
ÏÊÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÕÏ¦ÒÒÕÏÖÕßÖØÁÖËÏÔÇÖ¦ÔËÔÇËÒËÍÞÛÕÆÔÇÔÛÇÚÕ
Ñ¦ÔÕßÔËÃÔÇÏÊÏÑÄÚÕßÝÛÁÓÇÇÒÒ¦
ÚÕÙÆÙÚÎÓÇÇÖÄÓÄÔÕÚÕßÊËÔËÑÛÁÚËÏËÑËÃÔÕÔÖÕßÙÚÁÒÔËÏÚÕÔÑÜÊÏÑÄ
ÓËÚÎÔËÌÇØÓÕÍÂÚÕßÚÎÒËÌ×ÔÕß
ÚÕß®ÏÇÔÇÊÕßÒÁÉËÏÁÔÇÚÁÚÕÏÕ
ÙÆÙÚÎÓÇÛÇÖØÁÖËÏÔÇßÖ¦ØÞËÏÓËÍ¦ÒÎÊÏÇÌ¦ÔËÏÇ×ÙÚËÔÇÚÕÊËÞÛËÃÕ
ÑÄÙÓÕÝ®ÒÁËÏÕÑ¬ÙÃØÚÙÎÝßÚÄÝ
ËÃÔÇÏÕÌÄÈÕÝÚÕßßÖÕßØÍÕÆ¤ÎÌÏÇÑÂÝÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÝ ßØÏ¦ÑÕßÏËØØÇÑ¦ÑÎÖÕßÁÞËÏËÖÏÙÎÓ¦ÔËÏÄÚÏ
ÙËÑÇÓÃÇÞ×ØÇÎÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÊËÔ
ÑÇÚÁÈÇÙËÚÎÔËÌÇØÓÕÍÂ

Ο δικηγόρος .Ö¨Ø0ÒiØVÈÓo¨ÑÉ¨Ì×Ñ³ÑÐ{ÑÜÖÉÙ{Ñ×Ó¨ÈÑ
ÑÒÜÈiÐÉ³0{¨³Ê
o{Ñ³>³n_¯
Ý_ViÐÉËÉÌ³{ÐÉ
ÑÈ³Ê³i³ÉTÜoËÑtÑ¨Òo³Ñ{ÙÉÙÐÓÑÈ
ÙÉËTÈÑÜÒÉooÖ³i³Ñ
ÐÉ~Ò{ÑÒÜÜiÈ~ÉÈÊV
ÉiÑÚÊ~ÉÈi³
³{TÉËoËÉ³Ñ{Ñ~É³¨ÐÓÑu$~0ÒiØ
iÐÉ{É{Ì³{{É×Ñ¨ÐoÓØÈKÑËÇ³Ñ{³iÐÓÚÙ&-ÓTÈtKÑ¨Ò
³ÉT{~Ò¨KÜÊÐÑ³ÑuÌØ
TÑÐiÉËÑ{Ñ×ÓØÉ
{Ì¨×ÉÌØ~³{¨ËÈK¨ÓÚi~Ñ{T¨Ê³ÉØ
ioÉËÑ³ÈÈÈ¨oÉËÈ
)i×{Ñ~ÊØÉ³Ñ¨¨ÖÚÐ{iØÙÉÉ{ÚÈÐÉËV³ÌV
Ñ¨T¨ÊÉ{³iÈ{ÚÓ³iiÉÌØÉ¨oÑÜÉËÈ
ÈÙÉÚÑT¨i{Ð{ÉË
iÜÉ{Ì³i³Ñ³ÈÜiÚÈÐÖ®Æw¬Æ~Ñ{ÙÉ
ÚÑÓTÉ{ÑÂ{{³ËÑt0
Ö³iÐÑo{ÑÑÙÈÜÉÖÉ{¨ÓÉ{³Hº_²²vÑ
ÉËÑ{ÈÓTÉ{ÑÑÑÐÐÓu
ÜÓÉ{TÑ¨Ñ~³i¨{³{~ÒioÊ
ÈÑTÜÉË³Ñ{ÐÉ³ÚÓÐÑÈTÚiÐÉ¨ÌVÑÜÜÒÙÉ
ÓTÉ{É{ÚÉËo{Ñ³iÉÒ¨~É{Ò³È(~Ó×ÑÜÙiÐ{È¨oÉË~Ñ{iÑ×ÒÜÉ{Ñ
³³{TÉËV~ÑÚØ³
Hº_²²vÐ¨ÉËÉÖ~ÜÑ
ÑtTÑ~Ñ¨{ÚÉËu~Ñ{³Ñ³ÉT{~Ò¨KÜÊÐÑ³ÑÑÐÉ³Ñ³¨ÑÖÉÜ{³{~Ò
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Η Ευρώπη της επόμενης ημέρας

Η πανδημία ανέδειξξε εκ νέου τις αδυναμίες της – Τα διλ
λή
ήμματα και η ευκαιρία να βγει ισ
σχυ
χυρ
ρότερη από αυτήν τη δοκιμασία

Το
ου ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΟ
ΟΛΟΓΟΥ

Η πανδημία ÚÎÝ ÔÄÙÕß *6=0+ 
ÖÇØ¦ÚÎÔÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÖÕßÚÎÙßÔÕÊËÆËÏËÃÔÇÏÙÃÍÕßØÕÄÚÏÈØÃÙÑËÚÇÏÇÑÄÓÎÙÚÇÇØÞÏÑ¦ÚÎÝÙÚ¦ÊÏÇ
ÚÎÔËÖ×ÊßÔÎÑÇÏÙÆÔÛËÚÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÔÇÞÇÒÏÔÇÍÜÍÂÙËÏÚÕÔÏÄ
ÎÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÄÖÜÝÛÇÚÕÁÛËÚËÕ©ßÃÔÙÚÕÔ¬Ù×ØÚÙÏÒÊËÔÁÞËÏ
ÌÚ¦ÙËÏÙÚÕÚÁÒÕÝÕÆÚËÙÚÎÔÇØÞÂ
ÚÕßÚÁÒÕßÝÇ
ÇÒ
ÒÒ
Ò
Ò¦ÁÞËÏÌÚ¦ÙËÏÙÚÕ
ÚÁÒÕÝÚÎÝÇØÞÂÝ®
ÊÎ ÜÙÚÄÙÕ Î ßÍËÏÕÔÕÓÏÑÂ
ÑØÃÙÎ ÁÞËÏ ÇÔÇÊËÃÐËÏ ËÑ ÔÁÕß ÚÏÝ
Ç Ê ß Ô Ç Ó Ã Ë Ý  Ú Ü Ô  Ä Þ Ï  ¶ Ñ Ç Ï ¶  Ú Ä Ù Õ
ÔÜÓÁÔÜÔÕÒÏÚËÏ×ÔÚÎÝßØ×ÖÎÝ®ÓÏÇ¦Ò
ÒÒ
ÒÎÏÙÚÕØÏÑÂÊÏÇÚÆÖÜÙÎÚÕß¬Ù×ØÚÙÏÒÑÇÏÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎ
ÍÏÇÓÏÇËÔÏÇÃÇÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÙËÖÕÒÒ¦ÑØÃÙÏÓÇàÎÚÂÓÇÚÇÔ¦ÓËÙÇÙË
ÓÏÇÊÏËÛÔ×ÝÇÖÕÆÙÇÓËØÏÑÂÑÇÏ
ÙËÓÏÇ ÃÔÇÖÕßËÖÏÞËÏØËÃÇÊÁÐÏÇ
ÔÇÚÎÔÇÔÚÏÑÇÚÇÙÚÂÙËÏ ÎßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎÖÇÙÞÃàËÏÔÇÈØËÏÚÎ
ÊÏÑÂ ÚÎÝ ÌÜÔÂ  ÔÇ ËÔÏÙÞÆÙËÏ ÚÎ
ÍËÜÖÕÒÏÚÏÑÂ ÑÇÏ ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂ ÚÎÝ
ÇßÚÕÔÕÓÃÇ  ¥ÙÚÄÙÕ  ÞØÕÔÃàÕÔÚÇ
àÎÚÂÓÇÚÇ ÄÖÜÝÎÇÚËÒÂÝÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂËÔÕÖÕÃÎÙÎÑÇÏÇÒ
ÒÒ
ÒÎÒËÍÍÆÎÓËÚÇÐÆÚÜÔÑØÇÚ×ÔÓËÒ×Ô Î
ßÖÕÔÄÓËßÙÎÚÕßÑØ¦ÚÕßÝÊÏÑÇÃÕß
ÙËÕØÏÙÓÁÔËÝÞ×ØËÝÑÇÏÎÇÖÕßÙÃÇ
ÙßÔÇÃÔËÙÎÝÍÏÇÚÕÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÄ
ÊßÙÞËØÇÃÔÕßÔÚÎÔÏÑÇÔÄÚÎÚÇÚÎÝ
ßØ×ÖÎÝÔÇÑÏÔÎÛËÃÙßÔÚÕÔÏÙÓÁÔÇÑÇÏÊßÔÇÓÏÑ¦ ©ÌÄÈÕÝÚÕßÏÕÆ
ÕÊÂÍÎÙËÙËÓÕÔÕÓËØËÃÝËÔÁØÍËÏËÝ
ËÔÚÄÝÚÎÝ  ÙÚÎÌ¦ÙÎÚÎÝËÖÏÈÕÒÂÝÚÜÔÖËØÏÕØÏÙÚÏÑ×ÔÓÁÚØÜÔ
ÑÇÏÚ×ØÇÎßØÜÖÇáÑÂÖÏÚØÕÖÂ
ÊÃÔËÏÓ¦ÞÎÍÏÇÔÇÇÖÕÚØÁÉËÏÚÎÔ
ËÖÇÔ¦ÑÇÓÉÎ ÚÕß ÃÊÏÕß ÌÇÏÔÕÓÁÔÕß ÙÚÎ Ì¦ÙÎ ÚÕß ÇÔÕÃÍÓÇÚÕÝ 
ÕÏÔÁÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝ ÏÊÃÜÝÙËÛÁÓÇÚÇ
ËÐÜÚËØÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÑÇÏÇÙÌ¦
¦Ò
ÒËÏÇÝ ËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÔÇßÖÕÔÕÓËÆÕÔÚÇÏÇÖÄËÛÔÏÑ¦ÙßÓÌÁØÕÔÚÇÑÇÏ
ÊÏÓËØËÃÝ ÙÞÁÙËÏÝ ÑØÇÚ×ÔÓËÒ×Ô 
ËÏÊÏÑ¦ÓËÚÕËÑÃÔÕ

Διεύρυνση του χάσματος
²ÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄËÃÔÇÏÚÕÙÞÄÒÏÕ ÚÕß §ÚÕÓÏÔÃÑ ¡ÕáàÃ  ËÏÊÏÑÕÆ ÙßÓÈÕÆÒÕß ÚÕß ÏÔÙÚÏÚÕÆÚÕß
4 V U [ H P N U L     ß Ø × Ö Î  Ú Õ Ô Ã à Ë Ï
ÙÚÎÔ  ® Õ ÌÎÓÏÙÓÁÔÕÝ ÍËÜÖÕ-

ÒÏÚÏÑÄÝ ÇÔÇÒßÚÂÝ ÛÇ ÁÖØËÖË ÔÇ
ÇÖÇÔÚÂÙËÏ ÙÚÎÔ ËÖÏÊËÏÔÕÆÓËÔÎ
ËÙÜÙÚØÁÌËÏÇ ÚÜÔ  ÓË ÈÇÛÆÚËØÎËÔÕÖÕÃÎÙÎÔÚ»ÇßÚÕÆÈÒÁÖÕßÓË ÚÏÝ ÓÁØËÝ ÚÎÝ ÖÇÔÊÎÓÃÇÝ
ÔÇÊÏËßØÆÔËÚÇÏÚÕÞ¦ÙÓÇÓËÚÇÐÆ
ÕØØ¦ÑÇÏ§ÄÚÕßÇÒÒ¦ÑÇÏÓËÚÇÐÆÆÙÎÝÑÇÏÔÇÚÕÒÂÝ®
ÏÇ ÚÕÔ È¦Ô Ø¦ÙÚËÌ ÖØÄËÊØÕÚÕß*LU[YLMVY3PILYHS:[\KPLZ
ÙÚÎÄÌÏÇÎÙÚÏÍÓÂÍÏÇÚÎÔ
ÔÇÊÏÇÊØÇÓÇÚÃÙËÏÁÔÇÙÎÓÇÔÚÏÑÄ
Û Ë Ú Ï Ñ Ä  Ø Ä Ò Õ  Ë Ã Ô Ç Ï  Ù Ú Î  Ê Ë Æ Ú Ë Ø Î
Ì¦ÙÎ ÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝ ÚÎÝ ÑØÃÙÎÝ ¶
ÚÎÔ ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂ ÇÖ¦ÔÚÎÙÎ ÙÚÎÔ
ÆÌËÙÎ©ÏÎÍÁÚËÝÑÇÏÕÏßÖÕßØÍÕÃ
©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÚÕß§ÄÚÕßÂÊÎÖØÕËÏÊÕÖÕÏÕÆÔÄÚÏÎÔÁÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂ
ÑØÃÙÎ ÙÇÌ×Ý ÕÐÆÚËØÎ ÇÖÄ ÚÎÔ

Η «Κ» κατέγ
γρ
ραψε
τις σκέψεις κορυφαίων
διανοη
ητών που ασχολο
ούνται με την ευ
υρωρ
παϊκή ολοκλ
λή
ήρωση
και τις πρ
ροοπτικέ
ροο
ς της.
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎ  ÇÖËÏÒËÃ ÚÎ ÙßÔÕÞÂÚÎÝÔÜÙÎÝ ÑÄÓÎÑÇÏÞÜØÃÝ
ÌÇÏÔÄÓËÔÇÊÏ¦ÒßÙÎÝ ÓÃÇËÓÌÇÔ×Ý
¦ÔÏÙÎÇÔ¦ÑÇÓÉÎÛÇßÖÕÔÕÓËÆÙËÏ
ÑÇÃØÏÇ ÚÕ ËßØÜÖÇáÑÄ ËÍÞËÃØÎÓÇ 
ÛÇßÖÕÔÕÓËÆÙËÏÚÏÝÍËÜÖÕÒÏÚÏÑÁÝ
ÌÏÒÕÊÕÐÃËÝÚÎÝÔÜÙÎÝÑÇÏÛÇËÔÏÙÞÆÙËÏÚÏÝÌßÍÄÑËÔÚØËÝÊßÔ¦ÓËÏÝ
ÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÎÝ
 ÖÇÔÊÎÓÃÇ  ÖÕß ÓÖÕØËÃ ÔÇ
ËÖÏÚÇÞÆÔËÏ ÚÎÔ ËßØÜÖÇáÑÂ ÏÙÚÕØÃÇ  ËÖÏÚ¦ÙÙËÏ ÚÎ ÒÆÙÎ ÍÄØÊÏÜÔ
ÊËÙÓ×Ô ÖÕß Î    ÙßÔËÞ×Ý ÖÇØ Á Ö Ë Ó Ö Ë  Ù Ú Õ  Ó Á Ò Ò Õ Ô  Û Á Ú Ë Ï  Ô Á Ç
ÊÏÒÂÓÓÇÚÇ ÑÇÏ ÇÔÇÊËÏÑÔÆËÏ ÖÇØÇÍÔÜØÏÙÓÁÔÇÓÕÔÚÁÒÇÎÍËÙÃÇÝ 
  ® ÙßÍÑÁÔÚØÜÙË ÚÏÝ ÙÑÁÉËÏÝ ÕØÏÙÓÁÔÜÔ ÇÖÄ ÚÕßÝ ÑÕØßÌÇÃÕßÝ ÊÏÇÔÕÎÚÁÝ ÖÕß ÇÙÞÕÒ Õ Æ Ô Ú Ç Ï  Ó Ë  Ú Î Ô  Ë ß Ø Ü Ö Ç á Ñ Â
ÕÒÕÑÒÂØÜÙÎÑÇÏÚÏÝÖØÕÕÖÚÏÑÁÝ
ÚÎÝ  ÍÏÇ ÚÕ Ö×Ý Î ÖÇÔÊÎÓÃÇ ÛÇ
ÓËÚÇÓÕØÌ×ÙËÏÚÎÔ  ÑÇÏÖÕÏËÝ
ËÃÔÇÏÕÏÖØÕâÖÕÛÁÙËÏÝÍÏÇÔÇÈÍËÏ
Ë Ô Ï Ù Þ ß Ó Á Ô Î  Ç Ö Ä  Ú Î  Ó Ë Í ¦ Ò Î  Ñ Ç Ï
ÓÇÑØ¦ÇßÚÂÊÕÑÏÓÇÙÃÇ

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΙ

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ Ι

Το μ
μέλλον της Ευρωα
ατλαντικής Συμμαχίας
Ο Ντόναλ
λν
νττ ΤραμπÖÕÚÁÊËÔÂÚÇÔÒ¦ÚØÎÝÚÎÝ  ¬ÎÔËÃÞËÞÇØÇÑÚÎØÃÙËÏ  ÇÐÏÕÓÔÎÓÄÔËßÚÇ  ÚÕÔ ÓËÍÇÒÆÚËØÕ ÇÔÚÃÖÇÒÕ® ÚÜÔ   ÚÎ
ÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÎÝßÍËÏÕÔÕÓÏÑÂÝÑØÃÙÎÝ ÖÕßÇÖËÏÒËÃËßÛÁÜÝÚÎÔËÖÇÔËÑ
ÑÒ
ÒÕÍÂ ÚÕß  Î ÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎ ÚÜÔ
ËßØÜÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔÙÞÁÙËÜÔÈØÃÙÑËÚÇÏÑ¦ÖÕßÙÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝÒÃÙÚÇÝ
ÚÜÔÖØÕÚËØÇÏÕÚÂÚÜÔÚÕß
ÖÇÔÊÎÓ ÇÁÞË ßÖ¦ØÐË ÇØÔÎÚÏÑÂËÐÁÒÏÐÎ®ÍÏÇÚÏÝÙÞÁÙËÏÝ
  ÒÁË ÙÚÎÔ ®Õ§ÚÕÓ Ô Ñ¡Õ à ßÖËÔÛßÓ àÕÔÚÇÝÚÎÔÚÇÐ Ê ÜÚ ÑÂ
ÇÖÇÍÄØËßÙÎÖÕßËÖÏÈÒÂÛÎÑËÇÖÄ
ÚÎÔ©ß¦Ù ÍÑÚÕÔÞÜØ ÝÑÇÓ ÇÖØÕÙßÔËÔÔÄÎÙÎÓËÚÕßÝßØÜÖÇÃÕßÝ
¶ ÓÃÇ ÇÖÕÒÆÚÜÝ ÜÓÂ  ÓÕÔÕÓËØÂÝ
ËÔÁØÍËÏÇ®   ÖÒÎÍÂ ÇßÚÂ ÊËÔ ÛÇ
ËÐÇÌÇÔÏÙÚËÃ  ÖØÕËÏÊÕÖÕÏËÃ  ÇÑÄ-

ÓÇ ÑÇÏ ÇÔ Õ ¬ØÇÓÖ ÎÚÚÎÛËÃ ÙÚÏÝ
ËÑ
ÑÒ
ÒÕÍÁÝ® ©  ÙÎÓË ×ÔË Ë ÞÇÔ
ÐËÑ ÔÂÙË ÔÇÇÖÕÓÇÑØÆÔÕÔÚÇ ÇÖÄ
ÚÎÔ ßØ×ÖÎ ÑÇÏ ÔÇ ØÁÖÕßÔ ÖØÕÝ
ÚÕÔ ÇÖÕÓÕÔÜÚÏÙÓÄ ÖØÏÔ ÇÖÄ ÚÎÔ
ÖØÕËÊØÃÇ ¬ØÇÓÖ ÑÇÏ Î Ú¦ÙÎ ÇßÚÂ ÛÇ ÙßÔËÞÏÙÚËÃ ÑÇÏ ÁÖËÏÚÇ ÇÖÄ
ÇßÚÄÔ®
ÖÄ ÚÎÔ ÖÒËßØ¦ ÚÕß  Õ ÖÕÒÆÖËÏØÕÝ ¢ØÇÔÙÕß¦ ²ËÙÓÖÕÆØ 
ßÉÎÒÄÈÇÛÓÕÝ ÙÆÓÈÕßÒÕÝ ÙÂÓËØÇ ÚÕß0U[LYUH[PVUH 0UZ[P[\[LMVY
:[YH[LNPJ :[\KPLZ  ÛËÜØËÃ ÄÚÏ ÇÔ
ËÑÒËÍËÃÕ¬àÕ¡Ö¦ÏÔÚËÔÛÇßÖ¦ØÐË Ó ÇËÖÇÔÇÌÕØ¦ÚÕßËÖÇÍÍËÒÓÇÚ ÙÓÕÆÙÚÎÊ ÇÞË Ø ÙÎÚÜÔÊ ËÛÔ×Ô
ÙÞÁÙËÜÔÑÇ ÛÇÊ ËÐÇ
ÇÞ
ÞÛË Ó ÇÕØÍÇÔÜÓÁÔÎÑÇÏÕØÛÕÒÕÍÏÑÂÙßàÂÚÎÙÎ
ÍÏÇ ÚÕ ÓÁÒ
ÒÒ
ÒÕÔ ÚÎÝ ßÓÓÇÞÃÇÝ ÑÇÏ
ÚÎÔ ÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÂ ÚÎÝ®  ÏÇ ÚÕÔ
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²ËÙÓÖÕÆØ ÕÑßØÏÄÚËØÕÝÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÝÖÕßÛÇÑÇÛÕØÃÙËÏÚÏÝÙÞÁÙËÏÝ
ÚÜÔÓËÚÎÔßØ×ÖÎÛÇËÃÔÇÏ
Î ÃÔÇ ßÖÁØÚÎÝÇÔ¦ÙÞËÙÎÝ®ÚÎÝ
ÕÖÕÃÇÝÚ¦ÙÙÕÔÚÇÏÚÄÙÕÕÏªËÖÕßÓÖÒ ÑÇÔÕ ÄÙÕÑÇ Õ ÎÓÕÑØÇÚ ÑÕ 
ÙÜÝÓ¦ÒÏÙÚÇÎÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎÓË
ÚÕËÑÃÔÕÔÇÕÐßÔÛËÃÇÔÕËßÑÄÝ
©ÃÑÕÝÖËØ¦ÙËÏÙÚÕÞÁØÏÇÚÜÔÎÓÕÑØÇÚ Ñ×Ô ËÐÎÍË Õ¦
¦Ò
ÒÒÕÝÑÇÛÎÍÎÚÂÝ ©¬ØÇÓÖÊËÔÖÏÙÚËÆËÏÙË
ÙßÓÓÇ
ÇÞ
Þ ËÝ ÇÒÒ¦ÊËÔÖ ÙÚËÆË ÕÆÚË
ÙÚÕÇÔÚÃÛËÚÕÚÜÔÙßÓÓÇÞÏ×Ô®ÒÁËÏ ÛßÓÃàÕÔÚÇÝÄÚÏÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕÕ
ÓËØÏÑÇÔÄÝ ÖØÄËÊØÕÝ ËÖÇÏÔÕÆÙË
ÚÕÔ ¬à ÔÖ ÔÍÑÍ ÇÚÎÔÇÔÚ ÊØÇÙÎ
ÚÎÝ ÃÔÇÝÙÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄ
ÇÓÖÕØÕÆÙËÎËÖÇÔÇÖØÕÙÁÍÍÏÙÎ  ßÖÄÚÎÔÖØÕËÊØÃÇ
¡Ö¦ÏÔÚËÔ  ÔÇ ËÖÏÚËßÞÛËÃ ÙÚÎ È¦-

ÙÎËÔÄÝÑÕÏÔÕÆÇÔÚÏÑÏÔËàÏÑÕÆÓËÚ×ÖÕß  ÃÔÇÏ Ñ¦ÚÏ ÖÕß ÁÞÜ ÖØÕÚËÃÔËÏ ¶ ÊÏÇÚÒÇÔÚÏÑÂ ÙßÔËØÍÇÙÃÇ
ÙÚÕÔÁÒËÍÞÕÚÎÝÓËÚÇÈÃÈÇÙÎÝÚËÞÔÕÒÕÍ ÇÝÙÚÕÖÒÇ Ù ÕÚÕß§¬©® 
ÇÖÇÔÚ¦Õ²ËÙÓÖÕÆØ ©ÏÖËØÏÙÙÄÚËØËÝËßØÜÖÇ ÑÁÝÞ×ØËÝÁÞÕßÔËÖ ÚÁÒÕßÝÛËÙÓÕÛËÚÂÙË ÓÎ
ÎÞ
ÞÇÔ ÙÓÕÆÝ
ËÒÁÍÞÕßÚÜÔÐÁÔÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔ¶
ÕÏÚÕßÝÁÞÕßÔËÊ×ÑÇÏÑÇÏØÄ 
ÇÏ ÕÏ ØßÐÁÒÒËÝ ÁÞÕßÔ ÛÁÙËÏ ÙË
ÒËÏÚÕßØÍÃÇÁÔÇÍØÇÌËÃÕÖÒÎØÕÌÄØÎÙÎÝÙÞËÚÏÑ¦ÓËÑÏÔËàÏÑÁÝËÖËÔÊÆÙËÏÝ ÑÇÏ ÖØÇÑÚÏÑÁÝ ÇÔÇÌÕØÏÑ¦
ÓËÚÎÔÖÔËßÓÇÚÏÑÂÏÊÏÕÑÚÎÙÃÇ ÍÏÇ
ÔÇÈÕÎÛÂÙÕßÔÚÇÑØ¦ÚÎÓÁÒÎÙÚÏÝ
ÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÚÕßÝ ØÇËÃÔÇÏÁÔÇÖËÊÃÕÙÚÕÕÖÕÃÕßØÜÖÇÃÕÏÑÇÏÓËØÏÑÇÔÕÃÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÙßÔËØÍÇÙÚÕÆÔÙÚËÔ¦®

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς θα επηρεαστούν
οι σχέσεις με την Κίνα;
ν

Ζη
ητεί
τ ίται μεγαλ
λύτερη
αυτάρκεια προϊόντων

Τι είδους ηγέτε
γ ς
θα αναδει
ν
χθούν;

Το Πεκ νο ÊËÔÁÞËÏËÑÓËÚÇÒÒËßÛËÃ
Ë Ö Ï Ú ß Þ × Ý  Ú Î Ô  Ç Ö Õ ß Ù Ã Ç  Ú Ü Ô    
ÇÖÄÚÎÊ ËÛÔÂÓ¦ÞÎÑÇÚ¦ÚÕß ÕÆ 
 ÃÔÇ  ÖØÕÙÖÇÛ×ÔÚÇÝ ÔÇ ÑËÌÇÒÇÏÕÖÕÏÂÙËÏÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇÓË
ÓÃÇ ÙÕÑÇØÏÙÚÏÑ¦ ¦ÐËÙÚÎ ÖØÕÖÇÍ Ç Ô Ê Ï Ù Ú Ï Ñ Â  Ë Ñ Ù Ú Ø Ç Ú Ë Ã Ç  Á Ê Ë Ï Ð Ë
Ç Ñ Õ Æ Ù Ï Ç  Ù Ú Õ ß Ý   ß Ø Ü Ö Ç Ã Õ ß Ý  Ú Õ Ô
ÑßÔÏÙÓÄÚÎÝ® ÁÍØÇÉËÖØÄÙÌÇÚÇ
ÕÔÚØÁÇÝ ÒÕßÛÙÚÕ) VVTILYN 
©ÏÖÏÁÙËÏÝÖØÕÝÚÏÝØßÐÁÒ
ÒÒ
ÒËÝÑÇÏ
¦ÒÒËÝ ËßØÜÖÇáÑÁÝ ÖØÜÚËÆÕßÙËÝ
ÔÇßÏÕÛËÚÂÙÕßÔÚÎÔÑÏÔËàÏÑÂËÑÊÕÞÂÍÏÇÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇÑÇÏÎÊÏ¦ÊÕÙÎÛËÜØÏ×ÔÙßÔÜÓÕÙÃÇÝÇÖÄ
ËÖÃÙÎÓËÝÑÏÔËàÏÑÁÝÖÎÍÁÝÙßÔÊß¦ÙÚÎÑË ÓË ÚÎ ÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÃÎÙÎ
ÚÎÝËÐ¦ØÚÎÙÎÝÇÖÄÚÎÔÑÏÔËàÏÑÂ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÍÏÇàÜÚÏÑ¦ÇÍÇÛ¦ 
 ÑØÃÙÎ ÊÏÊ¦ÙÑËÏ  ÙÚ ÕßÝ  ßØÜÖÇÃÕßÝ ÄÚÏ Î ÃÔÇ ÁÞËÏ ÖËØ¦ÙËÏÇÖÄÚÎÌ¦ÙÎÚÎÝËÖÇÍÍËÒÓÇÚ ÑÂÝÑÇ ÖØÕÙËÑÚ ÑÂÝÓÇÛÎÚË ÇÝ
ÙÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÎÝßÖËØÊÆÔÇÓÎÝ
Ù Ë  Ó Ã Ç  Ï Ê Ï Ç Ï Ú Á Ø Ü Ý  Ë Ö Ï Û Ë Ú Ï Ñ Â  Ñ Ç Ï
ÇÒÇàÕÔÏÑÂ ¸ÊÏÖÒÜÓÇÚÃÇ¹  ÓË ÚÏÝ
ÖØËÙÈËÃËÝÚÎÝ ÙËÞ×ØËÝÄÖÜÝÎ
ÇÒ
ÒÒ
ÒÃÇ ÔÇËÖÏÊËÏÑÔÆÕßÔËÞÛØÏÑÂ
ÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÕßÝÕÏÑÕÊËÙÖÄÚËÝ ÚÕßÝ®  ÙÎÓËÏ×ÔËÏ Õ
¢ØÇÔÙÕß¦²ËÙÓÖÕÆØ
ÔÁÇËÖÏÌßÒÇÑÚÏÑÄÚÎÚÇÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÎÔ ÃÔÇ ÜÙÚÄÙÕ ÊËÔËÃÔÇÏ ËÆÑÕÒÕ ÔÇ ÓËÚÇÌØÇÙÚËÃ ÙË
ÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚ ÑÂÖÕÒ Ú ÑÂ  ÇÚÕÔ
ÄØÙÚËÔ¡ÖÁÔËØ ËÖ ÑËÌÇÒÂÝÚÕß
ÍËØÓÇÔÏÑÕÆ [OPUR [HUR .770  Î
ÖØÄÕÊÕÝËÃÔÇÏÇÔËÖÇØÑÂÝ 
©ÖÜÝ ÚÕÔÃàËÏ  ÍÏÇ ÔÇ ßÖËØÇÙÖÏÙÚËÃÙÛËÔÇØ¦ÚÇÙßÓÌÁØÕÔÚ¦
ÚÎÝÁÔÇÔÚÏÚÎÝ ÃÔÇÝÑÇÏÔÇÇÔÚÏÙÚÇÛËÃÙÚÎÔÚÇÑÚÏÑÂÚÕßÊÏÇÃØËÏ
Ñ Ç Ï È Ç Ù Ã Ò Ë ß Ë ® Ö Õ ß Á Þ Ë Ï Ë Ö Ï Ù Ú Ø Ç -

Σε πρόσφατο ÊÕÑÃÓÏÄÚÕßÍÏÇÚÎÔ
ÖÇÔÊÎÓ Ç ÕÆÖÇÚÕÝËÑÖØÄÙÜÖÕÝ
ÚÎÝ  Í ÇÚÎÔÐÜÚËØ ÑÂÕÒ ÚÏÑÂ ÕàÁÖ ¡ÖÕØÁÒ ÁÍØÇÉË  
ËÐ¦ØÚÎÙÂÓÇÝÇÖÄÚÎÔ ÃÔÇÍÏÇ
ÚÎÔË ÙÇÍÜÍÂÕØ ÙÓÁÔÜÔÖØÕ ÄÔÚÜÔËÃÔÇÏÚËØ¦ÙÚÏÇ ÏÊÃÜÝÄÙÕÔ
ÇÌÕØ¦ ÚÏÝ Ó¦ÙÑËÝ ÑÇÏ ÚÏÝ ÖØÕ ÙÚÇÚËßÚÏÑÁÝ ËÔÊßÓÇÙÃËÝ   
ÖÏÖÒÁÕÔ  ÚÕ   ÚÜÔ ÇÔÚÏÈÏÕ Ú Ñ×ÔÖÕßË Ù¦ÍÕßÔÎËØÓÇÔ Ç 
Î ÇÒÒÃÇ Â Î ÚÇÒÃÇ ÖØÕÁØÞËÚÇÏ
ÇÖÄ ÚÎÔ ÃÔÇ  Î ÕÖÕÃÇ ÖÇØ¦ÍËÏ
ÚÕ  ÚÎÝÖËÔÏÑÏÒÃÔÎÝÖÕßÑÇÚÇÔÇÒ×ÔËÚÇÏÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝ 
ÂÓËØÇ ÕÆÚËÁÔÇÍØÇÓÓ¦ØÏÕ
ÖÇØÇÑËÚÇÓÄÒÎÝ ÊËÔ ÖÇØ¦ÍËÚÇÏ
ÙÚÎÔßØ×ÖÎ® ÑØ ÙÎÁÞË ÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏ ÓÃÇ ÔÁÇ ÙÖÕßÊÂ ÍÏÇ
ËÖÇÔÇÌÕØ¦ÙÚØÇÚÎÍÏÑ×ÔÖÇØÇÍÜÍÏÑ×Ô ÓÕÔ¦ÊÜÔ ÙË ËßØÜÖÇáÑÄ ÁÊÇÌÕÝ ÑÇÏ ÍÏÇ ÖØÕÙÚÇÙÃÇ
Ë ß Ø Ü Ö Ç á Ñ × Ô  Ë Ö Ï Þ Ë Ï Ø Â Ù Ë Ü Ô  Ç Ö Ä
Ë Ö Ï Û Ë Ú Ï Ñ Á Ý  Ë Ð Ç Í Õ Ø Á Ý  Ç Ö Ä  Ú Ø Ã Ú Ë Ý
Þ×ØËÝ Ö ÖÒÁÕÔ ÇÔÇÓÁÔËÚÇ ÔÇ
ËÔ ÙÞÆÙË ÚÇËÖ ÞË ØÂÓÇÚÇÄÙÜÔ
Ú¦ÙÙÕÔÚÇ ßÖÁØÚÎÝÖØÕ×ÛÎÙÎÝ
ßØÜÖÇÃÜÔ ÖØÜÚÇÛÒÎÚ×Ô® ÙË
ÑØÃÙÏÓÕßÝÑÒ¦ÊÕßÝ
©   Ç Ô   Ï Ù Ç Ô Ã  ¢ Ë Ø Ã  Ö Ø × Î Ô
ÙÆÓÈÕßÒÕÝ ÚÕß ÓÇÔÕßÁÒ ¡ÇÑØÄÔ ZLUPVYML V^ÙÚÕ)Y\LNL 
ÑÇ ÑÇÛÎÍÎÚÂÝÙÚÕ,<0ÙÚÎ¢ÒÜØËÔÚ Ç ËÐÎÍË   ÖØÁÖË ÔÇ
ÙÑËÌÛËÃÙÚØÇÚÎÍÏÑ¦ÑÇÏÔÇËÔÏÙÞÆÙËÏÚÎÔÇÔÛËÑÚÏÑÄÚÎÚ¦ÚÎÝ 
ÚÇÔÂÊÎÇÔÇÍÑÇÃÕÔÇÚÕÑ¦ÔËÏ
ÖØÏÔ ÇÖÄ ÚÎÔ ÖÇÔÊÎÓÃÇ  ÑÇÏ Î
Ç Ô ¦ Í Ñ Î  Ç ß Ú Â  Á Þ Ë Ï  Ö Ò Á Õ Ô  Õ Ð ß ÔÛËÃ®  © ¦ÒÒÕÝ ÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝ
ÚÕÔÃàËÏ ÄÚÏ Î ÖÇÍÑÕÙÓÏÕÖÕÃÎÙÎ
ÁÑÇÔËÚÕÔÓÁÙÕßØÜÖÇ ÕÖÕÒÆ
ÖÒÕßÙÏÄÚËØÕ®ÑÇÏÊËÔÖØÁÖËÏÔÇ

«Ο άμεσες ÑÇÏÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓËÝ
ËÖÏÖÚ×ÙËÏÝ ÛÇ ËÐÇØÚÎÛÕÆÔ ÑÇ Ú¦ÑÆØÏÕÒÄÍÕÇÖÄÚÏÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝ
ËÖÏÒÕÍÁÝ ÑÇÏ ÚÕßÝ ÚØÄÖÕßÝ ÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝ ÚÎÝ ÑØÃÙÎÝ® ÙÞÕÒÏ¦àËÏ ÍÏÇ ÚÕÔ ÖÕÒÏÚÏÑÄ ÇÔÚÃÑÚßÖÕ
ÚÎÝ ÑØÃÙÎÝ Õ ÕßÑ¦Ý ¬ÙÕÆÑÇÒ Î Ý  Ö Ø Ä Ë Ê Ø Õ Ý  Ú Õ ß      ¡  
ÑÇÏ ÑÇÛÎÍÎÚÂÝ ÙÚÎ ÞÕÒÂ ÏËÛÔ×Ô ±ÖÕÛÁÙËÜÔ :JPLUJLZ 7V
ÙÚÕÇØÃÙÏ 
©ÙÕÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚ ÑÄÚËØÎË ÔÇ ÎÑÕ ÔÂÊ ÇÞË Ø ÙÎÑÇ ÖËØ ÙÙÄÚËØÎ Î ËßØÜÖÇáÑÂ ÇÒÒÎÒËÍ ÍÆÎ ÚÄÙÕÓÏÑØÄÚËØÕÝÛÇËÃÔÇÏÕ
ÑÃÔÊßÔÕÝÔÇßÖ¦ØÐËÏ¦ÔÕÊÕÝÚÕß
ËÛÔ Ñ ÙÓÕÆÒÇ Ñ ÙÓÕÆ ¬ÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÊËÔÁÞËÏÑØÏÛËÃÇÑÄÓÎ®
¬ Ï Ý  Ö Õ Ò Ï Ú Ï Ñ Á Ý  Ù ß Ô Á Ö Ë Ï Ë Ý  Ú Î Ý
ÄÐßÔÙÎÝÚÜÔÊÏÇÏØÁÙËÜÔÓËÚÇÐÆ
ÇÒÒ¦ÑÇÏËÔÚÄÝÚÜÔÑØÇÚ×ÔÓËÒ×Ô ÇÔÇÊËÏÑÔÆ ËÏ Õ Ï ¦ÔÔÎÝ   ÓÓÇÔÕßÎÒÃÊÎÝ ÊÏËßÛßÔÚÂÝÙÖÕßÊ×ÔÚÕß,\YVWLHU7V PJ`*LU[YL
ÙÚÏÝØßÐÁÒÒËÝ 
 ÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÜÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÜÔÑØ ÙËÜÔ Ë ÊÇÓËÄÚ Õ 
ÇÖÕÑÒ ÔÕßÙËÝÖÕØË ËÝÊ ÇÌÕØËÚ Ñ×ÔÑØÇÚ×ÔÓËÒ×ÔÑÇ ÎÇÆÐÎÙÎ
ÚÎÝ ÖÄÒÜÙÎÝ ËÔÚÄÝ ÚÜÔ ÞÜØ×Ô
ËÔÏÙÞÆÕßÔ ÚÎÔ ÇÖÂÞÎÙÎ ËÛÔÏÑÏÙÚÏÑ×ÔÑÇÏÒÇáÑÏÙÚÏÑ×ÔÊßÔ¦ÓËÜÔ ;ÕÃÊÏÕÓÖÕØËÃÔÇÙßÓÈËÃ
ÑÇÏÚ×ØÇ®
¬ÏÑÕÏÔÄÁÞÕßÔÇßÚÕÃÖÕßÊÏÇÞË Ø ÙÚÎÑÇÔÑÇ
ÇÒ
ÒÆÚËØÇÚÎÔÑØ ÙÎ
×ÝÚ×ØÇ ØÂÍÕØËÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝ 
ÇÐ ÕÖ ÙÚ ÇÑÇ ÖË Û× ÙËÙßÔÊßÇÙÓÄÓËËÔÙßÔÇ ÙÛÎÙÎÑÇ ÑÕ ÔÜÔÏÑÂËßÇÏÙÛÎÙÃÇ ÙËÈÇÙÓÄÙÚÎÔ
¦ÖÕÉÎÚÜÔË Ê Ñ×Ô ÙßÔÚÕÔ ÙÓÄ
ÑÇÏÑÏÔÎÚÕÖÕÃÎÙÎÚÕßÑØÇÚÏÑÕÆ
ÓÎÞÇÔÏÙÓÕÆ ÑÇÏ ÚÎÝ ÑÕÏÔÜÔÃÇÝ

ÚËÆÙËÏ ÓË ËÖÏÚßÞÃÇ ÚÕ ËÑÃÔÕ  Î
  ÖØÁÖËÏÔÇËÔÏÙÞÆÙËÏÚÎÔÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÙÚÕËÙÜÚËØ ÑÄÚÎÝ ËÔ×
ÚÇÖ Õ ÙÞßØ¦ÓÁÒÎÚÎÝÖØÁÖË ÔÇ
ÓË ×ÙÕßÔÚÎÔËÐ¦ØÚÎÙÂÚÕßÝÇÖÄ
ÚÎÔÑ ÔËà ÑÂÇÍÕØ¦ÑÇ ÔÇÇÓÈÒÆÔÕßÔÚÎÔÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇÖÕßÊÃÔ Õ ß Ô  Ù Ú Ï Ý  Ê Ï Ó Ë Ø Ë Ã Ý  Ë Ö Ç Ì Á Ý  ß Ö Á Ø
ÖÇÔËßØÜÖÇáÑ×ÔÖØÕÙËÍÍÃÙËÜÔ 

Δημιου
υρ
ργούνται
οι προϋπ
ρ
οθ
θέσ
έσεις
ε για
σκλ
λή
ήρυνση της στάσης
των Βρυξελλών απέναντι
στο Πεκίνο.
ÖÏÖÒÁÕÔ  ÚÕÔÃàËÏ  ÖØÁÖËÏ ÔÇ
ÇÔÇÖÚßÞÛË ÁÔÇÊ ÑÚßÕÇÔËÐ¦ØÚÎÚÜÔË Ê Ñ×ÔÙËÛÁÓÇÚÇ ÔÇÝÙÚÇ
ÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÇ ÑÇÏ ÚÏÝ ÊËÐÇÓËÔÁÝ
ÙÑÁÉËÏÝ ÑÇÏ ÔÇ ßÖ¦ØÐËÏ ÓËÍÇÒÆÚËØÎ ÊÏÇÌ¦ÔËÏÇ ÙÚÎ ÊØ¦ÙÎ ÚÕß
ÑÏÔËàÏÑÕÆÒÄÓÖÏÙÚÎÔßØ×ÖÎ
ÇØ¦ÒÒÎÒÇ  Î ÃÔÇ ËÃÔÇÏ àÜÚ Ï Ñ Ä Ý  Ë Ú Ç Ã Ø Õ Ý  Ù Ú Î  Ê Ï Ç Þ Ë Ã Ø Ï Ù Î
Ö Ç Í Ñ Ä Ù Ó Ï Ü Ô  Ö Ø Õ È Ò Î Ó ¦ Ú Ü Ô  Ó Ë
Ù Î Ó Ç Ô Ú Ï Ñ Ä Ú Ë Ø Õ  Ú Î Ô  Ñ Ò Ï Ó Ç Ú Ï Ñ Â
ÇÒÒÇÍÂ 
 ¡ÇØÃÇ ËÓËØÚàÂ  ßÖÕÊÏËßÛÆÔÚØÏÇÚÕßÔÙÚÏÚÕÆÚÕß)Y\LNL 
ÙÚ ÝØßÐÁÒÒËÝ ÙÎÓË ×ÔË ÄÚ   
ÑÇÏ ÃÔÇÙßÓÌÜÔÕÆÔÙÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎ ÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÝ ÚÎÝ ÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝÇÒÒÇÍÂÝ 
ËÔËÃÔÇÏÙÇÌÁÝÄÓÜÝÇÔÙÚÕÔ
ÇÖÄÎÞÕ ÚÎÝ ÖÇÔÊÎÓÃÇÝ ÛÇ ÙßÓÌÜÔÂÙÕßÔÄÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÎÔ ÙÕØØÕÖÃÇ ÓËÚÇÐÆ ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝ ÇÔ¦Ñ Ç Ó É Î Ý  Ñ Ç Ï  Ë Ö Ï Ê Ã Ü Ð Î Ý  Ú Ç Þ Ë Ã Ç Ý
ËÖÃÚËßÐÎÝÑÒÏÓÇÚÏÑ×ÔÙÚÄÞÜÔ®

ËÍÑÇÚÇÒËÏÌÛËÃ  ßÚÄ ÖÕß ÖØÁÖË ÔÇÑ¦ÔÕßÓËË ÔÇ ÔÇÊ×ÙÕßÓË
ËÖÏÞËÏØÎÙÏÇÑ¦ Ù¦ØÑÇ ÑÇÏ ÕÙÚ¦
ÙÚÏÝ ÁÔÔÕÏËÝ ÚÎÝ ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝ
ÑßØÏÇØÞÃÇÝÑÇÏÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝ
ÇÙÌ¦ÒËÏÇÝ  ßÚÄ ÙßÔËÖ¦ÍËÚÇÏ
ÔÇÍÃÔÕßÓËËÔËØÍÕÃÖÇÃÑÚËÝÙË
àÜÚÏÑÕÆÝÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÕÆÝÚÕÓËÃÝ
ÑÇÏÔÇÇÔÇÖÚÆÐÕßÓËÙßÒÒÕÍÏÑÂ

«Σήμερα , ούτε ένα
γρ
ραμμάριο παρακ
κεταόλη
ης δεν παράγεται
μό
ρ
έγ
γρ
ραψε
στην Ευρώπη»,
ο Ζοζζέπ
έ Μπορέέλ.
λ
ÇÙÌ¦ÒËÏÇÖØÕÓÎÛËÏ×ÔÍÏÇÑØÃÙÏÓÇÖØÕáÄÔÚÇ®
ËÒÖ ÊÇÓÕßË ÔÇ ÄÚ ÎÑØ Ù Î  Û Ç  Ó Ç Ý  Ñ ¦ Ô Ë Ï  Ô Ç  Ê Õ Æ Ó Ë  Ä Ú Ï
ÞØËÏÇàÄÓÇÙÚË ÁÔÇÔ ÙßÔÊßÇÙÓÄ
ßÍ ÕÆÝÇÔÚÇÍÜÔ ÙÓÕÆ ÓËÍÇ
ÇÒ
ÒÆÚËØÎÝÊ ÇÌÕØÕÖÕ ÎÙÎÝÚÜÔËÌÕÊ ÇÙÚ Ñ×ÔÇÒßÙ ÊÜÔÑÇ ÑÇ ÔÕÚÕÓ ÇÝÓËÚÎÙÚÂØÏÐÎÚÕßÑØ¦ÚÕßÝ® 
ÙÎÓË ×ÔË Õ Ø ÙÚ ÇÔ©ÔÚËÔÚÇÒ 
Ë Ö Ï Ñ Ë Ì Ç Ò Â Ý  Õ Ï Ñ Õ Ô Õ Ó Õ Ò Ä Í Õ Ý  Ú Õ ß
*LU[YLMVY,\YVWLHU9LMVYT ¬Ç
ËÓÈÄÒ ÇÖÕßÈØ ÙÑÕÔÚÇ ÙÂÓËØÇ
ÙÚÕ ÙÚ¦ÊÏÕ ÚÜÔ ÑÒÏÔÏÑ×Ô ÊÕÑÏÓ×Ô  ÍÏÇ ÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ  ÇÔÇÖÚÆÞÛÎÑÇÔÇÖÄÓÏÑØÁÝÑÇÏÓËÙÇÃÕß
ÓËÍÁÛÕßÝËÖ ÞË ØÂÙË Ý ßÚÄÖÕß
Þ Ø Ë Ï Ç à Ä Ó Ç Ù Ú Ë  Ë Ã Ô Ç Ï  Ë Ö Ë Ô Ê ß Ú Ï Ñ ¦
Ñ Ë Ì ¦ Ò Ç Ï Ç  Þ Ø Î Ó Ç Ú Õ Ê Ä Ú Î Ù Î Ý  Ú Î Ý
ÑÇ ÔÕÚÕÓ ÇÝ ÖÕßÛÇÊÎÓ ÕßØÍÂÙÕßÔÑÃÔÎÚØÇÍÏÇÔÁËÝÏÊÁËÝÑÇÏ
ÒÆÙËÏÝ ÄÞÏÑØÇÚÏÑÂÙÚÂØÏÐÎÍÏÇ
ËÛÔ ÏÑÕÆÝ ÑÇÏ ßØÜÖÇÃÕßÝ ÖØÜÚÇÛÒÎÚÁÝ®

ÍËÔÏÑÄÚËØÇ® ÇÖÇÔÚ¦ÕÑ ¬ÙÕÆÑÇÒÎÝ  ©Ï ÓËÍ¦ÒËÝ ÑØÃÙËÏÝ Ö¦ ÔÚÇÇÔÇÊËÏÑÔÆÕßÔÚÇÛËÚÏÑ¦ÑÇÏ
ÚÇÇØÔÎÚÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÚÕßÑÇÛËÔÄÝ ÚÙÏÐËÞÜØÃàÕßÔÕÏÙÕÈÇØÕÃ
ÎÍÁÚËÝÇÖÄÚÕßÝÊÎÓÇÍÜÍÕÆÝÑÇ 
ÚÕßÝÙÇÒÚÏÓÖ¦ÍÑÕßÝ®
ÏÇÚÕÔÈ¦Ô Ø¦ÙÚËÌ ÎÌÕÈ Ã Ç  Ä Ú Ï  Î  Ö Ç Ô Ê Î Ó Ã Ç  Û Ç  Ë Ô Ã Ù Þ ß Ë

Ο τρ
ρόπος διαχείρισης
των συνεπειών της κρί
ρίσης θα καθορίίσεει σε μεγάλ
λο βαθμό τις επιλ
λο
ο-γές των πολιτ
ι ών
ν.
Ú Õ Ô  Ç ß Ú Ç Ø Þ Ï Ù Ó Ä  È Ç Ù Ï à Ä Ú Ç Ô  Ù Ë
Ó Ã Ç  Ö Ç Ø Ë Ð Â Í Î Ù Î   © Ï  Ç ß Ú Ç Ø Þ ÏÑÕ ÎÍÁÚËÝÖØÕÚ ÓÕÆÔÑØ ÙË ÝÚ Ý
ÕÖÕ ËÝÁÞÕßÔÕ  Ê Õ ÑÇÚÇÙÑËß¦ÙË ÚÎÔÖÇØÕÆÙÇÑØ ÙÎÎÑÕ ÔÂ
ÍÔ×ÓÎËÖÏÈØ¦ÈËßÙËÎÍÁÚËÝÖÕß
ÙßÔÊÆÇÙÇÔ ÚÎÔ ÇÖÕÌÇÙÏÙÚÏÑÄÚ Î Ú Ç  Ó Ë  Ú Î Ô  Ú Ç Ö Ë Ï Ô Õ Ì Ø Õ Ù Æ Ô Î
ÑÇÏÚÎÊÏ¦ÛËÙÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÓË
ÚÕßÝËÏÊÏÑÕÆÝ® 
ÓËÍ¦ÒÎÖØÄÑÒÎÙÎÍÏÇÚÕßÝ
ÎÍÁÚËÝ ÑÇÛ×Ý Î ÑØÃÙÎ ËÑÚßÒÃÙÙËÚÇÏ ÙÎÓËÏ×ÔËÏÕ Ø¦ÙÚËÌ ÛÇ
ËÃÔÇÏÔÇÊÏÇÚÎØÂÙÕßÔÚÎÔËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÚÜÔÖÕÒ Ú×ÔÑÇÛ×ÝÇÒÒ¦àÕßÔ ÖÕÒÏÚÏÑÁÝ ÖØÕÙÇØÓÕàÄ ÓËÔÕÏ ÙÚÏÝ ÔÁËÝ ÙßÔÛÂÑËÝ  Ö Þ 
ÇÃØÕÔÚÇÝ ÙÚÇÊÏÇÑ¦ ÚÇ ÖËØÏÕØÏ ÙÚÏÑ¦ÓÁÚØÇ×ÙÚËÔÇËÖÇÔÇÑ¦ÓÉËÏ ÓËØÏÑ×Ý Î ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂ ÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇ 
ÇÖØÁÖË ÔÇËÖ ÊË ÐÕßÔÚÇßÚÄÞØÕÔÇÙÚÏÈÇØÄÚÎÚÇÑÇÏËßËÒÏÐÃÇ® ÚÕÔÃàËÏ 
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Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ

Και αν η Ιταλία
όντως αποχωρήσει;

«Πρέπει να διασωθεί
η ευρωπαϊκή οικονομία. Ολοι θα χάσουν εάν
δεν ανακάμψει ο ευρωπαϊκός Νότος», λέει ο
Ισπανός ευρωβουλευτής
Λουίς Γκαριθάνο.

Στις επόμενες εκλογές,
που πρέπει να διεξαχθούν έως τον Μάιο
του 2023, ενδέχεται να
βγει νικητής ο ακροδεξιός πολέμιος της Ε.Ε.
Ματέο Σαλβίνι.

EPA / BORIS ROESSLER

ÑÇÏÓÖÕØÁÙÕßÓËÔÇËÖÏÙÚØÁÉÕßÓË
ÙÚÎÔÑÇÔÕÔÏÑÄÚÎÚÇ®ËÐÎÍËÃÕ ØÃÙÚÏÇÔ©ÔÚËÔÚÇÒ©ËØÓÇÔÄÝÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝÛËÜØËÃÄÚÏÎØËßÙÚÄÚÎÚÇÖÕßÛÇÊÏÇÛÁÙËÏÎßØÜÖÇáÑÂ
¬Ø¦ÖËàÇÖËÔÊÆÙËÜÔÖØÁÖËÏÔÇ
ÇßÐÎÛËÃÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÇÖÄÚÇÊÏÙ
ËßØ×ÖÕßÙßÓÌ×ÔÎÙÇÔÕÏ®ÙÚÕ
ÚØÏÙËßØ×ÑÇÏÄÚÏÎÖØÁÖËÏ
ÔÇÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÂÙËÏÓËÚÇÈÏÈ¦ÙËÏÝ
ÆÉÕßÝÊÏÙËßØ×ÍÏÇÚÏÝÞ×ØËÝ
ÑÇÏÚÏÝÖËØÏÌÁØËÏËÝÖÕßÛÇÖÒÎÍÕÆÔÖÏÕÈÇØÏ¦ÇÖÄÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇ
ØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÄÙËÕØÏÙÓÁÔÕßÝ
ÑÆÑÒÕßÝÁÞËÏÖØÕÑÇÒÁÙËÏÎËÖÏÒÕÍÂ
ÔÇËÔÚÇÞÛËÃÚÕ¬ÇÓËÃÕÔ¦ÑÇÓÉÎÝ
ÙÚÕÔÔÁÕÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÕÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÚÎÝÕÒßËÚÁÝÎÓÕ-

Οι ανησυχίες ÍÏÇÚÎÔÇÑËØÇÏÄÚÎÚÇ
ÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÍÏÇÚÎÔÏÑÇÔÄÚÎÚÇÚÜÔßØÜÖÇÃÜÔÔÇÊØ¦ÙÕßÔ
ÇÖÄÑÕÏÔÕÆÇÖÁÔÇÔÚÏÙËÓËÍ¦ÒËÝÖØÕÑÒÂÙËÏÝÍÏÇÚÎÔ¦ÔÕÊÕ
ÚÕßËßØÜÙÑËÖÚÏÑÏÙÓÕÆÑÇÏÚÏÝ
ËÍÍËÔËÃÝÇÊßÔÇÓÃËÝÚÕßËßØÜÖÇáÑÕÆ§ÄÚÕßÓÖÕØÕÆÔÔÇÙßÔÕÉÏÙÚÕÆÔÓËÓÃÇÒÁÐÎ!ÚÇÒÃÇ
¬ÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇ
ÚÎÝÚÇÒÃÇÝÂÚÇÔÍÔÜÙÚ¦ÖØÏÔ
ÇÖÄÚÕÐÁÙÖÇÙÓÇÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝ
ÚØÃÚÎÖÒÁÕÔÓËÍÇÒÆÚËØÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÎÝËÃÞËÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦
ÓÎÊËÔÏÑÂÇÔ¦ÖÚßÐÎÙÚÇÞØÄÔÏÇÙßÓÓËÚÕÞÂÝÚÎÝÙÚÕËßØ×
¬ÕÊÎÓÄÙÏÕÞØÁÕÝÚÎÝÂÚÇÔÚÕ
ÊËÆÚËØÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÙÚÎÔßØ×ÖÎÜÝÖÕÙÕÙÚÄÚÕßÓËÚ¦
ÚÎÔÒÒ¦ÊÇ©ÏÊÎÓÕÍØÇÌÏÑÁÝ
ÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÚÎÝÂÚÇÔËÌÏÇÒÚÏÑÁÝ
ÁÞËÏÚÕÔÊËÆÚËØÕÍÎØÇÏÄÚËØÕ
ÖÒÎÛßÙÓÄÙÚÕÔÑÄÙÓÕ

ÙÏÕÔÕÓÏÑÄÒÇÃÙÏÕÎÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎËÖÃÚÕßÕÖÕÃÕßÂÚÇÔ
ÕÆÚÜÝÂ¦ÒÒÜÝÙÆÔÛËÚÎËÐÇÏÚÃÇÝ
ÚÎÝÇÖ×ÒËÏÇÝÚÎÝÙßÔËÏÙÌÕØ¦ÝÚÕß
ÔÜÓÁÔÕßÇÙÏÒËÃÕß
ÔÇÝËÑÚÜÔÙÑËÖÚÏÑÏÙÚ×ÔËÃÔÇÏ
ÕÇÔÏÙÇÔÃ¢ËØÃ©ÏÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝÍÏÇÚÕËÃÔÇÏÖ¦ÔÚÇÙßÍÑØÕßÙÏÇÑÁÝÑÇÏÇÖÇÏÚÕÆÔÕÓÕÌÜÔÃÇ®ÒÁËÏÁÔÚÇÐÎÙËÇßÚÁÝÚÕß
¬ÇÓËÃÕßÔ¦ÑÇÓÉÎÝÇÓÌÏÈ¦ÒÒÜ
ÄÚÏÛÇÕÊÎÍÂÙÕßÔÙËÏÑÇÔÕÖÕÏÎÚÏÑÂÒÆÙÎÇÖØÕÚÏÓÕÆÙÇÁÔÇHK
OVJÖØÕÙÜØÏÔÄËØÍÇÒËÃÕËÑÚÄÝ
ÚÕßÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆ®
ÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÕßÕÕßÃÝ
ÑÇØÏÛ¦ÔÕÑÇÛÎÍÎÚÂÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÑÇÏËßØÜÈÕßÒËßÚÂÝÇÖÄÚÕ
 ËÐËÒÁÍÎÓËÚÕßÝÌÏÒËÒËÆÛËØÕßÝ*P\KHKHUVZÛËÜØËÃÄÚÏÚÕ
ÇÖÕÚËÒËÃËÍÍÆÎÙÎÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÝ®ÑÇÏÙßÔËÖ×ÝËÃÔÇÏÚÕÏÊÇÔÏÑÄ¸ÙÖÃÚÏ¹ÍÏÇÚÕÔÁÕ¬ÇÓËÃÕ®
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Τα απαιτούμενα
μέτρα, ο Βορράς
και ο Νότος
Ολοι ÕÏÎÍÁÚËÝÚÎÝÙßÓÌÜÔÕÆÔ
ÄÚÏÎÆÌËÙÎÒÄÍÜÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆ
ËÃÔÇÏÓÏÇÑØÃÙÎÙßÓÓËÚØÏÑÂÖØÕáÄÔÇÔÜÚÁØÇÝÈÃÇÝÇÙÆÔÊËÚÕÓË
ÚÎÓÇÑØÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÚÎÝ
ÓÏÇÝÂÚÎÝ¦ÒÒÎÝÞ×ØÇÝ©ÏÙßÔÁÖËÏÁÝÚÎÝÜÙÚÄÙÕÊÏÇÌÁØÕßÔÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÚÄÙÕËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝÏÙÞÆÕÝ
ÓËÚÎÔÕÖÕÃÇÎÖÇÔÊÎÓÃÇÁÖÒÎÐË
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÞ×ØËÝÄÙÕÑÇÏÒÄÍÜ
ÚÎÝÇÖÄÑÒÏÙÎÝÙÚÎÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂ
ÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÚÜÔÑØÇÚ×ÔÓËÒ×ÔÔÇ
ÇÔÚÏÊØ¦ÙÕßÔÙËÇßÚÂÔÊÏÇÃÚËØÇ
ÍÏÇÚÏÝÂÊÎßÖËØÞØËÜÓÁÔËÝÞ×ØËÝ
ÚÕß§ÄÚÕßÎÇÔÇÍÑÇÃÇÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÚÄÔÜÙÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÛÇ
ÕÊÎÍÂÙËÏÚÕÔÊËÃÑÚÎÞØÁÕßÝÖØÕÝ
ÙËËÖÏÑÃÔÊßÔÎÚØÕÞÏ¦¶ÁÔÇÝ
ÇÖÄÚÕßÝÈÇÙÏÑÕÆÝÒÄÍÕßÝÖÕßàÎÚÕÆÔÙÚÂØÏÐÎÇÖÄÚÎÔÑÇÏÚÕßÝ
ÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑ¦ÏÙÞßØÄÚËØÕßÝËÚÇÃØÕßÝÚÕßÝÙÚÕÔÕØØ¦
ØÕÝÚÕÖÇØÄÔÚÎÒÆÙÎÊÃÔËÏ
ÎßØÜÖÇáÑÂ ËÔÚØÏÑÂ¬Ø¦ÖËàÇ
©ÒÕÚÕÔÁÕÞØÁÕÝÖÕßÛÇËÑÊÕÛËÃ
ÚÎÔÖËØÃÕÊÕÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÖÏÛÇÔÄÚÇÚÇÛÇÑÇÚÇÒÂÐËÏÙÚÕÔÏÙÕÒÕÍÏÙÓÄÚÎÝ ¬®ÙÎÓËÏ×ÔËÏÎ¡ÇØÃÇ
ËÓËØÚàÂÏÇÄÙÕÑÇÏØÄÎ ¬
ÊËÙÓËÆËÚÇÏÍÏÇÚÎÔÇÔÇÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÂÚÕßÚÕËÖÃÖËÊÕÚÕßÞØÁÕßÝ
ÊËÔËÖÎØË¦àËÏÚÎÔÖØÄÙÈÇÙÎÚÎÝ
Þ×ØÇÝÖÕßÚÕËÑÊÃÊËÏÙÚÏÝÇÍÕØÁÝ®
¡ËÙÕÖØÄÛËÙÓÇËÐÎÍËÃÎÖÕÒÏÚÏÑÂÇßÚÂÛÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÊÏÒÂÓÓÇÚÇÍÏÇÚÎÔ ¬ÇÒÒ¦ÖØÕÝÚÕÖÇØÄÔÁÞËÏÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇÎÖÇØÕÞÂ
ØËßÙÚÄÚÎÚÇÝÙËÄÒÇÚÇÓÁÒÎÚÎÝ
ßØÜà×ÔÎÝ®©ÙÕÖÏÕÁÔÚÕÔÎËÃÔÇÏ
ÎÇÖÕßÙÃÇÙßÔÇÃÔËÙÎÝÙËÖÕÒÏÚÏÑÄ
ËÖÃÖËÊÕÚÕÔÃàËÏÚÄÙÕÖËØÏÙÙÄÚËØÇÛÇÞØËÏÇÙÚËÃÔÇÑ¦ÔËÏÎ ¬
¶ÑÇÏÇßÚÄÊËÔËÃÔÇÏÕÆÚËÏÊËÇÚÄ
ÕÆÚËÈÏ×ÙÏÓÕØÁÖËÏÕÏÖÕÒÏÚÏÑÕÃ
ÔÇÙßÔËÏÙÌÁØÕßÔËÐÃÙÕßÄÙÕÑÇÏ
ÎÑËÔÚØÏÑÂÚØ¦ÖËàÇÙÚÎÔÖØÕÙÚÇÙÃÇÚÜÔËßØÜÖÇáÑ×ÔÕÏÑÕÔÕÓÏ×Ô®
ÓËÍ¦ÒÎÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎÚÜÔ
ÖØ×ÚÜÔÓÎÔ×ÔÚÎÝÑØÃÙÎÝÇÌÕØ¦
ÚÎÓÕØÌÂÑÇÏÚÕÓÁÍËÛÕÝÇßÚÂÝÚÎÝ
ÖÇÔËßØÜÖÇáÑÂÝÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÝ
ÇÖ¦ÔÚÎÙÎÝÙÚÎÔÁÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂ
ÑØÃÙÎÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÙÚÂØÏÐÎ
ÛÇÞØËÏÇÙÚËÃÖØÏÔßÖ¦ØÐËÏËÓÈÄÒÏÕ
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ËÐ¦ØÚÎÙÎÇÖÄÚÎÔßØÜÖÇáÑÂ
ËÔÚØÏÑÂ¬Ø¦ÖËàÇËÃÔÇÏØÏÉÕÑÃÔÊßÔÎÑÇÏËÆÑÕÒÕÔÇÇÖÕÌËßÞÛËÃ®
ÙÎÓËÏ×ÔËÏÖØÕËÏÊÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÄÚÏ
ÞÜØÃÝÐËÑ¦ÛÇØÎÑÇÏÌÏÒÄÊÕÐÎÇÔ¦ÒÎÉÎÊØ¦ÙÎÝÙËËßØÜÖÇáÑÄËÖÃÖËÊÕÕÒÇáÑÏÙÓÄÝÛÇËÖÇÔÁÒÛËÏ
ÊØÏÓÆÚËØÕÝ®

Η στάση της Γερμανίας
ØÜÚ×ÓËÔÕÝË¦ÔÎËØÓÇÔÃÇ
ËÃÔÇÏÊÏÇÚËÛËÏÓÁÔÎÔÇÌÇÔËÃÖÏÕ
ÍËÔÔÇÏÄÊÜØÎÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕßÝ
ÌËÏÊÜÒÕÆÝ®©ÒÒÇÔÊÃÇÕßÎÊÃÇ
ÇÔÃÇßÙÚØÃÇÙÚÎÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÚÕß§ÄÚÕßÙÚÎÌ¦ÙÎÚÎÝÇÔ¦ÑÇÓÉÎÝÕÙÖÇÔÄÝËßØÜÈÕßÒËßÚÂÝÇÖÇÔÚ¦ÄÚÏÕÙÚÄÞÕÝÇßÚ×Ô
ÚÜÔÖØÕÙÖÇÛËÏ×ÔËÃÔÇÏÙÇÌÂÝÙË
ÄÒÕßÝ!ÔÇÊÏÇÙÜÛËÃÎËßØÜÖÇáÑÂ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇ©ÒÕÏÛÇÞ¦ÙÕßÔË¦ÔÊËÔ
ÇÔÇÑ¦ÓÉËÏÕËßØÜÖÇáÑÄÝ§ÄÚÕÝ¶
ÑÇÏÄÒÕÏÚÕÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔÕßÔÇßÚÄ®

ÊÏÑÂÚÕßÖØÄÚÇÙÎ¶ÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÁÞËÏÑÇÚÇÛÁÙËÏÙËÑÕÏÔÄ¦ØÛØÕÓË
ÚÕÔÑÏ¢ËØÞÄÌÙÚÇÔÚ¶ËÙÚÏ¦àËÚÇÏ
ÙÚÎÔËÐËÆØËÙÎÖÄØÜÔÓÁÙÜÔÁÜÔ
ÖÇÔËßØÜÖÇáÑ×ÔÌÄØÜÔÙÚÕÔ¦ÔÛØÇÑÇÑÇÏÙÚÕßÝÓËÍ¦ÒÕßÝÔÏÑÎÚÁÝ
ÚÎÝÑØÃÙÎÝÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝ!ÚÕßÝÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÕÆÝÑÕÒÕÙÙÕÆÝ®¡ËËÔÁÞßØÕÚÕßÝÖÄØÕßÝÇßÚÕÆÝÏÙÞßØÃàËÚÇÏÎÓÖÕØËÃÔÇÇÔÚÒÂÙËÏ
ÚØÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÇÖÄÚÏÝÇÍÕØÁÝ®
ÞÜØÃÝÔÇÇßÐÎÛÕÆÔÕÏÙßÔËÏÙÌÕØÁÝ
ÚÜÔ®ÙÚÕ
ÏÇÚÕÔ©ÔÚËÔÚÇÒÕÏÌËÏÊÜÒÕÃ
®ÖÇÃàÕßÔÙÚÎÔËßØÆÚËØÎÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎÍÏÇÚÕÔÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄ
ÚÕÔØÄÒÕÖÕßÁÖÇÏàËÚÕÔÜÓÁÔÕ
ÇÙÃÒËÏÕ!ÚÜÔÙÑÒÎØ×Ô®ÖÕßÇÔÚÏÖÇØÇÚÃÛËÔÚÇÏÙÚÕÙÚØÇÚÄÖËÊÕÚÎÝ
ÙßÔÕÞÂÝÑÇÏËÖÏÚØÁÖÕßÔÙÚÕËØÕÒÃÔÕÔÇÖÇÃÐËÏÚÕÔØÄÒÕÚÕßÁÔÚÏÓÕß
ÊÏÇÓËÙÕÒÇÈÎÚÂÖÕßËÖÏÚßÍÞ¦ÔËÏ
ÚÕÔÙßÓÈÏÈÇÙÓÄ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ

ÚÇÒÃÇÈØÁÛÎÑËÖØ×ÚÎÙÚÕ
Ó¦ÚÏÚÕßÑßÑÒ×ÔÇÚÎÝ*6=0+ 
ÙÚÎÔßØ×ÖÎÔ×ÕÏÍÏÇÚØÕÃ
ÙÚÇÔÕÙÕÑÕÓËÃÇÚÎÝÕÓÈÇØÊÃÇÝËÖÁÒËÍÇÔÙËÖÕÏÕßÝÇÙÛËÔËÃÝ
ÛÇÊÕÛÕÆÔÇÔÇÖÔËßÙÚÂØËÝÑÇÏ
ÖÕÏÕÏÛÇÇÌËÛÕÆÔÔÇÖËÛ¦ÔÕßÔ
¦ÒÒÇÑØ¦ÚÎÓÁÒÎÚÎÝËÖÁÈÇÒÒÇÔÇÖÇÍÕØËÆÙËÏÝÙÚÏÝËÐÇÍÜÍÁÝÏÇÚØÏÑÕÆËÐÕÖÒÏÙÓÕÆ
ÖØÄËÊØÕÝÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÖÏÚØÕÖÂÝ©ÆØÙÕßÒÇÌÕÔÔÚËØ¦ÏËÔàÂÚÎÙËÙßÍÍÔ×ÓÎÍÏÇÚÎÔ
ÇÊØ¦ÔËÏÇÖÕßËÖÁÊËÏÐËÇØÞÏÑ¦
ÎÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÎÔÏÚÇÒÏÑÂ
ÚØÇÍÜÊÃÇÒÒ¦ÇÑÕÒÕÆÛÎÙÇÔ
ÔÁËÝÖØÕÑÒÂÙËÏÝÄÖÜÝÎËÖÏÓÕÔÂÚÜÔ©ÒÒÇÔÊ×ÔÔÇËÖÏÈ¦ÒÕßÔ
ÓÔÎÓÕÔÏÇÑÕÆÚÆÖÕßÄØÕßÝÙÚÎÔ
ÖÇØÕÞÂÊÇÔËÃÜÔÓÁÙÜÚÕß,:4
©ÚÇÔÐÁÙÖÇÙËÎÑØÃÙÎÚÕß
ÑÕØÜÔÕáÕÆËÐÎÍËÃÕ§ÚÕÓÏÔÃÑ
¡ÕáàÃÎÚÇÒÃÇÁÔÇÏÊØßÚÏÑÄ

ÓÁÒÕÝÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÔÜÙÎÝ
ÑÇÏÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ¦ÓÃÇÇÖÄÚÏÝÖÏÕ
ÌÏÒÕËßØÜÖÇáÑÁÝÞ×ØËÝÁÔÏÜÙË
ÄÚÏÎßØ×ÖÎÚÎÔËÍÑÇÚÁÒËÏÉË
¶ÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÍÏÇÚØÃÚÎÌÕØ¦
ÓÁÙÇÙËÊÁÑÇÞØÄÔÏÇÓËÚ¦ÚÎ
ÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂÑØÃÙÎÑÇÏ
ÚÕÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÄ®6ÕÒÌ¦ÔÍÑÕÃÑÕÒÏÙßÓÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ
ËÚÇÏØËÃÇÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÙßÓÈÕßÒËßÚÏÑÂÝ;LULVÖÇØÇÚÎØËÃÄÚÏÕÏ
ÛËÚÏÑÁÝÖØÜÚÕÈÕßÒÃËÝÚÎÝ
ÊËÔÁÞÕßÔÇÖÂÞÎÙÎÙÚÎÔÑÕÏÔÂ
ÍÔ×ÓÎ!©ËßØÜÙÑËÖÚÏÑÏÙÓÄÝ
ÑÇÏÚÇÒÇáÑÏÙÚÏÑ¦ÇÌÎÍÂÓÇÚÇ
ÑËØÊÃàÕßÔÁÊÇÌÕÝ©ÑÃÔÊßÔÕÝ
ËÃÔÇÏÎßØ×ÖÎÔÇÍÃÔËÏÕÇÖÕÊÏÕÖÕÓÖÇÃÕÝÚØ¦ÍÕÝÍÏÇÕÚÏÊÂÖÕÚËÁÞËÏÖ¦ËÏÙÚØÇÈ¦ÙÚÎÔÚÇÒÃÇÇÖÄÚÎÔÇØÞÂÚÎÝËÖÏÊÎÓÃÇÝ
ßÚÄËÃÔÇÏÇÑÄÓÎÖÏÕÖÏÛÇÔÄ
Ë¦ÔÕÏÊÏÇÏØÁÙËÏÝÓËÚÇÐÆÚÜÔ
ÑØÇÚ×ÔÓËÒ×ÔÈÇÛÆÔÕßÔÙÚÎÔ
ËÖÄÓËÔÎÌ¦ÙÎÚÎÝÑØÃÙÎÝÄÖÜÝ
ËÃÔÇÏÖÕÒÆÖÏÛÇÔÄ®
¬ÕÚÎÝÚÇÒÃÇÝÛÇÙßØØÏÑÔÜÛËÃÑÇÚ¦  ÌÁÚÕÝ¶ÓÄÔÕ
ÎÒÒ¦ÊÇÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏÔÇÁÞËÏ
ÞËÏØÄÚËØÎËÖÃÊÕÙÎ¬ÕÞØÁÕÝ
ÚÎÝÛÇÌÚ¦ÙËÏÚÕ
ÚÕß
ÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÚÎÝ ¬
ÔÇËÍÍßÎÛËÃÚÎÔÖØÄÙÈÇÙÂÚÎÝ
ÙÚÏÝÇÍÕØÁÝÈØÃÙÑËÚÇÏßÖÄÖÕÒÏÕØÑÃÇÇÖÄÚÕÍËØÓÇÔÏÑÄßÔÚÇÍÓÇÚÏÑÄÏÑÇÙÚÂØÏÕÚÏÝ
ËÖÄÓËÔËÝËÑÒÕÍÁÝÖÕßÖØÁÖËÏ
ÔÇÊÏËÐÇÞÛÕÆÔÁÜÝÚÕÔ¡¦ÏÕÚÕß
ËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇÈÍËÏÔÏÑÎÚÂÝ
ÕÇÑØÕÊËÐÏÄÝÖÕÒÁÓÏÕÝÚÎÝ
¡ÇÚÁÕÇÒÈÃÔÏ
¥ÙÚÄÙÕÕÃÑÕÒÏÊËÔÙÚÕÏÞÎÓÇÚÃàËÏÙÚÕ0[HSL_P[ÖÕÒßÊÏ¦ÙÖÇÙÎ ÚÕß ÖÕÒÏÚÏÑÕÆ
ÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÑÇÏÕÏÇßÐÎÓÁÔËÝ
ÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÁÝÖÒËÏÕÉÎÌÃËÝ
ÖÕßÛÇÇÖÇÏÚÕÆÙËÊËÔÚÕÑÇÛÏÙÚÕÆÔÏÊÏÇÃÚËØÇÖÏÛÇÔÄ®ÒÁËÏ
ÚÇÒÃÇËÃÔÇÏÁÔÇÁÛÔÕÝÇÖÕÚÇÓÏËßÚ×ÔÑÇÏÙßÔÚÇÐÏÕÆÞÜÔ
ÖÕßÁÞÕßÔÖÕÒÒ¦ÔÇÞ¦ÙÕßÔ
ÑÇÏÚËÃÔÕßÔÔÇÇÖÕÙÚØÁÌÕÔÚÇÏ
ÚÕÔÑÃÔÊßÔÕ®ËÖÄÓËÔÎÑßÈÁØÔÎÙÎÖ¦ÔÚÜÝÄÖÜÝÚÕÔÃàËÏ
ÇÔËÐÇØÚÂÚÜÝÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÚÎÝ
ÖØÕÁÒËßÙÎÝÛÇËÃÔÇÏÖÕÒÆÖÏÕ
ËßØÜÙÑËÖÚÏÑÏÙÚÏÑÂ!ÚÇÒÃÇ
ÛÇÍÃÔËÏÁÔÇÝÖÕÒÆÖÏÕÊÆÙÑÕÒÕÝÑÇÏÇÖØÄÈÒËÖÚÕÝÖÇÃÑÚÎÝ
ÙÚÎÔËßØÜÖÇáÑÂÙÑÎÔÂ®

Ε.Ε. - ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Οι υπαρκτοί κίνδυνοι
για την κοινή αγορά

Το Brexit ύστερα
από την πανδημία

Οπως ÑÇÏÕÏÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝÑØÃÙËÏÝ
ÚÎÝÚËÒËßÚÇÃÇÝÊËÑÇËÚÃÇÝÎÖÇÔÊÎÓÃÇÊÕÑÏÓ¦àËÏÚÎÙßÔÕÞÂÚÎÝ
ÑÇÏÚÏÝÇÔÚÕÞÁÝÚÜÔÖÏÕÓËÍ¦ÒÜÔ
ËÖÏÚËßÍÓ¦ÚÜÔÚÎÝ¶ËÏÊÏÑ¦ÚÎÝËÒËÆÛËØÎÝÓËÚÇÑÃÔÎÙÎÝÇÔÛØ×ÖÜÔÑÇÏ
ÚÎÝËÒËÆÛËØÎÝÊÏÇÑÃÔÎÙÎÝÇÍÇÛ×Ô
ÚÎÔÖØ×ÚÎÌ¦ÙÎÚÎÝÇÔÚÃÊØÇÙÎÝ
ÚÕÑ¦ÛËÑØ¦ÚÕÝÓÁÒÕÝÖÂØËÚÏÝÊÏÑÁÝÚÕßÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÍÏÇÚÕÑÒËÃÙÏÓÕ
ÚÜÔÙßÔÄØÜÔÚÏÝÇÖÇÍÕØËÆÙËÏÝ
ÙÚÏÝËÐÇÍÜÍÁÝÑÕÑÓËÚÎÔ ÕÓÏÙÏÄÔÔÇÖÇÙÞÃàËÏÔÇËÖÏÈ¦ÒËÏÓÏÇ
ÕÓÕÏÕÓÕØÌÃÇÑÇÏÁÔÇÙßÔÚÕÔÏÙÓÄ
ÙÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ
ÚÎÔÇØÞÂËÖÏÑØ¦ÚÎÙËÎÒÕÍÏÑÂÚÕß¸ÕÙ×àÜÔËÇßÚÄÔÙÜÛÂÚÜ¹®
ÙÎÓËÏ×ÔËÏÕÕßÑ¦Ý¬ÙÕÆÑÇÒÎÝ
ßÚßÞ×ÝÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇ¦ØÞÏÙÇÔ
ÔÇÇÒÒ¦àÕßÔÙÆÔÚÕÓÇÕÂÛÎÙÇÔ
ÑÇÏÕÏËßØÜÖÇáÑÕÃÛËÙÓÕÃÍÏÇÔÇ
ËÖÏÑØÇÚÂÙËÏÓÏÇÔ¦ÒÒÎÒÕÍÏÑÂÄÚÏ
ËÃÓÇÙÚËÊÎÒÇÊÂÄÒÕÏÙÚÎÔÃÊÏÇÈ¦ØÑÇ¡ËØÏÑÕÃÄÓÜÝÐÁØÕßÔÑÇÒÄÑÕÒÆÓÖÏÑÇÏ¦ÒÒÕÏÄÞÏÑ¦ÖÕÏÕÏÊÏÇÛÁÚÕßÔÍËØ¦ÙÜÙÃÈÏÇËÔ×ÚÜÔ¦ÒÒÜÔ
ËÃÔÇÏÚØÆÖÏÇÑÇÏÊËÔÛÇÇÔÚÁÐÕßÔ
ÍÏÇÖÕÒÆ®ÚÕÔÃàËÏ
ËÔÏÇÃÇÇÍÕØ¦ÊËÔÛÇÇÔÚÁÐËÏ
Ë¦ÔËÖÏÑØÇÚÂÙËÏÁÔÇÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÝ
ÊÇØÈÏÔÏÙÓÄÝÖÕßÛÇÙÚÎØÃàËÚÇÏ
ÙÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÓËØÏÑ×ÔÑØÇÚ×Ô
ÔÇÊÏÇÚÎØÕÆÔÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÚÕßÝ
àÜÔÚÇÔÁÝËÔ×ÚÜÔ¦ÒÒÜÔÛÇÑÇÚÇØØÁÕßÔÒÖÃàÜÔÇËÖÏÑØÇÚÂÙËÏ
ÚËÒÏÑ¦ÎÒÕÍÏÑÂÚÕßÑÕÏÔÕÆÙßÓÌÁØÕÔÚÕÝÍÏÇÔÇÙ×ÙÕßÓËÚÏÝÓËÍ¦ÒËÝËßØÜÖÇáÑÁÝÑÇÚÇÑÚÂÙËÏÝ®
ÙßÓÖÒÎØ×ÔËÏ
±Ö¦ØÞËÏÙÇÌÂÝÑÃÔÊßÔÕÝÎ
ÑØÃÙÎÔÇËÔÏÙÞÆÙËÏÖËØÇÏÚÁØÜÚÕÔ

Η πανδημία ÁÞËÏÖËØÏÖÒÁÐËÏÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÑÇÏÓËÚÎÔËÖÄÓËÔÎÓÁØÇ
ÙÚÏÝÙÞÁÙËÏÝÔÜÓÁÔÕßÇÙÏÒËÃÕß¬Õ)YL_P[ÁÍÏÔËÓËÔÖØ¦ÐÎÙÚÏÝÇÔÕßÇØÃÕßÇÒÒ¦ÚÕ
ÔÜÓÁÔÕÇÙÃÒËÏÕËÐÇÑÕÒÕßÛËÃ
ÔÇÇÖÕÚËÒËÃÓÁÒÕÝÚÎÝËÔÏÇÃÇÝÇÍÕØ¦ÝÑÇÏÚÎÝÚËÒÜÔËÏÇÑÂÝÁÔÜÙÎÝ
ÁÜÝÚÎÒÂÐÎÚÎÝÖËØÏÄÊÕßÓËÚ¦-

ÑÇÚÇÑËØÓÇÚÏÙÓÄÑÇÏÚÎÊßÙÖÏÙÚÃÇ
ËÔÚÄÝÚÎÝ®ÖØÕËÏÊÕÖÕÏËÃÇÖÄ
ÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÕßÕÏ¦ÔÔÎÝÓÓÇÔÕßÎÒÃÊÎÝËÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕßÎ
ÑÇÏÚÇÓÁÒÎÚÎÝÊËÔËÃÔÇÏÙË
ÛÁÙÎÙßÒÒÕÍÏÑ¦ÔÇÇÖÕÚØÁÉÕßÔ
ÚÎÔßÒÕÖÕÃÎÙÎÚÕßÖÏÕÇØÔÎÚÏÑÕÆÙËÔÇØÃÕßßÖ¦ØÞËÏÖØ¦ÍÓÇÚÏÕ

Eνα από τα μεγαλύτεραÉ{³ÉÖoÐÑ³Ñ³iØ  ViÉÜÉÖÚÉ¨iÐÉ³Ñ~ËiiÑÚ¨ÐÉ³ÑÂÖ¸®T¨=i.Óo~ÉVÚÑÙ~{ÐÑ³ÉË³ÉÌÐÉÙ{Ò³iÐÑ

Η χώρα εξακολουθεί
να αποτελεί μέλος
της ενιαίας αγοράς και
της τελωνειακής ένωσης
έως τις 31/12/2020.

ÑÃÔÊßÔÕÝÎÚØÁÞÕßÙÇÛËÓËÒÏ×ÊÎÝ
ÑØÃÙÎÔÇÓËÚÇÚØÇÖËÃÙËßÖÇØÐÏÇÑÂ
ÇÖËÏÒÂÍÏÇÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎ®
©ÏÞ×ØËÝÚÕß§ÄÚÕßÙÚÏÝËÑÑÒÂÙËÏÝÚÕßÝÍÏÇÓËÍÇÒÆÚËØÎÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÓÏÒÕÆÔÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎ
ÇÖÕÚØÕÖÂÝÚÕßÑÇÚÇÑËØÓÇÚÏÙÓÕÆ
ÑÇÏÚËÒÏÑ¦ÚÎÝÑÇÚ¦ØØËßÙÎÝÚÎÝ
ËÔÏÇÃÇÝÇÍÕØ¦ÝÑÇÛ×ÝÎ¦ÔÏÙÎ
ÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÚÜÔÑØÇÚ×ÔÓËÒ×Ô
ÔÇÙÚÎØÃÐÕßÔÚÕÔÏÊÏÜÚÏÑÄÚÕÓÁÇ
ÚÕßÝÕÊÎÍËÃÙËÇÔÇÚØÕÖÂÚÜÔÃÙÜÔ
ÄØÜÔÚÕßÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÕÆ¡ËÚ¦
ÚÎÊÎÓÕÙÃËßÙÎÚÕßÖØÕÙÜØÏÔÕÆ
ÖÒÇÏÙÃÕßÍÏÇÚÏÝÑØÇÚÏÑÁÝËÔÏÙÞÆÙËÏÝÇÖÄÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÖÏÚØÕÖÂ
ÈÒÁÖÕßÓËÄÚÏÁÞËÏßÖ¦ØÐËÏÇÙßÓÓËÚØÏÑÂÞØÂÙÎÚÜÔÔÁÜÔÊßÔÇÚÕÚÂÚÜÔ®ÙÎÓËÏ×ÔËÏÎ¡ÇØÃÇËÓËØÚàÂÚÕß)Y\LNLSËØÃÖÕßÚÕ 
ÚÕßÙßÔÄÒÕßÚÜÔÇÏÚÎÓ¦ÚÜÔÁÞËÏ

ÖØÕÁÒÛËÏÇÖÄÍËØÓÇÔÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÖÕßÁÞÕßÔÙßÔËÖ×ÝÇßÐÎÓÁÔËÝ
ÖÏÛÇÔÄÚÎÚËÝËÖÏÈÃÜÙÎÝÁÔÇÔÚÏÚÜÔ
ÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚ×ÔÚÕßÝÙË¦ÒÒËÝÞ×ØËÝÃÔÇÏËÖËÃÍÕÔÔÇËÐËÚ¦ÙÕßÓË
ÚÏÙÎÓÇÃÔËÏÇßÚÄÍÏÇÚÎÔËÔÏÇÃÇ
ÇÍÕØ¦ÑÇÏÚÏÝÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑ×ÔÞÜØ×ÔÔÇÇÔÚÁÐÕßÔÙÚÎÔ
ÑÇÚÇÏÍÃÊÇ®
6ÇÔÏÙÇÔÃ¢ËØÃÛÁÚËÏÜÝ
¦ÓËÙÎÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇÈÏ×ÙÏÓËÝ
ËÚÇÏØËÃËÝÇÖÄÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑ¦ÖÏÕ
ÇÊÆÔÇÓÇÑØ¦ÚÎÓÁÒÎÔÇÓÎÔÖÚÜÞËÆÙÕßÔÇÖÒ×ÝÑÇÏÓÄÔÕÔËÐÇÏÚÃÇÝ
ÞØË×ÔÖÕßÛÇÙßÙÙÜØËÆÙÕßÔÙÚÎÔ
ÖËØÃÕÊÕÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝ®Ï»ÇßÚÄ
ËÐÎÍËÃÁÞÜÚÇÞÛËÃßÖÁØËÔÄÝÕÞÂÓÇÚÕÝËÖÁÔÊßÙÎÝÑËÌÇÒÇÃÜÔÖÕß
ÛÇËÃÔÇÏÑÕÏÔÄÖÁØÇÇÖÄÚÏÝÄÖÕÏËÝ
ËÛÔÏÑÁÝÖØÜÚÕÈÕßÒÃËÝ®
¡ÃÇ¦ÒÒÎÕÖÚÏÑÂËÑÌØ¦àËÏÕ

ÈÇÙÎÝÔÁÇËÓÖÕØÏÑÂÙßÓÌÜÔÃÇÖÕßÛÇÊÏÁÖËÏÚÏÝ
ÊÏÓËØËÃÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝÂÚÇÔ
ÕÆÚÜÝÂ¦ÒÒÜÝÊÆÙÑÕÒÕÔÇÕØÏÙÚÏÑÕÖÕÏÎÛËÃÁÜÝÚÄÚË¶ÑÇÏÚ×ØÇÓË
ÚÏÝÑÇÛßÙÚËØÂÙËÏÝÖÕßÁÞËÏÖØÕÑÇÒÁÙËÏÎßÍËÏÕÔÕÓÏÑÂÑØÃÙÎÛËÜØËÃÚÇÏÇÊÆÔÇÚÕÔ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÁÞËÏÐËÑÇÛÇØÃÙËÏÄÚÏÊËÔÛÇàÎÚÂÙËÏÖÇØ¦ÚÇÙÎ
ÚÎÝÖËØÏÄÊÕßÓËÚ¦ÈÇÙÎÝ¥ÙÚÄÙÕ
ÎÖØÕÛËÙÓÃÇÍÏÇÔÇÇÖÕÌÇÙÃÙËÏ
ËÃÔÇÏÎÂÕßÔÃÕßÑÇÏÓËÚÎÔ
ÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÖÕßÁÞËÏÖØÕÑÇÒÁÙËÏÎ*6=0+ ÊËÔËÃÔÇÏÇÖÃÛÇÔÕÔÇÇÒÒ¦ÐËÏÙÚ¦ÙÎ®ËÐÎÍËÃÙÚÎÔ
 ®ÕªÇÕÆÒªÕßÖÇØÁÒÙÚÁÒËÞÕÝ
ÙÂÓËØÇÚÎÝ+LSVP[[LÑÇÏÖØ×ÎÔ
ÙÆÓÈÕßÒÕÝÙËÛÁÓÇÚÇßØ×ÖÎÝ
ÚÎÝ¬ËØÁàÇ¡ÁÏËÜØÎÚÏÑ¦Ó¦ÒÏÙÚÇÎÖÇØ¦ÚÇÙÎÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇ

SHUTTERSTOCK

Τυχόν οικονομικός
δαρβινισμός, κράτη
που μπορούν θα σώζουν
τις εταιρείες τους ενώ
των άλλων θα καταρρέουν, θα είναι ολέθριος.

