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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

Δεν υπήρξε σε
καμία περίπτωση
υποτίμηση του ιού
Ο υπουργός Υγείας
Κωνσταντίνος Ιωάννου
στη συνέντευξή του
στην «Κ» τραβά την
κόκκινη γραμμή, όσον
αφορά στο θέμα της έλευσης τουριστών από τη Βρετανία. Μιλάει για τον
ρόλο της Ε.Ε. κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης, καθώς και για τις
ενέργειες στις οποίες προέβη η κυβέρνηση από πολύ νωρίς, ώστε να μη
γίνει πραγματικότητα το χείριστο σενάριο. Απορρίπτει κατηγορηματικά
τους ισχυρισμούς που κατά καιρούς
έχουν διατυπωθεί, περί υποτίμησης
της κατάστασης στα αρχικά της στάδια, όπως το ότι υπήρξαν παράπλευρες απώλειες ασθενών. Σελ. 7
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Προοπτικές για γρήγορη ανάκαμψη

Πρέπει να χαμηλώσουν οι τόνοι και να υπάρξει συνεργασία με τη Βουλή για το καλό της χώρας, τονίζει ο υπουργός Οικονομικών
Τη θέση ότι τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν
δεν θα εκτροχιάσουν δημοσιονομικά τη
χώρα, διατυπώνει σε συνέντευξη στην «Κ»
ο υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος
Πετρίδης. Τονίζει ότι με τα δεδομένα είναι
πιο αισιόδοξος από την περίοδο πριν από
τη σταδιακή άρση του lockdown. «Μπορεί

να υπάρξει μία ύφεση το βάθος της οποίας
αναμένουμε, αλλά υπάρχουν όλες οι προοπτικές για να επέλθει μια γρήγορη ανάκαμψη». Εκφράζει πικρία για τις προσβολές
που δέχθηκε από μερίδα της αντιπολίτευσης.
Το να λέγεται δημόσια ότι ο υπουργός Οικονομικών θέλει να κάνει πάρτι ή θέλει να

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ

βολέψει, την ώρα που γίνεται μια τιτάνια
προσπάθεια για να σωθεί η οικονομία, είναι
άκρως προσβλητικό. Αναφερόμενος στη
Βουλή τονίζει ότι ουδείς μπορεί να παρακάμψει τον ρόλο της και προσθέτει ότι πρέπει να χαμηλώσουν οι τόνοι. Ήμουν, είμαι
και θα είμαι ανοιχτός στην όποια συνερ-

Δεν πρέπει να διεκδικούμε είτε πολιτικούς είτε εξωσυνταγματικούς ρόλους.

Η αίσθηση του καθήκοντος που έσπασε τη διαχωριστική γραμμή

ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ισορροπημένη χαρακτηρίζει ο επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ιερόθεος Παπαδόπουλος, την πρόταση της Κομισιόν. Τονίζει ότι ανταποκρίνεται σε αυτό που
ζήτησαν τα κράτη μέλη και λαμβάνει
υπόψη τις συνθήκες, αλλά και ευαισθησίες της κάθε χώρας. Επισημαίνει
ότι το σχέδιο μετατρέπει την πρόκληση σε ευκαιρία. Οικονομική, σελ. 4

Εξαπίνης για Νουρή
βρέθηκε το Προεδρικό

Σελ. 2

Η δημόσια παραδοχή υπουργού Εσωτερικών
για εντοπισμό και κράτηση στην Κύπρο,
τρομοκρατικών στοιχείων που σχετίζονται
με τον ISIS ξεπερνά σε πρωτοτυπία, τα γεωγραφικά όρια της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Οι αποκαλύψεις του κ. Νουρή έγιναν δεκτές
με προβληματισμό και ανησυχία. Σελ. 9

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΣ
Σελ. 10
Για μια πολιτική οικολογία

Σελ. 13

ΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ
Σελ. 13
Η μεγάλη πληγή των ΗΠΑ