ÔÚØÏÇÔ ÕßÚ ÚÕß ÏÔÙÚÏÚÕÆÚÕß
*SPUNLUKHLSÙÚÎ²¦ÍÎËÜØËÃ
ÄÚÏÎÇÖËÏÒÂÍÏÇÚÎÔËÔÏÇÃÇÇÍÕØ¦
ÊËÔÖØÕÁØÞËÚÇÏÇÖÄÁÒÒËÏÓÓÇÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÝÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÝÇÒÒ¦
ÇÖÄÚÕËÖÃÓÕÔÕÁÒÒËÏÓÓÇÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄÚÎÚÇÝÙËÙßÍÑËÑØÏÓÁÔËÝ
Þ×ØËÝ!ÒÁÖÕßÓËÊÏÇØÛØÜÚÏÑÁÝ
ÑÇÏÛËÙÓÏÑÁÝÇÊßÔÇÓÃËÝÖÕßÓËÚÇÌØ¦àÕÔÚÇÏÙËÓËÍ¦ÒËÝÊÏÇÌÕØÁÝ
ÙÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÏÑÄÚÎÚÇÚÎÝËØÍÇÙÃÇÝßÉÎÒÂÇÔËØÍÃÇÑÇÏÞÇÓÎÒ¦
ËÖÃÖËÊÇÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝÚÇÕÖÕÃÇ
ËÃÔÇÏÎÇÏÚÃÇÄÞÏÚÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ
ÚÎÝßÖËØÞØÁÜÙÎÝÚÜÔÞÜØ×ÔÇßÚ×ÔÙßÓÈÕßÒÂÓÕßÖØÕÝÚÎÔ
ÚÇÒÃÇËÃÔÇÏÔÇÓÏÒ¦ËÏÒÏÍÄÚËØÕÍÏÇ
¸ÇÒÒÎÒËÍÍÆÎ¹ÑÇÏÔÇËÙÚÏ¦ÙËÏÙÚÏÝ
ÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝËÑËÃÔËÝÖÕßËÏÙÎÍÕÆÔÚÇÏÚÕ§¬Õ©©ÑÇÏÎßØÜÖÇáÑÂÖÏÚØÕÖÂ®

ÇÖÕÌÇÙÏÙÚËÃÇØÍÄÚËØÇÓËÚÎÙÆÓÌÜÔÎÍÔ×ÓÎÚÜÔÊÆÕÖÒËßØ×Ô
©ªÕßÖÇØÁÒÊËÔÈÒÁÖËÏÎÖÇÔÊÎÓÃÇÔÇÇÒÒ¦àËÏÚÎÔÖØÕÙÁÍÍÏÙÎ
ÚÜÔ)YL_P[LLYZÕÏÕÖÕÃÕÏÑßØÏÇØÞÕÆÔÙÚÕßÖÕßØÍÏÑÄÙßÓÈÕÆÒÏÕ
ÚÕß¡ÖÄØÏÝ¬àÄÔÙÕÔËÔßÖ¦ØÞËÏÑ¦ÖÕÏÇÁÔÊËÏÐÎÄÚÏÛÇÕÊÎÍÂÙËÏÙËßÖÕÞ×ØÎÙÎÇÖÄÚÏÝÑÄÑÑÏÔËÝÍØÇÓÓÁÝ¶ÑÇÏËÏÊÏÑ¦ÙÚÕÔ
ÚËØÓÇÚÏÙÓÄÚÎÝËÒËÆÛËØÎÝÓËÚÇÑÃÔÎÙÎÝÙÚÎÔÇÖÕÞ×ØÎÙÎÇÖÄÚÎÔ
ËÔÏÇÃÇÇÍÕØ¦ÑÇÏÚÎÔÚËÒÜÔËÏÇÑÂ
ÁÔÜÙÎÙÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÇÖÄÑÒÏÙÎÝÇÖÄÚÕßÝÑÇÔÄÔËÝÚÎÝÑÇÏ
ÙÚÎÔÇÖÇÍÑÃÙÚØÜÙÎÇÖÄÚÎÊÏÑÇÏÕÊÕÙÃÇÚÕßßØÜÖÇáÑÕÆÏÑÇÙÚÎØÃÕß®ÇØ¦ÒÒÎÒÇÖØÕÈÒÁÖËÏÄÚÏ
ÎÖÇÔÊÎÓÃÇÛÇÖØÕÑÇÒÁÙËÏÓÏÇ
ÙßàÂÚÎÙÎÓËÇÖÒÕáÑÕÆÝÄØÕßÝ®
ÙÚÎØËÚÇÔÃÇÓËÚÇÐÆÖØÕÙÚÇÚËßÚÏÙÓÕÆÑÇÏÖÇÍÑÕÙÓÏÕÖÕÃÎÙÎÝ
ÓËÚÇÁÔÙÚÏÑÚÇÚÕßÖØÕÙÚÇÚËßÚÏÙÓÕÆÔÇÁÞÕßÔÚÕÖ¦ÔÜÞÁØÏ©ÆÚËÎËÑÒÕÍÂËÔÄÝÔÁÕßÌÏÒÕËßØÜÖÇÃÕßÎÍÁÚÎÚÎÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝ
ÙÚÕÖØÄÙÜÖÕÚÕß ÏØÚ¦ØÓËØ
ËÃÔÇÏÖÏÛÇÔÄÔÇÇÒÒ¦ÐËÏÚÇÊËÊÕÓÁÔÇÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔªÕßÖÇØÁÒ
©Ú¦ØÓËØÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÁÔÇÖÕÒÆÖÒÕÑÕÖËÊÃÕÓÁÙÇÙÚÕÃÊÏÕÚÕß
ÚÕÑÄÓÓÇÖÕßËÃÔÇÏÊÏÞÇÙÓÁÔÕÙË
ÖÕÒÒ¦ÛÁÓÇÚÇÓËÚÇÐÆÚÜÔÕÖÕÃÜÔ
ÑÇÏÚÕ)YL_P[®ËÐÎÍËÃ©¬àÄÔÙÕÔ
ËÃÔÇÏÖÏÕÖÏÛÇÔÄÔÇÊËÞÛËÃÖÏÁÙËÏÝ
ÍÏÇÇÒÒÇÍÂÖÕÒÏÚÏÑÂÝÇÖÁÔÇÔÚÏ
ÙÚÎÔÇÖÄÚÇÓÁÙÇËÔÎÓÁØÜÙÎÝÑÇÏÚÕÔËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÄÚÕÓÁÇ
ÓËÚÕßÝØÍÇÚÏÑÕÆÝÔÇÙßÓÖÒÁÕßÔ
ÓËÓÏÇÚÁÚÕÏÇËÑÙÚØÇÚËÃÇÇÒÒ¦ÄÞÏ
ÔÇÚÎÔËÔÕØÞÎÙÚØ×ÔÕßÔ
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Αυτή η ανάπλαση απευθύνεται σε όλους

Ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης μιλάει στην «Κ» για την αστική παρέμβαση που θα ενοποιήσει το ιστορικό κέντρο
Συνέντευξη στον ΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ

Η μεικτή χρήση είναι
αυτή που αναβαθμίζει
ολόκληρη την Αθήνα.
Γιατί η πόλη δεν μπορεί
να στέκεται μόνο
ως αποστειρωμένο
αξιοθέατο. Δεν είναι
βιτρίνα η Αθήνα.
ÕÏÑßÑÒÕÌÕØÏÇÑÁÝØßÛÓÃÙËÏÝÛÇ
ÁÞÕßÔËÌÇØÓÕÙÚËÃÑÇÏÕÏÊØÄÓÕÏ
ÛÇÁÞÕßÔËÒËßÛËØÜÛËÃÓËÂÖÏËÝÑÇÏ
ÖØÕÙÜØÏÔÁÝÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝ¬ÕÁØÍÕ
ÛÇÓÖÕØËÃÝÂÊÎÔÇÚÕÖËØÖÇÚ¦Ý
ËÔÄÙÜÛÇÖØÕÞÜØÕÆÔÕÏÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝÍÏÇÚÇÑÇÚÇÙÑËßÇÙÚÏÑ¦ÑÕÓÓ¦ÚÏÇÔÚÃÔÇÚÕÑÒËÃÙÕßÓËÓÁÞØÏÔÇÕÒÕÑÒÎØÜÛËÃ¶ÙËÚÁÙÙËØÇ
ÞØÄÔÏÇÊÎÒÇÊÂ¶ÙßÔßÖ¦ØÞÕßÓË
ÓÇàÃÚÕßÃÔËÚÇÏÑÕÓÓ¦ÚÏÚÎÝÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚ¦ÝÓÇÝßÓÈÏ×ÔÕßÓË
ÓÇàÃÚÕßÙËÓÃÇ¶ÇÝÓÕßËÖÏÚØÇÖËÃÎÁÑÌØÇÙÎ¶ÏÊÏÄÚßÖÎÇÙÚÏÑÂ
×ÙÓÜÙÎÏÇÚÃÕÏÖÄÒËÏÝÑÜÇÔÔÃÊÎËÃÔÇÏàÜÔÚÇÔÕÃÕØÍÇÔÏÙÓÕÃ
ÑÇÏÖØÁÖËÏÔÇÚÏÝÙÁÈËÙÇÏ ÇÏÍÏ»
ÇßÚÄÚÕÁØÍÕÇßÚÄËÃÔÇÏÈÇÛÏ¦ÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÄÑÇÏÙßÓÓËÚÕÞÏÑÄÍÏÇÚÃ
ÁÚÙÏËÃÔÇÏÎÛÂÔÇ

– Σχέδια και μελέτες για την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων γίνονται, όπως λέτε, από
την εποχή της Μελίνας Μερκούρη και του Αντώνη Τρίτση αλλά
δεν ευοδώθηκαν. Τι αλλάζει με
το δικό σας σχέδιο;
¶©ÖÜÝÁÒËÍËÑÇÏÕÃÑÚÕØ©ßÍÑ×ÚÃÖÕÚÇÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÇÔÚÏÙÚÇÛËÃÙËÓÏÇÏÊÁÇÖÕßÁÞËÏÁØÛËÏ
Î×ØÇÚÎÝÇÂÓÕßÔ¦ÊÏÑÕÝÇÔ
ÊËÔÁÒËÍÇÄÚÏÑÇÏÇßÚÂÎÖØÄÚÇÙÎ
ÁÞËÏÈÇÙÏÙÚËÃÙËÖÕÒÒ¦ÚÎÝÙÎÓËÃÇ
ÑÇÏÙËÇßÚ¦ÖÕßÁÍÏÔÇÔÖØÏÔ¬×ØÇ
ÄÓÜÝËÃÔÇÏÓÏÇ¦ÒÒÎËÖÕÞÂÑÇÏÕ
ÑÕØÜÔÕáÄÝÓ¦ÝËÖÏÈ¦ÒÒËÏÚÎÔßÏÕÛÁÚÎÙÎÑÇÒ×ÔÖØÇÑÚÏÑ×ÔÖÕÒÒ×Ô
¦ÒÒÜÔÖØÜÚËßÕßÙ×ÔÓÖÔËßÙÓÁÔÕÏÇÖÄËÑËÃÔÕßÝÖÕßÇÔÇÌÁØÇÚË
ÓÖÕÒÏ¦ÙÇÓËÚÕÁØÍÕÇßÚÄÓËÚÇÖÏÕ
ÙÆÍÞØÕÔÇÊËÊÕÓÁÔÇÚÄÙÕÙÚÎÓËÛÕÊÕÒÕÍÃÇÚÕßÄÙÕÑÇÏÙÚÎÔËÑÚÁÒËÙÂÚÕßØÂÑÇÓËÚÕßÝÖÏÕÇÐÏÄÖÏÙÚÕßÝÙßÔËØÍ¦ÚËÝÄÖÜÝËÃÔÇÏÚÕ
¡ÑÇÏÑßØÃÜÝÖËÚÆÞÇÓËËßØÆÚÇÚÎÙßÔÇÃÔËÙÎ¡ÏÇÙßÓÓÇÞÃÇ
ÚÄÙÕÓËÚÏÝßÖÄÒÕÏÖËÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝ
ÊßÔ¦ÓËÏÝÚÕßÝÌÕØËÃÝÚÎÝÖÄÒÎÝ
ÄÙÕÑÇÏÓËÚÕßÝÛÎÔÇÃÕßÝ ÇÏÓÕß
ÊÃÔËÚËËÊ×ÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÔÇÖÜÁÔÇ
ÓËÍ¦ÒÕËßÞÇØÏÙÚ×ÙÚÏÝßÖÄÒÕÏÖËÝ
ÊÎÓÕÚÏÑÁÝÖÇØÇÚ¦ÐËÏÝÑÇÏÙËÄÙÕßÝ
ÙÚÂØÏÐÇÔÇßÚÂÚÎÔÖØÄÚÇÙÎßÚÄ
ÚÕÁØÍÕËÃÔÇÏÄÒÜÔÓÇÝÄÖÜÝÑÇÏ
ÇßÚÂÎÖÄÒÎ©ÙÕÍÏÇÚÕßÝÛÎÔÇÃÕßÝÚÕßÝËÃÞÇÓËÖËÏÄÚÏÛÇÌÁØÕßÓËÚÇÑ¦ÚÜÖ¦ÔÜ¡ÇÝËÃÖÇÔ!
ÖØÕÞÜØÂÙÚËØÕÞÜØ¦ÓËÒÕÏÖÄÔ
– Σύμφωνα με το σχέδιο που παρουσιάσατε το 72% των οχημάτων που περνούν από το κέντρο
της Αθήνας κάνει απλή διέλευση. Εχετε μελετήσει την επιβά-
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Με έναν ¦ÒÒÕ¡ËÍ¦ÒÕËØÃÖÇÚÕ®
ÑÇÚÁÒÎÐËÔÇÓÕÏ¦àËÏÎÙßÔÁÔÚËßÐÎÓËÚÕÔÊÂÓÇØÞÕÛÎÔÇÃÜÔ ×ÙÚÇ¡ÖÇÑÕÍÏ¦ÔÔÎÇÌÕÆÇØÞÏÑ¦
ÐËÑÃÔÎÙËÇÖÄÚÏÝØßÛÓÃÙËÏÝÙÚÎÔ
ÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕßÑÇÏÙÚÕÑÁÔÚØÕ
ÇÒÒ¦ÑÇÚÁÒÎÐËÙÚÎÔ©ÓÄÔÕÏÇ©
Ñ¡ÖÇÑÕÍÏ¦ÔÔÎÝÇÖÇÔÚ¦ÙÚÎÔ
ÑØÏÚÏÑÂÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔÎÓËØ×Ô
ÑÇÏÓÏÒ¦ËÏÍÏÇÚÎÓËÍ¦ÒÎÇÙÚÏÑÂ
ÖÇØÁÓÈÇÙÎÚÎÝÛÂÔÇÝ

– H εικόνα του συγκεντρωμένου
κόσμου στα εγκαίνια της Ομόνοιας προκάλεσε αντιδράσεις
και έστειλε ένα λάθος μήνυμα.
Τι απαντάτε σε αυτόν τον προβληματισμό;
¶ÇÒÂÛËÏÇÙ×àËÏ®¬ÕÁØÍÕÂÚÇÔÁÚÕÏÓÕÇÖÄÚÕÔ¡¦ØÚÏÕ
ÄÍÜÚÎÝÑÇØÇÔÚÃÔÇÝÇÔÇÈ¦ÒÇÓË
ÚÇÇÖÕÑÇÒßÖÚÂØÏÇ¬ÕÇÖÕÊ×ÙÇÓËÚÎÔÁÓÖÚÎÇÑØÏÈ×ÝËÖËÏÊÂ
ÑØÃÔÇÓËÖÜÝÕÏÛÎÔÇÃÕÏÁÞÕßÔ
ÇÔ¦ÍÑÎÚÕÔÊÎÓÄÙÏÕÞ×ØÕÚ×ØÇ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÃÙÜÝÇÖÄÖÕÚÁØÕÌÇÔ×ÝÑÇÏÊËÔÁÍÏÔËÑ¦ÖÕÏÇÌÏÁÙÚÇÕÆÚËËÍÑÇÃÔÏÇËÔÑ¦ÔÇÓË
ÕÓÏÒÃËÝÑÇÏÊÎÒ×ÙËÏÝÂÍÇÙÚÎÔ
ÖÒÇÚËÃÇÍÏÇÒÃÍÇÒËÖÚ¦ÃÙÇÃÙÇ
ÍÏÇÔÇÊÜÚÕÙÏÔÚØÏÈ¦ÔÏÔÇÒËÏÚÕßØÍËÃÑÇÏÔÇËßÞÇØÏÙÚÂÙÜÚÕßÝ
ÊÜØÎÚÁÝÎÓÕÚÏÑÂÙÚßÔÕÓÃÇ
ÂÚÇÔÙÚÎÔÖÒÇÚËÃÇÑÇÏÇÑÄÓÎÑÇÏ
ÓËÓËÍ¦ÌÜÔÇàÎÚÕÆÙËÇÖÄÚÕÔ
ÑÄÙÓÕÔÇÚÎØËÃÚÏÝÇÖÕÙÚ¦ÙËÏÝ
6ÓÜÝÚÕÓËÍ¦ÒÕÓÇÝÒ¦ÛÕÝÂÚÇÔ
ÄÚÏÊËÔÖØÕÈÒÁÉÇÓËÚÕÔÑÄÙÓÕ
ÖÕßÇßÛÄØÓÎÚÇÛÇÙÚÇÓÇÚÕÆÙË
ÍÏÇÔÇÛÇßÓ¦ÙËÏÚÎÔ©ÓÄÔÕÏÇÆÞÕÓÇÏÔÇÖËØ¦ÙËÏÚÕÑÇÑÄÑÇÏÎ
©ÓÄÔÕÏÇÔÇÍÃÔËÏÚÄÖÕÝÑÇÛÎÓËØÏÔÕÆÑÇÏÇÙÌÇÒÕÆÝÙßÔÜÙÚÏÙÓÕÆ®
(ÒÒÜÙÚËÎ©ÓÄÔÕÏÇËÃÔÇÏÇßÚÂ
ÖÕßÛÇÓËÃÔËÏÚËÒÏÑ¦ÙÚÎÔÖÄÒÎ

– Δεν νομίζετε ότι έτσι καλλιεργείται η εντύπωση στον κόσμο
ότι τα υγειονομικά μέτρα είναι
δύο ταχυτήτων;
¶¦ÓËÙÎÊÎÓÄÙÏÇÖÇØÇÊÕÞÂÚÕßÒ¦ÛÕßÝÇÑÕÓÖÒËÐ¦ØÏÙÚÇ
ÑÇÏËÏÒÏÑØÏÔ¦ÇÌÕØ¦ÖÁØÇÇÖÄÚÕ
ÕßÙÏÇÙÚÏÑÄàÂÚÎÓÇÑÇÏÚÎÔËÔÚÆÖÜÙÎÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑËÙËÑ¦ÖÕÏÕßÝÁÙÚÜÑÇÏÇÔ
ÁÍÏÔË¦ÛËÒ¦ÓÇÝ¬ÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄ
ÄÓÜÝËÃÔÇÏÄÚÏÇßÚÄÊËÔÏÙÞÆËÏ¬Ç
ÓÁÚØÇÊËÔËÃÔÇÏÊÆÕÚÇÞßÚÂÚÜÔ
ÙÞÆÕßÔÍÏÇÄÒÕßÝÑÇÏÖÇÔÚÕÆÏ»
ÇßÚÄ¦ÒÒÜÙÚËÄÒÕÇßÚÄÚÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÚÕßÊÂÓÕßÁÞÕßÓËßÖËØÈËÃÚÕßÝËÇßÚÕÆÝÓÇÝÍÏÇ
ÔÇÑØÇÚÂÙÕßÓËÚÕßÝÛÎÔÇÃÕßÝ
ÇÙÌÇÒËÃÝ

– Πάμε στο θέμα του Μεγάλου
Περιπάτου. Σε ποιους δρόμους
θα εφαρμοστούν οι πρώτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και πότε;
¶ÖØ×ÚÎÌ¦ÙÎÚÕÖÏÒÕÚÏÑÄ
ÑÕÓÓ¦ÚÏÚÕßÊÎÒÇÊÂËÑÚËÒËÃÚÇÏ
¦ÓËÙÇÒÄÍÜÚÎÝËÖÏÊÎÓÃÇÝßÚÂËÃÔÇÏÑÇÏÎÑÇÏÔÕÚÕÓÃÇÚÕßÁØÍÕßÇßÚÕÆ!ÕÚØÄÖÕÝÓËÚÕÔÕÖÕÃÕ
ÛÇßÒÕÖÕÏÎÛËÃËÖÕÒÆÙÆÔÚÕÓÕ
ÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇÛÇÁÞËÏÍÃÔËÏÎ
ÖØÕÙÕÓÕÃÜÙÎÚÕßÁØÍÕßÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÕÏÖ¦ÔÚËÝÑ¦ÚÕÏÑÕÏËØÍÇàÄÓËÔÕÏËÖÏÙÑÁÖÚËÝÔÇÚÕàÕßÔÄÙÕ
ÊÎÓÏÕßØÍËÃÚÇÏÚÙÏÒÕÏÖÄÔÙÚÎÔ
ÖØ¦ÐÎÂÊÎÇÖÄÚÕÚÁÒÕÝÕßÔÃÕß

«Στην πρώτη×Òi³ÈV³Ó¨oÐ¨ÖÐÉ~Ñ{³~ÑÜÖ³ÈÐÉÑÌ{ÙËÈØÌ¨ÈØåÂ{{ÖÐÉ³¨Ìo¨ÑÐÐÑ¡4{ÚÓ³iÉ³iÌÜiÈ¢È
ÑÉÈÚÖÉ³Ñ{É{Ù{³ÉØ~Ñ{VÑ{VÚÑÒ¨ÈÐÉ~Ñ{T¨ioËÉØu

«Να πωÓÑÐÉoÒÜ¡ÉÈTÑ¨{³¢³{ØÈÌÜ{ÉØÙiÐ³{~ÓØÑ¨Ñ³ÒÂÉ{Ø~Ñ{
ÉÌÈØ³Ê¨{ÂÑÑÈ³Ê³i¨Ì³Ñi$o{Ñ³ÈØåÚiÑËÈØV³ÈØÉËTÑÐÉ
É{Ì³{ÚÑ×Ó¨ÈÐÉ³Ñ~Ò³ÒÑØÉËÑU¨T¨Ê³É(¨T¨ÒÐÉVÜ{ÌuVÜÓÉ{³ÑØÑ~o{ÒiØ
ρυνση που θα προκαλέσουν οι
νέες ρυθμίσεις στους περιφερειακούς δρόμους του κέντρου, ειδικά όταν λόγω κορωνοϊού όσοι
μετακινούνται ενθαρρύνονται
να χρησιμοποιούν το ιδιωτικό
τους μέσο μετακίνησης;
¶ÓËÒÁÚÎÚÕß¡ÓÇÝÊËÃÞÔËÏÄÚÏÕÞØÄÔÕÝÖÇØÇÓÕÔÂÝÙÚÕ
ÇßÚÕÑÃÔÎÚÕÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÞËÏØÄÚËØÕÙËÔ¦ØÏÕÙÚÇÙÎÓËÃÇÚÎÝ
ÖÇØÁÓÈÇÙÂÝÓÇÝÛÇÇßÐÎÛËÃÓÄÔÕ
ÑÇÚ¦ÁÔÇ ËÔ×ÙÚÎÔËßØÆÚËØÎ
ÖËØÏÕÞÂÙÞËÊÄÔÑÇÛÄÒÕß¡ÇÝÊËÃÞÔËÏÄÓÜÝÑÇÏÑ¦ÚÏ¦ÒÒÕ©ÚÏÓË
ÚÏÝÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝÓÇÝÊËÔÊÃÔÕßÓË
ÇÖÒ×ÝÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇÙÚÕÔÖËàÄ
ÑÇÏÙÚÕÔÖÕÊÎÒ¦ÚÎÇÒÒ¦ÚÇßÚÄÞØÕÔÇÖËÚßÞÇÃÔÕßÓËÚÎÓËÃÜÙÎ
ÚÕßÞØÄÔÕßÓËÚÇÑÃÔÎÙÎÝÚÜÔÒËÜÌÕØËÃÜÔÑÇÚ¦ ÎÒÇÊÂÖËØÏÙÙÄÚËØÇÒËÜÌÕØËÃÇÙËÒÏÍÄÚËØÕ
ÞØÄÔÕÍÏÇÔÇÍÃÔËÏÖØ¦ÐÎÎÇÖÕÙßÓÌÄØÎÙÎÚÜÔ¡¡©ÑÕØÜÔÕáÄÝÊËÔÛÇÊÏÇØÑÁÙËÏÍÏÇÖ¦ÔÚÇ
ÇÒÒ¦ÇÑÄÓÇÑÇÏÓËÇßÚÄÚÕÊËÊÕÓÁÔÕÇÖÕÊÃÊÕÔÚÇÏÙÚÎÔÖÄÒÎ
ÙÚØÁÓÓÇÚÇÊÎÓÄÙÏÕßÞ×ØÕßÐÃÇ
ÇÔËÑÚÃÓÎÚÎÄÚÇÔÒÄÍÜÚÎÝÇÙÛÁÔËÏÇÝÕÊÎÓÄÙÏÕÝÞ×ØÕÝËÃÔÇÏàÜÚÏÑÂÝÙÎÓÇÙÃÇÝ
– Πώς θα διασφαλίσετε ότι ο
δημόσιος χώρος που θα αποδοθεί στους πεζούς δεν θα καταληφθεί σταδιακά από τραπεζοκαθίσματα;
¶©ÏÑÇÔÄÔËÝÓËÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝ
ÒËÏÚÕßØÍËÃÎÏÙÕØØÕÖÃÇÓËÚÇÐÆÚÕß
ËÒËÆÛËØÕßÞ×ØÕßÑÇÏÚÜÔÚØÇÖËàÕÑÇÛÏÙÓ¦ÚÜÔÊËÔÇÒÒ¦àÕßÔ¬Õ
ÇÔÚÃÛËÚÕÞÕßÓËËÑÖÕÔÂÙËÏÁÔÇ
ËÏÊÏÑÄÙÞÁÊÏÕÖÕßÔÇÖØÕÙÚÇÚËÆËÏÚÕÔÊÎÓÄÙÏÕÞ×ØÕ

– Διατυπώνονται ανησυχίες για
την τροποποίηση των χρήσεων
γης στις περιοχές όπου θα εφαρμοστούν οι νέες ρυθμίσεις. Τι
απαντάτε;
¶ÓËÏÑÚÂÞØÂÙÎËÃÔÇÏÇßÚÂ

ÖÕßÇÔÇÈÇÛÓÃàËÏÕÒÄÑÒÎØÎÚÎÔ
ÛÂÔÇÏÇÚÃÎÖÄÒÎÊËÔÓÖÕØËÃ
ÔÇÙÚÁÑËÚÇÏÓÄÔÕÜÝÇÖÕÙÚËÏØÜÓÁÔÕÇÐÏÕÛÁÇÚÕËÔËÃÔÇÏÈÏÚØÃÔÇÎÛÂÔÇÑÄÓÎÑÇÏÕÏÚÕßØÃÙÚËÝÁØÞÕÔÚÇÏÙÚÎÔÖØÜÚËÆÕßÙÇ
ÍÏÇÚÎÔËÓÖËÏØÃÇÙËÓÃÇÖÄÒÎÓË
ÞØ×ÓÇÏÙÚÕØÃÇÖÕÒÏÚÏÙÓÄÑÇÏÓÃÇ
ÙÆÍÞØÕÔÎÑÕßÒÚÕÆØÇàÜÂÝßÚÄ
ÁØÞËÚÇÏÔÇÇÔÇÈÇÛÓÃÙËÏÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÁØÍÕ

– Μπορούν να συνυπάρξουν οι
κατοικίες, η εμπορική αγορά και
τα ξενοδοχεία χωρίς να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας του ιστορικού
κέντρου; Η επιδημία ερήμωσε
γειτονιές που επένδυσαν μόνο
στον τουρισμό.
¶ÇÔÇÚØÕÖÂÖÕßÌÁØÔËÏÇßÚÂÎÇÙÚÏÑÂÖÇØÁÓÈÇÙÎÄÙÕÇÔÚÏÌÇÚÏÑÄÑÏÇÔÇÑÕÆÍËÚÇÏËÃÔÇÏÎ
ÏÙÕØØÕÖÃÇÎÕÓÇÒÄÚÎÚÇßÚÂÎ
ÇÔ¦ÖÒÇÙÎÇÖËßÛÆÔËÚÇÏÙËÄÒÕßÝ!
ÙÚÕÔÑ¦ÚÕÏÑÕÖÕßÛÇÇÔÇÈÇÛÓÃÙËÏÚÎÔÖÕÏÄÚÎÚÇàÜÂÝÚÕßÑÇÏÛÇ
ÓËÍÇÒ×ÙËÏÚÎÔÇßÒÂ®ÚÕßÚÕÔ
ÓÇÍÇà¦ÚÕØÇÖÕßÛÇÊËÏÚÕÑÇÚ¦ÙÚÎÓ¦ÚÕßÔÇÖÇÃØÔËÏÇÐÃÇÙÚÕÔ
ËÖÏÙÑÁÖÚÎÑÇÏÙÚÕÔËØÍÇàÄÓËÔÕ
ÖÕßÊËÔÛÇÛÁÒÕßÔÔÇÌÆÍÕßÔË
ÔÁÕßÝÑÇÚÕÃÑÕßÝÖÕßÛÁÒÕßÓËÔÇ
ÖØÕÙËÒÑÆÙÕßÓË!ÔÁËÝÕÏÑÕÍÁÔËÏËÝ
ÔÁÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕßËÖÏàÎÚÕÆÔ
ÚÎÔÖÕÏÄÚÎÚÇÙÚÎÔÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚ¦ÚÕßÝÕÒÒÇÖÒÇÙÏÇÙÚÏÑ¦ÑÇÏ
ËÑÛËÚÏÑ¦ÛÇÒËÏÚÕßØÍÂÙËÏÎÇÐÃÇ
ÚÎÝÖÇØÁÓÈÇÙÎÝ

– Πρόκειται για τη μεγαλύτερη
παρέμβαση στον δημόσιο χώρο
της Αθήνας. Με ποιον τρόπο θα
υλοποιηθεί; Θα γίνουν αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί;
¶¬ÕÁØÍÕßÒÕÖÕÏËÃÚÇÏÚÓÎÓÇÚÏÑ¦¦ØÇÛÇÖØÕÞÜØÂÙÕßÓËÙË
ÚÁÚÕÏÕßÝÊÏÇÍÜÔÏÙÓÕÆÝÄÖÕßÞØËÏÇÙÚËÃÇØ¦ÒÒÎÒÇÄÓÜÝÇÐÏÕÖÕÏÕÆÓËÑÇÏËÖÏÑÇÏØÕÖÕÏÕÆÓËÑÇÏÖÇÒÇÏÄÚËØËÝÓËÒÁÚËÝÖÕßÚ×ØÇÛÇ
ÍÃÔÕßÔÖØ¦ÐÎ

Δεν θα κρυφτώ πίσω
από γραφειοκρατίες
– Στην περίπτωση της ανάπλασης της πλατείας Ομονοίας, αρκετοί αρχιτέκτονες και τα
θεσμικά τους όργανα σας «κατηγορούσαν» ότι τους αγνοήσατε
και ήδη εκφράζουν ανησυχίες
ότι το ίδιο θα κάνετε και τώρα.
Τι απαντάτε;
¶¡ÖØÕÙÚ¦ÓÇÝÁÞÕßÓËÁÔÇ
ÁØÍÕÖÕßÇÔÇÖÔÁËÏËÐËÒÃÙÙËÚÇÏ
ÑÇÏÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÚÇÏÖÄÇßÚÄÊËÔ
ÇÖÕÑÒËÃËÚÇÏÑÇÔÁÔÇÝÊËÔÇÍÔÕËÃÚÇÏÑÇÔÁÔÇÝÑÇÏÊËÔËÐÇÏØËÃÚÇÏÑÇÔÁÔÇÝÒÒ¦ÊËÔÛÇÓËÑ¦ÔËÏÑÇÏ
ÑÇÔËÃÝÔÇÑØßÌÚ×ÖÃÙÜÇÖÄÇÔÕÆÙÏËÝÍØÇÌËÏÕÑØÇÚÃËÝÑÇÏÑÕÒÒÂÓÇÚÇßÚÂÂÚÇÔ¦ÒÒÜÙÚËÎÔÕÕÚØÕÖÃÇÖÕßÓÇÝÕÊÂÍÎÙËÙÚÎÊËÆÚËØÎ
ËØ×ÚÎÙÎÙÇÝÍÏÇÚÏÝÓËÒÁÚËÝÖÕß
ÊËÔÖØÕÞÜØÕÆÙÇÔÖÕÚÁ¯

– Αναφέρεστε σε ανούσιες γραφειοκρατίες, τις οποίες όμως κάποιοι άλλοι ονομάζουν θεσμικές
διαδικασίες. Ποιο είναι το παράδειγμα που δίνει ο πρώτος
δήμος της χώρας;
¶ÃÔÇÏÒ¦ÛÕÝÕÙßÙÞËÚÏÙÓÄÝ
ÖÕßÑ¦ÔËÚËËÔÙßÔÁÊËÙÇÖÕÚÁ
ÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÖÕßÑ¦ÔÕßÓË
ÍÏÇÔÇÐËÖËØ¦ÙÕßÓËÚÎÔÍØÇÌËÏÕÑØÇÚÃÇÍÏÇÚÎÔÕÖÕÃÇÊËÔÙÇÝ
ÓÏÒ¦ËÏÑ¦ÖÕÏÕÝÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦
ÓËÚÕÔÙËÈÇÙÓÄÙÚÕßÝÛËÙÓÕÆÝ
ÞÕßÓËÈÏ×ÙËÏÄÒÕÏÜÝÖÕÒÃÚËÝ
ÚÕÔÇÔÚÃÑÚßÖÕÚÎÝÍØÇÌËÏÕÑØÇÚÃÇÝÙËÖÕÒÒ¦ÁØÍÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎ
ÖÒËßØ¦ÖØÁÖËÏÔÇÖÇØÇÊÃÊÕßÓË
ÚÇÁØÍÇÚÇÕÖÕÃÇÐËÑÏÔ¦ÓËÑÇÏ
ÙÚÕÔÞØÄÔÕÖÕßÖØÁÖËÏßÚÂËÃÔÇÏÎËßÛÆÔÎÖÕßÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕßÓË
ÑÇÏÎßÖÕÞØÁÜÙÎÖÕßÁÞÕßÓËÁÔÇÔÚÏÚÜÔÖÕÒÏÚ×Ô±ÖÎØËÚ×ÑÏËÍ×
ÁÔÇÔÛËÙÓÄÑÇÏÒËÏÚÕßØÍ×Ö¦ÔÚÇ
ÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÑÇÏÙÚÕßÝÑÇÔÄÔËÝ
ÚÕß ÇÏÇßÚÄÇÑØÏÈ×ÝËÃÔÇÏÚÕ
ÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÖÕßÊÃÔËÏÕÖØ×ÚÕÝ
ÊÂÓÕÝÚÎÝÞ×ØÇÝ©ÙËÈÇÙÓÄÝ
ÙÚÕßÝÛËÙÓÕÆÝÑÇÏÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇ
ÔÇÐËÖËØÔ¦ÓËÚÇËÓÖÄÊÏÇÍÏÇÔÇ
ËÃÓÇÙÚËÖØÇÑÚÏÑÕÃÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÕÃÏÇÔÇÑ¦ÔÕßÓËÖØ¦ÐËÏÝ
ÄÞÏÛËÜØÃÇ

– Το κόστος του συνολικού έργου ανέρχεται σε περίπου 50
εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την
ιστοσελίδα του δήμου. Μπορεί
ο δήμος να υποστηρίξει αυτό
το κόστος; Θα απευθυνθείτε
σε ιδιώτες χορηγούς;
¶ÚÎÔÖØ×ÚÎÌ¦ÙÎÚÕßÚÕ
ÁØÍÕ ÓÖÕØÕÆÓË ÑÇÏ ÚÕ ÑÇÒÆÖÚÕßÓËÇÖÄÏÊÃÕßÝÖÄØÕßÝÏÇ
ÚÎÔËÖÄÓËÔÎÌ¦ÙÎÖØÕÙÛÁÚÕß-

Πρέπει να παραδίδουμε τα έργα τα οποία
ξεκινάμε και στον χρόνο που πρέπει.
Αυτή είναι η ευθύνη
που αναλαμβάνουμε
και η υποχρέωση
που έχουμε έναντι
των πολιτών.
ÓËÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÂÙËÏÝÇÖÄÚÕÚÕØÄÍØÇÓÓÇÎÓÕÙÃÜÔ
ÖËÔÊÆÙËÜÔÑÇÏÚÎÔßØÜÖÇáÑÂ¬Ø¦ÖËàÇÖËÔÊÆÙËÜÔÒÒ¦
Ñ¦ÔÕßÓËÑÇÏÑ¦ÚÏ¦ÒÒÕÐÏÕÖÕÏÕÆÓËÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇ±ÏÕÛÁÚÎÙË
ÚÎÔÖÄÒÎÙÕß®ÖÕßÇÖËßÛÆÔËÚÇÏ
ÙËÏÊÏ×ÚËÝÑÇÏÔÇÏÛÇÖ¦ØÕßÓË
ÑÇÏÞÕØÎÍÃËÝ

– Εάν κατά την αξιολόγηση η
επιβάρυνση των ρυθμίσεων
είναι μεγαλύτερη από το αναμενόμενο ή υπάρξουν πολλές
αντιδράσεις, τι θα κάνετε; Εχετε Plan B;
¶ÓËÃÝÒÁÓËÄÚÏÚÕÔ¡ËÍ¦ÒÕ
ËØÃÖÇÚÕÚÎÝÛÂÔÇÝÚÕÔÖËØÖÇÚ¦ÓËÄÒÕÏÓÇàÃ ÇÏÊËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÙÆÔÛÎÓÇÇÒÒ¦ÍÏÇÚÎÔ
ÕßÙÃÇÚÕßÁØÍÕß ÇÏËÔÔÕËÃÚÇÏ
ÖÜÝÇßÚÄÖØÇÑÚÏÑ¦ÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏ
ÑÇÏÚÕÃÊÏÕÚÕÁØÍÕÛÇÖØÕÙÇØÓÄàËÚÇÏÄÙÕÖØÕÞÜØËÃÙËÇßÚÕÆÝ
ÖÕßÚÕÖËØÖÇÚÕÆÔØÇÚÕ7SHU
)ËÃÔÇÏÙÚÕ+5(ÚÕß

ΓΝΩΜΗ

Το συντριβάνι στην Ομόνοια
Του ΗΛΙΑ ΜΑΓΚΛΙΝΗ

Ε

ίναι Ö¦ÔÚÜÝ ÚØÕÓËØÄÇÔÖ¦ØËÏ
Ñ¦ÖÕÏÕÝÓÏÇÑ¦ÖÕÏÇÇÖÄÙÚÇÙÎ
ÇÖÄÚÇÍËÍÕÔÄÚÇÄÚÇÔÙÑÁÌÚËÙÇÏÇÖÄÚÏÞØËÏ¦ÙÚÎÑËÔÇÖËØ¦ÙËÏ
ÎÖÒÇÚËÃÇ©ÓÕÔÕÃÇÝÍÏÇÔÇÑÇÚÇÒÂÐËÏÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ËÑËÃÇÖ»ÄÖÕßÚÎÔ
ÇÌÂÙÇÓËÚÕ  !ÙÚÕÙÏÔÚØÏÈ¦ÔÏ
ÁØÇÙÇÔÚØÏ¦ÔÚÇÁÔÇÞØÄÔÏÇ
ÇÖÄÚÄÚËÖÕßÚÇÔËØ¦ÙÚÎÔ©ÓÄÔÕÏÇÁÖÇÉÇÔÔÇÚÏÔ¦àÕÔÚÇÏÉÎÒ¦ÑÇÏÔÇÚØÁÞÕßÔÔÊËÔÑ¦ÔÜ
Ò¦ÛÕÝÂÚÇÔÚÕ  ÖÕßÚÁÛÎÑË
ÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÙËÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÕ
ÙÏÔÚØÏÈ¦ÔÏÓËÕÖÇÊÕÆÝÑÇÏÌÏÒ¦ÛÒÕßÝÔÇÈÇÌÚÃàÕÔÚÇÏ®ÙËÇßÚÄ¬Õ
ÑÇÒÕÑÇÃØÏÚÕß ÄÚÇÔÎÛÔÏÑÂÚÕßÓÖ¦ÙÑËÚÑÁØÊÏÙËÚÕßØÜÖÇáÑÄÖØÁÖËÏÔÇÁÍÏÔËÓÃÇÇÖÄÚÏÝ

ÚËÒËßÚÇÃËÝÒÇáÑÁÝÈÕßÚÏÁÝ®ÙÚÇ
ÔËØ¦ÚÎÝÖËÏÚÇÂØÛËÕËÑÖÒÎÑÚÏÑÄÝØÕÓÁÇÝ®ÚÕßÇØ×ÚÙÕß
ÕÕÖÕÃÕÝÄÓÜÝÓËÚËÍÑÇÚÇÙÚ¦ÛÎÑË
ÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇ¬ÕÍÒßÖÚÄÇÔÇÈÇÛÓÃÙÚÎÑËÇÔÇÊËÃÞÛÎÑËÎÖÒÇÚËÃÇ
Ö¦ÒÏÄÞÏ¡ËÚ¦ÚÕÔØÕÓÁÇ®Î
©ÓÄÔÕÏÇÖÇØÂÑÓÇÙË
ØÕÙÜÖÏÑ¦ËÃÓÇÏÞÇØÕÆÓËÔÕÝ
ÖÕßËÃÊÇÐÇÔ¦ÚÕÙÏÔÚØÏÈ¦ÔÏÙÚÎÔ
©ÓÄÔÕÏÇËÔËÃÓÇÏÞÇØÕÆÓËÔÕÝÓË
ÚÕÔÙÇÓÇÚ¦ÖÕßÁÍÏÔËËÒ¦ÞÏÙÚËÝ
ÎÓÁØËÝÓËÚ¦ÚÏÝÖÕÒßÙßàÎÚÎÓÁÔËÝ
ÙßÔ¦ÐËÏÝÙËÖÒÇÚËÃËÝËÇßÚÂÚÎ
ÙßÍÑßØÃÇÄÒÕÇßÚÄÓÖÕØÕÆÙËÔÇ
ÒËÃÖËÏ¶ÑÇÏÊËÔÓÖÕØ×ÔÇÖÏÙÚÁÉÜÄÚÏÚÎØÂÛÎÑÇÔÚÇÓÁÚØÇÓÁÙÇ
ÙËÇßÚÂÚÎÔÑÕÙÓÕÖÒÎÓÓÆØÇ©Ï
ËÏÑÄÔËÝÑÇÏÚÇÈÃÔÚËÕËÐ¦ÒÒÕßÓÏÒÕÆÙÇÔÇÖÄÓÄÔÇÚÕßÝ

¬ÕÙÏÔÚØÏÈ¦ÔÏÙÚÎÔ©ÓÄÔÕÏÇËÃÔÇÏÓÃÇÄÇÙÎÚÕËØ×ÚÎÓÇÄÓÜÝÖÇØÇÓÁÔËÏ!ÍÏÇÚÃÁÖØËÖËÔÇÖËØ¦ÙËÏ
ÎÖÒÇÚËÃÇÇÖÄÚÄÙËÝßÖÄÍËÏËÝ®

ÊÏÇÊØÕÓÁÝÔÇÖËØÏÖÁÙËÏÙËÚÄÙÎ
ÚÙÏÓËÔÚÁÔÏÇÖÇØÇÑÓÂÍÏÇÔÇËÖÏÙÚØÁÉÕßÓËÐÇÔ¦ÙÚÕ  ÂÑÇÏ
ÚÕ  "ßÚÄËÃÔÇÏÇÖÕØÃÇÝ¦ÐÏÕÔ

ÍËÔÏÑ¦ÍÏÇÚÎÞ×ØÇÃÔÇÏÇÖÕØÃÇÝ
¦ÐÏÕÔÖ×ÝÑÇÚÁÒÎÐËËÑËÃÄÖÕßÑÇÚÁÒÎÐËÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÖÕÒÒ¦ÞØÄÔÏÇ
Î©ÓÄÔÕÏÇßÍÑÕÏÔÜÔÏÕÒÄÍÕÝÊËÔ
ËÃÓÇÏÇÒÒ¦ÇÑÄÓÇÊËÔÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔÜ
ÙËÚÏÇÖÕÙÑÕÖËÃÚÕÄÚÏÁÖÇÉËÔÇ
ËÃÔÇÏÊÇÞÚßÒÃÊÏ®ÑÇÏÖËàÕÊØÕÓÂÛÎÑËÚÕÑÕÓÓ¦ÚÏÓËÚÇÐÆÚÇÊÃÕß
ÑÇÏÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕß
ÏÇÚÎÔÇÛÒÏÄÚÎÚÇÚÎÝ©ÓÄÔÕÏÇÝÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÊËÔËßÛÆÔÕÔÚÇÔÈÁÈÇÏÇÕÏÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝ
¦ÔÚÕÚËÎ©ÓÄÔÕÏÇÂÚÇÔÚÕËÖÃÑËÔÚØÕÚÕßÒÕÆÓÖËÔÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕß
ßÖÕÑÄÙÓÕß©ÏÙËÒÃÊËÝÖÕßÚÎÝ
ÁÞÕßÔÇÌÏËØ×ÙËÏÕÏÏ×ØÍÕÝÜ¦ÔÔÕß ×ÙÚÇÝ¬ÇÞÚÙÂÝÑÇÏ¡ÁÔÎÝ
ÕßÓÇÔÚÇØÁÇÝÓÁÙÇÇÖÄÚÏÝÕÖÕÃËÝÇÔÇÈÏ×ÔËÏÎÖÒÇÚËÃÇÚÜÔÊËÑÇËÚÏ×ÔÚÕß»ÑÇÏÚÕß»ÓËÚÇ

ßÖÄÍËÏÇÊÎÓÄÙÏÇÕßØÎÚÂØÏÇÑÇÏ
ÚÇÖÕØÔÕÙÏÔËÓ¦ÚÇÑÇÖÔÏÙÓÁÔÇ
ÑÇÌËÔËÃÇÚÕßÝÌÇÔÚ¦ØÕßÝÑÇÏÚÏÝ
ÚÕßØÃÙÚØÏËÝÇÔÇÊËÏÑÔÆÕßÔÓÏÇÌÇÔÚÇÙÓÇÍÕØÏÑÂÓÁÙÇÙÚÎÔÇÑØÄÚÎÚ¦ÚÎÝÇÔÛØÜÖÕÍËÜÍØÇÌÃÇ
×ÔÚÇÝÚÎÔÖÒÇÚËÃÇÓÁÙÇÇÖÄ
ÚÎÔÇÙÌ¦ÒËÏÇÚÕßÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÕÆ
ÏÚØÕÁÔÖÇÏÊÃÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß»
ÚÇÔËØ¦ÚÎÝ©ÓÄÔÕÏÇÝËÃÔÇÏÇÑÄÓÇÓÁÙÇÓÕßÙßÔßÌÇÙÓÁÔÇÓËÚÏÝ
ÖÕÒÆÞØÜÓËÝÌÜÚËÏÔÁÝËÖÏÍØÇÌÁÝ
ÇËØÕÖÕØÏÑ×ÔËÚÇÏØËÏ×ÔÙÚÏÝÚÇØ¦ÚÙËÝÚÜÔÑÚÏØÃÜÔÚÎÝÔÇÈÄÙÈÎÔÇÔ¦ÒÒÇàÇÔÞØ×ÓÇÚÇÕÏÍØÇÓÓÇÚÕÙËÏØÁÝÁÖÇÏàÇÔ®ÊÏÇØÑ×Ý¶ÂÚÇÔ
ÁÔÇÓÕÔÇÊÏÑÄÛÁÇÓÇÖÕßËÃÞËÑ¦ÚÏ
ÑÕÙÓÕÖÕÒÃÚÏÑÕÛÇÁÒËÍÇ½ÄÒÕÇßÚÄËÃÔÇÏÇÖÒ×ÝÎÖÇÚÃÔÇÖÕßÇÌÂÔËÏÎÖÇÏÊÏÑÂÎÒÏÑÃÇÙÚÎÓÔÂÓÎ"
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Ζυγιάζει απειλές και ευκαιρίες ο Ερντογάν
Ο Τούρκος πρόεδρος αναζητεί στήριξη από τον Τραμπ, καθώς η Τουρκία βυθίζεται στην ύφεση και η λίρα κλονίζεται
Το βράδυ ÚÎÝÖËØÇÙÓÁÔÎÝËßÚÁØÇÝÕ¬ÇÍÃÖØÔÚÕÍ¦ÔÇÖÎÆÛßÔË
ÊÏ¦ÍÍËÒÓÇÙÚÕÚÕßØÑÏÑÄÁÛÔÕÝÍÏÇ
ÔÇÇÔÇÍÍËÃÒËÏÚÎÞÇÒ¦ØÜÙÎÚÜÔ
ÖËØÏÕØÏÙÚÏÑ×ÔÓÁÚØÜÔÖÕßËÃÞÇÔ
ÒÎÌÛËÃÍÏÇÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÎÝ
*©=0+ ¬ÕÑËÔÚØÏÑÄÓÂÔßÓÇ
ÂÚÇÔÄÚÏÚÇÞËÏØÄÚËØÇÄÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÎÔßÍËÏÕÔÕÓÏÑÂÑØÃÙÎÁÞÕßÔ
ÖËØ¦ÙËÏÑÇÏËÑËÃÔÕÖÕßÖØÕÁÞËÏ
Ú×ØÇËÃÔÇÏÎÇÔ¦ÚÇÐÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ¬ÎÔßÖËØÞËÏÒÃàÕßÙÇÇÏÙÏÕÊÕÐÃÇÚÕßÊÏÇÍÍÁÒÓÇÚÕÝÙÑÃÇàËÓÏÇ
ÇßÙÚÎØÂÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙÎ!ÞÕßÓË
ËÖÃÍÔÜÙÎÚÜÔÑÇÑÄÈÕßÒÜÔÙÞËÊÃÜÔÄÙÜÔÈ¦àÕßÔÖÇÍÃÊËÝÙÚÎÔ
ËÛÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇ®ÚÄÔÏÙËÕ¬ÕÆØÑÕÝÖØÄËÊØÕÝËÔ×ÚÇËÒËÍÞÄÓËÔÇ
ÓÁÙÇËÔÎÓÁØÜÙÎÝÙÚÕÞÕÖÕÏÕÆÙÇÔ
ÚØËÏÝÓËÍ¦ÒËÝÐÁÔËÝÚØ¦ÖËàËÝ¶ÚÎÔ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂ*P[PNYV\WÚÎÍÇÒÒÏÑÂ)577HYPIHZÑÇÏÚÎÔËÒÈËÚÏÑÂ
<):¶ÍÏÇÙÕØÚ¦ØÏÙÓÇËÏÝÈ¦ØÕÝ
ÚÎÝÚÕßØÑÏÑÂÝÒÃØÇÝ
ÃÔÇÏÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÖÇØ¦ÚÎÔÑØÏÚÏÑÂÖÕßÊÁÞËÚÇÏÇÖÄÚÎÔÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÑÇÏÚÕßÝÊÎÓ¦ØÞÕßÝÚÜÔ
ÓËÍ¦ÒÜÔÖÄÒËÜÔÕØÔÚÕÍ¦ÔÖÏÙÚ×ÔËÚÇÏÚÎÔÇØÑËÚ¦ËÖÏÚßÞÎÓÁÔÎÓÁÞØÏÙÚÏÍÓÂÝÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÎÝ
ÖÇÔÊÎÓÃÇÝßÈØÏÊÏÑÂÙÚØÇÚÎÍÏÑÂ
ÖÕßËÖÁÒËÐËÇÖÇÍÄØËßÙÎÑßÑÒÕÌÕØÃÇÝÚÇÇÈÈÇÚÕÑÆØÏÇÑÇÇÒÒ¦
ÄÞÏÚÏÝÑÇÛÎÓËØÏÔÁÝÑÒËÃÙÏÓÕËÓÖÕØÏÑ×ÔÑÁÔÚØÜÔØËÙÚÕØ¦ÔÑÇÏÑÇÚÇÙÚÎÓ¦ÚÜÔÇÒÒ¦ÄÞÏÇÔÇÙÚÕÒÂ
ÚÎÝÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝ
¦ÔÚËÐËÙÚÎÊÕÑÏÓÇÙÃÇÚÎÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝËÔ×ÚÕÙÆÙÚÎÓÇßÍËÃÇÝ
ÇÖÕÊËÃÞÛÎÑËÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÔÛËÑÚÏÑÄÇÖÄÄÚÏÖËØÃÓËÔÇÔÖÕÒÒÕÃ
¡ËËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÑÇÚÕÃÑÕßÝ
Î¬ÕßØÑÃÇÁÞËÏÓÁÞØÏÙÚÏÍÓÂÝÒÏÍÄÚËØÕßÝÇÖÄÔËÑØÕÆÝÓËÚÕÔ
ØßÛÓÄÇÆÐÎÙÎÝÔÇÖËØÏÕØÃàËÚÇÏÙË
ÒÃÍËÝÊËÑ¦ÊËÝÇÔ¦ËÏÑÕÙÏÚËÚØ¦ÜØÕ
ÖÏÖÒÁÕÔÕØÔÚÕÍ¦ÔÖÏÙÚ×ÔËÚÇÏ
Ñ¦ÖÕÏËÝÚÕÒÓÎØÁÝÍÏÇÙßÔÚÎØÎÚÏÑÄÏÙÒÇÓÏÙÚÂÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÄÖÜÝÚÕ
ÔÇÑÒËÃÙËÏÇÖÄÚÎÔÖØ×ÚÎÙÚÏÍÓÂ
ÚÇÚàÇÓÏ¦ÔÇÇÖÇÍÕØËÆÙËÏÊÎÓÄÙÏÕßÝËÕØÚÇÙÓÕÆÝÚÕßªÇÓÇàÇÔÃÕß
ÑÇÏËÛÔÏÑ×ÔËÖËÚËÃÜÔÑÇÏÔÇÇÖËÒËßÛËØ×ÙËÏÓËÍ¦ÒÕÓÁØÕÝÌßÒÇÑÏÙÓÁÔÜÔÇÔÑÇÏÄÞÏÚÜÔÖÕÒÏÚÏÑ×Ô
ÑØÇÚÕßÓÁÔÜÔÚÇÚÁÒÎÖØÏÒÃÕß
ÎÊÎÓÕÚÏÑÄÚÎÚ¦ÚÕßÂÚÇÔÍÆØÜÙÚÕ
 ÖÕÙÕÙÚÄÇÐÏÕàÂÒËßÚÕÍÏÇÖÕÒÒÕÆÝÎÍÁÚËÝÚÎÝÆÙÎÝ
ßÚÂÚÎÔËÏÑÄÔÇÇÖËÏÒËÃÔÇÇÔÇ-
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Πολλοί ÚÉ¨ÖØ0Ö¨~Ø¨ÌÉÙ¨Ø,É³ÇÓ0ÑoË ¨³oÒK¨Ë~É³Ñ{Ñ³{ÐÓ³ØÐÉ³i{ÙÖ~ÜiÙ~{ÐÑËÑ³ÑdT¨Ì{Ñ³iØÉÂÈËÑØ³È

Ρωγμές στο κυβερνητικό
στρατόπεδο, ενώ ο πρόεδρος και ο γαμπρός του
επεκτείνουν τον έλεγχό
τους σε καίριους τομείς
της οικονομίας.
ÚØÁÉËÏÄÓÜÝÎÚÇÞËÃÇËÖÏÊËÃÔÜÙÎÙÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÑÇÏÑÕÏÔÜÔÏÑÄ
ÖËÊÃÕÚÕßØÑÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇßÌÃÙÚÇÚÕÑÒßÊÜÔÏÙÓÕÆÝÑÇÏÖØÕÑÕØÜÔÕáÕÆ¶ÇßÚÄÝÂÚÇÔÑÇÏÕÈÇÙÏÑÄÝÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÝÖÕßÕÊÂÍÎÙËÚÕ
ÑßÈËØÔ×ÔÑÄÓÓÇ ªÙËÕÊßÔÎØÁÝÂÚÚËÝÙÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÊÎÓÕÚÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝ¶ÇÒÒ¦ÎÖÇÔÊÎÓÃÇ
ÒËÏÚÕÆØÍÎÙËÜÝËÖÏÚÇÞßÔÚÂÝ
ÇÔËØÍÃÇÈØÃÙÑËÚÇÏÂÊÎÓËÚÇËÖÃÙÎÓÇÑÇÏÇÓÌÏÙÈÎÚÕÆÓËÔÇÙÚÕÏÞËÃÇ
ÙÚÕ ÕÖÒÎÛÜØÏÙÓÄÝËÃÔÇÏ
ËÑÚÄÝËÒÁÍÞÕßÑÇÏÎÇÔÇÒÕÍÃÇÊÕÒÇØÃÕßÚÕßØÑÏÑÂÝÒÃØÇÝÇÖÄ!
ÖÕßÂÚÇÔÖØÏÔÇÖÄÚÁÙÙËØÇÞØÄ-

ÔÏÇÐËÖÁØÇÙËÖØÄÙÌÇÚÇÚÕ!ÏÇ
ÔÇÙÚÎØÃÐËÏÚÕËÛÔÏÑÄÔÄÓÏÙÓÇÎ
ÑËÔÚØÏÑÂÚØ¦ÖËàÇÛßÙÃÇÙËÖ¦ÔÜ
ÇÖÄÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÑÇÏÑÏÔÊßÔËÆËÏÔÇÐËÓËÃÔËÏÇÖÄÙßÔÇÒÒÇÍÓÇÚÏÑ¦
ÇÖÕÛÁÓÇÚÇ
±ÖÄÇßÚÁÝÚÏÝÙßÔÛÂÑËÝÎÚÕßØÑÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÚÕÔ
ÑÃÔÊßÔÕÔÇÙßØÛËÃËÖÇÃÚÎÝÙÚÕ
§¬ÍÏÇÔÇÇÖÕÌÆÍËÏÚÎÞØËÕÑÕÖÃÇÑ¦ÚÏÖÕßÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇ
ÇÖÕÈËÃÖÕÒÏÚÏÑ¦ÕÒÁÛØÏÕÍÏÇÚÕÔ
ØÔÚÕÍ¦ÔÑÇÏÚÕÑÄÓÓÇÚÕß¬Õ
ÓÔÎÓÄÔÏÕÖÕßÙßÔÕÓÕÒÄÍÎÙËÎ
ÍÑßØÇÓËÚÕ§¬ÚÕÕÊÂÍÎÙËÙËÑÇÚ¦ØØËßÙÎÚÜÔÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ×ÔÑÕÓÓ¦ÚÜÔËÐÕßÙÃÇÝÑÇÏ
ÁÌËØËÚÕßÝÏÙÒÇÓÏÙÚÁÝÙÚÎÔËÐÕßÙÃÇÁÔÇÞØÄÔÕÇØÍÄÚËØÇÂÓËØÇ
ÕØÔÚÕÍ¦ÔÑÇÏÚÕ ªÑÏÔÊßÔËÆÕßÔÔÇÓÖÕßÔÙÚÕÃÊÏÕÇÙÇÔÙÁØ
ÇÒÒ¦ÙÚÎÔÑÇÛÕÊÏÑÂÚÕßÊÏÇÊØÕÓÂ
ÕÒÒÕÃÛËÜØÕÆÔÖÜÝÕ¬ÕÆØÑÕÝ
ÖØÄËÊØÕÝÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÚÎÔÖÏÕ
ÊÆÙÑÕÒÎÊÕÑÏÓÇÙÃÇÙÚÇÞØÄÔÏÇ
ÚÎÝËÐÕßÙÃÇÝÚÕßÖÏÕÊÆÙÑÕÒÎÑÇÏ
ÇÖÄÚÕÇÖÕÚßÞÎÓÁÔÕÖØÇÐÏÑÄÖÎ-

ÓÇÚÕß
ÔÇàÎÚ×ÔÚÇÝÁÐÕÊÕÑÏÔÊÆÔÕß
ÕØÔÚÕÍ¦ÔÁÞËÏÇÖÕÊßÛËÃÙËÓÏÇ
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇËÐÕÓ¦ÒßÔÙÎÝÚÜÔÊÏÇÚÇØÇÍÓÁÔÜÔÙÞÁÙË×ÔÚÕßÓËÚÏÝ
ÖÄÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕÓÂÔÇ
ÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇÖËÃÙËÏÚÕÔ§ÚÄÔÇÒÔÚ
¬ØÇÓÖÓËÚÕÔÕÖÕÃÕÊÏÇÚÎØËÃÖ¦ÔÚÇÑÇÒÁÝÙÞÁÙËÏÝÔÇÖËØÏÒÎÌÛËÃ
ÎÚÕßØÑÏÑÂÒÃØÇÙÚÏÝÙßÓÈ¦ÙËÏÝ
ÇÔÚÇÒÒÇÍÂÝÔÕÓÏÙÓ¦ÚÜÔJ\YYLUJ`
Z^HWZ ÚÎÝ ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝ ©ÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÂÝ¬Ø¦ÖËàÇÝÑ¦ÚÏÖÕß
ÛÇÛÜØ¦ÑÏàËÚÇÙßÔÇÒÒÇÍÓÇÚÏÑ¦
ÚÕßÇÖÕÛÁÓÇÚÇÃÔÇÏÇÒÂÛËÏÇÄÚÏ
Î¬ÕßØÑÃÇÊËÔÖÒÎØÕÃÑÇÔÁÔÇÇÖÄ
ÚÇÑØÏÚÂØÏÇÚÎÝ-LKÍÏÇÔÇËÔÚÇÞÛËÃÙËÇßÚÄÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÇÔËÐÇØÚÎÙÃÇÚÎÝÑËÔÚØÏÑÂÝÚØ¦ÖËàÇÝ
ÞÇÓÎÒÄÝÖÒÎÛÜØÏÙÓÄÝÇÒÒ¦ÕÏÖÕÒÏÚÏÑÕÃÑÇÏÍËÜÙÚØÇÚÎÍÏÑÕÃÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÛÇÖÇÃÐÕßÔÚÕÔØÄÒÕÚÕßÝ
ËÔÖØÁÖËÏÔÇËÃÔÇÏ¦ÙÞËÚÎÓË
ÇßÚÕÆÝÚÕßÝßÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÝÎÑÇÛßÙÚÁØÎÙÎÚÎÝÍÑßØÇÝÙÚÎÔËÔËØÍÕÖÕÃÎÙÎÚÜÔØÜÙÏÑ×ÔÖßØÇÆÒÜÔ
:ÁÔÇÖØÄÈÒÎÓÇÖÕßÁÞËÏÇÔÇ-

ÞÛËÃÙËÕØÄÚÎÝÇÒÂÛËÏÇÝÍÏÇÚÏÝ
ÇÓËØÏÑÇÔÕÚÕßØÑÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝÔ×
ÎËÔËØÍÕÖÕÃÎÙÎÛÇÁÖØËÖËÔÇÁÞËÏ
ÍÃÔËÏËÔÚÄÝÖØÏÒÃÕßÎÚÕßØÑÏÑÂ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÑØÇÚ¦ËÏÚÕßÝÖßØÇÆÒÕßÝÑÇÏÚÇØÇÔÚ¦ØÙÚÏÝÇÖÕÛÂÑËÝ
ÚÕßÝ¶ÛËÜØÎÚÏÑ¦ÒÄÍÜÑÕØÜÔÕáÕÆ
ÇÒÒ¦Ë¦ÔÛÁÒËÏÑÇÔËÃÝÚÕÖÏÙÚËÆËÏ¬ÇßÚÄÞØÕÔÇÑÇÏÓÇÑØÏ¦ÇÖÄÚÇ
Ì×ÚÇÚÎÝÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇÝÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙËËÐÁÒÏÐÎÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝÊÏËØÍÇÙÃËÝÙÚÕ¦ÒÒÕÓËÍ¦ÒÕàÂÚÎÓÇ
ÖÕßÊÎÒÎÚÎØÏ¦àËÏÚÏÝÙÞÁÙËÏÝ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÍÑßØÇÝÚÕ ÕßØÊÏÑÄ

Οι διαπραγματεύσεις
Ê×ÑÇÏÊÆÕËÈÊÕÓ¦ÊËÝÊÏËÐ¦ÍÕÔÚÇÏÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝÓËÚÇÐÆÚÕß
ÄÓÓÇÚÕÝÎÓÕÑØÇÚÏÑÂÝÔÄÚÎÚÇÝ
7@+ÖÕßËÒÁÍÞËÏÓËÍ¦ÒÕÓÁØÕÝ
ÚÜÔÑÕßØÊÏÑ×ÔÖËØÏÕÞ×ÔÚÎÝÄØËÏÇÝßØÃÇÝÑÇÏÇÖÕÚËÒËÃÇÔ¦ÛËÓÇÍÏÇÚÎÔÍÑßØÇÓËÚÕÛÔÏÑÄ
ÕßØÊÏÑÄ ÕÍÑØÁÙÕ25*ÖÕß
ÖØÄÙÑËÏÚÇÏÙÚÎÌÏÒÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂ
ÑÇÏÌÏÒÕÚÕßØÑÏÑÂÑÕßØÊÏÑÂØÞÂ
ÚÕßÈÕØËÃÕßØ¦Ñ©ÏÊÏÇÖØÇÍÓÇ-

Ο Εμανουέλ Μακρόν
ενώπιον πολιτικού
χειμώνα διαρκείας

Περίεργος
νόμος

ÐÎ39,4ÚÕß¡ÇÑØÄÔÊËÔÊÏÇÛÁÚËÏÚÎÔÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÙÚÎËØÕßÙÃÇ
ÑÇÏÊËÔÑÇÚÄØÛÜÙËÔÇÙßÔ¦ÉËÏ
ËÖÇØÑËÃÝÙßÓÓÇÞÃËÝ×ÙÚËÔÇÉÎÌÃÙËÏÚÕÙÞÁÊÏÕÍÏÇÚÎÔÎÒËÑÚØÕÔÏÑÂÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎÚÜÔËÖÇÌ×Ô
ÚÜÔÑØÕßÙÓ¦ÚÜÔÕÆÚËÚÕÙÞÁÊÏÕ
ÍÏÇÚÎÔ¦ØÙÎÚÜÔÖËØÏÕØÏÙÚÏÑ×Ô
ÓÁÚØÜÔÚÎÔÛÔÕÙßÔÁÒËßÙÎ
ÈÕßÒËßÚÁÝÊÏÇÌÄØÜÔÑÕÓÓ¦ÚÜÔ
ËÚÕÏÓ¦àÕÔÚÇÏÔÇÙÞÎÓÇÚÃÙÕßÔÔÁÇ
ÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÂÕÓ¦ÊÇÙÚËØ×ÔÚÇÝÇÖÄÚÕÑßÈËØÔ×ÔÑÄÓÓÇÚÎÔ
ÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÑÇÏÇÔÇÍÑ¦àÕÔÚÇÝÚÕÔ
¡ÇÑØÄÔÔÇËÐÇØÚ¦ÚÇÏÇÖÄÚÕßÝ
ÑËÔÚØ×ÕßÝÙßÓÓ¦ÞÕßÝÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝ4VKLT
©ÏÌÂÓËÝÍÏÇËÖÏÑËÃÓËÔÎÇÔÚÏÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆ
ÔÚÕß¦Ø¢ÏÒÏÖÓÄÒÏÝÖËØ¦ÙËÏÎ
ÕÐËÃÇÌ¦ÙÎÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÕØÍÏ¦àÕßÔÇÒÒ¦ÚÕÈÇÙÏÑÄÖØÄÈÒÎÓÇÚÕß
ÓÇÔÕßÁÒ¡ÇÑØÄÔÊËÔËÃÔÇÏÕÆÚË
ÚÇÖØÄÙÜÖÇÕÆÚËÎÓËÚÇÈÇÒÒÄÓËÔÎÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÂÇØÏÛÓÎÚÏÑÂ
ÃÔÇÏÄÖÜÝÖËØÏÍØ¦ÌËÏÕ ÕßØÚÕß¦ÄÚÏÄÒËÝÕÏÇÐÃËÝÙÚÏÝÕÖÕÃËÝ
È¦ÙÏÙËÚÎÔËÑÒÕÍÂÚÕßÚÕ
ÁÞÕßÔÖ¦ËÏÖËØÃÖÇÚÕ
©¡ÇÑØÄÔËÃÞËÓÏÒÂÙËÏÍÏÇÇÚÕÓÏÑÂÞËÏØÇÌÁÚÎÙÎÑÇÏÈØÁÛÎÑË
ßÖÕÞØËÜÓÁÔÕÝÔÇÙÚÎØÃÐËÏÚÕßÝ
ÓÏÙÛÕÆÝËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔÓÏÙÛÜÚ×ÔÑÇÏÚÇËÏÙÕÊÂÓÇÚÇËÔÄÝËÑÇ-

EPA / STEPHANE MAHE

Αυξάνεται η λαϊκή δυσαρέσκεια
Η πληροφορία ÄÚÏÕÏÞÆÚØËÝÚÇÞÆÚÎÚÇÝÇÔÇÑÇÒÆÌÛÎÑÇÔÙÚÎÇÒÒÃÇ
ËÃÔÇÏÁÔÇÝÇÔÕØÛÄÊÕÐÕÝÚØÄÖÕÝÔÇ
ÐËÑÏÔÂÙËÏÓÏÇÖÕÒÏÚÏÑÂÇÔ¦ÒßÙÎ
¶ÄÚÇÔÄÓÜÝÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÎÙÎÓËØÏÔÂÇÒÒÃÇÚÁÚÕÏÕßËÃÊÕßÝÖÇØÇÒÒÎÒÏÙÓÕÃÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÎÔÎÓËØÂÙÏÇÊÏ¦ÚÇÐÎ6ÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏ
ÕËØ¦Ø ÕßØÚÕß¦ÖØ×ÎÔÊÏËßÛßÔÚÏÑÄÙÚÁÒËÞÕÝÚÎÝËÌÎÓËØÃÊÇÝË
¡ÕÔÚ®ÙË¦ØÛØÕÚÕßÙÚÎÍÇÒÒÏÑÂ
ËÌÎÓËØÃÊÇÎÑÕÏÔÜÔÃÇÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÙËÇÔÇÈØÇÙÓÄÕÑÕØÜÔÕáÄÝÁÞËÏ
ÇÑßØ×ÙËÏÚÏÝÈÇÙÏÑÁÝÖÚßÞÁÝÚÕß
ÖÕÒÏÚÏÑÕÆÙÞËÊÃÕßÚÕßÖØÕÁÊØÕß
ÓÇÔÕßÁÒ¡ÇÑØÄÔÑÇÏÚÇÞËÏØÄÚËØÇÊËÔÁÞÕßÔÁØÛËÏÇÑÄÓÎ
¬ÕÖØÄÈÒÎÓÇÇÖÕÚßÖ×ÔËÚÇÏ
ÙÚÏÝÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝÕÏÕÖÕÃËÝ
ÑÇÚÇÍØ¦ÌÕßÔËßØÆÚÇÚÎÊßÙÇØÁÙÑËÏÇÐËÞÜØÃàÕÔÚÇÝÚÎÇÒÒÃÇÇÖÄ
ÚÏÝÖËØÏÙÙÄÚËØËÝ¦ÒÒËÝÞ×ØËÝÙÚÏÝ
ÕÖÕÃËÝÎÖÇÔÊÎÓÃÇÇÔÇÔÁÜÙËÚÎÔ
ËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÚÜÔÖÕÒÏÚ×ÔÖØÕÝÚÏÝ
ÎÍËÙÃËÝÊßÙÖÏÙÚÃÇÚÜÔ¦ÒÒÜÔ
ÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÕßÝÑßÈËØÔÎÚÏÑÕÆÝÞËÏØÏÙÓÕÆÝÑßÓÇÃÔËÚÇÏÖËØÃÖÕßÙÚÕ
 ËÔ×ÕÑÚ×ÙÚÕßÝÊÁÑÇËÖÏÑØÃÔÕßÔÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÎÝÁÒÒËÏÉÎÝ
ÓÇÙÑ×ÔÑÇÏÊÏÇÍÔÜÙÚÏÑ×ÔÚËÙÚ
ÇÖÕÙÆÔÛËÙÎÚÎÝÑßÈËØÔÎÚÏÑÂÝßÖÕÙÚÂØÏÐÎÝÇÖÕÚßÖ×ÔËÚÇÏÙË
ÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÄËÖÃÖËÊÕ¶ÇÔÑÇÏ
ÇßÚÄËÃÔÇÏÚÕÒÏÍÄÚËØÕÖÇØ¦ÚÇ-

ÚËÆÙËÏÝÐËÑÃÔÎÙÇÔÚÎÔØÜÚÕÓÇÍÏ¦ÙÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÈ¦ÙÎÚÎÝ
ÑÕßØÊÏÑÂÝÖÄÒÎÝ²ÇÙ¦ÑÇÓËÚÎÔ
ËÔÛ¦ØØßÔÙÎÚÕßÓËØÏÑÇÔÕÆÇÖËÙÚÇÒÓÁÔÕßÕßÃÒÏÇÓªÁÓÖÕßÑÑÇÏ
ÚÎÝÇÒÒÃÇÝ¦ÔßÖ¦ØÐËÏËßÚßÞÂÝ
ÑÇÚ¦ÒÎÐÎÁÔÇÖÕÒÆÓËÍ¦ÒÕË¦Ô
ÛÇÇÔÕÃÐËÏÕÊØÄÓÕÝÍÏÇÙßÓÓËÚÕÞÂ
ÓÏÇÝÑÕÏÔÂÝÑÕßØÊÏÑÂÝÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÃÇÝÙÚÏÝÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝÚÎÝ
ËÔËÆÎÝÍÏÇÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂËÖÃÒßÙÎ
ÚÕßßØÏÇÑÕÆÏÇÚÎÔ×ØÇÎÍÑßØÇËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÖÕÒÆËÖÏÌßÒÇÑÚÏÑÂ
ÇÒÒ¦ÑÇÔËÃÝÊËÔÐÁØËÏ
ÚÕÓËÚÇÐÆÕØÔÚÕÍ¦ÔÇÐÏÕÖÕÏËÃÚÕÑØÇÚÏÑÄËÖËÔÊßÚÏÑÄÚÇÓËÃÕ
>LHS[O-\UKÖÕßÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑËÚÕÔÆÍÕßÙÚÕÚÕßÇÓÁÙÜÝ
ÓËÚ¦ÚÕÖØÇÐÏÑÄÖÎÓÇÍÏÇÔÇÛÁÙËÏ
ßÖÄÚÕÔÁÒËÍÞÄÚÕßÙËÏØ¦ÓËÍ¦ÒÜÔ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÔ
ÖØÄÈÒÎÓÇËÖÏÈÃÜÙÎÝÙÚÏÝÙßÔÛÂÑËÝÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝØÄËÊØÕÝÚÕß
-\UKËÃÔÇÏÕÃÊÏÕÝÕØÔÚÕÍ¦ÔÑÇÏ
ÊÏÇÞËÏØÏÙÚÂÝÚÕßÕßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÑÇÏÍÇÓÖØÄÝÚÕß¡ÖËØ¦Ú
ÒÓÖÇáØ¦ÑØÑËÚÕÃÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÇÔÎÙßÞÕÆÔÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÊßÙÎ
ËÔÄÝËÃÊÕßÝÑØÇÚÏÑÕÆÖÕÒËÓÏÑÕÆ
ÑÇÖÏÚÇÒÏÙÓÕÆßÖÄÚÕÔÁÒËÍÞÕÚÕß
ÖØÕÁÊØÕßÑÇÏÚÕßÙÚËÔÕÆÚÕßÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝ
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÕÐÆÔËÚÇÏÎËÙÜÚËØÏÑÂÊÏÇÖ¦ÒÎÙÚÕ ªÓËÈÇÙÏÑÕÆÝ
ÖÄÒÕßÝÚÕÔÒÓÖÇáØ¦ÑÇÖÄÚÎÓÃÇ
ÖÒËßØ¦ÑÇÏÚÕÔßÖÕßØÍÄÙÜÚËØÏÑ×ÔÕßÒËáÓ¦ÔÕáÒÕÆÇÖÄÚÎÔ
¦ÒÒÎÕÏÕÖÕÃÕÏÛËÜØÕÆÔÚÇÏÕÏÊÆÕ
ÈÇÙÏÑÕÃßÖÕÉÂÌÏÕÏÍÏÇÚÎÊÏÇÊÕÞÂ
ÚÕßÖØÕÁÊØÕß
©ÖÜÝÙßÓÈÇÃÔËÏÓËÑ¦ÛËÑØÃÙÎ
ÙËÑ¦ÛËÞ×ØÇÕÏÇÖËÏÒÁÝàßÍÏ¦àÕÔÚÇÏÓËÚÏÝËßÑÇÏØÃËÝÇØ¦ÒÒÎÒÇÖØÄÙÌÇÚÇÊÎÓÕÙÏËÆÓÇÚÇÚÜÔ
5L^@VYR;PTLZÑÇÏÚÎÝ3L4VUKL
ËÑÚÏÓÕÆÙÇÔÄÚÏÎ¬ÕßØÑÃÇÓÖÕØËÃ
ÔÇËÖÜÌËÒÎÛËÃÇÖÄÚÎÔÖØÕáÕÆÙÇ
Ú¦ÙÎÇÖÕÖÇÍÑÕÙÓÏÕÖÕÃÎÙÎÝ®ÓË
ÇØÑËÚÁÝÊÏËÛÔËÃÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÔÇ
ÓËÚÇÌÁØÕßÔÖÇØÇÍÜÍÏÑÁÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝÇÖÄÚÎÔ ÃÔÇÑÇÏÍËÔÏÑ¦
ÚÎÔÇÔÇÚÕÒÏÑÂÙÃÇÖÏÕÑÕÔÚ¦ÙÚÇ
ÓÎÚØÕÖÕÒÏÚÏÑ¦ÑÁÔÚØÇÚÎÝÆÙÎÝ
¬ÕßØÑÃÇÞ×ØÇÓËÇÔËÖÚßÍÓÁÔÎ
ÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÑÇÏÓÁÒÕÝÚÕß.ËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÜÌËÒÎÛËÃÓËÙÕÖØÄÛËÙÓÇÇÖÄÇßÚÂÚÎÔ
Ú¦ÙÎ¡ÁÞØÏÚÄÚËÄÓÜÝÕØÔÚÕÍ¦ÔÑÇÏÚÕÑÄÓÓÇÚÕßÛÇÖØÁÖËÏÔÇ
ÊÏÇÔÆÙÕßÔÁÔÇÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÑÇÏÑÕÏÔÜÔÏÑÄÔÇØÑÕÖÁÊÏÕ
ÑÇÏÔÇÈÍÕßÔÖÕÒÏÚÏÑ¦àÜÔÚÇÔÕÃ

Ο Εμανουέλ Μακρόν Ð{ÜÒÉ{ÐÉÉ¨oÑÇÌÐÉiÉÖÉ¨ÐÒ¨~É³~Ñ³Ò³iÙ{Ò¨~É{Ñ³iØ~Ñ¨Ñ³ËÑØ.³{ØÉ¨{Ì³É¨ÉØ
ÉÈ¨ÑÍ~ÓØT¨ÉØViÑÙiÐËÑÑÑÓÉ³iÉÐ{³Öi³Ü{³¨Ø³{ØioÉËÉØ.³iÑÜÜËÑÑÈ³ÌÙÉÈÓKi

Οργιάζουν οι φήμες
για επικείμενη
αντικατάσταση
του πρωθυπουργού
Εντουάρ Φιλίπ, μόλις
περάσει η οξεία φάση
της πανδημίας.
ÚÕÓÓßØÃÕßÇßÚÕÇÖÇÙÞÕÒÕßÓÁÔÜÔ
ËÃÞËËÓÖÔËÆÙËÏÇÏÙÏÕÊÕÐÃÇÑÇÏÚ×ØÇÎÞ×ØÇÁÞËÏÑÇÒßÌÛËÃÇÖÄÁÔÇ
ÙÆÔÔËÌÕÇØØ×ÙÚÏÇÝÑÇÏÛÇÔ¦ÚÕß
Û¦ÈÕÔÚÇÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÙÞËÊÄÔÖËÔÚÇÖÒ¦ÙÏÕßÝÇÖÄÚÎÍËÏÚÕÔÏÑÂËØÓÇÔÃÇÃÞËÓÏÒÂÙËÏÖËØÃ
ÇØÏÙÚËÃÇÝÑÇÏÚËÒÏÑ¦ÕÏÂØÜËÝÇÖÕÊËÃÞÛÎÑËÄÚÏÂÚÇÔÕÏÔÕÙÕÑÄÓËÝ
ÕÏßÖ¦ÒÒÎÒÕÏÚÎÝÑÇÛÇØÏÄÚÎÚÇÝ

ÑÇÏÕÏÕÊÎÍÕÃÚÜÔÒËÜÌÕØËÃÜÔËÃÞËÖÕÔÚ¦ØËÏÙÚÎÍÇÒÒÕÍËØÓÇÔÏÑÂ
ÙßÔËÔÔÄÎÙÎÑÇÏËÃÊËÚÎËØÓÇÔÃÇ
ÔÇÑÒËÃÔËÏÚÇÙÆÔÕØ¦ÚÎÝÑÇÏÚÎÔ
ßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎÔÇÓÎÔÑÇÚÕØÛ×ÔËÏÔÇÖÇØÁÓÈËÏÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑ¦ÙÚÎÞËÏØÄÚËØÎÓËÚÇÖÕÒËÓÏÑÂÑØÃÙÎ
ÇÒÒÃÇËÃÞËÚÎÔÇÚßÞÃÇÔÇ
ÖØÕÙÈÒÎÛËÃÇÖÄÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÙÚÁÒËÞÕÝÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÙËÙÞÁÙÎÓË
ÇßÚÄÖÕßËÃÞËËÓÌÇÔÏÙÚËÃÙÚÎÔ ÃÔÇ¬ÕÙÚÁÒËÞÕÝÇßÚÄÊËÔÖØÕÐËÔËÃÙßÞÔ¦ÙÕÈÇØÁÝËÖÏÖÒÕÑÁÝÑÇÏ
ÕÏÄÝÊÏÇÊÄÛÎÑËÙÚÎÞ×ØÇÇÔËÐÁÒËÍÑÚÇÖÕÒÆÖØÏÔËÔÚÕÖÏÙÚËÃÇØ¦ÚÎÓËÍ¦ÒÎÑØÃÙÎÚÕÍÇÒÒÏÑÄ
ÙÆÙÚÎÓÇßÍËÃÇÝÊËÔÑÇÚÁØØËßÙË
ÇÔÑÇÏÞØËÏ¦ÙÚÎÑÇÔÊÎÓÏÕßØÍÏÑÁÝ
ÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝÄÖÜÝÎÓËÚÇÚØÕÖÂ
ÚØÁÔÜÔßÉÎÒÂÝÚÇÞÆÚÎÚÇÝ;.=
ÙËÔÕÙÕÑÕÓËÏÇÑÁÝßÖËØÚÇÞËÃËÝ

ÖÕßÓËÚÁÌËØÇÔÇÙÛËÔËÃÝÕÏÕÖÕÃÕÏ
ËÃÞÇÔÇÔ¦ÍÑÎÊÏÇÙÜÒÂÔÜÙÎÝÇÖÄ
ÚÏÝÖÒÎÍËÃÙËÝÖËØÏÕÞÁÝÚÎÝÈÕØËÏÕÇÔÇÚÕÒÏÑÂÝÇÒÒÃÇÝÙËÒÏÍÄÚËØÕ
ËÖÏÈÇØßÓÁÔÇÔÕÙÕÑÕÓËÃÇÚÎÝßÖÄÒÕÏÖÎÝÞ×ØÇÝ
 ÇÛ×ÝÕÏ¦ÒÒÕÏÈÍÇÃÔÕßÔÇÖÄ
ÕÑÚ×ËÈÊÕÓ¦ÊËÝÑÇÚ»ÕÃÑÕÔËÍÑÒËÏÙÓÕÆÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÔÄÖÜÝÑÇÏÕÏ
ÖÕÒÃÚËÝÚÜÔÖËØÏÙÙÄÚËØÜÔ¦ÒÒÜÔ
ÞÜØ×ÔÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÙßÔÚØÏÈÂ
¬ÕËØ×ÚÎÓÇËÃÔÇÏÇÔÑ¦ÖÕÏÕÏÌÄØËÙÇÔ ÃÚØÏÔÇÏÒÁÑÇ®ÑÇÏÈÍÂÑÇÔ
ÙÚÕßÝÊØÄÓÕßÝÙÚÇÚÁÒÎÚÕß
ÍÏÇÓÏÇËÒÇÌØ¦¦ÔÕÊÕÙÚÎÌÕØÕÒÕÍÃÇÚÜÔÑÇßÙÃÓÜÔÖ×ÝÛÇÇÔÚÏÊØ¦ÙÕßÔÄÚÇÔÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÈßÛÏÙÚËÃ
ÙËÆÌËÙÎÚØËÏÝÌÕØÁÝÞËÏØÄÚËØÎ
ÇÖÄÇßÚÂÚÕß Þ¦ÔÕÔÚÇÝÚÕ
ÚÕß"

LE MONDE, POLITICO

Ο Μακρόν É{TÉ{¨ÉËÑÑÑÈ³ÒÂÉ{³{ØÙÈÒÐÉ{Ø³È
oÖ¨ÑÌ³¨Ì³ÑoÐÑ³iØ
tÉÚ{~ÊØÉÌ³i³ÑØuÑÓÑ³{³i~{ÊÑÉ{ÜÊ0i
ËÙ{Ñ³{oÐÊVi~¨ËiÓTÉ{
ÙÉ{ÓÑÜ{³{~ÊÚii
³{ØÑ¨{³É¨ÓØÙÈÒÐÉ{Ø³È
=Ñw{~ÉÜÑÌVi~ÑÐÒ{Ñ³ÈËÈ³³É¨É³
ÓTÉ{³ÌiÑÊTiiÊÐÉ¨Ñ
ÌiÉËTÉ~Ñ{³ÑÌoÉ{³iØ
¨É~Üo{~ÊØÉ~³¨Ñ³ÉËÑØ³È¸Æ¬åÌ³iÒÜÜi
ÜÉÈ¨ÒViÑ~¨ÙÉÂ{ÒÑ¨Ë
ÉÓÑ³ÜÉËÑÌ³iÑÙiÐËÑÓ³{ÐÑÉ{TÉ{¨ÊÐÑ³Ñ
ÉÑ³Ë³iØ~ÈKÓ¨iiØV
³ÂÓ~Ñ{~Ñ³Ò³iØ  
ÉÌÜÑÑÈ³Ò³ÑÙÉÙÐÓÑVÉ~¨³iØÌÉØVÉËÑ{
É¨ËÉ¨oÌ³{ÑÐÓØÐÌÜ{Ø
Ê¨ÚiÑ³ÑÉ¨{¨{³{~Ò
ÐÓ³¨ÑVioÑÜÜ{~Ê~ÈKÓ¨ii
ÓÉÈÉÑi×ËÉ{ÌÐ
ÈÉ{³¨ÓÉ{³iÑ³ÈÐËÑÑÑ×Ñ{¨ÉËÉ¨{ÉTÌÐÉÑÌ³³É¨É³ÉÉ¨Ë³iÈiÑ³ÈÐËÑVÌT{
~Ò{Ù{~Ñ³Ê¨{ÚÉ¨ÊÉ{Ì³{³É¨{ÉTÌÐÉÉËÑ{
¨KÜiÐÑ³{~Ì {³ÉÜËÙÑ
_Xx>>¦²É~³{ÐÒÌ³{¨{ÐÌØ³ÈÑÑo¨ÉÈÐÓÈ
É¨{ÉTÐÓÈÉËÑ{³Ì
ÑÑ×ÊØVÈÐ¨ÉËÑÉ¨{ÜÑÐKÒÉ{Ñ~ÌÐi~Ñ{Ù{ÑÙiÜÉ{ØÙ{ÑÐÑ¨³È¨ËÑØØi
oÑÜÜ{~Ê~ÈKÓ¨iiKÜÓÉ{
³iËÉi³iTÖ³¨ÑÑÑÉKÑËÉ{É{~ËÙÈÑ
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Ο Μπόρις Τζόνσον
σε ρόλο ηγέτη
της Μικράς Αγγλίας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιχειρεί να ξεχαστεί η στάση του απέναντι στην πανδημία

Μετ’ εμποδίων η άρση των μέτρων

Της ΞΕΝΙΑΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ

«Η κάθοδος ÇÖÄÚÕÈÕßÔÄËÃÔÇÏ
ÖÏÕËÖÏÑÃÔÊßÔÎ®ËÃÖËÕØËÚÇÔÄÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ¡ÖÄØÏÝ
¬àÄÔÙÕÔÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎ ßØÏÇÑÂÇÔÇÑÕÏÔ×ÔÕÔÚÇÝÚÇÔÁÇÓÁÚØÇÍÏÇÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÕß
ÑÕØÜÔÕáÕÆÖÕßÖØÕÈÒÁÖÕßÔ
ÚÎÙÚÇÊÏÇÑÂËÖÇÔËÑÑÃÔÎÙÎÚÎÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝ
¡ÁÞØÏÙÚÏÍÓÂÝÕ¬àÄÔÙÕÔËÐÇÙÌÇÒÃàËÏÚÎÙÚÂØÏÐÎÚÎÝÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇÝÚÜÔÖÕÒÏÚ×ÔÙÆÓÌÜÔÇÓË¦ØÛØÕÚÕßÖËØÏÕÊÏÑÕÆ
7VSP[PJVËÔ×ÎÖØÄÛËÙÎÉÂÌÕßßÖÁØÚÜÔßÔÚÎØÎÚÏÑ×Ô
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ÍÃÔÕßÔÖØÄËÊØÕÏËÃÔÇÏÕÏËÖÏÑØÇÚÁÙÚËØËÝÍÏÇÚÕÞØÃÙÓÇÇÔÚÏÖØÄËÊØÕßÙÚÕÖÒËßØÄÚÕß ÇÏÕÏÚØËÏÝ
ÊÏËÑÊÃÑÎÙÇÔÚÕÞØÃÙÓÇÑÇÏÁÞÇÙÇÔ
ÇÖÄÚÕÔ¡Ö¦ÏÔÚËÔ!ÎÒÃàÇÓÖËÛ
©ßÄØËÔÎ ÇÓ¦ÒÇ²¦ØÏÝÑÇÏÎáÓÏ ÒÄÓÖÕßÚÙÇØ¥ÙÚÄÙÕÎÖØ×ÚÎ
ÇÔÑÇÏÊÎÓÕÌÏÒÁÙÚËØÎÙÚÕßÝÑÄÒÖÕßÝÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝÁÞËÏÁÔÇÓËÏÕÔÁÑÚÎÓÇ!ÇÔÖÇØÇÏÚÎÛËÃÛÇÖØÁÖËÏ
ÔÇÍÃÔÕßÔËÖÇÔÇÒÎÖÚÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝ
ÍÏÇÚÎÔÁÊØÇÚÎÝÙÚÎËØÕßÙÃÇÙÚÎ
¡ÇÙÇÞÕßÙÁÚÎÑÇÏÇßÚÄÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÙÚËØÂÙËÏÇÖÄÚÕßÝÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÆÝÚÎÔÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÙÚÕÙ×ÓÇ
ÚÕÕÖÕÃÕËÖÏÛßÓÕÆÔÔÇËÒÁÍÐÕßÔ
ÓËÚ¦ÚÕÔ§ÕÁÓÈØÏÕ ÒÄÓÖÕßÚÙÇØÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏÁÞËÏÏÙÚÕØÏÑÄÇßÚÇØÞÏÑÂÝÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÝÇÖÁÔÇÔÚÏ
ÙÚÕßÝÙßÔËØÍ¦ÚËÝÚÎÝÑÏÁÚÙÏÓÁÞØÏ
ÙÚÏÍÓÂÝËÖÏÑØÇÚÁÙÚËØÎÛËÜØËÃÚÇÏ
Î?¦ØÏÝÎÕÖÕÃÇÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇ
ËÔÏÙÞÆÙËÏÖËØÇÏÚÁØÜÚÇËØËÃÙÓÇÚÇ
ÚÕß¡Ö¦ÏÔÚËÔÙÚÕßÝÑÄÒÖÕßÝÚÜÔ
ÓÇÆØÜÔÉÎÌÕÌÄØÜÔ

Ο φόβος αναζωπύρωσης
 ÖØÕÙÜÖÏÑÂ ËÓÖËÏØÃÇ
ÚÕß¡ÖÄØÏÝ¬àÄÔÙÕÔÓËÚÎÔ
*6=0+ ÁÖËÏÙËÓËÍ¦ÒÕÖÕÙÕÙÚÄÚÜÔØËÚÇÔ×ÔÄÚÏÎÖØÕÙÚÇÙÃÇÚÎÝÇÔÛØ×ÖÏÔÎÝàÜÂÝ
ËÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÎÇÖÄÚÎÔ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂËßØÜÙÚÃÇÛÁÙÎÓË
ÚÎÔÕÖÕÃÇÙßÓÌÜÔÕÆÔÕÏÚÕÖÏÑÁÝÑßÈËØÔÂÙËÏÝÚÎÝ©ßÇÒÒÃÇÝ
ÑÇÏÚÎÝÑÜÚÃÇÝÖÕßÊËÔÙÞËÊÏ¦àÕßÔÔÇÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔÚÕÔ
¬àÄÔÙÕÔÙÚÎÔ¦ÓËÙÎ¦ØÙÎÚÜÔ
ÓÁÚØÜÔÖØÕÙÚÇÙÃÇÝ
¦ÔÕÏÛ¦ÔÇÚÕÏÇßÐÎÛÕÆÔÜÝ
ÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÎÝ¦ØÙÎÝÚÜÔÓÁÚØÜÔÕÏØËÚÇÔÕÃÊËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÚÕÐËÞ¦ÙÕßÔÕÆÚËÑÇÏÔÇ
ÙßÍÞÜØÂÙÕßÔÚÕßÝ¬ÄØÏÝÔÊËÞÄÓËÔÕÊËÆÚËØÕÑÆÓÇÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÛÇÇÖÕÚËÒÁÙËÏÖÕÒÏÚÏÑÄ
ÑÄÒÇÌÕÍÏÇÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÎ
ÕÖÕÃÇÊËÔÛÇÓÖÕØËÃÖÒÁÕÔÔÇ
ËÖÏÑÇÒËÙÛËÃÚÎÔÇÚÕÓÏÑÂËßÛÆÔÎ®ÜÝÇÃÚÏÕÚÎÝÇÔÇàÜÖÆ-

ØÜÙÎÝÚÎÝÔÄÙÕßÄÖÜÝÓËÚÄÙÎËÖÏÚßÞÃÇÁÑÇÔËÙÚÏÝÇØÞÁÝ
ÖØÏÒÃÕßÊÏÕÞËÚËÆÕÔÚÇÝÚÎÒÇáÑÂÕØÍÂÖØÕÝÚÎÔÑÇÚËÆÛßÔÙÎ
ÕØÏÙÓÁÔÜÔÇÙßÔËÃÊÎÚÜÔ®ÕÏ
ÕÖÕÃÕÏÖÇØÇÈÃÇÙÇÔÚÎÔÇÖÇÍÄØËßÙÎÑßÑÒÕÌÕØÃÇÝÙÚÇÖ¦ØÑÇ
ÚÎÝÞ×ØÇÝ
¬ÇÑÄÓÓÇÚÇÚÎÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏÕÆÔÚÕÔ
ÑÃÔÊßÔÕÖÕßÊÏÇÚØÁÞËÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÚÎÝ
ÑÜÚÃÇÝ§ÃÑÕÒÇÚÁØÚàÕÔÕ
ÊÂÓÇØÞÕÝÚÕß¡¦ÔÚÙËÙÚËØ
ÔÚÏ¡ÖÁØÔÇÓÑÇÏÕÎÍÁÚÎÝ
ÚÜÔØÍÇÚÏÑ×Ô ÏØÚ¦ØÓËØ
ËÃÔÇÏÁÚÕÏÓÕÏÔÇËÑÓËÚÇÒÒËßÛÕÆÔÖÕÒÏÚÏÑ¦Ñ¦ÛËÑßÈËØÔÎÚÏÑÄÇÚÄÖÎÓÇÙÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝ
ØÕÈËÈÒÎÓÁÔÕÏÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÏÑÇÏÙÞÕÒÏÇÙÚÁÝÁÞÕßÔÇÌÂÙËÏÔÇËÔÔÕÎÛËÃÄÚÏÎÙÆÍÞßÙÎ
ÍÆØÜÇÖÄÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÑÇÏÚÕÔ
ÞØÄÔÕ¦ØÙÎÝÚÜÔÓÁÚØÜÔÖØÕÙÚÇÙÃÇÝßÖÂØÐËÙÑÄÖÏÓÎÑÇÏ

Σύγχυση
στους πολίτες για
τον τρόπο επιστροφής
στην κανονικότητα,
ενώ Ουαλλία
και Σκωτία
ακολουθούν
δικό τους δρόμο.
ÓÁØÕÝËßØÆÚËØÎÝÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝ
ÎÕÖÕÃÇÛÇËÖÏÚØÁÉËÏÙÚÎÔ§Ú¦ÕßÔÏÔÍÑÚØÏÚÔÇÇÖÕÌÆÍËÏÑ¦ÛË
ËßÛÆÔÎÍÏÇËÔÊËÞÄÓËÔÕÊËÆÚËØÕ
ÑÆÓÇÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝ©ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÑÇÏÕÙÚËÔÄÝÙÆÓÈÕßÒÄÝÚÕß§ÚÄÓÏÔÏÑ ¦ÓÏÔÍÑÝÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏÕÆÔÑÇÏÇßÚÕÃÄÚÏÕÏ
ÙßÍÑËÞßÓÁÔËÝÕÊÎÍÃËÝ¦ØÙÎÝ
ÚÜÔÓÁÚØÜÔÑÇÏÎÙÚÇÙÏÓÄÚÎÚÇÙÚÎÔÖØÕ×ÛÎÙÎÚÕß)YL_P[
ÇÖÕÚËÒÕÆÔÇÖËÏÒÁÝÍÏÇÚÎÊÎÓÕÚÏÑÄÚÎÚÇÚÕß¡ÖÄØÏÝ¬àÄÔÙÕÔÑÇÏÍÏÇÚÎÔÑßÈËØÔÎÚÏÑÂ
ÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇ
©ÏÖØÕÈÒÁÉËÏÝÖËØÃËÖÏÑËÃÓËÔÎÝÑßÈËØÔÎÚÏÑÂÝÑÇÚ¦ØØËßÙÎÝ
ËÃÔÇÏÄÓÜÝßÖËØÈÕÒÏÑÁÝÑÇÏÓÎ
ØËÇÒÏÙÚÏÑÁÝÞ¦ØÎÙÚÎÔÏÙÞßØÂ
ÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÂÖÒËÏÕÉÎÌÃÇ
ËÊØ×ÔÖÕßÇÖÕÒÇÓÈ¦ÔÕßÔ
ÕÏ¬ÄØÏÝÇØ¦ÚÏÝÇÓÌÏÈÕÒÃËÝ
ÖÕßËÑÌØ¦ÙÚÎÑÇÔÇÖÄÚÕÑÕÏÔÄÍÏÇÚÎÔÇØÞÏÑÂÊÏÇÞËÃØÏÙÎ
ÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÇÖÄÚÕßÖÕßØÍÏÑÄÙßÓÈÕÆÒÏÕÚÕÔ¡¦ØÚÏÕÎ
ËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÙÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÖÇØÇÓÁÔËÏÏÙÞßØÂÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÏÝÙÌßÍÓÕÓËÚØÂÙËÏÝËÔ×ÖÕÒÏÚÏÑÕÃÇÔÇÒßÚÁÝËÑÚÏÓÕÆÔÄÚÏÕ
¡ÖÄØÏÝ¬àÄÔÙÕÔÁÞËÏÚÎÔÏÑÇÔÄÚÎÚÇÔÇÐËÖËØ¦ÙËÏÚÕÔÙÑÄÖËÒÕÚÎÝßÍËÏÕÔÕÓÏÑÂÝÑØÃÙÎÝ
ÑÇÏÔÇÕÊÎÍÂÙËÏÚÕßÝ¬ÄØÏÝÙË
ÓÃÇÇÑÄÓÎËÑÒÕÍÏÑÂÔÃÑÎÙÚÏÝ
ËÖÄÓËÔËÝËÑÒÕÍÁÝ©ÒÇËÐÇØÚ×ÔÚÇÏÄÓÜÝÇÖÄÚÎÔÖÕØËÃÇ
ÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÚÏÝËØÞÄÓËÔËÝ
ËÈÊÕÓ¦ÊËÝ

REUTERS

Α.Ρ.

«Εγώ δεν θα με ψήφιζα αν πίστευα τη Ριντ»

Ο Τζο ΜπάιντενÉ×³o¨Ñ×ËÑÑ¨TÉËÈVÌ³ÑÊ³ÑÑ³{¨ÌÉÙ¨Ø³
(åÈÌ³Ñ¨Ò~$ÐÒÐÑ

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.©ßÖÕÉÂÌÏÕÝÍÏÇÚÕ
ÞØÃÙÓÇÚÕßÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÆ ÄÓÓÇÚÕÝ¬àÕ¡Ö¦ÏÔÚËÔÇØÔÂÛÎÑËËÑ
ÔÁÕßÚÎÔÁÓÖÚÎÚÏÝÑÇÚÎÍÕØÃËÝ
ÚÎÝÖØ×ÎÔßÖÇÒÒÂÒÕßÚÎÝËØÕßÙÃÇÝ¬¦ØÇªÏÔÚÄÚÏÚÎÝËÖÏÚÁÛÎÑË
ÙËÐÕßÇÒÏÑ¦ÚÕ ©¡Ö¦ÏÔÚËÔ
ÇÔÇÍÔ×ØÏÙËÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÄÚÏÎ
ßÖÄÛËÙÎÓÖÕØËÃÔÇÇÖÇÙÞÕÒËÃÑ¦ÖÕÏÕßÝÉÎÌÕÌÄØÕßÝÑÇÏÖØÄÚËÏÔË
ÔÇÉÎÌÃÙÕßÔÓËÚÎÔÑÇØÊÏ¦ÚÕßÝ
ÔÖÏÙÚËÆÕßÔÚÎÔ¬¦ØÇªÏÔÚ
ÚÄÚËÃÙÜÝÊËÔÖØÁÖËÏÔÇÓËÉÎÌÃÙÕßÔ®ËÃÖËÕÎÓÕÑØÇÚÏÑÄÝßÖÕÉÂÌÏÕÝÙËÙßÔÁÔÚËßÐÎÙÚÕÑÇÔ¦ÒÏ4:5)*Í×ÊËÔÛÇÓËÉÂÌÏàÇ
ÇÔÚÎÔÖÃÙÚËßÇ®64Ö¦ÏÔÚËÔÊÏËßÑØÃÔÏÙËÄÚÏÊËÔÛßÓ¦ÚÇÏÚÎªÏÔÚ
ÖÕßËØÍ¦ÙÚÎÑËÜÝßÖ¦ÒÒÎÒÄÝÚÕß

ÍÏÇÊÏ¦ÙÚÎÓÇÓÏÑØÄÚËØÕÚÕßËÔÄÝ
ÁÚÕßÝÚÕ ÄÚÇÔËÑËÃÔÕÝÊÏÁÔßËÚÎÊËÆÚËØÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕßÜÝ
ÍËØÕßÙÏÇÙÚÂÝªÏÔÚßÖÕÙÚÎØÃàËÏ
ÄÚÏÕ¡Ö¦ÏÔÚËÔÁÈÇÒËÚÇÊ¦ÑÚßÒ¦
ÚÕßÓÁÙÇÚÎÝÄÚÇÔËÑËÃÔÎÚÕßÖÇØÁÊÜÙËÓÏÇÚÙ¦ÔÚÇÍßÓÔÇÙÚÎØÃÕß
ÙËÁÔÇÔÊÏ¦ÊØÕÓÕÚÎÝËØÕßÙÃÇÝ
ÚÎÙßÔÁÔÚËßÐÎÙÚÕ4:5)*Õ
¡Ö¦ÏÔÚËÔàÂÚÎÙËÔÇÁÞËÏÊÃÖÒÇÚÕß
ÚÎÚÁÏÙÏÓÖØÇÓÝÚÎÔÌØÕÇÓËØÏÑÇÔÂÖÕÒÏÚÏÑÄÇÖÄÚÎÔ¬àÄØÚàÏÇ
ÚÕÄÔÕÓÇÚÎÝÕÖÕÃÇÝÙßàÎÚËÃÚÇÏÍÏÇ
ÚÕÔØÄÒÕÚÎÝßÖÕÉÂÌÏÇÝÇÔÚÏÖØÕÁÊØÕß64Ö¦ÏÔÚËÔËÖÇÃÔËÙËÚÎÔ
ÏÑÇÔÄÚÎÚÇÚÎÝÓÖØÇÓÝÔÇÖËØÔ¦
ÚÇÓÂÔßÓ¦ÚÎÝÑÇÏÚÎÓ¦ÞÎÖÕßÊÃÔËÏÍÏÇÔÇÊÏËßØßÔÛËÃÎÖØÄÙÈÇÙÎ
ÙÚÏÝÑ¦ÒÖËÝÓËÚ¦ÚÇÖØÕÈÒÂÓÇ-

ÚÇÙÚÏÝÉÂÌÕßÝÌØÕÇÓËØÏÑÇÔ×Ô
ÙÚÎÔ¬àÄØÚàÏÇÚÇÕÖÕÃÇÙßÔÁÈÇÒÇÔ
ÙÚÎÔÕØÏÇÑÂÂÚÚÇÚÎÝÓÖØÇÓÝÙÚÏÝ
ËÑÒÕÍÁÝÍÏÇÚÕÇÐÃÜÓÇÚÕßÑßÈËØÔÂÚÎÚÎÝÕÒÏÚËÃÇÝ
ÂÚÎÓÇÖØÄÙÈÇÙÎÝÙÚÏÝÑ¦ÒÖËÝÚÃÛËÚÇÏÑÇÏÜÝÖØÕÝÚÏÝÖØÕËÊØÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÚÕß§ÕËÓÈØÃÕß
ÓËÚÕßÝÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÆÝÔÇàÎÚÕÆÔ
ßÖÕÞØËÜÚÏÑÂËÖÏÙÚÕÒÏÑÂÉÂÌÕ
©ÏÏÙÞÆÕÔÚËÝÑÇÔÄÔËÝÍÏÇÚÎÔËÖÏÙÚÕÒÏÑÂÉÂÌÕÊÏÇÌÁØÕßÔÇÖÄÕÒÏÚËÃÇÙËÕÒÏÚËÃÇËÔ×ÕÔÄÓÕÝ
ÖÕßÖØÕÚËÃÔÕßÔÕÏÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÃ
ÛÇÑÇÚÇÙÚÂÙËÏßÖÕÞØËÜÚÏÑÂÚÎÔ
ËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÂÕÊÄÚÎÝËÖÏÙÚÕÒÏÑÂÝ
ÉÂÌÕßÍÏÇÄÒÕßÝÄÙÕÓÇÃÔËÚÇÏÎ
ÖÇÔÊÎÓÃÇÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆ
NBC, A.P., REUTERS
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Ποιες πόλεις
έχουμε ανάγκη
αφού περάσει
η πανδημία

Να αποκαταστήσουμε
τις δημόσιες υποδομές
και την επικοινωνία
ανάμεσα
στις διαφορετικές
κοινωνικές κατηγορίες.
ÑÃËÝÑ¦ÔÕÔÚÇÝÇÑÄÓÇÌÚÜÞÄÚËØÕßÝ
ÚÕßÝÌÚÜÞÕÆÝÑÇÏËÐÕÙÚØÇÑÃàÕÔÚ¦Ý
ÚÕßÝÓÇÑØÏ¦ÇÖÄËØÍÇÙÃËÝÑÇÏßÖÎØËÙÃËÝØÁÖËÏÔÇÊÏÇÙÌÇÒÃÙÕßÓË
ÄÚÏÑ¦ÛËÓËØÏÑÇÔÄÝÛÇÒ¦ÈËÏÖÇÏÊËÃÇßÉÎÒÂÝÖÕÏÄÚÎÚÇÝÇÙÞÁÚÜÝ
ÚÜÔÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑ×ÔËÏÙÕÊÎÓ¦ÚÜÔ
ËÁÔÇËÑÖÇÏÊËßÚÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇÖÕß
ßÖÕÞØÎÓÇÚÕÊÕÚËÃÚÇÏÇÑÄÓÇÑÇÏ
ÕÏ¦ØÏÙÚÕÏÓ¦ÞÕÔÚÇÏÍÏÇÔÇÇÔÇÊËÏÞÛÕÆÔ

Το κόστος των ανισοτήτων
©ÊÏÇÞÜØÏÙÓÄÝÑÇÏÎÇÖÕÓÄÔÜÙÎÚÜÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÝÇÙÛËÔÁÙÚËØÜÔÁÞÕßÔÙÕÈÇØÁÝÙßÔÁÖËÏËÝ©
ÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝÕÒªÄÓËØÈØÇÈËÆÚÎÑËÖÁØßÙÏÓËÚÕ§ÕÓÖÁÒËÔÓÁØËÏÞ¦ØÎÙÚÎÔËØÍÇÙÃÇÚÕßÓËÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÇÖÁÊËÏÐËÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÙÎÓÇÙÃÇÚÜÔÖÄÒËÜÔÚÕÔÚØÄÖÕÖÕß
ÕÏÇÔÛØ×ÖÏÔËÝÙßÔÇÛØÕÃÙËÏÝÊÏËßÑÕÒÆÔÕßÔÚÎÓËÚ¦ÊÕÙÎÚÎÝÖÒÎ-

Η περίφημη ÜÑ³ÉËÑ.~ÌÜÉÍ³i³iÛÉÈÒ¨TÉ{{Ñ${É¨{Ì³É¨ÉØÑÐÉ¨{~Ñ{~ÓØÌÜÉ{ØÑÜÑ{³Ó¨ÉTÙ{ÓÚÉ³Ñ³~ÜÉ{ÙËo{Ñ³iÑÉÜÉÈÚÓw
¨i³ÑÚ¨{ÙÈÑ³³Ê³UÈÙÐÊo{ÑÙiÐÌ{ÑTÜÉËÑ~Ñ{~ÜÓo{ÑVÙiÐÌ{ÉØK{KÜ{ÚÊ~ÉØ~Ñ{Ò¨~ÑVÙiÐÌ{ÑÐÓÑÐÑÇ{~ÊØÐÉ³Ñ×¨ÒØ

EPA / JUSTIN LANE

ÈÇÙÏÙÚËÃÝÙÚÕßÝßÖÄÍËÏÕßÝÙÏÊÎØÕÊØÄÓÕßÝÑÇÏÚÕÔËØÄËÃÔÇÏÍËÓ¦ÚÕ
ÓÄÒßÈÊÕ©ÏÇÙÚÏÑÁÝÖËØÏÕÞÁÝÙÂÓËØÇÈØÃÛÕßÔÇÄØÇÚÜÔÑÇÏÇÐËÖÁØÇÙÚÜÔÕØÃÜÔÖÕßÞÜØÃàÕßÔÚÕßÝ
ÛßÒ¦ÑÕßÝÚÕßÖÒÕÆÚÕßÑÇÏÚÜÔÖØÕÔÕÓÃÜÔÇÖÄÚÇËÐÇÛÒÏÜÓÁÔÇÑÚÃØÏÇ
ÑÇÏÚÏÝÑËÔÁÝÇÒ¦ÔËÝÄÖÕßÕÏÊÕßÒËÏÁÝËÃÔÇÏÒÏÍÕÙÚÁÝÑÇÏÎàÜÂÊÆÙÑÕÒÎÑÇÏÙßÞÔ¦ÙÆÔÚÕÓÎ©ÏÖÄÒËÏÝËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÔÇÖÇØ¦ÍÕßÔ
ÚËØ¦ÙÚÏÕÖÒÕÆÚÕÇÒÒ¦ÎÊÏÇÔÕÓÂ
ÚÕßËÃÔÇÏÚËÒËÃÜÝ¦ÔÏÙÎ
ÌÚÇÙËÚÕÖÒÂØÜÓÇÚÕßÞØÄÔÕßÔÇÐÇÔÇÍØ¦ÉÕßÓËÚÕßÝÑÇÔÄÔËÝÖÕßÑÇÚÁÙÚÎÙÇÔÇÊÆÔÇÚÎÚÎÔ
ÇÔÕÏÑÕÊÄÓÎÙÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÝÖØÕÙÏÚ×ÔÑÇÚÕÏÑÏ×ÔÙËÖÒÕÆÙÏËÝÙßÔÕÏ-

EPA / JUSTIN LANE

Το πρώτο ÓÏÙÄÚÕßÕÆÇÏ×ÔÇÙÚÕßÝ
ÓÇÛÎÚÁÝÚÕßÑÇÒÆÚËØÕßÊÎÓÄÙÏÕßÍßÓÔÇÙÃÕßÚÎÝÕÙÚ×ÔÎÝÚÕß
)VZ[VU3H[PUÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÔÕ
ÁÕÔÇØÔÚ¡ÖÁØÔÙÚÇáÔÓËÚÁÖËÏÚÇ
ÙßÔÛÁÚÎÝÚÕß>LZ[:PKL:[VY`Õ
¬ÄÓÇÝ¢ÃÒÏÖÝÖÕßÁÑÇÔËÚÎÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇ9H`[OLVUÖßÒ×ÔÇÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝ¦ÓßÔÇÝÑÇÏÕÕÒ¬àÕÒ
ÖÕßÜÝÍÏÇÚØÄÝÔÕÙÕÑÕÓËÃÕßÚÎÝ
ÕÙÚ×ÔÎÝËÌ¦ØÓÕÙËÍÏÇÖØ×ÚÎ
ÌÕØ¦ÚÕÔÎÒËÑÚØÏÙÓÄÜÝÛËØÇÖËÃÇ
ÚÎÝÑÇØÊÏÇÑÂÝÇÔÇÑÕÖÂÝ
©ÏÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝ
ÖÄÒËÏÝËÑËÃÔÎÝÚÎÝÖËØÏÄÊÕßÑÇßÞ×ÔÚÇÏÍÏÇÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚËÝÇÔ¦ÒÕÍÕßÈËÒÎÔËÑÕÆÝÖÕßÓËÍ¦ÒÜÙÇÔ
ÙÚÕßÝÊØÄÓÕßÝÚÕßÝÑÇÏÌÕÃÚÎÙÇÔ
ÙÚÇÊÎÓÄÙÏÇÙÞÕÒËÃÇÚÕßÝÑËÃÔËÝÕÏÖÄÒËÏÝ¦ÒÒÜÙÚËÊÏÁÛËÚÇÔ
ÚÕÑÒËÏÊÃÍÏÇÚÎÔÇÖËÒËßÛÁØÜÙÎ
ÚÜÔÇÔÛØ×ÖÏÔÜÔÊßÔÇÚÕÚÂÚÜÔ!
ßÖÕÊÕÓÂÍÏÇÊÎÓÄÙÏÇÙÞÕÒËÃÇÑÇÏ
ÑÕÒÁÍÏÇÊÎÓÄÙÏËÝÈÏÈÒÏÕÛÂÑËÝÑÇÏ
Ö¦ØÑÇÊÎÓÄÙÏÇÓÁÙÇÓÇàÏÑÂÝÓËÚÇÌÕØ¦ÝÑÇÏÑÇÛÇØÄÖÄÙÏÓÕÔËØÄ
ÖßÑÔÄÚÎÚÇÑÇÏÎÖÕÏÑÏÒÕÓÕØÌÃÇ
ÚÕßÇÙÚÏÑÕÆÏÙÚÕÆËÐÁÛØËÉÇÔÚÎÔ
ÍÔ×ÙÎÚÎÔÇÔÚÇÒÒÇÍÂÏÊË×ÔÑÇÏ
ÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÔÁÜÔÖØÕáÄÔÚÜÔ
©ÏÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝÖÄÒËÏÝßÖÂØÐÇÔÕÏÇÚÓÕÓÎÞÇÔÁÝÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÙÆÓÈÕÒÇÖÒÕÆÚÕßÑÇÏÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇ
ÖÇÍÑÄÙÓÏÕßÛÇßÓÇÙÓÕÆÑÇÏÖÎÍÂ
ÁÓÖÔËßÙÎÝ¬ÇßÚÄÞØÕÔÇÄÓÜÝÖÇØÇÓÕØÌ×ÛÎÑÇÔÇÖÄÚÕÔØÇÚÙÏÙÓÄ
ÇÏÓÕØØ¦ÍÎÙÇÔÇÖÄÚÎÔÇÏÙÞØÕÑÁØÊËÏÇÚÜÔËÒÃÚÑÇÏÒËØ×ÛÎÑÇÔÇÖÄ
ÚÎØÆÖÇÔÙÎÑÇÏÚÏÝÇÙÛÁÔËÏËÝÚÏÝ
ÑÇÒÆÚËØËÝÙÚÏÍÓÁÝÚÕßÝÄÓÜÝÁÊÜÙÇÔÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÇÖËÒËßÛÁØÜÙÎÝ
ÇÖÄÚÏÝÖØÕÑÇÚÇÒÂÉËÏÝÚÏÝÇÓÌÏÈÕÒÃËÝÑÇÏÚÕßÝÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÕßÝÕØÃàÕÔÚËÝÇØËÃÞÇÔËßÑÇÏØÃËÝ
ÂÓËØÇÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÁÞÕßÔÇÒÒ¦ÐËÏÑÄÓÇÑÇÏÖØÕÖÇÔÊÎÓÃÇÝ
ÕÏÖÄÒËÏÝÖ¦ÒËßÇÔÔÇËÖÏÈÏ×ÙÕßÔ
¬ÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÎßÖÕÊÕÓÂÚÜÔËßÑÇÏØÏ×ÔÇÖÕÙÇÛØ×ÛÎÑËÚÇÊÎÓÄÙÏÇÙÞÕÒËÃÇÁÖÇÉÇÔ
ÔÇËÚÕÏÓ¦àÕßÔÚÕßÝÓÇÛÎÚÁÝÍÏÇ
ÚÎÔËÖÏÚßÞÃÇËÔÓÖÕØËÃÝÖÏÇÔÇ

A.P.

Πώς θα ξαναγίνουν φυτώρια καινοτομίας

Πολίτες ³¨Ö~Ü{É¨{ÐÓÈ³iÉ{¨ÒV~¨Ñ³³ÑØ³{ØÑÑ¨ÑË³i³ÉØÑ³ÒÉ{ØVo{ÑÑ¨ÐiÚÉÈÚÖ×Ñoi³ÌÑÌÈË³{ÛÉÂ{ÒVÒi³iØ ÓÑØ
4Ì¨~iØ0Ñ³ÉÜÉÈ³ÑËÑlÆT¨Ì{ÑViÈÙÐÊ³ÉÈ~Ñ{¨{ÑÑÚ¨Úi~É³{ØÑÐÉ¨{~Ñ{~ÓØÌÜÉ{ØV³TÒÐÑÜÖ³Èw×³TÉ{ÑØo{oÑ³Úi~É
ØÕÌÕØÃÇÝÑÇÏÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÚÎÔ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÕÊÏÇÞÜØÏÙÓÄÝÑÇÏ
ÎÇÖÕÓÄÔÜÙÎÖËØÏÕØÃàÕßÔÚÕÓÁÍËÛÕÝÚÎÝÖÄÒÎÝÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝÚÕÔ
ÇØÏÛÓÄÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÚÜÔÙßÔÇÔÇÙÚØÕÌ×ÔÑÇÏÚÜÔÏÊË×Ô¡ËÒÁÚÎ
ÖÕßÊÎÓÕÙÏËÆÛÎÑËÚÕÁÊËÏÐË
ÄÚÏÚÇÖÇÏÊÏ¦ÖÕßÇÔÂÑÇÔÙÚÕÖÒÕßÙÏÄÚËØÕ ÊÏÁÛËÚÇÔÊËÑÇÖÒ¦ÙÏËÝ
ÖÏÛÇÔÄÚÎÚËÝÔÇÑÇÚÕÞßØ×ÙÕßÔÁÔÇ
ÊÃÖÒÜÓÇËßØËÙÏÚËÞÔÃÇÝÙßÍÑØÏÚÏÑ¦
ÓËÚÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÝÇÙÛËÔÂÖÇÏÊÏ¦
ßÚÂÎÊÏÇÌÕØ¦ÊËÔÕÌËÃÒËÚÇÏÙË
Ñ¦ÖÕÏÇÑÒÎØÕÔÕÓÏÑÂÊËÐÏÄÚÎÚÇ
¬ÇÌÚÜÞÄÚËØÇÖÇÏÊÏ¦ÇÖÕÑÒËÃÕÔÚÇÏÇÖÄÚÎÔËßÑÇÏØÃÇËÔÍÔÜØÃàÕßÔËÌËßØÁÚËÝÑÇÔËÃÝÊËÔÚÇ
ËÔÛÇØØÆÔËÏÔÇÍÃÔÕßÔËÌËßØÁÚËÝ
ÑÇÏÊËÔÙßÔÇÔÇÙÚØÁÌÕÔÚÇÏÇßÚÕÆÝ
ÖÕßÖØÕÙÖÇÛÕÆÔÔÇËÖÏÒÆÙÕßÔÚÇ
ÑÇÛÎÓËØÏÔ¦ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇ¡ÃÇ¦ÒÒÎ
ÓËÒÁÚÎÁÊËÏÐËÄÚÏÚÇÖÇÏÊÏ¦ÌÚÜÞ×Ô
ÕÏÑÕÍËÔËÏ×ÔÖÕßÓËÕÓÕÙÖÕÔÊÏÇ-

ÑÂÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÓËÚÇÑÄÓÏÙÇÔ
ÙËÖÒÕßÙÏÄÚËØËÝÙßÔÕÏÑÃËÝÑÁØÊÏÙÇÔÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝàÜÂÝ
ÚÕßÝÊÕÒ¦ØÏÇÖ¦ÔÜÇÖÄ
ÚÕÇÔÇÓËÔÄÓËÔÕ
ÖÇÔÊÎÓÃÇËÔÃÙÞßÙËÚÏÝÇÔÏÙÄÚÎÚËÝÚÎÝàÜÂÝÙÚÇÇÙÚÏÑ¦ÑÁÔÚØÇ
©ÏÌÚÜÞÄÚËØÕÏÓËØÏÑÇÔÕÃÖÕß
ÇÊßÔÇÚÕÆÔÔÇËØÍÇÙÚÕÆÔÇÖÄÚÕ
ÙÖÃÚÏÖËÛÇÃÔÕßÔÑÇÚ¦ÓËÍÇÒÆÚËØÇÖÕÙÕÙÚ¦ ÇÏÌßÙÏÑ¦ÊËÔÓÖÕØÕÆÔÔÇËÍÑÇÚÇÒËÃÉÕßÔÚÏÝÖÄÒËÏÝ
ÚÕßÝÄÖÜÝÁÑÇÔÇÔÕÏÖÒÕÆÙÏÕÏÍÏÇ
ÔÇÍÒÏÚ×ÙÕßÔÇÖÄÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄ
ÃÔÇÏÇÏÞÓ¦ÒÜÚÕÏÚÕßÚÄÖÕßÄÖÕß
ÍËÔÔÂÛÎÑÇÔØÕÌÇÔ×ÝÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÑÇÒÆÚËØÜÔÖÄÒËÜÔÓËÍÔ×ÓÕÔÇÚÎÊÏÑÇÏÕÙÆÔÎÑÇÏÚÎÔÏÙÄÚÎÚÇ
ËÃÔÇÏÁÔÇÁØÍÕÖÕßÛÇÕÒÕÑÒÎØÜÛËÃÁÖËÏÚÇÇÖÄÍËÔÏÁÝ©ÒÇÛÇÖØÁÖËÏÔÇÍÃÔÕßÔÓËÇØÍ¦ÈÂÓÇÚÇÑÇÏ
ÛËÓÁÒÏÕÒÃÛÕÚÎÔÏÙÄÚÎÚÇ¡ÁÞØÏ
ÚÄÚËÕÏÑßÈËØÔÂÙËÏÝÓÖÕØÕÆÔÔÇ

ÈËÒÚÏ×ÙÕßÔÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÙÖ¦àÕÔÚÇÝÚÕÔÊËÙÓÄÖØÕÙÜÖÏÑÕÆÖÒÕÆÚÕßÑÇÏÖÕÏÄÚÎÚÇÝÚÜÔÊÎÓÕÙÃÜÔ
ßÖÎØËÙÏ×ÔÓÕÔÇÊÏÑÂÈÏ×ÙÏÓÎ
ÁÐÕÊÕÝÇÖÄÚÎÌÚ×ÞËÏÇËÃÔÇÏÎËÐ
ÇÖÇÒ×ÔÕÔÆÞÜÔÑÇÒÂËÑÖÇÃÊËßÙÎ
©ÏÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝÖÄÒËÏÝÊÕÑÏÓ¦ÙÚÎÑÇÔÙÑÒÎØ¦ÇÖÄÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇ
ÛØÎÔ×ÔÚÇÝÊËÑ¦ÊËÝÞÏÒÏ¦ÊËÝÔËÑØÕÆÝÑÇÏÈ¦àÕÔÚÇÝÙÚÕÔÖ¦ÍÕ®
ÚÎÔÑÕÏÔÜÔÏÑÂàÜÂÑÄÓÇÑÇÏÙË
ÇßÚÁÝÖÕßÊËÔËÖÒÂÍÎÙÇÔÏÊÏÇÃÚËØÇÇÖÄÚÎÔßÍËÏÕÔÕÓÏÑÂÑØÃÙÎ
ÎÑÇÚ¦ØØËßÙÎÚÜÔÌÕØÕÒÕÍÏÑ×Ô
ËÙÄÊÜÔÑÇÛÏÙÚ¦ÖÏÛÇÔÁÝÚÏÝÊØÇÑÄÔÚËÏËÝÖËØÏÑÕÖÁÝÙÚÏÝÊÎÓÄÙÏËÝßÖÎØËÙÃËÝ©ÏÑØÃÙËÏÝÜÙÚÄÙÕ
ÓÖÕØÕÆÔÔÇÐËÑÇÛÇØÃÙÕßÔÚÕÚÕÖÃÕ
ËÐÇÔÇÍÑ¦àÕÔÚ¦ÝÓÇÝÔÇËÙÚÏ¦ÙÕßÓË
ÙÚÕÇÔÇÍÑÇÃÕÑÇÏÙÚÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄ
ÇÔÏÙÄÚÎÚÇËÃÔÇÏÓÃÇÇÔÇÖÄÌËßÑÚÎÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÚÎÝÇÙÚÏÑÂÝàÜÂÝ©Ò¦ÚÜÔÇÝÁÍØÇÉËÙÚÎÔ

ÕÒÏÚËÃÇ®! ¦ÛËÖÄÒÎÄÙÕÓÏÑØÂ
ÑÇÏÇÔËÃÔÇÏÊÏÇÏØËÃÚÇÏÙÚÇÊÆÕ!ÓÃÇ
ËÃÔÇÏÎÖÄÒÎÚÜÔÌÚÜÞ×ÔÑÇÏÓÃÇ
ÎÖÄÒÎÚÜÔÖÒÕßÙÃÜÔ®ßÍËÏÕÔÕÓÏÑÂÑØÃÙÎÖÕßÈÏ×ÙÇÓËËÃÔÇÏÓÏÇ
ßÖËÔÛÆÓÏÙÎÄÚÏÇßÚÄÝÕÊÏÇÞÜØÏÙÓÄÝËÃÔÇÏÓÏÇÉËßÊÇÃÙÛÎÙÎ¬Ç
ÊÆÕÓÏÙ¦ÚÎÝÖÒÇÚÜÔÏÑÂÝÖÕÒÏÚËÃÇÝÇÒÒÎÒÕËÐÇØÚ×ÔÚÇÏ©ÏÖÒÕÆÙÏÕÏ
ÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏËØÍÇÚÏÑ¦ÞÁØÏÇÑÇÏÕÏ
ÌÚÜÞÕÃÑËÌ¦ÒÇÏÇÖÄÒÎÞØËÏ¦àËÚÇÏÇÓÌÄÚËØÇ©ÏÖÒÕÆÙÏÕÏÓËØÏÑÇÔÕÃÕÌËÃÒÕßÔÔÇÓÕÏØÇÙÛÕÆÔ
ÄÞÏÇÖÇØÇÏÚÂÚÜÝÔÇÛßÙÏ¦ÙÕßÔ
ÇÔÕÏÑÕÊÄÓÎÙÎÍËÏÚÕÔÏ×ÔÓËÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÚÎÚÇÎØÂÐÎÚÕßÊËÙÓÕÆ
ÊÎÓÄÙÏÜÔÏÊØßÓ¦ÚÜÔÑÇÏÏÊÏÜÚÏÑÕÆ
ÖÒÕÆÚÕßÚËÒÏÑ¦ÛÇËÓÖÒÕßÚÃÙÕßÔ
ÚÎàÜÂÄÒÜÔÚÜÔÓËØÏÑÇÔ×ÔÑÇÛÏÙÚ×ÔÚÇÝÚÏÝÖÄÒËÏÝÄÖÕßàÕßÔÑÇÏ
ËØÍ¦àÕÔÚÇÏÖÇÍÑÄÙÓÏÕÖØÄÚßÖÕ

THE NEW YORK TIMES

Χορός δαιμόνων της Ακροδεξιάς στο Διαδίκτυο

Η πανδημία ενισχύει θεωρίες συνωμοσίας, τις οποίες προβάλλoυν το κίνημα κατά των εμβολίων και οι υποστηρικτές του Τραμπ
ÑÇÚ¦ÚÕßÔÁÕßÑÕØÜÔÕáÕÆ©¢¦ÕßÚÙÏ¦ØÞÏÙËÔÇÍÃÔËÚÇÏÙÚÄÞÕÝßÖÕÙÚÎØÏÑÚ×ÔÛËÜØÏ×ÔÙßÔÜÓÕÙÃÇÝ
ÇÑØÕÊËÐÏ×ÔÕÓ¦ÊÜÔÑÇÏßÖÕÙÚÎØÏÑÚ×ÔÚÕßÓËØÏÑÇÔÕÆÖØÕÁÊØÕß
§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÚÕÔ¡¦ØÚÏÕÄÚÇÔ
¦ØÞÏÙËÔÇÇÔÚÏÑØÕÆËÏÖÕÒÆÖØÕÙËÑÚÏÑ¦ÑÇÏÓËÚÇÑÚÕØÏÙÓÁÔËÝÇÖÄ

Γνωρίζουν μεγάλη
απήχηση και μόνο
η έγκαιρη κατάρριψή
τους, μέσω πληροφοριών και λογικών
επιχειρημάτων, μπορεί
κάπως να τις ανακόψει.

H δόκτωρ /ÇÖ³{Ë~K{³Ø~Ñ³ÓTÉ{³ÈTË{ÜoËÑØ~Ñ{ÐÒ³É¨³i¨{Ñw
~Ê{ÜoËÑÓTÉ{ÑÑÙÉ{TÚÉËÉi¨ËÙÑÑÌÜÜÖØÈÐ{ÜÌoÈØ³³Éw
ÜÉÈ³ÑËÙ{Ò³iÐÑ

ÚÏÝÇÔÚÏËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÁÝÇÖÄÉËÏÝÖÕß
ËÑÌØ¦àËÏÕ¬ØÇÓÖ
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÕÏÕÓ¦ÊËÝÇßÚÁÝÑÇÚÇÙÑËÆÇÙÇÔÑÇÏÚÕßÝÊÏÑÕÆÝÚÕßÝ
ÂØÜËÝÓËÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÎÚÎÊÄÑÚÕØÇ¬àÕÆÔÚÏ¡ÃÑÕÈÏÚÝËÈÃÔÚËÕ
ÖÕßËÃÞËÇÔÇØÚÎÛËÃÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÙÚÕ@V\;\ILÎ¡ÃÑÕÈÏÚÝÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÓÏÇÓßÙÚÏÑÂ
ÖØÕÌÇÔ×ÝÓÁÞØÏËÑËÃÔÎÚÎÙÚÏÍÓÂÙßÔÜÓÕÙÃÇÙÚÎÔÕÖÕÃÇÙßÓÓËÚÁÞÕßÔÓÁÒÎÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝ
ËÒÃÚÄÖÜÝÕÑÁÏÚÝÑÇÏÕ¢¦ÕßÚÙÏ
ÓËÙÚÄÞÕÔÇËÑÓËÚÇÒÒËßÛÕÆÔÚÎÔ

ÖÇÔÊÎÓÃÇ×ÙÚËÔÇÇÖÕÑÕÓÃÙÕßÔ
ÑÁØÊÎÑÇÏÖÕÒÏÚÏÑÂÊÆÔÇÓÎ¬ÕÈÃÔÚËÕËÃÞËÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄÕÑÚ×
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÖØÕÈÕÒÁÝÖØÕÚÕÆ
ÚÕÑÇÚËÈ¦ÙÕßÔÚÕ@V\;\ILÑÇÏ
ÚÕ-HJLIVVRÜÝÇÔÇÑØÏÈÁÝÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎÔ*6=0+ ËÔ×Þ¦ØÎÙÚÎÔßÖÕÙÚÂØÏÐÎÇÑØÕÊËÐÏ×Ô
ËÌÎÓËØÃÊÜÔÑÇÏÙ¦ÏÚ;OL,WVJO
;PTLZ;OL.H[L^H`7\UKP[ÑÇÏ
ßÖÕÙÚÎØÏÑÚ×ÔÚÎÝÛËÜØÃÇÝ8(UVU
ÚÕÈÏÈÒÃÕÚÎÝ¡ÃÑÕÈÏÚÝ7SHN\LVM
*VYY\W[PVU®ÈØÁÛÎÑËÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÙÚÎÔÑÕØßÌÂ

DAVID CALVERT / A.P.

Το ξέσπασμα ÚÎÝ*6=0+ ÇÖÕÚËÒËÃ
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Στην Κύπρο διέκοψαν την σεζόν,
στην Ευρώπη θα ολοκληρώσουν!

Η ΚΟΠ αποφάσισε τον τερματισμό των φετινών διοργανώσεων και την αύξηση των ομάδων
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΤΤΙΧΗ

Παρά το ότι (ευρωπαϊκές) χώρες με χιλιάδες κρούσματα και θύματα λόγω
κορωνοϊού αποφάσισαν να επιστρέψουν στα γήπεδα για να ολοκληρώσουν
μέχρι τις αρχές Αυγούστου την σεζόν
2019 – 2020, η ΚΟΠ αποφάσισε με (τεράστια) πλειοψηφία των μελών της (18
-2), τον οριστικό τερματισμό της σεζόν
αυτής αλλά και την αύξηση των ομάδων
στο πρωτάθλημα Α’ κατηγορίας από
12 σε 14! Η απόφαση δημιούργησε μεγάλες αντιδράσεις στην φίλαθλη κοινή
γνώμη αφού, θα ολοκληρωθεί τουλάχιστον το 80% των πρωταθλημάτων
στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες ενώ
αποφασίστηκε ότι θα ολοκληρωθούν
και οι διοργανώσεις της UEFA».
Την Παρασκευή (15 Μαΐου) το Διοικητικό Συμβούλιο της Κυπριακής
Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου αποφάσισε
«τον άμεσο τερματισμό της φετινής
ποδοσφαιρικής διοργάνωσης 2019 2020 του Πρωταθλήματος CYTA Α’ Κατηγορίας και τον άμεσο τερματισμό
του Κυπέλλου COCA COLA περιόδου
2019 – 2020 Α’ και Β’ Κατηγορίας.
Το Δ.Σ. της ΚΟΠ αποφάσισε και το
θέμα της εκπροσώπησης της χώρας
μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις
για την επόμενη ποδοσφαιρική περίοδο. Οι ομάδες που θα μας εκπροσωπήσουν στα φετινά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, να είναι οι τέσσερις ομάδες
που κατά τη στιγμή της διακοπής βρίσκονταν στις τέσσερις πρώτες θέσεις
της βαθμολογίας, δηλαδή η Ομόνοια
στο Champions League και η Ανόρθωση ο ΑΠΟΕΛ και ο Απόλλων στο
Europa League.

Αύξηση των ομάδων

Το Δ. Σ. της Ομοσπονδίας εξέτασε
το αίτημα των σωματείων για αύξηση
των ομάδων στην Α΄ Κατηγορία και
αποφάσισε όπως η διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος CYTA
Α’ Κατηγορίας 2020 – 2021 θα γίνει με
τη συμμετοχή δεκατεσσάρων ομάδων.
Δεν θα υπάρξει υποβιβασμός ομάδων
από την Α’ Κατηγορία στη Β’ για τη
φετινή ποδοσφαιρική περίοδο, ενώ θα
υπάρξει άνοδος 2 ομάδων από τη Β’
Κατηγορία στην Α’, δηλαδή των 2 ομάδων που βρίσκονταν στις δύο πρώτες
θέσεις της βαθμολογίας κατά τη διακοπή του πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας. Η διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού
πρωταθλήματος CYTA Α’ Κατηγορίας
2021 – 2022 θα γίνει με τη συμμετοχή
12 ομάδων. Θα υπάρξει υποβιβασμός
4 ομάδων από την Α’ Κατηγορία στη

Το Δ.Σ. της ΚΟΠ έλαβε την απόφαση όπως το πρωτάθλημα διακοπεί οριστικά για πρώτη φορά από το 1963.








Προς ολοκλήρωση
οδηγούνται τα περισσότερα
πρωταθλήματα της
Ευρώπης, σύμφωνα με
την εκτίμηση που έκανε
ο πρόεδρος της UEFA.
Β’ με το τέλος της ποδοσφαιρικής περιόδου 2020 – 2021, και θα υπάρξει
κανονικά άνοδος 2 μόνο ομάδων από
τη Β’ Κατηγορία στην Α’.
Αξίζει να κρατήσουμε την δέσμευση
των μελών του ΔΣ ότι δεν θα επαναφέρουν εισήγηση για αύξηση των ομάδων στην Α’ Κατηγορία από 12 σε 14
για την ποδοσφαιρική περίοδο 20212022.

Παίζουν στην Ευρώπη!

Βέβαιος ότι θα ολοκληρωθεί τουλάχιστον το 80% των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, τονίζοντας ότι θα διεξαχθούν οι διοργανώσουν της UEFA
εμφανίστηκε, με νέες δηλώσεις του ο
Αλεξάντερ Τσέφεριν.
Προς ολοκλήρωση οδηγούνται τα
περισσότερα πρωταθλήματα της Ευρώπης, σύμφωνα με την εκτίμηση που
έκανε ο πρόεδρος της UEFA.

Ο Αλεξάντερ Τσέφεριν, ο οποίος
έχει χαρακτηρίσει βιαστική την απόφαση για οριστική διακοπή -λόγω του
κορωνοϊού- στο Championnat, μίλησε
στο beIN Sports και έδειξε να πιστεύει
κι αυτός ότι θα υπάρχει φουλ ποδοσφαιρική δράση το προσεχές διάστημα.
«Είμαστε σε ασυνήθιστη κατάσταση
και δεν προσποιούμαστε ότι δεν είμαστε. Θα προσαρμόσουμε το σύστημα
Financial Fair Play, αλλά η τελική απόφαση, προς όποια κατεύθυνση και να
κινηθούμε, δεν έχει παρθεί. Οπότε,
ναι, θα το προσαρμόσουμε. Πιστεύουμε
ότι είναι σημαντικό, διότι η κατάσταση
δεν είναι εύκολη για τους συλλόγους
και βρισκόμαστε στο ίδιο… πλοίο με
όλους.», ανέφερε αρχικά, δείχνοντας
ότι κατανοεί ότι υπάρχουν πρακτικές
δυσκολίες για τους συλλόγους.
«Έχουμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο
για την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής
σεζόν. Νομίζω ότι τα περισσότερα πρωταθλήματα θα ολοκληρώσουν τη σεζόν.
Όσοι δεν θα το κάνουν, αυτή θα είναι
η απόφασή τους, αλλά θα πρέπει να
παίξουν προκριματικά εάν θέλουν να
συμμετάσχουν σε διοργανώσεις της
UEFA. Πρέπει να περιμένουμε να επιβεβαιώσει τις ημερομηνίες η εκτελεστική επιτροπή της UEFA, αλλά μπορώ
να πω ότι η ευρωπαϊκή σεζόν θα τελειώσει αν όλα είναι όπως φαίνεται

τώρα τον Αύγουστο. Όπως φαίνονται
τα πράγματα τώρα, είμαι βέβαιος ότι
μπορούμε να ολοκληρώσουμε την ευρωπαϊκή σεζόν και αυτό σημαίνει δηλαδή και τις διοργανώσεις της UEFA.
Τα εθνικά πρωταθλήματα είναι ένα ξεχωριστό πράγμα και θα αποφασίσουν
ξεχωριστά πώς θέλουν να κινηθούν,
αλλά όπως είπα και πριν, νομίζω ότι
τουλάχιστον το 80% θα τελειώσει τη
σεζόν», επεσήμανε ο Σλοβένος κορυφαίος παράγοντας.

Δεν αλλάζει το καλεντάρι

«Αυτήν τη στιγμή φαίνεται ότι το
ημερολόγιο δεν θα επηρεαστεί πολύ,
ειδικά το καλεντάρι των διοργανώσεων
της UEFA. Το ημερολόγιο είναι πολύ…
πυκνό και δεν έχουμε πολλά κενά για
να αλλάξουμε τα πράγματα και η γνώμη
μου είναι ότι θα παραμείνει το ίδιο.
Για τα εθνικά πρωταθλήματα, είναι
δύσκολο να πούμε τώρα. Κάποιοι λένε
ότι σκέφτονται να ξεκινήσουν λίγο αργότερα, κάποιοι θα ξεκινήσουν κανονικά, είναι πολύ μακριά. Για ευρωπαϊκούς διοργανώσεις, για το Europa League και το Champions League, πιστεύουμε ότι πρέπει να παραμείνει το
ίδιο. Ίσως με μια μετατόπιση μιας ή
δύο ημερών, αλλά αρχικά θα έπρεπε
και νομίζω ότι θα παραμείνει το ίδιο»,
πρόσθεσε ο Αλεξάντερ Τσέφεριν.

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Υποβιβασμός - άνοδος

Στην Ολλανδία, μετά την απόφαση για

οριστική διακοπή δεν αναδείχθηκε
πρωταθλήτρια ομάδα και δεν ίσχυσαν
υποβιβασμός και άνοδος. Στη Γαλλία,
αναδείχθηκε πρωταθλήτρια, έπεσαν
κατηγορία δύο ομάδες και ανέβηκαν
δύο. Στην Κύπρο, πέρα από τις συζητήσεις για αύξηση ομάδων, πριν ακόμη οι
συνθήκες δημιουργήσουν θέμα συζήτησης και ενδεχόμενο οριστικής διακοπής, αποφασίσαμε πώς ναι μεν οι
πρώτες θέσεις θα ισχύσουν μόνο για
τη συμμετοχή ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ναι μεν υποβιβασμός δεν θα υπάρξει αλλά την ίδια
ώρα θα ισχύσει άνοδος από τη δεύτερη κατηγορία! Ερμηνεία αλά καρτ και
κατά πως βολεύει. Μας πείσατε κύριοι,
πως τα κριτήρια της οριστικής διακοπής ήταν η προστασία της υγείας των
ανθρώπων του ποδοσφαίρου!

* * * * *

Aναυδος

Η στήλη γνωρίζει ότι πολλοί ανά την

Ευρώπη αναρωτήθηκαν ή εκπλάγηκαν
από την απόφαση να διακοπεί το πρωτάθλημα από τη στιγμή που τη χώρα

τείνει να εγκαταλείψει ο ιός. Στην προσπάθεια μας να εξηγήσουμε ότι διακόπτεται αφού πλέον έχουμε μέσο όρο
δύο θετικά κρούσματα την ημέρα, κάποιος αναρωτήθηκε αν πρόκειται για
ποδοσφαιριστές. Εξηγώντας του ότι τα
κρούσματα αφορούν την κοινωνία
ολόκληρη και όχι τον ποδοσφαιρικό
χώρο… έμεινε απλά άναυδος.

* * * * *

Απορίας άξιο

Δεκτή η θέση επιδημιολόγων – κυβέρ-

νησης πως τα διατάγματα και γενικότερα τα μέτρα δεν διαφοροποιούνται για
κανένα. Εύλογη, ωστόσο, η απορία και
από τη στιγμή που με τον κορωνοϊό
δεν ξεμπερδέψαμε και ούτε κάτι τέτοιο αναμένεται πριν τους πρώτους
μήνες του 2021. Πώς θα διαχειριστούμε τυχόν κρούσματα τον Αύγουστο που
προγραμματίζουμε την έναρξη του νέου πρωταθλήματος, πώς θα διαχειριστούμε ενδεχόμενο να προκύψουν
κρούσματα κατά την περίοδο των αγωνιστικών υποχρεώσεων των ομάδων
μας στην Ευρώπη. Σε μια τέτοια περίπτωση, ενδιαφέρον θα έχουν και οι
απόψεις των άμεσα εμπλεκομένων,

των ομάδων δηλαδή, αυτών που… μόχθησαν για να μας πείσουν πως υποστήριξαν θερμά την οριστική διακοπή του
πρωταθλήματος με κύρια έγνοια τους
την υγεία των ποδοσφαιριστών τους.

* * * * *

Αδιανόητο

Μέσα σε όλα αυτά που έχουν γίνει τον

τελευταίο καιρό ένα πράγμα έκανε αλγεινή εντύπωση. Η εκκωφαντική σιωπή
του ΠΑΣΠ για το θέμα της υγείας των
ποδοσφαιριστών. Ούτε μια λέξη για την
προστασία και ασφάλεια των ποδοσφαιριστών δεν βρήκε να πει ο πρόεδρος του φορέα των ποδοσφαιριστών
μέσα σε όλη αυτήν τη λαίλαπα που προκάλεσε η πανδημία. Αδιανόητο.

* * * * *

Κλειστό μέχρι νεωτέρας

Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, η απόφα-

ση οριστικής διακοπής του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου θα αντιμετωπιζόταν ως ημέρα θλίψης για όσους το αγαπούν. Για παίκτες, προπονητές, δημοσιογράφους για να είμαστε ειλικρινείς
αυτό ακριβώς είναι που συμβαίνει. Να

μας επιτρέψετε να έχουμε όμως σοβαρές αμφιβολίες για το τι ισχύει
στους παράγοντες που πήραν και την
απόφαση. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα του αθλήματος στον τόπο
μας και ξεγυμνώθηκε σε αυτή την συγκυρία. Αποφασίζουν για τη μοίρα του
όλοι εκτός από τους πραγματικούς
πρωταγωνιστές, που μόνο στα λόγια
είναι τέτοιοι όπως φαίνεται.

* * * * *

Αφού έκλεισε, ας καθαρίσει
Μάλλον αιθεροβατούμε αλλά αφού ο

ίδιος ο ΠτΔ μίλησε για σταύλο του Αυγεία καλό θα ήταν να επιχειρηθεί να
καθαριστεί. Συνάντηση με τις αρχές
και τους παράγοντες του ποδοσφαίρου, σχημάτισε εικόνα αν τυχόν και
δεν ήξερε για το τι επικρατεί και καλείται να πάρει αποφάσεις. Να σεβαστεί
το αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου βέβαια, αλλά όπου προκύπτουν ζητήματα
που άπτονται της δικαιοσύνης να τα
τρέξει. Μόνο έτσι το καταταλαιπωρημένο κυπριακό ποδόσφαιρο θα μπορεί
να ελπίζει. Γιατί αν περιμένουμε από
τους παράγοντες να το κάνουν μόνοι
τους θα γεράσουμε περιμένοντας.

ΑΠΟΨΕΙΣ

Ουφ! Ευτυχώς
Ανακούφιση να το πω, λύτρωση, απόδραση
… ό,τι και να είναι, η απόφαση να διακοπεί
το πρωτάθλημα καραμελωμένη με την
αύξηση από 12 σε 14 ομάδες, είναι μεν
άδικη και κατά του ποδοσφαίρου, αλλά
εμείς ξαποστάσαμε. Και ξαποστάσαμε
ακριβώς γιατί τον τελευταίο ενάμιση μήνα
Του
όπου και διακυβευόταν η τύχη του πρωΧΡΙΣΤΟΥ
ταθλήματος, αποφασίσαμε, μάλλον βλαΖΑΒΟΥ
κωδώς, να φορέσουμε τη δημοσιογραφική
στολή και να κινηθούμε ανάλογα. Τι το θέλαμε, αφού δεν
είναι οι συνθήκες τέτοιες που να ευνοούν το επάγγελμα.
Ποια αντικειμενικότητα και ποιος επαγγελματισμός;
Σ’ ένα χώρο που άπαντες κινούνται με βάση το προσωπικό,
επιχειρηματικό ή οπαδικό συμφέρον τους, το να επιλέξεις
να παραμείνεις αποστασιοποιημένος διατηρώντας τις
γραμμές που σου επιτρέπει το επάγγελμα, είναι ό,τι πιο
αποκαρδιωτικό μπορεί να σου συμβεί. Και εξηγούμαι.
Να γράψεις ή ν’ αναφέρεις ότι ο Χ παράγοντας αποδείχθηκε
ανεπαρκής κατά τη διάρκεια της κρίσης, θα σε πλακώσουν
στα τηλέφωνα, ζητώντας τάχατες εξηγήσεις για το αυτονόητο. Να εκθειάσεις τον Ψ παράγοντα γιατί όντως
κινήθηκε με ειλικρίνεια και αποφασιστικότητα, ξανά
μανά τα τηλέφωνα για να ζητήσουν εξηγήσεις μήπως τα
παίρνεις απ’ αυτόν.
Να τοποθετηθείς ευθαρσώς για τη στάση που διατήρησε
η Α ομάδα ή η Β, θα ακούσει η μάνα το παιδί και το παιδί
τη μάνα. Να δώσεις μάχη για το επάγγελμά σου και για
την επιβίωση όλων μας στο χώρο, η αλληλεγγύη είναι
τόση, όσο ο ήλιος στον Βόρειο Πόλο. Να σταθείς απέναντι
στην εξουσία και να την κατακρίνεις, θα πάρεις απαντήσεις
από άλλο «συναδελφικό» μέσο, εξαρτημένο από τον
έρωτά του μ’ αυτήν, κινούμενο απόλυτα στις γραμμές
που του επιβάλλει. Να επισημάνεις και ν’ αναδείξεις τα
κακώς έχοντα και ποια πορεία πρέπει να ακολουθήσουμε
για να γίνει το ποδόσφαιρο πιο ελκυστικό, αφού οι ίδιοι
που το ελέγχουν δεν τους καίγεται καρφί παρά μόνο πώς
θα επιβιώσουν και πάει λέγοντας.
Και αν σ’ όλα ανατρέξεις να βρεις δύναμη από τον
κόσμο, τον απλό οπαδό, αναγνώστη θα κτυπήσεις τα
μούτρα σου πάνω στον κομματικό - οπαδικό φανατισμό
που χαρακτηρίζει τους περισσοτέρους. Είναι και άλλα
πολλά. Αυτό που πλέον έχει σημασία είναι ότι επιτέλους
τελείωσε. Μέχρι την επόμενη φορά…

Στην ιστορία
θα μείνει...
Σέβομαι απόλυτα την άποψη των ειδικών
– επιδημιολόγων και καμία πρόθεση αμφισβήτησης της ετυμηγορίας τους, στο
καθοριστικό όπως αποδείχθηκε θέμα της
διαδικασίας αντιμετώπισης και χειρισμού
ενδεχόμενου κρούσματος κορωνοϊού στο
κυπριακό ποδόσφαιρο και γενικότερα
Του
στην άρνηση διαφοροποίησης δεδομένων
ΓΙΩΡΓΟΥ
σε σχέση με πρωτόκολλα και μέτρα. Θα
ΛΟΓΙΔΗ
μπορούσε, ωστόσο και πέραν του… τσιμεντένιου όχι, να αξιολογούνταν κάποιοι τρόποι, μια διαφορετική διαδικασία, σε δοκιμαστική έστω βάση και
πάντα με τη συνεχή αξιολόγηση των επιδημιολόγων και
από τη στιγμή που μεσολαβούσε άλλος ένας περίπου
μήνας, από μια ενδεχόμενη επανέναρξη του πρωταθλήματος.
Αν κάποιος δηλώσει έκπληκτος, από την απόφαση για
οριστική διακοπή, μάλλον σε άλλη χώρα πρέπει να ζούσε
το τελευταίο χρονικό διάστημα. Η κατάσταση με την
πανδημία, έθετε από την αρχή σε κίνδυνο την ολοκλήρωση
του πρωταθλήματος, ήταν ξεκάθαρο όμως, από τις πρώτες
μέρες και πριν ακόμη διαφανεί το μέγεθος του προβλήματος
πως η πανδημία και το σενάριο της διακοπής, βόλευε
τους περισσότερους. Ακόμη και αυτοί που συμφωνούν
με την απόφαση αυτή, λογικά δεν μπορούν με επιχειρήματα
να πείσουν, πως όσοι φανατικά, φανερά ή σιωπηλά τάχθηκαν υπέρ της διακοπής, έβαλαν μπροστά και πάνω απ’
όλα την υγεία των ανθρώπων του ποδοσφαίρου.
Η 15η Μαΐου καταγράφηκε ως (μαύρη) ημερομηνία –
ορόσημο για το κυπριακό ποδόσφαιρο και δυστυχώς το
μαύρο χρώμα δεν έχει να κάνει μόνο με τον κορωνοϊό,
παρά την αδιαμφισβήτητη ζημιά που η πανδημία προκάλεσε. Στην ιστορία θα μείνει, η φετινή αγωνιστική περίοδος και το πρώτο πρωτάθλημα το οποίο με απόφαση
της διοργανώτριας αρχής δεν ολοκληρώνεται, μετά την
τουρκοανταρσία και τη διακοπή του πρωταθλήματος το
Δεκέμβριο του 1963.
Στην ιστορία όμως και πολύ περισσότερο στη συνείδηση
του κύπριου φίλαθλου, θα μείνει και ο χειρισμός της όλης
υπόθεσης, ο οποίος για άλλη μια φορά φανέρωσε πως
το σωματειακό ή και προσωπικό συμφέρον των ανθρώπων
– παραγόντων του κυπριακού ποδοσφαίρου, είναι αυτό
που καθορίζει τις σημαντικές αποφάσεις και όχι το γενικότερο καλό του χώρου.
Πιο απλά, σε μια εποχή έντονης αμφισβήτησης, προκατάληψης και κυρίως έλλειψης εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας
του κύπριου φίλαθλου για ποδόσφαιρο της χώρας του, οι
ηγέτες του κυπριακού ποδοσφαίρου, κάθε άλλο παρά έπεισαν… Και η ζημιά αυτή, είναι πολύ μεγαλύτερη από οποιοδήποτε άλλο κόστος, αγωνιστικό ή οικονομικό, το οποίο
αφήνει πίσω του το πρωτάθλημα του κορωνοϊού…

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΜΑΪΟΥ 2020

Μεταβολές εβδομάδας
X.A.K.
-4,65%

X.A.
-1,78%

Dow Jones

Nasdaq

Nikkei

Dax

FTSE 100

-2,67%

-1,57%

-0,67%

-3,92%

-1,92%

ΔΙΕΘΝΗ
Βαθιά ύφεση
έως και 14%
αναμένουν φέτος
στη Βρετανία
Σελ. 10

Πετρέλαιο

€/$

12,81%

-0,32%

Σε αναζήτηση ρευστού οι επιχειρήσεις

ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑΙ
ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΟ

Θεωρούν αναγκαία την ψήφιση του νομοσχεδίου για κρατικές εγγυήσεις και βλέπουν αύξηση της ανεργίας
Σημάδια έλλειψης ρευστότητας
φαίνεται να παρουσιάζει ο τομέας
των επιχειρήσεων, μετά τη σταδιακή άρση του «lockdown». Και
ενώ ορισμένοι δηλώνουν ότι μέχρι
στιγμής υπάρχει κάποια ρευστότητα στην αγορά και η κατάσταση

είναι διαχειρίσιμη, αρκετοί άλλοι
τονίζουν ότι βρίσκεται σε οριακά
επίπεδα και απειλεί άμεσα την
επιβίωσή τους. Ολοι πάντως έχουν
το βλέμμα στραμμένο στη Βουλή
και υπογραμμίζουν ότι είναι απαραίτητη η ψήφιση του νομοσχε-

δίου που θα τους επιτρέψει να
πάρουν δάνεια από τις τράπεζες
με βασικό εγγυητή το κράτος.
Ταυτόχρονα, προειδοποιούν ότι
ενδεχόμενη επιδείνωση της κατάστασης με τη ρευστότητα θα
οδηγήσει σε αύξηση της ανεργίας.

Μάλιστα, κάποιοι επιχειρηματίες
ανέφεραν στην «Κ» ότι η ανεργία
θα φτάσει ξανά στα επίπεδα της
κρίσης του 2013, δηλαδή στο
16% και με την οικονομία να ανακάμπτει στα μέσα του 2021 και
όχι νωρίτερα. Από την πλευρά

Μακριά από φορολογικούς παραδείσους έμειναν οι Κροίσοι
Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας
ΤΗΛ: 22 056 300. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

τους, μερικές μόνο τράπεζες, αντιλαμβανόμενες τη σοβαρότητα
της κατάστασης, προσπερνούν
τα «γραφειοκρατικά τους γρανάζια» δίνοντας δάνεια για εκπλήρωση των υφιστάμενων υποχρεώσεών τους. Σελ. 3

Κίνδυνο
για αύξηση
των ΜΕΔ
βλέπει ο SSM
Προειδοποίηση Αντρέα Ενρια
Σαφή προειδοποίηση για το ενδεχόμενο αύξησης των κόκκινων
δανείων έδωσε ο Πρόεδρος του
SSM, Αντρέα Ένρια. Τόνισε ότι ο
πιστωτικός κίνδυνος είναι ένας
από τους σημαντικούς σε μια ύφεση, άρα είναι ορατή η δημιουργία
νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά το τέλος του δευτέρου ή
τρίτου τριμήνου του έτους. Σελ. 5

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΥΝΕΠΕΙΣ

Κεφάλαια κίνησης σε
ελληνικές επιχειρήσεις
Επιχειρήσεις, χρηματοοικονομικά υγιείς,

θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν δάνεια
με κρατικές εγγυήσεις στην Ελλάδα. Οι χορηγήσεις θα αφορούν νέα δάνεια, καθώς η
αναχρηματοδότηση υφιστάμενων απαγορεύεται. Θα χορηγούνται με ευνοϊκούς
όρους και μειωμένες εξασφαλίσεις. Σελ. 8

Παράπονα
παραγωγών
για αλλαγές
στις λαϊκές

ΕΛΛΑΔΑ

Ξένοι ψάχνουν ακίνητα
για καταφύγιο από τον ιό

Συμμορφώνονται με τα μέτρα

Ετοιμη εμφανίζεται η Ελλάδα να κεφαλαι-

οποιήσει τα οφέλη που έχει εισπράξει διεθνώς από την επιτυχημένη διαχείριση της
πανδημίας. Αυτό προκύπτει και από την πορεία της ζήτησης από το εξωτερικό για την
αγορά ακινήτων, καθώς κινείται και έντονα
ανοδικά σε σχέση με το 2019. Σελ. 12

Απόδοση δεκαετών
ομολόγων
Απόδοση

Εβδομαδιαία
αλλαγή

Κύπρος

1,79%

-0,20%

Γερμανία

-0,55%

0,00%

Γαλλία

-0,05%

-0,08%

Ιταλία

1,81%

-0,10%

Ισπανία

0,74%

-0,06%

Ιρλανδία

0,07%

0,00%

Ελλάδα

2,13%

-0,05%

0,20%

-0,03%

Ην. Βασίλειο

Βαθμολογία
από οίκους αξιολόγησης
Οίκος
Αξιολόγησης

Μακροπρόθεσμο
Χρέος

Βραχυπρόθεσμο
Χρέος

DBRS
Fitch
Moody’s
S&P

ΒBB (low)
BΒΒBa2
BBΒ-

R-2 (middle)
F3
NP
Α-3

Περισσότερα θα πληρώσουν, όπως φαίνεται, οι πάμπλουτοι, που συνήθως άλλαζαν τόπο διαμονής για να γλιτώσουν φόρους. Ο λόγος είναι η
πανδημία και η σχεδόν παγκόσμια συνθήκη καραντίνας που επέβαλε, περιορίζοντας τις μετακινήσεις, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το
Bloomberg. Αλλά αυτή η αδυναμία μετακίνησης και οι συνέπειές της αφορούν και λιγότερο εύπορους ανθρώπους, που απλώς εγκλωβίστηκαν σε
μια ξένη χώρα. Σελ. 11

Παράπονα εκφράζουν παραγωγοί
από τις αλλαγές στις λαϊκές αγορές
λόγω των μέτρων για τον κορωνοϊό. Διαμαρτύρονται κυρίως για
την αλλαγή των θέσεων και την
έλλειψη στεγάστρων. Παρά ταύτα
αναγκάζονται να προσαρμοστούν
στη νέα πραγματικότητα. Τηρούν
αυστηρά τα μέτρα και περνούν
με επιτυχία τους ελέγχους. Σελ. 4

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

Αυστηρότερη καραντίνα, βαθύτερη ύφεση
Η πανδημία του κορωνοϊού δεν
γνωρίζει σύνορα, αλλά η βλάβη
την οποία προκαλεί διαφοροποιείται. Χρησιμοποιώντας τα καθημερινά δεδομένα του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, υπολογίζουμε κατά μέσον όρο τους περιορισμούς που επέβαλαν οι μεγαλύτερες χώρες στον προηγμένο
κόσμο για την καταπολέμηση
της πανδημίας.
Βάσει αυτών φαίνεται ότι όσες
χώρες επέβαλαν κατά μέσον όρο
αυστηρότερες απαγορεύσεις το
πρώτο τρίμηνο, όπως η Γαλλία
και η Ιταλία, είχαν σοβαρότερη
κάμψη στο ΑΕΠ από όση οι ΗΠΑ,
η Βρετανία και η Γερμανία, που
είτε άργησαν στην εφαρμογή της
καραντίνας είτε αυτή δεν ήταν

τόσο σκληρή, είτε και τα δύο
μαζί. Η εξάπλωση του ιού έχει
επιβραδυνθεί στην ηπειρωτική
Ευρώπη και μάλιστα περισσότερο
από όσο στη Βρετανία και στις
ΗΠΑ. Για να μπορέσουμε να υπολογίσουμε έναν μέσο όρο περιορισμών εντός του δευτέρου τριμήνου, υποθέσαμε ότι κάθε χώρα
σταδιακά έως και τα τέλη Ιουνίου
θα έχει αποσύρει τους μισούς
από τους υφιστάμενους. Στον
ανεπτυγμένο κόσμο το ΑΕΠ θα
υποχωρήσει δραστικότατα το
διάστημα Απριλίου - Ιουνίου,
τόσο όσο ποτέ πριν σε ειρηνικές
περιόδους.
Σε μεγάλο βαθμό το βάθος της
ύφεσης στο β΄ τρίμηνο θα ανταποκρίνεται χονδρικά στην αυ-

στηρότητα των περιορισμών,
που θα παραμείνουν εν ισχύι.
Και ενόσω οι καραντίνες θα
αίρονται σταδιακά τους προσεχείς
μήνες, ορισμένες απαγορεύσεις
στις διεθνείς μετακινήσεις και
στις μεγάλες δημόσιες εκδηλώσεις ίσως να πρέπει να παραμείνουν και το 2021.
Οι δε κανόνες των κοινωνικών
αποστάσεων θα επηρεάσουν και
ορισμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Παρ’ όλα ταύτα,
στις περισσότερες περιπτώσεις
η προσφορά μπορεί επανέλθει
εντός των προσεχών μηνών, αλλά, δυστυχώς, η ζήτηση είναι πιθανόν να υστερήσει. Οι καταναλωτές, φοβισμένοι από την εμπειρία της πανδημίας, δεν θα

είναι πρόθυμοι να ξοδέψουν για
ένα διάστημα, ενώ και οι εταιρείες
θα επενδύουν λιγότερα από άλλοτε.
Τα στοιχεία από την Κίνα δείχνουν ότι σε ετήσια βάση υπήρξε
αύξηση στη βιομηχανική παραγωγή 3,9% τον Απρίλιο, αλλά πτώση κατά 7,5% στις λιανικές πωλήσεις, και αυτό είναι το μοντέλο
το οποίο αναμένουμε και στον
ανεπτυγμένο κόσμο.
Παρά κάποιες αρχικές ευνοϊκές
εξελίξεις στην παραγωγή, οι οποίες θα παρατηρηθούν στους βαρύτερα πληγέντες κλάδους, αφότου ενεργοποιηθεί ξανά η προσφορά, θα χρειασθεί περίπου δύο
χρόνια το ΑΕΠ από τη δραστική
πτώση του δευτέρου τριμήνου
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COVID-19 Impact & the day after: Restart & beyond
20 May 2020 at 17:00
Please follow the link to register: www.pwc.com.cy/restart-and-beyond

να ανέλθει στα προ πανδημίας
επίπεδα στα τέλη του 2019. Πάντως, εν κατακλείδι, υπάρχει ένας
κίνδυνος. Ενώ στη Βρετανία αίρονται μόνον πολύ προσεκτικά
οι περιορισμοί, στις ΗΠΑ έχουν
ήδη χαλαρώσει, αν και δεν έχουν
ακόμα σταθεροποιηθεί τα κρούσματα, όπως στην ηπειρωτική
Ευρώπη. Εάν επιστρέψει με ένα
άσχημο δεύτερο κύμα ο ιός, τότε
η εκ νέου επιβολή καραντίνας
θα έχει πολύ σοβαρό αντίκτυπο
στις οικονομικές προοπτικές και
στις διεθνείς κεφαλαιαγορές –
αλλά δεν νομίζουμε πως θα γίνει
κάτι τέτοιο.

* Ο κ. Holger Schmieding είναι οικονομολόγος της Berenberg Bank.
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Η αδυναμία των τραπεζών
να διαχειριστούν την κρίση
Με νότα χαριτωμένης επιπολαιότητας, ανερχόμενο στέλεχος ελληνικής
τράπεζας, ανακοίνωνε σε τηλεδιάσκεψη το επίτευγμα ότι «τις τρεις
πρώτες εβδομάδες του Μαρτίου,
στην αρχή των περιοριστικών μέτρων», εκταμίευσε δάνεια ύψους
270 εκατ. ευρώ «σε ενεργειακές εταιρείες», εννοώντας κυρίως εταιρείες
που πωλούν ηλεκτρικό ρεύμα.
Θεωρητικά, δηλώνει ευχαριστημένος επειδή κάλυψε ανάγκες ρευστότητας εταιρειών που αγοράζουν
«χονδρικώς» ηλεκτρικό ρεύμα και
το πωλούν στην λιανική, καθώς οι
εισπράξεις τους μειώθηκαν δραματικά. Ωραιότατα. Τώρα να προχωρήσει στην ίδια απόφαση και
για χιλιάδες άλλους πελάτες της
τράπεζας που αγοράζουν χονδρικώς
ρούχα ή παπούτσια ή έπιπλα αλλά
έχουν μηδενικές εισπράξεις και







Τα πράγματα είναι μάλλον πιο πολύπλοκα από
την εύκολη επικοινωνιακή διαχείριση.
μεγάλες ανάγκες. Τα πράγματα
είναι μάλλον πιο πολύπλοκα από
την εύκολη επικοινωνιακή διαχείριση. Τόσο δύσκολα, που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανακοίνωσε ότι εξετάζει την προληπτική καθιέρωση bad bank ώστε
να απορροφήσει μη εξυπηρετούμενα δάνεια πριν εμφανιστούν και
μολύνουν τους ισολογισμούς των
τραπεζών. Κι αυτό παρότι τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια των ευρωπαϊκών τραπεζών έχουν περιοριστεί σε 2,7% των χορηγήσεων.
Οι ελληνικές τράπεζες, πάντως,
είναι μακριά από την επίδοση αυτή,
καθώς τα παλιά μη εξυπηρετούμενα
δάνεια είναι περισσότερα από 67
δισ. ευρώ, το 35% των δανείων που
έχουν χορηγήσει. Αυτό το δυσεπίλυτο πρόβλημα οδηγεί στο κλασικό
ερώτημα: Ποιες εταιρείες πρέπει
να πάρουν δάνεια;
Συνήθως οι τράπεζες προτιμούν
να χρηματοδοτήσουν αυτές που
δεν χρειάζονται δάνεια, καθώς
έχουν υψηλή πιστοληπτική ικανότητα, δυνατό ταμείο με διαθέσιμα
και ισχυρό ισολογισμό. Αντίθετα,
οι εταιρείες που χρειάζονται χρηματοδότηση είναι εκείνες που δεν
πληρούν τα κριτήρια των τραπεζών.
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Ζητείται λογική
Έκκληση προς την αντιπολίτευση να «λογικευ-

Η ΕΚΤ προσπαθεί να επιλύσει
ενδεχόμενο μελλοντικό πρόβλημα,
αλλά οι ελληνικές τράπεζες είναι
δέσμιες του παρελθόντος, το οποίο
παρά τις ενέσεις κρατικών κεφαλαίων δεν έχουν ξεπεράσει. Και
τώρα η κρίση σκεπάζει ένα δυσάρεστο ηθικό δίλημμα: Το κράτος
πρέπει να στηρίξει εταιρείες που
έχουν πρόβλημα προκαλώντας αθέμιτο ανταγωνισμό έναντι άλλων
που φρόντισαν να είναι υγιείς και
δεν «δικαιούνται» κρατική βοήθεια;
Ακόμα κι αν ξεπεράσουμε την
ηθική και περιοριστούμε στην αριθμητική, το πρόβλημα μοιάζει αξεπέραστο. Οι ελληνικές τράπεζες
δεν διαθέτουν κεφάλαια για να αυξήσουν τη δανειοδότηση εταιρειών
σε περίοδο ύφεσης, οπότε τουλάχιστον 15-20% των νέων δανείων
εξελίσσονται σε μη εξυπηρετούμενα. Ακόμα κι αν ήθελαν, δεν μπορούν.
Η Ελλάδα δεν έχει ούτε τη δυνατότητα να κρατικοποιήσει μη
εξυπηρετούμενα τραπεζικά δάνεια,
λύση που επιλέγουν άλλες χώρες,
καθώς το δημόσιο χρέος είναι ήδη
υψηλό.
Κι όμως, η ουσιαστική απάντηση
στα ερωτήματα ήρθε από απροσδόκητη κατεύθυνση. Ο πρόεδρος
του ΣΕΒ Θ. Φέσσας δηλώνει ότι
«υπάρχουν επιχειρήσεις που μπορούν, οφείλουν και πρέπει να επενδύσουν». «Είναι καλύτερο, να έχουμε μικρότερα κέρδη, παρά να ωφεληθούμε προσωρινά και να χάσουμε
την προοπτική», προσέθεσε απορρίπτοντας το κοντόφθαλμο κυνήγι
του καλύτερου τρίμηνου.
Αυτή η μακρο-οπτική μπορεί να
σώσει την οικονομία, την απασχόληση, το μέλλον. Να χρηματοδοτηθούν εταιρείες που είναι βιώσιμες
και κυρίως επιχειρήσεις που επενδύουν, είτε αγοράζοντας αδύναμες
εταιρείες είτε δημιουργώντας νέες
δραστηριότητες.
Η τραπεζική χρηματοδότηση
δεν μπορεί να καλύψει όλα τα αιτήματα, ούτε με κρατική εγγύηση
που δίνεται για το 40% των δανείων
και φυσικά δεν επαρκεί για να καλύψει την αγορά.
Σωστά, οι ανάγκες διαβίωσης
του πληθυσμού αντιμετωπίζονται
με την άμεση διανομή επιδομάτων,
αλλά η αποτελεσματική επανεκκίνηση της οικονομίας μπορεί να
επιτευχθεί με επιλογές μακράς προοπτικής. Με δραστηριότητες που
θα συνεχίσουν να υπάρχουν.

τεί» απηύθυνε ο ΥΠΟΙΚ σχολιάζοντας την κατάσταση που δημιουργείται σε σχέση με το νομοσχέδιο για τις κρατικές εγγυήσεις δανείων
προς επιχειρήσεις. Το υπό διαμόρφωση νομοσχέδιο βρίσκεται στην επικαιρότητα και συζητείται για σχεδόν δυο μήνες, με αποτέλεσμα
να προκαλείται ένταση και δυσφορία μεταξύ
οικονομικών κύκλων.

••••
Γερμανική αλληλεγγύη
Η ταξιδιωτική οδηγία που έχει εκδώσει η

Γερμανία για όλους τους προορισμούς, αναμένεται πως θα αρθεί πρώτα για τους ευρωπαϊκούς προορισμούς σε ένδειξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Σύμφωνα με τον Γερμανό
ΥΠΕΞ «η ελευθερία στο ταξίδι, βρίσκεται στα
θεμέλια του ευρωπαϊκού εγχειρήματος». Η
οδηγία που βρίσκεται σε ισχύ μέχρι τα μέσα
Ιουνίου θα επαναξιολογηθεί για κάποιους ευρωπαϊκούς προορισμούς, αναλόγως των
υγειονομικών δεδομένων και εφόσον η θετική εξέλιξη των κρουσμάτων σε κάποιες χώρες θα συνεχίσει να ισχύει. Αυτή η εξέλιξη
έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κύπρο
μιας και υπάρχουν καλές πιθανότητες να
μπορέσει να υποδεχθεί κάποιους Γερμανούς
τουρίστες αυτό το καλοκαίρι, αν η εξέλιξη της
πορείας των κρουσμάτων συνεχίσει να διατηρείται σε πτωτική τροχιά.

••••
Επιπλέον ρευστότητα
€170εκ.

Προληπτικά μέτρα για την παρεμπόδιση δημιουργίας νέων ΜΕΧ λαμβάνουν οι τράπεζες

ρεσίες, θα επηρεαστούν σημαντικά εφόσον
είναι μεγάλη η πιθανότητα να επιλέξουν οι
φετινοί επισκέπτες στη χώρα μας την όσο το
δυνατόν μεγαλύτερη παραμονή τους στο ξενοδοχείο, προκειμένου να μειώσουν στο ελάχιστο τις επαφές τους. Όλοι οι τουριστικοί φο-

Σε €7,5 δισ. ανέρχεται ο συνολικός δανεισμός

που έχει ενταχθεί στο σχέδιο αναστολής δόσεων σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής
Τράπεζας της Κύπρου. Από αυτό το ποσό, το
60% αντιστοιχεί σε επιχειρηματικά δάνεια
ενώ το υπόλοιπο 40% σε δάνεια των νοικοκυριών. Τα επηρεαζόμενα δάνεια σε αριθμό
ανέρχονται σε περίπου 27.000 λογαριασμούς
με το μέσο υπόλοιπο δανείου να υπολογίζεται
στις €275.000. Όπως ήταν αναμενόμενο, τη
μερίδα του λέοντος έχει ο κλάδος των ξενοδοχείων και της εστίασης, ο οποίος αντιστοιχεί
σχεδόν στο ένα πέμπτο του συνόλου. Σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις του ΔΗΚΤΗ, το
μέτρο της αναστολής δόσεων από μόνο του
ενίσχυσε τη ρευστότητά των επιχειρήσεων και
των νοικοκυριών με ένα ποσό της τάξης των
€170 εκ. χωρίς να υπολογίζονται οι δόσεις κεφαλαίου.

••••
Χαμηλές προσδοκίες
Σύμφωνα με τον υφυπουργό Τουρισμού, θα

πρέπει να αναμένουμε πως θα καταγράψουμε ποσοστό της τάξης του 30% των εσόδων
του 2019 τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο.
Ίδιες εκτιμήσεις φαίνεται να γίνονται και από
τους επαγγελματίες της αγοράς. Εκτιμάται,
επίσης, ότι οι παράπλευρες τουριστικές υπη-

H ΛEΞH

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Αποπληθωρισμός και
Αντιπληθωρισμός
Αποπληθωρισμός καλεί-

ται η συνεχής και αισθητή μείωση του γενικού
επιπέδου τιμών σε μια οικονομία, η οποία συνεπάγεται την αισθητή και
συστηματική αύξηση της
αγοραστικής αξίας / αγοραστικής δύναμης του χρήματος. Η διαφορά του από
τον αντιπληθωρισμό έγκειται στο ότι
στον αντιπληθωρισμό έχουμε μεν μείωση του πληθωρισμού αλλά χωρίς να
συνεπάγεται αρνητικό πρόσημο, όπως
ισχύει στον αποπληθωρισμό. Δηλαδή,
στον αντιπληθωρισμό παρουσιάζεται
(σταδιακή) επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των τιμών.

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

ρείς συμφωνούν δίχως άλλο ότι η σημαντικότερη παράμετρος για την προσέλκυση τουριστών κατά τη φετινή περίοδο είναι η διατήρηση του αριθμού των κρουσμάτων σε πολύ χαμηλά επίπεδα καθόλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

••••
Παρέμβαση μαμούθ
Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού ο Αμερικανός

κεντρικός τραπεζίτης κάλεσε την κυβέρνηση
να παρέμβει με μεγαλύτερη δημοσιονομική
ένεση, αν είναι να «αποφευχθεί μια μακροχρόνια ζημιά στην οικονομία και να διασφαλιστεί μια ισχυρή ανάκαμψη». Μέχρι στιγμής, η
κυβέρνηση έχει παρέμβει μέσω ενός πακέτου
ύψους 3 τρισ. δολαρίων ενώ μόλις προχθές η
Βουλή ενέκρινε ένα επιπλέον πακέτο στήριξης ύψους επίσης 3 τρισ. δολαρίων. Σύμφωνα
με τον Jerome Powell, το 40% των Αμερικανών που αμείβονται με λιγότερα από 40.000
δολάρια ετησίως και προσλήφθηκαν τον Φεβρουάριο, έχασαν τη δουλειά τους τον επόμενο μήνα. από την αρχή της κρίσης η αμερικανική οικονομία «μετρά» 36εκ. λιγότερες θέσεις
εργασίας.

••••
Κοινωνικό αγαθό
«Κοινωνικό αγαθό» χαρακτήρισε το πολύ-

αναμενόμενο εμβόλιο ενάντια στον κορωνοϊό
ο Γάλλος πρόεδρος, ως αντίδραση στην είδηση
ότι η γαλλική Sanofi προτίθεται να διαθέσει
κατά προτεραιότητα στις ΗΠΑ το εμβόλιο μόλις
θα το έχει διαθέσιμο.

Δημιουργικές λύσεις
για τη μετά COVID-19 εποχή

ΝΤΕΝΒΕΡ, Κολοράντο. Την προσοχή
του κοινού εφιστούν οι ομοσπονδιακές αρχές των ΗΠΑ για την εμφάνιση γιγάντιας σφήκας, η οποία
επιτίθεται σε μελίσσια, αποκεφαλίζοντας χιλιάδες μέλισσες. Το τσίμπημα του μεγαλόσωμου εντόμου
προκαλεί αφόρητο πόνο σε ανθρώπους που το έχουν υποστεί. «Η ασιατική γιγάντια σφήκα έχει χαρακτηρισθεί το πιο δηλητηριώδες και επίφοβο έντομο στον κόσμο. Εχει την
ικανότητα να τρομάζει ακόμη και
άλλες σφήκες», λέει ο Τίμοθι Λόρενς,
εντομολόγος του Πανεπιστημίου
της Ουάσιγκτον στις ΒΔ ΗΠΑ. Ασιατικές γιγάντιες σφήκες, που προήλθαν από τη Νότια Κορέα, εντοπίσθηκαν για πρώτη φορά πέρυσι στο
Βανκούβερ του Καναδά. Κάτοικοι
της κωμόπολης Μπλέιν στην αμερικανική πολιτεία της Ουάσιγκτον
διαπίστωσαν φέτος την ύπαρξη παρόμοιων εντόμων στην περιοχή
τους. Οι νέες σφήκες αποδείχθηκε
ότι ανήκαν σε συγγενικό είδος, με
προέλευση από την Ιαπωνία. Η εισβολή της γιγάντιας σφήκας μπορεί
να αποδειχθεί μοιραία για τους μελισσουργούς, οι οποίοι μεταφέρουν
αυτή την εποχή τα μελίσσια τους
στις πολιτείες των ΒΔ ΗΠΑ για να
εκμεταλλευθούν την ανθοφορία στις
κερασιές, στα βατόμουρα και στις
μηλιές. «Επαγγελματίες μελισσουργοί
έχουν 300 με 400 μελίσσια στην περιοχή. Θα αποφεύγουν εφεξής την

Ο,τι μπορούν κάνουν για να προσαρμοστούν στον καιρό της πανδημίας οι επιχειρηματίες κάθε κλάδου. Ανάμεσά τους και όσοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της
εστίασης, οι οποίοι, άλλωστε, αντιμετωπίζουν δυσεπίλυτα προβλήματα κατά την επανεκκίνηση της
δραστηριότητάς τους.
Στην Σουηδία, παρότι δεν εφαρμόσθηκαν περιοριστικά μέτρα, ένα
δημιουργικό πρότυπο για τα εστιατόρια του μέλλοντος είναι το «Bord
for En» («Τραπέζι για Εναν»), ένα
εστιατόριο χωρίς σερβιτόρους,
όπου το φαγητό παρουσιάζεται σε
ένα όμορφο καλάθι το οποίο μεταφέρεται ανέπαφα από την κουζίνα, με τη βοήθεια ενός συστήματος τροχαλιών. Αποφεύγοντας
κάθε ανθρώπινη επαφή, ο πελάτης
οδηγείται στο τραπέζι του, σε ένα
λιβάδι, με τη βοήθεια ενός σχοινιού-οδηγού. Οπως εξηγεί ο δημιουργός του, ο σεφ Ράσμους Πέρσον,
το πρώτο καλάθι που φθάνει στον
πελάτη, μόλις καθίσει στη θέση
του, περιέχει ένα ποτό. Η ιδέα γεννήθηκε στον ίδιο και τη σύντροφό
του, Λίντα Κάρλσον, όταν, κατά
την επίσκεψη των γονέων της, τον
Μάρτιο, αναγκάστηκαν να στρώσουν το τραπέζι στην ύπαιθρο και
να τους σερβίρουν από το παράθυρο της κουζίνας. Τώρα, η ιδέα
αποδεικνύεται εξαιρετικά δημοφιλής, καθώς το «Bord for En» είναι

Η ασιατική γιγάντια σφήκα, μήκους

45 χιλιοστών, έχει μεγάλα μάτια και
το κεφάλι της έχει πορτοκαλί χρώμα.
πολιτεία μας αν επιβεβαιωθεί η εισβολή της γιγάντιας σφήκας», λέει
στέλεχος των τοπικών υπηρεσιών
γεωργίας. Στην Ευρώπη, η ασιατική
σφήκα (vespa velutina) συγγενής
της γιγάντιας ασιατικής σφήκας (vespa mandarinia), έχει προκαλέσει
ζημίες αξίας εκατομμυρίων ευρώ σε
σοδειές, μετά την εμφάνισή της στη
Γαλλία στις αρχές της δεκαετίας του
2000, εμποδίζοντας τη γονιμοποίηση
και αναπαραγωγή πολλών ειδών ανθέων. Η ασιατική γιγάντια σφήκα
έχει μήκος 45 χιλιοστών, ενώ το κεφάλι της έχει πορτοκαλί χρώμα και
μεγάλα μάτια. «Μοιάζουν σαν να
βγήκαν από τις σελίδες κόμικ τρόμου», λέει η Σούζαν Κόουμπι, εντομολόγος του Πανεπιστημίου της Πολιτείας της Ουάσιγκτον. Το τσίμπημα
της ασιατικής σφήκας χαρακτηρί-

στηκε από «θύματά» της μαρτυρικό,
ενώ τα επιθετικά αυτά έντομα έχουν
την ικανότητα να τσιμπήσουν πολλές φορές το θύμα τους. Το κεντρί
τους, μήκους έξι χιλιοστών, είναι
ικανό να περάσει μέσα από τις προστατευτικές στολές των μελισσοκόμων. Οι σφήκες αυτές γίνονται
επιθετικές, εάν απειληθούν οι υπόγειες φωλιές τους ή η πηγή τροφής
τους. Το δηλητήριό τους, επτά φορές
ισχυρότερο από αυτό της μέλισσας,
μπορεί να προκαλέσει αναφυλαξία
ή ακόμη και τον θάνατο σε άτομα
που δεν είναι αλλεργικά, εάν υποστούν πολλά τσιμπήματα.
Στο τέλος του καλοκαιριού, οι
ασιατικές σφήκες εισέρχονται σε
φάση «υπερσυγκέντρωσης πρωτεϊνών» και επιτίθενται σε μελίσσια,
σκοτώνοντας τις ενήλικες μέλισσες
για να φθάσουν στα κουκούλια και
στα νεογνά του μελισσιού. Οι σφήκες
αφήνουν πίσω τους χιλιάδες αποκεφαλισμένες μέλισσες, χάρη στις
επίφοβες δαγκάνες τους. Δέκα τέτοιες
σφήκες είναι ικανές να σκοτώσουν
30.000 μέλισσες σε λίγες μόλις ώρες.
Οι σφήκες ενδέχεται να έφθασαν
στις ΗΠΑ μέσα σε εμπορευματοκιβώτια από την Ασία, αν και ορισμένοι
ειδικοί υποστηρίζουν ότι εισήχθησαν
σκόπιμα ως συστατικό για γιατροσόφι που διαδόθηκε μέσω του Ιντερνετ και χρησιμοποιείται από
αθλητές του μπόντι-μπίλντινγκ.
A.P.

REUTERS

Εισβολή φονικής ασιατικής σφήκας
απειλεί τις αποικίες μελισσών

REUTERS
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Ζευγάρι στη Σουηδία άνοιξε ένα εστιατόριο ασφαλές έναντι του

κορωνοϊού, όπου το φαγητό σερβίρεται σε καλάθι.







Ανέπαφα υπαίθρια
εστιατόρια στη Σουηδία, αποστειρωμένοι
συρμοί και λαμπτήρες
UV στο μετρό της
Νέας Υόρκης.
κλεισμένο για ολόκληρο τον Μάιο,
ενώ μόνο κάποιες θέσεις είναι διαθέσιμες για Ιούνιο και Ιούλιο. Φυσικά, είναι προετοιμασμένο να
δεχθεί πελάτες υπό οποιεσδήποτε
καιρικές συνθήκες. Πέρα από τη
δημιουργικότητα που θα μας επι-

τρέψει να ζούμε καλύτερα στη μετα-κορωνοϊό καθημερινότητα, ειδικοί και αρμόδιοι φορείς χρησιμοποιούν κάθε δυνατό μέσο προκειμένου να καταπολεμήσουν τον
παθογόνο μικροοργανισμό. Ενδεικτική της τάσης, η ανακοίνωση
της Μητροπολιτικής Αρχής Μεταφορών της Νέας Υόρκης, σύμφωνα
με την οποία θα χρησιμοποιηθεί,
σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο
Κολούμπια, υπεριώδης ακτινοβολία
προκειμένου να αποστειρωθούν
ολοκληρωτικά οι συρμοί του μετρό.
Από χθες, στους συρμούς του υπογείου τοποθετήθηκαν λαμπτήρες
UV, με δυνατότητα εξουδετέρωσης
οργανικής ύλης σε ανθρώπους και
ιούς.

ΤΟ ΘΕΜΑ
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Η ρευστότητα ανησυχεί τους επιχειρηματίες
Τι αναφέρουν για τον απαιτούμενο δανεισμό, τις κρατικές εγγυήσεις, την ανεργία και ποιες οι κινήσεις των τραπεζών
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Με τη σταδιακή άρση του «lockdown», άρα και τη σταδιακή επαναλειτουργία των επιχειρήσεων,
αναζητείται ρευστότητα. Μετά το
ολικό κλείσιμο των περισσοτέρων
επιχειρήσεων στη χώρα, εκτός βεβαίως των ταχυφαγείων, υπεραγορών, φούρνων και επιχειρήσεων
που έχουν υπηρεσίες, η αγορά έχει
δείξει σημάδια έλλειψης ρευστότητας, ή έστω να την κρατούν μόνο
συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Οι
επιχειρήσεις έχουν σίγουρα στρέψει
το βλέμμα τους προς τη Βουλή και
το νομοσχέδιο μέσω του οποίου
θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν
δανεισμό με βασικό εγγυητή το
κράτος, αλλά και σε τράπεζες. Από
τη μία οι διεργασίες για να βρεθεί
η χρυσή τομή μεταξύ των κομμάτων και της Κυβέρνησης για την
ψήφιση του νομοσχεδίου συνεχίζονται και από την άλλη μερικές
μόνο τράπεζες, αντιλαμβανόμενες
τη σοβαρότητα της κατάστασης,
προσπερνούν τα «γραφειοκρατικά
τους γρανάζια» και έχουν ήδη δώσει
μερικά δάνεια για εκπλήρωση των
τρεχόντων εξόδων των επιχειρήσεων. Όπως μεταφέρθηκε στην
«Κ», εξετάζουν την κάθε περίπτωση
επιχειρηματία μεμονωμένα και
προχωρούν σε δανεισμό ή όχι με
τη μέθοδο (case by case). Πάντως,
η εικόνα στην αγορά από επιχειρηματίες που είτε προχωρούν σε
δηλώσεις επώνυμα, είτε θέλουν να
κρατήσουν την ανωνυμία τους,
δεν είναι η ίδια. Μερικοί παρουσιάζουν την κατάσταση ως διαχειρίσιμη σε σχέση με τη ρευστότητα
και ότι δεν έχει εκλείψει εντελώς
από την αγορά, ενώ άλλοι επιχειρηματίες που δεν θέλουν να δώσουν επώνυμα τη θέση τους, συμ-

Από τη μία οι διεργασίες για να βρεθεί η χρυσή τομή μεταξύ των κομμάτων και της Κυβέρνησης για την ψήφιση του νο-

μοσχεδίου συνεχίζονται και από την άλλη μερικές μόνο τράπεζες, αντιλαμβανόμενες τη σοβαρότητα της κατάστασης,
προσπερνούν τα «γραφειοκρατικά τους γρανάζια» δίνοντας δάνεια για εκπλήρωση των τρεχόντων εξόδων.
φωνούν με τις θέσεις των εργοδοτών, ΟΕΒ και ΚΕΒΕ. Πως δηλαδή,
η κατάσταση στην κυπριακή οικονομία και στην επιχειρηματική
κοινότητα είναι οριακή, με τις απολύσεις στο άμεσο μέλλον λόγω και
της μη πλήρους λειτουργίας τους,
αλλά λόγω και της έλλειψης ρευστότητας να είναι ένα πολύ πιθανό
σενάριο. Όποια και να είναι η πραγματικότητα στην παρούσα φάση,
είναι σίγουρα μία ρευστή κατάσταση. Διότι, αλλιώς ήταν τα δεδομένα την περίοδο τέλος Μαρτίου
και όλο τον Απρίλιο, αλλιώς από
τις 4 Μάη –που άρχισε η σταδιακή
χαλάρωση των απαγορεύσεων- και
αλλιώς θα είναι από τις 21 του μήνα
που θα εφαρμοστεί η δεύτερη φάση
της χαλάρωσης. Από την άλλη, η








ΟΕΒ και ΚΕΒΕ αναφέρουν ότι η κατάσταση
στην επιχειρηματική
κοινότητα είναι οριακή,
με τις απολύσεις στο
άμεσο μέλλον λόγω της
έλλειψης ρευστότητας
να είναι ένα πιθανό σενάριο.
ψυχολογία των πολιτών παίζει ένα
μεγάλο ρόλο και στη διαμόρφωση
των επιχειρηματικών δεδομένων,
άρα και στη ρευστότητα που υπάρ-

χει στα ταμεία των επιχειρήσεων,
με τα επιδημιολογικά αποτελέσματα
των κρουσμάτων που ανακοινώνονται κάθε μέρα να είναι βαρύνουσας σημασίας. Την τελευταία
εβδομάδα για παράδειγμα, τα αποτελέσματα των κρουσμάτων που
ανακοινώνονται είναι πάρα πολύ
καλά και με το επιχειρείν να κερδίζει
μέρα με τη μέρα. Το ότι όμως πρέπει
να περάσει το νομοσχέδιο των κρατικών εγγυήσεων όλη η επιχειρηματική κοινότητα, είτε αντιμετωπίζει προβλήματα, είτε όχι, το θεωρεί απαραίτητο. Ο υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης
πάντως μέχρι την περασμένη Παρασκευή τόνιζε ότι οι τροπολογίες
των κομμάτων για το εν λόγω νομοσχέδιο είναι ανεφάρμοστες στο

πλαίσιο που έδωσε η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
Ως εκ τούτου, υπάρχει μεγάλη
πιθανότητα η Κυβέρνηση να το
αποσύρει σε περίπτωση που το νομοσχέδιο ψηφιστεί, αλλά να περάσουν και πολλές τροπολογίες. Υπάρχουν αρκετές επιχειρήσεις που
«κάνουν υπομονή» μέχρι να ψηφιστεί ένα νομοσχέδιο που θα τους
δίνει φθηνό δανεισμό για να συνεχίσουν τη λειτουργία τους και
εάν σημάνει έστω και το τέλος μιας
τέτοιας προοπτικής το επιχειρείν
περνά σε «αχαρτογράφητα νερά».
Μιλώντας στην «Κ» ο CEO των
υπεραγορών ΑΛΦΑ ΜΕΓΑ Γιώργος
Θεοδότου, σημείωσε πως στην παρούσα φάση πρόβλημα ρευστότητας πρέπει να αντιμετωπίζουν όλες
οι επιχειρήσεις που δεν έχουν αντικείμενο τα τρόφιμα, συμπληρώνοντας πως αν δεν έχουν, ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν στο επόμενο διάστημα. Όπως είπε, ο λόγος
είναι απλός, ότι υπεραγορές και
φούρνοι δεν σταμάτησαν τη λειτουργία τους και υπήρξε αυξημένη
επισκεψιμότητα σε αυτές τις επιχειρήσεις.

Βλέπουν ανεργία
Είτε μιλάμε για ενίσχυση της
ρευστότητας των επιχειρήσεων,
είτε όχι, υπάρχουν επιχειρηματίες
και δη μεγάλοι παίχτες οι οποίοι
προβλέπουν να αυξάνεται αρκετά
η ανεργία στην Κύπρο στο επόμενο
διάστημα. Μάλιστα, κάποιοι επιχειρηματίες ανέφεραν στην εφημερίδα που όμως δεν θέλησαν να
μιλήσουν επωνύμως, ότι η ανεργία
θα φτάσει ξανά στα επίπεδα της
κρίσης του 2013, δηλαδή στο 16%
και με την οικονομία να ανακάμπτει
στα μέσα του 2021 και όχι νωρίτερα.
Τη θέση για αύξηση της ανεργίας

εξέφρασαν και στο διαδικτυακό
συνέδριο της Astrobank την Πέμπτη, με τίτλο «Leadership Insights»
δύο «μεγάλοι παίχτες» του κυπριακού επιχειρείν. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Φώτος Φωτιάδης, Παύλος Φωτιάδης, ανέφερε κατά το
συνέδριο ότι θα υπάρξει σημαντική
αύξηση της ανεργίας στο επόμενο
διάστημα που θα προέλθει από το
κλείσιμο μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όπως είπε, αυτές δυστυχώς
δεν θα καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στα νέα δεδομένα, ιδίως μετά
τον τερματισμό των προγραμμάτων
στήριξης της Κυβέρνησης. Θετικό
ωστόσο σημείο για τον ίδιο, το πάγωμα των πληρωμών των δόσεων
μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2020
και η κατάσταση των δημοσίων
οικονομικών που ήταν καλά όταν
βρήκε η κρίση την Κύπρο.
Από πλευράς του ο ιδρυτής και
εκτελεστικός πρόεδρος της Medochemie Ανδρέας Πίττας, στο συνέδριο της Astrobank ανέφερε ότι
αναμένει και ο ίδιος αύξηση της
ανεργίας στην Κύπρο, εκτιμώντας
πως θα χαθούν θέσεις εργασίας
και σε μικρές αλλά και σε μεγάλες
επιχειρήσεις. Θετικό σημείο όμως,
ότι με την επιβαλλόμενη επιτάχυνση της τεχνολογίας, αναμένει πως
θα δημιουργηθούν νέες θέσεις.
Ο τρίτος καλεσμένος του συνεδρίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της
Πετρολίνα Ντίνος Λευκαρίτης δεν
αναφέρθηκε στα της ανεργίας,
αλλά σχολίασε την κίνηση κατά
το πρώτο δεκαήμερο χαλάρωσης
των μέτρων, λέγοντας πως η ζήτηση ανέβηκε λόγω των ελευθεριών
που δόθηκαν στις μετακινήσεις.
Όπως είπε, η ζήτηση σε πετρελαιοειδή έφτασε κοντά στο 60% των
καταναλώσεων που γίνονται υπό
κανονικές συνθήκες.

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

3

4

l

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Στα στέγαστρα μπήκαν όλοι οι έμποροι κι εμείς είμαστε με τις τέντες μέσα στον ήλιο, αναφέρει η κ. Έλλη Θεοδώρου

Παναγιώτου.
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Μας άλλαξαν θέσεις και οι επισκέπτες που ψώνιζαν από μας δεν μας βρίσκουν δηλώνει η κ. Μαρούλα Χατζηκλεάν-

θους.

Δυσφορία παραγωγών από αλλαγές σε λαϊκές
Με αντισηπτικά και μάσκες πωλητές και καταναλωτές -Το πρόβλημα με τα στέγαστρα και οι αποστάσεις μεταξύ των πάγκων
Της AΝΤΡΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟYΛΟΥ

Θερμομέτρηση, αποστάσεις μεταξύ
των πάγκων των πωλητών, μάσκες
και γάντια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που συνθέτουν το σκηνικό
στις λαϊκές αγορές παγκυπρίως, οι
οποίες επαναλειτούργησαν στις 4
Μαΐου με τη χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων.
Η εποχή του κορωνοϊού έχει επιφέρει αλλαγές στο στήσιμο, στον
χαρακτήρα που είχαν μέχρι τώρα
οι αγορές αλλά και παράπονα από
αρκετούς παραγωγούς που προσπαθούν να σταθούν ξανά στα πόδια
τους.
Η «Κ» βρέθηκε στην λαϊκή αγορά
του Δήμου Στροβόλου, στον χώρο
στάθμευσης του ΓΣΠ, και συνομίλησε με παραγωγούς και καταναλωτές που έσπευσαν να κάνουν τα
ψώνια τους. Στην είσοδο της αγοράς,
υπάλληλος του Δήμου παίρνει τη
θερμοκρασία σε όποιον εισέρχεται
στον χώρο. Πρόκειται για την πιο
εμφανή αλλαγή που καταγράφεται
στις λαϊκές αγορές την εποχή του
κορωνοϊού.
Αν και ικανοποιημένοι από την
προσέλευση των καταναλωτών, αρκετοί παραγωγοί φαίνεται ότι δυσκολεύονται να προσαρμοστούν
στα νέα δεδομένα που επέφερε η
πανδημία του κορωνοϊού, καθώς οι
αποστάσεις που τηρούνται μεταξύ
των πάγκων των πωλητών είναι γύρω στα πέντε μέτρα. Κι αυτό γιατί
στην συγκεκριμένη αγορά προ κορωνοϊού όλοι οι παραγωγοί και έμποροι μοιράζονταν τον στεγασμένο
χώρο. Σήμερα η τήρηση των αποστάσεων έχει βγάλει ορισμένους
εκτός στεγάστρων με αποτέλεσμα
να υπάρχει δυσφορία.
«Εδώ και 30 χρόνια πάω και στην
Λαϊκή Αγορά που βρίσκεται στο

το μεροκάματο», αναφέρει ο κ. Χάτζιαρος.
Αρκεί ν’ αναφέρουμε ενδεικτικά
ότι οι πατάτες και τα κρεμμύδια πωλούνται γύρω στο 0,50 σεντ το κιλό,
ενώ τα αγγουράκια γύρω στα 0,80
σεντ το κιλό. Πρόκειται για πολύ
χαμηλές τιμές, τονίζουν οι παραγωγοί. «Από την ημέρα που έκλεισαν
τα παζαράκια, καταστραφήκαμε.
Δίναμε δύο ευρώ την κάσια. Ευτυχώς
που άνοιξαν οι λαϊκές. Τώρα ο κόσμος έρχεται, αγοράζει φρέσκα προϊόντα και προσέχει φορώντας μάσκες και γάντια», αναφέρει χαρακτηριστικά η κ. Έλλη από την Παρεκκλησιά η οποία πουλά ντομάτες
εδώ και 30 χρόνια σε λαϊκές αγορές
της Λεμεσού και της Λευκωσίας.

Οι έλεγχοι και τα μέτρα
Συμμορφώνονται με τα μέτρα προστασίας πωλητές, έμποροι και καταναλωτές στις λαϊκές αγορές.
ΟΧΙ και έρχομαι κι εδώ. Μας μετακίνησαν την Παρασκευή (15/5). Οι
παραγωγοί πρέπει να έχουν προτεραιότητα. Στα στέγαστρα μπήκαν
όλοι οι έμποροι κι εμείς είμαστε με
τις τέντες μέσα στον ήλιο. Είχαμε
το πόστο μας τώρα έρχεται ο κόσμος
και δεν μας βρίσκει στη θέση μας»,
δηλώνει στην «Κ» η κ. Έλλη Θεοδώρου Παναγιώτου.
Όπως υποστηρίζει και η κ. Μαρούλα Χατζηκλεάνθους ο κάθε παραγωγός στην λαϊκή είχε το πόστο
του και οι επισκέπτες που ψώνιζαν
από συγκεκριμένους παραγωγούς
ήξεραν πού ακριβώς να τους βρουν.
Με τις αποστάσεις και τις αλλαγές
λόγω κορωνοϊού, τα δεδομένα έχουν
αλλάξει.
«Θέλουν να έχουμε 5 μέτρα απόσταση μεταξύ μας. Πόση ώρα να
κάθεσαι στον ήλιο;» διερωτάται ο








να τηρηθεί κατά γράμμα. Η ελάχιστη
απόσταση μεταξύ των πάγκων των
πωλητών θα πρέπει να μην είναι
μικρότερη των πέντε (5) μέτρων με
τον ενδιάμεσο χώρο κενό -ελεύθερο
από αντικείμενα, ξεκαθαρίζει ο κ.
Πολυκάρπου.

Από τις 4 Μαΐου διενεργούνται εντατικά επιθεωρήσεις και έλεγχοι
στις αγορές, χωρίς όμως
να διαπιστωθούν παρα- Αγώνας επιβίωσης
Σε ό,τι αφορά τις δυσκολίες που
τυπίες.
κ. Χρίστος Χάτζιαρος εκφράζοντας
τη δυσαρέσκεια του.
Πάντως ο Προϊστάμενος των
Υγειονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
Στροβόλου, Γιώργος Πολυκάρπου,
απαντά στην «Κ» ότι η συγκεκριμένη
αγορά είναι η μόνη που διαθέτει
στέγαστρα και στέλνει το μήνυμα
στους παραγωγούς και τους εμπόρους ότι το πρωτόκολλο θα πρέπει

ΑΡΘΡΟ

επέφερε η κρίση του κορωνοϊού, ο
κ. Χρίστος Χάτζιαρος τονίζει ότι
όταν οι λαϊκές παρέμεναν κλειστές,
οι παραγωγοί αντιμετώπισαν τεράστιο πρόβλημα επιβίωσης. Αρκετοί
απ’ αυτούς αναγκάστηκαν, όπως
ανέφεραν στην «Κ», να πετάξουν
στα σκουπίδια την πραμάτεια τους
το χρονικό διάστημα που οι λαϊκές
αγορές ήταν κλειστές.
«Πλέον, λόγω των δυσκολιών κατεβάζουμε τις τιμές για να βγάλουμε

Σχετικά με τα μέτρα προστασίας
που πρέπει να τηρούνται, από τις
4 Μαΐου μέχρι σήμερα, οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι εκ μέρους των
υπεύθυνων των αγορών παγκύπρια
διενεργούνται εντατικά.
Μέχρι στιγμής όπως πληροφορούμαστε παραγωγοί, έμποροι αλλά
και καταναλωτές συμμορφώνονται
με τα μέτρα ενώ δεν έχουν εκδοθεί
εξώδικα.
Στην πιο γνωστή λαϊκή αγορά
της Λευκωσίας, αυτήν του ΟΧΙ, η
οποία λειτουργεί κάθε Τετάρτη και
Σάββατο, οι ευπαθείς ομάδες εξυπηρετούνται μέχρι και τις 10 το
πρωί ενώ άτομα με αναπηρίες και
καταναλωτές άνω των 60 ετών επιτρέπεται να σταθμεύσουν εντός
του χώρου της υπαίθριας αγοράς.
Όπως ανέφερε στην «Κ» ο Δημοτικός Ταμίας του Δήμου Λευκωσίας,
Νικόλας Ευσταθίου, όποιος δεν
τηρεί τα μέτρα που προνοεί το πρωτόκολλο, δεν έχει θέση στην αγορά.
Χρειάζεται σωστή επιτήρηση και

πειθαρχία, τονίζει ο κ. Ευσταθίου.
Στη Λεμεσό επίσης λειτουργεί κάθε
Τετάρτη και Κυριακή η Λαϊκή Αγορά
στα Πολεμίδια και το Σάββατο η
Λαϊκή αγορά Επαμεινώνδα. Ο προϊστάμενος των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεμεσού, Δημήτρης Θεοτής, δηλώνει ευχαριστημένος με τον βαθμό συμμόρφωσης
που επικρατεί στις αγορές της πόλης.
Υπενθυμίζουμε ότι στις ειδικές
οδηγίες έχουν λάβει οι υπεύθυνοι
των λαϊκών αγορών από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου
Υγείας και αφορούν όλους τους εργαζόμενους ανεξάρτητα εάν πρόκειται για τους πωλητές που ενοικιάζουν σταθμούς εντός των αγορών, το προσωπικό καθαρισμού, το
προσωπικό συντήρησης, το προσωπικό εφοδιασμού των πάγκων
καθώς και τους επιθεωρητές/επιτηρητές/διαχειριστές των Λαϊκών
Αγορών, συγκαταλέγεται ο έλεγχος
στην είσοδο του κοινού στις αγορές
ώστε να αποτρέπεται ο συνωστισμός
και να μπορεί να τηρείται η αποστασιοποίηση των δύο μέτρων μεταξύ του κοινού κατά την εξυπηρέτηση καθώς και η ύπαρξη αντισηπτικών προς χρήση των πελατών.
Οι χώροι και τα αντικείμενα κοινής χρήσης θα πρέπει να καθαρίζονται συχνά και επιμελώς ενώ όλα
τα προϊόντα / τρόφιμα, τα οποία καταναλώνονται ως έχουν (χωρίς ψήσιμο / πλύσιμο / αποφλοίωση), όπως
ξηροί καρποί, ψωμιά κ.α. προσφέρονται μόνο σε συσκευασίες και
όχι χύμα.
Μάλιστα, οι υπεύθυνοι των λαϊκών αγορών προχωρούν σε απολύμανση των χώρων μία ημέρα πριν
τη λειτουργία των αγορών και αμέσως μετά το κλείσιμο τους.