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

ΥΓΕΙΑ

Γρίπη και κορωνοϊός
να μη συναντηθούν
Οι λοιμωξιολόγοι δρες Ζωή-Δωροθέα Πανά και Μαρία Κολιού θέτουν
τις παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν απ’ όλους μας, προκειμένου να μη βρεθούμε προ δυσάρεστων εκπλήξεων, αν θα συμπέσουν η εποχική γρίπη με μία δεύτερη
έξαρση του νέου κορωνοϊού. Σελ. 6

ΑΡΧΙΕΠIΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Να αντιμετωπίσουμε
τον καινούργιο κόσμο
«Ενας καινούργιος κόσμος γεννήθηκε
και πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε.
Και είναι και για την Εκκλησία μια ευκαιρία. Ηδη φαίνονται τα ζητήματα
της ανεργίας, το θέμα της πείνας, της
φτώχειας», λέει στη συνέντευξή του
στην «Κ» ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και
πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος. Σελ. 17

Θεσμική μέγγενη
γενικού ελεγκτή
και κυβέρνησης

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

ΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΗΝ «Κ»

ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ
Τα λάθη των μίντια

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Πρόεδρος έθεσε θέμα ανάρμοστης συμπεριφοράς για τον Οδυσσέα, ανοίγοντας
τον ασκό του Αιόλου. Κυβερνητικοί κύκλοι
σημείωναν πως οι παρεμβάσεις του γεν. ελεγκτή σχετικά με τις κρατικές εγγυήσεις
ήταν πολιτικές και ξεπερνούσαν τις αρμοδιότητές του. Όπως είχε αναφέρει αποκλειστικά η «Κ» την περασμένη Κυριακή η κυβέρνηση θέλει να τον χαλιναγωγήσει μέσω
του νέου γενικού εισαγγελέα. Σελ. 4

Η πρόκληση μπορεί
να γίνει ευκαιρία

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
I can’t breathe

γασία. Για τις επικρίσεις ότι φοβάται τον
έλεγχο, ο κύριος Πετρίδης τόνισε: «Σεβόμαστε τους θεσμούς που έχουν μια καθαρή
εντολή από το ίδιο το Σύνταγμα, πρέπει
όλοι να δρούμε στo πλαίσιo του Συντάγματος
και να μη διεκδικούμε είτε πολιτικούς, είτε
εξωσυνταγματικούς ρόλους». Σελ. 5

Μέγα αγαθό
Ο Στέλιος Κοτζίκας ήταν ο πρώτος χειριστής πτητικού μέσου της Δημοκρατίας που μετά το 1974 πέρασε από αέρος την πράσινη γραμμή σε μια πρωτόγνωρη συνεργασία με τις τ/κ δυ-

νάμεις πυρόσβεσης που επιχειρούσαν για προστασία κατεχόμενων περιοχών. Ο έμπειρος χειριστής του ενός από τα δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα περιέγραψε στην «Κ» το έντονο συναίσθημα που τον διακατείχε, όταν ετοιμαζόταν να περάσει πάνω από τη γραμμή διαχωρισμού. Μπροστά στη θέα του παλιού αεροδρομίου Λευκωσίας από ψηλά, με δέος ζήτησε από
τον παρατηρητή που βρισκόταν πίσω του στον θάλαμο διακυβέρνησης του αεροσκάφους να αποτυπώσει τη μοναδική στιγμή. Παιδί της περιόδου που οδήγησε στην καταστροφή δεν αφήνει περιθώρια πίκρας, θέτοντας πάνω απ’ όλα τον ανθρώπινο πόνο και τη φυσική καταστροφή, χωρίς να παρεμβαίνει το πολιτικό στοιχείο, όπως μας είπε με νόημα. Σελ. 8

Μια δολοφονία
της κανονικότητας
Στοπ στον Τραμπ από twitter
Σε νέο κύκλο φυλετικών ταραχών μπαίνουν οι ΗΠΑ, μετά τη δολοφονία του
μαύρου Τζορτζ Φλόυντ από λευκούς αστυνομικούς. Λάδι στη φωτιά ρίχνουν
οι αναρτήσεις Τραμπ, ο οποίος με αφορμή τα επεισόδια έσπευσε να επιτεθεί
στον «ριζοσπάστη αριστερό», όπως τον
χαρακτήρισε, δήμαρχο της Μινεάπολης,
Τζέικομπ Φρέι, ενώ απείλησε τους διαδηλωτές με πραγματικά πυρά. Σελ. 21