/ Του ΑΡΓΥΡΟΥ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Covid 19 και η ευθύνη εργοδότη στην Κύπρο
Η ασθένεια Covid-19 έχει επηρεάσει
έναν τεράστιο αριθμό τομέων της
παγκόσμιας οικονομίας και βεβαίως
κάθε πτυχή της καθημερινότητάς
μας. Οι επιπτώσεις της πανδημίας
του κορωνοϊού θα είναι ανυπολόγιστες και η ασφαλιστική βιομηχανία, ως πυλώνας διαχείρισης κινδύνου σε κάθε οικονομία, θα βρεθεί,
αναμφίβολα, στη γραμμή του πυρός.
Τι θα συμβεί, όμως, εάν ένας ασφαλισμένος εκτεθεί στον κορωνοϊό;
Το καθήκον του εργοδότη προς κατοχύρωση της προφύλαξης των εργοδοτουμένων του από σωματική
βλάβη, θάνατο, ασθένεια ή νόσο,
από και κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους, είναι καλά εδραιωμένο στον νόμο, εξάλλου η προστασία των εργατών προφυλάσσεται
και συνταγματικά. Η ασφάλιση της
ευθύνης του εργοδότη, λόγω ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας, είναι υποχρεωτική και στη
σχετική νομοθεσία αποδίδεται συγκεκριμένη έννοια στους όρους αυτούς. Αρκετά ασφαλιστήρια στην
κυπριακή αγορά ακολουθούν αυτούς
τους ορισμούς στα λεκτικά τους.
Κύριος σκοπός της ασφάλισης αυτής
είναι η παροχή χρηματικής προ-

στασίας στον εργοδότη, αφού, σε
περιπτώσεις όπου καλείται να πληρώσει αποζημιώσεις στον εργοδοτούμενό του, γίνεται μετάθεση του
βάρους αυτού στην ασφαλιστική
εταιρεία.
Ο εργοδότης έχει υποχρέωση,
που πηγάζει πρωτίστως από το Κοινό Δίκαιο (common law) και από
τη νομοθεσία περί ασφάλειας και
υγείας στον χώρο της εργασίας, να
παρέχει ασφαλή τόπο εργασίας και
συνάμα ασφαλές σύστημα εργασίας
σε κάθε εργοδοτούμενό του. Τέτοιον
καθήκον εκδηλώνεται μέσω της
εφαρμογής και λήψης από τον εργοδότη, καταλλήλων μέτρων και
προφυλάξεων, στον χώρο εργασίας,
αλλά και κατά την εκτέλεση εργασίας, που σκοπό έχουν τη διαφύλαξη
της ασφάλειας και την ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε κίνδυνο
των εργοδοτουμένων του. Όπου
εξακριβώνεται παραβίαση των
απορρεόντων από τον νόμο ευθυνών του, ο εργοδότης καθίσταται
νομικά υπόλογος.
Η ασφάλιση της ευθύνης του εργοδότη για «ατύχημα» ή «επαγγελματική ασθένεια» καθίσταται υποχρεωτική, από τον περί Υποχρεω-

τικής Ασφάλισης της Ευθύνης των
Εργοδοτών νόμο του 1989. Στον
ορισμό της «επαγγελματικής ασθένειας» γίνεται παραπομπή στον Πίνακα που εκτίθεται στους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Επαγγελματικές Ασθένειες) Κανονισμούς του
2010 και αν ανατρέξει κανείς στον
συγκεκριμένο Πίνακα, θα διαπιστώσει ότι γίνεται ειδική αναφορά
σε 43 ασθένειες.
Αρκετά από τα λεκτικά ευθύνης
εργοδότη στην Κύπρο ακολουθούν
πιστά τη νομοθετική ορολογία και
ως αποτέλεσμα υιοθετούν τις συγκεκριμένες έννοιες που αποδίδει η
νομοθεσία στους όρους «ατύχημα»
και «επαγγελματική ασθένεια».
Όπως όμως έχει παρατηρηθεί, υπάρχουν ασθένειες (π.χ. Covid-19, κώφωση, το επαγγελματικό άσθμα και
άλλες) που δεν εμπίπτουν στις 43
του σχετικού Πίνακα. Είναι πολύ
πιθανόν επομένως να μη συμπεριλαμβάνονται ούτε στην κάλυψη
που προσφέρουν κάποια ασφαλιστήρια ευθύνης εργοδότη. Έτσι,
ένας αμελής εργοδότης που δεν έχει
συμμορφωθεί δεόντως με τις σχετικές κυβερνητικές οδηγίες για προστασία εργοδοτουμένων έναντι του

κορωνοϊού (π.χ. παροχή, χρήση και
σωστή απόρριψη μέσων ατομικής
προστασίας, τήρηση εμβαδού 8τ.μ.
κ.ά.) με αποτέλεσμα να προσβληθεί
εργοδοτούμενός του με κορωνοϊό,
θα μπορούσε να κληθεί να καταβάλει
αποζημιώσεις. Είναι, επίσης, σημαντικό να αναφερθεί εδώ ότι παρόλο που η συγκεκριμένη ασθένεια
δεν εμπίπτει στους όρους κάλυψης
της ασφαλιστικής σύμβασης, ο εργοδότης παραμένει νομικά υπόλογος
για την αμέλεια που έχει επιδείξει.
Διαπιστώνεται συνεπώς εδώ ένα
επικίνδυνο κενό στην ασφαλιστική
κάλυψη που ενδεχομένως να εναποθέτει ένα απροσδόκητο και πιθανώς αβάστακτο οικονομικό βάρος
στους ώμους του εργοδότη.
Προτεινόμενες λύσεις είναι: α)
η τροποποίηση ασφαλιστικών λεκτικών. Ο νόμος δεν φαίνεται να
απαγορεύει την παροχή κάλυψης
πέραν των υποχρεωτικών 43 του
Πίνακα και έτσι μπορεί να λεχθεί
ότι εκείνα που προβλέπονται από
τη σχετική νομοθεσία είναι στην
ουσία ένα κατώτατο όριο που θέτει
ο νόμος. Κατ’ ακρίβεια, υπάρχουν
λεκτικά στην Κύπρο όπου έχει γίνει
υιοθέτηση της αγγλικής πρακτικής

στο θέμα ορισμού της επαγγελματικής ασθένειας. Η πρακτική αυτή
έχει ως πυρήνα το γεγονός ότι ο
Άγγλος νομοθέτης δεν περιορίζει
την έννοια της επαγγελματικής
ασθένειας σε μία στήλη 43 ασθενειών, αλλά αντιθέτως, αναφέρεται
μόνο σε ασθένεια (disease).
Η προσέγγιση αυτή εγχέει μια
δόση δυναμισμού, πρωτίστως, στο
λεκτικό, γιατί επιτρέπει την ερμηνεία
των όρων του συμβολαίου με βάση
το ευρύτερο πλαίσιο του Αστικού
Δικαίου, καθιστώντας έτσι και το
ασφαλιστικό προϊόν αρκετά ευέλικτο, γιατί δεν θα δημιουργείται αυτόματα κενό με την εμφάνιση νέας
ασθένειας π.χ. Covid-19, αλλά και
την ίδια ώρα στο νομικό καθεστώς,
γιατί καθίσταται εφικτή η έγκαιρη
αναγνώριση και διαχείριση ασθενειών από τον ασφαλιστικό κλάδο,
όπως αυτές κάνουν την εμφάνισή
τους στον ιατρικό/επιστημονικό
ορίζοντα. Άρα, μία σωστή πρόταση
θα ήταν η προσαρμογή των ασφαλιστηρίων έτσι ώστε να μην υπάρχει
περιορισμός στις 43 ασθένειες.
Άλλη λύση είναι η τροποποίηση
της νομοθεσίας περί υποχρεωτικής
ασφάλισης. Κατά λογική προέκταση

θα ήταν ωφέλιμη και η προσαρμογή
της σχετικής νομοθεσίας, δηλαδή,
να τροποποιηθεί ο ορισμός της
επαγγελματικής ασθένειας ώστε
να περιλαμβάνει κάθε ασθένεια ή
νόσο για την οποία ευθύνεται ο εργοδότης.
Κλείνοντας, η ασφάλιση της Ευθύνης Εργοδότη είναι υποχρεωτική
διά νόμου. Σκοπός της συγκεκριμένης ασφάλισης είναι η μετατόπιση ενός σημαντικού οικονομικού
φορτίου στην ασφαλιστική εταιρεία,
προστατεύοντας με αυτόν τον τρόπο τη βιωσιμότητα της επιχείρησης
του εργοδότη αλλά εμμέσως και
τον εργοδοτούμενο. Η πραγματικότητα είναι όμως ότι σε περιπτώσεις επαγγελματικής ασθένειας, οι
πιθανότητες επιτυχίας μιας τέτοιας
μετάθεσης περιορίζονται σε 43
ασθένειες και ένας τέτοιος περιορισμός δημιουργεί, σχεδόν αυτόματα, σημαντικά κενά στην ασφαλιστική κάλυψη, όταν εμφανίζονται
νέες ασθένειες. Μία πιθανή λύση
είναι η αναθεώρηση των ασφαλιστικών συμβολαίων ή ακόμη και
της ορολογίας στην σχετική κυπριακή νομοθεσία έτσι ώστε να αρθεί αυτός ο περιορισμός.
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Ορατός ο κίνδυνος νέων κόκκινων δανείων
Προειδοποίηση από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό SSM για την περίοδο μετά το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους
πως είναι εις θέση να απορροφούν
ζημιές και να παρέχουν δάνεια στην
οικονομία.
Εγχώριες τραπεζικές πηγές είχαν
σημειώσει στην «Κ» περίπου πριν
από ένα μήνα πως ναι μεν τα μέτρα
για το πάγωμα των δόσεων των
τραπεζών θα αναχαιτίσουν ένα πιθανό κύμα νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων, ωστόσο, μεγάλος
εχθρός τους θα ήταν για την μετά
περίοδο τα επίπεδα ανεργίας. Όπως
είχαν τονίσει οι ίδιες πηγές, ένεκα
της δύσκολης ομολογουμένως κατάστασης οι επιχειρηματίες ενδέχεται να προβούν σε απολύσεις και
μειώσεις μισθών. Όπως είχαν εξηγήσει, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα
να έχει συνέπειες στην οικονομία
γενικότερα, μη μπορώντας να εξυπηρετήσουν τα δάνεια τους οι δανειολήπτες μετά την περίοδο χάριτος που τους έχει δοθεί. Οι δηλώσεις αυτές όμως γίνονται σε μια
περίοδο που οι οικονομίες είναι
είτε κλειστές, είτε ανοιχτές μερικώς
και δίχως να μπορεί εύκολα να προβλεφθεί πως θα διαμορφωθούν τα
δεδομένα από εδώ και πέρα.

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Ύφεση 7,4% για την Κύπρο και έλλειμμα 7% του ΑΕΠ αναμένει το
2020 η Κομισιόν, σύμφωνα με τις
εαρινές της προβλέψεις. Αναμένει
πως το ΑΕΠ στην Κύπρο αναμένεται
να συρρικνωθεί κατά -7,4% του
ΑΕΠ το 2020, ενώ το 2021 θα επέλθει
ανάπτυξη 6,1%. Το έλλειμμα θα αυξηθεί στο 7% του ΑΕΠ το 2020 ενώ
θα περιοριστεί στο 1,8% το 2021.
Την ίδια ώρα η EBRD αναμένει για
φέτος για την Κύπρο συρρίκνωση
της οικονομίας κατά 6% ενώ για το







Αξιολογούνται σε
συνεχή βάση οι ευπάθειες των πιστωτικών ιδρυμάτων και ότι αυτή τη
φορά τα κεφάλαια και η
ρευστότητα των τραπεζών αποτελούν μία μεγάλη γραμμή άμυνας
απέναντι στην κρίση,
αναφέρει ο SSM.
2021 ανάπτυξη 5%. Στο βασικό της
σενάριο, αναμένει το ΑΕΠ να μειωθεί κατά 6% το 2020, με ανάκαμψη
5% το 2021. Συρρίκνωση της οικονομίας όμως από 5% μέχρι 9,7%
αναμένει για το 2020 και το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο παράλληλα εκτιμά ότι το ποσοστό της
ανεργίας θα ανέλθει στο 9%, σε
σύγκριση με 7,1% το 2019. Αν και
η Κυβέρνηση σε συνεργασία με
την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
και τις εγχώριες τράπεζες αποφά-

Αν και η Κυβέρνηση σε συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου αποφάσισαν να παγώσουν οι δόσεις των
δανείων των κυπριακών νοικοκυριών μέχρι και το τέλος του χρόνου, κανείς δεν υπόσχεται μετά από την κρίση που
έχει δημιουργήσει η πανδημία πως δεν δημιουργηθούν νέα δάνεια.
σισαν στα τέλη Μάρτη να παγώσουν
οι δόσεις των δανείων των κυπριακών νοικοκυριών μέχρι και το τέλος
του χρόνου, άρα από τα υφιστάμενα
δάνεια που εξυπηρετούνταν δεν
αναμένεται σε αυτό το διάστημα
να δημιουργηθούν κόκκινα δάνεια,
κανείς δεν υπόσχεται μετά από την
κρίση που έχει δημιουργήσει η πανδημία πως δεν δημιουργηθούν νέα
δάνεια. Ο Πρόεδρος του Ενιαίου
Εποπτικού Μηχανισμού SSM, Αντρέα Ένρια, δήλωσε την Παρα-

σκευή σε σχετικό ενημερωτικό δελτίο πως ο πιστωτικός κίνδυνος είναι
ένας από τους σημαντικούς κινδύνους σε μια ύφεση, άρα και είναι
ορατή η δημιουργία νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά το τέλος του δευτέρου ή τρίτου τριμήνου
του έτους. Στις δηλώσεις περί ΜΕΔ
που φυσικά δεν συγκεκριμενοποιούνται μόνο για την Κύπρο, αναφέρει ότι το συνολικό μέγεθος της
υποβάθμισης της ποιότητας των
στοιχείων του ενεργητικού θα εξαρ-

τηθεί σε μεγάλο βαθμό από το βάθος
και τη διάρκεια της ύφεσης. Εντούτοις, κατέστησε σαφές πως αξιολογούνται σε συνεχή βάση οι ευπάθειες των πιστωτικών ιδρυμάτων
και ότι αυτή τη φορά τα κεφάλαια
και η ρευστότητα των τραπεζών
αποτελούν μία μεγάλη γραμμή άμυνας απέναντι στην κρίση. Όσον
αφορά στην παροχή ρευστότητας
από τις τράπεζες, ο ισχυρός άνδρας
του SSM τόνισε πως βασικός στόχος
των τραπεζών είναι να διασφαλιστεί

Πάγωμα 900 εκατ.

Οι κύπριοι –όπως ήταν αναμενόμενο- αγκάλιασαν το πρόγραμμα
του «μορατόριουμ» των δόσεων,
αφού οι πλείστες επιχειρήσεις έχουν
αναστείλει μερικώς τις εργασίες
τους. Η Κεντρική εντός της εβδομάδας εξέδωσε στοιχεία αναφορικά
με το πάγωμα των δόσεων των δανείων σε τράπεζες και εταιρείες
εξαγοράς πιστώσεων. Τα στοιχεία
δείχνουν πως 900 εκατ. ευρώ δεν
θα καταβληθούν από τους δανειολήπτες μέχρι και τον Δεκέμβριο
του 2020, ενώ η συμβατική αξία
των δανείων που αναστάληκαν
φτάνει στα 7,39 δισ. ευρώ. Από

αυτά, τα 632 εκατ. ευρώ είναι εταιρικά δάνεια και τα 261 εκατ. ευρώ
είναι οικιστικά δάνεια. Τα στοιχεία
της Κεντρικής δείχνουν επίσης πως
αιτήθηκαν αναστολή περί τους
27.187 δανειολήπτες. Οι 24.266
είναι για τα οικιστικά δάνεια και
2.961 είναι δάνεια επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με στοιχεία που επεξεργάστηκε το ΚΥΠΕ, από τα εταιρικά δάνεια, βάσει των στοιχείων
της ΚΤΚ με ημερομηνία αναφοράς
29 Φεβρουαρίου 2020 (ημερομηνία
αναφοράς για σκοπούς του διατάγματος), σχεδόν το ένα τρίτο των
δανείων για τα οποία ζητήθηκε
αναστολή δόσεων αφορά στον τομέα φιλοξενίας και εστίασης με μικτή αξία €1,30 δισ και 384 δανειολήπτες. Ακολουθεί ο τομέας των
δραστηριοτήτων ακίνητης ιδιοκτησίας με €910 εκατ, (392 δανειολήπτες), το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με €677,5 εκατ. (745 δανειολήπτες) και οι κατασκευές με μικτή
αξία δανείων €453 εκατ. (275 δανειολήπτες). Η αξία των δανείων
του τομέα της μεταποίησης για τα
οποία ζητήθηκε αναστολή δόσεων
ανέρχεται στα €304 εκατ. (308 δανειολήπτες). Ακολουθεί ο τομέας
των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων
με €211 εκατ. (209 δανειολήπτες).
Ο επόμενος τομέας από πλευράς
μικτής αξίας δανείων είναι οι μεταφορές και αποθήκευση με €150
εκατ. (83 δανειολήπτες) με τον
τομέα των υπηρεσιών υγείας και
κοινωνικών δραστηριοτήτων να
ακολουθεί με €83 εκατ (69 δανειολήπτες). Στον τομέα της εκπαίδευσης η μικτή αξία των δανείων
για τα οποία ζητήθηκε αναβολή δόσεων ανερχόταν στο τέλος Φεβρουαρίου στα €73 εκατ. (58 δανειολήπτες).
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Παραμένουν στα συστήματα των μεγάλων γερμανικών tour operators

Του
ο ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΟΥ

Ενεργές ÙÚÇÙßÙÚÂÓÇÚÇÚÜÔÓËÍ¦ÒÜÔ ÍËØÓÇÔÏÑ×Ô [V\Y VWLYH[VYZ
ÇÒ
ÒÒ
Ò¦ÑÇÏÇËØÕÖÕØÏÑ×ÔËÚÇÏØËÏ×Ô
ÑÇÏ ÐËÔÕÊÄÞÜÔ ÕÓÕÃÜÝ ÖÇØÇÓÁÔÕßÔÓËØÏÑÁÝËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝÞÏÒÏ¦ÊËÝÑØÇÚÂÙËÏÝÍÏÇÚÕÔÕÆÒÏÕÚÕÔ
ÆÍÕßÙÚÕ ÇÒ
ÒÒ
Ò¦ ÑÇÏ ÚÕßÝ ËÖÄÓËÔÕßÝ ÓÂÔËÝ ÕÏ ÕÖÕÃËÝ ÊËÔ ÁÞÕßÔ
ÇÑßØÜÛËÃ
ÆÓÌÜÔÇÓËÄÙÇÖÒÎØÕÌÕØËÃÚÇÏÎ ®ÇÖÄÚÎÔÇÍÕØ¦ÚÜÔ[V\Y
VWLYH[VYZ ÚÎÝ ËØÓÇÔÃÇÝ Þ×ØÇÝ
ÖÕßÇÖÕÚËÒËÃÑÇÏÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎ
Ç Í Õ Ø ¦  Ö Ø Õ Á Ò Ë ß Ù Î Ý  Ú Ç Ð Ï Ê Ï Ü Ú × Ô
ÙÚÎÔ ÒÒ¦ÊÇ ÓË È¦ÙÎ ÚÎÔ ÚÇÐÏÊÏÜÚÏÑÂÚÕßÝÊÇÖ¦ÔÎÚÕ ÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑÇÔÙÚÇ ÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÓÄÔÕÁÔÇÓÏÑØÄÓÁØÕÝ
ÇÖÄÇßÚÕÆÝÚÕßÝÖËÒ¦ÚËÝÁÞËÏàÎÚÂÙË ÚÎÔÇÑÆØÜÙÎÚÜÔÑØÇÚÂÙË×Ô ÚÕß ÑÇÏ ÚÎÔ ËÖÏÙÚØÕÌÂ ÞØÎÓ¦ÚÜÔÖÕßÁÞËÏÂÊÎÑÇÚÇÈ¦ÒËÏ
ØÄÑËÏÚÇÏ ÍÏÇ ÑØÇÚÂÙËÏÝ ÕÏ
ÕÖÕÃËÝ ÁÍÏÔÇÔ ÓÁÞØÏ ÑÇÏ ÚÕßÝ
Ö Ø × Ú Õ ß Ý  Ó Â Ô Ë Ý  Ú Õ ß  Á Ú Õ ß Ý  Ñ Ç Ï
ÖÕß ÙÆÓÌÜÔÇÚÄÙÕÓËÚÕßÝ[V\Y
VWLYH[VYZ ÄÙÕ ÑÇÏ ÚÕßÝ Ò
ÒÒ
ÒÎÔËÝ
ÐËÔÕÊÄÞÕßÝ  ÓÖÕØÕÆÔ ÔÇ ÏÑÇÔÕÖÕÏÎÛÕÆÔ ËÌÄÙÕÔ ÕØÏÙÚÏÑÕÖÕÏÎÛÕÆÔÕÏÙÞËÚÏÑÁÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝÍÏÇ
ÚÕ¦ÔÕÏÍÓÇÚÜÔÙßÔÄØÜÔÑÇÏËÖÏÚØÇÖÕÆÔËÑÔÁÕßÕÏÖÚÂÙËÏÝÓËÚÇÐÆÒ
ÒÒ
Ò¦ÊÇÝÑÇÏËØÓÇÔÃÇÝ
ßÚÄÝË ÔÇ ÕÁÔÇÝÒÄÍÕÝ ¦Ò
ÒÒ
ÒÜÙÚË ÖÕßÖÕÒ
ÒÒ
ÒÁÝÇÖÄÚÏÝÖÚÂÙËÏÝ
ÓËÚÇÐÆÚÜÔÊÆÕÞÜØ×ÔÓËÚ¦ÚÕÔ
ÕÆÒÏÕ ËÃÔÇÏ ÇÑÄÓÎ ËÔËØÍÁÝ ÙÚÇ
ÙÞËÚÏÑ¦ÖÒÎØÕÌÕØÏÇÑ¦ÙßÙÚÂÓÇÚÇ ©¦Ò
ÒÒ
ÒÕÝËÃÔÇÏÄÚÏÕÒÄÑÒÎØÎÎ
ÇÒßÙÃÊÇÚÕßÚÕßØÏÙÓÕÆ ÊÎÒÇÊÂ
ÖØ¦ÑÚÕØËÝ ÇËØÕÖÕØÏÑÁÝ ÑÇÏÐËÔÕÊÕÞËÃÇ  ÇÑÕÒÕßÛÕÆÔ ÚÇÑÚÏÑÂ

Τουλάχ στον ³ÓÉ¨ ØÐÉoÒÜ ÉÜÜi ~ ÂÉÙTÉ Ñ~ ÌÐ Ü Ù ÑKÉKÑ È³ituØÓTÈÜÊÚØÉÉ¨o~¨Ñ³ÊÉ³Ì³iØ/2 ~Ñ ³iØ
 +/º¦ ©² }Ì~Ñ ³iØÝ ²º¦©~Ñ ³iØ/ +!2&(¨Ì~É ³Ñ o Ñ~¨Ñ³ÊÉ Ø  ÉØÓo ÑÐÓT¨ ~Ñ ³ÈØ¨³ÈØÐÊÉØ³ÈÓ³ÈØ

Μόνο ένα μικρό
μέρος έχει ζητήσει
την ακύρωση των
κρατήσεών του
και την επιστροφή
χρημάτων που έχει
ήδη καταβάλει.
ÑßÒÏÄÓËÔÜÔÇÑßØ×ÙËÜÔÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇËÒÇÞÏÙÚÕÖÕÏÂÙÕßÔÑÇÏ
Ú ÝÇÖÇ ÚÂÙË ÝÍ ÇËÖ ÙÚØÕÌÂÞØÎÓ¦ÚÜÔ Â ]V\JOLYZ ÍÏÇ ÄÖÕÏÕßÝ

ËÖÏÒÁÍÕßÔÔÇÚÇÇÖÕÊËÞÛÕÆÔ
ßÚÄ ÊËÔ ÙÎÓÇÃÔËÏ  ÈÁÈÇÏÇ 
ÄÚÏ[V\YVWLYH[VYZÑÇÏÐËÔÕÊÄÞÕÏ
ÁÞÕßÔÙßÓÌÜÔÂÙËÏÚÕÚÏÛÇÍÃÔËÏ
ÓË ÚÏÝ ÂÊÎ ÑÇÚÇÈÒÎÛËÃÙËÝ ÖÒÎØÜÓÁÝÑÇÏÇÑÄÓÎÖËØÏÙÙÄÚËØÇÓË
ÚÏÝËÐÕÌÒÂÙËÏÝ ÏÊÏÑÄÚËØÇ ÄÖÜÝ
ÖÒÎØÕÌÕØËÃÚÇÏÎ ® ÕÏÖØ¦ÑÚÕØËÝÇÐÏ×ÔÕßÔ ¦Ò
ÒÒ
ÒÕÚËÓËÖÏËÙÚÏÑÄ
ÑÇ ¦
¦Ò
ÒÒÕÚËÓËËßÍËÔ ÑÄÚØÄÖÕ ÚÎÔ
ËÖÏÙÚØÕÌÂ ÚÜÔ ÖØÕÑÇÚÇÈÕÒ×Ô
ÖÕßÇÌÕØÕÆÔÑØÇÚÂÙËÏÝÍÏÇÚÕßÝ
ÓÂÔËÝ ÖÕß ÖÇØÁÓËÏÔÇÔ Â ÛÇ ÖÇØÇÓË ÔÕßÔÑÒË ÙÚ¦ÚÇÐËÔÕÊÕÞË Ç 
¦ÖÕÏÕÏ ÇÐÏ×ÔÕßÔ ÇÑÄÓÎ ÑÇÏ ÚÕ
ÙÆÔÕÒÕÚÜÔÖØÕÑÇÚÇÈÕÒ×Ô ËÖÏÑÇÒÕÆÓËÔÕ ÇÙÌßÐ ÇØËßÙÚÄÚÎÚÇÝ 

ÄÖÜÝ ÇÑØÏÈ×Ý ÄÓÜÝ ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÔÑÇÏÕÏÒ
ÒÒ
ÒÎÔËÝÐËÔÕÊÄÞÕÏ
¬ÎÔÃÊÏÇ×ØÇÕÏÐËÔÕÊÄÞÕÏÖÕß
ÚßÖÏÑ¦ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÏÝÖØÕÑÇÚÇÈÕÒÁÝÇßÚÁÝÜÝÑËÌ¦ÒÇÏÕÑÃÔÎÙÎÝÍÏÇÚÕ¦ÔÕÏÍÓÇÚÜÔËÖÕÞÏÑ×Ô
ÐËÔÕÊÕÞËÃÜÔÚÜÔËÖÕÞÏÑ×ÔÓÕÔ¦ÊÜÔÇÔÇÑÇÏÔÃÙËÏÝÙßÔÚÎØÂÙËÏÝ
ÖØÕÓÂÛËÏËÝ ÖØÕËØÍÇÙÃÇ ËÖÕÞÏÑÁÝÖØÕÙÒÂÉËÏÝÑ ÒÖ àÎÚÕÆÔÚÕÔ
ÙßÓÉÎÌÏÙÓÄÚÜÔÖØÕÑÇÚÇÈÕÒ×Ô
ÇßÚ×Ô ÓË ÚÏÝ ßÖÕÞØË×ÙËÏÝ ÖØÇÑÚÄØÜÔÍÏÇÚÏÝÑØÇÚÂÙËÏÝÖÕßÛÇ
ÏÑÇÔÕÖÕÏÎÛÕÆÔËÌÄÙÕÔÑÇÏÄÚÇÔ
ËÖÏÚØÇÖËÃÎÁÒËßÙÎËØÓÇÔ×ÔÚÇÐÏÊÏÜÚ×Ô
¬×ØÇ  ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ ÚÁÙÙËØÏÝ
ÓËÍ¦ÒÕÏ ËÒÒÎÔÏÑÕÃ ÐËÔÕÊÕÞËÏÇ ÑÕ ÄÓ ÒÕ Ê ÇÈËÈÇ ×ÔÕßÔÚÎÔ ®
ÖÜÝÁÞÕßÔÖÒÂÛÕÝËÔËØÍ×ÔÑØÇÚÂÙËÜÔÚÄÙÕÚÎÝ;<0ÑÇ ÚÎÝ+,9
;V\Y Z[ R ÄÙÕÑÇ ÚÎÝ( [V\YZÑÇ 
ÚÎÝ-;0.96<7 ÕÒ
ÒÒ
ÒÕÃËÐÇßÚ×Ô
ÇÔÇÌÁØÕßÔÊÏÉÂÌÏÇÖÕÙÕÙÚ¦ÇÆÐÎÙÎÝÚÜÔÑØÇÚÂÙËÜÔÍÏÇÒ
ÒÒ
Ò¦ÊÇ ÑÇÚ¦ ÚÕÔ ÇÔÕß¦ØÏÕ ÑÇÏ ÖØÏÔ
ÇÖÄÇßÚÄÔ ÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕßÝ
ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕßÝÖËØßÙÏÔÕÆÝÓÂÔËÝ 
ÎÕÖÕÃÇ ÈÁÈÇÏÇ ÙËÑ¦ÖÕÏÕÈÇÛÓÄ
ËÐÎÍËÃÚÇÏ ÑÇÏ ÇÖÄ ÚÎÔ ÁÐÕÊÕ ÚÎÝ
;OVTHZ*VVRÇÖÄÚÎÔÇÍÕØ¦ Ë
ÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄ ÄÓÜÝ ÎÞØÕÔ ¦Ë ÞË
ÐËÑ ÔÂÙË  Ê Ç ÚËØÇËÔÛÇØØßÔÚ Ñ¦
ÖÇØ¦ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÚÕ ÂÚÇÔ
ÁÔÇÁÚÕÝØËÑÄØ Ð¦Ò
ÒÒ
ÒÕß ÑØÇÚÂÙËÏÝÍÃÔÕÔÚÇÔÇÑÄÓÎÑÇÏÓÁÞØÏÚÏÝ
ÇØÞÁÝ¡ÇØÚÃÕß ÖÕÓÁÔÜÝ ÇÔÑÇÏ
ËÌÄÙÕÔ ËÑÚÏÓÎÛËÃ ÖÜÝ ÓÖÕØÕÆÔ
ÔÇÐÇÔÇØÞÃÙÕßÔÚÇÚÇÐÃÊÏÇ ËÃÔÇÏ
Ö ÛÇÔÄÔÇßÚÂÎàÂÚÎÙÎÔÇÇÖÕÚËÒÁÙËÏÑÒËÏÊÃÍÏÇÚÎÔÇÖÕÌßÍÂÚÜÔ
ÞËÏØÄÚËØÜÔÙËÔÇØÃÜÔÍÏÇÚÎÌËÚÏÔÂÞØÕÔÏ¦ ÙÎÓËÏ×ÔÕßÔÑÆÑÒÕÏ
ÚÎÝÚÕßØÏÙÚÏÑÂÝÇÍÕØ¦Ý
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Τι ζη
ητεί
τ η γερμα
ανική TUΙ
από τα ξενοδοχεία
με τα οποία συνερ
ργάζζετ
ε αι
Τον έναν ÇÖÄÚÕßÝÚØËÏÝ¦ÐÕÔËÝËÖÇÔËÑÑÃÔÎÙÎÝ ÚÕß ÚÕßØÏÙÓÕÆ ÑÇÏ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÚÕßÝÖØÕÕØÏÙÓÕÆÝ
ÖØÕËÚÕÏÓ¦àËÏÎ;<0ÎÕÖÕÃÇÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÍÏÇÚÕÖØ×ÚÕ
ÚØÃÓÎÔÕÚÇÕÖÕÃÇÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇ
ËÃÔÇÏÇÖÕÍÕÎÚËßÚÏÑ¦
ÇØ¦ ÚÇÆÚÇ ÙÚÎ ÙÞËÚÏÑÂ ËÔÎÓÁØÜÙÎÎÁÓÌÇÙÎÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇ
ÊÕÛËÃÙÚÕÓÁÒ
ÒÒ
ÒÕÔÑÇÏÙÚÕÖ×ÝÛÇ
ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏËÃ ÇÖÄ ËÊ× ÑÇÏ ÙÚÕ
ËÐÂÝÚÇÐÃÊÏÇ ¡ËÚÕßÝ¦Ò
ÒÒ
ÒÕßÝÊÆÕ 
Ú ÝÇËØÕÖÕØ ÑÁÝÑÇ ÚÕ¦ÔÕ ÍÓÇÚÜÔ
ÙßÔÄØÜÔÚÜÔÞÜØ×ÔÖØÕÁÒËßÙÎÝ
ÚÜÔÚÇÐÏÊÏÜÚ×Ô ÇÑÄÓÎÔÇËÑÑØËÓÕÆÔ  ÁÞËÏ ÇØÞÃÙËÏ ÔÇ ËÖÏÑÕÏÔÜÔËÃÚÏàÎÚËÃÇÖÄÚÕßÝÐËÔÕÊÄÞÕßÝ 
ØÍÇÙÚÂÑÇÓËÓÇàÃÓËÚÕßÝÐËÔÕÊÄÞÕßÝÍÏÇÔÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙÕßÓËÓÏÇ
ÕÒÕÑÒÎØÜÓÁÔÎÖØÄÚÇÙÎÓËÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇßÍËÏÕÔÕÓÏÑ¦ÖØÜÚÄÑÕÒ
ÒÒ
ÒÇ
ÑÇÏ ÖØÕâÖÕÛÁÙËÏÝ  ×ÙÚË ÔÇ ËÃÓÇÙÚËÄÒÕÏÁÚÕÏÓÕÏÍÏÇÚÎÔËÖÄÓËÔÎ
ÎÓÁØÇ ÚÎÝ ¦ØÙÎÝ ÚÜÔ ÚÇÐÏÊÏÜÚÏÑ×Ô ÕÊÎÍÏ×Ô®  ÊÏÇÈËÈÇÏ×ÔËÏ ÚÎÔ
 ®ÕÏ×ØÍÕÝÂÓÇÝ ËÖÏÑËÌÇÒÂÝ
ÚÎÝ ;<0 ÙÚÎÔ Ò
ÒÒ
Ò¦ÊÇ  ÕÏÇ ËÃÔÇÏ
ÇßÚ¦ÚÇÖØÜÚÄÑÕÒÒÇ ¬ÕJOLJRPU
ÛÇ ÍÃÔËÚÇÏ ÎÒËÑÚØÕÔÏÑ¦ VUSPUL
ÑÇÏÇÔÁÖÇÌÇ 
ÚÕßÝ ÑÕÏÔÄÞØÎÙÚÕßÝ Þ×ØÕßÝ
ËÙÚ ÇÚÄØ Ç Ê ¦ÊØÕÓÕ ÍßÓÔÇÙÚÂØ ÇÑ ÒÖ ÚÇÓÁÒÎÚÕßÖØÕÙÜÖ ÑÕÆ
ÚÜÔÐËÔÕÊÕÞËÃÜÔÕÌËÃÒÕßÔÔÇÚÎØÕÆÔÇÖÄÙÚÇÙÎ Ó ÇÖÄÚÕßÝ
ËÖ ÙÑÁÖÚËÝ ¬ÕÖØÕÙÜÖ ÑÄÚÜÔÓÕÔ¦ÊÜÔÛÇËØÍ¦àËÚÇÏÙËÖØÕÑÇÛÕØÏÙÓÁÔËÝ ÕÓ¦ÊËÝ ÑÇÏ ×ØËÝ ÍÏÇ ÔÇ
ËÒÇÞ ÙÚÕÖÕ ÎÛÕÆÔÕ Ñ ÔÊßÔÕ ÇÖÄ
ÙßÔÜÙÚÏÙÓÄ 
ÚÇËÙÚÏÇÚÄØÏÇ ÖØÁÖËÏÔÇÍÃÔËÏ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÂÓËÃÜÙÎÚÎÝÞÜØÎÚÏÑÄÚÎÚÇÝÓËÊÏÇÙÌÇ
ÇÒ
ÒÏÙÓÁÔËÝÇÖÕÙÚ¦ÙËÏÝ ÓÁÚØÕßÑÇÏËÖÁÑÚÇÙÎÚÕß
ÜØÇØ ÕßÒË ÚÕßØÍ ÇÝÚÕßÝ Ö ÙÎÝ 
ÛÇËÖ ÚØÁÖÕÔÚÇ ÓÄÔÕËÑÊÎÒ×ÙË Ý 

ÇÛÒÂÓÇÚÇ ÑÇÏ ÉßÞÇÍÜÍÏÑÁÝ ÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝÓËÓÏÑØÄÇØÏÛÓÄÙßÓÓËÚËÞÄÔÚÜÔ ÖÕß ÊËÔ ÛÇ ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏ ÑÕÔÚ¦ ÍÑÕÒÌ Â ÚÁÔÏÝ ÇÒÒ¦
ÄÞÏ ÕÓÇÊÏÑ¦ ÙÖÕØ Ô¦ÒÕÍÇ ÛÇ
ÖØÕÙÇØÓÕÙÚËÃ Î ÒËÏÚÕßØÍÃÇ ÚÜÔ
ZWHËÔ×ÕÏÖÇÏÊÄÚÕÖÕÏÛÇÒËÏÚÕßØÍÕÆÔ ÓË È¦ÙÎ ÚÕßÝ ÑÇÔÄÔËÝ ÖÕß
ÕØÃàËÏÕ©±
ßÐ¦ÔËÚÇÏËÖÃÙÎÝÑÇÚÇÑÄØßÌÇ
ÕÇØÏÛÓÄÝÚÜÔÊÏÇÔÕÓÁÜÔÇÔÚÏÙÎÖÚÏÑ×Ô  ÚÕÔ ÑÇÛÇØÏÙÓÄ ÚÜÔ ÊÜÓÇÚÃÜÔ ÇÖÇÏÚÕÆÔÚÇÏ ÖØÜÚÄÑÕÒ
ÒÒ
ÒÇ
ÇÖÕÒÆÓÇÔÙÎÝ ÖÕßÛÇÖØÕÙÌÁØÕßÔ
ÚÎÓÁÍÏÙÚÎÊßÔÇÚÂÇÙÌ¦ÒËÏÇ Î-

Εκπονεί υγειονομικά
πρωτόκολλα για κάθε
στάδιο του ταξιδιού και
τη διαμονή.
ÚË ÚÇ ËÖ ÙÎÝÎÓË ÜÙÎÚÜÔßÖÎØËÙÏ×ÔÙËÒÌÙÁØÈÏÝÄÖÜÝÕÓÖÕßÌÁÝ
ÑÇ ÙËØÈ Ø ÙÓÇÌÇÍÎÚ×ÔÑÇ ÖÕÚ×Ô
ÇÖÄÖØÕÙÜÖ ÑÄÖÕßÛÇÌÕØ¦Ë ÖØÕÙÚÇÚËßÚÏÑÁÝÓ¦ÙÑËÝ 
 ;<0 ÊÎÒ×ÔËÏ ÖÜÝ ÛÇ ËÑÖÇÏÊËÆÙËÏÄÒÕÚÕÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÜÔÏÊÏÄÑÚÎÚÜÔÐËÔÕÊÕÞËÃÜÔÚÎÝÑÇÏÖÜÝ
ÙÚÁÒÔË ÚÇÙÞËÚ Ñ¦ËÍÞË Ø Ê ÇËÔÚÄÝ
ÚÎÝÚØÁÞÕßÙÇÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÝ Ò
ÒÒ
ÒÎÔËÝ
Ð Ë Ô Õ Ê Ä Þ Õ Ï  Ù Î Ó Ë Ï × Ô Õ ß Ô  Ö Ü Ý  Ä Ò Ç
ÇßÚ¦ ÖÕß àÎÚËÃ Î ;<0 ÁÞÕßÔ ÂÊÎ
ßÖËØÑÇÒßÌÛËÃ ÇÖÄ ÚÏÝ ÊÏÑÁÝ ÚÕßÝ
ÖØÄÔÕÏËÝ  ÇÒÒ¦ ÑÇÏ ÚÕßÝ ÑÇÔÕÔÏÙÓÕÆÝÖÕßÖØÕ¦ÍÕßÔÕÏËÒÒÎÔÏÑÁÝ
ßÍËÏÕÔÕÓÏÑÁÝÇØÞÁÝ
ËÔÇÖÕÚËÒËÃÁÑÖÒÎÐÎ ÒÕÏÖÄÔ 
ÖÜÝÕËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕßÍËØÓÇÔÏÑÕÆ
ÕÓÃÒÕß;<0 ¢ØÃÔÚØÏÞÏÕÆÙËÔ ÞÇØÇÑÚÂØ ÙËÚÎÔÒÒ¦ÊÇÜÝÖØÕÕØ ÙÓÄÑÇ
ÇÒ
Ò¦ÖØÕËÚÕ ÓÇÙÓÁÔÕÍ ÇÚÎÔ
ÚÕßØÏÙÚÏÑÂÖËØÃÕÊÕ

Η Ελλά
άδα
άδ δεν πρέπει να αρνηθεί
το φθηνό χρήμα από
π τον ESM

λουκέτα»
Μείωση πωλήσεων 50% και «λ
αναμένει
ν
το 2020
020 η αγορά αυτοκιινήτου

Η ΕλλάδαÊËÔÖØÁÖË ÔÇÖË ÄÞ ÙÚÕ
ÌÛÎÔÄÞØÂÓÇÚÕßßØÜÖÇ ÑÕÆ¡Î
ÞÇÔÏÙÓÕÆ ÚÇÛËØÄÚÎÚÇÝ ,:4 
ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏ Î *P[PNYV\W ÙË ÔÁÇ
ÁÑÛËÙÂ ÚÎÝ  ÚÕÔÃàÕÔÚÇÝ ÖÜÝ ÍÏÇ
ÚÎ Þ×ØÇ ÚÇ ÕÌÁÒÎ ÐËÖËØÔÕÆÔ ÚÕ
ÖÕÒ Ú ÑÄÑÄÙÚÕÝ ÚÕÕÖÕ ÕÛÇË ÔÇ 
ÁÚÙ ÑÇ ÇÒÒ ×ÝÖËØ ÕØ ÙÓÁÔÕÒÄÍÜÚÜÔÖÕÒÆËßÔÕ Ñ×ÔÄØÜÔÖÕß
ÊËÔÖÇØÇÖÁÓÖÕßÔÙËÓÔÎÓÄÔ Õ 
©ÖÜÝ ÙÎÓË ×ÔË  Î ÇÓËØ ÑÇÔ ÑÂÚØ¦ÖËàÇ ÚÕÔÁÕËØÍÇÒË ÕÞØÎÓ Ç Ú Õ Õ Ï Ñ Õ Ô Õ Ó Ï Ñ Â Ý  È Õ Â Û Ë Ï Ç Ý  Ú Õ ß
,:4 7*: ÛÇË ÔÇ Ó ÇÖØÕÒÎÖÚ ÑÂ Ö ÙÚÜÚ ÑÂ ÍØÇÓÓÂ Ê ÇÛÁÙ ÓÎ
ÇÖÄ ÚÎÔ Î ÕßÔ Õß  ÁÜÝ ÚÕ
ÚÁÒÕÝÚÕß Í ÇÖÕÙ¦ÁÜÝ 
ÚÕßÚÕßÑ¦ÛËÑØ¦ÚÕßÝÓÁÒÕßÝ
ÚÎÝßØÜà×ÔÎÝ ßÖÄÚÕÔÄØÕÄÚ 
ÚÇÑËÌ¦ÒÇ ÇÛÇÞØÎÙ ÓÕÖÕ ÕÆÔÚÇ 
Í Ç ¦ÓËÙËÝ ÑÇ  ÁÓÓËÙËÝ ÊÇÖ¦ÔËÝ
ßÍË ÕÔÕÓ ÑÂÝÖËØ ÛÇÒÉÎÝ 
Ô× ÕÏ Þ×ØËÝÊÏÑÇÏÕÆÞÕÏ ÊËÔ
ÛÇßÖÕÈÒÎÛÕÆÔÙËÖØÄÍØÇÓÓÇÓÇÑØÕÕ ÑÕÔÕÓ ÑÂÝÖØÕÙÇØÓÕÍÂÝ ÛÇ
ÖØÁÖË ÔÇÙßÓÓÕØÌÜÛÕÆÔÓËÚÕßÝ
ÊÎÓÕÙ ÕÔÕÓ ÑÕÆÝÑÇÔÄÔËÝÚÎÝ  
 ÕÓ Ù ÄÔÊÎÓÕÙ ËßÙËÚÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇËÖ ÑÇ ØÕÖÕ ÎÓÁÔËÝÇÔÇÒÆÙË ÝÈ ÜÙ ÓÄÚÎÚÇÝÚÕß
ÞØÁÕßÝÍ ÇÄÒÇÚÇÑØ¦ÚÎÓÁÒÎÚÎÝ
ßØÜà×ÔÎÝ Õ ÕÖÕ ËÝË ÞÇÔÄÒËÝ
ÛËÚ ÑÂÇÐ ÕÒÄÍÎÙÎ ÑÇ ÇßÚÄÑÇÛ ÙÚ¦ÄÒËÝÚ ÝÞ×ØËÝËÖ ÒÁÐ ÓËÝÍ Ç
ÚÕÌÛÎÔÄÞØÂÓÇÚÕß,:4 

Τη
ης ΔΗΜΗΤΡ
ΡΑΣ
Α ΜΑΝ ΦΑΒ
Α Α

Χαμηλό επιτόκιο

/ * [  ÚÕÔ àË  ÄÚ  Õ  ÄØÕ  ÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÝÛÇË ÔÇ  Ê Ç ÚÁØÜÝ
ËßÔÕ ÑÕ ÑÇÛ×ÝÚÇÊ¦ÔË ÇÚÕßÓÎÞÇÔ ÙÓÕÆÛÇÁÞÕßÔÊ ¦ØÑË ÇÁÜÝ
ÑÇ ÞØÄÔ ÇÑÇ ÛÇÌÁØÕßÔËÖ ÚÄÑ ÕÖËØ ÖÕßÓÕÔ¦ÊËÝÈ¦ÙÎÝ
    ËÔ×ÁÜÝÚÕ ÚÕß
ÙßÔÕÒ ÑÕÆÖÕÙÕÆÖÕßÊ ÇÚ ÛËÚÇ 
Í ÇÑ¦ÛËÞ×ØÇÓÖÕØË ÔÇËÑÚÇÓ ËÆËÚÇ Ñ¦ÛËÓÂÔÇ
ÆÓÌÜÔÇ ÓË ÚÕßÝ ßÖÕÒÕÍÏÙ Ó Õ Æ Ý  Ú Î Ý  * P [ P  Î  Þ Ø Â Ù Î  Ç ß Ú Â Ý
ÚÎÝ Ö ÙÚÜÚ ÑÂÝ ÍØÇÓÓÂÝ ÙßÓÌÁØË  Õ ÑÕÔÕÓ Ñ¦ Ú Ý ËÔÔÁÇ ÇÖÄ Ú Ý
  Þ×ØËÝÓÁÒÎ ÚÎÝ ßØÜà×ÔÎÝ 
ÓËÈ¦ÙÎÚÇÚØÁÞÕÔÚÇËÖ ÖËÊÇÚÜÔ
ÇÖÕÊÄÙËÜÔÚÜÔËÚ×ÔÑØÇÚ Ñ×Ô
ÕÓÕÒÄÍÜÔ 
   Ò Ò ¦ Ê Ç  Ñ Ç Ï  Î   Ú Ç Ò Ã Ç  Ö Õ ß

Tα δάνε αÑÌ³ È¨Ñ ~ÌiTÑ ÐÌ.³ÑÚÉ¨Ì³i³ÑØ -ÚÑÓTÈÙ Ò¨~É ÑÓØ~Ñ ÆT¨Ì Ñ~Ñ ÚÑ×Ó¨ÈÉ ³Ì~ É¨ ÈÆwlÐÒÙÉØKÒiØÆ wÆ l iÐÉ É i ² n¦º

Μεγάλη «ανάσα»

Χρήση της πιστωτικής
γραμμής αντί
πολύ ακριβότερων
εκδόσεων ομολόγων
συνιστά η Citigroup.
ÁÞÕßÔ ÑÇÏ ÚÕ ßÉÎÒÄÚËØÕ ÑÄÙÚÕÝ
ÊÇÔË ÙÓÕÆ ÓËÚ ÝÇÖÕÊÄÙË ÝÚÜÔ
ËÚ×Ô ÕÓÕÒÄÍÜÔ ÚÕßÝ ÔÇ ÊÏÇ ÓÕØÌ×ÔÕÔÚÇ  ÙÚÕ    ÑÇ  ÙÚÕ
  ÇÔÚ ÙÚÕ ÞÇ Ë ÔÇ ÇßÚÁÝÖÕß
ÓÖÕØÕÆÔÔÇËÖÜÌËÒÎÛÕÆÔÖËØ ÙÙÄÚËØÕ ÙËÄØÕßÝËÐÕ ÑÕÔÄÓÎÙÎÝ
ÑÄÙÚÕßÝ 
¡Ë ÊËÊÕÓÁÔÕ ÄÚÏ ÊËÔ ÛÇ ÖØÕÙÌÆÍÕßÔÄÒËÝÕ Þ×ØËÝ ÑÇÛ×ÝÕ 
ÇÖÕÊÄÙË ÝÙÚÇËÚÂÚÕßÝÕÓÄÒÕÍÇË ÔÇ ËÐÇ ØËÚ Ñ¦ÞÇÓÎÒÁÝÂÑÇ 
ÇØÔÎÚ ÑÁÝ ÊËÔÛÇÞØÎÙ ÓÕÖÕ ÎÛË 
ÕÒÄÑÒÎØÕ ÚÕ ÕÖÒVÙÚ¦Ù Õ ÚÎÝ Ö ÙÚÜÚ ÑÂÝ ÍØÇÓÓÂÝ ÚÕß ,:¡ ÖÕß
ÌÚ¦ÔË ÚÇÊ Ù ËßØ× ÑÇ ÁÚÙ 
ßÖ¦ØÞÕßÔ ÖËØ Û×Ø Ç ÔÇ ÇßÐÎÛË 
ÚÕ ÖÕÙÄ ÖÕß ÛÇ ÓÖÕØÕÆÔ ÔÇ ÊÇÔË ÙÚÕÆÔÕ Þ×ØËÝÖÕßÚÎÞØÎÙ ÓÕÖÕ ÕÆÔ ÙËÁÔÇÊËÆÚËØÕÙÚ¦Ê Õ

ÏÇ Þ×ØËÝ ÄÖÜÝ Î Ò
ÒÒ
Ò¦ÊÇ  ÚÕ
ÔÇÇÔÚÏÑÇÚÇÙÚÇÛÕÆÔÕÏËÑÊÄÙËÏÝ
ÕÓÕÒÄÍÜÔÓËÚÎÞØÂÙÎÇßÚÂÝÚÎ
Ö ÙÚÜÚ ÑÂÝÍØÇÓÓÂÝ ÖËØ ÖÕß 
Ê Ù ËßØ×Ë ÔÇ ÚÕÓËØ Ê ÕÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÇÖÄÚÎÔ7*: ÚÎÙÚ ÍÓÂÖÕß
Õ©²ÇÔÇÓÁÔËÚÇ ÔÇÇÔÚÒÂÙË 
ÚÕßÒ¦Þ ÙÚÕÔ Ê Ù ËßØ×ÖËØÇ ÚÁØÜÇÖÄÚÏÝÇÍÕØÁÝÌÁÚÕÝ ÓËÚ¦
ÚÇ   ÊÏÙ  ÖÕß ¦ÔÚÒÎÙË ÇÖÄ ÚÕ
ËÚÁÝÑÇÏÚÕËÚÁÝ ËÃÔÇÏËÖÃÙÎÝ
ÁÔÇËÖÏÖÒÁÕÔÑÃÔÎÚØÕ ÑÇÛ×ÝÛÇ
ÖØÕÙÌÁØË ÙÎÓÇÔÚ ÑÂÇÔÇÑÕÆÌ ÙÎÙÚÎÔÇÍÕØ¦ÕÓÕÒÄÍÜÔÑÇÛ×Ý
ÑÇÏÙÚÕÇÔÇÓËÔÄÓËÔÕÓËÍ¦ÒÕÁÒÒËÏÓÓÇÚÕßÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÖÕß
ÖØÕÑÇÒËÃÎÑØÃÙÎÒÄÍÜÚÎÝÖÇÔÊÎÓ ÇÝ ÚÕÔ àË Î* [ ¬ÁÒÕÝ ÄÖÜÝ
ÇÔÇÌÁØËÏ ÕÏÖÕÒÆÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÕÏ
ÄØÕ ÖÕßÌÁØË ÎÖ ÙÚÜÚ ÑÂÍØÇÓÓÂÓË ×ÔÕßÔÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÚÕÖÕÒÏÚÏÑÄÑÄÙÚÕÝÍÏÇÚÏÝÑßÈËØÔÂÙËÏÝ 
¬ÕÖÏÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄ ÑÇÚ¦ÚÎÔ¦ÖÕÉÎÚÎÝ*P[P ËÃÔÇÏÖÜÝÄÙÕÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÞ×ØËÝÖØÕÙÌÆÍÕßÔÙË
ÇßÚÂÔ ÚÄÙÕÓÏÑØÄÚËØÕÚÕÖÏÛÇÔÄ
ÙÚÃÍÓÇÑÇÏÚÄÙÕÏÙÞßØÄÚËØÕÚÕ
ÙÂÓÇÓÏÇÝÙßÔÚÕÔÏÙÓÁÔÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÇÖ¦ÔÚÎÙÎÝ

Στο 1/5 ÚÜÔÖÜÒÂÙËÜÔÚÕßÖËØßÙÏÔÕÆÖØ Ò ÕßÖËØ ÕØ ÙÚÎÑÇÔÕ ÖÜÒÂÙË ÝÚÜÔÑÇ ÔÕÆØÍ ÜÔËÖ ÈÇÚ Ñ×Ô
ÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔÚÕÔÌËÚÏÔÄÖØÃÒÏÕ 
ÑÇÛ×ÝÄÞÏÓÄÔÕÊËÔÖØÕÞ×ØÎÙÇÔ
Ê ×ÚËÝÑÇ ËÖ ÞË ØÂÙË ÝÙËÇÍÕØÁÝ 
ÇÒ
Ç
ÒÒ
Ò
Ò¦ÇÑßØ×ÛÎÑÇÔÙÞËÊÄÔÙÚÕÙÆÔÕÒÄÚÕßÝÕÏÖÇØÇÍÍËÒÃËÝÇÖÄËÚÇÏØËÃËÝËÔÕÏÑÃÇÙÎÝÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔ ÚÏÝ
ÍÔÜÙÚÁÝ ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ ÚÕß ÚÕßØÏÙÚÏÑÕÆ ÑÒ¦ÊÕß YLU[ H JHY®  ±ÖÄ
ÑÇÔÕÔÏÑÁÝÙßÔÛÂÑËÝÎÑÇÚÎÍÕØÃÇ
ÇßÚÂÇÖÕÚËÒËÃÖËØÃÖÕßÚÕÚÜÔ
ÙßÔÕÒÏÑ×ÔÖÜÒÂÙËÜÔÚÜÔÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔÑÇÏÕÏÖÇØÇÍ
ÍÍ
ÍËÒÃËÝÖØÇÍÓÇÚÕÖÕ ÕÆÔÚÇ ÚÕÚØ ÓÎÔÕ¢ËÈØÕßÇØ Õß¡ÇØÚÃÕßÖØÏÒÃÕß ÖÕßÌÁÚÕÝ
ÙßÔÁÖËÙËÓËÚÕ VJRKV^UÄÞÏÓÄÔÕ
ÙÚÎÔÒ
ÒÒ
Ò¦ÊÇ ÇÒ
ÒÒ
Ò¦ÙÞËÊÄÔÙËÕÒÄÑÒÎØÕÚÕÔÑÄÙÓÕ 
 Ï Ê Ï Ñ Ä Ú Ë Ø Ç  Ù Æ Ó Ì Ü Ô Ç  Ó Ë  Ú Ç
ÙÚÕÏÞËÃÇ ÖÕß ÇÔÇÑÕÃÔÜÙË ÞÛËÝ Õ
ÆÔÊËÙÓÕÝÏÙÇÍÜÍÁÜÔÔÚÏÖØÕÙ×ÖÜÔßÚÕÑ ÔÂÚÜÔÑÇ  ÑÆÑ
ÑÒ
ÒÜÔ


 ÚÕÔÖØ Ò ÕÚÕßÚÇÐ ÔÕÓÂÛÎÑÇÔ ÑÇÏÔÕÆØÍÏÇËÖÏÈÇÚÎÍ¦ÇßÚÕÑÃÔÎÚÇÁÔÇÔÚÏ 
ÚÕÔ ÖØÃÒÏÕ ÚÕß   ÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÝÓËÃÜÙÎ  ÚÎÔÖÒËÏÕÔÄÚÎÚ¦ ÚÕßÝ  Ó¦ÒÏÙÚÇ  ÚÇ ÇßÚÕÑ Ã Ô Î Ú Ç  Ö Õ ß  Ú Ç Ð Ï Ô Õ Ó Â Û Î Ñ Ç Ô  Ú Õ Ô
ÖØÃÒÏÕ ËÃÞÇÔ ÖÇØÇÍÍËÒÛËÃ ÚÕßÝ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕßÝ ÓÂÔËÝ  ÖØÏÔ ÇÖÄ
ÚÎÔËÐ¦ÖÒÜÙÎÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÑÇÏ
ÚÎÔ ËÓÌ¦ÔÏÙÎ ÑØÕßÙÓ¦ÚÜÔ ÑÇÏ
ÙÚÎÔÒ
ÒÒ
Ò¦ÊÇ 
¡Ë È¦ÙÎ ÚÇ ÙÚÕÏÞËÃÇ ÚÎÝ Ò ÒÎÔÏÑÂÝ ÚÇÚÏÙÚÏÑÂÝ ØÞÂÝ ¬¬  ÚÕÔ ÖØÃÒÏÕ ÚÕß  ÑßÑÒ
Ñ
ÒÕÌÄØÎÙÇÔÍ ÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÙÚÎÔ
Ò
ÒÒ
Ò¦ÊÇÓËÚÇÞËÏØÏÙÓÁÔÇ ËÏÙÇÍÄÓËÔÇÇÖÄÚÕËÐÜÚËØÏÑÄËÖÏÈÇÚÎÍ¦ ÇßÚÕÑÃÔÎÚÇ  ÁÔÇÔÚÏ   ÚÕÔ
ÖØÃÒÏÕÚÕß ÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÝ
ÓËÃÜÙÎ  
¡ËÚÕÔÚÕßØÏÙÓÄ¶ÓËÈ¦ÙÎÚÏÝ
ËÑÚÏÓÂÙËÏÝÍÏÇÚÇÁÙÕÊÇ¶ÔÇÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇËÃÔÇÏÓËÏÜÓÁÔÕÝÙËËÖÃÖËÊÇ¦ÔÜÚÕß ÙËÙÆÍÑØ ÙÎÓË
ÖÁØßÙÏÑÇÏÚÕßÝÏÊÏ×ÚËÝ ÇÖÄÚÎÔ
ÖÒËßØ¦ÚÕßÝ ÔÇÊ ÙÚ¦àÕßÔÔÇÖØÕÈÕÆÔÙËÓËÃàÕÔËÝÇÍÕØÁÝßÖÄÚÕÔ
ÌÄÈÕ ÚÎÝ ÇÖ×ÒËÏÇÝ ËØÍÇÙÃÇÝ ÑÇÏ
ÚÎÝÓËÃÜÙÎÝÚÕßÊÏÇÛÁÙÏÓÕßËÏÙÕ-

Tον φετ νόå¨ Ü Ñ~È¨Úi~ÑTÉÙÌ³ÖÜÌ³ÈØ Ñ¨ÑooÉÜ ÉØ
ÑÌÉ³Ñ ¨É ÉØÉ ~ ÑiØÑÈ³~ Ê³ ³ Øo³ÓØÉ TÉ ¨ÊÉ Ø³È³È¨ ³ ~Ö~ÜÒÙÈt¦_²>R>¦u

Οι ταξινομήσεις νέων
αυτοκινήτων ήταν τον
Απρίλιο μειωμένες
κατά 80% σε σύγκριση
με τον Απρίλιο του
2019.
ÊÂÓÇÚÕÝ ÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÚÕßÑÒ¦ÊÕß
ÚÕß ÇßÚÕÑÏÔÂÚÕß ËÑÚÏÓÕÆÔ ÄÚÏ ÕÏ
ÖÜÒÂÙËÏÝÙÚÕÙÆÔÕÒÕÚÕßÛÇ
ËÃÔÇÏÓËÏÜÓÁÔËÝÑÇÚ¦ ÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÖÁØßÙÏ ±ÖËÔÛßÓÃàËÚÇÏ
ÄÚÏÚÕ ÖÜÒÂÛÎÑÇÔÙßÔÕÒÏÑ¦
 ÑÇÏÔÕÆØÍÏÇ ² ÑÇÏ 
ËÏÙÇÍÄÓËÔÇÓËÚÇÞËÏØÏÙÓÁÔÇ
ËÊÕÓÁÔÕßÄÚÏÂÊÎÙÚÕÖØ×ÚÕ
ÚËÚØ¦ÓÎÔÕÚÕßÁÞÕßÔÖÜÒÎÛËÃ   ÑÇÏÔÕÆØÍÏÇ ËÖÏÈÇÚÏÑ¦
ÇßÚÕÑÃÔÎÚÇ  ÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏ Ñ¦ÖÕÏÕÝÄÚÏÚÕßÖÄÒÕÏÖÕÚÕßÁÚÕßÝÕÏ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÚÕßÑÒ¦ÊÕßÛÇÁÞÕßÔ
ËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÕÚàÃØÕ 
ÑØÏÈ×Ý ÍÏÇ ÚÕÔ ÒÄÍÕ ÇßÚÄ ÕÏ
ÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝ ÚÕß ÑÒ¦ÊÕß ßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔ ÄÚÏ ËÃÔÇÏ ÕØÇÚÄÝ Õ ÑÃÔÊß-

ÔÕÝÍÏÇÁÔÇÔÔÁÕÍÆØÕÒÕßÑÁÚÜÔ®
ÙÚÎÔÇÍÕØ¦ ÕÕÖÕ ÕÝÖØÕÑÕØÜÔÕáÕÆÈØÏÙÑÄÚÇÔÓËÔÙËÚØÕÞÏ¦ÇÔ¦ÑÇÓÉÎÝ ÇÒÒ¦ÊËÔËÃÞËÑÇÚÇÌÁØËÏ
ÇÑÄÓÎÔÇËÖÇÔÁÒÛËÏÙÚÇÖØÕÓÔÎÓÕÔ ÜÔËÖ ÖËÊÇ ±ÖËÔÛßÓ àËÚÇ ÄÚ 
ÚÕË ÞÇÔÖÜÒÎÛË  ÑÇ ÔÕÆØÍÏÇ ² ÑÇÏÚÕ  
ÔÁÇ  ²   ÈÇÛÏ¦ ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂ ÑØÃÙÎÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇËÃÞËÜÝÙßÔÁÖËÏÇ
ÚÕÔÇÁÞÕßÔÇÖÕÓËÃÔËÏ 
ÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇ  ËÑÛÁÙËÏÝ ÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔ ÇÖÄ  ÚÕ ËÔ×Þ¦ÛÎÑÇÔ ÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝ ÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÇÖÄÚÏÝÓÏÙÁÝÖÕßËÃÞË
ÕÑÒ¦ÊÕÝ 
ÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØ ËÝ Õ ËÖ
ÞË ØÂÙË ÝÖÕßÊØÇÙÚÎØ ÕÖÕ ÕÆÔÚÇ 
ÙÚÏÝ ÖÜÒÂÙËÏÝ ÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔ ÊËÔ
ÁÞÕßÔàÎÚÂÙË Ñ¦ÖÕ ÇË Ê Ñ¦ÓÁÚØÇ
ÙÚÂØ ÐÎÝÖÁØÇÔÇßÚ×ÔÖÕßÁÞÕßÔ
ÚËÛË ÇÖÄÚÕÙÆÔÕÒÕÚÕßËÖ ÞË ØÎÓÇÚÏÑÕÆ ÑÄÙÓÕß  ÄÖÜÝ ËÃÔÇÏ  ÍÏÇ
ÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ  Î ÓËÃÜÙÎ ÚÕß ÓÎ ÓÏÙÛÕÒÕÍ ÑÕÆÑÄÙÚÕßÝ ¦Í ÕÇ ÚÎÓÇ
ÚÕßÑÒ¦ÊÕß ÈËÈÇ ÜÝ ÚÕÕÖÕ ÕÇÖÕÑÚ¦ ÙÜÝÓËÍÇÒÆÚËØÎÙÎÓÇÙ ÇÙÚÎÔ
ÖÇØÕÆÙÇÙßÍÑßØ Ç Ë ÔÇ ÎÑÇÚÇÖÕÒÁÓÎÙÎÚÜÔÌÇ ÔÕÓÁÔÜÔÇÖ¦ÚÎÝ
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Μικρότερη εξάρτηση από τουρισμό
και μικρές επιχειρήσεις ζητεί ο ΣΕΒ
Συστήνει αλλαγή παραγωγικού προτύπου για να μην είναι ευάλωτη η οικονομία
Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Σε αναδιάρθρωσηÚÕßÖÇØÇÍÜÍÏÑÕÆ
ÚÎÝÖØÕÚÆÖÕßÁÚÙÏ×ÙÚËÔÇÓÎÔ
ËÐÇØÚ¦ÚÇÏÙËÚÄÙÕÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄ
ÄÙÕÙÂÓËØÇÇÖÄÚÕÔÚÕßØÏÙÓÄÑÇÏ
ÚÏÝÓÏÑØÕÓËÙÇÃËÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÖÕß
ÚÎÔÑÇÛÏÙÚÕÆÔËß¦ÒÜÚÎßÖÕÙÚÎØÃàËÏÕÄÚÏÖØÁÖËÏÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏ
ÎÞ×ØÇÙÚÎÓËÚ¦ÑÕØÜÔÕáÄËÖÕÞÂ
ÚÎÔÑÇÚËÆÛßÔÙÎÇßÚÂßÖÕÙÚÎØÃàËÏÄÚÏÖØÁÖËÏÔÇÖØÕÞÜØÂÙÕßÔÕÏ
ÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝÑÇÏÔÇÓËÏÜÛËÃÚÕ
ÓÎÓÏÙÛÕÒÕÍÏÑÄÑÇÏÚÕËÔËØÍËÏÇÑÄÑÄÙÚÕÝÚÕÓÎÔÏÇÃÕÊËÒÚÃÕÚÕß
ÖËØÏÍØ¦ÌËÏÚÕÈÇØÆÖÒÂÍÓÇÖÕß
ÊÁÞËÚÇÏÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÎÝÞ×ØÇÝ
ËÖÏÙÎÓÇÃÔÕÔÚÇÝÚÏÝÊÏÇÌÕØÁÝÙÚÏÝ
ËÑÚÏÓÂÙËÏÝÓËÚÇÐÆÚÎÝ ÕÓÏÙÏÄÔÑÇÏ
ÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÑÇÏÖØÕËÏÊÕÖÕÏËÃ!¦ÔÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇËÐËÒÏÞÛÕÆÔ
ÄÖÜÝÖØÕÈÒÁÖËÏÎßØÜÖÇáÑÂÖÏÚØÕÖÂßÖËØÊÏÖÒ¦ÙÏÇÓËÃÜÙÎÚÎÝ
ÏÊÏÜÚÏÑÂÝÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÝÚÄÚËÖØÁÖËÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎÔÇÒ¦ÈËÏÓÁÚØÇ
ÙßÓÈÇÚ¦ÓËÓÏÇÖÕÒÆÓËÍÇÒÆÚËØÎ
ÚÎÝÖØÕÈÒËÖÄÓËÔÎÝÆÌËÙÎ ÇÏ
ÙÚÕÔÈÇÛÓÄÖÕßÎÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÇÊßÔÇÚËÃÔÇÙÎÑ×ÙËÏ
ÚÕÈ¦ØÕÝÚÎÝÇÔÚÏÙÚ¦ÛÓÏÙÎÝÓÏÇÝ
ÚÄÙÕÈÇØÏ¦ÝÆÌËÙÎÝÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÖØÁÖËÏÔÇÇÖÕÑÚÂÙËÏÓËÍÇÒÆÚËØÎËßËÒÏÐÃÇÙÚÎÔËÖÏÊÃÜÐÂ
ÚÎÝÔÇÖØÕÙÚÇÚËÆÙËÏÚÎÔÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÓËÄÙÕÚÕÊßÔÇÚÄÔÓÏÑØÄÚËØËÝÇÖ×ÒËÏËÝËÏÙÕÊÂÓÇÚÕÝ®
¡Ë¦ÒÒÇÒÄÍÏÇÕÇÔÇÊËÏÑÔÆËÏÚÎÙÎÓÇÙÃÇÚÎÝËßËÒÏÐÃÇÝ®
ÍÏÇÚÎÊÏÇÚÂØÎÙÎÚÎÝÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝÑÇÛ×ÝÇÔÇÍÔÜØÃàËÏÄÚÏÕÏÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÚÕßÑØÇÚÏÑÕÆÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆËÃÔÇÏÖËØÏÕØÏÙÓÁÔËÝÙË
ÙÞÁÙÎÓË¦ÒÒËÝÞ×ØËÝÑßÈÁØÔÎÙÎÑÏÔËÃÚÇÏÂÊÎÙËÇßÚÂÚÎÔÑÇÚËÆÛßÔÙÎÓËÚÕÓÁÚØÕÚÎÝÙÚÂØÏÐÎÝ
ÚÜÔÇÓÕÏÈ×ÔÄÙÜÔËØÍÇàÕÓÁÔÜÔ
ÓËÚÇÖÁÙÕßÔÙËÑÇÛËÙÚ×ÝÓËÏÜÓÁ-

Η χώρα μας,³ËÇÉ{. VÑÑÙÉËTÚi~ÉØÐËÑÑÌ³{Ø{ÉÈÒÜ³ÉØ
T¨ÉØ³iØ È¨ÇiØVÜÌo³iØTÑÐiÜÊØÑ¨Ñoo{~Ì³i³ÑØ³iØ{~ÐËÑØÐ{~¨ÓØÉ{TÉ{¨ÊÉ{ØVÈiÜÌ³ÌÑÈ³ÑÑTÜÈÐÓVÈÉ¨KÜ{~ÊÉÂÒ¨³iiÑÌ³³È¨{ÐÌ~Ñ{³ÉÐÌ¨{~Ñ{³ÙÈÐÉÐÑ~¨¨ÌÚÉÐÑÙiÐo¨Ñ×{~¨³{~
ÔÎÝÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝÒÄÍÜÑØÃÙÎÝ
¡ÁÚØÕÖÕßÛÇÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÎÛËÃÇÖÄ
ÚÕËßØÜÖÇáÑÄÖØÄÍØÇÓÓÇ:\YLÚÕ
ÕÖÕÃÕÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÙßàÎÚÂÙÕßÔ
ÕÏßÖÕßØÍÕÃ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÚÎÝßØÜà×ÔÎÝßËÒÏÐÃÇÑÇÏÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝÛËÜØËÃ¦ÒÒÜÙÚËÕÄÚÏ
ÖØÁÖËÏÔÇÞÇØÇÑÚÎØÃàÕßÔÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÖÕßÛÇÇÑÕÒÕßÛÎÛËÃÓËÚ¦
ÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄÍÏÇÚÎÔÇÒÒÇÍÂÚÕß
ÖÇØÇÍÜÍÏÑÕÆÖØÕÚÆÖÕß©ÖÜÝÚÕÔÃàËÏÎÒÒ¦ÊÇÁÞÕÔÚÇÝÖÒÁÕÔ
ËÌÄÊÏÕÚÎÔÖÕÒÆÛËÚÏÑÂËÏÑÄÔÇÖÕß
ÁÞËÏÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃÍÏÇÚÎÞ×ØÇÙÚÕ
ÓÁÚÜÖÕÚÎÝßÍËÏÕÔÕÓÏÑÂÝÑØÃÙÎÝ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÔÖØÜÚÕÌÇÔÂËßËÒÏÐÃÇ
ÖÕßÁÊËÏÐËÑÇÚ¦ÚÎÔÖØÕÙÇØÓÕÍÂ
ÙÚÇÔÁÇÊËÊÕÓÁÔÇÓÖÕØËÃÔÇÑ¦-

ÔËÏÓÏÇÙÕÈÇØÂÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÇÔÇÊÏ¦ØÛØÜÙÎÝÚÕßÖÇØÇÍÜÍÏÑÕÆÚÎÝ
ÖØÕÚÆÖÕßÙÚÎÔÑÇÚËÆÛßÔÙÎÚÎÝ
ÖÕÒßÊÏ¦ÙÚÇÚÎÝÑÇÏÈÏ×ÙÏÓÎÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÖØÕÙËÒÑÆÕÔÚÇÝÚÏÝÇÔÚÃÙÚÕÏÞËÝËÖËÔÊÆÙËÏÝ
ßÚÂÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÇÖÇÏÚËÃÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÓËÏ×ÙËÏÝÚÕßÓÎÓÏÙÛÕÒÕÍÏÑÕÆÑÇÏÚÕßËÔËØÍËÏÇÑÕÆ
ÑÄÙÚÕßÝÄÓÜÝÖ¦ÔÜÇÖ»ÄÒÇÇÖÇÏÚËÃÙßÙÚÎÓÇÚÏÑÁÝÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝ
×ÙÚËÔÇÇÖÕÑÚÂÙÕßÓËÓÏÇËÑÙßÍÞØÕÔÏÙÓÁÔÎÑÇÏËßÁÒÏÑÚÎÊÏÕÃÑÎÙÎ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÊÎÓÄÙÏËÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÖÕß
ÛÇËÔÏÙÞÆÙÕßÔÚÏÝßÖÕÊÕÓÁÝÑÇÏÚÏÝ
ÊËÐÏÄÚÎÚËÝÖÕßÞØËÏÇàÄÓÇÙÚËÙÚÎÔ
ÉÎÌÏÇÑÂËÖÕÞÂ®
ÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÄÚÏÙÚÎÔÑßÈÁØ-

ÔÎÙÎËÖÏÑØÇÚËÃÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÄÝ
ÜÝÖØÕÝÚÕÖÄÚËÖØÁÖËÏÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÎÓËÃÜÙÎÚÜÔÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑ×ÔËÏÙÌÕØ×ÔÑÇÏÊËÊÕÓÁÔÎÝ
ÚÎÝÓËÍ¦ÒÎÝÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÝÖÃËÙÎÝËÐËÚ¦àËÚÇÏÔÇËÖÏÊÏÜÞÛËÃÎ
ÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÚÕßÓÁÚØÕßÇÖÄ
ÚÕ¬ÇÓËÃÕÔ¦ÑÇÓÉÎÝÚÎÝ
ËÌÄÙÕÔËÍÑØÏÛËÃ¬ÕÊËÒÚÃÕÖÕß
ÙßÔÚ¦ÙÙËÏÕ¬ÕÓÁÇÝ¡ÇÑØÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÔ¦ÒßÙÎÝÑÇÏßØÜÖÇáÑÂÝ
ÕÒÏÚÏÑÂÝÚÕßËÖÏÑËÌÇÒÂÝÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝ¡ÏÞ¦ÒÎÝ¡ÇÙÕßØ¦ÑÎÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÎÙßÔÕÒÏÑÂ
ÇÖÄÑÒÏÙÎÇÖÄÚÕßÝÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÕÆÝÙÚÄÞÕßÝÚÕßÖØÜÚÕÍËÔÕÆÝ
ÖÒËÕÔ¦ÙÓÇÚÕÝ ÚÕßÍÏÇ
ÚÕÑÇÏÛÇÌÚ¦ÙËÏÚÏÝ
ÖÕÙÕÙÚÏÇÃËÝÓÕÔ¦ÊËÝÓËÈ¦ÙÎÚÏÝ
ÖØÕÈÒÁÉËÏÝÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÖÏÚØÕÖÂÝ
ÎÓËÏ×ÔËÏÄÚÏËÃÔÇÏ¦ÍÔÜÙÚÎÎ
ËÖÃÊØÇÙÎÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÙÚÎÈÏÜÙÏÓÄÚÎÚÇÚÕßÞØÁÕßÝÑÇÏÚÕÔÃàËÏÄÚÏ
ÚÇÚÇÓËÏÇÑ¦ÊÏÇÛÁÙÏÓÇÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÍÏÇÚÎÔÑ¦ÒßÉÎÚÜÔ
ÇÔÇÍÑ×ÔÖØÁÖËÏÔÇÇÔÇÖÒÎØ×ÔÕÔÚÇÏÓËÔÁÕÊÇÔËÏÙÓÄÞ×ØÇÓÇÝ
ÚÕÔÃàËÏÚÕÊËÒÚÃÕÇÔÇÊËÃÞÛÎÑËÜÝ
ÓÃÇÇÖÄÚÏÝÖÏÕËß¦ÒÜÚËÝÞ×ØËÝ
ÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÒÄÍÜÚÎÝÞÇÓÎÒÂÝÖÇØÇÍÜÍÏÑÄÚÎÚÇÝÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÓÇÝÓÏÑØÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
ßÉÎÒÄÖÕÙÕÙÚÄÇßÚÕÇÖÇÙÞÕÒÕßÓÁÔÜÔßÖËØÈÕÒÏÑÂËÐ¦ØÚÎÙÎÇÖÄ
ÚÕÔÚÕßØÏÙÓÄÑÇÏÚÕËÓÖÄØÏÕÑÇÏ
ÚÜÔÊßÙÓËÔ×ÔÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÇ
ÊÎÓÕÍØÇÌÏÑ×ÔÖØÕÕÖÚÏÑ×ÔÇØ¦ÒÒÎÒÇÙÚÎÓËÚ¦ÑÕØÜÔÕáÄËÖÕÞÂÊßÙÞËØÇÃÔËÚÇÏÇÑÄÓÎÖËØÏÙÙÄÚËØÕÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÖØÕÙÁÒÑßÙÎÝ
ÊÏËÛÔ×ÔËÖËÔÊßÚÏÑ×ÔÑËÌÇÒÇÃÜÔ
ÒÄÍÜÚÎÝÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÝÖÕßÖØÕÑÇÒËÃÎÇÒÒÇÍÂÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑ×ÔÖØÕÚÆÖÜÔËØÍÇÙÏÇÑ×ÔÙßÔÛÎÑ×ÔÎ
ÊÏ¦ÛËÙÎÍÏÇÇÔ¦ÒÎÉÎËÖËÔÊßÚÏÑÕÆ
ÑÏÔÊÆÔÕßÑÕÑ®
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Η αποτελεσματικότητα
των πακέτων στήριξης
θα κρίνει την ανεργία
Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Το μείγμα ÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝ
ÖÕßÛÇËÌÇØÓÕÙÚËÃÚÕËÖÄÓËÔÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÇÖÄÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÎÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÚÎÚ¦ÚÕßÇÒÒ¦
ÑÇÏÕÏÖÏÛÇÔÁÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÖÕßÛÇ
ÁÞËÏÓËÙÕÖØÄÛËÙÓÇÚÕÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÄÙÕÑÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÙÚÕØÃÙÑÕ
ÌËØËÍÍßÄÚÎÚÇÝÑÇÏÙÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÄ
ØÃÙÑÕÚÕßÎÓÕÙÃÕßÛÇÑÇÛÕØÃÙÕßÔÑÇÏÚÎÔÖÕØËÃÇÚÎÝÇÔËØÍÃÇÝ
ÑÇÏÑÇÚ¦ÙßÔÁÖËÏÇÚÎÝÆÌËÙÎÝÚÕ
ÓÎÔÏÇÃÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÚÕßÊËÒÚÃÕÚÕ
ÔÙÚÏÚÕÆÚÕØÍÇÙÃÇÝÚÎÝ§
ÕÏËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÕÃÙßÔËØÍ¦ÚËÝ
ÚÎÝßÔÕÓÕÙÖÕÔÊÃÇÝÖÇØÕßÙÏ¦àËÏ
ÚØÃÇÙËÔ¦ØÏÇÚÕÊßÙÓËÔÁÝÙËÔ¦ØÏÕÖÕßÎÆÌËÙÎÌÚ¦ÙËÏÙÚÕ 
ÎÇÔËØÍÃÇÛÇËÑÚÏÔÇÞÛËÃÙÚÕ 
ÖØÕÙËÍÍÃàÕÔÚÇÝÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÚÏÝÖØÕÈÒÁÉËÏÝÚÕßÏËÛÔÕÆÝ§ÕÓÏÙÓÇÚÏÑÕÆ
¬ÇÓËÃÕß¬ÇÊÆÕËÖÄÓËÔÇÙËÔ¦ØÏÇ
ËÃÔÇÏÖÏÕÓËÚØÏÕÖÇÛÂ®ÑÇÏÖØÕÙËÍÍÃàÕßÔÚÏÝÖØÕÈÒÁÉËÏÝÚÎÝ ÕÓÏÙÏÄÔ
ÚÙÏÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕ§ÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕßÎÆÌËÙÎËÃÔÇÏ Î
ÇÔËØÍÃÇÛÇÇßÐÎÛËÃÙÚÕ  ËÔ×
Ë¦ÔÎÆÌËÙÎÌÚ¦ÙËÏÙÚÕ ÚÄÚË
ÎÇÔËØÍÃÇÛÇÇÔÁÒÛËÏÙÚÕ 
ËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÖ¦ÔÚÜÝÚÕ
§ÊÏÇÖÏÙÚ×ÔËÏÄÚÏÛÇËÃÔÇÏ
ÖÕÒÆÖÏÛÇÔÂÎÙÎÓÇÔÚÏÑÂÓËÃÜÙÎ
ÚÎÝÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝÙÚÕÔÑÒ¦ÊÕÚÕß
ËÓÖÕØÃÕßÚÎÝËÙÚÃÇÙÎÝÚÎÝÖÇØÕÞÂÝÑÇÚÇÒÆÓÇÚÕÝÚÎÝÇÖÕÛÂÑËßÙÎÝ
ÑÇÏÚÜÔÓËÚÇÌÕØ×Ô¡¦ÒÏÙÚÇÛËÜØËÃÚÇÏÊËÊÕÓÁÔÕÄÚÏËÃÔÇÏÖÕÒÆÊÆÙÑÕÒÕÇßÚÂÎÓËÃÜÙÎÔÇÇÔÚÏÙÚÇÛÓÏÙÚËÃÓËËÔÊËÞÄÓËÔÎÇÆÐÎÙÎÚÎÝ
ÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝÙË¦ÒÒÕßÝÑÒ¦ÊÕßÝ
ÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
ÃÔÇÏËÔÊËÏÑÚÏÑÄÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏ
ÙßÍÑØÏÚÏÑ¦ÓËÚÏÝ¦ÒÒËÝÕÏÑÕÔÕÓÃËÝ
ÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÚÕ ÎÒÒ¦ÊÇ
ÂÚÇÔÊËÆÚËØÎÙËÄØÕßÝÖØÕÙÚÏÛÁÓËÔÎÝÇÐÃÇÝÖÕßÖÇØ¦ÍËÏÕÑÒ¦ÊÕÝ
ÚÕßËÓÖÕØÃÕßÚÎÝËÙÚÃÇÙÎÝÚÎÝ
ÖÇØÕÞÂÝÑÇÚÇÒÆÓÇÚÕÝÚÎÝÇÖÕÛÂ-

ÑËßÙÎÝÑÇÏÚÜÔÓËÚÇÌÕØ×Ô
ÔÚÏÛÁÚÜÝËÃÔÇÏÇÖÄÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÄÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂ
ÖØÕÙÚÏÛÁÓËÔÎÝÇÐÃÇÝÙÚÎÓËÚÇÖÕÃÎÙÎ¬Õ§ËÑÚÏÓ¦ÖÜÝÚÇÇÓÁÙÜÝ
ËÖÄÓËÔÇÚØÃÓÎÔÇÎËÒÒÎÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÛÇÈØËÛËÃÙËÓÏÇÔÁÇÌ¦ÙÎ
ÆÌËÙÎÝÑÇÏÇÔÚÏÓÁÚÜÖÎÓËÚÕßÝ
ÞØÄÔÏÕßÝÇÔÇÖÚßÐÏÇÑÕÆÝÓÇÑØÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÝÑÇÏÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÕÆÝ
ÖËØÏÕØÏÙÓÕÆÝÚÎÝËÖËÑÚÇÚÏÑÂ
ÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÚÕßÓËÃÍÓÇÚÕÝÚÎÝÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝ
ÖÕßÛÇËÌÇØÓÕÙÚËÃÚÕËÖÄÓËÔÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÑÇÏÚÎÝÓËÚ¦ÈÇÙÎÝÚÎÝÞ×ØÇÝÙËËÒÒËÏÓÓÇÚÏÑÄÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÄÏÙÕàÆÍÏÕÛÇÑØÏÛËÃÇÖÄÚÕÖÄÙÕ
ÙÚÕÞËßÓÁÔÎÛÇËÃÔÇÏÎÙÚÂØÏÐÎÚÎÝ
ÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÝÑÇÏÚÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔÜÝÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÎÝËÔÃÙÞßÙÎÝ
ÇÚÜÔÔÕÏÑÕÑßØÏ×ÔÑÇÏËÏÊÏÑ¦ÚÜÔ
ÖÏÕËß¦ÒÜÚÜÔÑÇÏËÑËÃÔÜÔÖÕßÛÇ
ÖÒÎÍÕÆÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÚÏÝÙßÔÁÖËÏËÝÚÎÝÆÌËÙÎÝÑÇÏÈÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÖÕßËÃÔÇÏÇÔÚÏÓÁÚÜÖËÝ
ÓËÓËÍ¦ÒÕØÃÙÑÕÞØËÕÑÕÖÃÇÝÑÇÏ
ÇÔÇÙÚÕÒÂÝÚÎÝÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÚÕßÝ
ÚÎÔÑÇÚËÆÛßÔÙÎÇßÚÂÎÑÇÚÇÔÕÓÂÚÜÔÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑ×ÔÖÄØÜÔÑÇÏ
ÑßØÃÜÝÕÏËÐËÒÃÐËÏÝÙÚÕÔÄÍÑÕÚÎÝ
ÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝÙÚÕßÝÓÏÙÛÕÆÝÙÚÕ
ÙÆÙÚÎÓÇÖØÕÙÚÇÙÃÇÝÚÜÔËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÇÖÄÙßÒÒÕÍÏÑÁÝÑÇÏÑÒÇÊÏÑÁÝÙßÓÈ¦ÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝÛÇËÃÔÇÏ
ÑÇÛÕØÏÙÚÏÑÂÝÙÎÓÇÙÃÇÝÍÏÇÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÑÇÏÚÎÔÁÔÚÇÙÎÚÎÝÆÌËÙÎÝ
ÑÇÏÚÎÔËÖÏÙÚØÕÌÂÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÙÚÎÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÑÇÏ
ÙÚÎÓËÍÁÛßÔÙÎ
¬ÁÒÕÝÕÏÓËÒËÚÎÚÁÝËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔÄÚÏÊËÔÖØÁÖËÏÔÇßÖÕÚÏÓÎÛËÃÕÑÃÔÊßÔÕÝÇÖÄÚÎÔËÖÃÖÚÜÙÎ
ÖÕßÖÏÛÇÔ¦ÛÇÁÞÕßÔÓËÙÕÖØÄÛËÙÓÇÚÕÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÄÙÕÑÚÎÝ
ÖÇÔÊÎÓÃÇÝÑÇÏÎÁÔÚÇÙÎÚÎÝÆÌËÙÎÝÙÚÕØÃÙÑÕÌËØËÍÍßÄÚÎÚÇÝÑÇÏ
ÙÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÄØÃÙÑÕÚÕßÎÓÕÙÃÕß
ÑÇÏÙÚÎÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÚÕßÚØÇÖË
àÏÑÕÆÙßÙÚÂÓÇÚÕÝ

e-αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για 10 συναλλαγές
ΗλεκτρονικάÞÜØÃÝÚÎÔßÖÕÞØÁÜÙÎ
ÌßÙÏÑÂÝÖÇØÕßÙÃÇÝÛÇÓÖÕØÕÆÔ
ÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÇÖÕÊËÏÑÚÏÑÄÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑÂÝËÔÎÓËØÄÚÎÚÇÝËÒËÆÛËØÕÏ
ËÖÇÍÍËÒÓÇÚÃËÝÇßÚÕÇÖÇÙÞÕÒÕÆÓËÔÕÏÑÇÏÇÍØÄÚËÝÇÖÕÌÕØÚÃàÕÔÚÇÝ
ÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÚÏÝÇØÓÄÊÏËÝßÖÎØËÙÃËÝÚÕßL¢ 
ÓËÙÎËÌÇØÓÕÍÂÚÕÓÁÚØÕÛÇ
ÁÞËÏÙËÄÙÕßÝÁÞÕßÔßÖÇÞÛËÃÙÚÎÔ
ÇÙÌ¦ÒÏÙÎÚÕß¢ ÜÝÓÎÓÏÙÛÜÚÕÃÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÓËÚ¦ÚÎÔÎ
ÇÔÕßÇØÃÕßÂÁÞÕßÔßÖÇÞÛËÃ

ÙÚÎÔÇÙÌ¦ÒÏÙÎÜÝÓÎÓÏÙÛÜÚÕÃ
ÖØÏÔÇÖÄÚÏÝËÑËÓÈØÃÕß
ÙËÁÔÇËÑÚÜÔÖØ×ÎÔÚÇÓËÃÜÔ©Â©ÑÇÏÈ¦ÙËÏÚÕßÙÞËÊÏÇÙÓÕÆÛÇËÖËÑÚÇÛËÃÙÚÇÊÏÇÑ¦
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÍËÔÏÑÄÁÍÍØÇÌÕ
ÚÕßÌÕØÁÇËÌÄÙÕÔÙßÔÚØÁÞÕßÔÕÏ
ÖØÕÈÒËÖÄÓËÔËÝÖØÕâÖÕÛÁÙËÏÝÚÕ
ÇÖÕÊËÏÑÚÏÑÄÛÇËÑÊÃÊËÚÇÏÍÏÇÚÏÝ
ÖÏÕÑ¦ÚÜÖØ¦ÐËÏÝÑÇÏÙßÔÇÒÒÇÍÁÝ!
1.ÃÙÖØÇÐÎËÑÑÇÛÇØÏÙÓÁÔÜÔÇÖÇÏÚÂÙËÜÔÖÕÙÕÆ¦ÔÜÚÜÔËßØ×ÇÔ¦ËÑÑÇÛÇØÏÙÓÁÔÎÇÖÇÃÚÎÙÎ

2.ÆÔÇÉÎÂÇÔÇÔÁÜÙÎÙßÓÈ¦ÙËÜÔÊÇÔËÃÜÔ¦ÔÜÚÜÔËßØ×
3. ßÓÓËÚÕÞÂÙËÊÏÇÍÜÔÏÙÓÕÆÝÇÔ¦ÒÎÉÎÝËÑÚÁÒËÙÎÝÊÎÓÕÙÃÜÔÁØÍÜÔ
4.ßÓÓËÚÕÞÂÜÝÓÁÒÕÝÙËÑÕÏÔÕÖØÇÐÃÇÂÜÝËÚÇÃØÕÝÙË©

5. ÏÇÚÎÔÇÖÄÑÚÎÙÎÇÛÒÎÚÂ
6. ÏÇÓËÚÇÈÃÈÇÙÎÓËÚÇÞËÏØÏÙÓÁÔÜÔ
ËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑ×ÔÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔÓÎÞÇÔÕÑÃÔÎÚÜÔÛÇÒ¦ÙÙÏÜÔÙÑÇÌ×Ô
¦ÔÜÚÜÔÓÁÚØÜÔËÒÏÑÕÖÚÁØÜÔ
ÇÔËÓÕÖÚÁØÜÔÇËØÕÙÑÇÌ×ÔÑÇÏ

ËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑ×ÔÙÑÇÌ×ÔÇÒÏËÃÇÝ
7. ÏÇÙßÓÓËÚÕÞÂËØÍÕÒÂÖÚÎÙË
ÊÎÓÕÖØÇÙÃÇÕÖÕÏÕßÊÂÖÕÚËÚËÞÔÏÑÕÆÁØÍÕß
8.¡ËÚÇÈÃÈÇÙÎÇÑÏÔÂÚÜÔÒÄÍÜÖ×ÒÎÙÎÝÍÕÔÏÑÂÝÖÇØÕÞÂÝÂÊÜØË¦Ý
ÖËØÏÕßÙÃÇÝ
9. ÏÇÙÆÙÚÇÙÎËÓÖØ¦ÍÓÇÚÕßÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÕÝËÖÃÇÑÏÔÂÚÕß
10.ÏÇÖ×ÒÎÙÎ²ÇßÚÕÑÏÔÂÚÕß
ÏÇÚÎÔÁÑÊÕÙÎÚÕßÇÖÇÏÚÕÆÓËÔÕßÇÖÕÊËÏÑÚÏÑÕÆÍÏÇÓÎÓÏÙÛÜÚÕÆÝÛÇÊÏËÔËØÍÕÆÔÚÇÏÇßÚÕÓÇ-

ÚÕÖÕÏÎÓÁÔÕÏÁÒËÍÞÕÏÓËÈ¦ÙÎÚÇ
ËÑ¦ÙÚÕÚËÚËÒËßÚÇÃÇËÖËÐËØÍÇÙÓÁÔÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÜÔÖÒÎØÕÌÕØÏÇÑ×Ô
ÙßÙÚÎÓ¦ÚÜÔÚÕßL¢ 
ÏÊÏÑÄÚËØÇÛÇËÒÁÍÞËÚÇÏÎËÔÎÓËØÄÚÎÚÇÍÏÇÚÕÙÆÔÕÒÕÚÜÔÊØÇÙÚÎØÏÕÚÂÚÜÔÑÇÚ¦ÚÎÔÎÓËØÕÓÎÔÃÇßÖÕÈÕÒÂÝÚÕßÇÏÚÂÓÇÚÕÝÜÝ
ÖØÕÝ!
|¬ØÁÞÕßÙËÝËÏÙÌÕØÁÝÓÎÓÏÙÛÜÚÕÆ
|ËÈÇÏÜÓÁÔËÝÂØßÛÓÏÙÓÁÔËÝÙÚÕ
©ËÏÙÌÕØÁÝÓÎÓÏÙÛÜÚÕÆ

|©ÌËÏÒÁÝÙÚÎÈ¦ÙÎÙßÓÉÎÌÏÙÓ×Ô
|ÖÏÖÒÁÕÔËÒÁÍÞËÚÇÏÚÕÓÎÚØ×Õ
ËØÍÕÊÕÚ×ÔL¢ ÍÏÇÚÕÔËÔÚÕÖÏÙÓÄËØÍÕÊÕÚÏÑÂÝÏÊÏÄÚÎÚÇÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÇÔÇàÎÚËÃÚÇÏÇÖÕÊËÏÑÚÏÑÄ
ËÔÎÓËØÄÚÎÚÇÝËØÍÕÊÄÚÎ
ÁÈÇÏÇÚÕÇÖÕÊËÏÑÚÏÑÄÛÇËÑÊÃÊËÚÇÏÇÔ¦ÒÕÍÇÓËÚÕÔÙÑÕÖÄÑÇÏÚÕ
ÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÜÔËÒÁÍÞÜÔËÌÄÙÕÔ
ÊËÔßÌÃÙÚÇÔÚÇÏÕÌËÏÒÁÝÂËÌÄÙÕÔ
ßÖ¦ØÞÕßÔÕÌËÏÒÁÝËÃÔÇÏÙËØÆÛÓÏÙÎÎÕÖÕÃÇËÐßÖÎØËÚËÃÚÇÏ
ΡΟΥΛΑ ΣΑΛΟΥΡΟΥ
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Δόθηκαν τα πρώτα
κρατικά δάνεια
σε 8.652 επιχειρήσεις

Η δυνατότητα ÈKÜÊØÑ{³ÊÉÑÌ³{ØÉ{TÉ{¨ÊÉ{ØÚÑÉËÑ{É×{~³ÊÐÉ³Ò³iÈo¨Ñ×Ê³ÈÐKÒÉÐÉ³{Ø³¨ÒÉÇÉØVÈÑÑÐÓÉ³Ñ{ÓØ³{Ø
¸®ÑÎÈVÐÉ³ÌT³0ÑÐÉËÑÉÉ¨o{iÚÉËÑÌ³{ØÑ¨TÓØÈËÈ

Κεφάλαια κίνησης σε υγιείς
και συνεπείς επιχειρήσεις
Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν με την εγγύηση του Δημοσίου
Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

ΥγιείςÑÇÏÙßÔËÖËÃÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
ÛÇÁÞÕßÔÖØÄÙÈÇÙÎÙËÑËÌ¦ÒÇÏÇÑÃÔÎÙÎÝÓËÚÎÔËÍÍÆÎÙÎ
ÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆÎÓÕÙÃÕßÖÕß
ÛÇÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÕÆÔÚÇÏÓÁÙÜÚÜÔ
ÚØÇÖËà×ÔÑÇÏÚÕß¬ÇÓËÃÕßÍÍßÕÊÕÙÃÇÝ¬Õ¬ÇÓËÃÕÛÇÒËÏÚÕßØÍËÃßÖÄÚÎÔÕÓÖØÁÒÇÚÎÝÒÒÎÔÏÑÂÝÔÇÖÚßÐÏÇÑÂÝ¬Ø¦ÖËàÇÝ
ÑÇÏÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÚÎÝÖØÕÁÊØÕßÑÇÏÊÏËßÛÆÔÕßÙÇÝÙßÓÈÕÆÒÕßÚÎÝÒÒÎÔÏÑÂÝ
ÔÇÖÚßÐÏÇÑÂÝ¬Ø¦ÖËàÇÝÑÛÎÔ¦Ý²ÇÚàÎÖÁÚØÕßÚÇÑËÌ¦ÒÇÏÇ
ÑÃÔÎÙÎÝÛÇÞÕØÎÍÕÆÔÚÇÏÓËËßÔÕáÑÕÆÝÄØÕßÝÑÇÏÓËÏÜÓÁÔËÝ
ËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏÝ®
©ÖÜÝÇÔÇÌÁØËÚÇÏÙÚÕÙÞÁÊÏÕÙÆÓÈÇÙÎÝÓËÚÏÝÚØ¦ÖËàËÝ
ÎËÍÍÆÎÙÎÚÕß¬ÇÓËÃÕßÊËÔ
ÇÖÕÙÑÕÖËÃÙÚÎÔËÔÃÙÞßÙÎÚÎÝ
ØËßÙÚÄÚÎÚÇÝÂÚÎÝÑËÌÇÒÇÏÇÑÂÝËÖ¦ØÑËÏÇÝÚÜÔÖÏÙÚÜÚÏÑ×Ô
ÏÊØßÓ¦ÚÜÔÚÇÕÖÕÃÇÕÌËÃÒÕßÔ
ÔÇÓËÚÇÑßÒÕÆÔÚÕÖÒËÕÔÁÑÚÎÓÇÚÎÝËÍÍÆÎÙÎÝÙÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÓÁÙÜÚÎÝÓËÃÜÙÎÝÚÎÝ
ÇÖÇÃÚÎÙÎÝËÐÇÙÌÇÒÃÙËÜÔÂÑÇÏ
ÚÎÝÓËÃÜÙÎÝÚÕßÑÄÙÚÕßÝÊÇÔËÏÙÓÕÆ®ÊßÔÇÚÄÚÎÚÇßÖÕÈÕÒÂÝ
ÇÏÚÂÙËÜÔÇÖÄÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
ÛÇËÃÔÇÏÊßÔÇÚÂÓËÚ¦ÚÎÔßÖÕÍØÇÌÂÚÜÔÙßÓÈ¦ÙËÜÔÓËÚÏÝ
ÚØ¦ÖËàËÝÖÕßÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÁÜÝ
ÚÏÝ¡ÇãÕßÓËÙÚÄÞÕÚÕ¬ÇÓËÃÕÔÇËÔËØÍÕÖÕÏÎÛËÃÇÖÄÚÏÝ
ÇØÞÁÝÕßÔÃÕß

Ολες οι επιχειρήσεις
ØÄÙÈÇÙÎÙÚÎÊÇÔËÏÕÊÄÚÎ-

ÙÎÛÇÁÞÕßÔÄÒËÝÕÏÑÇÚÎÍÕØÃËÝËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÊÎÒÇÊÂÖÕÒÆ
ÓÏÑØÁÝÓÏÑØÁÝÓËÙÇÃËÝÑÇÛ×Ý
ÑÇÏÓËÍ¦ÒËÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÇÔËÐÇØÚÂÚÜÝË¦ÔÇÔÂÑÕßÔÙÚÕßÝ
ÖÒÎÚÚÄÓËÔÕßÝ ÖÕßÁÞËÏ
ÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÚÕßÖÕßØÍËÃÕ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô
ÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÊÇÔËÏÕÊÄÚÎÙÎÝÓËËÍÍÆÎÙÎÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆ
ÎÓÕÙÃÕßÛÇÓÖÕØÕÆÔÔÇËÔÚÇÞÛÕÆÔËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÇÖÄÄÒÕßÝ
ÚÕßÝÑÒ¦ÊÕßÝÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
ÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÜÔÑÇÏÚÜÔ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÖÕßÊØÇÙÚÎØÏÕ-

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας θα λειτουργεί
υπό την ομπρέλα
της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.
ÖÕÏÕÆÔÚÇÏÙÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂÇÍØÕÚÏÑ×ÔÖØÕáÄÔÚÜÔÇÒÏËÃÇÑÇÏÙÚÏÝ
ßÊÇÚÕÑÇÒÒÏÁØÍËÏËÝ
¬ÇÞÕØÎÍÕÆÓËÔÇÑËÌ¦ÒÇÏÇÛÇ
ËÃÔÇÏÔÁÇÊ¦ÔËÏÇÑÇÛ×ÝÄÖÜÝ
ÖØÕÈÒÁÖËÏÎÙÆÓÈÇÙÎÖÕßÊÄÛÎÑËÙÚÏÝÚØ¦ÖËàËÝÇÖÇÍÕØËÆËÚÇÏØÎÚ¦ÎÇÔÇÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎßÌÏÙÚ¦ÓËÔÜÔÊÇÔËÃÜÔ
ÊÏ¦ØÑËÏÇÚÜÔÊÇÔËÃÜÔÛÇËÃÔÇÏ
ËÚÂÝÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÎÝÑÇÏ
ÚßÞÄÔÖËØÏÄÊÕßÞ¦ØÏÚÕÝ©ÖÜÝ
ÖØÕÈÒÁÖÕßÔÑÇÏÕÏÕÊÎÍÃËÝÚÎÝ
ßØÜÖÇáÑÂÝÖÏÚØÕÖÂÝÍÏÇÔÇ
ÓÖÕØÁÙËÏÓÏÇËÖÏÞËÃØÎÙÎÔÇÊÇÔËÏÕÊÕÚÎÛËÃÛÇÖØÁÖËÏ!

1.§ÇËÃÔÇÏÙßÔËÖÂÝÖØÕÝÚÏÝ
ßÖÕÞØË×ÙËÏÝÚÕßÝÊÎÒÇÊÂÔÇ
ÓÎÔÁÞËÏÊ¦ÔËÏÇÙËÑÇÛßÙÚÁØÎÙÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÚÕßÚØÏÓÂÔÕßÑÇÚ¦ÚÎÔÎÓËØÕÓÎÔÃÇÚÎÝÇÃÚÎÙÎÝ
ÂÚÎÔ 
2. §ÇËÃÔÇÏÞØÎÓÇÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦
ßÍÏÂÝ¡ËÈ¦ÙÎÚÕÔÑÕÏÔÕÚÏÑÄ
ÕØÏÙÓÄÓÏÇËÚÇÏØËÃÇÛËÜØËÃÚÇÏ
ÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÑÂÄÚÇÔÁÞËÏÓËÏ×ÙËÏÚÎÔÑÇÛÇØÂÚÎÝÛÁÙÎÖ¦ÔÜ
ÇÖÄÚÕÓÏÙÄÒÄÍÜÙßÙÙÜØËßÓÁÔÜÔàÎÓÏ×Ô
3. §ÇÓÎÔËÑÑØËÓËÃËÏÝÈ¦ØÕÝ
ÚÎÝËÔÚÕÒÂÇÔ¦ÑÚÎÙÎÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÝÖÇØ¦ÔÕÓÎÝÑÇÏÇÙÆÓÈÇÚÎÝÑØÇÚÏÑÂÝËÔÃÙÞßÙÎÝÈ¦ÙËÏ
ÇÖÄÌÇÙÎÝÂ
¬ÕÆÉÕÝÚÕßÞÕØÎÍÕÆÓËÔÕß
ÊÇÔËÃÕßÊËÔÓÖÕØËÃÔÇßÖËØÈÇÃÔËÏÁÔÇÇÖÄÚÇÖÇØÇÑ¦ÚÜÄØÏÇ!
α.¬ÕÊÏÖÒ¦ÙÏÕÚÕßËÚÂÙÏÕßÓÏÙÛÕÒÕÍÏÑÕÆÑÄÙÚÕßÝÚÎÝËÖÏÞËÃØÎÙÎÝ ÍÏÇ ÚÕ   ÚÎÔ
ÖËØÃÖÚÜÙÎËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÖÕß
ÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑÇÔÓËÚ¦ÚÎÔÎ
ÇÔÕßÇØÃÕß ÚÕÇÔ×ÚÇÚÕ
Ê¦ÔËÏÕÊËÔÖØÁÖËÏÔÇßÖËØÈÇÃÔËÏÚÕÑÇÚ»ËÑÚÃÓÎÙÎËÚÂÙÏÕÓÏÙÛÕÒÕÍÏÑÄÑÄÙÚÕÝÍÏÇÚÇÊÆÕ
ÖØ×ÚÇÁÚÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÚÕßÂ
β. ÚÕ ÚÕßÙßÔÕÒÏÑÕÆÑÆÑÒÕß
ËØÍÇÙÏ×ÔÚÎÝËÖÏÞËÃØÎÙÎÝÑÇÚ¦
ÚÕÁÚÕÝ 
γ. ÖËÏÚÇÇÖÄÚËÑÓÎØÃÜÙÎÑÇÏ
È¦ÙËÏÇÏÚÏÕÒÄÍÎÙÎÝÑÇÏÙÞËÊÃÕßÖÕßÑÇÛÕØÃàËÏÚÏÝÇÔ¦ÍÑËÝ
ØËßÙÚÄÚÎÚÇÝÚÕßÊÏÑÇÏÕÆÞÕß
ÚÕÖÕÙÄÚÕßÊÇÔËÃÕßÓÖÕØËÃÔÇ
ÇßÐÎÛËÃÖÁØÇÔÚÜÔÇÔÜÚÁØÜÕØÃÜÔÍÏÇÔÇÑÇÒßÌÛÕÆÔÕÏÇÔ¦ÍÑËÝ
ØËßÙÚÄÚÎÚÇÝÇÖÄÚÎÔÎÓËØÕÓÎ-

ÔÃÇÞÕØÂÍÎÙÎÝÚÕßÊÇÔËÃÕßÑÇÏ
ÍÏÇÚÕßÝËÖÄÓËÔÕßÝÓÂÔËÝÍÏÇ
ÚÎÓÏÑØÕÓËÙÇÃÇËÖÏÞËÃØÎÙÎÑÇÏ
ÚÕÔÇßÚÕÇÖÇÙÞÕÒÕÆÓËÔÕÑÇÏÍÏÇ
ÚÕßÝËÖÄÓËÔÕßÝÓÂÔËÝÍÏÇ
ÓËÍ¦ÒÎËÖÏÞËÃØÎÙÎ

Δάνεια έως 7 δισ.
¬Õ¬ÇÓËÃÕÍÍßÕÊÕÙÃÇÝÐËÑÏÔ¦ÓËÖÄØÕßÝÆÉÕßÝÊÏÙËßØ×
ÑØÇÚÏÑÂÝËÔÃÙÞßÙÎÝÚÇÕÖÕÃÇ
ÓÇàÃÓËÚÎÙßÓÓËÚÕÞÂÚÜÔÚØÇÖËà×ÔÛÇÓÕÞÒËÆÙÕßÔÙßÔÕÒÏÑ¦
ÑËÌ¦ÒÇÏÇÊÏÙËßØ×ËÔ×ÙË
ÊËÆÚËØÎÌ¦ÙÎÕÏÑØÇÚÏÑÕÃÖÄØÕÏÓÖÕØÕÆÔÔÇÌÚ¦ÙÕßÔÁÜÝ
ÑÇÏÚÇÊÏÙËßØ×ÑÏÔÎÚÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇÊ¦ÔËÏÇÁÜÝÑÇÏ
ÊÏÙËßØ×
ÑØÇÚÏÑÂËÍÍÆÎÙÎÑÇÒÆÖÚËÏ
ÚÕ ÚÕßÊÇÔËÃÕßÖØÕÝÑ¦ÛË
ËÖÏÞËÃØÎÙÎÇÒÒ¦ÙÚÕÙÆÔÕÒÕ
ÚÜÔÊÇÔËÃÜÔÖÕßÛÇÊÕÛÕÆÔÎ
ËÍÍÆÎÙÎÑÇÒÆÖÚËÏÚÕ  
ÇÔ¦ÒÕÍÇÓËÚÕËÃÊÕÝÚÎÝËÖÏÞËÃØÎÙÎÝ
¡ËÈ¦ÙÎÇßÚÄÚÕÔÖËØÏÕØÏÙÓÄÕÏÖÄØÕÏËÖÏÓËØÃàÕÔÚÇÏÜÝ
ËÐÂÝ!
|ËÑÇÚËßØ×ÍÏÇÊ¦ÔËÏÇÑËÌÇÒÇÃÕßÑÃÔÎÙÎÝÓËÇÔ×ÚÇÚÕÄØÏÕ
ËÍÍÆÎÙÎÝ*HW(TV\U[® ÍÏÇ
ÒÕÍÇØÏÇÙÓÄÖÕÒÆÓÏÑØ×ÔÓÏÑØ×Ô
ÑÇÏÓËÙÇÃÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÑÇÏÙßÔÕÒÏÑÄÆÉÕÝÊÇÔËÃÜÔÊÏÙËßØ×
|ËÑÇÚËßØ×ÍÏÇÊ¦ÔËÏÇÑËÌÇÒÇÃÕßÑÃÔÎÙÎÝÓËÇÔ×ÚÇÚÕ
ÄØÏÕËÍÍÆÎÙÎÝ*HW(TV\U[®
 ÍÏÇÓËÍ¦ÒËÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
ÑÇÏÙßÔÕÒÏÑÄÆÉÕÝÊÇÔËÃÜÔ
ÊÏÙËßØ×

Το ποσό ÚÜÔËÑÇÚËßØ×ÖÃÙÚÜÙËÚÕßÖÕßØÍËÃÕ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÙÚÕßÝ
ÚØÇÖËàÏÑÕÆÝÒÕÍÇØÏÇÙÓÕÆÝ
ÊÏÑÇÏÕÆÞÜÔÚÎÝËÖÏÙÚØËÖÚÁÇÝÖØÕÑÇÚÇÈÕÒÂÝËÔ×ÎÊËÆÚËØÎÑÇÚÇÈÕÒÂÛÇÍÃÔËÏÚÎÔÇØÇÙÑËßÂ
¡ÇãÕßÑÇÏÕÏËÖÄÓËÔËÝÚÎÔÖØÕÙËÞÂËÈÊÕÓ¦ÊÇ
±ÖËÔÛßÓÃàËÚÇÏÄÚÏÚÕËÒ¦ÞÏÙÚÕ
ÖÕÙÄËÔÃÙÞßÙÎÝÖÕßÛÇÒ¦ÈÕßÔÕÏ
ÊÏÑÇÏÕÆÞÕÏÙËÙßÔ¦ØÚÎÙÎÓËÚÕÔ
ÇØÏÛÓÄÚÜÔËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÖÕßÇÖÇÙÞÕÒÕÆÔÐËÑÏÔ¦ÇÖÄËßØ×
ÑÇÏÌÛ¦ÔËÏÑÇÚ»ÇÔ×ÚÇÚÕÄØÏÕÙË
ËßØ×ÍÏÇËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÖÕß
ÇÖÇÙÞÕÒÕÆÔÁÜÝ¦ÚÕÓÇÑÇÏÚÏÝ
ËßØ×ÍÏÇËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÖÕß
ÇÖÇÙÞÕÒÕÆÔÖ¦ÔÜÇÖÄ¦ÚÕÓÇ
©ÏÊÏÑÇÏÕÆÞÕÏÓÖÕØÕÆÔÓÁÙÜÚÎÝ
ÖÒÇÚÌÄØÓÇÝT`)\ZPULZZ:\WWVY[®
ÙÚÎÔÏÙÚÕÙËÒÃÊÇÚÎÝÔÇËÔÎÓËØÜÛÕÆÔÍÏÇÚÕÆÉÕÝÚÕßÖÕÙÕÆ
ÖÕßÖØÕËÍÑØÃÛÎÑËÍÏÇÚÎÔËÖÏÞËÃØÎÙÂÚÕßÝÑÇÏÍÏÇÚÕßÝÇÑØÏÈËÃÝÄØÕßÝ
ÁÔÚÇÐÎÝÙÚÕÑØÇÚÏÑÄÊ¦ÔËÏÕØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÕÒÕÑÒÎØÜÛËÃÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ
ÛÇÖØÁÖËÏÁÜÝÚÎÔÇØÇÙÑËßÂ
¡ÇãÕßÔÇÙßÓÖÒÎØ×ÙÕßÔÑÇÏÔÇ
ÕØÏÙÚÏÑÕÖÕÏÂÙÕßÔÚÎÔÇÃÚÎÙÎÞÕØÂÍÎÙÎÝÑÇÏÙËÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕßËÖÏÛßÓÕÆÔÔÇÒ¦ÈÕßÔÓÏÑØÄÚËØÕÖÕÙÄ
ÇÖÄÇßÚÄÖÕßÖØÕËÍÑØÃÛÎÑËÔÇËÖÏ-

ÒÁÐÕßÔÚÕÚËÒÏÑÄÖÕÙÄÚÎÝ¦ÓËÙÎÝ
ÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÏÑÂÝËÔÃÙÞßÙÎÝ
ËÔÃÙÞßÙÎËÃÔÇÏÙßÔÕÒÏÑ×ÝÂ
ÓËØÏÑ×ÝËÖÏÙÚØËÖÚÁÇÖØÕÝÚÕÑØ¦ÚÕÝÇÔ¦ÒÕÍÇÑÇÏÓËÚÎÔÖÕØËÃÇÚÎÝ
ËÖÏÞËÃØÎÙÎÝÇÖÄÚÕÙËÏÙÄÖÕÙËÝÚÕÑÕÞØËÜÒßÚÏÑÁÝÓÎÔÏÇÃËÝ
ÊÄÙËÏÝÓËÖÕÒÆÞÇÓÎÒÄËÖÏÚÄÑÏÕ
ÖÏÙÎÓÇÃÔËÚÇÏÄÚÏÕÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
ÖÕßÛÇÇÐÏÕÖÕÏÂÙÕßÔÚÕÞØÎÓÇÚÕ-

Στους λογαριασμούς
των δικαιούχων
πιστώθηκαν 55,5 εκατ.
ÊÕÚÏÑÄÙÞÂÓÇÚÎÝËÖÏÙÚØËÖÚÁÇÝÖØÕÑÇÚÇÈÕÒÂÝßÖÕÞØËÕÆÔÚÇÏÔÇÊÏÇÚÎØÂÙÕßÔÁÜÝÚÎÔÎ©ÑÚÜÈØÃÕß
ÚÕÔÇØÏÛÓÄÚÜÔËØÍÇàÕÓÁÔÜÔ
ÖÕßÇÖÇÙÞÕÒÕÆÙÇÔÑÇÚ¦ÚÎÔÂ
¡ÇØÚÃÕßÈ¦ÙËÏÚÜÔÙÚÕÏÞËÃÜÔÚÕßÙßÙÚÂÓÇÚÕÝØÍ¦ÔÎ®ÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÄÚÏÚÏÝÖØÕÙËÞËÃÝÎÓÁØËÝ
ÛÇÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÑÇÏÊËÆÚËØÕÝÍÆØÕÝ
ËÖÏÙÚØËÖÚÁÇÝÖØÕÑÇÚÇÈÕÒÂÝÖÕß
ÛÇÒÇÓÈ¦ÔËÏßÖÄÉÎÚÇÇÑÇÛ¦ØÏÙÚÇ
ÁÙÕÊÇÚÕßÖØÏÒÃÕßÑÇÏËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÚÕß¡ÇãÕß
ΠΡ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Το 33% των εργαζομένων
θα μπορούσε να δουλεύει
από το σπίτι, λέει το ΚΕΠΕ
ΠερίπουÁÔÇÝÙÚÕßÝÚØËÏÝËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇËØÍ¦àËÚÇÏ
ÇÖÄÚÕÙÖÃÚÏßÖÕÙÚÎØÃàËÏÇÔ¦ÒßÙÎ
ÖÕßÊÎÓÕÙÃËßÙËÚÕ ÖØÕÙÛÁÚÕÔÚÇÝÄÚÏÇßÚÄÇÌÕØ¦ÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÊÕßÒËÏÁÝÖÕßÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÞÇØÇÑÚÎØÏÙÛÕÆÔÜÝÑÇÒÁÝËØÍÇÙÃËÝ®
ÊÎÒÇÊÂËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑ¦ËÖÇÍÍÁÒÓÇÚÇ
ÂÛÁÙËÏÝÙÚÕÎÓÄÙÏÕÓËÙÞËÚÏÑ¦
ßÉÎÒÁÝÇÓÕÏÈÁÝ
²ØÎÙÏÓÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÖØÄÙÌÇÚÎÓËÛÕÊÕÒÕÍÃÇÑÇÏÓËÈ¦ÙÎÙÚÕÏÞËÃÇÚÕß
 ÚÕ ËÑÚÃÓÎÙËÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÄÚÏÎËØÍÇÙÃÇÇÖÄÚÕÙÖÃÚÏ
ÇÌÕØ¦ÚÕ ÚÜÔËØÍÇàÕÓÁÔÜÔ
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÂËÑÇÚÕÓÓÆØÏÕ
ËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÎÓËÏ×ÔËÏÄÚÏÚÕÖÕÙÕÙÚÄËÃÔÇÏÒÃÍÕÞÇÓÎÒÄÚËØÕÇÖÄ
¦ÒÒÜÔÇÔËÖÚßÍÓÁÔÜÔÞÜØ×ÔÇÒÒ¦
ÊËÔÊÏÇÌÁØËÏÙÎÓÇÔÚÏÑ¦
¡ËØÏÑ¦ÈÇÙÏÑ¦ÙßÓÖËØ¦ÙÓÇÚÇ
ÚÎÝÇÔ¦ÒßÙÎÝ!
|ÞËÊÄÔÕÏÚØËÏÝÙÚÕßÝÚÁÙÙËØÏÝ
ÖÕßÇÔÂÑÕßÔÙÚÏÝËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÁÝ
ÑÇÚÎÍÕØÃËÝÚÜÔßÖÇÒÒÂÒÜÔÍØÇÌËÃÕßÚÜÔÇÔÜÚÁØÜÔÊÏÕÏÑÎÚÏÑ×Ô
ÑÇÏÊÏËßÛßÔÚÏÑ×ÔÙÚËÒËÞ×ÔÑÇÏÚÜÔ
ËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏ×ÔÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÊßÔÎÚÏÑ¦ÔÇËØÍÇÙÚÕÆÔÇÖÄÚÕÙÖÃÚÏ
|©ÏËÖÇÍÍËÒÓÇÚÃËÝÇÖÕÚËÒÕÆÔÚÎÔ
ÖÕÒßÖÒÎÛÁÙÚËØÎÕÓ¦ÊÇÖÕßÓÖÕØËÃ
ÊßÔÎÚÏÑ¦ÔÇËØÍÇÙÚËÃÇÖÄÚÕÙÖÃÚÏÖÄËÖÇÍÍËÒÓÇÚÃËÝÖÕß

ÓÖÕØÕÆÔÔÇÊÕßÒÁÉÕßÔÇÖÄÚÕÙÖÃÚÏÚÕ ËÃÔÇÏËÑÖÇÏÊËßÚÏÑÕÃÚÕ
 ËÖÇÍÍËÒÓÇÚÃËÝÙËËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
ÑÇÏÇÖÄ ËÃÔÇÏÕÏÓÎÞÇÔÏÑÕÃÑÇÏ
ÕÏÔÕÓÏÑÕÃ©ÏËÖÇÍÍËÒÓÇÚÃËÝÚÕßÚÕÓÁÇßÍËÃÇÝËÃÔÇÏÓÄÒÏÝÚÕ 
|ÚÕÔÇÔÚÃÖÕÊÇÚÎÞÇÓÎÒÄÚËØÎ
ÊßÔÇÚÄÚÎÚÇËØÍÇÙÃÇÝÇÖÄÚÕÙÖÃÚÏ
ÁÞÕßÔÕÏÞËÏØÏÙÚÁÝÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑ×Ô
ËÍÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÜÔÓÎÞÇÔÎÓ¦ÚÜÔÑÇÏ
ËÐÕÖÒÏÙÓÕÆ 
|ÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÍÏÇËØÍÇÙÃÇÇÖÄÚÕ
ÙÖÃÚÏËÃÔÇÏÓËÍÇÒÆÚËØÎÙËÑÒ¦ÊÕßÝ
ÓËßÉÎÒÄÚËØÕßÝÓÁÙÕßÝÓÏÙÛÕÆÝ
|¡ËÈ¦ÙÎÚÎÛÁÙÎÙÚÕËÖ¦ÍÍËÒÓÇ
ÚÕßÉÎÒÄÚËØÕÖÕÙÕÙÚÄÇßÚ×ÔÖÕß
ÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇËØÍÇÙÚÕÆÔÇÖÄ
ÚÕÙÖÃÚÏÚÕËÓÌÇÔÃàÕßÔÕÏÓÏÙÛÜÚÕÃ
 ÇÑÕÒÕßÛÕÆÓËÔÕÏÇÖÄÚÕßÝ
ÇßÚÕÇÖÇÙÞÕÒÕÆÓËÔÕßÝÓËÖØÕÙÜÖÏÑÄËØÍÕÊÄÚËÝÓË ÚÕÔ
ÇÔÚÃÖÕÊÇÕÏÇßÚÕÇÖÇÙÞÕÒÕÆÓËÔÕÏÞÜØÃÝÖØÕÙÜÖÏÑÄËÓÌÇÔÃàÕßÔ
ÞÇÓÎÒÄÖÕÙÕÙÚÄ ÍËÍÕÔÄÝ
ÖÕßÙßÔÊÁËÚÇÏÓËÚÕÄÚÏÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÖÕÒÒÕÃÇßÚÕÇÖÇÙÞÕÒÕÆÓËÔÕÏ
ËÃÔÇÏÇÍØÄÚËÝÚËÞÔÃÚËÝËÖÏÙÑËßÇÙÚÁÝÚÜÔÕÖÕÃÜÔÎËÑÚÁÒËÙÎÚÎÝ
ËØÍÇÙÃÇÝÇÖÇÏÚËÃÇÖÕÓ¦ÑØßÔÙÎ
ÇÖÄÚÕÙÖÃÚÏ
|ÊßÔÇÚÄÚÎÚÇËØÍÇÙÃÇÝÇÖÄÚÕÙÖÃÚÏËÃÔÇÏßÉÎÒÄÚËØÎÍÏÇÚÏÝÍßÔÇÃÑËÝ
 ÁÔÇÔÚÏÚÜÔÇÔÊØ×Ô 

Εξαπλασιάστηκε ο τζίρος του ηλεκτρονικού εμπορίου το δίμηνο Μαρτίου - Απριλίου
Με ακόμη ßÉÎÒÄÚËØÕØßÛÓÄÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕÔ¡¦ØÚÏÕÑÏÔÂÛÎÑË
ÚÕÔÖØÃÒÏÕÚÕÎÒËÑÚØÕÔÏÑÄËÓÖÄØÏÕÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÛ×ÝÕÏÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝÙßÔÁÞÏÙÇÔÔÇÉÜÔÃàÕßÔ
ÇÖÄÚÇÎÒËÑÚØÕÔÏÑ¦ÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇ¶ÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÄÞÏÓÄÔÕÚØÄÌÏÓÇ
ÑÇÏÌÇØÓÇÑËßÚÏÑ¦ËÃÊÎ¶ÇÌÕÆÚÇ
ÌßÙÏÑ¦ÒÏÇÔËÓÖÕØÏÑ¦ÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇÂÚÇÔÙÞËÊÄÔÙÚÕÙÆÔÕÒÄÚÕßÝ
ÑÒËÏÙÚ¦ÓËÑßÈËØÔÎÚÏÑÂËÔÚÕÒÂ
ÆÓÌÜÔÇÓËÁØËßÔÇÖÕßÊÏËÔÂØÍÎÙËÕÒÒÎÔÏÑÄÝÆÔÊËÙÓÕÝ
ÒËÑÚØÕÔÏÑÕÆÓÖÕØÃÕß.9,*(
ÎÊÇÖ¦ÔÎÍÏÇÎÒËÑÚØÕÔÏÑÁÝÇÍÕØÁÝÇßÐÂÛÎÑËÚÕÔÖØÃÒÏÕÁÜÝÑÇÏ
 ËÈÊÕÓÇÊÏÇÃÜÝÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕÃÊÏÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÚÕß 
±ÖËÔÛßÓÃàËÚÇÏÄÚÏÚÕÔ¡¦ØÚÏÕËÃÞË
ÑÇÚÇÍØÇÌËÃÇÆÐÎÙÎÚÎÝÊÇÖ¦ÔÎÝ
ÍÏÇÎÒËÑÚØÕÔÏÑÁÝÇÍÕØÁÝÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕÔ¡¦ØÚÏÕÚÕß 
ÁÜÝÑÇÏ ¬ÕÔÁÕØËÑÄØÎ
ÇÆÐÎÙÎÊÎÒÇÊÂÑÇÚ¦ ÚÜÔ
ÊÇÖÇÔ×ÔÍÏÇÎÒËÑÚØÕÔÏÑÁÝÇÍÕØÁÝÙÎÓËÏ×ÛÎÑËÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇ
ÖØÏÒÃÕß
ßÔÕÒÏÑ¦Ö¦ÔÚÜÝÚÕÔÖØÃÒÏÕ

Η δαπάνη για ηλεκτρονικές αγορές αυξήθηκε τον Απρίλιο έως και
171% σε εβδομαδιαία
βάση σε σύγκριση με
το ίδιο διάστημα πέρυσι.
ÑÇÚÇÍØ¦ÌÎÑÇÔÖÕÒÆßÉÎÒÕÃØßÛÓÕÃÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÚÕßÎÒËÑÚØÕÔÏÑÕÆ
ËÓÖÕØÃÕßÓËÈ¦ÙÎÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÄÙÕÍÏÇÚÎÔÇÆÐÎÙÎÚÜÔÊÇÖÇÔ×Ô
ÄÙÕÑÇÏÍÏÇÚÎÔÇÆÐÎÙÎÚÎÝËÖÏÙÑËÉÏÓÄÚÎÚÇÝÙËÎÒËÑÚØÕÔÏÑ¦ÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇ¬ÎÔÖØ×ÚÎËÈÊÕÓ¦ÊÇ
ÚÕßÖØÏÒÃÕßÕÏÊÇÖ¦ÔËÝÍÏÇÎÒËÑÚØÕÔÏÑÁÝÇÍÕØÁÝÇßÐÂÛÎÑÇÔÑÇÚ¦ ÚÎÊËÆÚËØÎÑÇÚ¦ 
ÚÎÔÚØÃÚÎÑÇÚ¦ ÑÇÏÚÎÔÚÁÚÇØÚÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÑÇÚ¦ ¬ÎÔ
ËÈÊÕÓ¦ÊÇÖÕßÐËÑÃÔÎÙËÙÚÏÝ
ÖØÏÒÃÕßÑÇÏÕÒÕÑÒÎØ×ÛÎÑËÙÚÏÝ
¡ÇãÕßÓÃÇÎÓÁØÇÊÎÒÇÊÂÖØÏÔ
ÇÖÄÚÎÙÚÇÊÏÇÑÂËÖÇÔÇÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÜÔÒÏÇÔËÓÖÕØÏÑ×ÔËÖÏÞËÏØÂ-
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Τον ΜάιοÑÑÐÓÉ³Ñ{VÑ~Ü{ÐÒ~i³ÙÑÑ~Ñ{³iØÉ{~É{ÐÌ³i³ÑØ
ÉiÜÉ~³¨{~Ò~Ñ³Ñ³ÊÐÑ³ÑVÌÐØÉ~³{ÐÒ³Ñ{Ì³{ÙÉÚÑÉËÑ{ÜÖÐÉoÒÜi

ÙËÜÔÎËÈÊÕÓÇÊÏÇÃÇÊÇÖ¦ÔÎÍÏÇ
ÎÒËÑÚØÕÔÏÑÁÝÇÍÕØÁÝÇßÐÂÛÎÑË
ÑÇÚ¦ ÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÎÔ
ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÚÕß 
¬ÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇÖØÏÒÃÕß
ÑÇÚÇÍØ¦ÌÎÑËÑÇÏØËÑÄØËÖÏÙÑËÉÏÓÄÚÎÚÇÝÙÚÇÎÒËÑÚØÕÔÏÑ¦
ÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÎ
ËÖÏÙÑËÉÏÓÄÚÎÚÇÇßÐÂÛÎÑËÑÇÚ¦
 ÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇÇßÚÂÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÚÕß ÖÄÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝ
ÁØËßÔÇÝÖÕßÊÏËÔËØÍËÃÕ.9,*(
ÙËÓÎÔÏÇÃÇÈ¦ÙÎÖØÕÑÆÖÚËÏËÐ¦ÒÒÕßÄÚÏÕÚàÃØÕÝÚÕßÎÒËÑÚØÕÔÏÑÕÆ
ËÓÖÕØÃÕßËÐÇÖÒÇÙÏ¦ÙÚÎÑËÇÖÄÚÏÝ
ÇØÞÁÝ¡ÇØÚÃÕßÒÃÍËÝÎÓÁØËÝÊÎÒÇÊÂÓËÚ¦ÚÎÔÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÚÜÔ
ÖØ×ÚÜÔËÖÏÈËÈÇÏÜÓÁÔÜÔÑØÕßÙÓ¦ÚÜÔÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÁÜÝÑÇÏÚÇ
ÚÁÒÎÖØÏÒÃÕßÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓË
ÚÕÖØ×ÚÕÊÃÓÎÔÕÚÕßÚÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÊÎÒÇÊÂÖØÏÔÕÑÕØÜÔÕáÄÝ
ÞÚßÖÂÙËÏÚÎÔÖÄØÚÇÓÇÝÑÇÏÒÎÌÛÕÆÔÚÇÁÑÚÇÑÚÇÓÁÚØÇ
ÐÃàËÏÔÇÙÎÓËÏÜÛËÃÄÚÏÇÖÄÚÎÔ
ÁØËßÔÇÁÞÕßÔËÐÇÏØËÛËÃÄÒËÝÕÏ
ÑÇÚÎÍÕØÃËÝßÖÎØËÙÏ×ÔÄÖÜÝÇË-

ØÕÖÕØÏÑ¦ËÏÙÏÚÂØÏÇÓÕßÙÏÑÂÚÇÏÔÃËÝÙßÔÊØÕÓÁÝÙËÖÇÏÞÔÃÊÏÇÎ
ÑÇÚÎÍÕØÃÇÇÍÕØ×ÔÇÖÄÎÒËÑÚØÕÔÏÑ¦ÙÕÆÖËØÓ¦ØÑËÚÑÇÛ×ÝÑÇÏÕÏ
ÎÒËÑÚØÕÔÏÑÁÝÇÍÕØÁÝËÏÊ×ÔÑÏÔÎÚÂÝÚÎÒËÌÜÔÃÇÝÁØËßÔÇÁÍÏÔË
ÓËÚÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÚÜÔÓÎÞÇÔ×Ô
ÙÆÍÑØÏÙÎÝÚÏÓ×Ô)LZ[7YPJLÑÇÏ
:RYV\[aÑÇÏÚÎÔÕÓ¦ÊÇL4HYRL[
0U[LSSPNLUJLÚÎÝ*VU]LY[.YV\W
¬ÇÙÚÕÏÞËÃÇÇÔÚÒÂÛÎÑÇÔÇÖÄ
ÎÒËÑÚØÕÔÏÑ¦ÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇÓËÚÇ
ÕÖÕÃÇÙßÔËØÍ¦àËÚÇÏÎ:RYV\[aÑÇÏ
ÇÖÄÎÒËÑÚØÕÔÏÑ¦ÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇÓËÚÇÕÖÕÃÇÙßÔËØÍ¦àËÚÇÏÎ
)LZ[7YPJL
¬ÕÔ¡¦ÏÕÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÈËÈÇÃÜÝÇÖÕÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÚÜÔÊÇÖÇÔ×Ô
ÑÇÏÚÎÝËÖÏÙÑËÉÏÓÄÚÎÚÇÝÙËÎÒËÑÚØÕÔÏÑ¦ÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇÄÓÜÝÇßÚÂËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÄÚÏÊËÔÛÇËÃÔÇÏÖÕÒÆ
ÓËÍ¦ÒÎÑÇÛ×ÝËØËßÔÎÚÁÝÑÇÏÙÚËÒÁÞÎÚÎÝÇÍÕØ¦ÝÙßÍÑÒÃÔÕßÔÙÚÎÔ
¦ÖÕÉÎÄÚÏÙÎÓÇÔÚÏÑÂÓËØÃÊÇÚÜÔ
ÑÇÚÇÔÇÒÜÚ×ÔÛÇËÐÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔ
ÔÇÑ¦ÔÕßÔÚÏÝÇÍÕØÁÝÚÕßÝÓÁÙÜ
ÏÇÊÏÑÚÆÕß
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

ΔΙΕΘΝΗ

Κυριακή 17 Μαΐου 2020

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

l

Δύσκολη
αποστολή
στη Ford για
τον Χένρι Φορντ
Ο απόγονος του ιδρυτή της εταιρείας
καλείται να καθησυχάσει τους επενδυτές
Οταν ÙËÒÁÔË²ÁÔØÏ¢ÕØÔÚÑÇÏËÃÙÇÏÕÇÖÄÍÕÔÕÝÚÕß²ÁÔØÏ¢ÕØÔÚ
ËÔÄÝÇÔÛØ×ÖÕßÖÕß¦ÒÒÇÐËÚÕÔ
ØÕßÔÚÎÝÙÚÕØÃÇÝÌÁØËÏÝÈÇØÆ
ÌÕØÚÃÕÙÚÏÝÖÒ¦ÚËÝÙÕß ÇÏÕÚÜØÏÔÄÝ²ÁÔØÏ¢ÕØÔÚÕqËØÍ¦àËÚÇÏ
ÙÑÒÎØ¦ÑÇÏÖÇØÇÓÁÔËÏÚÇÖËÏÔÄÝ
×ÙÚËÔÇÓÖÕØÁÙËÏÔÇÇÔÚËÖËÐÁÒÛËÏÙËÇßÚÂÔÚÎÔÑÒÎØÕÔÕÓÏ¦

Η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία περνάει ακόμη μία κρίση.
Λόγω πανδημίας κατέβασε τα ρολά σε εργοστάσια και οι ζημίες
διογκώνονται.
ÚÇ ÚÕßÞØÄÔÏÇÇÔÁÒÇÈËÚÕÔ
ÑÇÃØÏÕØÄÒÕÔÇËÃÔÇÏÕÙÆÔÊËÙÓÕÝ
ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÞËÏÓÇàÄÓËÔÎÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇ-VYKÑÇÏÙÚÕßÝ
ÛÕØßÈÎÓÁÔÕßÝËÖËÔÊßÚÁÝÃÔÇÏ
ÊÎÒÇÊÂÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÕßÚÓÂÓÇÚÕÝËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝÓË
ÚÕßÝËÖËÔÊßÚÁÝ©²ÁÔØÏ¢ÕØÔÚÕ
qËÃÔÇÏÁÔÇÝËÑÚÜÔËÑÖØÕÙ×ÖÜÔ
ÚÎÝÖÁÓÖÚÎÝÍËÔÏ¦ÝÚÎÝÕÏÑÕÍËÔËÃÇÝÓÇàÃÓËÚÎÔËÐÇÊÁÒÌÎÚÕß

ÚÎÔÞØÕÔÎÒËÐ¦ÔÊØÇ¢ÕØÔÚ
ÔÍÑÒÏÝÖÕßÙßÓÓËÚÁÞÕßÔÙÚÕÊÏÕÏÑÎÚÏÑÄÙßÓÈÕÆÒÏÕÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝ
ÑÇÚÇÙÑËßÂÝÎÒËÑÚØÏÑ×ÔÌÕØÚÎÍ×Ô9P]PHU(\[VTV[P]LÄÖÕßÎ
-VYKÊÏÇÚÎØËÃÙÎÓÇÔÚÏÑÄÓËØÃÊÏÕ
ÐÃàËÏÔÇËÖÏÙÎÓÇÔÛËÃÄÚÏÇÖÄ
ÚÇÞØÄÔÏÇÚÎÝÆÖÇØÐÂÝÚÎÝ
Î-VYKÚÇËÃÑÕÙÏÊÏÕÏÑËÃÚÇÏÇÖÄ
ÁÔÇÔ¢ÕØÔÚ ÇÏÇÔÑÇÏÇØÑËÚÕÃ
ÇÖÕÊÃÊÕßÔÚÎÔÑÇÑÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ÚÎÝÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝÙÚÎÔ
ÏÊØßÚÏÑÂÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÎÚËÒËßÚÇÃÇ
ËÑÚÏÓ¦ÖÜÝÕ²ÁÔØÏÑÇÏÎÒËÐ¦ÔÊØÇËÃÔÇÏÄÚÏÑÇÒÆÚËØÕÊÏÇÛÁÚËÏ
ÍÏÇÔÇÙßÔËÞÃÙËÏÔÇÇÙÑËÃÚÕÔ
ÁÒËÍÞÕÓÌÄÚËØÕÏËÃÞÇÔÖØÕËÚÕÏÓÇÙÚËÃÔÇÇÔÇÒ¦ÈÕßÔÊÏÕÏÑÎÚÏÑÁÝ
ÛÁÙËÏÝÇÌ»ÎÝÙÚÏÍÓÂÝËÏÙÂÒÛÇÔ
ÙÚÎÔËÚÇÏØËÃÇÄÖÜÝÖÇØÇÚÎØËÃÕ
¬àÁÌØÏÄÔËÔÌËÒÔÚÇÔÇÖÒÎØÜÚÂÝ
ÑÕÙÓÂÚÕØÇÝÚÎÝÞÕÒÂÝÏÕÃÑÎÙÎÝÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÚÕßÁÏÒÒÒ¦
ÑÇÏÎÍËÔÏ¦ÚÜÔÖÇÚËØ¦ÊÜÔÚÕßÝ
ÇÑÕÒÕÆÛÎÙËÚÎÔÃÊÏÇÊÏÇÊØÕÓÂ®
ÇÏÄÒÇÇßÚ¦ÙßÓÈÇÃÔÕßÔËÔ×
ÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÖËØÔ¦ËÏÇÑÄÓÎÓÃÇßÖÇØÐÏÇÑÂÑØÃÙÎÄÍÜÖÇÔÊÎÓÃÇÝ
ÑÇÚÁÈÇÙËÚÇØÕÒ¦ÙÚÇÈÕØËÏÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑ¦ËØÍÕÙÚ¦ÙÏ¦ÚÎÝÑÇÏÕÏ
àÎÓÃËÝÊÏÕÍÑ×ÔÕÔÚÇÏ²ÛËÝÊÏËÐÂÞÛÎÎËÚÂÙÏÇÍËÔÏÑÂÙßÔÁÒËßÙÎ
ÚÜÔÓËÚÄÞÜÔÚÎÝÙÚÎÔÕÖÕÃÇÎ

Ο Χένρι Φορντ ο Γ΄ÖÙÑÉÐÑÚiÐÑ³{~Ò~Ñ{{³¨ËÑ~Ñ{Ê³ÑÙ{ÉÈÚÈ³ÊØ³È³ÐÊÐÑ³ØÉ³Ñ{¨{~ÊØ³¨Ñ³io{~ÊØ¨{ÑÑÜÒKÉ{¨×Ò³Ø³³ÐÊÐÑÉ{~{ËÑØÐÉ³ÈØÉÉÙÈ³ÓØ
ÏÊØßÚÏÑÂÕÏÑÕÍÁÔËÏÇ¢ÕØÔÚ-VYK
ËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇÑÇÚÁÞËÏÚÕ ÙË
ÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÉÂÌÕßÞ¦ØÏÝÙËËÏÊÏÑÂÑÇÚÎÍÕØÃÇÓËÚÕÞ×Ô¥ÙÚÄÙÕ
ÕÏÓÁÚÕÞÕÏËÃÞÇÔÖØÕÚËÃÔËÏÇÒÒÇÍÂÚÕßÑÇÛËÙÚ×ÚÕÝÑÇÏÇÌÇÃØËÙÎ
ÚÜÔÓËÚÕÞ×ÔÓËÚÇËÔÒÄÍÜÖØÕÔÄÓÏÇÑÇÏÇÔÚÏÑÇÚ¦ÙÚÇÙÂÚÕßÝÓË
ÇÖÒÁÝÓËÚÕÞÁÝÄÖÜÝÇÔÇÌÁØËÏÙË
ÊÎÓÕÙÃËßÓ¦ÚÕßÚÕ)SVVTILYN
¡ÃÇÓËÚÕÞÂÛÇÏÙÕÊßÔÇÓËÃÓË
ÓÃÇÉÂÌÕÖØÄÚÇÙÎÖÕßËÃÞËÙßàÎÚÎÛËÃÑÇÏÖÁØßÙÏÑÇÏÚÎÙÚÂØÏÐË
ÚÕ ÚÜÔËÖËÔÊßÚ×ÔÖÃÓÇÑØÄÔÕØÏÙÓÁÔÕÏËÖËÔÊßÚÁÝÏÙÞßØÃàÕÔÚÇÏÖÜÝÚÕËÔÒÄÍÜÖØÕÔÕÓÏÇÑÄÑÇÛËÙÚ×ÝÙÚÏÝËÏÙÎÍÓÁÔËÝ
ËÚÇÏØËÃËÝÇÌËÔÄÝËÖÎØË¦àËÏÊß-

Υποβρύχιο ÑÇÒ×ÊÏÕ ÞÏÒÏÕÓÁÚØÜÔÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÑÇÚÇÙÑËß¦ÙËÏÎ
-HJLIVVRÍÆØÜÇÖÄÚÎÔÇÌØÏÑÇÔÏÑÂ
ÂÖËÏØÕÚÕÕÖÕÃÕÛÇÇßÐÂÙËÏÚÎÔÚÇÞÆÚÎÚÇÚÕßÔÚËØÔËÚÙÚÎÔËßØÆÚËØÎÖËØÏÕÞÂ¬ÕÑÕÒÕÙÙÏÇÃÕÁØÍÕÛÇ
ÊÏÇÖËØÔ¦ÚÏÝÇÑÚÁÝÇÌØÏÑÇÔÏÑ×Ô
ÞÜØ×ÔÚÎ¡ÁÙÎÔÇÚÕÒÂÑÇÏÚÎÔ
ßØ×ÖÎÑÇÏÛÇÕÒÕÑÒÎØÜÛËÃÓËÚÎ
ÙßÓÈÕÒÂÚÜÔ*OPUH4VIPSL6YHUNL
=VKHMVUL4;5ÑÇÏÊÆÕÇÑÄÓÇÚÕÖÏÑ×ÔÊÏÑÚÆÜÔÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×ÔÖÃÙÎÝÎÛßÍÇÚØÏÑÂÚÎÝ5VRPH(SJH[LS
ÇÔÁÒÇÈËÚÎÔÑÇÚÇÙÑËßÂÚÕßÑÇÒÜÊÃÕßÆÓÌÜÔÇÓËÖÎÍÁÝÖÕßËÖÏÑÇÒËÃÚÇÏÚÕ)SVVTILYNÎÑÇÚÇÙÑËßÂÑÇÏ
ÎÖÄÔÚÏÙÎÚÕßÑÇÒÜÊÃÕßÛÇÑÕÙÚÃÙÕßÔÙÞËÊÄÔÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÕÊÕÒ¦ØÏÇËÔ×ÚÕÁØÍÕÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÕÒÕÑÒÎØÜÛËÃÁÜÝÚÕ-HJLIVVR
ÖØÕÙÖÇÛÕÆÙËËÖÃÖÕÒÒ¦ÞØÄÔÏÇÔÇ
ÈËÒÚÏ×ÙËÏÚÎÙßÔÊËÙÏÓÄÚÎÚÇÙÚÎÔ
ÌØÏÑÂ×ÙÚËÔÇËÑÓËÚÇÒÒËßÛËÃÚÎÔ
ßÉÎÒÂàÂÚÎÙÎÚÕßÔËÄÚËØÕßÖÒÎÛßÙÓÕÆÍÏÇÚÇÞÆÚËØÕÔÚËØÔËÚÇØ¦ÒÒÎÒÇÎÞØÂÙÎÑÇÏÎàÂÚÎÙÎÍÏÇ
ÁÐßÖÔÇÑÏÔÎÚ¦ÚÎÒÁÌÜÔÇÇßÐ¦ÔËÚÇÏØÇÍÊÇÃÇÙËÖÕÒÒÁÝÖËØÏÕÞÁÝÚÎÝ
ÎÖËÃØÕßÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÚÎÝ-HJLIVVRÎÌØÏÑÂÁÞËÏ
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Επένδυση της Facebook για ταχύτερο
Ιντερνετ στην αφρικανική ήπειρο

H αυξανόμενηÇÊ³iio{Ñ³ÑTÖ³É¨³É¨É³Ñ³ÉÜÉË³KÑ{~Ì
~Ëi³¨³iØ>R_H}
ÚÕÔÓÏÑØÄÚËØÕÇØÏÛÓÄÙßÔÊËÊËÓÁÔÜÔÞØÎÙÚ×ÔÔÚËØÔËÚÙËÙÞÁÙÎÓË
ÚÏÝßÖÄÒÕÏÖËÝÎÖËÃØÕßÝ¡¦ÒÏÙÚÇÕ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÝÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÄÝÑÕÒÕÙÙÄÝ
ËÃÞËËÖÏÞËÏØÂÙËÏÐÇÔ¦ÚÕÔÇËÔÏÙÞÆÙËÏÚÕÙÂÓÇÙÚÎÔÌØÏÑÂÓÁÙÜ
ÊÕØßÌÄØÕßÜÙÚÄÙÕÕÖÆØÇßÒÕÝÚÎÝ
:WHJL²ÕÕÖÕÃÕÝÁÌËØËÚÎÔÇÖÇØÇÃÚÎÚÎÚËÞÔÕÒÕÍÃÇËÐËØØ¦ÍÎÑÇÚ¦ÚÎÔ
ÇÖÕÍËÃÜÙÎÚÎÔÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÕÁØÍÕÎ-HJLIVVRßÖÕÙÚÂØÏÐËÄÚÏÚÕÔÁÕÑÇÒ×ÊÏÕÛÇÌÁØËÏ
ßÉÎÒÄÚËØËÝÚÇÞÆÚÎÚËÝÙËÙÞÁÙÎÓË
Ñ¦ÛË¦ÒÒÕßÖÕÈØÆÞÏÕÑÇÒ×ÊÏÕÚÎÝ
ÖËØÏÕÞÂÝÐ¦ÒÒÕßÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕ

ÙÎÓËÏ×ÛÎÑÇÔÈÒ¦ÈËÝÙËÊÆÕßÖÕÈØÆÞÏÇÑÇÒ×ÊÏÇÑÇÏÜÝÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ
ÎÚÇÞÆÚÎÚÇÚÕßÔÚËØÔËÚÓËÏ×ÛÎÑË
ÇÏÙÛÎÚ¦ÙËÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÊ×ÊËÑÇ
Þ×ØËÝÚÎÝßÖÕÙÇÞ¦ØÏÇÝÌØÏÑÂÝ
¬ÕÁØÍÕËÃÔÇÏÙßÔÁÞËÏÇÚÜÔÖØÕÙÖÇÛËÏ×ÔÓÇÝÔÇËÖËÑÚËÃÔÕßÓËÚÏÝ
ßÖÕÊÕÓÁÝÚÕßÖÇÍÑÄÙÓÏÕßÊÏÑÚÆÕß
ßÔËØÍÇàÄÓÇÙÚËÓËËÚÇÃØÕßÝÓÇÝÙË
ÕÒÄÑÒÎØÕÚÕÔÑÄÙÓÕ×ÙÚËÔÇÑÇÚÇÙÑËß¦ÙÕßÓËÇØÑËÚ¦ßÖÕÈØÆÞÏÇÑÇÒ×ÊÏÇÕÖÚÏÑ×ÔÏÔ×ÔÚÇÕÖÕÃÇÎÍÕÆÔÚÇÏÚÎÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝÄÙÕÔÇÌÕØ¦
ÚÎÔËÓÈÁÒËÏÇÚÎÔÚÇÞÆÚÎÚÇÑÇÏÚÎÔ
ËßËÒÏÐÃÇ®ÄÖÜÝÚÄÔÏÙËÎ-HJLIVVR
ÌØÏÑÂÁÞËÏÈØËÛËÃÙÚÕËÖÃÑËÔÚØÕ
ÚÕßËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕÝÇÖÄÚÕßÝÑÕÒÕÙÙÕÆÝÚÎÝÃÒÏÑÕÔ¦ÒËáÑÇÛ×ÝÊÏÇÈÒÁÖÕßÔÚËØ¦ÙÚÏËÝËßÑÇÏØÃËÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ
ÙÚÎÔËßØÆÚËØÎÖËØÏÕÞÂ.VVNSL
ÁÞËÏÐËÑÏÔÂÙËÏÂÊÎÚÎÔÑÇÚÇÙÑËßÂ
ßÖÕÈØÆÞÏÕßÑÇÒÜÊÃÕßÚÕÕÖÕÃÕÛÇ
ÙßÔÊÁËÏÚÏÝÞ×ØËÝÚÎÝÌØÏÑÂÝÓË
ÚÎÔßØ×ÖÎÁÈÇÏÇÕÑÕØÜÔÕáÄÝ
ÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÑÇÛßÙÚËØÂÙËÏÚÇËÔ
ÒÄÍÜÁØÍÇÇÌÕÆÕ©±ÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙËÄÚÏÎÌØÏÑÂËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇÊËÞÛËÃ
ÏÙÞßØ¦ÖÒÂÍÓÇÚÇÇÖÄÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇ
Ë¦ÔÕÏËÑ¦ÙÚÕÚËÑßÈËØÔÂÙËÏÝÊËÔÒ¦ÈÕßÔËÍÑÇÃØÜÝÚÇÑÇÚ¦ÒÒÎÒÇÓÁÚØÇ

ÙÓËÔ×ÝÚÎÔÇÐÃÇÚÕßÝÇÌËÚÁØÕß
ËÐÇÙÌÇÒÃàËÏÙÚÏÝÏÊØßÚÏÑÁÝÕÏÑÕÍÁÔËÏËÝÇÊÏÑÇÏÕÒÄÍÎÚÎËÐÕßÙÃÇÏ»
ÇßÚÄÊËÔÁÞÕßÓËÖÒÁÕÔÈÇÙÏÒÏ¦ÊËÝ
ÑÇÏÈÇÙÃÒÏÙÙËÝ®ÒÁËÏÕ§ËÒ¡¦ÏÔÕ
ÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÝÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝÙßÓÈÕÆÒÜÔÍÏÇÚÎÔßÖÕÙÚÂØÏÐÎÓËÚÄÞÜÔ=HS\L,KNL(K]PZVYZÞÕßÓËÊËÏÙËËÚÇÏØËÃËÝÄÖÜÝËÃÔÇÏÎ
4V[VYVSHÑÇÏÎ(UOL\ZLY)\ZJO
ÄÚÏÚÕÔÇÊÃÊËÚÇÏÎÙÑßÚ¦ÒÎÇÖÄ
ÍËÔÏ¦ÙËÍËÔÏ¦ÊËÔËÃÔÇÏÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄ®
¬Õ
ËÃÞËÍÃÔËÏÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ
ÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝÕ¡ÖÏÒ
¢ÕØÔÚÑÇÏÁÑÚÕÚËÎÚÏÓÂÚÎÝÓËÚÕÞÂÝÚÎÝÁÞËÏÇÖÕÒÁÙËÏÙÞËÊÄÔ
ÚÕ  ÚÎÝÇÐÃÇÝÚÎÝËÔ×ÇÔÚÏ-

ÙÚÕÃÞÜÝÚÎÔËÏÑÕÙÇËÚÃÇÇßÚÂÕ
ÊËÃÑÚÎÝ: 7ÁÞËÏËÑÚÏÔÇÞÛËÃ
ÙËÖÕÙÕÙÚÄ ÔÚÕÆÚÕÏÝÖÇØ¦ÚÏÝÊßÙÞÁØËÏÁÝÚÎÝÎ-VYKÊËÔ
ÖÚ×ÞËßÙËÒÄÍÜÚÎÝÑØÃÙÎÝÚÕß
 ÄÖÜÝÙßÔÁÈÎÓËÚÏÝ¦ÒÒËÝ
ÏÙÚÕØÏÑÁÝÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝ
ÚÜÔÚÎÔ.LULYHS4V[VYZÑÇÏ
ÚÎÔ*OY`ZSLYÁØÇÔÚÕÆÚÕßËÃÔÇÏ
ÍÔÜÙÚÄÄÚÏÕÏ¢ÕØÔÚÊËÔÇÔÇÓËÏÍÔÆÕÔÚÇÏÙÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÒÂÉÎÝ
ÇÖÕÌ¦ÙËÜÔÓÁÙÇÙÚÎÔËÚÇÏØËÃÇ
ÄÖÜÝÇÔÇÌÁØËÏÕªÕÓÖÔÚÏ¡ÖÕÌ
ÇÔÇÒßÚÂÝÛËÓ¦ÚÜÔËÚÇÏØÏÑÂÝÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÝ ÙÚÎÔ )SVVTILYN
0U[LSSPNLUJL©²ÁÔØÏ¢ÕØÔÚÕq
ÈÁÈÇÏÇ ÄÖÜÝ ÑÇÏ Î ÒËÐ¦ÔÊØÇ
¢ÕØÔÚÔÍÑÒÏÝÇÖÁÞÕßÔÖÕÒÆÇÖÄ

ÚÕÔÇÇÔÇÒ¦ÈÕßÔÚÎÔÇÔ×ÚÇÚÎÊÏÕÏÑÎÚÏÑÂÛÁÙÎÙÚÕÔÄÓÏÒÕÇÔÚÎÔ
ÇÔÇÒ¦ÈÕßÔÖÕÚÁÑÏÄÒÇÝ©²ÁÔØÏÍÏÕÝÚÕßÔÚÙËÒ¢ÕØÔÚÚÕßq
ÙÖÕÆÊÇÙËÓÇÛÎÓÇÚÏÑ¦ÑÇÏÏÙÚÕØÃÇ
ÑÇÏÂÚÇÔÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÕßÚÓÂÓÇÚÕÝ
ËÚÇÏØÏÑÂÝÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝÖØÏÔÇÔÇÒ¦ÈËÏÖØÕÙÌ¦ÚÜÝÚÕÚÓÂÓÇËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÓËÚÕßÝËÖËÔÊßÚÁÝ
ÖØ×ÚÎËÐÇÊÁÒÌÎÚÕßÒËÐ¦ÔÊØÇ
ÑÄØÎÚÕß¡ÖÏÒ¢ÕØÔÚÕÒÕÑÒÂØÜÙË
ÚÏÝÙÖÕßÊÁÝÚÎÝÙÚÎÈÏÕÒÕÍÃÇÙÚÎ
ÔËßØÕËÖÏÙÚÂÓÎÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÎÊÏÕÃÑÎÙÎËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔËØÍ¦ÙÚÎÑË
ÙÚÕÒÏÇÔËÓÖÄØÏÕÑÇÏÓËÚ¦ÎÖØ×ÚÎÚÎÝËØÍÇÙÃÇÙÚÎ-VYKÂÚÇÔÙÚÕ
ÚÓÂÓÇÒÆÙËÜÔÍÏÇÚÎÓËÚÇÑÃÔÎÙÎ
ÙËÖÕÒßÖÒÎÛËÃÝÖÄÒËÏÝ
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Υπεραμύνεται
της πολιτικής
των αρνητικών
επιτοκίων η ΕΚΤ
Εκτιμά πως ενίσχυσαν τον δανεισμό
και έδωσαν ώθηση στην ανάπτυξη
Στη διάρκεια ÚÜÔÁÐÏËÚ×ÔÖÕßÁÞÕßÔ
ÖÇØÁÒÛËÏÇÖÄÚÕÔÕÆÔÏÕÚÕß
ÎÖÕÒÏÚÏÑÂÚÜÔÇØÔÎÚÏÑ×ÔËÖÏÚÕÑÃÜÔÊËÔÁÞËÏËÖÎØË¦ÙËÏÕÆÚËÇØÔÎÚÏÑ¦ÕÆÚËÛËÚÏÑ¦ÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÜÔÚØÇÖËà×ÔÚÎÝ
ßØÜà×ÔÎÝ©ÏËßØÜÖÇáÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÇÖÕàÎÓÏ×ÔÕÔÚÇÏÓËÖÕÒÒÕÆÝÑÇÏ
ÊÏ¦ÌÕØÕßÝÚØÄÖÕßÝÍÏÇÚÎÓËÃÜÙÎ
ÚÎÝÑËØÊÕÌÕØÃÇÝÚÕßÝËÐÇÏÚÃÇÝÚÜÔ
ÇØÔÎÚÏÑ×ÔËÖÏÚÕÑÃÜÔÑÇÛ×ÝÚÇÇØÔÎÚÏÑ¦ËÖÏÚÄÑÏÇÁÞÕßÔÚÇßÚÕÞØÄÔÜÝ
ÄÞÏÓÄÔÕÔËÖÏàÂÓÏËÝÖÇØËÔÁØÍËÏËÝ
ÇÒÒ¦ÑÇÏËßËØÍËÚÏÑÄÇÔÚÃÑÚßÖÕßÚÄßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÊÆÕ
ÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÏÚÎÝ ¬ÕÏ¡ÏÍÑÁÒ
¡ÖÕßÚÙÃÔÞÇÑÇÏÕØÁÔÚàÕ¡ÖÕßØÒÄÔÕÏÕÖÕÃÕÏÓËÙÞËÚÏÑÂÓËÒÁÚÎ
ÚÕßÝÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÔÇßÖËØÇÓßÔÛÕÆÔÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÚÎÝÚØ¦ÖËàÇÝ
ÚÙÏÙËÓÏÇÙÚÏÍÓÂÖÕßÎ ¬
È¦ÒÒËÚÇÏÇÖÄÚÎÔËÖÏÛËÚÏÑÂÇÓÌÏÙÈÂÚÎÙÎÚÕßßÔÚÇÍÓÇÚÏÑÕÆÏÑÇÙÚÎØÃÕßÚÎÝ ÇØÒÙØÕÆÎÝÕÏÊÆÕ
ÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÏÇÔÚÏÑØÕÆÕßÔÚÏÝËÖÏÑØÃÙËÏÝÚÜÔËßØÜÖÇáÑ×ÔÑÇÏÏÊÏÇÏÚÁØÜÝÚÜÔÍËØÓÇÔÏÑ×ÔÚØÇÖËà×Ô
ÖÜÝÚÇÁÐÏÞØÄÔÏÇÚÜÔÇØÔÎÚÏÑ×Ô
ËÖÏÚÕÑÃÜÔÁÞÕßÔÖÒÂÐËÏÚÎÔÑËØÊÕÌÕØÃÇÚÕßÝ
©ÖÜÝÙßÓÖËØÇÃÔÕßÔÙËÙÞËÚÏÑÂ
ÓËÒÁÚÎÚÕßÝÖÕßÊÏÁØØËßÙËÙÚÎÈØËÚÇÔÏÑÂËÌÎÓËØÃÊÇ-PUHUJPHS;PTLZ
Þ¦ØÎÙÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÚÜÔÇØÔÎÚÏÑ×Ô
ËÖÏÚÕÑÃÜÔÕÏËßØÜÖÇáÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝ
ÑÇÚÇÈ¦ÒÒÕßÔÞÇÓÎÒÄÚËØÕßÝÂÑÇÏ

ÑÇÛÄÒÕßÚÄÑÕßÝÙÚÏÝÑÇÚÇÛÁÙËÏÝ
ÚÜÔÖËÒÇÚ×ÔÚÕßÝÑÇÏÙÚÕßÝÕÓÕÒÕÍÏÕÆÞÕßÝÚÕßÝËÔ×ÚÇÇØÔÎÚÏÑ¦
ËÖÏÚÄÑÏÇÙÚÏÝÞÕØÎÍÂÙËÏÝÚÕÆÝÊÃÔÕßÔÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÖØÕÈÒÁÖÕßÔ
ÓÏÑØÄÚËØÇÖÕÙ¦ÁÔÇÔÚÏÓÎËÐßÖÎØËÚÕÆÓËÔÜÔÊÇÔËÃÜÔ
ÖÜÌËÒÕÆÔÚÇÏ¦ÒÒÜÙÚËÇÖÄ
ÚÎÔËÑÚÃÔÇÐÎÚÎÝàÂÚÎÙÎÝÍÏÇÖÏÙÚ×ÙËÏÝÇÌÕÆÚÇÇØÔÎÚÏÑ¦ËÖÏÚÄÑÏÇ
ÁÞÕßÔÑÇÚÇÙÚÂÙËÏËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÌÚÎÔÄ
ÚÕÔÊÇÔËÏÙÓÄÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔ ¬
ÚÇÇØÔÎÚÏÑ¦ËÖÏÚÄÑÏÇÁÞÕßÔÕÊÎÍÂÙËÏÙËÇÆÐÎÙÎÚÕßÊÇÔËÏÙÓÕÆÑÇÚ¦
 ËÚÎÙÃÜÝÁÞÕßÔÊ×ÙËÏ×ÛÎÙÎÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÇÔ¦ÖÚßÐÎÑÇÏ
ÁÞÕßÔËÔÏÙÞÆÙËÏÚÕÔÖÒÎÛÜØÏÙÓÄ
ÇÏÚÁÒÕÝÚÇÇØÔÎÚÏÑ¦ËÖÏÚÄÑÏÇ
ÇßÐ¦ÔÕßÔÚÎÔÇÐÃÇÚÜÔÕÓÕÒÄÍÜÔ
ÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÇÞÇØÚÕÌßÒ¦ÑÏÇ
ÚÜÔËßØÜÖÇáÑ×ÔÚØÇÖËà×Ô
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÙÞËÚÏÑÄÊÎÓÕÙÃËßÓÇÚÎÝÈØËÚÇÔÏÑÂÝËÌÎÓËØÃÊÇÝ-PUHUJPHS;PTLZÕÏÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÏÚÎÝ ¬ßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔÖÜÝ
ÎÇÓÌÏÒËÍÄÓËÔÎÖÕÒÏÚÏÑÂÚÜÔÇØÔÎÚÏÑ×ÔËÖÏÚÕÑÃÜÔÊËÔÁÞËÏÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÑÇÔÁÔÇÔÇÔÚÃÑÚßÖÕÙÚÎÔ
ÑËØÊÕÌÕØÃÇÚÜÔÚØÇÖËà×ÔÑÇÛ×Ý
ÚÇÕÌÁÒÎËÐÕßÊËÚËØ×ÔÕßÔÚÏÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÑÇÏËÖÕÓÁÔÜÝÚÇÇØÔÎÚÏÑ¦ËÖÏÚÄÑÏÇÒËÏÚÕßØÍÕÆÔÜÝÍËÔÏÑ¦
ÕßÊÁÚËØÕÝ®ÖÇØ¦ÍÜÔ
ÈØËÚÇÔÏÑÂËÌÎÓËØÃÊÇÖØÕËÐÕÌÒËÃÖÜÝÎËÔÒÄÍÜÓËÒÁÚÎÛÇ
ÇÏÌÔÏÊÏ¦ÙËÏÚÕßÝÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÚÎÝ

Σε μια περίοδοÈKÒÜÜÉ³Ñ{ÑÌ³iÉ{ÚÉ³{~ÊÑÐ×{KÊ³ii³È.È³ÑoÐÑ³{~ÖÛ{~Ñ³i¨ËÈ³iØÑ¨Ü¨ÖiØVi È¨ÑÍ~ÊÉ³¨{~Ê0¨ÒÉÇÑÉ{TÉ{¨ÉËÑ
Ñ³{~¨ÖÉ{³{ØÉ{~¨ËÉ{Ø³ÉÈ¨ÑÍ~~Ñ{{Ù{Ñ{³Ó¨Ø³oÉ¨ÐÑ{~³¨ÑÉÇo{Ñ³iÜ{³{~Ê³Ñ¨i³{~É{³~Ë

Σε μελέτη της ΕΚΤ σημειώνεται ότι δεν έχει
πλήξει την κερδοφορία
των τραπεζών.
ÚØÇÖËàÏÑÂÝÇÍÕØ¦ÝÑÇÏÖÏÛÇÔ×Ý
ÛÇÖØÕÑÇÒÁÙËÏÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÎÓËÏÜÚÁÕÔÄÚÏÊÎÓÕÙÏËÆËÚÇÏÙËÓÏÇ
ÙÚÏÍÓÂÖÕßÎ ¬ÑÇÒËÃÚÇÏÇÖÄÚÕ
ßÔÚÇÍÓÇÚÏÑÄÏÑÇÙÚÂØÏÕÚÎÝ ÇØÒÙØÕÆÎÝÔÇÊ×ÙËÏËÐÎÍÂÙËÏÝÍÏÇÚÕ
ÖØÄÍØÇÓÓÇÖÕÙÕÚÏÑÂÝÞÇÒ¦ØÜÙÎÝ
ÚØ¦ÖËàÇÁÞËÏÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÁÔÚÕÔÇ
ÙÚÎÔÁÇÍËØÓÇÔÏÑÂÇÓÌÏÙÈÂÚÎÙÎ
ÊÏ¦ÙÚÄÓÇÚÕÝÚÎÝÖØÕÁÊØÕß ØÏÙÚÃÔÇÍÑ¦ØÔÚÄÚÏËÃÔÇÏÇÔËÐ¦ØÚÎÚÕÝÛËÙÓÄÝßÖÄÒÕÍÕÝÓÄÔÕÙÚÕ
ßØÜÖÇáÑÄ ÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕ®
¬ÇÖÕØÃÙÓÇÚÇÚÎÝÓËÒÁÚÎÝÚÜÔ
ÊÆÕÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÜÔÚÎÝËÔÊÁÞËÚÇÏ
Ö¦ÔÚÜÝÔÇÇÓÌÏÙÈÎÚÎÛÕÆÔÇÖÄ

ÕØÏÙÓÁÔÇÚØÇÖËàÏÑ¦ÙÚËÒÁÞÎÖÕß
ÖÇØÇÖÕÔÕÆÔÚÇÏÄÚÏÕÑÒ¦ÊÕÝÚÕßÝ
ÁÞËÏÇÔÇÍÑÇÙÚËÃÔÇÑÇÚÇÈ¦ÒËÏÖÕÙÄÆÉÕßÝÊÏÙËßØ×ÇÛØÕÏÙÚÏÑ¦
ÔÇÌÁØÕÔÚÇÏÙÚÇÇØÔÎÚÏÑ¦ËÖÏÚÄÑÏÇÖÕßÇÖÄÚÕÔÕÆÔÏÕÚÕßÑÇÏ
ÓËÚ¦ÇÔÇÍÑ¦àÕÔÚÇÏÔÇÑÇÚÇÈ¦ÒÒÕßÔ
ÙÚÎÔ ¬ÕÏËßØÜÖÇáÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝ
ÍÏÇÔÇÊÏÇÚÎØÕÆÔÚÇÑËÌ¦ÒÇÏ¦ÚÕßÝ
ÙÚÇÚÇÓËÃÇÚÎÝ¦ÍÏÕËÖÏÞËÃØÎÓÇ
ÚÜÔËßØÜÖÇáÑ×ÔÑÇÏÏÊÏÇÏÚÁØÜÝÚÜÔ
ÍËØÓÇÔÏÑ×ÔÚØÇÖËà×ÔËÃÔÇÏÖÜÝÎ
ÑÇÚÇÈÕÒÂÇßÚ×ÔÚÜÔÇØÔÎÚÏÑ×Ô
ËÖÏÚÕÑÃÜÔÊÏÇÈØ×ÔËÏÙßÙÚÎÓÇÚÏÑ¦
ÚÎÔÑËØÊÕÌÕØÃÇÚÕßÝ
ÃÔÇÏÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÎÖÕÒÏÚÏÑÂÚÜÔ
ÇØÔÎÚÏÑ×ÔËÖÏÚÕÑÃÜÔÇÔÚÏÙÚØÁÌËÏ
ÚÎÙßÒÒÕÍÏÙÚÏÑÂÙÚÎÔÕÖÕÃÇÈÇÙÃàËÚÇÏÕÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÄÝÚÕÓÁÇÝÇÌÕÆÇÔÇÍÑ¦àËÏÚÏÝÚØ¦ÖËàËÝ
ÔÇÖÒÎØ×ÔÕßÔÚÄÑÕÙÚÎÔÑËÔÚØÏÑÂ
ÚØ¦ÖËàÇÇÔÚÃÔÇÇÔÚÒÕÆÔÑÁØÊÎÇÖÄ
ÚÕÔÚÄÑÕÖÕßÛÇÚÕßÝÑÇÚÇÈ¦ÒÕßÔ
ÕÏÊÇÔËÏÕÒÂÖÚËÝÚÕÞËÆËÏÖ¦ÔÚÜÝ

ÔÇËÐÜÛÂÙËÏÚÏÝÚØ¦ÖËàËÝÔÇÇßÐÂÙÕßÔÚÕÔÊÇÔËÏÙÓÄÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÑÇÏÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÔÇ
ÖØÕÙÌÁØËÏÌÛÎÔÄÞØÂÓÇÙËËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÑÇÏÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝ
ÎÓËÏÜÚÁÕÔÄÚÏÎÖÕÒÏÚÏÑÂÚÜÔ
ÇØÔÎÚÏÑ×ÔËÖÏÚÕÑÃÜÔÁÞËÏÖØÕÑÇÒÁÙËÏÇÑØÇÃËÝÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝÓËÕØÏÙÓÁÔÕßÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝÔÇËÖÏÓÁÔÕßÔÖÜÝÎ ¬
àÎÓÏ×ÔËÏÚÕßÝËØÓÇÔÕÆÝÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝÚÎÔÇÐÃÇÚÜÔÇÖÕÚÇÓÏËÆÙË×Ô
ÚÕßÝØÕËÚ×Ô¦ÒÒÜÙÚËÕÖØ×ÎÔßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÄÒÌÍÑÇÔÍÑÄÏÓÖÒËËÃÞËÌÚ¦ÙËÏÙÚÕ
ÙÎÓËÃÕÔÇËÖÏØØÃÉËÏÙÚÎÔ ¬ÑÇÏ
ÙÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÚÜÔÇØÔÎÚÏÑ×ÔËÖÏÚÕÑÃÜÔÚÎÔËßÛÆÔÎÍÏÇÚÎÔ¦ÔÕÊÕ
ÚÕßÇÑØÕÊËÐÏÕÆÓÕØÌ×ÓÇÚÕÝÔÇÒÒÇÑÚÏÑÂÍÏÇÚÎËØÓÇÔÃÇ
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÓËÚÎÓËÒÁÚÎÚÜÔ
ÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÜÔÚÎÝ ¬ÎÈØËÚÇÔÏÑÂËÌÎÓËØÃÊÇÇÔÇÌÁØËÚÇÏÑÇÏ
ÙËÓÏÇÔ¦ÒÒÎÓËÒÁÚÎÖÕßËÑÖÄÔÎ-

ÙÇÔÊÆÕÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÏÚÕßÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕßÚÕßØÃÔÙÚÕÔÕÏ¡¦ØÑÕßÝ¡ÖØÕßÔÓ¦ÏËØÑÇÏÇÔ ÄÓÖÏ
ÄÖÕßËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔÖÜÝÖÕÒÒÁÝÇÖÄ
ÚÏÝËßËØÍËÚÏÑÁÝÖÇØËÔÁØÍËÏËÝÚÜÔ
ÇØÔÎÚÏÑ×ÔËÖÏÚÕÑÃÜÔÄÖÜÝÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÎÇÔÇÚÃÓÎÙÎÚÃÚÒÜÔÙÚÇ
ÞÇØÚÕÌßÒ¦ÑÏÇÚÜÔÚØÇÖËà×ÔÍÃÔÕÔÚÇÏÇÔÚÏÒÎÖÚÁÝ¦ÓËÙÇËÔ×ÕÏ
ËÖÏàÂÓÏËÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÁÞÕßÔÖÕÒÆ
ÓËÍÇÒÆÚËØÎÊÏ¦ØÑËÏÇ
ÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÎÝÎ ¬ÁÞËÏ
ÇÔÇÍÔÜØÃÙËÏÖÜÝÄÙÕÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÊÏÇØÑÁÙËÏÎÖËØÃÕÊÕÝÚÜÔÇØÔÎÚÏÑ×ÔËÖÏÚÕÑÃÜÔÚÄÙÕÇßÐ¦ÔËÚÇÏÕ
ÑÃÔÊßÔÕÝÇÔËÖÏÛÆÓÎÚÜÔÖÇØËÔËØÍËÏ×Ô©ÖÜÝÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÁÞËÏ
ËÖÏÙÎÓ¦ÔËÏÙÚÕßÌÏÙÚ¦ÓËÔÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÎÝÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÝÁÔÜÙÎÝ
ÖØÁÖËÏÔÇÑÇÚÇÍØ¦ÌÕßÔÊÏÇØÑ×Ý
ÑÇÏÖÕÒÆÖØÕÙËÑÚÏÑ¦ÚÕÔÇÔÚÃÑÚßÖÕÚÜÔÇØÔÎÚÏÑ×ÔËÖÏÚÕÑÃÜÔÑÇÛ×Ý
ËÏÙËØÞÄÓËÛÇÈÇÛÆÚËØÇÙËÇÞÇØÚÕÍØ¦ÌÎÚËÝÖËØÏÕÞÁÝ®

Αμφισβητούν ευθέως την ποσοτική χαλάρωση οι Γερμανοί δικαστές
Δεν φαίνονται ÊÏÇÚËÛËÏÓÁÔÕÏÔÇÞÇÓÎÒ×ÙÕßÔÚÕßÝÚÄÔÕßÝÕÏÊÏÑÇÙÚÁÝ
ÚÕßßÔÚÇÍÓÇÚÏÑÕÆÏÑÇÙÚÎØÃÕß
ÚÎÝ ÇØÒÙØÕÆÎÝÑÇÏËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔ
ÔÇÇÓÌÏÙÈÎÚÕÆÔÚÎÔÕØÛÄÚÎÚÇÚÎÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÝÚÎÝ ¬ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕÇÒ¦ÛÎÚÕÚÕßßØÜÖÇáÑÕÆÏÑÇÙÚÎØÃÕß
ÃÔÕÔÚÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇËÖÏÛËÚÏÑÕÃÄÚÇÔ
ßÖËØÇÓÆÔÕÔÚÇÏÚÎÝÊÏÇÌÏÒÕÔÏÑÕÆÓËÔÎÝÇÖÄÌÇÙÎÝÖÕßËÐÁÊÜÙÇÔÚÎÔ
ÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÄÚÇÔÞÇØÇÑÚÂØÏÙÇÔÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÖÕÙÕÚÏÑÂÝ
ÞÇÒ¦ØÜÙÎÝ8,ÇÙÆÓÈÇÚÕÓËÚÏÝ
ÙßÔÛÂÑËÝÚÎÝÑÇÏÑ¦ÒËÙÇÔÚÎÔ
 ¬ÔÇÊ×ÙËÏËÐÎÍÂÙËÏÝÑÇÏÔÇÇÖÕÊËÃÐËÏÄÚÏÊËÔÁÞËÏßÖËØÈËÃÚÏÝÇØÓÕÊÏÄÚÎÚÁÝÚÎÝ
§ÇÓÎÔÕÓÃàËÏÎ ¬ÖÜÝËÃÔÇÏ
ÚÕÑÁÔÚØÕÚÕßÑÄÙÓÕß®¡ËÚÎÔÑ¦ÛË
¦ÒÒÕÖÇØ¦ÓËÚØÏÕÖÇÛÂÇßÚÂÊÂÒÜÙÎÕÃÚËØ²ÕÆÓÖËØÕÕÖÕÃÕÝÙßÔÁÚÇÐËÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÚÎÔ
ËÖÃÓÇÞÎÇÖÄÌÇÙÎÚÕßÊÏÑÇÙÚÎØÃÕß
ÚÎÝ ÇØÒÙØÕÆÎÝÁÊÜÙËÞÛËÝÙßÔÁÞËÏÇÙÚÎÔÁÔÚÇÙÎÓËÚÎÔ ¬Ë
ÙßÔÁÔÚËßÐÎÖÕßÖÇØÇÞ×ØÎÙËÙÚÎ
ÍËØÓÇÔÏÑÂËÌÎÓËØÃÊÇ:\LKKL\[ZJOL
ALP[\UNÕËØÓÇÔÄÝÊÏÑÇÙÚÂÝÌ¦ÔÎÑËÖØÄÛßÓÕÝÔÇØÃÐËÏÒ¦ÊÏÙÚÎÌÜÚÏ¦

Με δηλώσεις τους,
μέλη του Συνταγματικού Δικαστηρίου
στρέφονται κατά
της πολιτικής της ΕΚΤ.
ÄÚÇÔßÖËÔÛÆÓÏÙËÙÚÎÔÚØ¦ÖËàÇÄÚÏ
ÁÔÇÝÛËÙÓÄÝÄÖÜÝÎ ¬ÖÕßÊËÔ
ÁÞËÏÖÇØ¦ÕØÏÇÑÂÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÂÔÕÓÏÓÕÖÕÃÎÙÎËÃÔÇÏÇÖÕÊËÑÚÄÝÓÄÔÕÔ
ÄÚÇÔÖÇØÇÓÁÔËÏÖØÕÙÎÒÜÓÁÔÕÝÙÚÏÝ
ÇØÓÕÊÏÄÚÎÚËÝÖÕßÚÕßÁÞÕßÔÇÔÇÚËÛËÃ®ØÕÙÁÛËÙËÓ¦ÒÏÙÚÇÖÜÝÚÕÍËØÓÇÔÏÑÄÊÏÑÇÙÚÂØÏÕÊËÔàÎÚ¦ËÏÇÖÄ
ÚÎÔ ¬ÚÃÖÕÚËÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÚÕ
ÔÇÇÖÕÊËÃÐËÏÖÜÝÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÖÕÙÕÚÏÑÂÝÞÇÒ¦ØÜÙÎÝÈØÃÙÑËÚÇÏÓÁÙÇ
ÙÚÇÄØÏÇÚÎÝÇÖÕÙÚÕÒÂÝÚÎÝ©ÖÜÝ
ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÚÄÔÏÙËÎÑËÔÚØÏÑÂÚØ¦ÖËàÇÖØÁÖËÏÔÇÇÖÕÊËÃÐËÏÄÚÏ
ÊËÔßÖËØÁÈÎÚÏÝÇØÓÕÊÏÄÚÎÚÁÝÚÎÝ
ÑÇÛ×ÝÎÑØÃÙÎÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÎ
ßØ×ÖÎÊËÔÚÎÝÊÃÔËÏÚÕÊÏÑÇÃÜÓÇ
ÔÇÚÕÑ¦ÔËÏ®
¬ÎÙÑßÚ¦ÒÎÖÂØËÕÙßÔ¦ÊËÒÌÄÝ

«Να μη νομίζει i 0ØÉËÑ{³~Ó³¨³È~ÌÐÈuVÙÊÜÉ(ÖÐÉ¨VËØÈÓ³ÑÂÉ³iÑÌ×Ñi³ÈÙ{~Ñ³i¨ËÈ³iØÑ¨Ü¨ÖiØ
ÚÕßÙÚÕÊÏÑÇÙÚÂØÏÕÚÎÝ ÇØÒÙØÕÆÎÝÔÚØÁÇÝ¢ÄÙÑÕßÒËÕÕÖÕÃÕÝÙË
ÙßÔÁÔÚËßÐÂÚÕßÙÚÎÔËÌÎÓËØÃÊÇ
+PLALP[ÚÄÔÏÙËÄÚÏÚÕßØÜÖÇáÑÄ
ÏÑÇÙÚÂØÏÕÊËÔÁÞËÏÖ¦ÔÚÇÚÎÔÚË-

ÒËßÚÇÃÇÒÁÐÎÐÁÌØÇÙËÓ¦ÒÏÙÚÇ
ÚÎÔ¦ÖÕÉÎÄÚÏÚÇËÛÔÏÑ¦ÊÏÑÇÙÚÂØÏÇÓÖÕØÕÆÔÑÇÏÖØÁÖËÏÔÇÖÇØËÓÈÇÃÔÕßÔÙËÑ¦ÖÕÏËÝÙÖ¦ÔÏËÝ®ÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÞÕÒÏ¦àÕÔÚÇÝÓ¦ÒÏÙÚÇ

ÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎÚÕßßÔÚÇÍÓÇÚÏÑÕÆ
ÏÑÇÙÚÎØÃÕßÚÎÝ ÇØÒÙØÕÆÎÝÚÄÔÏÙËÖÜÝËÃÔÇÏÍÏÇÚÕÑÇÒÄÚÎÝßØ×ÖÎÝËÖËÏÊÂËÔÏÙÞÆËÏÚÕÍØ¦ÓÓÇ
ÚÕßÔÄÓÕß®
¡ËÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎÖÕßÁÒÇÈËÙÚÏÝ
¡ÇãÕßÚÕßÔÚÇÍÓÇÚÏÑÄÏÑÇÙÚÂØÏÕÚÎÝ ÇØÒÙØÕÆÎÝÙÚØÁÌËÚÇÏÄÞÏ
ÓÄÔÕÔÑÇÚ¦ÚÎÝ ¬ÇÒÒ¦ÑÇÏÑÇÚ¦ÚÕßßØÜÖÇáÑÕÆÏÑÇÙÚÎØÃÕß
ÖÕßÇÖÄÚÕÁÞËÏÇÖÕÌÇÔÛËÃ
ßÖÁØÚÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝ8,ÞÇØÇÑÚÎØÃàÕÔÚ¦ÝÚÕÙßÓÈÇÚÄÓËÚÏÝ
ËßØÜÖÇáÑÁÝÙßÔÛÂÑËÝ¬ÕÑÇÚÎÍÄØÎÙËÓ¦ÒÏÙÚÇÖÜÝßÖËØÁÈÎÚÏÝÇØÓÕÊÏÄÚÎÚÁÝÚÕßÄÚÇÔÇÖÕÌ¦ÔÛÎÑË
ßÖÁØÚÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÚÎÝ ¬
ÔÕÃÍËÏÄÓÜÝÚÕÔÇÙÑÄÚÕßÏÄÒÕßÑÇÛ×ÝÓÖÕØËÃÔÇÖØÕÑÇÒÁÙËÏ
ÇÒÒÎÒÕßÞÃÇÖØÕÙÌßÍ×ÔÑÇÏÇÍÜÍ×ÔÇÖÄ¦ÒÒËÝÞ×ØËÝÓÁÒÎËÌÄÙÕÔ
ÇÓÌÏÙÈÎÚËÃÚÎÔÖØÜÚÕÑÇÛËÊØÃÇ
ÚÕßßØÜÖÇáÑÕÆÏÑÇÙÚÎØÃÕßÚÕß
ÕÖÕÃÕßÕÏÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÏÙÞÆÕßÔÙÚÇ
ÑØ¦ÚÎÓÁÒÎÚÎÝ
ÇÏÈÁÈÇÏÇÎÁÔÚÇÙÎÑßÕÌÕØËÃ
ÓÏÇÔ¦ÔËßÖØÕÎÍÕßÓÁÔÕßÛËÙÓÏÑÂ
ÑØÃÙÎÙÚÕßÝÑÄÒÖÕßÝÚÎÝÇÌÕÆ
Î ÕÓÏÙÏÄÔËÐËÚ¦àËÏÚÕËÔÊËÞÄÓË-

ÔÕÔÇËÔÇÍ¦ÍËÏÚÎËØÓÇÔÃÇÍÏÇÚÏÝ
ÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝÚÜÔÊÏÑÇÙÚÎØÃÜÔÚÎÝ
ËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÕßÝ²ÕÆÓÖËØÑÇÏ
¢ÄÙÑÕßÒËËÃÔÇÏÕÏÇØÞÏÚÁÑÚÕÔËÝ
ÚÎÝËÖÃÓÇÞÎÝÇÖÄÌÇÙÎÝÚÎÝ ÇØÒÙØÕÆÎÝØÕÁØÞÕÔÚÇÏÇÖÄÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÖÕÒÏÚÏÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÑÇÛ×Ý
Õ¢ÄÙÑÕßÒËËÃÔÇÏÖØÕÕÊËßÚÏÑÄÝÑÇÏ
Õ²ÕÆÓÖËØÙßÔÚÎØÎÚÏÑÄÝ
ÏÇÌÜÔÕÆÔÓ¦ÒÏÙÚÇÜÝÖØÕÝ
ÚÕÖ×ÝÖØÁÖËÏÔÇÑÇÚÇÔÁÓÕÔÚÇÏÕÏ
ËÐÕßÙÃËÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕßÝËÛÔÏÑÕÆÝ
ÑÇÏÙÚÕßÝËßØÜÖÇáÑÕÆÝÛËÙÓÕÆÝ
ÙßÔÊØÕÓÂÚÕßÝßÖÂØÐËÜÙÚÄÙÕ
ÑÇÚÇÒßÚÏÑÂÇÌÕÆËÖÁÚßÞÇÔÔÇÙßÍÑËÔÚØ×ÙÕßÔÚÎÔÇÔÇÍÑÇÃÇÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÙÚÎÔËÖÏÚØÕÖÂÚÜÔÕÑÚ×ÊÏÑÇÙÚ×ÔÖÕßËÐÁÊÜÙËÚÎÔËÖÃÓÇÞÎ
ÇÖÄÌÇÙÎÚÇÔ¦ÒÒÜÙÚËÕÏÃÊÏÕÏ
ÖÕßÁÞÕßÔÑÇÚ¦ÑÇÏØÕÆÝËÔÕØÞÎÙÚØ×ÙËÏÚÎÔËÖÏÌßÒÇÑÚÏÑÂÚÕÖÕÛÁÚÎÙÎÚÕßßÔÚÇÍÓÇÚÏÑÕÆÏÑÇÙÚÎØÃÕßÙËÖÕÒÒ¦àÎÚÂÓÇÚÇÙÞËÚÏÑ¦
ÓËÚÎÔËßØÜÖÇáÑÂËÔÕÖÕÃÎÙÎÕÚÁ×ÝÚ×ØÇÄÓÜÝÊËÔËÃÞÇÔÌÚ¦ÙËÏÔÇÕÊÎÍÂÙÕßÔÚÕÍËØÓÇÔÏÑÄ
ÊÏÑÇÙÚÂØÏÕÙËÓÏÇÇØÔÎÚÏÑÂÇÖÄÌÇÙÎÕÚÁÓÁÞØÏÚÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇ

Βαθιά ύφεση έως και 14% φέτος στη Βρετανία
Σε δεινή ÛÁÙÎÁÞËÏÖËØÏÁÒÛËÏÎÈØËÚÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÓËÚÕÔßÖÕßØÍÄ
©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔªÃÙÏÕßÔ¦ÑÔÇÖØÕËÏÊÕÖÕÏËÃÖÜÝÎÞ×ØÇÊÏÕÒÏÙÛÇÃÔËÏ
ÙËÓËÍ¦ÒÎÆÌËÙÎÓËÚ¦ÑÇÏÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÙÚÕÏÞËÃÇÍÏÇÚÎÔÖÕØËÃÇÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝØÄÙÌÇÚÎÁÑÛËÙÎÑÇÚÁÊËÏÐËÄÚÏÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÙßØØÏÑÔ×ÛÎÑË
 ÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕ¡¦ØÚÏÕËÔ×ÓÁÙÇÙÚÕÖØ×ÚÕÚØÃÓÎÔÕÚÕÈØËÚÇÔÏÑÄ
ÓËÏ×ÛÎÑËÑÇÚ¦ ÆÓÌÜÔÇÓË
ÊÎÓÕÙÃËßÓÇÚÕß)SVVTILYNÎÆÌËÙÎÖÕßÑÇÚÇÍØ¦ÌÎÑËÚÕÔ¡¦ØÚÏÕ
ÊËÔÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÆËÏÖÇØ¦ÁÔÇÓÏÑØÄÓÁØÕÝÚÎÝàÎÓÃÇÝÖÕßËÖÁÌËØÇÔ
ÚÇÖËØÏÕØÏÙÚÏÑ¦ÓÁÚØÇÖÕßËÖÏÈÒÂÛÎÑÇÔÒÄÍÜÚÎÝËÖÁÒÇÙÎÝÚÕßÏÕÆ
¡¦ÒÏÙÚÇÎ¬Ø¦ÖËàÇÚÎÝÍÍÒÃÇÝ
ÖØÕÈÒÁÖËÏÓÏÇ¦ÔËßÖØÕÎÍÕßÓÁÔÕß
ÙßØØÃÑÔÜÙÎÚÎÝÈØËÚÇÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÑÇÚ¦ ÚÕÚØÁÞÕÔÚØÃÓÎÔÕ
ÖÕßËÃÔÇÏÑÇÏÎÈÇÛÆÚËØÎÆÌËÙÎÚÜÔ

Τον Μάρτιο ο κλάδος
του τουρισμού σημείωσε πτώση 50% και των
αερομεταφορών 44%.
ÚËÒËßÚÇÃÜÔÇÏ×ÔÜÔ¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂ
ÕÏÇÖ×ÒËÏËÝÚÕßÍÏÇÚÕÙÆÔÕÒÕ
ÚÕßÁÚÕßÝßÖÕÒÕÍÃàÕÔÚÇÏÙÚÕ 
ÔÎÙßÞÃÇËÖÏÑØÇÚËÃÑÇÏÍÏÇÚÏÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÓÏÇÝÖÇØÇÚËÚÇÓÁÔÎÝÆÌËÙÎÝÑÇÛ×ÝÇßÚÂÛÇÇßÐÂÙËÏÚÇÖÕÙÕÙÚ¦ÌÚ×ÞËÏÇÝÑÇÏÛÇÇÖÕÊËÏÞÛËÃ
¦ÑØÜÝËÖÏàÂÓÏÇÍÏÇÚÕÔÈØËÚÇÔÏÑÄ
ÒÇÄÖÕßÁÞËÏÛØÎÔÂÙËÏÂÊÎÇØÑËÚ¦
ÛÆÓÇÚÇ¬ÕÔÜÓÁÔÕÇÙÃÒËÏÕËÃÔÇÏ
ÎÊËÆÚËØÎÑÇÚ¦ÙËÏØ¦Þ×ØÇÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝÓËÚÕÔÓËÍÇÒÆÚËØÕÇØÏÛÓÄÔËÑØ×ÔÇÖÄÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄ
ÇÔÇÙÚÕÒÂÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝ

ÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝÚÕÔ¡¦ØÚÏÕËÖÎØÁÇÙËÇØÔÎÚÏÑ¦ÄÒÕßÝÚÕßÝÑÒ¦ÊÕßÝ
ÚÎÝÈØËÚÇÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÓËËÑËÃÔÕÔÚÜÔßÖÎØËÙÏ×ÔÔÇÁÞËÏßÖÕÙÚËÃ
ÙÌÕÊØÄÖÒÂÍÓÇ6ÑÒ¦ÊÕÝÚÕßÚÕßØÏÙÓÕÆÑÇÏÚÜÔÚÇÐÏÊÏ×ÔÙÎÓËÃÜÙË
ÖÚ×ÙÎ ËÑËÃÔÕÝÚÎÝÊÏÇÓÕÔÂÝ
ÙßØØÏÑÔ×ÛÎÑËÁÜÝÑÇÏ ËÔ×ÕÏ
ÇËØÕÓËÚÇÌÕØÁÝ ÒÂÍÓÇÄÓÜÝ
ÁÞÕßÔßÖÕÙÚËÃÚÄÙÕÕÑÇÚÇÙÑËßÇÙÚÏÑÄÝÚÕÓÁÇÝÄÙÕÑÇÏÕÚÕÓÁÇÝÚÎÝ
ÓËÚÇÖÕÃÎÙÎÝÖÃÙÎÝÎÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑÂÊÇÖ¦ÔÎÓËÏ×ÛÎÑË ÚÕÖØ×ÚÕ
ÚØÃÓÎÔÕÑÇÏËÃÔÇÏÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÖÚ×ÙÎÓËÚ¦ÚÎÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂÑØÃÙÎ©ÖÜÝÙÞÕÒÏ¦àËÏÚÕ)SVVTILYN
ÎÈØËÚÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÊËÔÑÇÚÄØÛÜÙËÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÊÎÒÇÊÂÚÇÚØÃÇÇÖÄÚÇÚÁÙÙËØÇÚËÒËßÚÇÃÇÚØÃÓÎÔÇÔÇÙÎÓËÏ×ÙËÏÛËÚÏÑÕÆÝ
ØßÛÓÕÆÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÍËÍÕÔÄÝÖÕß
ÕÌËÃÒËÚÇÏÑÇÏÙÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÇÈË-

ÈÇÏÄÚÎÚÇÒÄÍÜ)YL_P[¡ËÙÚÄÞÕÚÎ
ÙÚÂØÏÐÎÄÙÜÔÁÞÕßÔÖÒÎÍËÃÇÖÄÚÎÔ
ÖÇÔÊÎÓÏÑÂÑØÃÙÎÕßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔËÖÁÑÚËÏÔËÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎ
ÁÓÖÚÎÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇËÖÏÞÕØÎÍÂÙËÜÔÖØÕÝÚÕßÝËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÖÕß
ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙËÇÔÇÙÚÕÒÂËØÍÇÙÃÇÝ
ÁÜÝÚÇÚÁÒÎ©ÑÚÜÈØÃÕßËÔ×ÎÑËÔÚØÏÑÂÚØ¦ÖËàÇËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇÒ¦ÈËÏ
ËÑÔÁÕßÓÁÚØÇÍÏÇÚÎÙÚÂØÏÐÎÚÎÝËÍÞ×ØÏÇÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÑÖØÄÙÜÖÕÝÚÕß
ßÖÕßØÍËÃÕß©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÜÙÚÄÙÕ
ÇÖÁÌßÍËÔÇÙÞÕÒÏ¦ÙËÏÊÎÓÕÙÃËßÓÇ
ÚÎÝ;LSLNYHWOÖÕßÇÖÕÑÇÒÆÖÚËÏÚÎÔ
ËÑÚÃÓÎÙÎÚÕßßÖÕßØÍËÃÕßÍÏÇÚÕÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÄÑÄÙÚÕÝ¦ÙËÏÇßÚ×Ô
ÚÜÔËÑÚÏÓÂÙËÜÔÚÕÈÇÙÏÑÄÙËÔ¦ØÏÕ
ÖØÕÈÒÁÖËÏÄÚÏÚÕÁÒÒËÏÓÓÇÛÇÌÛ¦ÙËÏÙÚÇÊÏÙÙÚËØÒÃÔËÝÇÖÄ
ÊÏÙÖØÏÔÇÖÄÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇËÔ×ÚÕ
ÞËÏØÄÚËØÕÙËÔ¦ØÏÕÇÔËÈ¦àËÏÚÕËÔ
ÒÄÍÜÖÕÙÄÙÚÇÊÏÙÙÚËØÒÃÔËÝ