Το στοίχημα και οι προκλήσεις
της μεταρρύθμισης στην υγεία
Σε πλήρη ανάπτυξη από αύριο η δεύτερη φάση του ΓεΣΥ
Μετά από μισό αιώνα προσπαθειών ολοκληρώνεται η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στα χρονικά της Κυπριακής Δημοκρατίας: το ΓεΣΥ. Η δεύτερη και τελευταία φάση του ΓεΣΥ, της μεγαλύτερης
μεταρρύθμισης και κοινωνικής κατάκτησης, μπαίνει από αύριο σε πλήρη ανάπτυξη. Οι εισαγωγές για εγχειρήσεις,
χωρίς επιβαρύνσεις θα εφαρμόζονται

από την Δευτέρα 1η Ιουνίου, ενώ ένας
αριθμός της ενδονοσοκομειακής φροντίδας, μετατίθεται για το φθινόπωρο.
Το στοίχημα είναι να αποδειχθεί στην
πράξη πως οι υποδομές υγείας, δημόσιες
και ιδιωτικές, μπορούν να συνυπάρξουν,
να συνεργασθούν και να αντεπεξέλθουν
με επιτυχία στην παροχή υπηρεσιών
στον πολίτη. Οικονομική, σελ. 5

Κοσμικές αλλαγές
και στο διάστημα
Από τη SpaceX του Ε. Μασκ
Αμερικανική πτήση ύστερα από εννέα
χρόνια χάρη στην κοινοπραξία της
NASA με την εταιρεία SpaceX του Ελον
Μασκ. Είναι η πρώτη φορά στην Ιστορία
που μια ιδιωτική εταιρεία και όχι η
κρατική διαστημική υπηρεσία αναλαμβάνει την αποστολή να στείλει ανθρώπους στο Διάστημα, ποντάροντας στον
αστρονομικά ακριβό διαστημικό τουρισμό. Σελ. 22

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ»
ΠΡΟΣΩΠΟ

Η ψυχαναλύτρια Αννα Ποταμιάνου μιλάει στην «Κ»
Η Αννα Ποταμιάνου είναι διδάκτωρ Φιλοσοφίας και διδάσκουσα ψυχαναλύτρια της Ψυχαναλυτικής
Εταιρείας Παρισίων και της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας. Το κλινικό και θεωρητικό της έργο
καλύπτει πολλούς τομείς, έχει μεγάλο αριθμό ανακοινώσεων σε συνέδρια, αρθρογραφεί, συγγράφει, και το 2019 κυκλοφόρησε το βιβλίο της «Η ποίησις των ονείρων» (εκδ. Ικαρος). Ζωή, σελ. 1

ΔΙΑΛΕΞΗ

«Μίλα μου ιστορικά» από το Πολιτιστικό της Τράπεζας Κύπρου
Η δρ Αναστασία Γιάγκου εγκαινιάζει τη δράση του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τρ. Κύπρου με δύο διαλέξεις για τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Όλες οι διαλέξεις θα είναι διαθέσιμες για το κοινό on line. Επιστρατεύθηκε η τεχνολογία και όλες οι διαλέξεις ηχογραφήθηκαν με σκοπό να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος στο YouTube και στο Facebook όπου θα είναι διαθέσιμες για το κοινό. Ζωή, σελ. 4

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Κυριακή Κώστα και Horst Weierstall στο Ινστιτούτου Γκαίτε
Ο εκθεσιακός χώρος του Ινστιτούτου Γκαίτε στην Κύπρο ανοίγει και πάλι. Ο καλλιτεχνικός χώρος
KunstRaumGoethe φιλοξενεί στην ανακαινισμένη του αίθουσα τις εκθέσεις «Buch der Gezeiten (Βιβλίο των παλιρροιών)» του Γερμανού καλλιτέχνη Horst Weierstall και «Συγκυριακές ασυνέπειες /
Head and hand series» της Κύπριας καλλιτέχνιδας Κυριακής Κώστα. Ζωή, σελ. 3