Η Τράπεζα της Αγγλίας ¨KÜÓÉ{È¨¨Ë~i³iØ{~ÐËÑØ~Ñ³Ò¸l
³³¨ÓT³¨ËÐiVÈÉËÑ{~Ñ{iKÑÚÖ³É¨iÖ×Éi³³ÉÜÉÈ³ÑËÑ{
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Μετανάστες
από Αν. Ευρώπη
επιστρέφουν
στις πατρίδες τους
Επειδή έχασαν τη δουλειά τους
εξαιτίας του γενικευμένου lockdown
Μετά ÚÎÔ ÖÚ×ÙÎÚÕß¬ËÃÞÕßÝÚÕß
ËØÕÒÃÔÕßËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ¦ÔÛØÜÖÕÏ
ÇÖÄÚÏÝÞ×ØËÝÚÕßÖØ×ÎÔÙÕÈÏËÚÏÑÕÆÓÖÒÕÑÑÇÚÁÑÒßÙÇÔÚÏÝÞ×ØËÝ
ÚÎÝÊßÚÏÑÂÝßØ×ÖÎÝÄÖÜÝÑÇÏÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÑËÃÖØÕÙÁÌËØÇÔÚÏÝßÖÎØËÙÃËÝÚÕßÝÕÏÖÏÕÚßÞËØÕÃÙÚÕÔÚÕÓÁÇÙÚÕÔÕÖÕÃÕËÃÞÇÔËÏÊÏÑËßÛËÃÑÇÏ
ÕÏÖÏÕ¦ÚßÞÕÏÙËËÖÇÍÍÁÒÓÇÚÇÖÕß
ÇÖÕÌËÆÍÕßÔÖÒÁÕÔÕÏßÚÏÑÕËßØÜÖÇÃÕÏÄÖÜÝÎÙßÍÑÕÓÏÊÂÖØÕáÄÔÚÜÔ
ÑÇÏÎÌØÕÔÚÃÊÇÚÜÔÎÒÏÑÏÜÓÁÔÜÔ
ÕÒÒÕÃÇÖÄÇßÚÕÆÝÄÓÜÝÁÞÇÙÇÔ
ÚÎÊÕßÒËÏ¦ÚÕßÝÄÚÇÔÇÔËÙÚ¦ÒÎÎ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÒÄÍÜ
ÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÖÇÔÇÖÇÚØÃàÕÔÚÇÏ
ÁÚÙÏÓÇàÏÑ¦ÑÇÏÇÔÇàÎÚÕÆÔÐÇÔ¦
ÚÎÔÚÆÞÎÚÕßÝÙÚÏÝÞ×ØËÝÚÕßÝ©Ï
ÑßÈËØÔÂÙËÏÝªÕßÓÇÔÃÇÝ©ßÑØÇÔÃÇÝÑÇÏËØÈÃÇÝËÃÔÇÏÖ¦ÔÚÜÝÖØÄÛßÓËÝÔÇßÖÕÊËÞÛÕÆÔÚÕßÝËÖÇÔÇÖÇÚØÏÙÛÁÔÚËÝÏ»ÇßÚÄÑÇÏÚÕßÝ
ÖØÕÙÌÁØÕßÔÊ¦ÔËÏÇÓËËßÔÕáÑÕÆÝ
ÄØÕßÝÍÏÇÔÇÇÔÕÃÐÕßÔÚÏÝÊÏÑÁÝÚÕßÝ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
ÖÇÔÊÎÓÃÇÂÚÇÔÎÖÏÄÚËØÎÙÚÏÝ
Þ×ØËÝÚÕßÝÎËÖÇÔÁÔÚÇÐÎÊËÔËÃÔÇÏ
ËÆÑÕÒÎ©ÏÞ×ØËÝÚÎÝÇÔÇÚÕÒÏÑÂÝ
ßØ×ÖÎÝÖÕßÖØÏÔÇÖÄÞØÄÔÏÇ
ÍÔ×ØÏÙÇÔÓÏÇÔ¦ÔËßÖØÕÎÍÕßÓÁÔÕß
ÇÏÓÕØØÇÍÃÇËØÍÇÚÏÑÕÆÊßÔÇÓÏÑÕÆ
Ú×ØÇÁÞÕßÔ¦ÌÛÕÔÕËØÍÇÚÏÑÄÊßÔÇÓÏÑÄÔ×ØÏÙÇÔ¦ÒÒÜÙÚËÊßÔÇÓÏÑÂÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇ
ÇÒÒ¦Ú×ØÇÈßÛÃàÕÔÚÇÏÙÚÎÈÇÛÆ-

ÚËØÎÆÌËÙÎÖÕßÁÞÕßÔÍÔÜØÃÙËÏ
ÓËÚ¦ÚÎÔÖÚ×ÙÎÚÕß¬ËÃÞÕßÝ ÇÏ
ÎÇÔËØÍÃÇÁÞËÏÇßÐÎÛËÃÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÞÜØÃÝÜÙÚÄÙÕÔÇÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÙÚÇËÖÃÖËÊÇÖÕßÍÔÜØÃàÕßÔÞ×ØËÝÄÖÜÝÎÚÇÒÃÇÑÇÏÎÙÖÇÔÃÇ
ÔÊËÏÑÚÏÑÂÖËØÃÖÚÜÙÎËÃÔÇÏÎ
ªÕßÓÇÔÃÇÇÌÕÆÑÇÚÁÍØÇÉËÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÇÖÕÊÎÓÃÇÇÔ¦ÓËÙÇÙË
ÄÒËÝÚÏÝÞ×ØËÝÚÎÝÇÔÇÚÕÒÏÑÂÝßØ×ÖÎÝ¡ËÚ¦ÚÎÔÁÔÚÇÐÂÚÎÝÙÚÎÔ
ÚÕÁÌßÍÇÔÇÖÄÚÎÞ×ØÇÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔËÑÇÚªÕßÓ¦ÔÕÏ
ÖÕßÓËÚÇÔ¦ÙÚËßÙÇÔÙÚÎÊßÚÏÑÂ
ßØ×ÖÎ¬ÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÚÕÇÖÄ
ÇßÚÕÆÝÁÞËÏËÖÏÙÚØÁÉËÏÙÚÎÞ×ØÇ
ÑÇÏÇÔÇàÎÚËÃËØÍÇÙÃÇÕÒÒÕÃÇÖÄ
ÇßÚÕÆÝËÃÔÇÏËÏÊÏÑËßÓÁÔÕÏËØÍ¦ÚËÝÑÇÏÓÖÕØÕÆÔÔÇÇÐÏÕÖÕÏÎÛÕÆÔ
ÙÚÕÔÑÇÚÇÙÑËßÇÙÚÏÑÄÑÒ¦ÊÕÙÚÎ
ÍËÜØÍÃÇÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÏÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÄÓÜÝÓÖÕØÕÆÔÔÇ
ÇÖÕÑÚÂÙÕßÔÊÏÑÂÚÕßÝËÖÏÞËÃØÎÙÎÂÊÏÑÄÚÕßÝÇÍØÄÑÚÎÓÇÑÇÏÚÕ
ÕßÑÕßØÁÙÚÏÙÖËÆÊËÏÔÇÚÕßÝÈÕÎÛÂÙËÏ¬ÕßÝÊÃÔËÏÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÔÇ
Ö¦ØÕßÔÊ¦ÔËÏÇÆÉÕßÝËßØ×
ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÇÖÕÑÚÂÙÕßÔÊÏÑÄ
ÚÕßÝÇÍØÄÑÚÎÓÇ¡ÏÒ×ÔÚÇÝÙÚÕ
)SVVTILYNÕßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô¢ÒÕØÃÔÏÚÕÆÚÄÔÏÙËÖÜÝ
ÖØÏÔÇÖÄÚÎÔÑØÃÙÎÖÕÒÒÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÊÏÇÓÇØÚÆØÕÔÚÇÔÄÚÏÊËÔ
ÁÈØÏÙÑÇÔÚÕËÃÊÕÝËØÍÇàÕÓÁÔÜÔ

Στο Κίεβο,i~ÈKÓ¨ÎÙÎ~Ñ³ÑKÒÜÜÉ{È³iÐÑ³{~Ò¨ÒÚÉ{ÉØo{ÑÑ¨ÉÜ~ÖÉ{ÌÈØÉo~Ñ³ÓÜÉ{Ñ³iT¨Ñ³¸Æ¬VÌ³Ñi  ~Ñ³Ê¨oiÉ³iKËÇÑo{Ñ
³ÈØ$È~¨ÑÖØ ~³{Ó¦ÚÇÏÄÚÏÓÄÔÕÇÖÄÚÎÔÕÒÜÔÃÇÖËØÃÖÕß©ßÑØÇÔÕÃËÖÁÙÚØËÉÇÔÙÚÎÞ×ØÇÚÕßÝ

Οι κυβερνήσεις
Ρουμανίας, Ουκρανίας
προσφέρουν δάνεια
με ευνοϊκούς όρους
για να ανοίξουν δικές
τους επιχειρήσεις.
ÖÕßÞØËÏ¦àÕÔÚÇÔ¬×ØÇÚÕËØÍÇÚÏÑÄÊßÔÇÓÏÑÄËÃÔÇÏËÊ×ÑÇÏÖØÁÖËÏ
ÔÇÚÕÈÕÎÛÂÙÕßÓË®
¦ÚÏÇÔ¦ÒÕÍÕÙßÓÈÇÃÔËÏÙÚÎÔ
©ßÑØÇÔÃÇÎÑßÈÁØÔÎÙÎÚÎÝÕÖÕÃÇÝ
ÑÇÚÇÈ¦ÒÒËÏÙßÙÚÎÓÇÚÏÑ¦ÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÍÏÇÔÇÖØÕÙËÒÑÆÙËÏÄÙÕßÝ
ËÍÑÇÚÁÒËÏÉÇÔÚÎÞ×ØÇÚÕ
ÄÚÇÔÎÑÇÚÂØÍÎÙËÚÎÈÃàÇÍÏÇ
ÚÕßÝ©ßÑØÇÔÕÆÝËØÃÖÕßËÑÇÚ
©ßÑØÇÔÕÃÈØÃÙÑÕÔÚÇÔÙÚÎÔÕÒÜÔÃÇÖØÏÔÇÖÄÚÎÔÑØÃÙÎÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝ¬Ø¦ÖËàÇÚÎÝÕÒÜÔÃÇÝ
ËÑÚÏÓ¦ÖÜÝÖËØÃÖÕß©ßÑØÇÔÕÃËÖÁÙÚØËÉÇÔÙÚÎÞ×ØÇÚÕßÝ
ÄÚÇÔÇÔËÙÚ¦ÒÎÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÊØÇ-

ÙÚÎØÏÄÚÎÚÇËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝËÔÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÆÕßÔÈÁÈÇÏÇ
ÖÇØ¦ÓÄÔÕÔÚÕ ÚÕßÙßÔÄÒÕß
ÚÜÔÇÖÕÊÂÓÜÔ¬Õ ÃËÈÕÙÖËÆÊËÏ
Ö¦ÔÚÜÝÔÇÚÕßÝÖØÕÙÌÁØËÏÌÛÎÔ¦
Ê¦ÔËÏÇÍÏÇÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÔÊÏÑÁÝ
ÚÕßÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ±ÖÄÙÞËÚÇÏ¦ÒÒÜÙÚËÔÇÖØÕÙÌÁØËÏÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝÓÁÙÜËÔÄÝÌÏÒÄÊÕÐÕß
ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÖÕßÎÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÇÖÕÑÇÒËÃÚÕÓËÍ¦ÒÕÑÇÚÇÙÑËßÇÙÚÏÑÄ®ÖØÄÍØÇÓÓÇ
ÚÎËØÈÃÇ¦ÒÒÜÙÚËÕÖØÄËÊØÕÝÒËÐ¦ÔÚÇØÕÆÚÙÏÚÝßÖÕÒÕÍÃàËÏÙËÚÕßÝÇÖÕÊÂÓÕßÝ
ÖÕßËÖÇÔÇÖÇÚØÃÙÚÎÑÇÔËÔÓÁÙÜ
ÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÑÇÏÕÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÁÞÕßÔÞ¦ÙËÏÚÎÊÕßÒËÏ¦ÚÕßÝ
ÑÇÏÚÎÔÑÕÏÔÜÔÏÑÂÇÙÌ¦ÒÏÙÎ©
ÇØÏÛÓÄÝÚÜÔËÖÇÔÇÖÇÚØÏÙÛÁÔÚÜÔ
ÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÆËÏÚÕ ÚÕßÖÒÎÛßÙÓÕÆÚÎÝÞ×ØÇÝÑÇÏÚÕÚÕß
ËØÍÇÚÏÑÕÆÊßÔÇÓÏÑÕÆÚÎÝÚÎÔ
ÖËØÃÖÚÜÙÎÚÎÝËØÈÃÇÝÖ¦ÔÚÜÝ
ÕÏØÞÁÝÚÕÆÝÙßÔÏÙÚÕÆÔÇÖÒ×Ý
ÔÇÇÖÕØØÕÌÎÛÕÆÔÙÚÕÔÇÍØÕÚÏÑÄ
ÚÕÓÁÇÚÎÝÞ×ØÇÝ

Νέα τάση στην Ιταλία
Επειδή Ñ¦ÛË ÔÄÓÏÙÓÇÁÞËÏÊÆÕÖÒËßØÁÝÕËÖÇÔÇÖÇÚØÏÙÓÄÝÚÜÔÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔÇÖÄÚÏÝÞ×ØËÝÚÎÝÔÇÚÕÒÏÑÂÝßØ×ÖÎÝÁÞËÏÖÇØËÖÄÓËÔÇ
ÙÚÏÝËßØÜÖÇáÑÁÝÕÏÑÕÔÕÓÃËÝÖÕß
ÚÕßÝÞØÎÙÏÓÕÖÕÃÎÙÇÔËÖÃÞØÄÔÏÇ
©ÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÚÎÝ
¢ÏÔÒÇÔÊÃÇÝÑÇÏÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝÖÕß
ÓÁÞØÏÖØÕÙÌ¦ÚÜÝËÖÏÙÚØ¦ÚËßÇÔ©ßÑØÇÔÕÆÝÊßÙÑÕÒËÆÕÔÚÇÏÔÇÈØÕßÔ
ÖØÕÙÜÖÏÑÄ¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÄÓÜÝ
ÔÁÕÏÙËÞ×ØËÝÚÎÝÊßÚÏÑÂÝßØ×ÖÎÝÖÕßÁÞÇÙÇÔÚÎÊÕßÒËÏ¦ÚÕßÝ
ËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÙÚØÁÌÕÔÚÇÏ
ÙÚÕÔÖØÜÚÕÍËÔÂÚÕÓÁÇÚ¦ÙÎËÃÔÇÏËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÏÙÞßØÂÙÚÎÔÚÇÒÃÇ
ÆÓÌÜÔÇÓËÙÞËÚÏÑÄØËÖÕØÚ¦àÚÎÝ
ÏÚÇÒÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝËÌÎÓËØÃÊÇÝ0S
:VSL6YLÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÔÁÕÏÁÞÕßÔÑÇÚÇÑÒÆÙËÏÚÏÝÎÒËÑÚØÕÔÏÑÁÝÖÒÇÚÌÄØÓËÝÇÔËÆØËÙÎÝËØÍÇÙÃÇÝÙÚÕÔÇÍØÕÚÏÑÄÚÕÓÁÇ©ØÏÙÓÁÔÕÏ
ÇÖÄÇßÚÕÆÝËØÍ¦àÕÔÚÇÔÇÖÒ×ÝÙË

ÁÔÇÓÖÇØ ¦ÖÕÏÕÏ¦ÒÒÕÏÙÖÕÆÊÇàÇÔÇÒÒ¦ÑÇÏÑ¦ÖÕÏÕÏËØÍ¦àÕÔÚÇÔ
ÙËÚØ¦ÖËàÇ ÇÏÑ¦ÖÕÏÕÏÂÚÇÔÂÊÎ
¦ÔËØÍÕÏÖØÏÔÇÖÄÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇ
ÒÎØÕÌÕØÂÛÎÑÇÔÄÓÜÝÖÜÝÇÔ
ÛËÒÂÙÕßÔÔÇËØÍÇÙÚÕÆÔÙÚÕÔÇÍØÕÚÏÑÄÚÕÓÁÇßÖ¦ØÞËÏÓËÍ¦ÒÎàÂÚÎÙÎ¢ÁÚÕÝÒËÃÖÕßÔËØÍÇÚÏÑ¦ÞÁØÏÇÚÇËØÍÇÚÏÑ¦ÞÁØÏÇÚÜÔ
ÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔÖÕßÖÂÍÇÔÙÚÏÝÞ×ØËÝÚÕßÝÑÇÏÊËÔËÖÁÙÚØËÉÇÔÚÙÏ
ÖÕÒÒÕÃÚÇÒÕÃÇÑÄÓÎÑÏÇÔÊËÔËÃÔÇÏ
ÚÄÙÕÙÚÏÈÇØÕÃÄÙÕÞØËÏ¦àËÚÇÏÍÏÇ
ÚÎÙÑÒÎØÂÊÕßÒËÏ¦ÙÚÕßÝÇÍØÕÆÝ
ßÖÕÈ¦ÒÒÕßÔÇÏÚÂÙËÏÝ¡ÁÙÇÙËÁÔÇ
ÓÂÔÇÓÄÔÕÙÚÎÔÖÒÇÚÌÄØÓÇÇÔËÆØËÙÎÝËØÍÇÙÃÇÝÙÚÕÔÇÍØÕÚÏÑÄÚÕÓÁÇ(NYPQVIßÖÕÈÒÂÛÎÑÇÔ
ÇÏÚÂÙËÏÝËÑÚÜÔÕÖÕÃÜÔÕÏ
ÂÚÇÔÇÖÄÚÇÒÕÆÝÚÎÔÖÒÇÚÌÄØÓÇ1VIPUJV\U[Y`ßÖÁÈÇÒÇÔÇÏÚÂÙËÏÝ
ÖËØÃÖÕßÔÁÕÏËÑÚÜÔÕÖÕÃÜÔ
ÕÏ ÂÚÇÔÚÇÒÕÃ
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Ξένοι ψάχνουν στην Ελλάδα
για «καταφύγιο» από τον ιό

Στην τελική ευθεία
η κατεδάφιση
450 κτιρίων
στο Ελληνικό

Τον Απρίλιο οι αναζητήσεις ακινήτων εμφανίζονται αυξημένες κατά 19,3%

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΙΑΛΙΟΥ

Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Ετοιμη εμφανίζεται η Ελλάδα να κεφαλαιοποιήσει τα οφέλη που έχει εισπράξει
σε διεθνές επίπεδο από την έγκαιρη
και επιτυχημένη διαχείριση της κρίσης
της πανδημίας του κορωνοϊού. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει αβίαστα και
σε ό,τι αφορά την πορεία της ζήτησης
από το εξωτερικό για την αγορά ακινήτων, καθώς όχι μόνο δεν έχει υποχωρήσει, όπως θα περίμενε κανείς, αλλά
αντιθέτως κινείται και έντονα ανοδικά
σε σχέση με το 2019.
Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι εισέρρευσαν στη χώρα 1,45 δισ. ευρώ για την
απόκτηση ακινήτων από ξένους επενδυτές, μια αύξηση της τάξεως του 29,4%
σε σχέση με το 2018, και το 1,128 δισ.
ευρώ, ποσό που επίσης ήταν ρεκόρ.Σύμφωνα με στοιχεία που επεξεργάστηκε
το δίκτυο ηλεκτρονικών αγγελιών ακινήτων Spitogatos (www.spitogatos.gr),
για λογαριασμό της «Κ», προκύπτει ότι
κατά τον μήνα Απρίλιο, οι αναζητήσεις
ακινήτων από ξένους υποψήφιους αγοραστές όχι μόνο δεν υποχώρησαν σε
σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό
μήνα, αλλά αντιθέτως εμφανίζονται και
αυξημένες κατά 19,3%. Μάλιστα, προς
το τέλος του μήνα, η άνοδος αυτή είχε
αρχίσει να προσεγγίζει ακόμα και το
30%, δηλαδή έβαινε αυξανόμενη, τάση
η οποία διατηρείται και κατά τις πρώτες
ημέρες του Μαΐου. Οπως προκύπτει δηλαδή, το αγοραστικό ενδιαφέρον από
το εξωτερικό για την αγορά ακινήτων
στην Ελλάδα εξακολουθεί να κινείται
ανοδικά, σε μια πρωτόγνωρη συγκυρία
όχι μόνο για την ελληνική αλλά και για
την παγκόσμια οικονομία.
Τον Φεβρουάριο, προτού δηλαδή αρχίσουν να γίνονται ορατά τα σημάδια
της πανδημίας διεθνώς, οι αναζητήσεις
ακινήτων στην Ελλάδα κινούνταν με
ετήσιο ρυθμό αύξησης της τάξεως του
20% σε σχέση με το 2019. Σύμφωνα με
τα στοιχεία του Spitogatos.gr, τον Μάρτιο καταγράφηκε πτώση κατά 20,5%,
σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό
μήνα, η οποία όπως φαίνεται, διαγράφηκε τον αμέσως επόμενο μήνα. Στο
πλαίσιο αυτό, η θετική δημοσιότητα
που εισέπραξε διεθνώς η Ελλάδα για
την επιτυχή αντιμετώπιση του πρώτου
αυτού κύματος του κορωνοϊού, φαίνεται
πως διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο








Κομβικός παράγοντας η θετική δημοσιότητα της χώρας μας για την επιτυχή αντιμετώπιση του κορωνοϊού.
και στη θετική διάθεση των ξένων αγοραστών ακινήτων απέναντι στην ελληνική αγορά.
Οσον αφορά την προέλευση της ζήτησης από το εξωτερικό, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Spitogatos, η
Γερμανία αποτελεί τη χώρα με τη μεγαλύτερη κινητικότητα, ενώ ακολουθούν, κατά σειράν, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ, η Κύπρος και η Αυστραλία.
Σύμφωνα με τους αναλυτές, οι χώρες
που εμφανίζονται στην κορυφή είναι
κυρίως εκείνες που διαθέτουν ισχυρή
ελληνική ομογένεια, ή είναι εύκολα
προσβάσιμες (π.χ. ακόμα και οδικώς).
Εντύπωση προκαλεί και η απουσία
της Κίνας όχι μόνο από τις πρώτες θέσεις
των χωρών απ’ όπου καταγράφεται η
μεγαλύτερη ζήτηση, αλλά και από την
πρώτη 20άδα, ενώ πέρυσι βρισκόταν
εντός των πρώτων 10 χωρών. Παρότι
τα προηγούμενα χρόνια το πρόγραμμα
Golden Visa είχε προσελκύσει μεγάλο

αριθμό αγοραστών, φαίνεται πως η πανδημία θα βάλει «φρένο» στη σχετική
κινητικότητα, τουλάχιστον για το 2020,
λόγω και της δυσκολίας των μετακινήσεων.

Οι προορισμοί
Η γερμανική «πρωτιά» αντανακλά
την κατακόρυφη βελτίωση της εικόνας
της Ελλάδας, αλλά και το γεγονός ότι
ανέκαθεν η Γερμανία ήταν από τους
βασικούς «αιμοδότες» του ελληνικού
τουρισμού και συνεπώς και της αγοράς
εξοχικών κατοικιών. Παράλληλα, την
τελευταία διετία, έχει ενισχυθεί και η
προβολή των ελληνικών ακινήτων στη
Γερμανία, μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας προώθησης Ferimmo.
Στελέχη της τελευταίας αναφέρουν
στην «Κ» ότι από τη γερμανική αγορά
μεγαλύτερο ενδιαφέρον για αγορά ακινήτων καταγράφουν τόσο οι παραδοσιακά αγαπημένοι προορισμοί των Γερμανών, όπως η Κρήτη, η Πελοπόννησος,
το Πήλιο, τα Επτάνησα (Κέρκυρα), όσο
και νέες περιοχές όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, οι Κυκλάδες
(Πάρος, Μύκονος, Τήνος) και τα Δωδεκάνησα (Ρόδος). Είναι χαρακτηριστικό
ότι το τελευταίο οκτάμηνο η επισκεψιμότητα στην εν λόγω πλατφόρμα αυξήθηκε κατά 100%. Στη Ferimmo φι-
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λοξενούνται πλέον πάνω από 23.000
αγγελίες ακινήτων στην Ελλάδα, ενώ
τον τελευταίο χρόνο προστέθηκαν
12.000 νέες αγγελίες. Η εταιρεία συνεργάζεται με το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο και με τον Σύλλογο Μεσιτών
Αθηνών/Αττικής.
Ασφαλώς, οι δυσκολίες που θα υπάρξουν φέτος στις μετακινήσεις τουριστών
ή επενδυτών από χώρα σε χώρα, θα
λειτουργήσουν ως τροχοπέδη στην ολοκλήρωση πολλών συναλλαγών, ιδίως
από τη στιγμή που δεν είναι εφικτή η
ηλεκτρονική αγοραπωλησία ακινήτων.
Ωστόσο, όπως αναφέρουν πηγές της
αγοράς, σε πολλές περιπτώσεις θα γίνουν ενδεχομένως κάποια προσύμφωνα,
τα οποία θα επισημοποιηθούν σε μεταγενέστερο χρόνο.
Ηδη, άλλωστε, εκκρεμεί η ολοκλήρωση αρκετών συναλλαγών που είχαν
δρομολογηθεί, μέσω προσυμφώνων
τους μήνες που προηγήθηκαν του ξεσπάσματος της πανδημίας σε παγκόσμιο
επίπεδο.Ενας ακόμα λόγος που έχει
ωθήσει τους ξένους επενδυτές προς
την Ελλάδα, ιδίως φέτος, είναι η δυσμενής θέση στην οποία βρίσκονται
πλέον παραδοσιακές αγορές εξοχικής
κατοικίας στη Μεσόγειο και στον ευρωπαϊκό Νότο γενικότερα, όπως η Ισπανία, η Ιταλία και η Γαλλία.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
η άδεια κατεδάφισης περίπου 450 κτιρίων στο
«οικόπεδο» του Ελληνικού και του Αγίου Κοσμά.
Πρόκειται για την κατάληξη μιας διαδικασίας
που ξεκίνησε τον Απρίλιο, μετά τη διά νομοθετικής ρύθμισης «νομιμοποίηση» όλων των κτιρίων, ώστε να μην ακολουθηθεί η συνήθης διαδικασία για τα αυθαίρετα.
Οπως αναφέρεται στην απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης (240Δ), προηγήθηκαν οι θετικές
γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Αρχαιολογικού
Συμβουλίου (ΚΑΣ), του Κεντρικού Συμβουλίου
Νεοτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ) και του Κεντρικού
Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ), ύστερα
από αίτημα της Ελληνικό Α.Ε. Με βάση τις γνωμοδοτήσεις αυτές, αλλά





και τη ρύθμιση «νομι- 
μοποίησης» του ν.
4663/20, το υπουργείο
διαπιστώνει και τυπικά
«τη νομιμότητα των εγκαταστάσεων
που
έχουν ανεγερθεί είτε
με άδεια είτε χωρίς».
Η απόφαση αφορά
περίπου 450 κτίρια (958
κτιριακοί όγκοι), κυρίως
εγκαταστάσεις του παλαιού αεροδρομίου.
Από την κατεδάφιση
εξαιρούνται προφανώς
τα διατηρητέα: τα τρία
υπόστεγα της αεροπορίας (κηρύχθηκαν διατηρητέα το 2009), το κτίριο Σαάρινεν - πρώην ανατολικού αεροδρομίου (2006) και το αγγλικό υπόστεγο, γνωστό ως «παγόδα» (2016).
Επιπλέον, συμπεριελήφθη ένα κτίριο στη
δυτική πλευρά του οικοπέδου (στη συμβολή
των οδών 27ης και Ελ. Βενιζέλου, περίπου απέναντι από το κτίριο της ΕΜΥ) το οποίο δεν έχει
κηρυχθεί διατηρητέο και στέγαζε το Λογιστικό
Εφοδιαστικό Κέντρο (ΛΕΚ) της ΥΠΑ.
Επίσης, της κατεδάφισης εξαιρούνται οι εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ, της ΔΕΗ, του τραμ
και του μετρό, οι ναΐσκοι Αγίου Κοσμά και Δαμιανού, Αγίας Παρασκευής και Αγίας Τριάδας,
τα ολυμπιακά γήπεδα μπέιζμπολ και κανόεκαγιάκ σλάλομ, καθώς και συγκεκριμένα κτίρια
της ΥΠΑ.
Τα κτίρια αυτά επίσης «νομιμοποιήθηκαν»
συλλήβδην (αν είχαν, λ.χ., κάποια παράνομη
επέκταση ή τροποποίηση).
Οπως αναφέρεται στην απόφαση, η «διαπιστωτική πράξη» του υπουργείου Ανάπτυξης
επέχει θέση άδειας κατεδάφισης, επομένως
ανοίγει πλέον ο δρόμος για την υλοποίησή της,
καθώς δεν απαιτούνται περαιτέρω εγκρίσεις ή
ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις.

Μεταξύ των
εγκαταστάσεων που διατηρούνται είναι
τα ολυμπιακά
γήπεδα
μπέιζμπολ και
κανόε-καγιάκ
σλάλομ.

/ Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ

Ο σημαντικός ρόλος του κατασκευαστικού τομέα
Λόγω των συνεπειών του lockdown
ο κατασκευαστικός τομέας έχει λάβει τη σκυτάλη για να οδηγήσει
την κούρσα στον οικονομικό στίβο
τους επόμενους μήνες. Ο τουρισμός, που είναι ο δυνατός αθλητής
της οικονομίας λόγω τραυματισμού,
είναι προς το παρόν στην εφεδρεία.
Πώς εξασφαλίζουμε ότι η συνεισφορά του κατασκευαστικού
τομέα στο ΑΕΠ διατηρείται και φέτος κατά το βέλτιστο δυνατό;
Κατ’ αρχήν να πούμε πως οι κατασκευές αποτελούν σημαντικό
ποσοστό της όλης δραστηριότητας
του τομέα των ακινήτων. Ο τομέας
παρέχει συνθήκες απασχόλησης
σε χιλιάδες κόσμου, παράγει προϊόν,
δίνει οξυγόνο σε χιλιάδες επιχειρήσεις οριζοντίως και καθέτως σε
πάρα πολλούς τομείς οικονομικής
δραστηριότητας που αποτελούν
μεγάλο τμήμα της πραγματικής οικονομίας.
Ο τομέας των κατασκευών ήταν
λοιπόν σε καταναγκαστική αδρανοποίηση λόγω των διαταγμάτων.
Με άλλα λόγια, έκανε αναγκαστικές
διακοπές. Φυσικά μια περίοδος
περίπου επτά με δέκα ημερών, ούτως ή άλλως, θα αποτελούσε περίοδο διακοπών λόγω του Πάσχα,
αν δεν υπήρχε η πανδημία, οπότε








Προϋπόθεση μη αρνητικού επηρεασμού του
κατασκευαστικού τομέα
είναι να συνεχίσουν
απρόσκοπτα οι εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις
των έργων.
το πραγματικό χάσιμο σε χρόνο
είναι περίπου ένας μήνας.
Με το που ξεκαθάρισε πως τα
εργοτάξια θα άνοιγαν, όλοι οι εμπλεκόμενοι άρχισαν να γκαζώνουν
τις μηχανές. Είναι γεγονός πως η
συντριπτική πλειοψηφία των εργοταξίων επανεκκίνησαν τις εργασίες τους εντός 1-2 ημερών, ενώ
εντός 3-4 ημερών τα εργοτάξια που
ακόμη δεν είχαν δραστηριοποιηθεί
μετρούνταν στα δάχτυλα σε παγκύπρια κλίμακα και κυρίως αφορούσαν σε εργοτάξια που είχαν θέματα από πριν το lockdown. Μπορεί κάποια να έκλεισαν μετά που
έλεγχοι κατέδειξαν πως τα μέτρα
ασφάλειας για την υγεία δεν τηρούνταν βάσει των διαταγμάτων,
αλλά αυτό ήταν προσωρινό και δεν

Αν συντεταγμένα ο φετινός Αύγουστος δεν κηρυχθεί από έθιμο «μήνας νεκρός», μιας και ήδη είχαμε ένα νεκρό μήνα λόγω lockdown, τότε είμαι πεπεισμένος πως μέχρι το τέλος του χρόνου η συνεισφορά του κατασκευαστικού
τομέα στο ΑΕΠ θα είναι (αν όχι καλύτερη) πολύ παρόμοια με την περυσινή.
αφορούσε προβλήματα οικονομικής
φύσεως.
Στον κατασκευαστικό τομέα,
ιστορικά όλοι λέμε πως ο Αύγουστος
είναι «μήνας νεκρός». Είναι η περίοδος που οι διακοπές βρίσκονται
στο απόγειο και πραγματικά η κατασκευαστική δραστηριότητα κα-

τεβαίνει στο ναδίρ αφού όλες οι
επιχειρήσεις είναι κλειστές.
Ενόψει της φετινής ιδιάζουσας
κατάστασης πιστεύω πως αυτή την
πεπατημένη θα πρέπει να την αναπροσαρμόσουμε – τηρουμένων φυσικά πάντα των περιορισμών που
μπορεί να μας επιβάλουν οι καιρικές

συνθήκες και δη του καύσωνα. Οι
πλείστοι ενδεχομένως φέτος να
μην κάνουμε διακοπές όπως συνηθίζαμε μέχρι τώρα. Αν συντεταγμένα ο φετινός Αύγουστος δεν
κηρυχθεί από έθιμο «μήνας νεκρός», μιας και ήδη είχαμε ένα νεκρό μήνα λόγω lockdown, τότε
είμαι πεπεισμένος πως μέχρι το
τέλος του χρόνου η συνεισφορά
του κατασκευαστικού τομέα στο
ΑΕΠ θα είναι (αν όχι καλύτερη)
πολύ παρόμοια με την περυσινή.
Αν πετύχουμε αυτό το πράγμα,
τότε θέτουμε γερές βάσεις για πλήρη οικονομική ανάκαμψη εντός
του 2021.
Αυτό φυσικά θα ισχύσει αν επιπλέον με τα πιο πάνω δεν υπάρξει
ένα δεύτερο κύμα πανδημίας που
θα επιφέρει νέα περιοριστικά μέτρα
κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους,
ο κίνδυνος του οποίου ενισχύει
την ανάγκη ο Αύγουστος να λειτουργήσει με ανοικτά εργοτάξια.
Προϋπόθεση μη αρνητικού επηρεασμού του κατασκευαστικού τομέα είναι να συνεχίσουν απρόσκοπτα οι εγκριμένες χρηματοδοτήσεις
των έργων. Αυτό θα επιτρέψει την
ομαλή ροή των πληρωμών και τροφοδότηση όλης της κατασκευαστικής αλυσίδας με ρευστό που με

τη σειρά του θα τροφοδοτεί την
υπόλοιπη οικονομία, όπως τομείς
κατανάλωσης, ενοικίων, εξυπηρέτησης δανειακών υποχρεώσεων,
ενθάρρυνσης ιδιωτικών επενδύσεων κλπ.
Αν, αντίθετα, οι τράπεζες σταματήσουν τις χρηματοδοτήσεις,
πρακτικά θα τραβήξουν το χαλί
κάτω από τα πόδια όλων, σπρώχνοντας την οικονομία πιο βαθιά
στην ύφεση με όλες τις αρνητικές
συνέπειες που αυτό θα επιφέρει
όπως, αύξηση στην ανεργία, χρεοκοπία επιχειρήσεων, αύξηση μη
εξυπηρετουμένων δανείων, νέα
τραπεζική κρίση, χειροτέρευση
των δημοσιονομικών με ενδεχόμενη χρεοκοπία του κράτους, νέα
μνημόνια και ένα μέλλον πραγματικά μαύρο και άραχνο.
Γι’ αυτό απαιτείται από όλους
ψυχραιμία και σθένος να τραβήξουμε κουπί βγαίνοντας από τις
συνήθεις πρακτικές και συνήθειές
μας. Είμαστε σε έναν ανηφορικό
δρόμο που δεν ξέρουμε πόση κλίση
έχει, αλλά θα πρέπει να τον διαβούμε για να επιβιώσουμε.

Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS, είναι
CEO της APS Andreou Property Strategy
- Chartered Surveyors.
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Το δύσκολο καλοκαίρι της αιωνιότητας

Αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία προχωρούν σταδιακά στην επαναλειτουργία τους, εφαρμόζοντας υγειονομικό πρωτόκολλο
Της ΓΙΩΤΑΣ ΣΥΚΚΑ

Το «Προσοχή μην αγγίζετε»Ö¦ÔÚÇ
ßÖÂØÞËÙÚÇÓÕßÙËÃÇÑÇÏÙÚÕßÝÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÕÆÝÞ×ØÕßÝ6ÓÜÝÚÕÌËÚÏÔÄÑÇÒÕÑÇÃØÏÛÇÖØÁÖËÏÔÇÁÞÕßÓË
ßÖ»ÄÉÏÔÓÇÝÑ¦ÚÏÇÑÄÓÎ!¡ÎÔÖÒÎÙÏ¦àËÚËÚÕÔÊÏÖÒÇÔÄÙÇÝ®§ÇÑ¦ÚÏ
ÖÕßÖØÁÖËÏÔÇÙßÔÎÛÃÙÕßÓËÇÖÄ
ÇÆØÏÕÚÕÖØÜÃÖÕßÇÔÕÃÍÕßÔÁÖËÏÚÇ
ÇÖÄÎÓÁØËÝÇÔÇÍÑÇÙÚÏÑÂÝÊÏÇÑÕÖÂÝÕÏÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÕÃÞ×ØÕÏÚÎÝ
Þ×ØÇÝÖÇÔËÑÑÃÔÎÙÎÓËÊÏËßØßÓÁÔÕÜØ¦ØÏÕÛËØÏÔÄËÏÙÏÚÂØÏÕÑÇÏÁÔÇ
ÔÁÕÖØÜÚÄÑÕÒÒÕÖÕßÑÇÒÕÆÓÇÙÚË
ÔÇÙßÔÎÛÃÙÕßÓË ßØÃÜÝÔÇÕÖÒÏÙÚÕÆÓËÓËßÖÕÓÕÔÂ
ËÖÇÔÇÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÜÔÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑ×ÔÞ×ØÜÔÙßÓÖÃÖÚËÏÓËÚÕÔ
ËÕØÚÇÙÓÄÚÎÝÏËÛÔÕÆÝÓÁØÇÝ
¡ÕßÙËÃÜÔ6ÓÜÝÚÇÓÕßÙËÃÇÚÎÝ
Þ×ØÇÝÛÇÖÇØÇÓËÃÔÕßÔÑÒËÏÙÚ¦ÍÏÇ
ÇÑÄÓÎÎÓÁØËÝØÕÍØÇÓÓÇÚÃàËÚÇÏ
ÔÇÇÔÕÃÐÕßÔÙÚÏÝÕßÔÃÕßÚÙÏ
ÙÚÇÊÏÇÑÁÝÛÇËÃÔÇÏÕÏÖØÕÙÒÂÉËÏÝ
ÚÜÔÌßÒ¦ÑÜÔÑÇÏÑÇÛÇØÏÙÚ×Ô
ÙÚÕ±©ËÔ×ÖØÕÝÚÕÖÇØÄÔÚÎ
ÊÏËßØßÓÁÔÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÜÔÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑ×ÔÞ×ØÜÔÛÇßÖÕÙÚÎØÃÐËÏÚÕ
ÖØÕÙÜÖÏÑÄÌÆÒÇÐÎÝÚÜÔÓÕßÙËÃÜÔ
ÖÄÊÜÑÇÏÖÁØÇÙÚÇËÑÊÕÚÂØÏÇËÏÙÏÚÎØÃÜÔÁÔÇÖØÕÙÚÇÚËßÚÏÑÄ
ÖÒËÐÏÍÑÒ¦ÝÛÇÓËÙÕÒÇÈËÃÇÔ¦ÓËÙÇ
ÙÚÕßÝßÖÇÒÒÂÒÕßÝÑÇÏÚÕÑÕÏÔÄ¬ÏÝ
ÖØ×ÚËÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÓ¦ÒÏÙÚÇÎÇÍÕØ¦ÚÜÔËÏÙÏÚÎØÃÜÔÙßÔÏÙÚ¦ÚÇÏÔÇ
ÍÃÔËÚÇÏÎÒËÑÚØÕÔÏÑ¦ÄÖÕßßÖ¦ØÞËÏ
ÚÕÙÆÙÚÎÓÇ¬ÕL[PJRL[PUNÓÁÞØÏ
ÙÚÏÍÓÂÝÒËÏÚÕßØÍËÃÓÄÔÕÙËÞ×ØÕßÝÑÇÏÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇËÖÁÑÚÇÙÂÝ
ÚÕßÙËÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÊÁÑÇÇÑÄÓÎÛÇ
ÑÇÛßÙÚËØÂÙËÏËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÖÇØÄÚÏÁÞÕßÔÍÃÔËÏÄÒËÝÕÏÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝ®ÒÁËÏÙÚÎÔ ®ÎßÖÕßØÍÄÝ
ÕÒÏÚÏÙÓÕÆÃÔÇ¡ËÔÊ×ÔÎÖØÕÙÛÁÚÕÔÚÇÝÄÚÏÚÕ¬ÇÓËÃÕØÞÇÏÕÒÕÍÏÑ×ÔÄØÜÔ¬ÈØÃÙÑËÚÇÏÙË
ÙßÔËÔÔÄÎÙÎÓËÚÎÔ ÕÏÔÜÔÃÇÚÎÝ
ÒÎØÕÌÕØÃÇÝ
ÖÃÙÑËÉÎÒÕÏÖÄÔÔÇÏÙÚÕßÝ
ÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÕÆÝÞ×ØÕßÝÇÒÒ¦ÓË
ÑÒËÏÙÚ¦ÇÔÇÉßÑÚÂØÏÇÇÌÕÆÛÇ
ËÖÏÚØÇÖËÃÔÇÇÔÕÃÐÕßÔÓÇàÃÓËÚÇ
ÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇßÍËÏÕÔÕÓÏÑÕÆËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕÝÑÇÏÚÕßÝÞ×ØÕßÝËÙÚÃÇÙÎÝ¬ÇËÖÏÖÒÁÕÔÇÔÇÉßÑÚÂØÏÇ
ÖÕßÁÞÕßÓËÇÔÇÍÍËÃÒËÏÛÇÇÔÕÃÐÕßÔ
ÄÚÇÔÕÒÕÑÒÎØÜÛÕÆÔÕÏÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝ
ÇÔ¦ÛËÙÂÝÚÕßÝÕÏÕÖÕÃËÝÑÇÛßÙÚÁ-

ØÎÙÇÔËÐÇÏÚÃÇÝÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆËÔ×
ÙËÕØÏÙÓÁÔËÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÁÞÕßÓË
ÑÇÏÇÖÄÙßØÙÎÚÜÔËÔÊÏÇÌËØÕÓÁÔÜÔÓÏÙÛÜÚ×ÔÒÄÍÜÇÒÒÇÍÂÝÚÜÔ
ÙßÔÛÎÑ×Ô!ÓËÏÜÓÁÔÎËÖÏÙÑËÉÏÓÄÚÎÚÇÖÚ×ÙÎÚÕßØÏÙÚÏÑÂÝÙËàÄÔ
Ñ¦¬Õ¬ÛÇËÖÇÔÇÑÇÛÕØÃÙËÏÚÇ
ÓÏÙÛ×ÓÇÚÇÑÇÏÛÇÍÃÔÕßÔËÖÇÔÇÐÏÕÒÕÍÂÙËÏÝ©ÓÜÝÇÑÄÓÎÑÇÏÄÚÇÔ
ÇÔÕÃÐÕßÔ¶ÇØÞÏÑ¦ÇßÚ¦ÖÕßÒËÏÚÕÆØÍÎÙÇÔÖÁØßÙÏ¶ÛÇÖØÕÙÇØÓÕÙÚÕÆÔÙÚÇßÍËÏÕÔÕÓÏÑ¦ÓÁÚØÇ
¬Õ¬ËÃÔÇÏÙËÙßÔËÔÔÄÎÙÎÓË
ÚÕßÝÓÏÙÛÜÚÁÝ®

©ÏËØÍÇàÄÓËÔÕÏÙÚÕßÝÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÕÆÝÞ×ØÕßÝÑÇÚ¦ÚÎÔËÃÙÕÊÄÚÕßÝÊËÔÛÇÛËØÓÕÓËÚØÕÆÔÚÇÏ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔ©± ÇÌÕØÕÆÔ
Ö¦ÔÚÜÝÖØÕÙÚÇÚËßÚÏÑÂÓ¦ÙÑÇÄÖÜÝ
ÑÇÏÚÕÑÕÏÔÄÙÚÕÕÖÕÃÕÙßÙÚÂÔËÚÇÏ
ÎÞØÂÙÎÚÎÝÑÇÛ×ÝÑÇÏÎÚÂØÎÙÎ
ÚÎÝÇÖÄÙÚÇÙÎÝÚÕßÓÁÚØÕßÔ
ÕÏËÖÏÙÑÁÖÚËÝÁÞÕßÔÓÇàÃÚÕßÝÙÇÑÃÊÏÇÛÇÚÇÇÌÂÔÕßÔÙÚÎÔÏÓÇÚÏÕÛÂÑÎËÞ×ØÕßÝÓËÏÊÏÇÏÚËØÄÚÎÚËÝ
ÄÖÜÝÎÑØÄÖÕÒÎÄÖÕßÊÎÓÏÕßØÍËÃÚÇÏÙßÔÜÙÚÏÙÓÄÝÚÕßÝÛËØÏÔÕÆÝ
ÓÂÔËÝÏÊÃÜÝÙÚÇØÕÖÆÒÇÏÇÁÞÕßÔ
ÕØÏÙÚËÃÙÎÓËÃÇÄÖÕßÛÇÍÃÔËÚÇÏÖÇÆ-

ÚÕßØÍÃÇÚÕÑÇàÇÔ¦ÑÏÇÌÕÆÑÒËÃÙÕßÔ
ÚÕÑÇÖ¦ÑÏÚÎÝÒËÑ¦ÔÎÝËÔ×ÊËÔËÔÊËÃÑÔßÚÇÏÎÞØÂÙÎÙÚËÍÔÜÚÂØÜÔÓË
ÇÁØÇÓËÚ¦ÚÎÔÖÒÆÙÎÚÜÔÞËØÏ×Ô
ÇÒÒ¦ÕÏÞËÏØÕÖËÚÙÁÚËÝ
ËÖÇÔÇÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÜÔÓÕßÙËÃÜÔËÃÔÇÏÖÏÕÙÆÔÛËÚÕÛÁÓÇßÖÕÙÚÎØÃàËÏÎßÖÕßØÍÄÝÕÒÏÚÏÙÓÕÆ
ÔÕÃÍÕßÔÙÚÏÝÕßÔÃÕßÇÒÒ¦ÞÜØÃÝÑÒÏÓÇÚÏÙÓÄËÑÚÄÝÇÖÄÚÏÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÖÕßÁÞÕßÔÑÒÏÓÇÚÏÙÓÄÇÔÕÏÞÚÕÆÑßÑÒ×ÓÇÚÕÝ©ÏËÖÏÙÑÁÖÚËÝ
ÛÇÖØÁÖËÏÔÇÑØÇÚÕÆÔÇÖÕÙÚ¦ÙËÏÝ
ÓÁÚØÜÔÓËÚÇÐÆÚÕßÝÛÇßÖ¦ØÞËÏ
ËÏÊÏÑÂÙÂÓÇÔÙÎÚÕÖØÕÙÜÖÏÑÄÛÇ
ÌÕØ¦Ó¦ÙÑÇÄÖÜÝÑÇÏÚÕÑÕÏÔÄËÔ×
ÍÏÇÚÎÞØÂÙÎÚÜÔÊÏÇÊØÇÙÚÏÑ×ÔÖÇØÇÍÜÍ×ÔÄÖÕßßÖ¦ØÞÕßÔÕÏËÖÏÙÑÁÖÚËÝÞØÂÙÚËÝÛÇÖØÁÖËÏÔÇÌÕØÕÆÔ
Í¦ÔÚÏÇËÄÖÕÏÇÓÕßÙËÃÇËÃÔÇÏËÌÏÑÚÄÛÇÊÏÇÙÌÇÒÏÙÚËÃ¦ÒÒÎËÃÙÕÊÕÝ
ÂÁÐÕÊÕÝÄÖÜÝÙÚÕÛÔÏÑÄØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÄÖÕßÛÇÇÐÏÕÖÕÏÂÙËÏÚÎÔËÃÙÕÊÕÙÚÎÇÙÏÒÁÜÝØÇÑÒËÃÕßË
¦ÒÒÇÓÕßÙËÃÇÛÇÚÕÖÕÛËÚÎÛËÃÊÏÇÞÜØÏÙÚÏÑÄÖÏÖÒÁÕÔÍÏÇÚÕßÝÊÆÙÑÕÒÕßÝÙËÛËØÓÕÑØÇÙÃÇÓÂÔËÝÚÕß
ÕßÒÃÕßÑÇÏÚÕßßÍÕÆÙÚÕßàÂÚÎÙÇ
ÔÇËÐÇÙÌÇÒÏÙÚÕÆÔÞ×ØÕÏÙÑÃÇÙÎÝ
ÍÏÇÚÏÝÕßØÁÝËÖÏÙÑËÖÚ×Ô®¬ÕÔÃàËÏ
ÇÑÄÓÎÄÚÏÚÇÓÔÎÓËÃÇÚÎÝÖÏÊÇÆ-

«Πρέπει να αναπτύξουμε τον μέγιστο βαθμό της ατομικής ευθύνης για να μην έχουμε
αντιστροφή της επιδημιολογικής καμπύλης»,
τονίζει η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Τα μουσεία ÑËoÈ³{ØlÈËÈVÑÜÜÒT¨ËØ~Ü{ÐÑ³{ÐÌVÉ~³ÌØÑÌ³{Ø
É¨{³É{ØÈÓTÈ~Ü{ÐÑ³{ÐÌÑ{T³Ö~È~ÜÐÑ³Ø${É{~Ó³ÉØÚÑ
¨ÓÉ{Ñ~¨Ñ³ÖÑ³ÒÉ{Ø¸ÐÓ³¨ÐÉ³ÑÂÖ³ÈØ~Ñ{³¨{~ÌÚÑ
×¨ÒÉ{ÐÒ~ÑVÌØ~Ñ{³~{ÌÉÒ³ÈÉË³iØå~¨ÌÜiØV~Ò³
³ÉoÑÐÓØÑ¨TÑ{Üo{~ÌØT¨Øå~¨³i¨ËÈ³i.Ñ³¨Ëi

«Η Πανδώρα άφησε
την Ελπίδα τελευταία και Οι ταξιδιώτες
την πρόλαβε να μη φύγει
ØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÄÝßÖ¦ØÞËÏÍÏÇÚÇ
ÖÕÒßÂÓËØÇÚÇÐÃÊÏÇÖÞ¡ßÑÂÔËÝ
όταν άνοιξε το κουτί. Μας
§ÇÆÖÒÏÕ©ÒßÓÖÃÇÄÖÕßËÖÏÙÑÁέμεινε λοιπόν η ελπίδα», ÖÚËÝÑÇÏÐËÔÇÍÄÝÓËÚÇÑÏÔÕÆÔÚÇÏ
λέει ο πρόεδρος του Μου- ÙËÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÐËÔÕÊÕÞËÃÇÍÏÇÚÇ
σείου Ακρόπολης, Δημή- ÕÖÕÃÇÛÇßÖ¦ØÞËÏÇÔÇÙÌ¦ÒËÏÇÇÔÚÎØÕÆÔÚÇÓÁÚØÇÖØÕÙÚÇÙÃÇÝÑÄÓÎ
ÑÇÏÚÇÚËÙÚÙÚÇÕÖÕÃÇÛÇßÖÕÈ¦ÒÒÕτρης Παντερμαλής.

ÙÎÙÚÎÔÇÔ¦ÈÇÙÎÑÇÏÙÚÎÔÑÇÚ¦ÈÇÙÎÚÜÔËÖÏÙÑËÖÚ×ÔËÔ×ËÖÏÖÒÁÕÔ
ÖØÕÙÜÖÏÑÄÛÇËÒÁÍÞËÏÚÇÙÎÓËÃÇ
ÚÜÔÇÖÕÙÚ¦ÙËÜÔÑÇÏÍËÔÏÑÄÚËØÇÚÎ
ØÕÂÚÕßÑÕÏÔÕÆÔÇËÖÏÖÒÁÕÔÓÁÚØÕ
ÖØÕÙÚÇÙÃÇÝËÃÔÇÏÑÇÏÚÕÖÒËÐÏÍÑÒ¦Ý
ÙÚÎÔÑÕßÖÇÙÚÂÖÕßßÖ¦ØÞËÏÙÚÇ
ØÕÖÆÒÇÏÇ®ÑØÄÖÕÒÎÓÖÕØËÃ
ÔÇÊËÞÛËÃËÖÏÙÑÁÖÚËÝÒÁËÏÎÑ
¡ËÔÊ×ÔÎ¦ÔÜÙÚÕÔØ¦ÞÕßÖ¦ØÞÕßÔÖÒÇÚ×ÓÇÚÇÙÚÇÕÖÕÃÇÓÖÕØËÃ
ÚÕÖØÕÙÜÖÏÑÄÔÇØßÛÓÃàËÏÚÎØÕÂ
ÚÜÔËÖÏÙÑËÖÚ×ÔÇÔÑ¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂ

ÊÏÇÖÏÙÚÜÛËÃÄÚÏÑÇÚËÈÇÃÔÕßÔÖÕÒÒÕÃ
ÓÇàÃÇÖÄÚÕÔÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÄÞ×ØÕ
©ÏÐËÔÇÍÂÙËÏÝÛÇÍÃÔÕÔÚÇÏÇÒÒ¦ÓË
ÖØÕâÖÕÛÁÙËÏÝ¡ÏÑØ¦ÍÑØÕßÖ
ÇÚÄÓÜÔÖÕßÊËÔÛÇËÃÔÇÏÑÕÒÒÎÓÁÔÇÙÚÕÔÐËÔÇÍÄÄÖÜÝÈÒÁÖÇÓËÙßÞÔ¦ÔÇÙßÓÈÇÃÔËÏÚÕßÝÐËÔÇÍÕÆÝ
ÙßÙÚÂÔËÚÇÏÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÙßÙÑËßÁÝÍÏÇÔÇÇÑÕÆÍÕÔÚÇÏÊßÔÇÚ¦
×ÙÚËÔÇÑØÇÚÎÛÕÆÔÕÏÇÖÕÙÚ¦ÙËÏÝ
ÇÙÌÇÒËÃÇÝØÁÖËÏÔÇÖØÕÙÇØÓÕÙÚÕÆÓËÙÚÇßÍËÏÕÔÕÓÏÑ¦ÊËÊÕÓÁÔÇ
ÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÔÇÇÔÇÖÚÆÐÕßÓËÚÕÔÓÁ-

ØÕßÖØÁÖËÏÔÇËÃÔÇÏËÖÏÙÑÁÉÏÓÇÔÇ
ÁÞÕßÓËÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÄÑÇÒÕÑÇÃØÏÑÇÏ
ÔÇËÔÏÙÞßÛËÃÎÚÕÖÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇ®
ÇÖ×ÒËÏÇËÙÄÊÜÔÇßÚÄÚÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÂÚÇÔÓËÍ¦ÒÎ®ÒÁËÏÙÚÎÔ ®
ÕÖØÄËÊØÕÝÚÕß¡ÕßÙËÃÕßÚÎÝÑØÄÖÕÒÎÝÎÓÂÚØÎÝÇÔÚËØÓÇÒÂÝ¬Ç
ÖØ¦ÍÓÇÚÇËÃÔÇÏ¦ÙÞÎÓÇÁØßÙÏ
ÑÇÒÆÉÇÓËÚÇÁÐÕÊ¦ÓÇÝÊ×ÙÇÓË
ÑÇÏÙÚÕ¬ËÑÇÚËßØ×ÇÒÒ¦
ÌÁÚÕÝËÃÔÇÏÚËÒËÃÜÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦
ßÔÕÒÏÑ¦ÚØËÏÝÓÂÔËÝÊËÔÁÞÕßÓË
ÑÇÔÁÔÇÁÙÕÊÕÑÇÏÁÞÕßÓËÄÒÇÚÇ

Μάσκα και απόσταση

ÍÏÙÚÕÈÇÛÓÄÚÎÝÇÚÕÓÏÑÂÝËßÛÆÔÎÝ
ÍÏÇÔÇÓÎÔÁÞÕßÓËÇÔÚÏÙÚØÕÌÂÚÎÝ
ËÖÏÊÎÓÏÕÒÕÍÏÑÂÝÑÇÓÖÆÒÎÝ®ÚÕÔÃàËÏ
ÎÑ¡ËÔÊ×ÔÎ
¬ÇÇÔÇÊÏÕØÍÇÔÜÓÁÔÇÖÜÒÎÚÂØÏÇ
ÛÇÒËÏÚÕßØÍÂÙÕßÔÓËÖËØÏÙÙÄÚËØÇ
ÑÇÏÑÇÏÔÕÆØÍÏÇÖØÕáÄÔÚÇÓËÙÚÄÞÕ
ÔÇÇßÐÂÙÕßÔÚÇÓËÏÜÓÁÔÇÌÁÚÕÝ
ÁÙÕÊÇ©ÏÞ×ØÕÏßÍÏËÏÔÂÝÛÇÇÖÕÒßÓÇÃÔÕÔÚÇÏÙßÞÔ¦ËÔ×ÙÚÏÝÚÕßÇÒÁÚËÝÞØËÏ¦àËÚÇÏËÖÃÙÎÝÖØÕÙÕÞÂ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔËÖÏÚØÕÖÂÕÏËÖÏÙÑÁÖÚËÝÖØÁÖËÏÔÇÛÁÚÕßÔÙËÒËÏ-

ÁÐÕÊÇ!ÇÓÕÏÈÁÝÚÕßÖØÕÙÜÖÏÑÕÆ
ÙßÔÚÂØÎÙÎÚÕßÓÕßÙËÃÕßÑÇÛÇØÏÙÓÕÆÝ©ÓÜÝÎÇÔÊ×ØÇ¦ÌÎÙËÚÎÔ
ÒÖÃÊÇÚËÒËßÚÇÃÇÑÇÏÚÎÔÖØÄÒÇÈË
ÔÇÓÎÌÆÍËÏÄÚÇÔ¦ÔÕÏÐËÚÕÑÕßÚÃ
¡ÇÝÁÓËÏÔËÒÕÏÖÄÔÎËÒÖÃÊÇ®¦ÔÚÜÝÚÕ¡ÕßÙËÃÕÑØÄÖÕÒÎÝÙÚÏÝ
ÕßÔÃÕßÙßÓÖÒÎØ×ÔËÏÞØÄÔÏÇ
ÒËÏÚÕßØÍÃÇÝ
©ÖØÄËÊØÕÝÚÕßÜÓÇÚËÃÕßÏÖÒÜÓÇÚÕÆÞÜÔËÔÇÍ×Ô ØÃÚÜÔÏÖÁØÇÝßÖÕÍØÇÓÓÃàËÏÄÚÏÓÏÇÐËÔ¦ÍÎÙÎÙÚÎÔÑØÄÖÕÒÎÊËÔÛÇËÃÔÇÏ
ÇÖÒÄàÂÚÎÓÇÄÖÜÝÑÇÏÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚË
ÐËÔ¦ÍÎÙÎÖÕßÇÖÇÏÚËÃÓËÚÇÑÃÔÎÙÎ
ÙËÊÏ¦ÌÕØÕßÝÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÕÆÝÞ×ØÕßÝÃÔÇÏÓËÍ¦ÒÕÖØÄÈÒÎÓÇÚÕÛÁÓÇÚÎÝÇÖÕÒÆÓÇÔÙÎÝÚÜÔÖÕÆÒÓÇÔ
ÚÕßÇØÏÛÓÕÆÇÚÄÓÜÔÖÕßÛÇÙßÔßÖ¦ØÞÕßÔÎÖØÕÙÚÇÙÃÇÚÕßÕÊÎÍÕÆ
ÎÞØÂÙÎÓ¦ÙÑÇÝÎÚÂØÎÙÎÚÜÔÇÖÕÙÚ¦ÙËÜÔËÞ×ØÕßÝÄÖÜÝÎØÞÇÃÇ©ÒßÓÖÃÇËÃÔÇÏËÌÏÑÚÂÄÓÜÝ
ÙÚÕÛÔÏÑÄØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÄ¡ÕßÙËÃÕ
ËÃÔÇÏÓÏÑØÁÝÕÏÇÃÛÕßÙËÝÑÇÏÊËÔËÃÔÇÏËÆÑÕÒÕÔÇÙßÔßÖ¦ØÐÕßÔÚÇßÚÄÞØÕÔÇÊÆÕÍÑØÕßÖ®±ÖÕÍØÇÓÓÃàËÏ
ÇÑÄÓÎÄÚÏÖØÁÖËÏÔÇËÐËÚÇÙÚËÃÚÕ
ÛÁÓÇÚÜÔÖØÕÑÇÛÕØÏÙÓÁÔÜÔØÇÔÚËÈÕÆÑÇÏÚÎÝÊÏ¦ØÑËÏÇÝÃÙÜÝÚÜÔ
ËÖÏÙÑÁÉËÜÔÍÏÇÔÇÓÎÔÖØÕÑÇÒÕÆÔ
ÙßÔÜÙÚÏÙÓÄÚÇÍÑØÕßÖÖÕßÖËØÏÓÁÔÕßÔÇÖÁÐÜÚÕÔÃàÕÔÚÇÝÄÚÏÖÕÒÒ¦
ÖØÇÑÚÏÑ¦àÎÚÂÓÇÚÇÛÇÚÇÊÕÆÓËÓË
ÚÕ¦ÔÕÏÍÓÇÚÜÔÞ×ØÜÔ®

ÔÚÇÏ¶ÁÜÝÑÇÏ×ØËÝÖØÕÚÕÆËÖÏÈÏÈÇÙÚÕÆÔ¶ÄÙÕÏÁØÞÕÔÚÇÏÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇËÃÔÇÏÛÁÓÇÙßàÂÚÎÙÎÝÔÙÚÕ
ÊÏ¦ÙÚÎÓÇÚÜÔÚØÏ×ÔÎÓËØ×ÔÑÕÒÒÂÙËÏÑ¦ÖÕÏÕÝÑÇÏËÃÔÇÏÇÙßÓÖÚÜÓÇÚÏÑÄÝÌÕØÁÇÝ"ØÕÙÖÇÛÕÆÓËÄÒÕÏÔÇ
ËÃÓÇÙÚËÇÏÙÏÄÊÕÐÕÏÛËÜØ×ÔÚÇÝÄÓÜÝ
ÄÚÏÎÙËàÄÔÁÞËÏÞÇÛËÃÒÖÃàÕßÓËÔÇ
ÓÖÕØÁÙÕßÓËÔÇËØÍÇÙÚÕÆÓËÁÙÚÜ
Ñ¦ÖÕÏËÝÎÓÁØËÝÌÁÚÕÝÜÙÚÄÙÕÑØÇÚÂÙËÏÝÊËÔÁÞÕßÓËÓÁÞØÏÚ×ØÇ©ÙÕ
ÍÏÇÚÕÔËÙÜÚËØÏÑÄÚÕßØÏÙÓÄÕÏÒÒÎÔËÝÊËÔÙßÔÎÛÃàÕßÔÔÇÑÒËÃÔÕßÔ
ÐËÔÇÍÕÆÝ®
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ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

(1923-2015)
«Αυτοί που έμειναν πίσω», 1950
Λάδι σε κόντρα πλακέ
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Επιμέλεια: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ

ÚÕßÑßÖØÏÇÑÕÆÒÇÕÆÇÒÒ¦ÑÇÏÍÏÇÚÕ
ÑßÖØÏÇÑÄÏÊÃÜÓÇ

Το Κέντρο ÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑ×ÔØËßÔ×ÔÁÞËÏ
ÓÏÇËÐÇÏØËÚÏÑÂËÑÊÕÚÏÑÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇ
ÓËÚÎÔÁÑÊÕÙÎÓËÒËÚ×ÔÖÕßÇÌÕØÕÆÔ
ÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÒÇÕÍØÇÌÃÇÚÕß
ÔÎÙÏÕÆÓËÒÁÚÎÑÇÏÎÁÑÊÕÙÎÙÎÓÇÔÚÏÑ×ÔÖÎÍ×ÔÚÎÝÑßÖØÏÇÑÂÝÏÙÚÕØÃÇÝ
ËÃÔÇÏËÐÇÏØËÚÏÑÂÝÙÎÓÇÙÃÇÝÑÇÏÙËÇßÚÄÔÚÕÔÚÕÓÁÇÚÕ ÁÔÚØÕÊÏÇÊØÇÓÇÚÃàËÏÙÎÓÇÃÔÕÔÚÇØÄÒÕ©ÏËÑÊÄÙËÏÝÚÕß
ÖØÕÙÛÁÚÕßÔÙÚÎÔËÑÊÕÚÏÑÂÚÎÝ ÆÖØÕß
ÇÒÒ¦ÙßÓÖÒÎØ×ÔÕßÔÚÏÝÍÔ×ÙËÏÝËØËßÔÎÚ×ÔÑÇÏËÖÏÙÚÎÓÄÔÜÔËÖÃÙÎÝÕÏËÑÊÕÚÏÑÁÝËÖÏÒÕÍÁÝÚÕßÑÇÏÕÏÙßÔËØÍÇÙÃËÝÚÕßÓËËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÚÕßËÐÜÚËØÏÑÕÆ
ÙÚØÁÌÕßÔÚÎÔËÍÞ×ØÏÇËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂ
ÑÕÏÔÄÚÎÚÇÙËËÐÜÙÚØËÌÂÖÕØËÃÇßÚÂ
ÚÎÈÊÕÓ¦ÊÇÙÇÝÖØÕÚËÃÔÕßÓËÁÐÏËÑÊÄÙËÏÝÚÕß ÁÔÚØÕß

Nicolas E. Karapidakis
«LE CONSULAT DE VENISE CHYPRE.
DOCUMENTS INEDITS (1750-1751)»
xR©x_V¸Æ¬
Οι δύο ÚÄÓÕÏÖÕßÑßÑÒÕÌÄØÎÙÇÔÚÕ
ËÃÔÇÏÙßÔÁÞËÏÇÚÕßÖØ×ÚÕßÑÇÏËÔÚ¦ÙÙÕÔÚÇÏÙÚÕËØËßÔÎÚÏÑÄÖØÄÍØÇÓÓÇÚÕß
ÕÖÕÃÕßËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÄÝßÖËÆÛßÔÕÝÂÚÇÔ
Õ§ÏÑÄÒÇÝ ÇØÇÖÏÊ¦ÑÎÝÚÕßÝÁØÍÕ
ÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏËÑÚËÔÂÝËÏÙÇÍÜÍÂ
ÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÂÁÑÊÕÙÎÑÇÏÙÞÕÒÏÇÙÓÄ
ÖÁØÇÔÚÜÔÈËÔËÚÏÑ×ÔÖØÕÐËÔÏÑ×Ô
ËÓÖÕØÏÑ×ÔÑÇÏÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑ×ÔËÍÍØ¦ÌÜÔ
ÚÎÝßÖÄÓËÒÁÚÎÖËØÏÄÊÕßÑÇÛ×ÝÑÇÏ
ÕÑÚ×ÖÇØÇØÚÂÓÇÚÇÄÖÕßÊÎÓÕÙÏËÆÕÔÚÇÏÖÕÏÑÃÒËÝÇØÞËÏÇÑÁÝÖÎÍÁÝÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÒÕÍÇØÏÇÙÓ×ÔÑÇÏÎÓËØÕÒÄÍÏÕ
ÑÇÚÇÙÚØ×ÓÇÚÕÝÑ¦ÍÒÜÙÙ¦ØÏËßØËÚÂØÏÕÈÏÈÒÏÕÍØÇÌÃÇÑÇÏÇØÞËÏÇÑÁÝÞËÏØÄÍØÇÌËÝÖÎÍÁÝËÔÒÄÍÜÁÑÊÕÙÎËÃÔÇÏ
ÁÔÇÞØÂÙÏÓÕËØÍÇÒËÃÕÍÏÇÚÕÔÓËÒËÚÎÚÂÚÎÝËÔËÚÏÑÂÝÖÇØÕßÙÃÇÝÙÚÎÔ ÆÖØÕ
ÚÕÔÕÇÏ×ÔÇÇÒÒ¦ÑÇÏÚÏÝÙÞÁÙËÏÝÚÎÝ
ËÔËÚÃÇÝÑÇÏÚÜÔßÖÎÑÄÜÔÚÎÝÓËÚÏÝ
ÕÛÜÓÇÔÏÑÁÝÇØÞÁÝÑÇÛ×ÝÑÇÏÔÚÄÖÏÕß
ÖÒÎÛßÙÓÕÆÕÕÖÕÃÕÝÙßÔÇÒÒ¦ÙÙËÚÇÏ
ÓËÚÎËÔËÚÃÇ

Benjamin Arbel
«STUDIES ON VENETIAN CYPRUS»
xR©x>V¸Æ¬
Στην έκδοση ÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏ ÓËÒÁÚËÝÚÕßÑÇÛÎÍÎÚÂÙÚÕÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕ
ÚÕß¬ËÒÈÃÈ)LUQHTPU(YILSÖÕßÇÌÕØÕÆÔÚÎÔÖËØÃÕÊÕÚÎÝËÔËÚÕÑØÇÚÃÇÝ

Michel Balard, Laura Balletto,
Catherine Otten Froux
«GENES ET L’OUTRE-MER:
ACTES NOTARIES REDIGES
A CHYPRE PAR LA NOTAIRE
ANTONIUS FOLIETA (1445-1458)
xR©x_V¸Æ®

ÙÚÎÔ ÆÖØÕ©ÏÓËÒÁÚËÝ
ÖÕßÊÎÓÕÙÏËÆÕÔÚÇÏËÃÔÇÏËÖÏÒÕÍÁÝÇÖÄ
ÖÇÒÇÏÄÚËØËÝÓËÒÁÚËÝÚÕßÑÇÛÎÍÎÚÂÕ
ÕÖÕÃÕÝÇÙÞÕÒËÃÚÇÏÙßÙÚÎÓÇÚÏÑ¦ÓËÚÎÔ
ÏÙÚÕØÃÇÚÎÝ ÆÖØÕßÑÇÚ¦ÚÎÈËÔËÚÏÑÂ
ÖËØÃÕÊÕ©ÚÄÓÕÝÞÜØÃàËÚÇÏÙËÖÁÔÚË
ÛËÓÇÚÏÑÁÝËÔÄÚÎÚËÝÚÎÔÖËØÃÕÊÕÚÕß
ÖØÕÚËÑÚÕØ¦ÚÕßÁÜÝÚÕÁÚÕÝÖÕßÎ ÆÖØÕÝÁÍÏÔËÈËÔËÚÏÑÂÇÖÕÏÑÃÇÎËÔËÚÃÇ
ÑÇÏÕÏ ÆÖØÏÕÏßÖÕÚËÒËÃÝÚÎÝÓÖÄØÏÕ
ÔÇßÚÏÒÃÇÑÇÏÎÓÓÄÞÜÙÚÕÝ ÆÖØÕÝÑÇÏ
àÜÏÑÄÑËÌ¦ÒÇÏÕÑÇÏÎÖËØÃÕÊÕÝÖØÕÝÚÎÔ
ÕÛÜÓÇÔÏÑÂÑÇÚ¦ÑÚÎÙÎÙßÒÒÕÍÂÇßÚÂ
ÚÜÔ¦ØÛØÜÔÚÕß)LUQHTPU(YILSËÃÔÇÏ
ËÐÁÞÕßÙÇÝÙÎÓÇÙÃÇÝÍÏÇÚÎÓËÒÁÚÎÑÇÏ
ÚÎÔÑÇÚÇÔÄÎÙÎÚÎÝËÔËÚÏÑÂÝÖÇØÕßÙÃÇÝÙÚÎÔ ÆÖØÕ

Στέφανος Κακλαμάνης
«ANDREA CORNARO HISTORIA
CANDIANA. ΜΙΑ ΑΦΗΓΗΣΗ
ΤΟΥ Δ΄ ΒΕΝΕΤΟΤΟΥΡΚΙΚΟΥ
ΠΟΛΕΜΟΥ (1570-1573).
ΚΥΠΡΟΣ – ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ»
ÉÈ~ËÑV¸Æ¬
Όπως δηλώνεται ÙÚÕÔØÄÒÕÍÕ®ÎÁÑÊÕÙÎÖËØÏÕØÃàËÚÇÏÙËÓÃÇÓÄÔÕÖÚßÞÂ
ÚÎÝÙßÍÍØÇÌÏÑÂÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝÚÕß
ÔÊØÁÇ ÕØÔ¦ØÕßÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÕß
qÈËÔËÚÕÚÕßØÑÏÑÕÆÖÕÒÁÓÕßÖÕßÖËØÏÁÞËÚÇÏÙÚÕÕÈÏÈÒÃÕÚÎÝ/PZ[VYPH
*HUKPHUH®ÑÇÏÖËØÏÍØ¦ÌËÏÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÚÎÔËÏÙÈÕÒÂÚÜÔ¬ÕÆØÑÜÔÙÚÎÔ
ÆÖØÕÚÎÔÖÕÒÏÕØÑÃÇÑÇÏÚÎÔ
ÖÚ×ÙÎÚÎÝËßÑÜÙÃÇÝÚÎÔÖÕÒÆÓÎÔÎ
ÖÕÒÏÕØÑÃÇÚÎÝÓÓÕÞ×ÙÚÕßÚÎÔÖÚ×ÙÎÚÎÝÓÓÕÞ×ÙÚÕßÑÇÛ×ÝÑÇÏÚÎÔÇßÓÇÞÃÇÚÎÝ§ÇßÖ¦ÑÚÕßÙÚÎÔÕÖÕÃÇËÃÞË

Ò¦ÈËÏÑÇÏÕÃÊÏÕÝÓÁØÕÝÁÑÊÕÙÎÇßÚÂ
ÇÖÕÚËÒËÃÁÔÇÙÎÓÇÔÚÏÑÄÕÊÎÍÄÑÇÏËØÍÇÒËÃÕÚÄÙÕÌÏÒÕÒÕÍÏÑÄÄÙÕÑÇÏËÑÊÕÚÏÑÄÓÏÇÝÑÇÏÎÞËÏØÄÍØÇÌÎÖÇØ¦ÊÕÙÎ
ÕÏÖÇÒÇÃÚßÖËÝËÑÊÄÙËÏÝÚÕßÁØÍÕßÚÕß
ÙßÍÍØÇÌÁÇÁÖÇÏÐÇÔÙÎÓÇÔÚÏÑÄØÄÒÕÍÏÇ
ÚÎÔÚËÒÏÑÂÊÏÇÓÄØÌÜÙÎÚÕßÑËÏÓÁÔÕß

Μαρία Ματθαίου,
Αργυρώ Ξενοφώντος (επιμ.)
«ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ»
ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ»
ÉÈ~ËÑV¸Æ¬
Ο β΄ τόμος ÇÖÕÚËÒËÃÙßÔÁÞËÏÇÚÕßÖØ×ÚÕßÚÄÓÕßÚÜÔÇØÇÓßÛÏ×ÔÚÎÝ ÆÖØÕß®ÇÖÄÚÕÇÕÍØÇÌÏÑÄØÞËÃÕÚÕß
ÁÔÚØÕßÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑ×ÔØËßÔ×Ô
ÖÕßËÃÞËËÑÊÕÛËÃÚÕÚÕÔÚÄÓÕ
ÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÖÇØÇÓÆÛÏÇÑÇÏÖÇØÇÒÒÇÍÁÝÚÕßÝÄÖÜÝËÃÔÇÏÑÇÚÇÚËÛËÏÓÁÔÇÙÚÕØÞËÃÕÚÕß ÁÔÚØÕß´ÍÏÔË
ÓËÚÇÍØÇÌÂÚÜÔÖÇØÇÓßÛÏ×ÔÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÇÖÄÊÕÙÎÚÜÔÑËÏÓÁÔÜÔÙÚÎÔÑÕÏÔÂ
ÔËÕËÒÒÎÔÏÑÂÚÕÚÁÒÕÝÑ¦ÛËËÔÄÚÎÚÇÝßÖ¦ØÞËÏÑÇÚ¦ÒÕÍÕÝÚÜÔÖÇØÇÒÒÇÍ×Ô¬ÕÑ¦ÛËÖÇØÇÓÆÛÏÑÇÚÇÚ¦ÙÙËÚÇÏ
ÙËÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎËÔÄÚÎÚÇÇÔÇÒÄÍÜÝ
ÚÕßÖËØÏËÞÕÓÁÔÕßÚÕßÑÇÏÙÚÕÚÁÒÕÝ
Ñ¦ÛËËÔÄÚÎÚÇÝÕÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÝÓÖÕØËÃÔÇÈØËÏÞØÂÙÏÓÇÙÚÕÏÞËÃÇÍÏÇÚÎÔ
ÑÇÚ¦ÚÇÐÂÚÕßËÏÑÕÔÕÍØ¦ÌÎÙÎÚÕß
ÚÄÓÕßÁÍÏÔËÇÖÄÚÕÔÞÇØ¦ÑÚÎ²ÇÓÖÂ
¬ÙÇÍÍ¦ØÎ¡ÁÙÇÇÖÄÚÎÔÑÇÚÇÍØÇÌÂ
ÚÜÔÖÇØÇÓßÛÏ×ÔÓÖÕØËÃÕÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÝ
ÔÇËÐÇÍ¦ÍËÏÊÏ¦ÌÕØËÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÍÏÇ
ÚÇÂÛÎÑÇÏÚÇÁÛÏÓÇÍÏÇÚÏÝÊÕÐÇÙÃËÝ

Το νοταριακό ÙßÓÈÕÒÇÏÕÍØÇÌÏÑÄÇØÞËÃÕ
ÚÕßËÔÕß¦ÚÎ(U[VUPV-VSPL[HÖÕßÌßÒ¦ÙÙËÚÇÏÙÚÕ ØÇÚÏÑÄØÞËÃÕÚÎÝÁÔÕÈÇÝËÃÔÇÏÓÃÇÖÒÕÆÙÏÇÖÎÍÂÖÒÎØÕÌÕØÏ×ÔÍÏÇÚÎÓËÙÇÏÜÔÏÑÂÓÓÄÞÜÙÚÕ©Ï
ÚØËÏÝÓËÒËÚÎÚÁÝ4PJOLS)HSHYK3H\YH
)HSSL[[VÑÇÏ*H[OLYPUL6[[LU-YV\_ÍÔÜÙÚÕÃÍÏÇÚÎÔÖÕÒßËÚÂËÔÇÙÞÄÒÎÙÂÚÕßÝ
ÓËÚÎÔÑßÖØÏÇÑÂÓËÙÇÏÜÔÏÑÂÏÙÚÕØÃÇ
ÊÎÓÕÙÃËßÙÇÔÙËÁÔÇÔÖÕÒÆÚÏÓÕÚÄÖÕ
ÚÏÝÙßÓÈÕÒÇÏÕÍØÇÌÏÑÁÝÖØ¦ÐËÏÝÖÕß
ÇÌÕØÕÆÔÚÎÔ ÆÖØÕÑÇÏÙßÔÚ¦ÞÛÎÑÇÔ
ÚÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÙÚÎÔÓÓÄÞÜÙÚÄÚÕÔÚÄÓÕÊÎÓÕÙÏËÆÕÔÚÇÏ ÖØ¦ÐËÏÝÑÇÛ×ÝÑÇÏÕÏÖËØÏÒÂÉËÏÝÇÑÄÓÇ
±Ö¦ØÞËÏÑÇÚÇÚÕÖÏÙÚÏÑÂËÏÙÇÍÜÍÂÖÕß
ËÐÎÍËÃÚÕÏÙÚÕØÏÑÄÖÒÇÃÙÏÕÙÚÕÕÖÕÃÕ
ÙßÔÚ¦ÞÛÎÑÇÔÕÏÖØ¦ÐËÏÝÚÕÁØÍÕÚÕß
(U[VUPV-VSPL[HÑÇÛ×ÝÑÇÏÙßÔÕÖÚÏÑÄÝÖÃÔÇÑÇÝÚÜÔÖØ¦ÐËÜÔÑÇÏÞØÂÙÏÓÕËßØËÚÂØÏÕ

Θεοχάρης Σταυρίδης
«OTTOMAN DOCUMENTS
FROM THE ARCHIVES OF
THE VENETIAN CONSULATE
OF CYPRUS 1671-1765»
xR©x>V¸Æ®
Ο Θεοχάρης ÚÇßØÃÊÎÝÙÚÎÔÁÑÊÕÙÎÇßÚÂÚÕß ÁÔÚØÕßÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑ×ÔØËßÔ×Ô
ÙßÍÑËÔÚØ×ÔËÏÕÛÜÓÇÔÏÑ¦ÁÍÍØÇÌÇÇÖÄ
ÚÕËÔËÚÏÑÄÖØÕÐËÔËÃÕÙÚÎÔ ÆÖØÕÚÎÝÖËØÏÄÊÕß¬ÇÁÍÍØÇÌÇÖÕßËÑÊÃÊÕÔÚÇÏÙÚÕÔÚÄÓÕÌßÒ¦ÙÙÕÔÚÇÏÙÚÕ ØÇÚÏÑÄØÞËÃÕÚÎÝËÔËÚÃÇÝÑÇÏËÑÊÃÊÕÔÚÇÏ
ÙÚÎÔÖØÜÚÄÚßÖÎÍÒ×ÙÙÇÚÇÕÛÜÓÇÔÏÑ¦
ÚÎÝËÖÕÞÂÝÇÒÒ¦ÖÇØÇÚÃÛËÚÇÏÑÇÏÇÍÍÒÏÑÂÓËÚ¦ÌØÇÙÎßÔÕÒÏÑ¦ËÑÊÃÊÕÔÚÇÏÑÇÏ
ÊÎÓÕÙÏËÆÕÔÚÇÏÁÍÍØÇÌÇÖÕßÇÌÕØÕÆÔ
ÊÏ¦ÌÕØËÝÖÚßÞÁÝÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÑÇÏÖÕÒÏÚÏÑÂÝàÜÂÝÚÎÝ ÆÖØÕß
ÑÇÏÚÏÝÙÞÁÙËÏÝÚÎÝÓËÚÎËÔËÚÃÇÁØÇÔ
ÚÎÝÁÑÊÕÙÎÝÚÜÔÖÎÍ×ÔÙÚÕÔÚÄÓÕÖËØÏÁÞËÚÇÏËÑÚËÔÂÝËÏÙÇÍÜÍÂÙÚÇÁÍÍØÇÌÇ
ÍÒÜÙÙ¦ØÏÑÇÏËßØËÚÂØÏÕÍÏÇËßÞËØÁÙÚËØÎÞØÂÙÎÚÕßÁØÍÕß
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Ισόποση ευθύνη
Σύμφωνα με ÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝËÏÊÂÙËÏÝÁÔÇÝ
Z\WLYZWYLHKLYÑÄÒÒÎÙË¦ÚÕÓÇÙË
ÈÄÒÚÇÚÕßÙËÑÒÇÓÖÚÎÝËÕÆÒÑÇÏÕÏ
ßÍËÏÕÔÕÓÏÑÁÝÇØÞÁÝÚÎÝ§ÄÚÏÇÝ ÕØÁÇÝ
ËÃÔÇÏÇÔ¦ÙÚÇÚËÝÔÇÝZ\WLYZWYLHKLY
ÁÔÇÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÊÎÒÇÊÂÓËßÖËØÊßÔ¦ÓËÏÝ
ÙÚÕÔÇÓËÚÇÊÃÊËÏÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄÈÍÂÑËÔÇ
ÐËÙÑ¦ÙËÏÖÂÍËÙËÖÁÔÚËÑÒÇÓÖÁÑÇÔË
ÄÖÜÝÒÁÓËÙÚÇÑÇÛ»ÎÓ¦ÝÓÖÇØÄÚÙÇØÑÇ
ÑÇÏ¦ÛËÒ¦ÚÕßÓËÚÇÚØ¦ÖÎÑËÙËßÍËÏÕÔÕÓÏÑÂÈÄÓÈÇ©ÚÇÔÕÏÃÊÏÕÏÕÏÍÏÇÚØÕÃÑÇÏ
ÕÏÕÓ¦ÊËÝËÓÖËÏØÕÍÔÜÓÄÔÜÔÖÕßÁÞÕßÔ
ÇÔÇÒ¦ÈËÏÔÇÊÏÇÓÕØÌ×ÙÕßÔÚÕÖÒÇÃÙÏÕ
ÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÙÚÕÔÖÕÒÏÚÏÙÓÄÚÎÔËÙÚÃÇÙÎÚÕÔÚÕßØÏÙÓÄÑ¦ÔÕßÔÒÄÍÕÍÏÇÍØÃÌÕÙÞËÚÏÑ¦ÓËÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÄÖÜÝÇßÚÂ
ÚÎÝËÕÆÒÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔËÏÑÇÔËÃÝÖÄÙÕ
ËÆÑÕÒÇÑÇÏÖÄÙÕÍØÂÍÕØÇÄÚÏÑËØÊÂÛÎÑËÓËÑÄÖÕÓÖÕØËÃÔÇËÐÇÔËÓÏÙÚËÃ
ÁÔÇÈØ¦ÊßÙ»ÁÔÇÑÒÇÓÖÂÓÏÇÖÒÇÚËÃÇ
±Ö¦ØÞËÏÇÖÄÒßÚÎÖØÕÙÚÇÙÃÇ"ÇÖ¦ÔÚÎÙÎËÃÔÇÏÇßÚÕÔÄÎÚÎÝÊÕÆÓËÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÚÎÔËÙÚÃÇÙÎ
ÚÎÔÒÒ¦ÊÇÞÏÒÏ¦ÊËÝÏÊÏÕÑÚÂÚËÝÑÇÏ
ËØÍÇàÄÓËÔÕÏÖËØÏÓÁÔÕßÔÓËÇÍÜÔÃÇÚÎÔ
ÎÕßÔÃÕßßÚÂËÃÔÇÏÖÏÛÇÔÄÚÇÚÇÎ

Κανείς δεν É{ÚÈÐÉËÑKoÉ{o{Ñ×Ñoi³Ì~Ñ{ÑÑ{ÚÒÉ³Ñ{Ì³{K¨Ë~É³Ñ{ÉtÑ¨~ÓÙ{uoÑËÉ{o{ÑÑTÑÜÑ¨É{0¨³Ù{Ò³iÐÑÚÑÉËÑ{~¨Ë{Ð
ÎÓËØÕÓÎÔÃÇÖÕßÛÇÊÕÛËÃÚÕÖØ¦ÙÏÔÕ
ÌÜÝÍÏÇÒËÏÚÕßØÍÃÇÙÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
ÚÎÝËÙÚÃÇÙÎÝØ¦ÙÏÔÕÌÜÝÄÓÜÝÓË
ÇßÙÚÎØÁÝÖØÕâÖÕÛÁÙËÏÝÑÇÏÇÙÌßÑÚÏÑÄ
ÖÒÇÃÙÏÕÒËÏÚÕßØÍÃÇÝ¬ÕÖØÕÙÞÁÊÏÕÚÎÝ

ËÖÏÚØÕÖÂÝÚÜÔËÏÊÏÑ×ÔÖÕßÙßÔËÊØÏ¦àËÏÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÓÁØËÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇ
ÑÇÚÇÒÂÐËÏÙËÁÔÇÔÕÊÎÍÄ®ÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÖÕÒÒ¦ÑÇÏÊÏ¦ÌÕØÇØËÇÒÏÙÚÏÑ¦ÑÇÏ
ÙÕßØËÇÒÏÙÚÏÑ¦!ÄØÚËÝÚÆÖÕßÙÇÒÕÆÔ

ÛËØÓÕÓÁÚØÎÙÎÚÜÔËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÖØÕÚÕÆ
ÇÔÇÒ¦ÈÕßÔÚÕÖÄÙÚÕÚÕßÝßÖÕÞØËÜÚÏÑÂ
ÞØÂÙÎÓ¦ÙÑÇÝÑÇÏÖØÕÇÏØËÚÏÑÂÞØÂÙÎ
ÇÙÖÃÊÇÝÖØÕÙ×ÖÕßÑÇÚ¦ØÍÎÙÎÑÕÏÔÄÞØÎÙÚÜÔÙÑËß×ÔÓÕßÙÚ¦ØÊÇÝà¦ÞÇØÎÝ
Ñ¦ÑÇÏÇÔÚÏÑÇÚ¦ÙÚÇÙÂÚÕßÝÓËÇÚÕÓÏÑÁÝÙßÙÑËßÇÙÃËÝÐËÞÜØÏÙÚ¦ËØÓ¦ØÏÇ
ÍÏÇÚÕÖØÕÙÜÖÏÑÄ
ËÔßÖ¦ØÞËÏÄÓÜÝÓÄÔÕÎÖÒËßØ¦
ÚÜÔËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÇÒÒ¦ÑÏÇßÚÂÚÜÔÖËÒÇÚ×ÔÉßÞÕÒÕÍÃÇÚÕßÝËÃÔÇÏÑÇÛÕØÏÙÚÏÑÄÝÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÝÍÏÇËÖÏÙÚØÕÌÂÙÚÎÔ
ÑÇÔÕÔÏÑÄÚÎÚÇÁÐÕÊÕÝÖØÕâÖÕÛÁÚËÏ
ÑßØÃÜÝÑÇÒÂÊÏ¦ÛËÙÎÑÇÏÎØËÓÃÇ ÇÔËÃÝ
ÊËÔËÖÏÛßÓËÃÔÇÈÍËÏÍÏÇÌÇÍÎÚÄÑÇÏÔÇ
ÇÏÙÛ¦ÔËÚÇÏÄÚÏÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÔÇØÑÕÖÁÊÏÕ®ÍÇÃÔËÏÍÏÇÔÇÞÇÒÇØ×ÙËÏÑÇÏÔÇ
ÖËØ¦ÙËÏÑÇÒ¦¬ÕÖØ×ÚÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÛÇ
ËÃÔÇÏÑØÃÙÏÓÕÍÏÇÄÒÕßÝÑÇÏÎËßÛÆÔÎ
ÛÇÓÕÏØÇÙÚËÃÏÙÄÖÕÙÇÚÕßÝÏÊÏÕÑÚÂÚËÝÖÕßÖØÁÖËÏÔÇÑ¦ÔÕßÔÄÚÏÑÇÒÆÚËØÕ
ÓÖÕØÕÆÔÍÏÇÚÎÔÇÙÌ¦ÒËÏÇÚÜÔÖËÒÇÚ×Ô
ÚÕßÝÙÚÕßÝËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÖÕßÖØÁÖËÏ
ÔÇÊÕßÒËÆÕßÔÓËÓËÍ¦ÒÎßÖËßÛßÔÄÚÎÚÇ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕßÝÖËÒ¦ÚËÝÖÕßÇÖÕÚËÒÕÆÔ
ÑØÃÑÕÙËÓÏÇËßÇÃÙÛÎÚÎÇÒßÙÃÊÇ

Το έργο ßÚÕÃÖÕßÁÓËÏÔÇÔÖÃÙÜ®ÖØÇÍÓÇÚËÆËÚÇÏÁÔÇÇÖÄÚÇÙÕÈÇØÄÚËØÇÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÚÎÝ ÆÖØÕßÇßÚÄÚÎÝ
ÇÔÊØÏÑÂÝÓËÚÇÔ¦ÙÚËßÙÎÝÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄ
¡ËÚ¦ÇÖÄÚÕÚÁÒÕÝÚÕßqÇÍÑÕÙÓÃÕß
ÕÒÁÓÕßÎ ÆÖØÕÝÈÃÜÙËÓÏÇÓËÍ¦ÒÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑØÃÙÎÖÕßËÃÞËÜÝÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ
ÖÕÒÒÕÃ ÆÖØÏÕÏÔÇÓËÚÇÔÇÙÚËÆÙÕßÔÙÚÕ
ËÐÜÚËØÏÑÄ¶ÏÊÃÜÝÙÚÎ¡ËÍ¦ÒÎØËÚÇÔÃÇ¶
ÇÔÇàÎÚ×ÔÚÇÝËØÍÇÙÃÇ¬ÕÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÄÑÆÓÇÖÕßËÑÊÎÒ×ÛÎÑËÇÌÕØÕÆÙËÑÇÚ¦
È¦ÙÎÚÕÔÇÔÊØÏÑÄÖÒÎÛßÙÓÄÓË¦ÓËÙÎ
ÙßÔÁÖËÏÇÚÎÔËÓÌ¦ÔÏÙÎÖÕÒÒ×ÔÑÕÏÔÜÔÏÑ×ÔÖØÕÈÒÎÓ¦ÚÜÔ
©ÏÍßÔÇÃÑËÝÂÚÇÔÖÒÁÕÔÇÔÇÍÑÇÙÓÁÔËÝ
ÔÇÇÔÇÒ¦ÈÕßÔÊÏÖÒÄØÄÒÕÔÇÖÇÒÁÉÕßÔ
ÙÑÒÎØ¦ÍÏÇÚÎÔËÖÏÈÃÜÙÎÚÎÝÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦Ý
ÚÕßÝÇÔÇÓÁÔÕÔÚÇÝÓËßÖÕÓÕÔÂÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÜÔÊÏÑ×ÔÚÕßÝ
ÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÚÎÔÇÖÕÙÚÕÒÂÑ¦ÖÕÏÕß
ÞØÎÓÇÚÏÑÕÆÖÕÙÕÆÂÄÚÇÔÚÕËÖÁÚØËÖÇÔ
ÕÏÙßÔÛÂÑËÝÑÇÏÚÎÊÏÑÂÚÕßÝÓËÚ¦ÈÇÙÎ
ÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄ
ÚÕÁØÍÕÚÎÝËÈËÔÚËÃÕßÏÔÇÑÕÛÂÑÎÝÑ¦ÖÕÏËÝÍßÔÇÃÑËÝÓËÚÇÖÇÏÊÏ¦ÚÕßÝ
ÇÚËÔÃàÕßÔÚÕÑÇØ¦ÈÏÖÕßÖÇÃØÔËÏÓÇÑØÏ¦
ÚÕßÝÚÕÔÙÆàßÍÕÚÕÔÍÏÕÂÚÕÔÖÇÚÁØÇ
ÔÇÇÖÕÓÇÑØÆÔËÚÇÏÑÇÏÔÇÞ¦ÔËÚÇÏÙÚÕ
È¦ÛÕÝÚÕßÖËÒ¦ÍÕßÝÖÄÚÕÔßÖÄÚÏÚÒÕ
ÚÕßÁØÍÕßÙÚÕÔÑÇÚ¦ÒÕÍÕÚÎÝÇÚÕÓÏÑÂÝ
ÁÑÛËÙÂÝÚÕßÚÕ ÇÔÚÒËÃÚÇÏÎÖÒÎØÕÌÕØÃÇÄÚÏÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÕÖÒÕÃÕØÜÚÁÇÝ®ÖÕßÚÇÐÃÊËßËÙÚÎÔßÙÚØÇÒÃÇ©
¡ÏÞ¦ÒÎÝ¡ÏÞÇÎÒÃÊÎÝËÃÔÇÏÕÖØ×ÚÕÝ ÆÖØÏÕÝàÜÍØ¦ÌÕÝÕÕÖÕÃÕÝÇÙÞÕÒÂÛÎÑË
ÓËÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ÛÁÓÇÚÇÖÕßÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙËÎ ÆÖØÕÝÆÙÚËØÇÇÖÄÚÎÒÂÐÎÚÕßq
ÇÍÑÕÙÓÃÕßÕÒÁÓÕßÓËÚÇÑÏÔ×ÔÚÇÝÚÕ
ÓÁÞØÏÚÄÚËËÔÊÏÇÌÁØÕÔÍÏÇÚÎÔÇÍØÕÚÏÑÂ
ÎÛÕÍØÇÌÃÇÙËÓÏÇÛËÓÇÚÕÍØÇÌÃÇËßØÆÚËØÕßÑÕÏÔÜÔÏÑÕÆÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÕÆ
¬ÕÌÜÝÊÏÇÊØÇÓÇÚÃàËÏÖØÜÚÇØÞÏÑÄØÄÒÕÊÎÓÏÕßØÍ×ÔÚÇÝÄÖÜÝÊÏÇÞÁËÚÇÏÙË
ÕÒÄÑÒÎØÎÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇÚÕßÖÃÔÇÑÇÚÎÔ
ÑÇÛÇØÂÊÏÇßÍÂÂÙßÞÎÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÚÕß
ÑßÖØÏÇÑÕÆÌßÙÏÑÕÆÖÇØÇÛÇÒ¦ÙÙÏÕßÞ×ØÕß¬ÃÖÕÚËÊËÔÓÇØÚßØ¦ÚÇÇÏÙÛÂÓÇÚÇ
ÇßÚ×ÔÖÕßÁÓËÏÔÇÔÖÃÙÜ©ÏÍßÔÇÃÑËÝ
ÌÇÃÔÕÔÚÇÏÔÇÊÁÞÕÔÚÇÏÚÎÔÁÇÚÕßÝÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÜÝÁÔÇÍËÍÕÔÄÝßÖËØ¦ÔÜÚÎÝ
ÊÏÑÂÝÚÕßÝÛÁÒÎÙÎÝÓËÓÏÇÛÒÃÉÎÖÕß
ÚÏÝÑÇÛÎÒ×ÔËÏÙÚÎÔÖØÕÑßÓÇÃÇÙÇÔÔÇ
ÌÕÈÕÆÔÚÇÏÔÇÍßØÃÙÕßÔÖÃÙÜÑÇÏÔÇÇÔÚÏÑØÃÙÕßÔÚÎÔÑÇÏÔÕÆØÍÏÇÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚ¦
ÚÕßÝ¿ÓÜÝÚÇßÚÄÞØÕÔÇÎÛ¦ÒÇÙÙÇÍËÔÔ¦
ÑÇÏÚÎÔËÒÖÃÊÇ©àÜÍØ¦ÌÕÝÓËÚÇÌÁØÕÔÚÇÝÙÚÕÔÛËÇÚÂÚÎÔËßÞ¦ØÏÙÚÎÇÃÙÛÎÙÎ
ÚÕßØËßÙÚÕÆÍÇÒ¦àÏÕßÙÚÕÏÞËÃÕßÓËÚÇÌÁØËÏÚÎÔßÖÄÙÞËÙÎÖÕßÊÃÔËÏÎÛ¦ÒÇÙÙÇ
ÓÏÇßÖÄÙÞËÙÎÍÏÇËÐËØËÆÔÎÙÎ¦ÒÒÜÔÚÄÖÜÔÑÇÏÑÇÒÆÚËØÜÔÙßÔÛÎÑ×ÔàÜÂÝ¬Õ
ÍÇÒ¦àÏÕÌÜÝÖÒ¦ÛËÏØßÛÓÏÑ¦ÄÍÑÕßÝÑÇÏ
ÌÜÚÕÙÑÏ¦ÙËÏÝÖØÕÙÌÁØÕÔÚÇÝÓÏÇÖÕÏÎÚÏÑÂÊÏ¦ÙÚÇÙÎÙÚÎÔÄÒÎÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎÚÕßÛÁÓÇÚÕÝ

Βιογραφικό
ÖÕÆÊÇÙËÑÇÒÁÝÚÁÞÔËÝÑÇÏÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÙÚÎÔÚÇÒÃÇÑÇÏÙÚÎÔÍÍÒÃÇÖÄÚÕ
 ÁàÎÙËÓÄÔÏÓÇÙÚÕÕÔÊÃÔÕÄÖÕßËØÍÇàÄÚÇÔÜÝËÏÑÇÙÚÏÑÄÝÊÎÓÏÕßØÍÄÝ´ÞËÏ
ÙÞËÊÏ¦ÙËÏÑÇÏÑÇÚÇÙÑËß¦ÙËÏÖÕÒÒ¦ÑÚÂØÏÇÙËÄÒÕÚÕÔÑÄÙÓÕ¬ÇÖØ×ÏÓÇÁØÍÇ
ÚÕßËÃÔÇÏËÓÖÔËßÙÓÁÔÇÇÖÄÚÕÚÕÖÃÕÑÇÏ
ÚÎÔÑÇÛÎÓËØÏÔÂàÜÂÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÚÎÝ
ÆÖØÕßÆØÜÙÚÇ ËÍÑÇÚÁÒËÏÉËÚÎÔ
ÇÔÇÖÇØÇÙÚÇÚÏÑÂÚÁÞÔÎÑÇÏÖØÕÙÇÔÇÚÕÒÃÙÚÎÑËÙÚÇÊÏÇÑ¦ÙÚÎÔÖÒÂØÎÇÌÇÃØËÙÎ
ÖÄÚÏÝÇØÞÁÝÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß 
ÇÌÕÙÏ×ÛÎÑËÙÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÇÔ¦ÍÒßÌÜÔ
ÍËÜÓËÚØÏÑ×ÔÑÇÏØßÛÓÏÑ×ÔÑÇÚÇÙÑËß×Ô
¬ÕÁØÍÕÚÕßÖØÜÚÕÖÇØÕßÙÃÇÙËÙËÇÚÕÓÏÑÂÁÑÛËÙÎÚÕ ÙÚÎÔ ÆÖØÕÔÁÖÚßÐËÁÔÚÕÔÎÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇ
ËÑÚÄÝ ÆÖØÕßÕØÍÇÔ×ÔÕÔÚÇÝÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÇÖÄÇÚÕÓÏÑÁÝËÑÛÁÙËÏÝÙËØËÚÇÔÃÇÚÇÒÃÇÇÒÒÃÇ©ÒÒÇÔÊÃÇÒÈËÚÃÇ
ßÙÚØÃÇËØÓÇÔÃÇÑÇÏÒÒ¦ÊÇ¬Õ 
ËÑÖØÕÙ×ÖÎÙËÚÎÔÒÒ¦ÊÇÙÚÎÔ¡ÖÏËÔ¦ÒËËÔËÚÃÇÝÏÇÚÕàÜÍØÇÌÏÑÄÚÕßÁØÍÕ
ÚÏÓÂÛÎÑËÚÕ ÓËÚÕÈØÇÈËÃÕ,\YVWL
7YPaLMVY7HPU[PUN©ÙÚ¦ÔÊÎÁÒÍÏÕÖÄ
ÚÕ ËÑÖØÕÙÜÖËÃÚÇÏÇÖÄÚÎÔÍÑÇÒËØÃ(UULS`1\KH-PUL(Y[ÚÕßÕÔÊÃÔÕß

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη εφαρμόζει τη
νομοθεσία Δικαιωμάτων Πνευματικής
Ιδιοκτησίας και ευχαριστεί την οικογένεια του
καλλιτέχνη για την συνεργασία και άδεια.
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Ο επαναστάτης που άλλαξε πορεία στην τέχνη
Ο Germano Celant, πατέρας του κινήματος Arte Povera, της «φτωχής τέχνης», επηρέασε καταλυτικά τα εικαστικά πράγματα
Της ΛΟΥΙΖΑΣ ΛΟΥΗ

Ο γνωστός ÚÇÒÄÝÏÙÚÕØÏÑÄÝÚÁÞÔÎÝ
ÑØÏÚÏÑÄÝÑÇÏËÖÏÓËÒÎÚÂÝ¡ÕßÙËÃÕ
.\NNLUOLPT ÙÚÎ §ÁÇ ±ÄØÑÎ
-VUKHaPVUL7YHKHÙÚÕ¡ÏÒ¦ÔÕ
.LYTHUV*LSHU[ÂÚÇÔÕ¦ÔÛØÜÖÕÝ
ÖÕßËÖÏÔÄÎÙËÚÕÔÄØÕ(Y[L7V]LYH
ÍÏÇÔÇÖËØÏÍØ¦ÉËÏÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÚÁÞÔÎ®ÚÜÔÏ¦ÔÔÎ ÕßÔÁÒÒÎ
4HYPVÑÇÏ4HYPZH4LYa.P\ZLWWL
7LUVUL3\JPHUV-HIYVÑÇÏÖÕÒÒ×Ô¦ÒÒÜÔ´ÌßÍËÇÖÄÚÎàÜÂ
ÙËÎÒÏÑÃÇËÚ×ÔÙÚÕ¡ÏÒ¦ÔÕÒÄÍÜËÖÏÖÒÕÑ×ÔÇÖÄÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄ
ÙÚÏÝ ÖØÏÒÃÕß©.LYTHUV
*LSHU[ÑÇÛÄØÏÙËÚÕH]HU[NHYKL
ÚÕÑÃÔÎÓÇÚÎÝÌÚÜÞÂÝÚÁÞÔÎÝ®
ÚÎÔ(Y[L7V]LYHÖÕßÙÎÓÇÃÔËÏÑßØÏÕÒËÑÚÏÑ¦ÌÚÜÞÂÚÁÞÔÎ®ÇÒÒ¦
ÎÒÁÐÎÌÚÜÞÂ®ËÊ×ÇÔÇÌÁØËÚÇÏ
ÙÚÎÔËÌÇØÓÕÍÂÇÖÄÚÕßÝßÖÕÙÚÎØÏÑÚÁÝÚÕßÑÏÔÂÓÇÚÕÝËÔÄÝËßØÁÜÝÌ¦ÙÓÇÚÕÝßÒÏÑ×ÔÖÁØÇÇÖÄÚÇ
ÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ¦ÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÇ
ßÒÏÑ¦ÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÛÎÑÇÔÇÖÄ
ÚÕßÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÖËØÏÒ¦ÓÈÇÔÇÔ
Þ×ÓÇÑÕßØÁÒÏÇÑÇÏÑÒÇÊÏ¦ÚÄÞÕÝÎÇÓÌÏÙÈÂÚÎÙÎÎÊÏÇÚ¦ØÇÐÎÚÜÔÇÐÏ×ÔÚÕßËÓÖÕØËÆÙÏÓÕß
ÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÚÜÔÙÆÍÞØÕÔÜÔÞ×ØÜÔÚÁÞÔÎÝ
ÑÆØÏÇËÖÕÞÂÚÕßÑÏÔÂÓÇÚÕÝ
ÂÚÇÔÇÖÄÚÕ ÁÜÝÚÕ 
ÇÒÒ¦ÎËÖÏØØÕÂÚÕßÙÚÎÓËÚÁÖËÏÚÇÚÁÞÔÎËÃÔÇÏÇÊÏÇÓÌÏÙÈÂÚÎÚÎ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÓÕßÙËÃÕÙÆÍÞØÕÔÎÝÚÁÞÔÎÝ;H[LÙÚÕÕÔÊÃÔÕÚÕ
ÑÃÔÎÓÇ(Y[L7V]LYHÓÖÕØËÃÔÇÛËÜØÎÛËÃÜÝÎÏÚÇÒÏÑÂÙßÓÈÕÒÂÙÚÎÔ
ËÔÔÕÏÕÒÕÍÏÑÂÚÁÞÔÎJVUJLW[\HS
HY[ÚÎÔÇÖÜÔÃÇÎÕÓ¦ÊÇÚÜÔ
ÓÕÔÕÎÖÇãÜÔTVUVOHËÐÁÚÇÙË
ÚÎÔÕßÙÃÇÚÜÔßÒÏÑ×ÔÑÇÏÇÖÕÓÇÑØÆÔÛÎÑËÇÖÄÚÕÔÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÄ
ÓÕÔÚËØÔÏÙÓÄÚÏÝÔÜÓÁÔËÝÕ-

Ο Germano_>²Ê³ÑÈÉ¨Ñ{³ÊØ³iØ³ÓTiØÈÈÊ¨TÉtÓÂuVÉ
Ñ³ËÚÉiÐÉ³iKÑ³ÊÓ{Ñ³iØÑo¨ÒØßt ÖÑ¨ÂiÉ~³ÌØ³ÈÈ³ÊÐÑ³Ø
{ÙÈÑÐÉËÐÉÉÑÒ³ÑiuVÓo¨ÑÉTÉ³{~Ò
ÒÏÚËÃËÝÕÏÄØÕÏÇÔÚÏÙÞÎÓÇÚÏÙÓÄÝ
HU[PMVYTÑÇÏÓËÚÇÓÏÔÏÓÇÒÏÙÓÄÝ
WVZ[TPUPTHSPZTÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÛÎÑÇÔÍÏÇÔÇÖËØÏÍØ¦ÉÕßÔËØÍÇÙÃËÝÖÕßÇÖÁØØÏÖÚÇÔÚÇÙÚÇÛËØ¦ÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑ¦ÙÞÂÓÇÚÇÑÇÏ
ÚÏÝÑÕÓÉÁÝÓÕØÌÁÝÓÏÔÏÓÇÒÏÙÚÏÑÕÆÍÒßÖÚÕÆ©.LYTHUV*LSHU[
ÂÚÇÔÕßÖËØÇÙÖÏÙÚÂÝÚÎÝÚÁÞÔÎÝ
ÖÕßßÖÂØÞËÁÐÜ®ÙËÇÔÚÃÛËÙÎ
ÓËÚÎÈÇÚÂÁÔÔÕÏÇÚÎÝÇÍÕØ¦Ý·
ÆÖÇØÐÎËÑÚÄÝÚÕßÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÏÙÕÊßÔÇÓËÃÓËËÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎ®
ÁÍØÇÉËÙÞËÚÏÑ¦

Έργα που δεν είναι τέχνη
ÕÒÒÁÝÇÖÄÚÏÝÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝ
ÑÇÏÚÇÁØÍÇÚÕßÑÏÔÂÓÇÚÕÝ(Y[L
7V]LYHÚÇÕÖÕÃÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑÇÔÑßØÃÜÝÙÚÕ¬ÕØÃÔÕÑÇÏÙÚÎ
ª×ÓÎÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÕÆÔÜÝÁØÍÇÖÕßÊËÔÁÓÕÏÇàÇÔÓËÚÁÞÔÎÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÕ
ÖÏÕÍÔÜÙÚÄÝ´ÒÒÎÔÇÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝÚÕßÑÏÔÂÓÇÚÕÝÏ¦ÔÔÎÝ Õß-

Ο στόχος του κινήματος,
η αμφισβήτηση,
η διατάραξη των αξιών
του εμπορεύσιμου συστήματος των σύγχρονων χώρων τέχνης.
ÔÁÒÒÎÝÁÑÇÔËÚÁÞÔÎÖÕßÊËÔËÃÞË
ÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÖÜÒÎÛËÃ²ØÎÙÏÓÕÖÕÏ×ÔÚÇÝàÜÔÚÇÔ¦à×ÇÙÚÕ
ÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝÊÕßÒËÏ¦ÝÚÕßÄÖÜÝ
ÖÇÖÇÍ¦ÒÕßÝ¦ÒÕÍÇÑÇÏÞØßÙÄÉÇØÇÎÓÏÕÆØÍÎÙËÚÎÔËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ²ÜØÃÝ¬ÃÚÒÕ®¦ÒÕÍÇ
ÎÞØÂÙÎÚÜÔÊ×ÊËÑÇÇÒÄÍÜÔÂÚÇÔ
ÐËÑ¦ÛÇØÇÓÃÇÏÙÞßØÂÇÓÌÏÙÈÂÚÎÙÎÚÎÝÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑÂÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝÖÏÖØÄÙÛËÚÇÕ4PJOLSHUNLSV
7PZ[VSL[[VÕÈÇÙÏÑÄÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝ
ÚÕß(Y[L7V]LYHÊÎÓÏÕÆØÍÎÙËÚÇ
ÁØÍÇÕÏÜÍØÇÌÏÑÕÃ ÇÛØÁÌÚËÝ®

ΤΟ Νο1 ΠΡΩΙΝΟ
ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

06:00 -10:00

ΤΑΣΟΣ
ΤΡΥΦΩΝΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
ΑΡΤΕΜΙΟΥ
ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ

11.3%

LOVE FM
100.7
10.1%
ANT1

9.8%
SFERA

9.2% 7.9%
SUPER
MIX

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΕ ΗΛΙΚΙΕΣ 13-80 ΕΤΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1/1/2020 – 31/3/2020
(ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ SYMMETRON MARKET RESEARCH & CONREAD RESEARCH BUREAU)

Γιάννη ÈÓÜÜiØV¨ËØ0Ë³Ü¸ÑÜÌoÑV®¬
4PYYVY7HPU[PUNZÑÇÛ×ÝÑÇÏÚÎ
ÙËÏØ¦¡ËÃÕÔÔÚÏÑËÃÓËÔÇ®4PU\Z
6IQLJ[Z©ÏÜÍØÇÌÏÑÕÃ ÇÛØÁÖÚËÝ® ÇÖÕÚËÒÕÆÔÚÇÏ ÇÖÄ ËÏÑÄÔËÝÓËÇÔÛØ×ÖÏÔÎÑÒÃÓÇÑÇÖÕß
ËÌÇØÓÄàÕÔÚÇÏÙËÇÔÚÇÔÇÑÒÇÙÚÏÑÄÇÚÙ¦ÒÏ
 ÞØÂÙÎ ÚÕß ÇÚÙÇÒÏÕÆ ÑÇÏ
ÕÏÇÔÚÇÔÇÑÒ¦ÙËÏÝÇÖÄÚÕßÝÛËÇÚÁÝÚÎÝÊÕßÒËÏ¦ÝÙÂÓÇÏÔËÄÚÏ
ÕÏÖÃÔÇÑËÝÙÖ¦ÔËÇÖÄÚÎÔÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÂËÏÑÕÔÏÙÚÏÑÂàÜÍØÇÌÏÑÂÙßÓÓËÚÕÞÂÚÕßÛËÇÚÂÓÁÙÇÙÚÎÔÚÁÞÔÎÖØÕÑ¦ÒËÙËÓÏÇ
ÙÞÁÙÎ ÓËÚÇÐÆ ÚÁÞÔÎÝ ÑÇÏ àÜÂÝ©.PV]HUUP(UZLSTVÇÑÄÓÎÁÔÇÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝÇÖÄÚÕÑÃÔÎÓÇ(Y[L7V]LYHËØÍ¦ÙÚÎÑËÓË
ÚÎÌÆÙÎÑÇÏÚÇÌÇÏÔÄÓËÔ¦ÚÎÝ
© ¦ÔÛØÜÖÕÝ ËÃÔÇÏ ÇÔÇÖÄÙÖÇÙÚÕÑÕÓÓ¦ÚÏÚÎÝÊÕßÒËÏ¦ÝÚÕß
(UZLSTVÑÇÛ×ÝÎÍÑÇÒËØÃÓËÚÇÚØÁÖËÚÇÏÙËÙßÓÓËÚÁÞÕÔÓÁØÕÝ
ÏÇ ÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ ÚÕ ÁØÍÕ ÚÕß
0U]PZPISL ÖËØÏËÒ¦ÓÈÇÔËÁÔÇ

ÖØÕÈÇÒÒÄÓËÔÕÌÜÝÇÔÑ¦ÖÕÏÕÝËØÞÄÚÇÔÙËËÖÇÌÂÓËÚÕÌÜÝÚÄÚË
ÇßÚÄÖØÕÈÇÒÒÄÚÇÔÙÚÕÙ×ÓÇÚÕß
Ñ¦ÔÕÔÚÇÝÚÕÌÜÝÕØÇÚÄ
¡ÇàÃÓËÚÎÙßÓÓËÚÕÞÂÚÜÔÙÜÓÇÚÏÑ×ÔÊßÔ¦ÓËÜÔÎ(Y[L7V]LYH
ÇÙÞÕÒÂÛÎÑËÓËÖÚßÞÁÝÚÎÝÇÔÛØ×ÖÏÔÎÝÌÆÙÎÝ¬ÇÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇÑÇÏ
ÚÇßÒÏÑ¦ÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÙËÕ
ÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝÍÏÇÔÇÖØÕÑÇÒÁÙËÏ
ÖÚßÞÁÝÚÎÝÇÔÛØ×ÖÏÔÎÝÌÆÙÎÝÊÏÁÍËÏØÇÔÚÏÝÇÏÙÛÂÙËÏÝËÖÏÚØÁÖÕÔÚÇÝ
ÙÚÕÔÛËÇÚÂÔÇÈÏ×ÙËÏÚÕÁØÍÕÏÇ
ÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÕÏ¦ÔÔÎÝ ÕßÔÁÒÒÎÝ
ÂÛËÒËÕÛËÇÚÂÝÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙËÏ
ÚÎÔÇÃÙÛÎÙÎÚÎÝÄÙÌØÎÙÂÝÚÕß
ÖËÚßÞÇÃÔÕÔÚÇÝÇßÚÄÞØÎÙÏÓÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÚÕÔÑÇÌÁÓÁÙÇÙÚÎÔÃÊÏÇÚÎ
ÊÕßÒËÏ¦ÚÕßÖÃÙÎÝÎÞØÂÙÎÚÎÝ
ÇÌÂÝËÌÇØÓÄàËÚÇÏÓÁÙÇÙÚÕ(Y[L
7V]LYHßÖÕÊÎÒ×ÔÕÔÚÇÝÁÚÙÏÄÚÏ
ÕÃÊÏÕÝÕÛËÇÚÂÝÓÖÕØËÃÔÇÇÍÍÃÐËÏÚÕÁØÍÕ
ÞØÂÙÎÚÕßÑËÏÓÁÔÕßÂÚÇÔ
ËÖÃÙÎÝ ÊÎÓÕÌÏÒÂÝ ÙÚÎÔ (Y[L

7V]LYHÕÏÒÁÐËÏÝÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÞËÏØÄÍØÇÌËÝÑÇÏÁÚÙÏËÓÌÇÔÃàÕÔÚÇÔÖÏÕÖØÕÙÜÖÏÑÁÝ¿ÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÎÔÚÕÖÕÛËÙÃÇÕÏÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝ
ÁÚËÏÔÇÔÔÇËØÍ¦àÕÔÚÇÏÙËËÙÜÚËØÏÑÕÆÝÞ×ØÕßÝÜÙÚÄÙÕÁÞÕßÔËØÍÇÙÚËÃËÐÃÙÕßÑÇÏÙËËÏÊÏÑ¦ÙÞËÊÏÇÙÓÁÔÕßÝËÐÜÚËØÏÑÕÆÝÞ×ØÕßÝ
©*LSHU[ÂÚÇÔËÖÃÙÎÝÙßÍÍØÇÌÁÇÝ ÑÇÏ ÙßÔÚ¦ÑÚÎÝ ÖËØÏÙÙÄÚËØÜÔÇÖÄÈÏÈÒÃÜÔÑÇÏÇÖÄ
ÚÕ ÓÁÞØÏÚÕÔÛ¦ÔÇÚÄÚÕß
ÎÍÂÛÎÑËÚÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÙÚÕ
-VUKHaPVUL7YHKH¬ÕÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÄÇßÚÄÃÊØßÓÇÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑË
ÇÖÄÚÎÙÞËÊÏ¦ÙÚØÏÇÓÄÊÇÝ4P\JJPH
7YHKHÑÇÏÚÕÔÙÆàßÍÄÚÎÝÑÇÏÛËÜØËÃÚÇÏÜÝÁÔÇÇÖÄÚÇÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÇÑÁÔÚØÇÙÆÍÞØÕÔÎÝÚÁÞÔÎÝ
ÚÎÝßØ×ÖÎÝÚÕÖÏÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄ
ÊÕÑÃÓÏÕÍÏÇÚÕ-SHZO(Y[ÓËÚÃÚÒÕ
(Y[L7V]LYH!ÎÓËÏ×ÙËÏÝÍÏÇÚÕÔ
ÄÒËÓÕÚÜÔÔÚÇØÚ×Ô®ÚÕÕÖÕÃÕ
ÊÎÓÕÙÏËÆÚÎÑËÚÕ Õ.LYTHUV
*LSHU[ËÖÏÑËÔÚØ×ÛÎÑËÙÚÕßÝÚÇÒÕÆÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÑÇÏÙÚÎÔÁÇÚ¦ÙÎ
ÍÏÇÞØÂÙÎÕØÍÇÔÏÑ×ÔÞÇÓÎÒÕÆ
ËÖÏÖÁÊÕß®ßÒÏÑ×ÔÙÚÕÁØÍÕÚÕßÝ
ÔÇÌÁØËÏÕ*LSHU[ÄÚÏÓÁÙÜÚÜÔ
ÑÇÚÇÙÑËß×ÔÚÕßÝÕÏÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝ
ÊÎÓÏÕÆØÍÎÙÇÔÚÎÔÚÁÞÔÎÖÕßÖÂÍÇÏÔËËÔ¦ÔÚÏÇÙËÇÙÚÏÑ¦ÓÁÙÇÏÇ
ÚÕÔÚÃÚÒÕÚÕßÑÏÔÂÓÇÚÕÝ¢ÚÜÞÂ
ÚÁÞÔÎ®Õ*LSHU[ÙÎÓËÏ×ÔËÏÄÚÏ
ÂÚÇÔÓÏÇØÃÉÎÙÚÎÔÖÒÕÆÙÏÇÚÁÞÔÎ®ÑÇÏÙßÔËÞÃàËÏÓÏÒ×ÔÚÇÝÍÏÇ
ÚÕßÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝËÖÁÒËÐÇÔÔÇ
àÂÙÕßÔÓÏÇ¦ÓËÙÎËÓÖËÏØÃÇ®ÇÏÙÛ¦ÔÕÔÚÇÏÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÔÇÇÌÂÙÕßÔ¦ÛÏÑÚÎÚÎÔÇÐÃÇÚÎÝÆÖÇØÐÎÝÚÜÔÖØÇÍÓ¦ÚÜÔ®
ÊÏÇÓÌÏÙÈÂÚÎÚÇÕ.LYTHUV
*LSHU[ÂÚÇÔËÖÇÔÇÙÚ¦ÚÎÝÓÏÇÝ
ÑÇÏÓËÚÕÑÃÔÎÓÇÚÕß¦ÒÒÇÐËÚÎÔ
ÖÕØËÃÇÚÎÝÏÚÇÒÏÑÂÝÏÙÚÕØÃÇÝÚÎÝ
ÚÁÞÔÎÝÑÇÏÄÞÏÓÄÔÕ
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Κυριακή 17 Μαΐου 2020

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κ Ι Ν Η Μ ΑΤ Ο Γ ΡΑΦ Ο Σ

Η ισχύς
εν τη ενώσει
στο σινεμά
της Ευρώπης
Νέο σκηνικό διαμόρφωσε η πανδημία

Αν πέρυσι, ÚÁÚÕÏÕÑÇÏØÄÑ¦ÖÕÏÕÝ
ÖØÄÚËÏÔËÙÚÇÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑ¦ÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑ¦ÌËÙÚÏÈ¦ÒÚÜÔ ÇÔÔ×Ô
ÑÇÏÚÎÝËÔËÚÃÇÝÔÇÙßÔËØÍÇÙÚÕÆÔ
ÙÚËÔ¦Ö¦ÔÜÙËÁÔÇÔÑÕÏÔÄÙÞËÊÏÇÙÓÄÓ¦ÒÒÕÔÛÇÚÕÔÑÕÏÚÕÆÙÇÔËÏØÜÔÏÑ¦ÔÇÔÞØÄÔÕÓËÚ¦Î ØÕßÇàÁÚ
ÖÕßÑÇÔÕÔÏÑ¦ÛÇ¦ÔÕÏÍËÇßÒÇÃÇÚÎÔ
ÖËØÇÙÓÁÔÎ¬ØÃÚÎÇÑßØ×ÛÎÑËÕØÏÙÚÏÑ¦ÖØ¦ÍÓÇÖÕßÁÞÕßÔÑÇÚÇÌÁØËÏÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔÓÄÔÕÊÆÕÖÕÒÆ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÕÃËÏÙÈÕÒËÃÝ!Õ²ÃÚÒËØ
ÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß ÑÇÏÕÇÔÏÑ
ÑÕÔÚ¦ØÚÕÔ¡¦ÏÕÚÕß ÃÔÇÏ
ÖØÕÌÇÔÁÝÖÜÝÎÖÇÔÊÎÓÃÇÖÕßÙ¦ØÜÙËÑ¦ÛËÖÚßÞÂÚÎÝÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝ
àÜÂÝÊËÔÛÇ¦ÌÎÔËÇÔËÖÎØÁÇÙÚÕ
ÑÇÏÚÕÙÏÔËÓ¦©ÏÙÑÕÚËÏÔÁÝÇÃÛÕßÙËÝ¦ÊËÏÇÙÇÔÖÇØÇÍÜÍÁÝÁÓËÏÔÇÔ
ÙÚÎÓÁÙÎÁÚÕÏÓËÝÚÇÏÔÃËÝÖËØÏÓÁÔÕßÔÙÚÕØ¦ÌÏÚÎÝÊÏÇÔÕÓÂÝÑÇÏÚÇ
ÌËÙÚÏÈ¦ÒÕÞ×ØÕÝÊÎÒÇÊÂÄÖÕß
ÄÒÎÎÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÂÖßØÇÓÃÊÇ
ÙßÔÇÔÚÏÁÚÇÏÍÏÇÔÇËÔ×ÙËÏÚÏÝÏÊÁËÝ
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³i{³¨ËÑ³iØÙiÐ{È¨oËÑØ³iØtåoiØoiØuVÈ³Ò³ÑØÓÑT¨ÜÌo{
³iØÐÑ~¨ÒØ~È×¨ËÑØ³iØV
ÑÌ³Æ®ÐÓT¨{³¸¸V
ÌÈÑ¨Ñ~ÜÈÚÖ³Ñ{
Ñ¨ÒÜÜiÜÑi¨{~Ê
ÇÊViÉÈÐÑ³{~Ê¨ËÐÑi~Ñ{³ÉÑ{~Ì{i³{~Ì
Ó¨o³È Ü{³
¶ÖØ¦ÍÓÇÖÇØ¦ÊÕÐÕÓËÊËÊÕÓÁÔËÝ
ÚÎÔßÉÎÒÂÍÒÜÙÙÏÑÂËßÇÏÙÛÎÙÃÇ
ÑÇÏÚÎÊËÐÏÕÚËÞÔÃÇÖÕßÍÔÜØÃàÕßÓË
ÇÖÄÚÎÔÖÕÃÎÙÂÚÕß¶ÔÇÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÙÚÎÓËÚ¦ÌØÇÙÂÚÕßÚÏÝÊÏÇÑßÓ¦ÔÙËÏÝÚÕßÆÌÕßÝÇÖÄÚÕßÉÎÒÄ
ÙÚÕÞÇÓÎÒÄÄÖÜÝÑÇÏÔÇÇÖÕÊ×ÙËÏ
ÑÇÚ»ÇÔÇ
ÇÒ
ÒÕÍÃÇÔÚÇËÓÌÇÔÂØßÛÓÏÑ¦
ÍÔ
Í
ÔÜØÃÙÓÇÚÇÚÕßÖØÜÚÕÚÆÖÕßÚÏÝ
ÕÓÕÏÕÑÇÚÇÒÎÐÃËÝ ÓËØÏÑ×Ô ÓËØ×Ô
ÚÕßÑÇÏÚÎÔËÑÚËÚÇÓÁÔÎÞØÂÙÎÚÕß
ÇÍÍÒÏÑÕÆISHUR]LYZLÓÁÙÇÙÚÕÖË-

Το «The waste land» ÑÙËÙÉ³Ñ{
ÉÂÑ{¨É³{~ÒØt ÒoioiuÑÌ³
Ò¨iÜÑK{ÑÌ³K{KÜËÈ~È~Ü×¨ÉËÑÌ³{ØÉ~ÙÌÉ{Ø(Ñ³Ò~i
ØÏÈ¦Ò
ÒÒ
ÒÕÔÚÕßËÒËÆÛËØÕßÙÚÃÞÕß
©ÍÊÄÔÚÇ ÚÁÙÙËØÇ ÞØÄÔÏÇ ÓËÚ¦
ÇÖÄÚÎÓËÚ¦ÌØÇÙÎÚÕßËÌÁØÎÎ
ÔÁÇ ÇÖÄÊÕÙÎ ÚÕß ÖÕÏÂÓÇÚÕÝ ÇÖÄ
Ú Õ Ô  ² ¦ Ø Î   Ò Ç È Ï Ç Ô Ä  Ö Ï Ù Ú Ë Æ Ü  Ä Ú Ï
ÁØÞËÚÇÏ ÔÇ ÒËÏÚÕßØÍÂÙËÏ ÜÝ ÕØÄÙÎÓÕ Â ÜÝ ÔÁÇ ÇÌËÚÎØÃÇ ÍÏÇ ÚÎÔ
ËÒÒÎÔÏÑÂÚÆÞÎÚÕßÖÕÏÂÓÇÚÕÝÚÕß
ÒÏÕÚ  ÓÇÑØ¦ ÇÔÇÍÔÜØÏÙÓÁÔÎ
ÑÇÏ ÖÕÙÕÚÏÑ¦ ÖÒÕÆÙÏÇ ÛÎÚËÃÇ ÚÕß
ÒÇÈÏÇÔÕÆ ÙÚÎÔ ÖÕÃÎÙÎ ÑÇÏ ÙÚÎÔ
ÖÕÏÎÚÏÑÂÓËÚ¦ÌØÇÙÎÏÊÃÜÝÇÍÍÒÄÍÒÜÙÙÜÔ ÑËÏÓÁÔÜÔ ÒËÏÚÕÆØÍÎÙË
ÜÝÎÙÚÁØËÇÈ¦ÙÎÍÏÇÔÇÇÔÇÒ¦ÈËÏ
ÚÕÊÆÙÑÕÒÕËÍÞËÃØÎÓÇÏÇÄÖÕÏÕÔ
ÍÔÜØÃàËÏÚÕÖÕÏÎÚÏÑÄÑÇÏÓËÚÇÌØÇÙÚÏÑÄÁØÍÕÚÕßÒÇÈÏÇÔÕÆÍÃÔËÚÇÏ
ÌÇÔËØÄÄÚÏÎÓËÚ¦ÌØÇÙÎÚÎÝÍÕÔÎÝÍÎÝ®ËÃÔÇÏÑÇØÖÄÝÚÕßÏÙÄÈÏÕß
ÊËÙÓÕÆÚÕßÍËÔÏÑÄÚËØÇÓËÚÕÁØÍÕ
ÚÕßÒÏÕÚÑÇÏËÏÊÏÑÄÚËØÇÓËÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÖÕÃÎÓÇÄÖÜÝËÐ¦ÒÒÕß
ËÖÇÒÎÛËÆËÏÑÇÏÎËÖÃÙÎÝ¦ØÚÏÇÓËÚ¦ÌØÇÙÂÚÕßÚÜÔ¬ËÙÙ¦ØÜÔÑÕßÇØÚÁÚÜÔ®ÛÂÔÇÇÚ¦ÑÎÝ
ÚÕß¦ÒÒÕßÓËÃàÕÔÕÝÖÕÏÎÚÏÑÕÆÙßÔÛÁÓÇÚÕÝÚÕßÒÏÕÚÚÕÕÖÕÃÕÕËÌÁØÎÝËÖÁÒËÐËÔÇÓÎÔÓËÚÇÌØ¦ÙËÏ
ÛËÜØ×ÔÚÇÝÚÕÇÓËÚ¦ÌØÇÙÚÕ

Ο κ. Ευριπίδης Γαραντούδης είναι
καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας
στο τμήμα Φιλολογίας του ΕΚΠΑ.
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Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

ΒΙΒΛΙΟ

500ΛΕΞΕΙΣ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ
Της ΓΙΩΤΑΣ

ΜΥΡΤΣΙΩΤΗ

ΜΕ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Οι «Εποχές της Αγωνίας»
«

Ο

θάνατός μου ÂÚÇÔÇÔÇÖÄÌËßÑÚÕÝ¬ÕÔÕÇÏ×ÔÇ
Ö²ÊËÔËÃÞÇÓËÕÆÚËÚÎ
ÍÔ×ÙÎÕÆÚËÚÇÓÁÙÇÍÏÇÚÎÔÑÇÚÇÖÕÒÁÓÎÙÎÛÇÔÇÚÎÌÄØÜÔÇÙÛËÔËÏ×Ô©ÓÜÝËÙËÃÝÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏ
ÚÕßÕßÇÏ×ÔÇÊËÔÁÞËÚËÑÇÓÃÇ
ÊÏÑÇÏÕÒÕÍÃÇ®
ØÏÔÇÖÄÓÃÇÊËÑÇËÚÃÇËÃÞËÙÚËÃÒËÏÚÕÓÂÔßÓ¦ÚÎÝÍÏÇÚÕÓÁÒÒÕÔ
ÚÎÝÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÝÎËÔÚËÑ¦ÞØÕÔÎ
¡ÆØÚÏÝÄÚÇÔËÃÞËËÖÏÒËÍËÃÇÖÄÚÕÔ
©ØÍÇÔÏÙÓÄÔÜÓÁÔÜÔÛÔ×ÔÜÝ
¢ÃÒÎÚÜÔÙÚÄÞÜÔÚÎÝ²ÏÒÏËÚÃÇÝ®
ÓÏÑØÂÑÄØÎÛÆÓÇÚßÌÕËÏÊÕÆÝÖßØËÚÕÆÚÕßÒÕÏÓÕÆÚÎÝÛÂÔÇÝÕÝ
ÇÏÖ²ËÃÞËÖØÕÙËÒÑÆÙËÏÚÇÌ×ÚÇ
ÚÎÝÊÏËÛÔÕÆÝÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇÝÍÏÇÚÎÔ
ÇÔ¦ÖÒÇÙÂÚÎÝÇÖÄÚÕÔÕØÛÕÊÕÔÚÏÑÄ
ÑÇÛÎÍÎÚÂÚÕßÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕßÛÎÔ×Ô¡ÇÔ×ÒÎÇÖÇÍØÎÍÕØ¦ÑÎ
¬ÕÓÂÔßÓÇÖÕßÁÙÚËÒÔËÇÖÄ
ÚÕÖÇØËÒÛÄÔÍÏÇÚÕÓÁÒÒÕÔÜÝ
ÖØÁÙÈËÏØÇÚÕß©ËÃÞËÙÚÄÞÕ
ÔÇËßÇÏÙÛÎÚÕÖÕÏÂÙËÏÚÕßÝÎÍÁÚËÝ
ÚÕßÑÄÙÓÕßÍÏÇÚÎÔÑÇÚÇÖÕÒÁÓÎÙÎÇÙÛËÔËÏ×ÔÖÕßÕÊÎÍÕÆÔÙÚÕÔ
Û¦ÔÇÚÕËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÇÔÛØ×ÖÕßÝ
ËÚÎÙÃÜÝ
ÕÏËÝÇÔÇÒÕÍÃËÝÓÖÕØËÃÔÇÊÏÇÑØÃÔËÏÑÇÔËÃÝÓËÚÕÔÒÕÏÓÄÚÎÝ
ÛÂÔÇÝÞØÄÔÏÇÖØÏÔÑÇÏÚÏÝ
ÓËÚÇÍËÔÁÙÚËØËÝÇÔ¦ÚÕßÝÇÏ×ÔËÝ
ÌÕÔÏÑÁÝËÖÏÊÎÓÃËÝÓËÚÕÙÂÓËØÇ"
©ÙÕÑÏÇÔÎÏÇÚØÏÑÂËÖÏÙÚÂÓÎ
ËÐËÒÃÙÙËÚÇÏÖ¦ÔÚÇÛÇÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÇÔÚÏÓÁÚÜÖÎÓËÁÔÇÔÓËÚÇÒÒÇÍÓÁÔÕ
ÏÄ®ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÙÚÎÔ ®ÕÓËßÇÏÚÂØÍßÔÇÏÑÕÒÄÍÕÝÏÙÚÕØÏÑÄÝÚÎÝ
ÇÚØÏÑÂÝÊØ¦àÇØÕÝÒÇÊÃÓÎØÕÝ
ÇÚØÏÑÂÑÇÚÇÑÚ¦ÑÇÏÛËØÇÖËÆËÏÇÒÒ¦ÖÕÚÁÊËÔÓÖÕØËÃÔÇ
ÒÆÙËÏ¦ÓËÙÇÚÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇØÑËÃÔÇÙÑËÌÚËÃÑÇÔËÃÝÄÚÏÚÕÖÏÕ
ÖØÄÙÌÕØÕÑÇÏÚËÒËÙÌÄØÕÓÁÙÕ
ÂÚÇÔÑÇÏÖÇØÇÓÁÔËÏÎÇÖÕÓÄÔÜÙÎ ÇØÇÔÚÃÔÇËÑÚÕßX\HYHU[H
X\HYHU[HPULÊÎÒÇÊÂÙÇØ¦ÔÚÇÓÁØËÝÇÖÕÓÄÔÜÙÎÙÚÇÇàÇØÁÚÇÂ
¦ÒÒÜÝÒÕÏÓÕÑÇÛÇØÚÂØÏÇÂÚÇÔÎ
ÓÁÛÕÊÕÝÖØÕÙÚÇÙÃÇÝÎÑÇØÇÔÚÃÔÇßÖÄÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÙßÔÛÂÑËÝ
ÈÁÈÇÏÇËÃÔÇÏÚÕÓÄÔÕÕßÙÏÇÙÚÏÑÄ
ÄÖÒÕÑÇÏÙÚÏÝÓÁØËÝÓÇÝ®
©ÏËÖÏÊÎÓÃËÝÊËÔÑ¦ÔÕßÔÊÏÇÑØÃÙËÏÝÙËÑÇÔÁÔÇÔÙËÑÇÓÃÇÖËØÏÕÞÂ
ÑÇÏÙËÑ¦ÛËËÖÕÞÂÖØÕÙÛÁÚÕßÔÕÏ
ÏÙÚÕØÏÑÕÃ
©ÆÚËÕËØÏÑÒÂÝÚÎÝÛÂÔÇÝ
ÍÒÃÚÜÙËÕÆÚËÕÏÙßÔÇßÚÕÑØ¦ÚÕØËÝÚÎÝª×ÓÎÝËÆÑÏÕÝÁØÕÝÑÇÏ
ÕÇÊËÒÌÄÝÚÕß¡¦ØÑÕÝßØÂÒÏÕÝ
ÖÕßÖÁÛÇÔÇÔÚÕ Ó²ÕÖØ×ÚÕÝÑÇÏÚÕÓ²ÕÊËÆÚËØÕÝ

SHUTTERSTOCK
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Κολοσσαίο, ËØ³TÑ¨Ñ~³i¨{³{~Ì³É¨ÖÐKÜ³iØ,ÐiØ~Ñ{³iØ,ÐÑÍ~ÊØåÈ³~¨Ñ³¨ËÑØ,ÌÜ³iÑ¨TÊ
³È³ÓÜÈØ³iØÓÑ{ÂÉ~Ñ{iÑÙiÐËÑ{ÚÑÌ³Ñ³ÑÉÈÜo{ÒÈ³iÓÜiÂÉ~Ñ³Ò~ÖÐÑ³Ño³ÒØt{ÐÌØ³È
ÑÜiÖuÑÌ³®lw®®ÐÓØ³dÆÐ~Ñ{Øt{ÐÌØ³ÈÈ¨{ÑÖuÑÌ³¸lÐÓØ³¸¬ÆÐ

Ποιες αναλογίες μπορεί
να διακρίνει κανείς με
τον λοιμό της Αθήνας,
2.500 χρόνια πριν, και
τις μεταγενέστερες ανά
τους αιώνες φονικές
επιδημίες με το σήμερα;
ÇÖÄÚÎÔÃÊÏÇÒÕÏÓ×ÊÎÏÕÍËÔÂÔÄÙÕ
ÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÓÏÇÝ¦ÍÔÜÙÚÎÝ
ÙÚÕËßØÆÑÕÏÔÄÖÇÔÊÎÓÃÇÝÖÕß
Ú¦ØÇÐËÚÇÛËÓÁÒÏÇÚÎÝªÜÓÇáÑÂÝ
ßÚÕÑØÇÚÕØÃÇÝ®ÖÇØÇÚÎØËÃÕÑ
ÇÔÚËÒÂÝ§ÃÍÊËÒÎÝÑÇÛÎÍÎÚÂÝÇØÞÇÃÇÝÏÙÚÕØÃÇÝÙÚÕÚÓÂÓÇÙÚÕØÃÇÝ
ÑÇÏØÞÇÏÕÒÕÍÃÇÝÚÕßØÏÙÚÕÚËÒËÃÕßÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕßËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝ
¡ÏÇËÖÏÖÒÁÕÔÇÔÇÒÕÍÃÇËÑËÃÔÎÝËÃÔÇÏÕÏÙßÔÁÖËÏËÝÖÕßÖØÕáÊË¦àÕßÔÚÎÔËÖÕÓÁÔÎÓÁØÇÁØÇÇÖÄÚÎÛÔÎÙÏÓÄÚÎÚÇÖØÁÖËÏ
ÔÇÒÎÌÛÕÆÔßÖ»ÄÉÏÔÑÇÏÕÏËÖÏÖÚ×ÙËÏÝ!ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝ
ÉßÞÕÒÕÍÏÑÁÝßÚÄÓÇÝÊËÃÞÔËÏÎ

ÙÚÕØÃÇÑÇÏÇßÚÄÇÖÇÙÞÕÒËÃÂÊÎ
ÚÎÔÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇ®ÚÕÔÃàËÏÕÑ
§ÃÍÊËÒÎÝÌÁØÔÕÔÚÇÝÜÝËÔÊËÏÑÚÏÑÄÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇÚÎÝ
ªÜÓÇáÑÂÝßÚÕÑØÇÚÕØÃÇÝÖÕß¦ÌÎÙËÖÃÙÜÚÎÝËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÛÆÓÇÚÇ
ÖÒÎÐËÚÎÔßØ×ÖÎÙËÊÆÕÑÆÓÇÚÇÍÔÜÙÚ¦ÜÝÕÏÓÄÝÚÕßÇÒÎÔÕÆ®ÇÖÄÚÕÓ²ÁÜÝ
ÚÕÓ²ÑÇÏÕÏÓÄÝÚÕß ßÖØÏÇÔÕÆ®ÇÖÄÚÕÓ²ÁÜÝÚÕ
Ó²
ËÖÏÑØÇÚÁÙÚËØÎÇÏÚÃÇÂÚÇÔÎ
ËßÒÕÍÏ¦ÖÕßÓËÚÁÌËØÇÔÙÚØÇÚËÆÓÇÚÇÚÎÝÒËÍË×ÔÇÝÚÕßØÜÓÇáÑÕÆ
ÙÚØÇÚÕÆÇÖÄÚÎ¡ËÙÕÖÕÚÇÓÃÇÊÏÇÙÖËÃØÕÔÚÇÝÚÕÔÏÄÙÚÎ¡ËÙÄÍËÏÕ
ÚÇÇÒÑ¦ÔÏÇÚÎÔÏÚÇÒÏÑÂÞËØÙÄÔÎÙÕÓÁÞØÏÚÕÔªÂÔÕÑÇÏÇÖÄÚÇ
ÖÇØ¦ÒÏÇÚÎÝÌØÏÑÂÝÚÎÝÕØÚÕÍÇÒÃÇÝÚÎÝÙÖÇÔÃÇÝÚÎÝÇÒÒÃÇÝ
×ÝÚÎÔÄÚÏÇËØÓÇÔÃÇÑÇÏÚÎÔÒÈËÚÃÇ ÇÚ¦ÚÎÔÁÐÇØÙÂÚÎÝßÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏÄÚÏÎª×ÓÎËÃÞË
ÔËÑØÕÆÝÎÓËØÎÙÃÜÝÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÕÔÃÜÔÇ ¦ÙÙÏÕÙßÍÍØÇÌÁÇÚÕß
ÕßÇÏ×ÔÇÓ²ÑÇÏÓÁÒÕÝÚÎÝØÜÓÇáÑÂÝÙßÍÑÒÂÚÕßÎÛÔÎÚÄÚÎÚÇ

ÚÜÔÑØÕßÙÓ¦ÚÜÔÁÌÚÇÔËÚÕ 
©ÏÖØ×ÚÕÏÖÕßËÖÒÂÍÎÙÇÔÂÚÇÔ
ÕÏØÜÓÇáÑÁÝÒËÍË×ÔËÝ©ÇÖÕÊËÑÇÚÏÙÓÄÝÚÎÝÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÝÊÆÔÇÓÎÝ
ÑÇÏÕÏÂÚÚËÝÑÒÄÔÏÙÇÔÚÎÔËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÑÇÏÚÎÔÇÙÌ¦ÒËÏÇÙÚÎÔ
ËÓÖËÊÜÓÁÔÎÙßÒÒÕÍÏÑÂÙßÔËÃÊÎÙÎÚÕßÖÒÎÛßÙÓÕÆÍÏÇÓÏÇÇÔÃÑÎÚÎ
ÑÇÏÇÏ×ÔÏÇÇßÚÕÑØÇÚÕØÃÇ
ÇÔÇÙÌ¦ÒËÏÇËÔÁÚËÏÔËÚÕÔÌÄÈÕÍÏÇÁÔÇÇÈÁÈÇÏÕÓÁÒÒÕÔÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÎÓËÚÇÌßÙÏÑÂÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÚÕßÌÇÏÔÕÓÁÔÕßÓ¦ÍÕÏÊÏÁÛËÚÇÔ
ÇÔÚÃÊÕÚÇÍÏÇÚÎÔÖØÕÙÚÇÙÃÇ
ÖÕÞÂÚÎÝÍÜÔÃÇÝ®ÚÎÔÕÔÕÓ¦àÕßÔÕÏÏÙÚÕØÏÑÕÃËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏ
ÕÑ§ÃÍÊËÒÎÝÑÇÏËÑÚÏÓÕÆÔÄÚÏÕÏ
ÙßÔÁÖËÏËÝËÑËÃÔÎÝÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝ
ÙÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÇÔËÔÓÁØËÏÚÕÚÁÒÕÝ
ÚÎÝªÜÓÇáÑÂÝßÚÕÑØÇÚÕØÃÇÝÑÇÏ
ÚÕÖÁØÇÙÓ¦ÚÎÝÙÚÕÔÈßàÇÔÚÏÔÄÑÄÙÓÕÔÏÙÞßÓÁÔÕÝÇÖÄÇßÚÂÔÚÎÔ
ÊÕÑÏÓÇÙÃÇÈÍÂÑËÕÞØÏÙÚÏÇÔÏÙÓÄÝ
ÑÇÛÎÓËØÏÔÂÖØÇÑÚÏÑÂÚÕßÓÁØÏÓÔÇÍÏÇÚÕßÝÌÚÜÞÕÆÝÑÇÏÎÖÔËßÓÇÚÏÑÂÊÏ¦ÙÚÇÙÎÍÏÇÚÕËÖÁÑËÏÔÇ
ÚÎÝàÜÂÝÚØÕÌÕÊÄÚÎÙÇÔËÐÃÙÕß
ÚÎÔËÒÖÃÊÇ

ΚΡΙΤΙΚΗ
Της ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΚΟΤΖΙΑ

Χακί... πεζά και ποιήματα
ΕΛΕΝΑ ΧΟΥΖΟΥΡΗ
Η στρατιωτική ζωή στη νεοελληνική
λογοτεχνία. 19ος-21ος αιώνας
εκδ. Επίκεντρο, σελ. 254

πάρχει ÓÏÇ ÖÒÕÆÙÏÇÖÇØÇÍÜÍÂ
ËÒÒÎÔÏÑÂÝÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝÓËÛÁÓÇÚÎÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂàÜÂÙËÑÇÏØÄËÏØÂÔÎÝÑÇÏËÔÑÇÏØ×ÖÕÒÁÓÕß
ÔÇÓËÔÄÓËÔÕÍÏÇÓÏÇÞ×ØÇÖÕß
ÁàÎÙËÖÕÏÑÃÒËÝÖËØÏÖÁÚËÏËÝËÔÚÄÝ
ÑÇÏËÑÚÄÝÚÎÝËÖÏÑØ¦ÚËÏ¦ÝÚÎÝ¶ÙË
ÇÓÖØÏ¦ÞÇØÇÑ×ÓÇÚÇËÐÜÚËØÏÑ¦
ÑÇÏËÙÜÚËØÏÑ¦ÓÁÚÜÖÇÛËØÓÕÆÝ
ÑÇÏÉßÞØÕÆÝÖÕÒÁÓÕßÝËÔÊÏÇÌÁØÕßÙÇÍØÇÓÓÇÚÕÒÕÍÏÑÂÓËÒÁÚÎÚÎÝ
ÖËàÕÍØ¦ÌÕßÑÇÏÑØÏÚÏÑÕÆÒËÔÇÝ
²ÕßàÕÆØÎÊËÆÚËØÎËÖÇßÐÎÓÁÔÎ
ÁÑÊÕÙÎÎÖØ×ÚÎÑßÑÒÕÌÄØÎÙËÚÕ
ÐËÑÏÔ¦ÓËÚÇÒÏÍÕÙÚ¦ÑËÃÓËÔÇÚÕß ÕßÇÏ×ÔÇÍÏÇÔÇÖËØ¦ÙËÏ
ÙÚÎÔÖßÑÔÂÖÇØÇÍÜÍÂÚÕßÕÆ
ÑÇÏÚÕßÕßÇÏ×ÔÇ
ÓËÒÁÚÎÖÇØÇÑÕÒÕßÛËÃÚÇÖËà¦
ÑÇÏÚÇÒÏÍÕÙÚ¦ÖÕÏÂÓÇÚÇÇÔ¦ÒÕÍÇ
ÓËÚÎÞØÕÔÕÒÕÍÃÇÚÎÝÙßÍÍØÇÌÂÝ
ÑÇÏÚÎÞØÕÔÕÒÕÍÃÇÚÜÔÏÙÚÕØÏ×Ô
ÚÕßÝ!¬ÇÖØ×ÚÇ¯ÖÇØÇÍÍÁÒÓÇÚÇ®ÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂàÜÂÙÚÕÞÇØ¦ÑÜÓÇÇÖÄÚÕßÝÇÒÑÇÔÏÑÕÆÝ
ÙÚÕÔÓÌÆÒÏÕ®ÖÄÚÕÔÇÖÄÎÞÕ
ÚÕßÓÌßÒÃÕßÙÚÎÓËÚÇÖÕÒÃÚËßÙÎ
ÚÕß ®ÑÇÏÖÄÚÎ¡ËÚÇÖÕÒÃÚËßÙÎÙÚÕÔÕÇÏ×ÔÇÖÇØÜÊÃÇ
ÇÖÕÓßÛÕÖÕÃÎÙÎ®ÕÏÇßÖÂØÐÇÔ

Υ

ÑÇÚ¦ÚÎÓËÒËÚÂÚØÏÇÚÇÑËÔÚØÏÑ¦
ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÚÜÔÊÆÕÑÇÚÎÍÕØÏ×Ô"ÔÇÖÒ¦ÛÕÔÚÇÝÚÎÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂàÜÂÙËÑÇÏØÕÆÝËÏØÂÔÎÝÎ
ËÒÒÎÔÏÑÂÖËàÕÍØÇÌÃÇÑÇÚ»ÇØÞ¦Ý
ÖËØÏÊÏÇÈÇÃÔËÏÙÚÕßÝËÙÜÚËØÏÑÕÆÝ
Þ×ØÕßÝÚÕßÙÚØÇÚÕÖÁÊÕßÛÇÒ¦ÓÕßÝ ¤¡ÖËÊÃÇÇÙÑÂÙËÜÔÌßÒ¦ÑÏÇÍØÇÌËÃÇ
ÑÇÏ ÊËßÚËØËßÄÔÚÜÝÙÚÕßÝËÐÜÚËØÏÑÕÆÝÞ×ØÕßÝ
©ÏÑÕÏÔÁÝÛËÓÇÚÏÑÁÝÚÜÔÁØÍÜÔ
ÇÌÕØÕÆÔÚÎÔÑÇÚ¦ÚÇÐÎÚÜÔÔËÕÙßÒÒÁÑÚÜÔ ÚÏÝ
ÙÞÁÙËÏÝËÐÕßÙÃÇÝÚÎÔ¦ÑÇÓÖÚÎ
ÖËÏÛÇØÞËÃÇ ÚÇ
ÑÇÉÄÔÏÇÚÎÔÁÒÒËÏÉÎÙËÐÕßÇÒÏÑÂÝ àÜÂÝ ÖÄ
ÚÇÚØÃÇÄÖÒÇÑßØÏÇØÞÕÆÔÕÏÏÙÚÕØÃËÝÖÕßÇÌÕØÕÆÔ
ÚÕÔÚØÇÚÄÎØ¦ÝËÄÒÇÚÇÑËÃÓËÔÇÍÃÔËÚÇÏÞØÂÙÎÚÎÝÍÒ×ÙÙÇÝÚÕßÙÚØÇÚÕÆ®¬ÇÖËØÏÙÙÄÚËØÇÑËÃÓËÔÇËÃÔÇÏÚÁÒÕÝÈÏÜÓÇÚÏÑ¦
ÇÔÇÖÒ¦ÛÕßÔÖËØÏÙÚÇÚÏÑ¦ÑÇÏÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚÇÖÕßÁàÎÙÇÔÕÏÙßÍÍØÇÌËÃÝÚÕßÝ¶ÍÏ»ÇßÚÄÑÇÏËÃÔÇÏ
ÖÕÒÆÒÃÍÇÚÇÁØÍÇÍÏÇÚÕÔÙÚØÇÚÄ
ÖÕßÍØ¦ÌÚÎÑÇÔÇÖÄÍßÔÇÃÑËÝÖËàÕÍØ¦ÌÕßÝ

ßÔÏÙÚ×ÔÚÇÝÚÎÍÔÜÙÚÂÑÇÚÎÍÕØÃÇÚÎÝÖÕÒËÓÏÑÂÝÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝ®ÎÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂàÜÂÙËÑÇÏØÄ
ÖÕÒÁÓÕßÁÞËÏÜÝÑÕÏÔ¦ÛËÓÇÚÏÑ¦
ÓÕÚÃÈÇÙÚÕßÝÚÄÖÕßÝÚÜÔÙßÍÑØÕÆÙËÜÔ!ÚÕÔ¦ÛÒÏÕÑÇÏØÄÚÏÝÇÖÇÃÙÏËÝÙßÔÛÂÑËÝÊÏÇÈÃÜÙÎÝÚÎÙÞÁÙÎÓËÚÇà×ÇÚÎÔÇÔ¦ÊËÏÐÎÚÕß
ÕÓÇÊÏÑÕÆÖÔËÆÓÇÚÕÝÑÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇÚÎÔ¦ÓËÙÎ
ÂÁÓÓËÙÎÑÇÚÇÍÍËÒÃÇÚÕßÖÕÒÁÓÕß²×ØÕÏÚÜÔ
ÏÙÚÕØÏ×ÔËÃÔÇÏÚÇ
ÇÖÄÑØÎÓÔÇÈÕßÔ¦ ÚÎÝ ÒÈÇÔÃÇÝÚÎÝÖËÃØÕß
ÚÎÝ¡ÇÑËÊÕÔÃÇÝ
ÑÏÇÑÄÓÇÖËØÏ×ÔßÓËÝÚÕÖÕÛËÙÃËÝÄÖÜÝÕÕÓÕÑÄÝÚÕªÕÆÖËÒÎ
¡ÕßØÍÑ¦ÔÇ ÇÏ
Ö¦ÒÏÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚËÃÕÚØÇÚÄÝ
ÎØ¦ÝÑÇÏÖ¦ÒÏÙßÔÇÔÚ¦ÓËÚÕßÝ
ÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÕÆÝÍÒÜÙÙÏÑÕÆÝÑ×ÊÏÑËÝÑÇÏÖ¦ÒÏÚÇÖËØÏÙÙÄÚËØÇÑËÃÓËÔÇÇÔÇÖÒ¦ÛÕßÔÚÏÝÈÏÜÓÇÚÏÑÁÝ
ËÓÖËÏØÃËÝÚÜÔÊÎÓÏÕßØÍ×ÔÚÕßÝ
ÑËÃÔÕÖÕßÊÏÃÙÚÇÚÇÏËÃÔÇÏÎÕÖÚÏÑÂÚÕßÝÇÖÕÚËÒ×ÔÚÇÝÙßÔ¦ØÚÎÙÎ
ÚÎÝËÖÕÞÂÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÝÏÊËÕÒÕÍÃÇÝÚÕßÝÒÒÏ×ÚÏÑÇÂÚÇÔÕØÍÇÔÜÓÁÔÕÝÕÙÚØÇÚÄÝÙÚÕÔ ÕÇÏ×ÔÇ

ÑÇÏÇÒÒÏ×ÚÏÑÇÙÚÕÔÄÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÓÏÒÕÆÔÚÇÑËÃÓËÔÇÍÏÇÚÕÔq
ÇÍÑÄÙÓÏÕÑÇÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÍÏÇ
ÚÕÔqÇÍÑÄÙÓÏÕÄÒËÓÕÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÍØ¦ÌÕßÔÕÏÖËàÕÍØ¦ÌÕÏ
ÚÎÝÑ¦ÛËÖÇØ¦ÚÇÐÎÝÍÏÇÚÕÔÓÌÆÒÏÕÑÏÇÑÄÓÇÊØÇÓÇÚÏÑÄÚËØÇ
ÇÔÇÖÒ¦ÛÕßÔÚÎÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂàÜÂ
ÕÏÖÇÒÇÏÄÚËØÕÏÖËàÕÍØ¦ÌÕÏÙÇÚÏØÏÑ¦ÑÇÏÖÇØÜÊÏÇÑ¦ÕÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏ
ÇÖÄÄÙÕßÝÊÎÓÕÙÏËÆÕßÔÆÙÚËØÇ
ÇÖÄÚÕ 
¡ËÚ¦ÚÎÔÑÇÚÇÙÚÇÚÏÑÂÚØÇÚÏÜÚÏÑÂàÜÂËÔÒÒ¦ÊÏ®ÚÕß
ÔÜÔÆÓÕßÈÇÙÏÑÕÃÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔ
ÙßÍÍØÇÌËÃÝÖÕßÇÙÞÕÒÂÛÎÑÇÔÓË
ÚÎÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂàÜÂËÃÔÇÏÕÏÏ¦ÔÔÎÝ¡ÖËØ¦ÚÎÝÚØ¦ÚÎÝ¡ßØÏÈÂÒÎÝÒÃÇÝËÔÁàÎÝÎÓÂÚØÎÝ²ÇÚàÂÝªÁÔÕÝÖÕÙÚÕÒÃÊÎÝÚØÇÚÂÝ
¬ÙÃØÑÇÝ§ÃÑÕÝ ¦ÙÊÇÍÒÎÝ¡ÁÔÎÝ
ÕßÓÇÔÚÇØÁÇÝ²ÇÖÇÊÎÓÎÚØÇÑÄÖÕßÒÕÝÇÔ¦ÙÎÝÇÒÚÏÔÄÝ
ËØÏÑÒÂÝÌßØÃÊÎÝÇÙÃÒÎÝÑÕßØÕÍÏ¦ÔÔÎÝÖÄÙÚÕÒÕÝÕÐÏ¦ÊÎÝ
ÒÃÇÝ¡ÇÍÑÒÃÔÎÝ²²ÜÓËÔÃÊÎÝ
ËÓÏÇÚÄÙÕËÑÚËÔÂÛËÓÇÚÏÑÂÓËÒÁÚÎÒÕÍÏÑÄËÃÔÇÏÔÇßÖ¦ØÞÕßÔÖÇØÇÒËÃÉËÏÝÖÏÙÎÓÇÃÔÜÚÕÜØÇÏÄÚÇÚÕÙÇÚÏØÏÑÄÊÏÂÍÎÓÇÚÕßÏ×ØÍÕß
ÑÇÓÖÇØÊ×ÔÎ©ÏÓÆÍËÝßÉ×ÔÕßÔ
ÙÎÓÇÃÇ®  ÑÇÏÚÏÝÙÖÇØÇÑÚÏÑÁÝÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÁÝÙËÒÃÊËÝÚÕßÒÁÐÎÇÔÙÁÒÎÔÕßÙÚÕÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇ
ÓËÍ¦ÒÎÖÕÓÖÂ® 

Η Κωνσταντία Σωτηρίου γεννήθηκε
στη Λευκωσία το 1975, είναι τουρκολόγος και εργάζεται στο Γραφείο
Τύπου και Πληροφοριών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η νουβέλα της
«Η Αϊσέ πάει διακοπές» (Πατάκης
2015) βραβεύθηκε με το Athens
Prize for Literature στην Ελλάδα
και ήταν επίσης στη βραχεία λίστα
των κρατικών βραβείων Ελλάδας
και Κύπρου. Η δεύτερή της νουβέλα, «Φωνές από Χώμα» (Πατάκης
2017), ήταν επίσης στη βραχεία λίστα των κρατικών βραβείων Ελλάδας και Κύπρου. Το νέο της βιβλίο,
«Πικρία χώρα» (Πατάκης 2019), περιλαμβάνεται στη βραχεία λίστα του
Βραβείου Λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Ανακηρύχθηκε παγκόσμια νικήτρια του διαγωνισμού
Λογοτεχνίας Κοινοπολιτείας 2019
με το διήγημα «Εθιμα Θανάτου».

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

Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό
πλάι στο κρεβάτι σας;

Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε
πρόσφατα για πρώτη φορά;

0t0ÑÂ{ÙÉÖ³ÑØÉÂÓioiu³È
³Ó{K{³(Ñ¨~~Ñ{³tÑÜÑ³Òu³iØ
åÉ¨Ø0ÉÜÉÈ³ÑËÑÓÑÚÑÐ{Ñ
ÖTiÐÉ³ÈØ¨É{Í¨ÜÑÙÖØ
Èoo¨Ñ×ÉËØ~Ñ{³ÈØÙ{ÑKÒÇÂÑÒ
~Ñ{ÂÑÒåÈ³Ì×ÉËÜÉ³Ñ{{³ÉÖ
³oÉoÌØÌ³{~ÈKÑÜÒÐÉ~{Ò
K{ÐÑ³Ñ~Ñ{Ñ¨ÌÐ{ÉØÜioÓØÐÉ
ÌÜÑÌÑiÐÒÙÉÑ³{ØT¨ÉØÐÑØ
=iÜÉÖ³³¨ÌÈo¨Ò×È

0tÑo{~ÌÈÌu³È0ÌÐÑØ
Ñ ËÑ{³K{KÜËÈÒ¨T{Ñ
~Ñ{Ñ¨Ò³iÑ³Ñ¨ÉÜÚÌÜÜÓØ×¨ÓØ

Ποιος ήρωας/ηρωίδα λογοτεχνίας
θα θέλατε να είστε και γιατί;

ÛÉÚÑÊÚÉÜÑÑÊÐÈÜo³ÉT{~Êi¨ËÙÑ ËÐÑ{ÜÖÙÉ{ÜÊo{ÑÐ{Ñ
³Ó³{ÑÇÊ

0i{¨³ÇË{ÑÈÜ×V³iÓ¨³ÑËÜÉ¨V
³iåÉ¨ØV³iÜÑ¨ËÉ{Ó~³¨~Ñ{³iÑoÑiÐÓiÐÈÖ¨{Ñ{Ê³¨{Ñ ÜÉÑ0ÈÐÑÇÊ ÐËÇÚÑÓ~ÑÑ~ÑÜÊÑ¨ÓÑ~Ñ{ÚÑ
ÊÚÉÜÑÑÊÐÑ³ÑÐÌoÈÑË~ÉØ
³iÈ³¨×{Òo{ÑÑÐ{ÜÊÈÐÉ
o{Ñ³ÑÙÖ~ÜÑ³iØo¨Ñ×ÊØ~Ñ{o{Ñ
ÌÑo¨Ò×È{oÈÑË~ÉØ
Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που μάθατε πρόσφατα χάρη
στην ανάγνωση ενός βιβλίου;

(ÜÜÒ³{TÉËÑo{Ñ³ÈØÑÚ¨ÈØ~Ñ{³iÈTÖÚÉi³iØ
KÑÚ{ÒØåÐÉ¨{~ÊØÈi×ËÇÉ{ ³ÌÑÜ³0¨ÑÐÑÌ³ÉÂÑ{¨É³{~Ì
t0¨ÑoÖÙ{³È{ÜÐËÜiu³È0ÇÓ{ÐØ
³Ó{K{³ÑØ

Το βιβλίο που έχετε διαβάσει τις
περισσότερες φορές;

0tÛ{ÜÌK{KÜËu³ÈÛiÐÊ³¨i
Ñ³ÇÊ ËÑ{ÓÑK{KÜË³Ë
ÑÑ³¨ÓTÈTÒ~Ñ{ÑÌ³Ë
Ñ³ÜÑ¨io¨{Ò~Ñ{ÚÑÓTÐÑÇË
ÐÈo{ÑÒ³Ñ
Ποια είναι τα συστατικά ενός καλού μυθιστορήματος;

ÑÓTÉ{ÙÈÜÉÐÓi³ioÜÑVÑ
ÓTÉ{~ÑÜÊÙÐÊ~Ñ{ÑÉ~ÒÉ{Ñ
ÚÓÜÉ{ØÑ³Ù{ÑKÒÉ{ØÂÑÒ~Ñ{ÂÑÒåÜÜÒoÉ{~ÒÙÉ{³ÉÖØ
o{Ñ³Ñ~ÑÜÒK{KÜËÑÈÒ¨TÈÈ³ÑoÓØåÈ³ÌÈ¨ÓÉ{Ñ{ÚÉ{ØÑ
ÈÒ¨TÉ{ÉËÑ{i³{Ð{Ì³i³Ñ³{Ø¨ÚÓÉ{Ø³ÈÈoo¨Ñ×ÓÑ
Ολοκληρώνοντας την τριλογία σας,
κλείσατε και τους... λογαριασμούς
σας με την ιστορία του τόπου σας;

ÛÉÂÓ¨Ñ~ÜÉËÈÉÖ~ÜÑ³Ó³{{ÜoÑ¨{ÑÐËåÈ³ÌÈÂÓ¨
ÉËÑ{Ø~Ö~ÜØÜ~Üi¨Úi~É
ÌØ³TÉÙËÑÑ~Ñ{Ø{Ú
ÉÜÜÒÉËÉÙÑÜÈ³¨ÐÓi ÙÓTÉ³Ñ{{ÜoÑ¨{ÑÐËÑÑËÂÈ
ÂÑÒÐÉÙ{Ñ×¨É³{~ÌÌÐØ³¨Ì
å¨oÌ³É¨Ñ
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ΛΟΝΔΙΝΟ

Νικόλα Μπενεντέτι
Από τη λίσταÓËÚÏÝÔÁËÝÑßÑÒÕÌÕØÃËÝÙÚÎÙËÏØ¦+LJJH*SHZZPJZ
ÏÊÏÇÃÚËØÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÁÞËÏÎÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÚÎÝÚÇÒÕÙÑÜÚÙÁàÇÝÈÏÕÒÕÔÃÙÚØÏÇÝ §ÏÑÄÒÇ ¡ÖËÔËÔÚÁÚÏÙÚÕÑÕÔÚÙÁØÚÕÍÏÇÈÏÕÒÃÚÕß
ÔÚÕßÇØÔÚÒÍÑÇØÓËÚÎ¢ÏÒÇØÓÕÔÏÑÂÚÕßÕÔÊÃÔÕßÑÇÏÊÏËßÛßÔÚÂ
ÕØÞÂÙÚØÇÝÚÕÔÒÇÔÚÏÓÃØÏÕßØÄÙÌÑÏÃÔÇÏÁÔÇÇÖÄÚÇÊÎÓÕÌÏÒÂ
ÁØÍÇÚÕßÒÍÑÇØÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦ÙÚÎÑËÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÚÕ 
ÃÞËÍØÇÌÚËÃÍÏÇÚÕÔÈÏÕÒÕÔÃÙÚÇ
¢ØÏÚÝ Ø¦ÏÙÒËØ

ΛΟΝΔΙΝΟ

Ουίνστον Τσώρτσιλ
Εως τις ÚÕßÓÎÔÄÝÕÕÃÑÕÝÊÎÓÕÖØÇÙÏ×Ô:V[OLI`»ZÊÏÇÚÎØËÃÇÔÕÏÑÚÂÚÎÔÖÒÇÚÌÄØÓÇÓÏÇÝÔÁÇÝÊÎÓÕÖØÇÙÃÇÝÓËßÒÏÑÄÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦
ÏÙÚÕØÏÑ¦ÚËÑÓÂØÏÇÞËÏØÄÍØÇÌÇÑÇÏ
ÑßØÃÜÝËÑÊÄÙËÏÝÈÏÈÒÃÜÔÚÕß©ßÃÔÙÚÕÔ¬Ù×ØÚÙÏÒÂÈÏÈÒÃÜÔÓËÛÁÓÇ
ÚÕÔ©ßÃÔÙÚÕÔ¬Ù×ØÚÙÏÒ©ÒËÝÕÏ
ËÑÊÄÙËÏÝËÃÔÇÏÙÖ¦ÔÏËÝÂÊËØÓÇÚÄÊËÚËÝÇÖÄÏÊÏÜÚÏÑÁÝÈÏÈÒÏÕÛÂÑËÝ
ÙËÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÕßÝ*OHY[^LSS
)VVRZLSSLYZÌÕØÓÂÎËÖÁÚËÏÕÝ
ÚÜÔËÚ×ÔÇÖÄÚÎÔÇÔ¦ÒÎÉÎÚÎÝ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÃÇÝ

ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

Ρομπέρ Σουμάν
Η 70ή επέτειος ÚÎÝ ÏÇÑÂØßÐÎÝ
:JO\THU ¡ÇãÕß ÚÕËÔÇØÑÚÂØÏÕÒ¦ÑÚÏÙÓÇÍÏÇÚÎÔÕÏÑÕÊÄÓÎÙÎÚÎÝÑÕÏÔÕÚÏÑÂÝßØ×ÖÎÝÚÏÓ¦ÚÇÏ
ÌÁÚÕÝÚÎÔL\YVWLHUHL\ÌÏÒÕÐËÔËÃÚÇÏÉÎÌÏÇÑÂÏÙÚÕØÏÑÂÁÑÛËÙÎÓË
ÑËÌ¦ÒÇÏÇÖÕßÊÏÕØÍ¦ÔÜÙÇÔÇÖÄ
ÑÕÏÔÕÆÎ¡ÕÔ¦ÊÇØÞËÃÜÔÎÏËÆÛßÔÙÎÏÈÒÏÕÛÎÑ×ÔÑÇÏØÍÇÒËÃÜÔ
Ô×ÙÎÝÑÇÏÚÕØÇÌËÃÕßÔÊÁÙÓÕß
ÙÚÕÚØÇÙÈÕÆØÍÕ©ªÕÓÖÁØÕßÓ¦ÔÂÚÇÔÕÕØÇÓÇÚÏÙÚÂÝ¦ÒÒÕÝ
ßÖÕßØÍÄÝÐÜÚËØÏÑ×ÔÖÇÚÁØÇÝÚÎÝ
ÔÜÓÁÔÎÝßØ×ÖÎÝ

ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Εντουαρντ Χόπερ
Επιστροφή ÙÚÕßÝÖØÄÚËØÕßÝØßÛÓÕÆÝÙÚÎÔÒÈËÚÃÇÓËÙÚÇÊÏÇÑÂÑÇÏ
ÖØÕÙËÑÚÏÑÂËÖÇÔÇÌÕØ¦ÚÎÝÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÚÜÔÓÕßÙËÃÜÔ¬Õ-VUKH[PVU
)L`LSLYÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÚÕ¦ÔÕÏÍÓÇÚÎÝ
ÁÑÛËÙÎÝÙÚÕÔÔÚÕßÇØÔÚ²ÄÖËØ
ÖÕßËÃÞËËÍÑÇÏÔÏÇÙÚËÃÖØÏÔÇÖÄÚÎÔ
ÖÇÔÊÎÓÃÇÁÑÛËÙÎÙËÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÕ¡ÕßÙËÃÕ>OP[UL`ÛÇÖÇØÇÚÇÛËÃÁÜÝÚÏÝÕßÔÃÕßÑÇÏÛÇ
ÒËÏÚÕßØÍËÃÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔÁÕßÍËÏÕÔÕÓÏÑÄÖØÜÚÄÑÕÒÒÕÚÕÕÖÕÃÕÖØÕÈÒÁÖËÏËÃÙÕÊÕÒÃÍÜÔËÖÏÙÑËÖÚ×Ô
Ó¦ÙÑËÝÑÇÏÇÖÕÒÆÓÇÔÙÎÞËØÏ×Ô

ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ

Ολα για την Εύα, 70 χρόνια
Το ημερολόγιο ÚÕß²ÄÒÏÍÕßÔÚÓÇÝ
ÊËÃÞÔËÏÚÎÔËÖÁÚËÏÕÚÜÔÞØÄÔÜÔÇÖÄÚÕÍÆØÏÙÓÇÚÎÝÑÒÇÙÏÑÂÝ
ÚÇÏÔÃÇÝ©ÒÇÍÏÇÚÎÔÆÇ® 
ÚÕß¬àÄàËÌ¡¦ÔÑÏËÈÏÚÝÖÕßËÃÞËÇÖÕÙÖ¦ÙËÏÁÐÏ©ÙÑÇØÞÕßÔ
ÓËÃÔËÏÙÚÎÓÔÂÓÎÕÏËØÓÎÔËÃËÝ
ÚÎÝ¡ÖÁÚÏ§ÚÁÏÈÏÝÚÎÝÔ¡Ö¦ÐÚËØÚÕß¬àÕØÚà¦ÔÚËØÝÚÎÝËÒÁÙÚ²ÕÒÓÑÇÏÚÎÝ¡ÁØÏÒÏÔ¡ÕÔØÄËÙËÁÔÇÔÇÖÄÚÕßÝÖØ×ÚÕßÝ
ÚÎÝØÄÒÕßÝ

SHUTTERSTOCK

Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

0É¨ÜËV¬lT¨Ì{ÑÐÉ³ÒV³Ì³É~Ñ{³¨Ñ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Εως τις αρχές ÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß»
ßÖÂØÞÇÔÙÎÓËÃÇÙËÍËØÓÇÔÏÑÁÝÖÄÒËÏÝÈÕÓÈÇØÊÏÙÓÁÔÇÙÚÕÔÖÄÒËÓÕ
ÚÇÕÖÕÃÇÊËÔËÃÞÇÔÇÑÄÓÎÖÒÂØÜÝ
ÇÖÕÑÇÚÇÙÚÇÛËÃÕÒÒÕÃËØÓÇÔÕÃ
ÖÕÒÃÚËÝÁÞÕßÔÇÖÕÚßÖ×ÙËÏÓÔÂÓËÝ
ÇÖÄÚÇÞØÄÔÏÇÚÕß»ÄÚÇÔÓÖÕØÕÆÙËÔÇÊËÏÑÇÔËÃÝÇÑÄÓÎÙÑÄØÖÏÇ
ËØËÃÖÏÇÑÇÏÏÙÕÖËÊÜÓÁÔÇÕÏÑÄÖËÊÇ
ÄÙÕÊÏÇØÑÕÆÙËÇÑÄÓÎÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÇÔÕÏÑÕÊÄÓÎÙÎÝÐÇÏØËÚÏÑÁÝÖËØÏÍØÇÌÁÝÊÃÔËÏÑÇÏÕÏÙÚÕØÏÑÄÝÇÔ
ÁØÙÕÙÚÕÈÏÈÒÃÕÚÕß¬Õ¬ÁÒÕÝ
ËØÓÇÔÃÇ  ®ÓÚÌØ ×-

ÙÚÇÝ ÇØÇÔÏÑÕÒÄÝËÑÊ ÒËÏÊ¦ØÏÛÓÕÝÄÖÜÝÑÇÏÕÑÁÓÖÇÒÔÚ
ÜÝÚÕÓÕÍØ¦ÌÕÝÚÎÝÍËØÓÇÔÏÑÂÝ
ÙßÔËÃÊÎÙÎÝ¬ÇÞØÄÔÏÇÇÖÄÚÎ
ÒÂÐÎÚÕßqÇÍÑÕÙÓÃÕßÕÒÁÓÕß
ËÃÔÇÏËÖÁÚËÏÕÝÖÕßÊÏÑÇÏÕÒÕÍÎÓÁÔÇÊÏÕÞËÚËÆËÏÙÚÕËßØÆÊÏËÛÔÁÝ
ÑÕÏÔÄÏÙÚÕØÏÑÄßÒÏÑÄÓÇØÚßØÃËÝ
ÑÇÏÖÕÒÒÁÝÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÏÊÏÇÃÚËØÇÖÕÒÆÚÏÓÕÏÊÃÜÝÍÏÇÚÏÝÔËÄÚËØËÝ
ÍËÔÏÁÝÇÔÇÍÁÔÔÎÙÎÚÜÔÍËØÓÇÔÏÑ×ÔÖÄÒËÜÔÂÚÇÔÁØÍÕÑÕÓÈÏÑÂÝ
ÙÎÓÇÙÃÇÝÍÏÇÚÎÔÇÔÇÙßÍÑØÄÚÎÙÎÚÎÝÓËÚÇÖÕÒËÓÏÑÂÝËØÓÇÔÃÇÝ
ÑÇÏÚÕßÊßÚÏÑÕÆÑÄÙÓÕßÙÚÎÊÏ¦Ø-

ÑËÏÇÚÕß¤ßÞØÕÆÕÒÁÓÕßÍÏ»ÇßÚÄ
ÖØÕÞ×ØÎÙËÍØÂÍÕØÇÑÇÏÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑ¦¬Õ¡ÕßÙËÃÕÚÎÝÄÒÎÝ
ÚÕßËØÕÒÃÔÕßÊÎÓÏÕÆØÍÎÙËÓÏÇ
ËÌÇØÓÕÍÂÈÇÙÏÙÓÁÔÎÙÚÎÍÕÎÚËÃÇ
ÖÕßËÐÇÙÑÕÆÔÕÏÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÙÚÎ
ÒÕÍÏÑÂÚÕßÚÄÚËÑÇÏÚ×ØÇ¡ËÚÕ
ÑÏÔÎÚÄÓÖÕØËÃÕÑÇÛÁÔÇÝÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÚÏÝÊÏÑÁÝÚÕßÚÄÚËÑÇÏ
Ú×ØÇ®ÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÌÜÚÕÍØÇÌÃàÕÔÚÇÝÁÔÇÙÎÓËÃÕÚÎÝÙÆÍÞØÕÔÎÝ
ÖÄÒÎÝ¡ÁÙÇÇÖÄÏÙÚÕØÏÑ¦ÇØÞËÃÇ
ÎËÌÇØÓÕÍÂÍÏÇÑÏÔÎÚ¦ÑÇÏÚ¦ÓÖÒËÚ
ËÃÔÇÏËÓÖÒÕßÚÏÙÓÁÔÎÓËÞÏÒÏ¦ÊËÝ
ÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÚÕßÑÇÚËÙÚØÇÓÓÁ-

ÔÕßËØÕÒÃÔÕßËÓÏÇÊÏËÆÛßÔÙÎ
ÚÎÝÖÄÒÎÝÙÚÎÔÕÖÕÃÇÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÕÞØÂÙÚÎÝÓÖÕØËÃÔÇÇÔÇÑÇÒÁÙËÏÚÎÔÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎÏÙÚÕØÏÑÂÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÇÖÄÚÕßÒÏÑÄÚÎÝËÌÇØÓÕÍÂÝÓËÚ¦ÔÇÚØÇÈÂÐËÏÚÎÊÏÑÂ
ÚÕßÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÇÖÄÚÕÃÊÏÕÙÎÓËÃÕÄÖÜÝËÃÔÇÏÙÂÓËØÇÑÇÏÓËÚ¦
ÔÇÙßÔÛÁÙËÏÚÏÝÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÊÎÓÏÕßØÍ×ÔÚÇÝÚÕÊÏÑÄÚÕßÚÄÚË®
ÑÇÏÚ×ØÇ®¬ÕILYSPU/PZ[VY`HWW
ÊÏÇØÑ×ÝËÓÖÒÕßÚÃàËÚÇÏÑÇÏËÃÔÇÏ
ÊÏÑÚßÜÓÁÔÕÓËÓÕßÙËÃÇÇØÞËÃÇ
ÑÇÏËØËßÔÎÚÏÑÕÆÝÌÕØËÃÝÕÆÚÜÝ
×ÙÚËÔÇÇÖÕÚËÒËÃÓÏÇÊÏÇØÑÂÖÇ-

ØÇÑÇÚÇÛÂÑÎÏÙÚÕØÏÑÕÆßÒÏÑÕÆ
©ÙÑÕÖÄÝËÃÔÇÏÔÇÑÇÒÒÏËØÍÂÙËÏ
ÏÙÚÕØÏÑÂÙßÔËÃÊÎÙÎÑÇÏÓÏÇÈÇÛÆÚËØÎÙÞÁÙÎÓËÚÎÔÖÄÒÎÖÁØÇÇÖÄ
ÚÎÙÆÍÞØÕÔÎËÏÑÄÔÇ¬ÎÔËÖÇÆØÏÕÔÚÕßÖÕÒÁÓÕßÓËÚÎÔÖÄÒÎÑÇÚËÙÚØÇÓÓÁÔÎÑÇÔËÃÝÊËÔÖÃÙÚËßË
ÄÚÏÚÕËØÕÒÃÔÕÛÇÓÖÕØÕÆÙËÑÇÏ
Ö¦ÒÏÔÇÍÃÔËÏÎÖÄÒÎÖÕßÂÚÇÔÙÚÇ
ÞØÄÔÏÇÚÎÝÇáÓ¦ØÎÝÑÇÏÚÎÝßÚÕÑØÇÚÕØÃÇÝ¡ËÚ¦ÚÎÔËÔÕÖÕÃÎÙÎ
ÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝÚÕËØÕÒÃÔÕÑÇÏ
Ö¦ÒÏÖØÜÚËÆÕßÙÇÁÍÏÔËÓÃÇÇÖÄ
ÚÏÝÑÕÙÓÕÖÄÒËÏÝÖØÕÕØÏÙÓÕÆÝÑÇÏ
ÓÂÚØÇÏÊË×Ô

ÇÖ»ÚÕÇËØÕÖÒ¦ÔÕÔÕÏÍËÐÇÔ¦ÚÕ
ÎÓËØÕÒÄÍÏÄÚÕß¶ÇßÚÄÖÕßÛÇÁÈØÏÙÑÇÔÚÇÖÇÏÊÏ¦ÚÕßÊÆÕÞØÄÔÏÇÓËÚ¦ÚÕÔÛ¦ÔÇÚÄÚÕßÖÕÒÒÁÝÊËÑÇËÚÃËÝÇØÍÄÚËØÇ¶ÑÏÁÍØÇÌËÖÕÏÂÓÇÚÇ
±Ö¦ØÞËÏÑ¦ÚÏÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎÔÏÊÁÇ
ÚÎÝÇÏÜÔÏÄÚÎÚÇÝÖÕßÊËÔÓÖÕØ×ÔÇ
ÑÇÚÇÖÏ×ÓËÚÃÖÕÚÇ®ÍØ¦ÌËÏËÑËÃ
ßÚÄÝÕÇÖÄÌÕÏÚÕÝÚÎÝÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝÚÕß¬ÇÌÚÝÑÇÏÚÕß¡ÃÙÏÍÑÇÔ
ÖÕßÑÇÚÇÚ¦ÞÛÎÑËÙÚÎÔÇËØÕÖÕØÃÇ
ÍÏÇÔÇÍÒÏÚ×ÙËÏÚÕÖËàÏÑÄÑÇÏÚÕÔ
ÁÑÇÔÇÔÖÕÒßÈÕÒÎÚÂÙÚÇÈÕÓÈÇØÊÏÙÚÏÑ¦ ÙÚÎÔÂÙÕÇáÖ¦ÔÚÕßÑËÔÚØÏÑÕÆÏØÎÔÏÑÕÆÇÖÕàÎÚÕÆÙËÓÏÇÔ
¦ÒÒÎØÜÍÓÂÇÖÄÇßÚÁÝÖÕßÇÔÚÃÑØÏàËÖ¦ÔÜÙÚÕÖÒËÐÏÍÑÒ¦ÝÚÕßÇËØÕÖÒ¦ÔÕß¡ÏÇØÜÍÓÂÓßÙÚÏÑÂÝÖÔÕÂÝßÚÄÛÇÚÕÔÑØÇÚÕÆÙËàÜÔÚÇÔÄ
¶ÑÇÏÎÚÆÞÎ
ßÓÄÚÇÔÖÜÝÒÃÍËÝÔÆÞÚËÝÇÌÄÚÕßÖ¦ÔÜÇÖÄÚÎ§ÇÍÑÄÍÏÇÞ¦ÛÎÑË
ÁÔÇÕÒÄÑÒÎØÕÖÒÂØÜÓÇÖÂÍÇÔÔÇ
ÊÕÆÔËÓÏÇÚÇÏÔÃÇÙÚÕÔÇßÚÕÙÞÁÊÏÕ

ÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕÚÎÝÈ¦ÙÎÝÖÇÏàË
ÚÎÇÒ¦àÏÇªÇÉÜÊÃÇ®ÖÕßÂÚÇÔ
ÈÁÈÇÏÇÎàÜÂÚÕß¬àÕØÚàÑÁØÙÕßÏÔÚÇÔÄÚÏÑÇÒÆÚËØÕËÃÞËÊËÏÖÕÚÁÙÚÎàÜÂÚÕßÞ¦ØÎÙÚÎÓÕßÙÏÑÂ
ÑËÃÔÎÚÎÔÆÞÚÇÂØÛËÙ»ËÖÇÌÂÓË
Ñ¦ÚÏÖÕßÚÕÔÑÒÄÔÏÙË¡ËÙÇÍÂÔËßÙËÑÇÏÚÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÓËÚØÄÓÇÐË
ËÔÛÁÒÜÔÇÚÎÔÐÇÔÇÊ×®ÍØ¦ÌËÏÙÚÕ
ÎÓËØÕÒÄÍÏÄÚÕß¡ÇÚÏÚÕßÙßÔÁÈÎ"
ÑÕßÍËÒÁËÏÚÎÇÒ¦àÏÇªÇÉÜÊÃÇ®
ÑÇÏÙÑÁÌÚÎÑËÄÚÏÊËÔÂÛËÒËÔÇÖËÛ¦ÔËÏ©ÚÇÔÍÆØÏÙËÙÚÎÙÑÎÔÂËÃÊË
ÁÔÇÔÔËÕÌËØÓÁÔÕÔÇÑÕÏÓ¦ÚÇÏÙËÇßÚÄÖÕßÓÁÞØÏÖØÏÔÇÖÄÒÃÍËÝÎÓÁØËÝ
ÂÚÇÔÚÕÑØËÈ¦ÚÏÚÕß²ÄÚàËÝÕÕÖÕÃÕÝÞ¦ÛÎÑËÖ¦ÔÜÇÖÄÚÎ§ÇÍÑÄÍÏÇ
¦ÛËÌÕØ¦ÖÕßÚÕßÙßÔÁÈÇÏÔË
ÇßÚÄÁÈÍÇÏÔËÁÐÜÙÚÕÇËØÕÊØÄÓÏÕ©ÖÕÚËÎÌÇÔÚÇÙÃÇÓÕßÖÇÍ×ÔËÏÑÇÏÓÕßÊÏ¦àËÏÈÍÇÃÔÜËÑËÃÁÐÜ
ÑÇÏÞÇàËÆÜÚÇ ÍÏÇÖÁÔÚËÒËÖÚ¦
ÇÏÄÒÇÖËØÔ¦ÔË®¬ÕÄÔÕÓÇÇßÚÕÆ!
¬àÕÔ Ï¦ØÔÚÏÓËØÏÑÇÔÄÝÖÕÏÎÚÂÝ

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ
Γράφει ο ΗΛΙΑΣ

ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Γαλάζια Ραψωδία
Μα τι του συνέβη;
Ακουγε, λέει,
τη μουσική
του Γκέρσουιν
και σκέφτηκε ότι
δεν ήθελε να πεθάνει.
ÚÕ¦ÔÕÏÍÓÇÍÏÇÚÎÔÑ¦ÔÔÎÚÕßÖÕÒßÈÄÒÕßÙÚÕÑÁÔÚØÕÚÕßÓÖÕØÕÆÙË
ÔÇÊÏÇÑØÃÔËÏÚÇÏÇÖÜÔÏÑ¦ÓÇÞÎÚÏÑ¦
ÇßÚ¦ÖÕßÖØÕÙÖÇÛÕÆÙËÔÇÖËÚÆÞËÏ
ÖØÕÚÕÆÚÕßÝÖËÚÆÞÕßÔÇßÚ¦ ÏÁÖËÏÚÇÕÏÈÄÓÈËÝÖÕßÁØÏÞÔÇÔÖ¦ÔÜÇÖÄ
ÚÎÔÎÖËÏØÜÚÏÑÂÇÖÜÔÃÇÔÇÇÑÄÓÇÙÑÄØÖÏÙÓÇÛÇÔ¦ÚÕßÚÕÚÁÒÕÝ
ÎËÖÏÙÚØÕÌÂÙÇÔËßÒÕÍÃÇ!ÕÜÑËÇÔÄÝÍÏÇÓÃÇÇÑÄÓÎÌÕØ¦ÍÏÇ×ØËÝ
×ÙÖÕßÌÇÏÔÄÚÇÔÐÇÔ¦ÚÕÔÎÙÃÚÕßÝ
ËÐ¦ÔÚÒÎÙÎÁÈÍÇÏÔËÇÓÁÙÜÝÓËÚ¦!
Ñ¦ÖÕÏÕÏÁÑÇÔÇÔËÓËÚÄÑ¦ÚÜÇÑØÏÈ×Ý

SHUTTERSTOCK

Ενα πράγμα ÂÚÇÔÎÛ¦ÒÇÙÙÇÑÇÏÇßÚ¦
ÚÇÊÁÔÚØÇÚÙÏÄÖÜÝÁÍËØÔÇÔÖ¦ÔÜ
ÇÖ»ÚÎÔÇÓÓÕßÊÏ¦ÙÑÁÌÚÎÑËÖÜÝÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙËÔÇÂÚÇÔËÏÑÄÔÇÇÖÄÖÃÔÇÑÇÚÕßÑÕÍÑÁÔ,ÒËÏÖÇÔÓÕÔ¦ÞÇ
ÚÇÎÓÃÍßÓÔÇÐÇÖÒÜÓÁÔÇÑÕØÃÚÙÏÇ
ÖËÏÚÇÂÚÇÔÎßÍØÇÙÃÇÑ¦ÚÜÇÖÄ
ÚÕÔÑÇßÚÄÂÒÏÕÓËÚ¦ÚÎÔÇÖÄÚÕÓÎÓÖÄØÇ¬ÎÔÆÞÚÇÂÚÇÔÎßÍØÂ
ÖÇÍÜÔÏ¦ÎÙßÙÑÄÚÏÙÎÕÏÂÞÕÏÚÎÝ
àÕÆÍÑÒÇÝ
ÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÄÒÇÚÇÙÑÁÖÇàËÕ
ÈÄÓÈÕÝÚÜÔÇËØÕÖÒ¦ÔÜÔ©ÏËÏÑÄÔËÝ
ÂÚÇÔÖÕÒÒÁÝ!ÎÛÁÇÚÕßÔÎÙÏÕÆÑÇÏ
ÚÎÝÛ¦ÒÇÙÙÇÝÁÚÙÏÄÖÜÝÇÖÕÍËÏ×ÔÕÔÚÇÔÍÏÇÔÇÐËÞßÛÕÆÔÖ¦ÔÜÇÖ»
ÚÕÔÇÖÁØÇÔÚÕÜÑËÇÔÄÐËØËÄÚÏ
ÑÇÏÕÏ¦ÒÒÕÏÖ¦ÔÜÙÚÕÇËØÕÖÒ¦ÔÕ
ÁÑÇÔÇÔÚÎÔÃÊÏÇÙÑÁÉÎ!ÇÔÛÇÐÇÔÇÍßØÃÙÕßÔ
ßÚÄÒÕÏÖÄÔÂÚÇÔÚÕ¦ÒÒÕ!Õ
ÙÏÍÇÔÄÝÉÃÛßØÕÝÎßÖÄÑÜÌÎËÓÈÕÂÚÕßÛÇÔ¦ÚÕß¡ÁÙÇÇÖ»ÚÕÛÕÒÜÓÁÔÕØÇÍÏÙÓÁÔÕÖÒËÐÏÍÑÒ¦ÝÓË

Οι εικόνες Ê³ÑÜÜÓØUiÚÓÑ³Èi{Ö~Ñ{³iØÚÒÜÑÑØÓ³{ÌØÑoÉ{³Ño{ÑÑÂÉTÈÚÖÒÑ¤³ÑÓ¨Ñ³~ÉÑÌ
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ΠΡΟΣ ΩΠΟ

Ειρωνεία
η υποχρεωτική
επιβράδυνση
στη Νέα Υόρκη

Τώρα, αφού έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος
από το γύρισμα, και εγώ
και η Λιζ το βρίσκουμε
ιδιαίτερα ειρωνικό ότι
τους τελευταίους δύο
μήνες στη Νέα Υόρκη
επικρατεί μια υποχρεωτική «επιβράδυνση» λόγω των περιορισμών της
πανδημίας.