Η μεγαλύτερη κατάκτηση της κοινωνίας
μας από καταβολής της Κυπριακής Δημοκρατίας, το Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ),
εισέρχεται από αύριο 01.06.2020 στην
τελική φάση εφαρμογής. Εναν χρόνο
μετά την πρώτη φάση, με την εισαγωγή
της εξωνοσοκομειακής φροντίδας, μπαίνουμε τώρα στη δεύτερη, που περιλαμβάνει όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες φροντίδας υγείας. Ύστερα από πολλά σκαμπανεβάσματα - αναμενόμενα λόγω αλληλοσυγκρουόμενων συμφερόντων- και
εν μέσω μιας μη αναμενόμενης υγειονομικής κρίσης, οι κοινωνικοί εταίροι
αυτής της Πολιτείας με επικεφαλής την
κυβέρνηση και τη σύμπραξη της Βουλής,
δίνουν στον κάθε πολίτη το μέγα αγαθό
της πρόσβασης σε ένα αξιοπρεπές σύστημα υγείας, όπως ταιριάζει σε μια χώρα
μέλος της Ε.Ε. Συγχαρητήρια στους πρωτομάστορες του ΓεΣΥ και επειδή η κρίση
του κορωνοϊού απέδειξε ότι το σύστημα
υγείας μιας χώρας αποτελεί το ισχυρότερο
οχυρό των ανθρώπων της.
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

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

Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Ο γενικώς Ελεγκτής, τα νεύρα του Νίκαρου
και ο ακραίος λαϊκισμός

I can’t breathe
Το ανθρώπινο γονιδίωμα
(DNA) είναι αντικείμενο
της γενετικής. Το DNA
του πολιτισμού είναι αντικείμενο της αρχαιολογίας. Η δομή του πρώτου
ανακαλύφθηκε το 1953 από τους Γουάτσον και Κρικ που έλαβαν και Νόμπελ.
Το γονιδίωμα του πολιτισμού είναι ο
άνθρωπος και πιο συγκεκριμένα η καταγραφή και διατήρηση του απαυγάσματος της δραστηριότητάς του διά
μέσου των αιώνων. Γι’ αυτό και εκτιμώ
ότι η αρχαιολογία είναι ο διαχρονικός
λώρος που κουβαλά στο σήμερα τα παλαιότερα πολιτισμικά ίχνη στον πλανήτη, αφήνοντας τη σύγχρονη ιστορία
να τα κρίνει, την ιστορία της τέχνης
να τα συγκρίνει με τη σύγχρονη παραγωγή και τη φιλοσοφία να τα εξηγήσει. Το τρίμηνο της κρίσης του κορωνοϊού ανέτρεψε πολλά στη δομή της
ζωής των ανθρώπων, συνεπώς και των
κοινωνιών, σε σημείο που η διαρκής
επιδείνωση της κατάστασης να είναι
η ασφαλέστερη των προβλέψεων. Για
να ανακόψουν την κατρακύλα πολλές
κυβερνήσεις αντέδρασαν ποικιλοτρόπως και επιμετρώντας, η καθεμία, το
εθνικώς βέλτιστο συμφέρον. Αυτό συχνά
ισοδυναμεί με το ημέτερο συμφέρον
που επικοινωνιακά σερβίρεται ως «εθνικό συμφέρον». Όπως και να έχουν τα
πράγματα, η αντίδραση σε κάθε συγκυρία, μιας μονάδας, μιας ομάδας ή και
μιας κυβέρνησης αποκαλύπτει το γονιδίωμα του πολιτισμού της (βλ. της
παιδείας της). Στην περίπτωσή μας,
μόλις ενέσκηψε η καταιγίδα της υγειονομικής κρίσης, η κυβέρνηση αρχικά
φάνηκε συγχυσμένη αλλά στη συνέχεια
ο υπουργός Υγείας έδειξε να ελέγχει
στη φουρτούνα το σκάφος, που με
ασφάλεια έπιασε το πρώτο λιμάνι. Η
αρχική ανασφάλεια οφείλεται, κατά
την εκτίμησή μου, στο γεγονός ότι το
σπουδαιότερο εγχείρημα από καταβολής
της Κ.Δ., το ΓεΣΥ, υπονομεύθηκε κυρίως
από υποστηριχτές και συμμάχους της
κυβερνητικής παράταξης σε σημείο
που τα δημόσια νοσηλευτήρια να κινδυνεύσουν με κατάρρευση. Ευτυχώς,
μετά από πολλαπλές απώλειες που υπέστησαν στο πρώτο στάδιο της κρίσης
του COVID-19, κατάφεραν να κερδίσουν
τη μάχη, μαζί με αυτούς που όλοι σήμερα
αποκαλούμε «ήρωες της πρώτης γραμμής», γιατρούς και νοσηλευτές που τότε