Ο Μίνως Παπάς μιλάει στην «Κ»
για το βραβείο «New York Emmy»
Συνέντευξη στον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
Ο Μίνως ÇÖ¦ÝËÃÔÇÏÇÖÄËÑËÃÔÕßÝ
ÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕßÎÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÑÇÏËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÂÚÕßÝÖÕØËÃÇ
ËÃÔÇÏÓÏÇÙßÔËÞÂÝÇÔÇàÂÚÎÙÎÚÕß
ÖÏÕÇÏÙÏÄÊÕÐÕßÙËÔÇØÃÕßÖÄÚÕÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÄÙÏÔËÓ¦ÑØÕÖÄÒ®ÙÚÎ
ËßÑÜÙÃÇÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎÓËÚ¦
ÚÏÝÙÖÕßÊÁÝÚÕßÁÓËÏÔËÙÚÎÓËÍ¦ÒÎÖÄÒÎÄÞÏÍÏÇÔÇÍÃÔËÏÑÇÚ»ÇÔ¦ÍÑÎÓËÍ¦ÒÕÝÑÏÕÃÊÏÕÝÇÒÒ¦ÍÏÇÔÇ
Ñ¦ÔËÏÓËÍ¦ÒÇÖØ¦ÍÓÇÚÇ©¡ÃÔÜÝ
ÇÖ¦ÝÖÕßÁÒÇÈËÚÕÈØÇÈËÃÕ5L^
@VYR,TT`ÙÚÎÔÑÇÚÎÍÕØÃÇ(Y[Z
7YVNYHT:WLJPHSÍÏÇÚÎÔÚÇÏÔÃÇÚÕ
:SV^+V^U!9P]LY[V9P]LY®ÙË
ÙÑÎÔÕÛËÙÃÇÚÎÝÙßàÆÍÕßÚÕßÏà
¦ØÚàËÔÚÑÇÏÚÕÔÃÊÏÕÜÝÖÇØÇÍÜÍÄ
ÑÇÏÊÏËßÛßÔÚÂÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÝÓÏÒ¦ËÏ
ÙÚÎÔ ®ÍÏÇÚÎÔÖÕØËÃÇÚÕßÙÚÎ
§ÁÇ±ÄØÑÎ!©ÏÊßÙÑÕÒÃËÝÙÚÎ§ÁÇ
±ÄØÑÎÂÚÇÔÖÕÒÒÁÝB¯D¡ÕßÈÍÂÑË
ÙËÑÇÒÄÇßÚÂÎÖÕØËÃÇËÔÛËÜØ×
ÄÚÏÁÍÏÔÇÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝÇÖÒ×ÝÊÏÄÚÏ
ÖÂØÇÁÔÇÖÚßÞÃÕ®
–Μίλησέ μου για το «Slow Down:
River to River»;
¶¬Õ:SV^+V^U!9P]LY[V9P]LY®
ËÃÔÇÏÎÊËÆÚËØÎÙÑÎÔÕÛËÚÏÑÂÊÕßÒËÏ¦ÚÎÝÏàÑÇÏÜÝÊÏËßÛßÔÚÂÝÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÝÑÇÏÖÇØÇÍÜÍÄÝËÐßÖÎØËÚÕÆÙÇÚÕÙÑÎÔÕÛËÚÏÑÄÚÎÝÈÒÁÓÓÇ
ÏàËÃÔÇÏÑÇÏÞÕØÕÍØ¦ÌÕÝÑÇÏÙÑÎÔÕÛÁÚØÏÇÓËÖÕÒÆÐËÞÜØÏÙÚÄÄØÇÓÇ¬ÕÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÄÚÎÝÁÔÙÚÏÑÚÕÖÎÍ¦àËÏÇÖÄÚÎÔÑÃÔÎÙÎÚÎ
ÙÆÔÛËÙÎÚÎÝËÏÑÄÔÇÝÑÇÏÚÕÞØ×ÓÇ
Ö¦ÔÚÇÓËÒÏÚÄÚÎÚÇÑÕÒÕßÛ×ÔÚÇÝ
ËÖÇÑØÏÈ×ÝÚÎÔÇÏÙÛÎÚÏÑÂÇßÚÂÙßÔÁÈÇÒÇÑÇÏËÍ×ÙÚÇËÏÑÇÙÚÏÑ¦ÚÎÝ
ÚÇÏÔÃÇÝÓËÚÕÌÇÑÄÓÕßÑÇÒÂÙßÔËØÍÇÙÃÇÖ¦ÔÚÇÖÎÍ¦àËÏÇÖÄÚÎÔ
ÚÇÆÚÏÙÎÕØÇÓ¦ÚÜÔ¶Ñ¦ÚÏÖÕßÙË
ÖÕÒÒÁÝÖÇØËÒÛÕÔÚÏÑÁÝÙßÔËØÍÇÙÃËÝ
ÊßÙÚßÞ×ÝÓÕßÁÞËÏÊÏÇÌÆÍËÏÐËÌÆÍËÏËÇßÚÂÚÎÔÚÇÏÔÃÇÚÕÖËÚÆÞÇÓËÓËÚÎÏàÑÇÏÏÊÕÆÚÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÚÇÏÔÃÇËÃÔÇÏÍßØÏÙÓÁÔÎ
ÙÚÕKV^U[V^U®ÚÎÝ§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝ
ÄÖÕßÑßØÏÇØÞËÃÚÕÞØÎÓÇÚÏÙÚÂØÏÕ
ÚÕÍØÇÌËÃÕÑÇÏÕÏÉßÞØÁÝÙßÔÇÒÒÇÍÁÝÑÇÏÍËÔÏÑ¦ÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕß
ÍØÇÌËÃÕß¬Õ3V^LY4HUOH[[HU
*\S[\YHS*V\UJPS34**ÕÏÊÏÕØÍÇÔÜÚÁÝÚÕßÌËÙÚÏÈ¦ÒÖÇØÇÙÚÇÚÏÑ×ÔÚËÞÔ×Ô9P]LY;V9P]LY®ÓÇÝ
Ñ¦ÒËÙÇÔÔÇÇÖÇÛÇÔÇÚÃÙÕßÓËÚÕ
ÌËÙÚÏÈ¦ÒÚÕßÝÓËÙÚÄÞÕÚÎÔÖØÕÈÕÒÂÚÕßÙÚÕÑÇÔ¦ÒÏ(33(9;:
7):ÏÙÎÍÎÛÂÑÇÓËÔÇÍÃÔËÏÓÏÇ

ÚÇÏÔÃÇÖËÏØÇÓÇÚÏÑÂÚÎÒËÕÖÚÏÑÂÝ
ÊÏ¦ØÑËÏÇÝÖÕßÔÇÓÖÕØËÃÔÇÙÚÇÛËÃÇÖÄÓÄÔÎÚÎÝÑ¦ÚÏÚÕÕÖÕÃÕ
ÚÕ34**ÇÖÕÊÁÞÛÎÑËÓËËÔÛÕßÙÏÇÙÓÄ¬ÕÌËÙÚÏÈ¦ÒËÃÞËÙÇÔÛÁÓÇ
ÚÎÔËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÑÏËÓËÃÝËÓÖÔËßÙÚÂÑÇÓËÇÖÄÇßÚÄÚÂÙÇÓËÙÑÎÔÁÝÓËÞÕØËßÚÁÝÑÇÏÎÛÕÖÕÏÕÆÝÙË
ÊÎÓÄÙÏÕßÝÞ×ØÕßÝÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂ
ÚÕßÞØÎÓÇÚÏÙÚÎØÃÕßßÔËØÍÇÙÚÂÑÇÓËÓËÙÖÕßÊÇÃÕßÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝ
ÄÖÜÝÚÎÔ1LUUPMLY4VUZVU7HT
;HUV^P[aÑÇÏ@VRV6UVÓËÚÇÐÆ
¦ÒÒÜÔÑÕÖÄÝÓÇÝÂÚÇÔÔÇÇÖËÏÑÕÔÃÙÕßÓËÚÎÔÖËØÏÕÞÂÚÎÝ>HSS
:[YLL[ÙÇÔÚÕÖÃÕÚÎÝÚÁÞÔÎÝÓË
ÓÕÔÚÁØÔÇÞÕØÕÑÃÔÎÙÎÑÇÏÓËÚÎ
ÓËÚÇÌÕØÏÑÂËÙÜÚËØÏÑÂËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÚÕßÙßÒÒÕÍÏÙÓÕÆ
–Τι σημαίνει για έναν Κύπριο το
βραβείο New York Emmy στην
κατηγορία Arts Program/Special;
¶ÃÔÇÏÌßÙÏÑ¦ÓËÍ¦ÒÎÚÏÓÂÑÇÏ
ÊÏ¦ÑØÏÙÎÑÇÏÙÚÇÛÓÄÝÍÏÇÚÎÔËÚÇÏØÃÇÓÇÝ*`WYPHU-PSTZ5L^@VYR
ÇÌÕÆËÃÔÇÏÚÕÖØ×ÚÕÈØÇÈËÃÕÖÕß
ÑËØÊÃÙÇÓËÙÚÕÔÞ×ØÕÚÎÝÚÎÒËÄØÇÙÎÝËÚÇÏØÃÇÓÖÇÃÔËÏÙËÓÏÇÑÇÏÔÕÆØÍÏÇÌ¦ÙÎÙËÖÇØÇÍÜÍÁÝÖÕß
ÖØÕÕØÃàÕÔÚÇÏÍÏÇÚÎÒËÄØÇÙÎÑÇÏ
Z[YLHTPUNÖ¦ÔÚÇÓËÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÂÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÑÇÏÖÕÏÄÚÎÚÇ
ËÖÄÓËÔÂÓÇÝÖÇØÇÍÜÍÂÇÌÕØ¦ÓÏÇ
ÙËÏØ¦ÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØÕÑÚ×ËÖËÏÙÕÊÃÜÔÑÇÏÖ¦ÒÏÍÏÇÚÕÑÇÔ¦ÒÏ(33(9;:
VYNÙËÏØ¦ÛÇÇÙÞÕÒÎÛËÃÓËÚÕßÝ
ÔÚÄÖÏÕßÝËÏÑÇÙÚÏÑÕÆÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝ
ÕÏÕÖÕÃÕÏÊÏÇÓÁÔÕßÔÑÇÏËØÍ¦àÕÔÚÇÏ
ÙÚÕ)YVVRS`U¶ÚÇÖÏÙÚËÆÜÚÕßÝ
Ö×ÝÑÇÚÇÌÁØÔÕßÔÔÇÑËØÊÃàÕßÔÚÇ
ÖØÕÝÚÕàÎÔÚÏÚÕßÝÇÔÎÙßÞËÃÑÇÏ
ÚÏÇÏÙÏÕÊÕÐÕÆÔÖÇØÇÍÜÍÂÇÔËÙÚ¦ÒÎËÐÇÏÚÃÇÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÄÓÜÝ
ÑÇÏÖËØÏÓÁÔÕßÓËÔÇÞÇÒÇØ×ÙÕßÔ
ÚÇÖËØÏÕØÏÙÚÏÑ¦ÓÁÚØÇÖØÏÔÐËÑÏÔÂÙÕßÓËÚÇÍßØÃÙÓÇÚÇ
–Η εντοπιότητα (nativeness)
τι ρόλο παίζει στην καλλιτεχνική σου ματιά, το «Slow Down:
River to River» είναι νεοϋορκέζικη υπόθεση, όπως και το
«Shutterbug»…
¶ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÊÆÕÖÕÒÆÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝ ÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝ ¬Õ
:O\[[LYI\N®ËÃÔÇÏÎÖØ×ÚÎÓÕß
ÚÇÏÔÃÇÓËÍ¦ÒÕßÓÂÑÕßÝ¶ÓÏÇÇÔËÐ¦ØÚÎÚÎÖÇØÇÍÜÍÂÎÕÖÕÃÇßÒÕÖÕÏÂÛÎÑË ßÖÄ ÖÕÒÆ ÊÆÙÑÕÒËÝ
ÙßÔÛÂÑËÝÓËÓÏÑØÕÙÑÕÖÏÑÄÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÚÕÖÄÚÄÚËÁÞÜ
ßÖÕÍØ¦ÉËÏÙÑÎÔÕÛËÙÃÇÑÇÏÖÇØÇ-

ÑËÚÄËÔÊÏÇÌÁØÕÔÙÚÕÍÆØÏÙÓÇÑÇÏ
ÙÚÕÓÕÔÚ¦à¬ÇßÚÃàËÚÇÏÑÇÏÓËÚÇ
ÙÚÇÁØÍÇÚÎÝ@VRV6UVÚÇÕÖÕÃÇ
ÇÖËÏÑÕÔÃàÕÔÚÇÏÙÚÎÔÚÇÏÔÃÇÑÇÏËÓÌÇÔÃàÕÔÚÇÏÙÚÕßÝÊØÄÓÕßÝÑÇÏÙË
ÈÏÚØÃÔËÝÚÕß¡ÇÔÞ¦ÚÇÔÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕ
ÚÕßÌËÙÚÏÈ¦ÒÚÄÞÕÝÓÇÝÂÚÇÔÔÇ
ÌÁØÕßÓËÓÏÇÇÔ¦ÙÇÇÖÄÚÕÁÔÚÕÔÕÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚØÁÐÏÓÕÚÕßÑ¦ÛË
§ËÕâÕØÑÁàÕß®¬×ØÇÇÌÕÆÁÞËÏ
ÖËØ¦ÙËÏÙÞËÊÄÔÁÔÇÝÞØÄÔÕÝÇÖÄ
ÚÕÍÆØÏÙÓÇÑÇÏËÍ×ÑÇÏÎÏàÚÕ
ÈØÃÙÑÕßÓËÏÊÏÇÃÚËØÇËÏØÜÔÏÑÄÄÚÏ
ÚÕßÝÚËÒËßÚÇÃÕßÝÊÆÕÓÂÔËÝÙÚÎ
§ÁÇ±ÄØÑÎËÖÏÑØÇÚËÃÓÏÇßÖÕÞØËÜÚÏÑÂËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎ®ÒÄÍÜÚÜÔ
ÖËØÏÕØÏÙÓ×ÔÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝ

Μεγάλωσα ÉÓÑË³{ÌÈ³{ÉÐÒ~Ñ{oÉ{~Ì³É¨Ñi³ÓTiÊ³Ñ³¨ÌØÇÊØ ³Ñ{{ÚÊ~i³ÈÑ³Ó¨ÑÐÈ
Ñ³ÉÜÉË³Ñ{ÑÌT{Ü{ÒÙÉØ³Ñ{ËÉØV~Ñ{TiÐÒ³{É³iÐÌ¨×ÊÐÈÑÌÜÖ¨ËØVÜÓÉ{ËØ(ÑÒØ³itu
ÍÜÍÂÙËÇÑÄÓÎÓÃÇÓËÍ¦ÒÕßÓÂÑÕßÝ
ÑÇÏÇÓÁÚØÎÚËÝÓÏÑØÕÆÓÂÑÕßÝÄÖÜÝ
ÑÇÏÚÕ;HUNVVU[OL)HSJVU`®ÚÕ
ÕÖÕÃÕÇÖÁÙÖÇÙËÑÇÏÚÕÈØÇÈËÃÕ
ÙÑÎÔÕÛËÙÃÇÝÙÚÕÏËÛÔÁÝ¢ËÙÚÏÈ¦Ò¬ÇÏÔÏ×Ô¡ÏÑØÕÆ¡ÂÑÕßÝÚÎÝ
ÆÖØÕßÐÇÑÕÒÕßÛ×ÔÇËØÍ¦àÕÓÇÏ
ÜÝÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝÖÇØÇÍÜÍÄÝÓÁÙÇ
ÇÖÄÚÎÔÙÚÎÔËÚÇÏØËÃÇÓÕß*`WYPHU
-PSTZËÐßÖÎØËÚ×ÔÚÇÝÖËÒ¦ÚËÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝÚÕ9VJRLMLSSLY
-V\UKH[PVU>HYULY4\ZPJ6_MHT
;\TPÑ¦ËÚÇÏØËÃÇÇÖÕÚËÒËÃÚÇÏ
ÇÖÄËÓÁÔÇÑÇÏÚÎÍßÔÇÃÑÇÓÕßÚÎ
3Pa:HYNLU[ÑÇÏÓÏÇÕÓ¦ÊÇÚÇÒÇÔÚÕÆÞÜÔMYLLSHUJLYZÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝ
ÑÇÒÕÆÓËÇÔ¦ÒÕÍÇÓËÚÏÝÇÔ¦ÍÑËÝ
ÚÎÝÑ¦ÛËÖÇØÇÍÜÍÂÝ©ÏÖÇØÇÍÜÍÁÝÓÇÝÁÞÕßÔËßØÆÌ¦ÙÓÇÑßÓÇÃÔÕÔÚÇÏÇÖÄËÐËÏÊÏÑËßÓÁÔÇÊÏÇÌÎÓÏÙÚÏÑ¦ÌÏÒÓ¦ÑÏÇÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØÙË
ÓËÍ¦ÒÕßÓÂÑÕßÝÚÇÏÔÃËÝßÚÄÖÕß
ÓÇÝÐËÞÜØÃàËÏËÃÔÇÏÎÇÌÎÍÎÓÇÚÏÑÂÊÕÓÂÜÝÑÆØÏÕÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄ¶ÇÑÄÓÇÑÇÏÙÚÇÊÏÇÌÎÓÏÙÚÏÑ¦¶
ÑÇÏÎÇÔÛØ×ÖÏÔÎÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÙÚÕ
ÛÁÓÇÓÇÝ
–Ακολούθησες τα κινηματογραφικά βήματα της οικογένειας,
προδιαγεγραμμένη πορεία;
¶¡ËÍ¦ÒÜÙÇÙËÁÔÇÙÖÃÚÏÄÖÕß
ÚÕÙÏÔËÓ¦ÑÇÏÍËÔÏÑÄÚËØÇÎÚÁÞÔÎ
ÂÚÇÔÚØÄÖÕÝàÜÂÝÚÇÏÔÏÕÛÂÑÎ
ÚÕßÖÇÚÁØÇÓÕßÇÖÕÚËÒËÃÚÇÏÇÖÄ

ÞÏÒÏ¦ÊËÝÚÇÏÔÃËÝÑÇÏÙÞÎÓ¦ÚÏÙË
ÚÎÓÄØÌÜÙÂÓÕßÇÖÄÖÕÒÆÔÜØÃÝ
ÒÇÙÏÑÁÝÚÇÏÔÃËÝÖÕßÙßÓÌÕÏÚÎÚÁÝ
ÓÕßÚÏÝÁÈÒËÖÇÔÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦
ÙÚÕÓ¦ÛÎÓÇÏÙÚÕØÃÇÝÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕßËÍ×ÚÏÝËÃÞÇÂÊÎËÓÖËÊÜÓÁÔËÝ½ÓÕßÔÖÕÒÆÚßÞËØÄÝÇÖÄ
ÇßÚÂÚÎÔ¦ÖÕÉÎ¡ËÍÇÒ×ÔÕÔÚÇÝ
ÁÓÇÛÇÖÜÝÕÏÚÇÏÔÃËÝËÃÔÇÏÑÇÏÚÁÞÔÎÑÇÏÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÁÔÇËÓÖÕØÏÑÄ
ÖØÕáÄÔÑÇÏÄÚÏÕÖØÜÚÕßØÍÄÝÓÏÇÝ
ÚÇÏÔÃÇÝÌÁØËÏËßÛÆÔÎÑÇÏÍÏÇÚÎÔ
ËÓÖÕØÏÑÂËÑÓËÚ¦ÒÒËßÙÂÚÎÝÃÔÇÏ
ÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÄÛÁÓÇÍÏÇÚÕÔÙÑÎÔÕÛÁÚÎÑÇÏÚÕÓÇÛÇÃÔËÏÑÇÔËÃÝÓÄÔÕ
ÄÚÇÔÇÙÞÕÒËÃÚÇÏËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑ¦ÓË
ÚÕÔÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕ¿ÒÕÏÁÞÕßÓË
Ñ¦ÚÏÔÇÖÕÆÓËÓËÓÏÇÚÇÏÔÃÇÒÒ¦
ÞØËÏ¦àËÚÇÏÓÏÇÊÄÙÎÇßÚÕÍÔÜÙÃÇÝ
ÑÇÏÇÖÄÙÚÇÙÎÝÇÖÄÚÕÛÁÓÇÓÇÝ
ÍÏÇÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈÕßÓËÇÔÖØ¦ÍÓÇÚÏ
ÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÓÏÇÏÙÚÕØÃÇÖÕßÁÞËÏ
ÙÞÁÙÎÓËÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÍÆØÜ
ÓÇÝÑÇÏÙÚÎÔÚËÒÏÑÂÇÔ¦ÒßÙÎÇÔ
ÛÇËÔÊÏÇÌËØÛËÃÑÇÔËÃÝÔÇÚÎÊËÏ
ÕßÒËÆÕÔÚÇÝÙÚÕÙÏÔËÓ¦ÚÎÝÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦ÝÓÇÝÚÕÑØÕÖÄÒ®ÔËÇØÄÝ
ÁÓÇÛÇÍÏÇÇßÚÂÚÎÔËÓÖÕØÏÑÂËÑÓËÚ¦ÒÒËßÙÎÚÇÏÔÏ×ÔÄÒÜÔÚÜÔËÏÊ×Ô¬ÕÑØÕÖÄÒ®ÑÇÒÒÏÁØÍÎÙË
ÁÔÇÖÏÙÚÄÑÕÏÔÄÖØÕÈ¦ÒÒÕÔÚÇÝÑÇÏ
ÊÏÇÙÑËÊÇÙÚÏÑÁÝÚÇÏÔÃËÝÚÕß²ÄÒßÍÕßÔÚÑÇÏËßØÜÖÇáÑÁÝÖÕÏÕÚÏÑÁÝ®
ÚÇÏÔÃËÝ½ÚÇÔÚÕÖØ×ÚÕÙÏÔËÓ¦ÖÕß
ÁÑÇÔËÓËÍ¦ÒËÝÖØËÓÏÁØËÝËÒÒÎÔÏ-

Ñ×ÔÚÇÏÔÏ×ÔÓËÖØÕÙÑËÑÒÎÓÁÔÕßÝ
ÚÕßÝÙßÔÚËÒËÙÚÁÝÚÕßÝÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ
ÚÕÔÚÁÒÏÕ¡¦ÏÔÇÇÒÑÇÔÏàÇÚÁØ®
ÑÇÏÚÎÔ ÇØßÕÌÏÒÏ¦ ÇØÇÓÖÁÚÎ
ÒËÆÛËØÎ ÇÚ¦ÊßÙÎ®ÍÏÇÚÎÔ
ÖØÕ×ÛÎÙÎÚÇÏÔÏ×ÔÚÎÙßÔÁÞËÏÇ
ÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÜÔÌÕÏÚÎÚÏÑ×Ô
ÓÕßÞØÄÔÜÔËØÍ¦ÙÚÎÑÇÜÝÊÏËßÛßÔÚÂÝÙÚÕÖÇÒÇÏÄÚËØÕÇÔËÐ¦ØÚÎÚÕHY[OV\ZL®ÙÏÔËÓ¦ÚÎÝ§ÁÇÝ
±ÄØÑÎÝÚÕ*PULTH=PSSHNLÑËÃ
ËÃÊÇÖÕÒÒÁÝÚÇÏÔÃËÝÔÇÈØÃÙÑÕßÔ
ÂÚÎÔËÓÖÕØÏÑÂËÖÏÚßÞÃÇÂÚÎÔ
ÚØÇÍÜÊÃÇ
–Ο άνθρωπος και οι ιστορίες του,
όπως και η έννοια του χρόνου είναι βασικό ζητούμενο στις δουλειές σου;
¶ËÜØ×ÖÜÝÕÞØÄÔÕÝÖÇÃàËÏ
ÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÄØÄÒÕÙÚÎÍÒ×ÙÙÇ®ÚÕßÙÏÔËÓ¦¿ÖÜÝÑÇÏÕÏÓÕßÙÏÑÕÃÙßÔÛÁÚËÝËÓËÃÝÕÏÙÑÎÔÕÛÁÚËÝËÖËÐËØÍÇàÄÓÇÙÚËÚÕÔØßÛÓÄ
ÑÇÏÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇ¡ÖÕØËÃÓÏÇÙÑÎÔÂ
ÔÇÇÖËÏÑÕÔÃàËÏÑ¦ÚÏÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔ
ÓÏÇÝÏÙÚÕØÃÇÝÇÒÒ¦ÎÙÚÏÍÓÂÖÕß
ÚÕÙßÒÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÕÓ¦ÚÏËÃÔÇÏÖ¦ÔÚÇÚÕÖÇØÄÔÚÕÔÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕËÃÔÇÏÄÒÇÙÚÕÔËÔËÙÚ×ÚÇÒÒ¦
ÙÚÕÔÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÄËÔËÙÚ×ÚÇ
ßÖ¦ØÞËÏÑÇÏÎÙÆÔÚÓÎÙÎÚÕßÞØÄÔÕßÑÇÏÎËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÂÚÕßÏ»ÇßÚÄ
ÑÇÏÚÕÛÁÓÇÚÎÝËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÝÙÚÕ
:SV^+V^U®Ó¦ÝÖØÕÑ¦ÒËÙËÇØ-

–Πώς πήρες την απόφαση να παραμείνεις στην Αμερική; Ποιες
δυσκολίες συνάντησες;
¶½ØÛÇ ÙÚÎ §ÁÇ ±ÄØÑÎ ÍÏÇ
ÙÖÕßÊÁÝÑÇÏÑÇÑ¦ÚÇÉÁÓÇÚÇÍÏÇ
ÔÇÐËÌÆÍÜÒÃÍÕÇÖÄÚÎÔ ÆÖØÕ
¬ÎÒÇÚØËÆÜÚÎÔÖÇÚØÃÊÇÓÕßÇÒÒ¦
Î ÆÖØÕÝÖ¦ÙÞËÏÇÖÄÖÕÒÒ¦ÍÔÜÙÚ¦ÑÇÑ¦ËÖÕÒÒÕÆÝÚÕÓËÃÝÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÙÚÇÙÏÓÄÚÎÚÇÑÇÏÇÊØ¦ÔËÏÇ¿ÚÇÔÇÖÕÌÕÃÚÎÙÇÚÕ
ÇÖÄÚÕ:JOVVSVM=PZ\HS(Y[ZÚÎÝ
§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝÛË×ØÎÙÇÖÜÝÎÓÄÔÎ
ÓÕßËÖÏÒÕÍÂÙÚÎÔ ÆÖØÕÛÇÂÚÇÔ
ÔÇÇÙÞÕÒÎÛ×ÓËÚÇÚÎÒËÕÖÚÏÑ¦
ÊÏÇÌÎÓÏÙÚÏÑ¦ËÔÑØÃÔÜÄÙÕßÝ
ÇÙÞÕÒÕÆÔÚÇÏÓËÇßÚ¦ÇÒÒ¦ÂÛËÒÇÔÇÖØÕÙÖÇÛÂÙÜÍÏÇÑ¦ÚÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄ©ÏÊßÙÑÕÒÃËÝÙÚÎ§ÁÇ
±ÄØÑÎÂÚÇÔÖÕÒÒÁÝØ×ÚÕËÓÖÄÊÏÕÎ¦ÊËÏÇËØÍÇÙÃÇÝÓËÚ¦ÚÕÑÄÙÚÕÝàÜÂÝÓËÚ¦ÕÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÄÝ
ÓËÚÕÔÕÖÕÃÕÙÕßßÖÕÈ¦ÒÒËÚÇÏÎ
ÚÇÖËÏÔÕÌØÕÙÆÔÎÑÇÛÄÒÕßÑÇÑÄ
ÙÚÕÏÞËÃÕÍÏÇÁÔÇÔ¦ÔÛØÜÖÕ¡ÁÞØÏ
ÔÇÖÏÇÙÚËÃ®ÎËÚÇÏØÃÇÓÕßÁÑÇÔÇ
ÄÚÏÊÕßÒËÏ¦ÁÈØÏÙÑÇ½ÓÕßÔÈÕÎÛÄÝÈÕÎÛÕÆÓÇàËÆÕÔÚÇÝÑÇÒ×ÊÏÇ
ÑÇÏÇÙßØÓ¦ÚÕßÝ¡ËÚ¦ÁÍÏÔÇÈÕÎÛÄÝÕÖËØÇÚÁØÑÇÏÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÊÏËßÛßÔÚÂÝÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÝÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÖ¦ÔÚÇÙÑÎÔÕÛËÚ×ÔÚÇÝÚÏÝÊÏÑÁÝ
ÓÕßÏÙÚÕØÃËÝÓÁÞØÏÔÇÑÇÛÏËØÜÛ×
ÜÝÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝ½ÓÕßÔÚßÞËØÄÝÊÏÄÚÏËÃÞÇÑÇÒÕÆÝÑÇÛÎÍÎÚÁÝÑÇÒÕÆÝ
ÙßÔËØÍ¦ÚËÝÓÕßÖÇØÕßÙÏ¦ÙÚÎÑÇÔ
ËßÑÇÏØÃËÝØÍ¦ÙÚÎÑÇÜÝÕÖËØÇÚÁØ
ÚÕß4HY[PU:JVYZLZLÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÇÚÕÔ>VVK`(SSLUÙÚÕÖÒÇÚÄ
ÚÕß´ÓÇÛÇÖÕÒÒ¦ÍÏÇÚÎÊÕßÒËÏ¦
ÚÕßÙÑÎÔÕÛÁÚÎÚÇÕÖÕÃÇÊËÔÛÇÚÇ
Ó¦ÛÇÏÔÇÙÚÎÔ ÆÖØÕ¡ÕßÈÍÂÑË
ÙËÑÇÒÄÇßÚÂÎÖÕØËÃÇËÔÛËÜØ×
ÄÚÏÁÍÏÔÇÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝÇÖÒ×ÝÊÏÄÚÏ
ÖÂØÇÁÔÇÖÚßÞÃÕ

Ξεχωριστά οικονομικά κίνητρα στους Κύπριους παραγωγούς
–Παρακολουθείς τα κινηματογραφικά πράγματα στην Κύπρο, τι εικόνα έχεις, τι νομίζεις ότι λείπει;
¶ËÔÓÖÕØ×ÔÇÖÜÄÚÏÍÔÜØÃàÜ
ÄÒÎÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÄÖÜÝÕÏ
ÙßÔ¦ÊËÒÌÕÏÙÚÎÔ ÆÖØÕÕÏÕÖÕÃÕÏ
ÑßØÏÕÒËÑÚÏÑ¦ÚÕÖÇÒËÆÕßÔÚÕÛÁÓÇ
ÑÇÛÎÓËØÏÔ×ÝØÄÙÌÇÚÇÄÓÜÝÑ¦ÔÜÙßÞÔ¦ÍßØÃÙÓÇÚÇÙÚÎÔ ÆÖØÕ
ÙËÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÕÔÖÇØÇÍÜÍÄ
ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕ§ÏÑÎÌÄØÕß*HYL[[H
-PSTZÇØ¦ÊËÏÍÓÇÎÚÇÏÔÃÇÖËØÏÈÇÒÒÕÔÚÏÑÂÝËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÝÌÇÔÚÇÙÃÇÝ;OL/HY]LZ[LY.LULYH[PVU®ÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÓÖÕØËÃÔÇÚÎÔÖÇØÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÑÇÔËÃÝÙÚÎÔÏÙÚÕÙËÒÃÊÇÚÎÝ
ËÚÇÏØÃÇÝÓÕßJ`WYPHUMPSTZU`JVT
[OLOHY]LZ[LYNLULYH[PVU´ÞÜËÖÏÞÕØÎÍÎÛËÃÍÏÇÙßÍÍØÇÌÂÙËÔÇØÃÕßÓËÍ¦ÒÕßÓÂÑÕßÝÇÖÄÚÎßÓÈÕßÒËßÚÏÑÂÖÏÚØÕÖÂ ÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕß
 ÏÔÑÏËÆÞÕÓÇÏÔÇÌÚ¦ÙÕßÓËÑÇÏ
ÙÚÕÙÚ¦ÊÏÕÚÎÝÖÇØÇÍÜÍÂÝÖÃÙÎÝ

ÙÚÎØÃàÜÜÝÙßÓÖÇØÇÍÜÍÄÝÙËÇÔËØÞÄÓËÔÇÑßÖØÏÇÑ¦ÚÇÒÁÔÚÇÄÖÜÝÚÎÔ
ØÍßØ×§ÏÑÕÒ¦Õß0;VU`®ÖØÕÙËÞ×ÝÚÎÔ³ÔÔÇ¢ÜÚÏ¦ÊÕßÌÇÃÓÇÐÎ®ÖØÕÙËÞ×ÝÑÇÏÚÕÔ¡ÏÞ¦ÒÎ²ÇØÇÒ¦ÓÖÕßÝPU[LYUÓÕßËÊ×ÙÚÎ§ÁÇ
±ÄØÑÎ¡ÁÙÇÇÖÄÇßÚÁÝÚÏÝËÓÖËÏØÃËÝÈÒÁÖÜÄÚÏßÖ¦ØÞËÏÓÏÇÚ¦ÙÎÇÖÄ
ÖÕÒÒÕÆÝÚÇÒÇÔÚÕÆÞÕßÝÔËÇØÕÆÝÔÇ
ÙÚØÁÌÕÔÚÇÏÖØÕÝÄÒËÝÚÏÝÙÆÍÞØÕÔËÝÓÕØÌÁÝÚÎÝÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÂÝ
ÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝßÚÄÓËËÔÛÇØØÆÔËÏ
ÍÏÇÚÕÓÁÒÒÕÔÚÕßÞ×ØÕßßÙÚßÞ×Ý
ÄÓÜÝÕÑßÖØÏÇÑÄÝÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕÝ
ÛËÜØËÃÚÇÏ¦ÙÞËÚÕÝÑÇÏÇÔÄÎÚÕÝÇÖÄ
ÚÕËßØÆÚËØÕÑÕÏÔÄÖÏÑØÇÚËÃÓÏÇ
ÇÔÚÏÖÇØÇÍÜÍÏÑÂÐËÔÕÓÇÔÃÇ ÏÄÓÜÝ
ÈÒÁÖÕßÓËÑßÖØÏÇÑÁÝÚÇÏÔÃËÝÄÖÜÝÚÕ
:T\NNSPUN/LUKYP_®ÚÕß¡¦ØÏÕß
ÏÖËØÃÊÎÑÇÏÚÎÔÇÆÙÎ®ÚÎÝ¬×ÔÏÇÝ¡ÏÙÏÇÒÂÔÇÖØÕÈ¦ÒÒÕÔÚÇÏÑÇÏ
ÔÇÈØÇÈËÆÕÔÚÇÏÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÑ¦ÚÏ
ÖÕßÊËÃÞÔËÏÚÎÊßÔÇÓÏÑÂÚÕßÞ×ØÕß

Ο Μίνως Παπάς ÓÜÑKÉ³K¨ÑKÉË
_À;¦} Ã³i~Ñ³io¨ËÑ
Ý¦²©&¦n¦>¯-_Rx>Vo{Ñ³t-À
ÀU+x¿_¦²+x¿_¦uVÉ~iÚÉËÑ³iØÈÇÖoÈ³È{Ç.Ò¨³ÇÉ³

–Για την παραγωγή ταινιών στο
νησί, τι γνώμη έχεις;
¶ØÁÖËÏÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈÕßÓËÚÎÔ
ËÓÖÕØÏÑÂÇÐÃÇÓÏÇÝÚÇÏÔÃÇÝÙËÖÇØÇÍÜÍÂÑÇÏÊÏÇÔÕÓÂÑÇÏÖ×ÝÔÇ
ÖØÕÙËÒÑÆÙÕßÓËÐÁÔËÝÖÇØÇÍÜÍÁÝ
´ÔÇÝÐÁÔÕÝÖÇØÇÍÜÍÄÝÕÕÖÕÃÕÝ
ÊËÔÈØÃÙÑËÏÚÎÔÑÇÚ¦ÒÒÎÒÎßÖÕÊÕÓÂÙÚÎÔ ÆÖØÕÇÔÇÍÑ¦àËÚÇÏÔÇ
ÙÚÂÙËÏËÑÚÕßÓÎÊËÔÄÝÄÒËÝÚÏÝ¦ÓËÙËÝÇÔ¦ÍÑËÝÚÎÝÖÇØÇÍÜÍÂÝÚÕß
ÑÇÏÔÇÌÁØËÏÖØÕÙÜÖÏÑÄÑÏËÐÕÖÒÏÙÓÄÇÖÄÚÕËÐÜÚËØÏÑÄßÚÄÙÎÓÇÃÔËÏÖÜÝÁÔÇÓËÍ¦ÒÕÓÁØÕÝÚÕß
ÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÚÎÝÚÇÏÔÃÇÝÌËÆÍËÏÇÖÄÑßÖØÏÇÑÕÆÝÒÕÍÇØÏÇÙÓÕÆÝ
ÑÇÏÖ¦ËÏÙËÐÁÔÕßÝ´ÚÙÏÇßÐ¦ÔËÚÇÏ
ÑÇÏÕÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÝÚÎÝÚÇÏÔÃÇÝ
ÑÇÏÞ¦ÔËÚÇÏËÏÙÄÊÎÓÇÚÕÕÖÕÃÕËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÔÇÁÌÚÇÔËÙË ÆÖØÏÕ
ËÖÇÍÍËÒÓÇÚÃÇ¶ÊÆÕÓËÍ¦ÒÇÇØÔÎÚÏÑ¦ÇÔÛÁÒÕßÓËÔÇÍÃÔËÏÎ ÆÖØÕÝ
ÁÔÇÝÖØÕÕØÏÙÓÄÝÖÇØÇÍÜÍÂÝØÁ-

ÖËÏÔÇÊÃÔËÚÇÏÑÃÔÎÚØÕÙÚÕÔÐÁÔÕ
ÖÇØÇÍÜÍÄÍÏÇÚÎÔÖØÄÙÒÎÉÎÑßÖØÏÇÑ×ÔÙßÔËØÍËÃÜÔÙËÓËÍÇÒÆÚËØÕÈÇÛÓÄÇÖÄÄÚÏÁÞÕßÓËÊËÏÖØÄÙÌÇÚÇÇÖØÁÖËÏÔÇÌÚ¦ÙÕßÓËÙË
ÁÔÇÙÎÓËÃÕÄÖÕßÔÇÖØÕÙÌÁØÕÔÚÇÏ
ÙÚÕÔÎÙÃÓÇÝÄÒÇÄÙÇÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏ
ÍÏÇÔÇÍÃÔÕßÔÖÕÒÒÇÖÒÁÝÙÆÍÞØÕÔËÝÖÇØÇÍÜÍÁÝÚÇßÚÄÞØÕÔÇÑÇÏ
ÔÇÓÖÕØÁÙËÏÕ ÆÖØÏÕÝÖÇØÇÍÜÍÄÝ
ÔÇËÖÜÌËÒÎÛËÃÇÖÄÐÁÔËÝÖÇØÇÍÜÍÁÝËÔÊßÔÇÓ×ÔÕÔÚÇÝÁÚÙÏÑÇÏÚÎÔ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÏÇÔÇÌÚ¦ÙÕßÓËÓÁÞØÏ
ËÑËÃÖØÁÖËÏÔÇÊÕÛËÃßÖÕÊÕÓÂÚÆÖÕßÐËÞÜØÏÙÚ×ÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÑÏÔÂÚØÜÔÙÚÕßÝÔÚÄÖÏÕßÝÖÇØÇÍÜÍÕÆÝ
ÍÏÇÔÇÍÃÔËÏËÖÁÔÊßÙÎÙËËÐÕÖÒÏÙÓÄÑÇÏÓÄØÌÜÙÎ¶ÖØÕÝÚÕÖÇØÄÔ
ÁÔÇÓËÍ¦ÒÕØÃÙÑÕÍÏÇÚÕÔ ÆÖØÏÕ
ÖÇØÇÍÜÍÄÓÏÇÝÑÇÏÊËÔÍÃÔÕÔÚÇÏ
ÇØÑËÚÁÝÚÇÏÔÃËÝÖÕßÊÏÑÇÏÕÒÕÍÕÆÔ
ÚÁÚÕÏÇÁÐÕÊÇÔÊßÔÇÓ×ÔÕÔÚÇÝÚÕÔ
ÔÚÄÖÏÕÖÇØÇÍÜÍÄÑÇÏÚÏÝßÖÎØËÙÃËÝ

ÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÖØÕÙÌÁØËÏÛÇÊÕÆÓËÇÆÐÎÙÎÙÚÎÔÖØÕÙÁÒËßÙÎÐÁÔÜÔ
ÖÇØÇÍÜÍ×ÔÁÒÜÔÇÌÇÔÚ¦àÕÓÇÏ
ÙÚÕÆÔÚÏÕÑßÖØÏÇÑ¦ÚÇÕÖÕÃÇÔÇ
ËÐßÖÎØËÚÕÆÔÚÇÑÚÏÑ¦ÓËØÏÑÇÔÕÆÝ
ÑÇÏ¦ÒÒÕßÝÓËÍÇÒÕÖÇØÇÍÜÍÕÆÝÓË
ËÐÕÒÕÑÒÂØÕßÑßÖØÏÇÑ¦ÙßÔËØÍËÃÇ
ÑÇÏËÐÕÖÒÏÙÓÄÙËÖÇØÇÍÜÍÂÑÇÏ
ÓËÚÇÖÇØÇÍÜÍÂÖÃÙÎÝÖØÁÖËÏÔÇ
ÇßÐÎÛËÃÚÕÓÏÑØÕÙÑÕÖÏÑÄÑßÈËØÔÎÚÏÑÄÑÕÔÊÆÒÏÚÜÔÕÒÏÚÏÙÚÏÑ×Ô
±ÖÎØËÙÏ×ÔÍÏÇÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÑÇÏ
ÖØÕ×ÛÎÙÎÑßÖØÏÇÑ×ÔÖÇØÇÍÜÍ×Ô
×ÙÚËÔÇÌÚ¦ÙËÏÚÇËÖÃÖËÊÇ¦ÒÒÜÔ
ËßØÜÖÇáÑ×ÔÞÜØ×ÔÇÖËÒËßÛËØ×ÔÕÔÚÇÝÚÕßÝ ÆÖØÏÕßÝÊÎÓÏÕßØÍÕÆÝ
ÇÖÄÇÖÕÖÔÏÑÚÏÑ¦ÓÏÑØÕÆÝÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÝ²ÜØÃÝÔÇÊÕÛËÃßÖÕÙÚÂØÏÐÎÙÚÕßÝ ÆÖØÏÕßÝÖÇØÇÍÜÍÕÆÝ
ÛÇËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇÓÇÝÊÏÇÌËÆÍËÏÎ
ËßØÆÚËØÎÖÇØÇÍÜÍÂÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑ×ÔÚÇÏÔÏ×ÔÙÚÎÔ ÆÖØÕÑÇÏÓÇàÃ
ÑÇÏÚÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÑÁØÊÎ
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ΙΔΕΕΣ

Δεν ξέρω αν έχω γράψει
πιο συμπαθητικό ήρωα
Ο Χρ
ρήστος Χω
ωμενίδης μιλάει για τον δικό του «Μ
Μεεν
νέλαο»
Συνέντευξη στη ΜΑΡΩ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔ
ΔΟΥ

Είναι ÄÒÇ ÚÕßÝ ËÑËÃ! Õ ÕÃÑÕÝ ÚÜÔ
ÚØËÏÊ×ÔÕÏÒÁÕÔ
ÔÚÚËÝÚÜÔ¡ßÑÎÔ×Ô
ÕÏÊÕÒÕÖÒÕÑÃËÝÍÏÇÚÕÔÈÇÙÏÏÒ
ÒÏÑÄÛØÄÔÕÚÕÙÖ¦ÔÏÕÑÇÏÓÕÏØÇÃÕÑ¦
¦Ò
ÒÒ
Ò
ÒÕÝ
ÓÏÇÝÍßÔÇÃÑÇÝÎÚØÜÏÑ
ÑÂ
ÂËÑÙÚØÇÚËÃÇ
ÎÕÊßÔÎØÂËÖÏÙÚØÕÌÂÙÚÎÔÖÇÚØÃÊÇ ÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇÊËÔËÃÔÇÏËÑËÃ!
Î¥ØÇÃÇÒÁÔÎÍÃÔËÚÇÏÚÇÈËØÔÏ¦ØÏÙÙÇÕÑÕÑÑÏÔÕÓ¦Ò
ÒÒ
ÒÎ
Ò
ÎÝ¡ËÔÁÒÇÕÝ
ÇÖËÞÛ¦ÔËÚÇÏÚÎÔËÐÕßÙÃÇÕÍÁØÕÝ
ØÃÇÓÕÝÁÞËÏÙÚÕÖÇ
ÇÒ
Ò¦ÚÏÚÕßÁÔÇÔ
ÖÇØÇÊËÃÙÏÕÑÂÖÕÓËà×Ç
¬ÕÔÁÕÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÚÕß²ØÂÙÚÕß²ÜÓËÔÃÊÎÚÕËÔÊÁÑÇÚÄÚÕß
ÐÇÔÇÍØ¦ÌËÏÓËØËÇ
ÇÒ
ÒÏÙÚÏÑÄÆÌÕÝÓÃÇ
ÇÖÄÚÏÝÖÏÕÊÏ¦ÙÎÓËÝÇØÞÇÃËÝÏÙÚÕØÃËÝÓËÚÇÌÁØÕÔÚÇÝÚÕÑÁÔÚØÕÈ¦ØÕßÝ
ÚÎÝÇÌÂÍÎÙÎÝÙËÁÔÇÖØÄÙÜÖÕ×Ý
Ú×ØÇÖÇØÇÍ
ÍÔ
ÔÜØÏÙÓÁÔÕ©ÈÇÙÏÒÏ¦Ý
ÚÎÝ®ËÑÊÇÚ¦ÑÎÝÕ¡ËÔÁÒÇÕÝ
ÊÎÒÇÊÂÍËÔÔÏÁÚÇÏÙÚÕÓßÑÎÔÇáÑÄ
ÇÔ¦ÑÚÕØÕÑßÈËØÔ¦ÙÚÎÖ¦ØÚÎ
ÐÁØËÏÚÎÔÒÏ¦ÊÇ®ÑÇÏÚÎÔ©ÊÆÙÙËÏÇ®ÇÖÁÐÜÇ
ÇÒ
ÒÒ
Ò
Ò¦ËÖÏÒÁÍËÏÔÇÓÇÝ
ÚÇÊÏÎÍÎÛËÃÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦
ÏÇÌÕØËÚÏÑÄÝÇÖÄÚÇÕÏÑËÃÇÂÚÇÔ
ÑÇÏÕÚØÄÖÕÝÖÕßÙßÔ¦Ô
ÔÚÚÎÙÇ®ÇßÚÄ
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ÍÍ
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ÚÕßÄÍÜÚÜÔÁÑÚÇÑÚÜÔÙßÔÛÎ
ÎÑ
Ñ×Ô
ÄÒÇÙßÔÁÈÎÙÇÔÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÎÔÕÛÄÔÎÚÕßßÖÕÒÕÍ
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Ò
ÒÒ
Ò
Ò¦ÍÏÇÚÃV¡ËÔÁ-
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ÑÌ³{ØÉ~ÙÌÉ{Ø(Ñ³Ò~i
ÒÇÕÝÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂÝÚÎÝÏÙÚÕØÃÇÝ
ÑÆØÏË²ÜÓËÔÃÊÎ"

Το ερώτημα

¡ËØÏÑÁÝÌÕØÁÝÕÏÏÊÁËÝÙËËÖÏÙÑÁÖÚÕÔÚÇÏÞÜØÃÝÔÇÚÏÝÑÇÒÁÙËÏÝ®
ÇÖÇÔÚ¦ËÁÔÇÚØÇÖÁàÏÚÕÈØ¦Êß
ÚÜÔÍËÔËÛÒÃÜÔÓÕß¶ÆÍÕßÙÚÕÝÚÕß
¶ÇÔÇØÜÚÂÛÎÑÇ!¸ ÇÏÖÕÆÚÕ
ÐÁØÕßÓËÄÚÏÕ¡ËÔÁÒÇÕÝÙÚËÔVÞÜØÂÛÎÑËÄÚÇÔÁÌßÍËÎÒÁÔÎ"¹ÖÄ
ÇßÚÄÚÕËØ×ÚÎÓÇÁÖÏÇÙÇÚÕÔÓÃÚÕ
ÍÏÇÔÇÌÚÏ¦ÐÜÚÕÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇËÈÇÃÜÝÙÚÎÔÖÕØËÃÇÓËÒÁÚÎÙÇÖ¦
¦Ò
ÒÏÚÇ
ÕÓÎØÏÑ¦ÁÖÎÑÇÏÚÎÙÞËÚÏÑÂÈÏÈÒÏÕÍØÇÌÃÇÊÏÇÖÏÙÚ×ÔÕÔÚÇÝÄÚÏÑÇÔËÃÝ
ÄÒÕßÝÇßÚÕÆÝÚÕßÝÇÏ×ÔËÝÊËÔÁÞËÏ
ÓÏÒÂÙËÏÓËÚÕÙÚÄÓÇÚÕß¡ËÔÁÒÇÕßÊÏÑÂÓÕßËÔÚÆÖÜÙÎÓËÚ¦ÚÇ
ÊÏÇÈ¦ÙÓÇÚÇÂÚÇÔÖÜÝÕ¡ËÔÁÒÇÕÝ

ÖÇØÕßÙÏÇàÄÚÇÔËÃÚËÜÝÛÆÓÇËÃÚËÜÝ
ÇÔÄÎÚÕÝ ÇÔËÃÝÊËÔÓÖÂÑËÙÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÔÇÊËÏÚÕÔÑÄÙÓÕÓËÚÇÊÏÑ¦
ÚÕßÓ¦ÚÏÇ¢ßÙÏÑ¦ßÖ¦ØÞÕßÔÖÇØ¦
ÖÕÒ
ÒÒ
ÒÁÝËÑÊÕÞÁÝÚÎÝàÜÂÝÚÕßÖÁÒËÐÇÇßÚÂÙÚÎÔÕÖÕÃÇÚÇÊÆÕÇÊÁÒÌÏÇÍÃÔÕÔÚÇÏÁÑÖÚÜÚÕÏÖØÃÍÑÏÖËÝ
ÑÇÏÇÔÇÍÑ¦àÕÔÚÇÏÔÇÑÇÚÇÑÚÂÙÕßÔ
ÚÕßÝÛØÄÔÕßÝÚÕßÝ¡ËËÔÁÖ
ÖÔ
ÔËßÙËÎ
ÇÔÚÃÛËÙÎÓËÚÇÐÆÖØÜÚÄÚÕÑÕßÍÇÓÁÓÔÕÔÇÑÇÏÊËßÚËØÄÚÕÑÕß¡ËÔÁÒÇÕß!©ÖØ×ÚÕÝßÖ¦ØÞËÏÓÄÔÕÔËÌÄÙÕÔ
ÑÇÚÇÌÁØËÏÔÇÖ¦ØËÏÖÃÙÜÚÕÔÛØÄÔÕ
©ÊËÆÚËØÕÝËÃÔÇÏÇÖËÒËßÛËØÜÓÁÔÕÝ
ÇÖÄÄÒÇÇßÚ¦®

– Συνεπώς θελήσατε να αποκαταστήσετε τη φήμη του;
¶±Ö¦ØÞËÏÓÏÇ¦ÖÕÉÎÖÕßÁÞËÏÊÏÇÚßÖ×ÙËÏÑÇÏÕÏÕßÈ¦
¦Ò
Ò²ÇØ¦ØÏÙÚÕ
ÈÏÈÒÃÕÚÕß:HWPLUZ¡ÏÇÙÆÔÚÕÓÎ
ÏÙÚÕØÃÇÚÕßÇÔÛØ×ÖÕß®±ÖÕÙÚÎØÃàËÏÄÚÏÎÖÏÕËßÚßÞÏÙÓÁÔÎÖËØÃÕÊÕÝÙÚÎÔËÐÁÒÏÐÎÚÎÝÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÝÂÚÇÔÕÏÞÏÒÏËÚÃËÝÖÕßàÕÆÙÇÓË
ÜÝÚØÕÌÕÙßÒ
ÒÒ
ÒÁÑÚËÝ¡ÎÊËÔÄÝËÞÄÓËÔÕÏÑÇÏÓÎÊÁÔÁÞÕÔÚËÝßÚÄÝÕ
ÞÇØÇÑÚÂØÇÝÙÚÏÝÓÁØËÝÓÇÝËÃÔÇÏÕ
ÓÖÕÁÓ ÇÏÙÚÕÈÏÈÒÃÕÁÞÜÌÚÏ¦ÐËÏ
ÓÏÇÔÁÇÒÁÐÎ!ÖËØÏÖËÚËÏ¦Ý®ÚÕÆÚÕ
ÔÕÙÚÇ
ÇÒ
ÒÍËÃÕ¡ËÔÁÒÇÕÝÊÏÇØÑ×ÝÚÕÔ
ÇÔÕÏÞÚÄÊØÄÓÕÖÕßÊËÔÞØËÏ¦àËÚÇÏ
ÔÇÙÚÇÓÇÚÂÙËÏÖÕßÛËÔ¦ÙÜÝÔÇ
ËÃÔÇÏÈÇÛÏ¦ÓÁÙÇÚÕßÓÁÙÇÓÇÝØÏàÜÓÁÔÎÎÇÔ¦ÓÔÎÙÎÚÎÝÚØÕÌÕÙßÒÒËÑÚÏÑÂÝÖËØÏÄÊÕßÓÏÇÇÔ¦ÓÔÎÙÎ
ÖÕßÔÕÙÚÇÒÍÕÆÓËÖ¦ÔÚÇ

– Υπάρχουν στοιχεία ότι ήταν «περιπετειάς»;
¶©ÞÏÇßÚÄÂÚÇÔÊÏÑÄÓÕß

«Και πού το ξέρουμε Ì³{ÉÓÜÑØ³ÉT¨ÊÚi~ÉÌ³ÑÓ×ÈoÉi ÜÓi«åÌÑÈ³Ì³É¨³iÐÑÓ{ÑÑ³ÐË³
o{ÑÑ×³{ÒÂ³ÐÈÚ{³Ì¨iÐÑuVÜÓÉ{¨Ê³ØÐÉËÙiØ
– Αρα, «ξαναγεννήσατε» τον Μενέλαο;
¶§ÇÏËÍ×ÚÕßÁÊÜÙÇÉßÞÂÑÇÏ
ÕÓÏÒÃÇ©ÖÜÝÑÇÏÙÚÎÔÒÁÔÎÖÕß
ÙÚÕÈÏÈÒÃÕÇÖÁÞËÏÇØÑËÚ¦ÇÖÄÚÏÝ
ÊÏÎÍÂÙËÏÝ!ËÃÔÇÏÖÏÕÍÂÏÔÎÇÖÄÚÎÔ
ÇØÞÇÃÇÇÔÑÇÏÚÕÃÊÏÕËÑÛÇÓÈÜÚÏÑÂ
Ò

ÒÒ
Ò
Ò¦ÙËËÓÁÔÇÎÕÓÕØÌÏ¦ÚÂÝÖØÕÐËÔËÃ¦
¦Þ
ÞÛÕÝÍÏ»ÇßÚÄÑÇÏÙËÓÃÇÇÖÄ
ÚÏÝÖØ×ÚËÝÙÑÎÔÁÝÄÖÕßËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇÇÖÇ
ÇÒ
ÒÒ
Ò
ÒÇÍËÃÇÖÄÚÕ
Ñ¦Ò
ÒÒ
ÒÕÝÚÎÝÄÖÜÝÑÇÏÇÖÄÚÎÔÏÊÏÄÚÎÚÇÚÎÝÈÇÙÏÒÕÖÕÆÒÇÝËÈÇÃÜÝ
ßÖ¦ØÞÕßÔËÙÜÚËØÏÑÁÝÙßÍÑØÕÆÙËÏÝ
ØÕÙÖÇÛ×ÄÙÕËÐËÒÃÙÙÕÓÇÏÜÝÙßÍÍØÇÌÁÇÝÔÇÊÃÔÜÙÚÕßÝÂØÜÁÝÓÕß
ÚÏÝÍÄÔÏÓËÝÇÔÛØ×ÖÏÔËÝÇÔ
ÔÚÚÏÌ¦ÙËÏÝ

– Υπάρχει κι εδώ, όπως και σε προηγούμενα βιβλία σας, μια διά-θεση
απομυθοποίησης μιας κυρίαρχης
αφήγησης;
¶ËÔËÃÔÇÏÇÑØÏÈ×ÝÇßÚÄÊËÔËÃÔÇÏÓÏÇÑ¦ÖÜÝËÌÎÈÏÑÂËÖÏÛßÓÃÇÔÇ
ÈÍ¦
¦Ò
ÒÜÚÎÍÒ×ÙÙÇÙÚÇÖ¦Ô
ÔÚÚÇÖÒ×Ý
ÁÚÙÏÄÖÜÝÊÏ¦ÈÇàÇÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÊËÔ
ÓÖÕØÕÆÙËÔÇÍÃÔËÏÊÏÑÂÓÕß©ÚØÄ-

ÖÕÝÓÕßÍÏÇÔÇÇÔ
ÔÚÚÏÒÎÌÛ×ÑÇÏÔÇÙßÓÖ¦ÙÞÜÓËÚÕÔ©ÃÑÕÚÜÔÚØËÏÊ×Ô
ËÃÔÇÏÔÇÑ¦ÔÜÇßÚÁÝÚÏÝÖÁÚØÏÔËÝ®
ÇØÞËÚßÖÏÑÁÝÓÕØÌÁÝÇÔÛØ×ÖÕßÝ©
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ÒÒ
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ÓÕßËÃÔÇÏÇÖÕÓßÛÕÖÕÏÎÚÏÑÄÝÇÒ
ÒÒ
Ò¦
ÊËÔÑÇÚËÊÇÌÃàËÏÚÇÖ¦ÔÚÇËÔËÃÔÇÏ
ÓÎÊËÔÏÙÚÂÝÖÒ×ÝØÃÞÔËÏÌÜÝÙË
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÖÚßÞÁÝÚÎÝÏÙÚÕØÃÇÝ
ÚÕß
Ò
ÒÒ
Ò
ÒÜÙÚËÇÏÙÛ¦ÔÕÓÇÏÇÖÕÒÆÚÜÝÙßÍÞØÄÔÕßÝÓÕßÄÒÕßÝÚÕßÝÞÇØÇÑÚÂØËÝ¬ÎÔ ÒßÚÇÏÓÔÂÙÚØÇÚÎÔ
ÐÁØÜÚÎÔÒÁÔÎÚÕÔÍÇÓÁÓÔÕÔÇ
ÖÕßËÃÔÇÏÁÔÇÑÕÏÔÄËÖÇÔÇÒÇÓÈÇÔÄÓËÔÕÖØÄÙÜÖÕÚÎÝÇÔÎÊÕÔÏÑÂÝ
ËÐÕßÙÃÇÝÕÖÕÃÇÍÏÇÔÇÓÖÕØÁÙËÏ
ÔÇËÖÏÈÒÎÛËÃÖØÁÖËÏÔÇÇÖÇÒ
ÒÒ
ÒÇÍËÃ
ÂÔÇÇÖÕÔËÑØÜÛËÃÇÖÄÚÎÞÇØ¦ÚÎÝ
àÜÂÝÑÄÓÎÑÏÇÔÓÕßÒÁÍÇÚËÒÕÏÖÄÔÄÚÏÕÏÂØÜÁÝÓÕßËÃÔÇÏÚÕßÕÆ
ÇÏ×ÔÇÓÁÙÇÙËÖÒÇÃÙÏÕÕÓÎØÏÑÄÊËÔ
ÛÇÚÕÛËÜØÕÆÙÇÇÖÕÚßÞÃÇÇØ»ÄÒÇ
ÇßÚ¦ÖÏÙÚËÆÜÄÚÏËÏÊÏÑ¦ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÎÇÖÄÙÚÇÙÂÓÇÝÇÖÄÇßÚÕÆÝ

ÚÕßÝÓÆÛÕßÝÑÇÏÚÕßÝÚÄÖÕßÝÖÕß
ÚÕßÝÍÁÔÔÎÙÇÔËÃÔÇÏÖÕÒÆÓÏÑØÄÚËØÎÇÖÄÄÙÕÔÕÓÃàÕßÓË

– «Φέρνετε» λοιπόν τον Μενέλαο
στο παρόν, του στερείτε κάποια
από τα χαρακτηριστικά του όπως
τη βασιλική
ή μεγα
αλ
λοπρέπεια, αλ
λλ
λά
του δίνετε τα εφόδια για να ζήσει
μαζί μας ως σύγχρονος.
¶©¡ËÔÁÒÇÕÝÚÕßÈÏÈÒÃÕßÓËÚ¦
ÚÎÔÒÁÔÎÑÇÏÚÎÔÑÄØÎÚÕßØÓÏÄÔÎ
Ô
ÎÇÍÇÖ¦ÚÎÔÏÇÚØÏÑÂÃÔÇÏÍÏÇÚØÄÝ
ÑÇÏÇßÚÂÎÏÊÏÄÚÎÚÇÚÕÔÌÜÚÃàËÏ©
¦ÔÛØÜÖÕÝÖÕßËÃÔÇÏÖÇÛÏÇÙÓÁÔÕÝ
ÓËÚÎÔÏÇÚØÏÑÂÑÇÏÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇ
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÄÚÏÎËÐÕßÙÃÇËÃÔÇÏÖËÖËØÇÙÓÁÔÎÑÇÏ¦ÔËßÖØÇÍÓÇÚÏÑÂÝÙÎÓÇÙÃÇÝ©ÚÇÔÂÓÕßÔÔÁÕÝÙßÍÍØÇÌÁÇÝ
ÓËËÔÊÏÁÌËØÇÔÕÏËÔÚßÖÜÙÏÇÑÕÃÞÇØÇÑÚÂØËÝ¬×ØÇÚÕÖÕÛÁÚÎÙÇÙÚÕ
ÑÁÔÚØÕÚÕßÑ¦ÊØÕßÁÔÇÔ¦ÔÛØÜÖÕ
ÞÜØÃÝÚÁÚÕÏÇÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÇÒ
ÒÒ
Ò¦
ÓËÚØßÌËØÄÚÎÚÇÑÇÏÑÇ
ÇÒ
ÒÕÙÆÔ
ÔÎ
ÎÔÇÔ
ÙßÓÖÇÛÎÚÏÑÄÂØÜÇËËÔ
ÔÐÁØÜÇÔÁÞÜ
ÍØ¦ÉËÏÖÕÚÁÖÏÕÙßÓÖÇÛÎÚÏÑÄÂØÜÇ
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)HUN;OLVY`®ËØÓÎÔËÆËÏËÊ×ÁÔÇÔ
ÇßÚÇØÞÏÑÄÇÒÒ¦ÑÇÏÏÊÏÕÌßÂÞÕÒÏÍÕßÔÚÏÇÔÄÇÚàÁÔÚÎÚÕßÕÖÕÃÕßÚÇ
ÖÒÕÑ¦ÓÏÇÌÚ¦ÔÕßÔÓÁÞØÏÚÎÔÏÚÇÒÏÑÂÓÇÌÃÇ

MOVIES BEST

21.00 >²Rv
05.35
07.05
08.30

10.00
11.40
14.05
16.20

17.50
19.20
21.00
22.45

00.30

02.05

8x©vx¤ÝXx¤
¦²v_¦_>¦
-_²x_©
ÝÀ>Ã©_¿_¦
&¦|_R²º_}
/v_+R}
>+_x>_ ©>>
/v_+_>7&U
/v_8>X>º¦>²-²¦Ã
8x©vx¤ÝXx¤
Ý!¦Xx>¦Ã>
>²Rv
_-__º¦
/v_-À_¦
-_²x_©
ÝÀ>Ã©_¿_¦
>+_x>_ ©>>

GREEK CINEMA

0U¸l¬l¸®

!nnÃB/v_R}¦>Rv_©
->H¦x>
Ýn_©¦x_X©
_xXx
xx_©
<xnÝX-v>¦}
²Ã
>Ã>/v___
_xXx
¦©_>X
+>HHxX©V
&ºÃÃ&R}_²
!nnÃB/v_R}¦>Rv_©
/v_!À
&_©
x²²_¦¦R_
xnxº©x

20.25 ({Ø1ÑÒiØ
06.00
07.50
09.15
11.00
12.30
14.00
15.30
16.55

18.50
20.25
22.00
23.40

åÉ³ÌØ³~ÜÑKÐÓ
$~Üi¨ÌØÒÙ¨ÑØ
Û{ØÙ{ÉÈÚÈ³ÊØ
$ÉÜÓ³iØ³iÒÐÉ
Ù¨Òi
ÑÐÓiÉÈ³ÈTËÑ
0ÑÜ{ÌÉ~ÉË~Ñ{¨Ì
0³ÈTÉ¨ÌÑ³ÉÜÌ{
åÙÓÜ×{ÑÐÈV
ÑÜÊ³ÉØVÈÜ{Ò
$³É³¨ÑÓ¨Ñ³Ø
({Ø1ÑÒiØ
É¨{~Ë³¨³{ÐÖ
~¨Ö
Ë{×Ö³Ñ~Ñ{~Ñ¨Ò³É

Κυριακή 17 Μαΐου 2020

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

l

11

ΙΣΤΟΡΙΑ

οφονήθησαν
Εδολο
την πρωΐα
αν οι δύο
Κύπριοι πα
ατριώ
ώται
Ο επαρχιακός Τύπ
ύ ος της Ελλάδας
άδας συγκλ
λο
ονισμένος
κάλ
λυψε εκτενώς την εκτέλεση Καρα
α ολή και Δημητρ
ρίου
Το
ου ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥ
ΥΡΟ
ΟΥΠΑΚΗ
Υ

Στις 10 ¡ÇãÕß ÙÚÏÝ!ÚÇÐÎÓËØ×ÓÇÚÇÕÏ¡ÏÞÇ
ÇÒ
Ò¦ÑÎÝ ÇØÇÕÒÂÝ
ÑÇÏÔÊØÁÇÝÎÓÎÚØÃÕßÕÊÎÍÂÛÎÑÇÔÙÚÎÔÇÍÞÄÔÎÇÖÄÚÕßÝØËÚÇÔÕÆÝÑÇÚÇÊÏÑÇÙÓÁÔÕÏÙËÛ¦ÔÇÚÕ
ÁÞÕÔÚÇÝÈØËÛËÃÁÔÕÞÕÏÕ ÇØÇÕÒÂÝ
ÍÏÇÚÎÊÕÒÕÌÕÔÃÇÚÕßÇÙÚßÔÕÓÏÑÕÆ
ØÄÊÕÚÕßÕßÒ
ÒÒ
ÒÂÙËÙßÍÑÁÔÚØÜÙÎ
ÚÕß ÙÚÏÝßÍÕÆÙÚÕß 
ÑÇÏ Õ ÎÓÎÚØÃÕß ÍÏÇ ÚÎ ÊÕÒÕÌÕÔÃÇÚÕßÖØ¦ÑÚÕØÇÚÎÝ0U[LSSPNLUJL
:LY]
]PPJLÃÔÚÔËá¬ÁÏÒÕØÙÚÏÝ§ÕËÓÈØÃÕß ÙÚÎÔÓÓÄÞÜÙÚÕ©Ï
ÊÆÕ¦ÔÊØËÝËÃÔÇÏÕÏÖØ×ÚÕÏ ÆÖØÏÕÏ
ÇÍÜÔÏÙÚÁÝÚÎÝ© ÖÕßÑÇÚÇÊÏÑ¦ÙÛÎÑÇÔÙËÛ¦ÔÇÚÕÑÇÏËÑÚËÒÁÙÚÎÑÇÔ ÖØÕÑÇÒ×ÔÚÇÝ ÖÇÔËÒ
ÒÒ
ÒÂÔÏÇÙßÍÑÃÔÎÙÎÑÇÏÇÖÕÚØÕÖÏÇÙÓÄ
ÍÏÇÚÎÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÚÜÔÖÕÒÏÚÏÙÓÁÔÜÔ®³Í
ÍÍ
ÍÒÜÔ ©Ò
ÒÒ
ÒÎ
Ò
ÎÔÏÙÓÄÝ Õ
ÇÖÒÄÝÖÕÒ ÚÎÝ ÇÖ ¦ÑØÕßË Ý¦ÑØÕÔ
ÚÎÝßÌÎÒÃÕßÙßÍÑ
ÑÒ
ÒÕÔÃÙÚÎÑËÇÖÄ
ÚÎÛßÙÃÇÚÜÔÊÆÕÔÁÜÔ ÕÏÕÖÕÃÕÏ
ÜÝÏÊÇÔÏÑÄÚÕßÝËÃÞÇÔÚÎÔËÒËßÛËØÃÇ ¡ÁÙÇÙÚÕÑÒÃÓÇÚÜÔÎÓËØ×Ô 
ÒÕÏÖÄÔ Õ¬ÆÖÕÝÚÎÝËÖÕÞÂÝ ÚÄÙÕ
ÚÕßÇÛÎÔÇáÑÕÆ ÑÁÔÚØÕß ÄÙÕ ÑÇÏ
ÚÜÔËÖÇØÞÏÇÑ×ÔÖÄÒËÜÔ ÊÎÓÕÙÏËÆÕßÔ ÄÒËÝ ÚÏÝ ÖÒÎØÕÌÕØÃËÝ ÖÕß
ÌÚ¦ÔÕßÔÑÕÔÚ¦ÚÕßÝ ÓÁÙÜÚÎÒËÍØÇÌÎÓ¦ÚÜÔÇÖÄÚÎÔÛÂÔÇÑÇÏ
ÚÎËßÑÜÙÃÇ ÇÒ
ÒÒ
Ò¦ÖÁØÇÔÇßÚ×Ô
ÕÏËÌÎÓËØÃÊËÝ ÊÏ¦ÚÜÔÊÏËßÛßÔÚ×Ô
ÚÕßÝÑÇÏÚÜÔÇØÞÏÙßÔÚÇÑÚ×ÔÚÕßÝ
ÖÇÃØÔÕßÔÛÁÙÎ ÓË¦ØÛØÇÑÇÏ¦Ò
ÒÒ
ÒÇ
ÙÆÔ
ÔÚÚÕÓÇÑË ÓËÔÇÖÇØËÓÈ¦ÙË Ý ¬ÎÔ
ÖØÕÎÍÕßÓÁÔÎÎÓÁØÇÚÎÝËÑÚÁÒËÙÎÝ
 ¡ÇãÕß ÙËÄÒËÝÚÏÝÖÄÒËÏÝ
ÚÎÝÒ
ÒÒ
Ò¦ÊÇÝÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑÇÔ
ÖÇ
ÇÒ
ÒÒ
Ò
ÒÇáÑÁÝÙßÍÑËÔÚØ×ÙËÏÝ 

Ο επαρχιακός Τύπος
²ÇØÇÑÚÎØ ÙÚ Ñ¦ÖÇØÇÊË ÍÓÇÚÇ
ËÃÔÇÏÕÏÎÓËØÂÙÏËÝËÌÎÓËØÃÊËÝÚÕß
ØÇÑ
ÑÒ
ÒË Õß ØÂÚÎÝÑÇ ÚÎÝ¦ÚØÇÝ 
ÕÏ ÕÖÕÃËÝ ÁÙÖËßÙÇÔ ÂÊÎ ÇÖÄ ÚÇ
ÌÆÒÒÇÚÎÝÎÝ¡Ç ÕßÔÇÇÔÇÍÍË ÒÕßÔÚÎÔËÑÚÁÒËÙÎÚÜÔ ÇØÇÕÒÂ
ÑÇ ÎÓÎÚØ Õß ÑÇ ÌßÙ Ñ¦ÔÇÙÚÎÒÏÚËÆÙÕßÔÓËÚÇÑÆØÏÇ¦ØÛØÇÚÕßÝ
ÚÎÔÖØ¦ÐÎÚÜÔØËÚÇÔ×ÔÇÖÕÏÑÏÕÑØÇÚ×Ô ´ÞË ËÔÊ ÇÌÁØÕÔÔÇÖÇØÇÚÎØÂÙÕßÓË ÄÚÏ ÇÖÄ ÚÇ ÊÎÓÕÙÏËßÓÁÔÇÑËÃÓËÔÇÊÃÔËÚÇÏÖÕÒÆÓËÍ¦ÒÎ
ÙÎÓÇÙÃÇÙÚÕÇÖÕÒÃÚÏÙÚÕÚÎÝËÑÚÁÒËÙÎÝ ÚÜÔ ÊÆÕ ÇÔÊØ×Ô  ÕÏ ÕÖÕÃÕÏ ÚÕ ÓÄÔÕ ÖÕß ÂÛËÒÇÔ ÂÚÇÔ ÚÎÔ
ËÒËßÛËØ ÇÚÎÝÖÇÚØ ÊÇÝÚÕßÝ ¢ßÙ Ñ¦ Õ¬ÆÖÕÝÚÎÝËÖÕÞÂÝ ÇÔÇÒÄÍÜÝ
ÖÕ ÇÝÑÕÓÓÇÚ ÑÂÝÇÖÄÞØÜÙÎÝÂÚÇÔ
Á Ê Ï Ô Ë  Ë Ò Ç Ì Ø ß Ô Ú Ï Ñ ¦  Â  Ù Ú Î Ò Ã Ú Ë ß Ë
ÚÎÙÚ¦ÙÎÚÎÝÚÄÚËËÒ
ÒÒ
ÒÎÔÏÑÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÚÕß ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕß ÇØÇÓÇÔÒÂÚÎÔÚÁÚÇØÚÎB   
ÁÜÝ   D ÓËßÖÕßØÍÄÐÜÚËØÏÑ×ÔÚÕÔÖßØÃÊÜÔÇËÕÚÄÑÎ Õ
ÕÖÕÃÕÝÕÊÎÍÂÛÎÑËÙËÖÇØÇÃÚÎÙÎ
ÙÚÏÝ¡ÇãÕß 

Ο Τύπος του Ηρακλείου

¡ËÖÎÞßÇÃÕßÝÚÃÚÒÕßÝÕÏËÌÎÓËØÃÊËÝÚÕßØÇÑÒËÃÕß ØÂÚÎÝÇÔÇÍÍÁÒ
ÒÒ
ÒÕßÔÚÎÔËÑÚÁÒËÙÎÚÜÔ¡ ÞÇ
ÇÒ
Ò¦ÑÎ ÇØÇÕÒÂÑÇ ÔÊØÁÇÎÓÎÚØ Õß
ÚÇ ÐÎÓËØ×ÓÇÚÇ ÚÎÝ ÎÝ ¡ÇãÕß
  ÙÚÏÝ ËÔÚØÏÑÁÝ¢ßÒÇÑÁÝËßÑÜÙÃÇÝÑÇÏÙßÔËÞÃàÕßÔÚÏÝÊÎÓÕÙÏËÆÙËÏÝÓËÄÒËÝÚÏÝÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝ
ÙÚÏÝ  ¡ÇãÕß  Ë ÄÒËÝ ÚÏÝ ËÑÊÄÙËÏÝÚÕßÊÏÎÓÁØÕßÑÇÏÌßÙÏÑ¦ÑÇÏ
ÙËËÑËÃÔËÝÚÜÔËÖÄÓËÔÜÔÎÓËØ×Ô
ÍÃÔËÚÇÏËÔÖÕÒÒÕÃÝ ÒÄÍÕÝ ÍÏÇ ÚÎÔ
ÇÖ¦ÔÛØÜÖÎÇÖÄÌÇÙÎÚÜÔØËÚÇÔ×ÔÔÇÖØÕÞÜØÂÙÕßÔÙÚÎÔËÑÚÁÒËÙÎÚÜÔÊÆÕÔÁÜÔ ©ÏÇØÛØÕÍØ¦ÌÕÏ
ÚÜÔËÌÎÓËØ ÊÜÔÑÇ Õ ÇÔÇÍÔ×ÙÚËÝ
ÙÚÇ¦ØÛØÇÑÇÏÚÏÝËÖÏÙÚÕÒÁÝÚÕßÝ
ÚÕÔÃàÕßÔÚÎÔÁÔ
ÔÔ
ÔÕÏÇÚÎÝËÒËßÛËØÃÇÝ ÖÇØÇÒ
ÒÒ
ÒÎÒÃàÕßÔÚÕÔÇÍ×ÔÇÚÜÔ
ßÖØ ÜÔÍ ÇÚÎÔËÒËßÛËØ ÇÓËÚÕßÝ
ÇÍ×ÔËÝÚÕßÑØÎÚÏÑÕÆÒÇÕÆÍÏÇÚÎ
ÊÏÑÂÚÕßËÒËßÛËØÃÇÑÇÏÙÚÎÒÏÚËÆÕßÔÚÎÙÚ¦ÙÎÚÜÔ³Í
ÍÍ
ÍÒÜÔÙÚÎ ÆÖØÕ ÍÜÔÏÙÚÁÝÚÎÝÛÔÏÑÂÝÔÚÃ-

Στη συγκέντρωση ³iØåÚÊÑØmÒÚ¨{ÓTÑÑ³iÇÊ³ÈØÑÌ³{ØÈo~¨ÖÉ{ØÑ³ÈÐ{~~Ñ{Ù{ÑÙiÜ³

ÙÚÇÙÎÝÕÏÕÖÕÃÕÏÖÕÒÁÓÎÙÇÔÙÚÕ
ÖÒ¦ÏÚÜÔ³Í
ÍÍ
ÍÒÜÔÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇ
ÚÕßqÇÍÑÕÙÓÃÕßÕÒÁÓÕßÙÚÎÔ
ØÂÚÎÙÚÎÔÃÍßÖÚÕÑÇÏÇ
ÇÒ
ÒÒ
Ò
ÒÕÆËÖÏÙÚØÁÌÕßÔÚÇÊÏÖÒ×ÓÇÚ¦ÚÕßÝÑÇÏ
ÚÇÓËÚ¦Ò
ÒÒ
ÒÏÇÖÕßÚÕßÝÁÞÕßÔÇÖÕÔËÓÎÛËÃÙËÁÔÊËÏÐÎÊÏÇÓÇØÚßØÃÇÝ
©ÏÖØÜÚÕÙÁÒÏÊÕÏÚÃÚÒÕÏËÃÔÇÏËÔÊËÏÑÚÏÑÕÃÚÎÝÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÝÖÕßËÖÏÑØÇÚÕÆÙËËÑËÃÔËÝÚÏÝÎÓÁØËÝ!
• «Α
Αγανάκτησις ÑÇÏ ÓÃÙÕÝ ÙßÔÁÞËÏ
ÚÕÇÔËÒ
ÒÒ
ÒÂÔÏÕÔÊÏ¦ÚÎÔÊÕÒÕÌÕÔÃÇÔ ÚÜÔ ÊÆÕ ÔËÇØ×Ô ßÖØÃÜÔ
ÖÇÚØÏÜÚ×Ô®ÍØ¦ÌËÏÎËÌÎÓËØÃÊÇ ÇÚØÃÝ® ÙÚÕ ÖØÜÚÕÙÁÒÏÊÄ
ÚÎÝ¬ÎÔËÖÕÓÁÔÎÙÚÏÝ¡ÇãÕß
 ÚÕÑÆØÏÕ¦ØÛØÕÚÎÝËÌÎÓËØÃÊÇÝÚÏÚÒÕÌÕØËÃÚÇÏ¬ÕÇÖÇÃÙÏÕÔ
ÁÍÑÒÎÓÇ®
• «Εδο
ολοφο
ονήθησαν
ν
νήθη
ÙÂÓËØÕÔ ÚÎÔ
ÖØÜãÇÔÕÏÊÆÕ ÆÖØÏÕÏÖÇÚØÏ×ÚÇÏ
Ë ÝÚÇÝÑËÔÚØ Ñ¦ÝÌßÒÇÑ¦ÝËßÑÜÙÃÇÝÊÏ ÇÖÇÍÞÕÔÏÙÓÕÆ® ÍØ¦ÌËÏ
ÙÚÏÝ¡ÇãÕß ÚÕ ØÎÚÏÑÄÔ
ÂÓÇ®ÙÚÎÔÖØ×ÚÎÚÕßÙËÒ ÊÇ ÓÇàÃÓËÊÆÕÑÆØÏÇ¦ØÛØÇÖÕßÚÏÚÒÕÌÕØÕÆÔÚÇÏ©ÏËÍÑÒÎÓÇÚÃÇÏ® ÑÇÏ
ÚÕ²ÃÒÏÕÏ ÇØÇÕÒÂÊËÝ® ÚÏÝ
¡ÇãÕß ÚÕ ØÎÚÏÑÄÔÂÓÇ®
ÇÌ ËØ×ÔË ÚÕÑÆØ Õ¦ØÛØÕÚÕßÙÚÕ
ÑßÖØÏÇÑÄàÂÚÎÓÇÓËÚÃÚÒÕ ÏÇÚÃ

Μέέσα στο κλ
λίμα
ί των
ημερών και ο επαρχιιακός Τύ
ύπος της επο
ο-χής δημοσιεύει
ιεύει όλε
λ ς τις
πλ
ληροφο
η
ρίες που φτάυ, μέσω
νουν κοντά του
ραφημάτων από
τηλεγ
γραφημ
ρ
την Αθήνα και τη Λευκωσία , αλλά πέραν αυτών οι εφημερίδες, διά
των διευθυντών τους και
των αρχισυντακτών τους
παίρνουν θέέση , με άρθρα και άλ
λλα
λ σύντομα
κείμενα/παρεμβάσεεις.
ÊËÔÚÕßÝÙÚÁÒÔÕÓËÔÙÚÕ ¦ÈÕÒÕ®
• Το ÑÆØÏÕ¦ØÛØÕÚÎÝËÌÎÓËØÃÊÇÝ
¡ËÙÄÍËÏÕÝ®ÙÚÏÝ¡ÇãÕß 
ÁÞËÏÚÕÔÚÃÚÒÕ ÇØÇÕÒÂÝÑÇÏÎÓÎÚØÃÕß® ÑÇÏ ÙÚÎÔ ËÖÄÓËÔÎ ÁÑÊÕÙÎÚÎÝËÌÎÓËØÃÊÇÝ¡ÇãÕß
  ÑÇ Ö¦
¦Ò
Ò ÚÕÑÆØ Õ¦ØÛØÕÚÎÝ
ÇÌÕØ¦ÚÕ ßÖØ ÇÑÄ Ú ÚÒÕÝÚÕß¦ØÛØÕß ¿ÖÕ ÕÔÖ¦ØÎÕ²¦ØÕÔÚÇÝ®
• Η ËÌÎÓËØÃÊÇ¾ÊÎ® ÙÚÏÝ¡ÇÕß ÑßÑ
ÑÒ
ÒÕÌÕØË ÓËÚÕÔÖÎ
ÎÞ
ÞßÇÃÕÖØÜÚÕÙÁÒÏÊÕÚÃÚÒÕ ¬ÎÔÎÔ
ÖØÜáÔÂÔÞÛËÝÁÍÏÔËÔÎËÑÚÁÒËÙÏÝ
ÊÏ ÇÖÇÍÞÕÔÏÙÓÕÆÚÜÔÊÆÕ ßÖØÃÜÔÖÇÚØÏÜÚ×Ô¡ÏÞÇÂÒ ÇØÇÕÒÂ
ÑÇÏÔÊØÁÕßÎÓÎÚØÃÕß® 
• Η ËÌÎÓËØ ÊÇÎØ¦Ù Ý® ÙÚ Ý
¡ÇãÕß ÇÌÏËØ×ÔËÏÚÕÑÆØÏÕ
¦ØÛØÕÚÎÝÙÚÎÔËÑÚÁÒËÙÎ ÇØÇÕÒÂÑÇÏÎÓÎÚØÃÕßÓËÚÃÚÒÕ¬Õ
ÁÍÑÒÎÓÇ®

Λαϊκή ποίηση
ÚÕÊØ¦ÓÇÚÕßÑßÖØÏÇÑÕÆÒÇÕÆ
ËÔÙ×ÓÇÚÏÙßÓÓËÚËÃÞËÑÇÏÕÑØÎÚÏÑÄÝÒÇÄÝ ©ÙßÍÑÒÕÔ ÙÓÄÝÚÜÔÇÔÇÍÔ
Í
ÔÜÙÚ×Ô ÇÒ
ÒÒ
Ò¦ÑÇÏÎÖËØÏØØÁÕßÙÇ
ÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÕÊÂÍÎÙÇÔÚÕßÝÇÔÇÍÔ
Í
Ô×ÙÚËÝÙÚÎÙÆÔÚÇÐÎÖÕÏÎÓ¦ÚÜÔ
ÇÌÏËØÜÓÁÔÇÙÚÎÛßÙÃÇÚÜÔ ÇØÇÕÒÂÑÇÏÎÓÎÚØÃÕß
ÏÇÈ¦àÕßÓË ÙÚÎÔ ËÌÎÓËØÃÊÇ
¡ËÙÄÍË ÕÝ®ÙÚ ÝÖØ Ò Õß 
ÚÕÖÕÃÎÓÇÚÕÔ ÇØÇÕÒÂ®ÚÕß¡ 
ØÔÇÕßÚ¦ÑÎ
«Δείξξε πως είσαι αλ
λύγισ
ύ τος / του
Δίκηου αγωνιστής / με περηφά
άνεια αντίκρυσε / του Πρ
ραιτωρίου
τα πλ
λή
ήθη / δεε ξε στων Φ λ στα ων
τε ς / γυμνά της Λευτους γραμμα
ρ
τερ άς τα στήθη

Ο επαρχ ακός0ÖØ³iØ ÜÜÒÙÑØ
~ÒÜÈÉÙÉÈ³É¨oÉØ ÐÓ³iÜÉo¨Ñ×iÐÒ³ÑÌÉÈ~ Ñ~Ñ åÚÊÑ ÑÜÜÒ~Ñ ¨³oÉØÙ ÒÑ¨ÉÐKÒÉ 
Ò¨Ú¨~Ñ Üi¨×¨ ÑÌ ÜÜÑÙ ³ÉØÈÉ TÑÉ ³¨ÓÉ ³i ÜÜÒÙÑ 
ÊÖ¨ ÈØÈÇÖÑ³ ØÌÜÉ ØÈ
É~Ù Ù³Ñ É×iÐÉ¨ ÙÉØ

/

Κι αν σε δικάση αδέκαστος / Πιιλάτος βλο
οσυρός / κα γ α ταθώο το
α μα σου / πλ
λυ
υθή ε κα λεκάνη /θα
γ νη φωτε νότερος / στον ώμο σου
ο Σταυρός / κα φωτοστέφανος / το
ακάνθ νο στεφάν »
ÇÏÙÚÏÝ¡ÇãÕß ÚÕÖÕÃÎÓÇÚÎÝ¡ÇØÃÔÇÝÇÓÖØ¦ÑÎÒ¦ÑÇ
ÓËÚÃÚÒÕ ÇØÇÕÒÂÝÑÇÏÎÓÎÚØÃÕß®ÙÚÎÔËÌÎÓËØÃÊÇ¡ËÙÄÍËÏÕÝ®
«Μ ένα σκοπό λο
ου
υλο
ούδ στο στόμα
/ μ ένα άστρο
ρ ελπ δας στ αυτ / μ
ένα σκο ν στο σταρέν ο σας τρ
ράχηλο / κα στην άκρη φυ
υλ
λαχτό σας το
πάθος / χα ρετήσατε … / Σταυρώσατε τα χέρ α ήσυχα / σταυρώσατε
την ψυχή / ε πατ ένα τετέλεστα /
κα φύγατ ακ νη
νητο / με το κεφάλ ζερβά στον ώμο / Χρ στο Δώδεκα χρόν α νεώτερο … / Στε λατε
γρ
ράμματα /πολλά
λ φ λ ά κ ένα μάτσο ελπ δες… / Μα πέστεμ αλ
λήθεια / πού θάρθη η απάντηση /
Δε γρά
ρ ψατε σύσταση / αναπάντητα
αδέλφ α μου…
ÚÎÔËÌÎÓËØÃÊÇÇÚØÃÝ®ÙÚÏÝ
¡Ç Õß Ê ÇÈ¦àÕßÓËÚÕÖÕ ÎÓÇÚÕß§ ÑÕß ¬àËØÓ ÇÊ ÇÔÕÆ¬Õ
ÖÔËÆÓÇÚÜÔÎØ×ÜÔ¡ÏÞ  ÇØÇÕÒÂ
ÑÇÏÔÊØ ÎÓÎÚØÃÕß®
«Δεν ε μα θύμα ούτε νεκρός Σταλαματ ά ε μ α μα / που
ο αργοπ
ποτ ζε
αστε ρευτα τη Λευτερ ά σαν βρ
ρύση
/ να σύρη πήχυ το βλαστό και το
θο
ολό της βλέμμα
λ
/ να γ νη
ν λάμψ
αστρ
ραφτερή λάμψ γ α να φωτ ση
/ τα σκότη της σκλαβ άς
Κ άλλο πόσο θα πέσουνε στον
τόπο αυτό Ποιος ξέρει / Σε τόσο
πλήθος τ ε μ εγώ μ α ταπε νή
ν ζωή
ω
/ κ όμως σ αυτή τη σκοτε ν ά ξη
ημέέρωμα
ρ
θα φέέρη
ρ / η εκ
κατόμβη όλ
λων
μας θα δ ώξη σαν πνοή / τη μαύρη καταχν ά
/ Ξεχωρ στά καθ ένας μας ε μαστε
ταπε
α νο / Ασήμαντο αλ
λογ
ο άρ αστο
μ κρο μα όλο μαζ / Ε μαστε φως
κα δύναμ ς Ακ ν
νητο Τρ
ρανο /
Στο πεθαμένο πτώμα μας η Κύπ
ύπρος
ρ
ξαν
α αζζε Πα δ της Λευτερ άς »
 © ÇÖÄÌÕÏÚÕÝ ÚÕß ßÓÔÇÙÃÕß
ØÁÔÜÔ ØÇÑÒËÃÕß ÓÓÇÔÕßÂÒ
²  ¢ÇÔÕßØ¦ÑÎÝ ÙÚÁÒÔËÏ ÚÕ ÖÕÃÎÓÇ ÇØÇÕÒÂÝÎÓÎÚØÃÕß® ÙÚÎÔ
ËÌÎÓËØÃÊÇÇÚØÃÝ® ¡ÇãÕß ÚÕ
ÕÖÕÃÕÇÌÏËØ×ÔËÏÙÚÇÎØÜáÑ¦ÖÇÏÊÏ¦ÚÎÝËÔÊÄÐÕßÓÇÝ ÆÖØÕßÚÜÔ

ÕÖÕÃÜÔÚÇÕÔÄÓÇÚÇÛÇÍØÇÌÕÆÔÓË
ÕÒÄÞØßÙÇÍØ¦ÓÓÇÚÇÙÚÎÔÒ
ÒÒ
ÒÎÔÏÑÂÏÙÚÕØÃÇ® 
Όλα πενθούνε σήμερα τον άδικο
χαμό
ό σας / κτυπούν ο καμπάνες
πένθ μα στενάζζε όλη η γη / Ήρω
ρω-ες έγ
γραφτ
ρ
ήκατε μ αυτόν τον θάνατο σας / κα η Ελλάς σας πρόσ
ρ φερε
την δόξξα την τ μή / Σ εσάς πού
εστεφάνωσε η δόξξα το κεφάλ
λ /σ
εσάς πού ή Ελλάδα
λ
μας τόσο πολύ
τ μά / αυτούς τους στ χους έγ
γρα
ρ ψα
μ ευ
υλ
λάβε α μεγάλη / σ εσάς πού
μάς τιμήσατε τόσο ηρωικά / Για
την Ελλάδα την γλυκε ά το α μα σας
εχύθη / γ α τ ς πατρ δος την τ μή
γ α την ελευθερ ά / το κράτος των
στραγ
ρ γαλ
λ στών απ τον Θεόν εκ
κρ θη
/ ενώ εσάς σας τ μησε ηρω κά πα δ ά // Θα λάμπ
πουν σα μετέωρο μ
ολόχρυσα αστέρ α / τα δυο σας τα
ονόματα σαν φάρο φωτε νο / θα
σας ραντ ζουν πάντοτε μ αρώματα
α θέρ α Ελληνοπού
ύλε
λ ς όμορφες μ
αγγελ κή φωνή // Δόξξα σ εσάς πού
σβύσατε ηρω κά πα δ ά μας / δόξ
όξξα
σ εσάς που ο τύραννο σας πήραν
την ζωή
ω / α ών α θα μένετε βαθε ά
μες στην καρδιά μας / για σας τα
χε λη θα μ λο
ούν το βρ
ράδυ το πρω
// Παράδε γμα μάς δώσατε πώς να
περιφρονούμε / τον θάνατο όταν
πρόκ
ρ ειται για την ελευθέρια περήφανα κα ένδοξξα σαν Έλληνες να
ζούμε κα την ζω
ωή να δ νωμε στην
μάνα την γλυκε ά»
©¡ÏÞÇÂÒ ÚÇßØÇÑ¦ÑÎÝÇÖÄ
ÚÇÔ×ÍËÏÇ¡ßÒÕÖÕÚ¦ÓÕßÙÚÁÒÔËÏ
ÚÕÖÕÃÎÓÇ ÇØÇÕÒÂÝ¶ÎÓÎÚØÃÕß®ÙÚÎÔËÌÎÓËØÃÊÇØ¦ÙÏÝ® 
ÕßÔÃÕß 
Γ α την αλ
λή
ήθε α δώσατε την / ζωή
ω
σας / γεμάτη έρω
ρ τες ελπ δες όνε ρα
/ Νεεαν κά / κάστρο της λευτερ άς
ήτανε ή / ψυχή σας / με δέες γ α
μεγάλα Ιδ
δαν κά / Ανεβήκατε στον
γολγ
λ οθά της/ αγχόνης και εφθά
θά
άσετε ψηλά στης λευ¬τερ άς /τους
βωμούς / αντηχήσατε στα πέρατα
της ο κουμένης όλη
ης / γενήκατε o
φάρο στους σκλάβους / λαούς /
Τω
ων τυράν
ρ νων δώσατε να / καταλάβουν / που σας χαλάσαν τόσο πο
ο-ταπά /πώς την οργή
ρ του σκλάβου /
φοβέρα καμμ ά δεν την / σταματά

Ο Τύπος της Πάτρας
6¬ÆÖÕÝÚÎÝÖØÜÚËÆÕßÙÇÝÚÎÝ
ÊßÚÏÑÂÝÒ
ÒÒ
Ò¦ÊÇÝÑÇÏÓËÍÇÒÆÚËØÎÝ
ÖÄÒÎÝÚÎÝËÒÕÖÕÔÔÂÙÕßÊÎÓÕÙÏ-

ËÆËÏÙÚÇÖØÜÚÕÙÁÒÏÊÇÚÕßÚÎÔËÃÊÎÙÎÚÎÝËÑÚÁÒËÙÎÝÚÜÔÊÆÕÖÇÚØÏÜÚ×ÔÑÇÏÌßÙÏÑ¦ÚÇÑÆØÏÇ¦ØÛØÇ
ÚÕßÝËÃÔÇÏÇÌÏËØÜÓÁÔÇÙÚÎÛßÙÃÇ
ÚÜÔ ÇØÇÕÒÂÑÇÏÎÓÎÚØÃÕß´ÞËÏ
ËÔÊÏÇÌÁØÕÔÔÇÖÇØÇÚÎØÂÙÕßÓËÄÚÏ
ÍÃÔËÚÇÏÖÇØÇ
ÇÒ
ÒÒÎ
ÎÒ
ÒÏÙÓÄÝÓËÚÇÓÁÚØÇ
ÖÕßÕÏØËÚÇÔÕÃËÃÞÇÔÖ¦ØËÏÙÚÇ
ÖÚ¦ÔÎÙÇ ÚÎÔÖËØÃÕÊÕÖÕßÇßÚ¦
ÂÚÇÔßÖÄÈØËÚÇÔ ÑÂÑßØ ÇØÞ Ç ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÝÕÚÃÚÒÕÝÙÚÕÖØÜÚÕÙÁÒÏÊÕÚÎÝËÌÎÓËØÃÊÇÝ§ËÕÒÄÍÕÝ
ÇÚØ×Ô®ÙÚÏÝ¡ÇãÕß  ßÔËÖË ÝÖØÕÝÚÇÝÖÇØÇÊÄÙË ÝÚÜÔ © 
³Í
ÍÍ
ÍÒÕ ËÖÇÔÇ
ÇÒ
ÒÇÓÈ¦ÔÕßÔËÔ ÆÖØÜ
ÚÇÝËÔÖÚÇÔÂÙÜÜÓ¦ÝÑÇÑÕßØÍ ÇÝ
ÚÜÔ® ÙÚÕ¦ØÛØÕÕÙßÔÚ¦ÑÚÎÝÖÇØÇÒÒÎÒÃàËÏÄÙÇÙßÓÈÇÃÔÕßÔÙÚÎÔ
ÆÖØÕÓËÚÇÍËÍÕÔÄÚÇÚÎÝÇÑÆÔÛÕßÚÕÓËÚÎÙÚ¦ÙÎÚÕß±ÉÄÒÏÛÕß
ÙÚÏÝËÖÚËÓÈØÃÕß ÓËÚÎÔ
ËÐÁÍËØÙÎ ÚÜÔ ÞÜØÏÑ×Ô ÙÚÎÔ ËÌÇ
ÇÒ
ÒÕÔÏ¦  ÚÕ   ÑÇÏ ÑÇÚÇ
ÇÒ
ÒÂÍËÏ
ÙÚÕËØ×ÚÎÓÇ  ÇÚ¦ÚÏÊÏÇÌÁØÕßÔ
ÚÇÙÂÓËØÕÔÚËÒÕßÓËÔÇËÏÝÚÎÔ ÆÖØÕÔÄØÍÏÇÇÖÄÚÇÚÄÚË  ÇÏÇÔÊËÔ
ÊÏÇÌÁØÕßÔ Ö×ÝÛÇÎÓÖÕØÁÙÕßÔÕÏ
³ÍÍÒÕÏÔÇÓËÃÔÕßÔËÏÝÚÎÔ ÆÖØÕÔ 
¬¦
¦Þ
ÞÇÎÓÖÄØËÙÇÔÔÇÓË ÔÕßÔË ÝÚÎÔ
ÖÚ¦ÔÎÙÕÔ ÓËÄÒÇÚÇËÍÑÒÂÓÇÚÇ
ÑÇÏÑÇÑÕßØÍÂÓÇÚ¦ÚÜÔ ® 
ËÌÎÓËØÃÊÇËÒÕÖÄÔÔÎÙÕÝ®
ÙÚÏÝ  ¡ÇãÕß   ÊÎÓÕÙÏËÆËÏ
ÑÆØÏÕ¦ØÛØÕÓËÚÃÚÒÕ ËÔÛÇÖËÛ¦ÔÕßÔ ÖÕÚÁ®  ËÔ× ÚÎÔ ËÖÄÓËÔÎ
ÎÓÁØÇÙÚÏÝ¡ÇãÕß ÎËÌÎÓËØÃÊÇ
ÑßÑÒÕÌÕØËÃÓËÖØÜÚÕÙÁÒÏÊÕÚÃÚÒÕ 
¡ËÚÎÔÑØÇßÍÂÔ ÂÚÜÎ´ÔÜÙÏÝ
ÚÎÝ ÆÖØÕß ÕÏÊÆÕÔËÇØÕÃ ÆÖØÏÕÏÇÍÜÔÏÙÚÇÃÚÎÝÒËßÛËØÃÇÝËÆØÕÔ
ÞÛËÝÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕÔË ÝÚÎÔÇÍÞÄÔ
ÔÎ
ÎÔ® 
ÑÇÏÓËÑÆØÏÕ¦ØÛØÕ ÇÍÞÄÔÎ® 
ËÌÎÓËØÃÊÇÓÁØÇ®ÑßÑÒÕÌÕØË ÙÚ Ý¡Ç ÕßÓËÊËÆÚËØÕÛÁÓÇ ÇÌÕÆÑÇÛ×ÝÌÇÃÔËÚÇÏÊËÔÖØÄÒÇÈË ÔÇ ÇÒÒ¦ÐËÏ ÚÕ ÖØÜÚÕÙÁÒÏÊÄ
ÚÎÝ ÓËÊËÆÚËØÕÛÁÓÇÖÕßËÃÞËÚÃÚÒÕ © ÓËÒ
ÒÒ
ÒÕÛ¦ÔÇÚÕ ËÐÜÓÕÒÕÍÂÛÎÞØ¦ÔÚÜÔ
ÙÇÔÑÇÏÓËÚÁÒÇÈÕÔÚÜÔ
Þ
¡ßÙÚÎØÃÜÔ® ÚÕÌÆÒ
ÒÒ
ÒÕÚÎÝÎÝ
¡ÇãÕßÕÑÆØÏÕÝÚÃÚÒÕÝËÃÔÇÏ © ÇØÇÕÒÂÝÑÇÏÕÎÓÎÚØÃÕßËÈ¦ÊÏÙÇÔ
ÊÏ¦ÚÎÝÇÍÞÄÔÎÝÖØÕÝÚÕËÛÔÏÑÄÔ
Ö¦ÔÛËÕÔ ÖÁÛÇÔÕÔÙÇÔÇÒÎÛÏÔÕÃ
´Ò
ÒÒ
ÒÎÔËÝ® ÚÏÝ¡ÇãÕßÎËÌÎÓËØÃÊÇÁÞËÏÑÆØÏÕ¦ØÛØÕ ©ÛËÇÚÂÝ
ÚÕßÊÂÓÏÕß®ÑÇÏÑÆØÏÕÚÃÚÒÕ ËÔÏÑÂÇÖËØÍÃÇËÏÝÄÒÎÔÚÎÔ ÆÖØÕÔ® 
ÙßÔËÞÃàÕÔÚÇÝÚÇËÑÚËÔÂØËÖÕØÚ¦à
ÚÎÝ ©ÓÕÃÜÝÑÇÏÕ§ËÕÒÄÍÕÝÇÚØ×Ô® ÕÕÖÕ ÕÝÙÚ Ý¡Ç Õß  
ÑßÑÒÕÌÕØËÃÓËÖØÜÚÕÙÁÒÏÊÕÚÃÚÒÕ 
 ÆÖØÕÝÖËÔÛË ÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕÔÚÜÔ
ÊÆÕÎØÜáÑ×ÔÚÎÝÚÁÑÔÜÔ® ÓËßÖÄÚÏÚÒÕ ÖËØÍÏÇÑÄÔÑÆÓÇËÏÝÄÒÎÔ
ÚÎÔÔÂÙÕÔ ÎËßÑÜÙÃÇÁÞËÏÄÉÏÔ
ÔËÑØÕßÖÄÒËÜÝ® 

Οι αγωνιστές

©¡ÏÞÇÒ¦ÑÎÝ ÇØÇÕÒÂÝÍËÔÔÂÛÎÑËÙÚ Ý¢ËÈØÕßÇØ Õß ÙÚÕ
ÇÒÇÏÕÞ×ØÏÏÚÙÏÒÏ¦ÝÑÇÏÂÚÇÔÚÕ
ÚÁÚÇØÚÕÖÇÏÊÃÚÕß¦ÈÈÇÑÇÏÚÎÝ
ÇÔÇÍ ×ÚÇÝ ÇØÇÕÒÂ ÖÕÌÕ ÚÎÙË
ÇÖÄÚÎÔÍÍÒÏÑÂÞÕÒ
ÒÂ
ÂËßÑÜÙÃÇÝ
ÑÇÏÊÏÕØÃÙÚÎÑËÊÎÓÄÙÏÕÝßÖ¦Ò
ÒÒ
ÒÎÒÕÝ  ÇØ¦ÒÒÎÒÇ  ÇÙÞÕÒÂÛÎÑË ÓË
ÚÕÔÙÚÃÈÕÜÝÇÛÒÎÚÂÝÚÕß© 
ÔÚ¦
¦Þ
ÞÛÎÑËÇÖÄÚÕßÝÖØ×ÚÕßÝÙÚÎÔ
© ÑÇ ÖÂØËÓÁØÕÝÙÚÕÔÇÖËÒËßÛËØÜÚÏÑÄÇÍ×ÔÇÓËÚÎÔÕÓ¦ÊÇÚÕß
ÕÒÆÑÇØÖÕßËÜØÑ¦ÚàÎ
©ÔÊØÁÇÝÎÓÎÚØ ÕßÍËÔ
ÔÔ
ÔÂÛÎÑËÙÚÏÝËÖÚËÓÈØÃÕß ÙÚÕÔ
³ÍÏÕ¡¦ÓÇËÓËÙÕÆ ¢ÕÃÚÎÙËÍÏÇ
ÚØÃÇÞØÄÔÏÇÙÚÕ§ßÞÚËØÏÔÄßÓÔ¦ÙÏÕÓÓÕÞ×ÙÚÕßÑÇÏÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇ
ËØÍ¦ÙÚÎÑËÙËÑÇÚ¦ÙÚÎÓÇËÑØÎÑÚÏÑ×ÔÑÇÏÑßÔÎÍËÚÏÑ×ÔËÏÊ×Ô ÖÄ
ÓÏÑØÄÝÇÔÇÓÃÞÛÎÑËÙÚÕÔÙßÔÊÏÑÇÒÏÙÓÄ ÑÇÏ ÊÏÇÚÁÒËÙË ÍØÇÓÓÇÚÁÇÝ
ÚÎÝßÔÚËÞÔÃÇÝÞÛÕÌÄØÜÔ ÚÏÝ
§ÕËÓÈØÃÕß ÑÇÚÎÍÕØÂÛÎÑËÄÚÏÖßØÕÈÄÒ
ÒÎ
ÎÙËÑÇÏÚØÇßÓ¦ÚÏÙË
ÙÚÎÔÓÓÄÞÜÙÚÕÚÕÔÖØ¦ÑÚÕØÇÚÎÝ
0U[L NLUJL:LYY]
] JL  ÔÚÔË ¬Á ÒÕØ 

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