δεν έμεινε χαρακτηρισμός που δεν
άκουσαν. Η κρίση αυτή οχύρωσε το
ΓεΣΥ, που από αύριο μπαίνει στη δεύτερη του φάση, χωρίς να έχουν αρθεί
ακόμα όλες οι νάρκες. Στο πεδίο της
οικονομίας, όταν σχεδόν όλες οι μηχανές
της σταμάτησαν, η κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα και όπως είπε την Τετάρτη
στο διάγγελμά του ο πρόεδρος Αναστασιάδης, εφάρμοσε δέσμη μέτρων
για στήριξη μισθωτών ή αυτοτελώς εργαζομένων, καλύπτοντας ένα 60% των
απολαβών μέχρι τις 12/06/20, με κόστος
330 εκατ., συν 26 εκατ., το κόστος φοιτητικής χορηγίας, καραντίνας και μοριακών ελέγχων. Τώρα παρουσίασε
σχέδιο στήριξης των επιχειρήσεων και
της οικονομίας, με συνολική ρευστότητα
1,7 δισ. ευρώ που θα αντληθεί από τα
ταμεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ακόμα πως για σκοπούς χορήγησης δανείων προς κυπριακές επιχειρήσεις, αποφάσισε σε συνεργασία με την
ΕΤΕπ, όπως αυξήσει το σχέδιο δανειοδότησης κατά 500 εκατ. ευρώ. Ακόμα
100 εκατ. θα δοθούν για το Σχέδιο επιδότησης μικρών επιχειρήσεων και αυτοτελώς εργαζομένων. Κι όλα αυτά για
τη δυναμική επανεκκίνηση της κυπριακής οικονομίας, σύμφωνα με τον πρόεδρο. Καλώς και ορθώς πρόεδρε, αλλά
να μας επιτρέψετε να κρατάμε μικρό
καλάθι, διότι το 2013, υποσχεθήκατε
ότι οι αυτουργοί θα πληρώσουν για το
έγκλημα αλλά ουδείς μπήκε φυλακή
και το πληρώνουν με κόκκινα δάνεια
οι ανώνυμοι φορολογούμενοι. Αυτό
είναι δείγμα του πολιτικού πολιτισμού
που έχει επιδειχθεί. Άλλο δείγμα είναι
τα «χρυσά διαβατήρια» που ακούσαμε
από τον υπουργό Εσωτερικών ότι θα
συνεχίσει η έκδοσή τους. Ακόμα, είμαστε τόσο ανεκτικοί με τους πρόσφυγες,
που στο κέντρο υποδοχής στη Μενόγεια
φιλοξενούμε, σύμφωνα με τον ίδιο
υπουργό, 17 τρομοκράτες! Δείγμα του
πολιτισμού μας είναι ότι γέμισαν ψώρα,
αφού τους αφήσαμε χωρίς νερό και σαπούνι… Όμως, κ. υπουργέ, ρατσισμός
είναι δείγμα «πολιτισμού» που ευδοκιμεί
και μεταξύ των λευκών αστυνομικών
στη Μινεάπολη όπου δολοφόνησαν
τον Αφροαμερικανό Τζορτζ Φλόιντ.
Εμείς από το ’74 και εντεύθεν ανήκουμε
στο κίνημα, «I can’t breathe»…

paraschosa@kathimerini.com.cy

Πολλά είναι τα νεύρα που προκαλεί σε πολ-

λούς τελευταία ο Οδυσσέας-Τσακ Νόρις με τις
παρεμβάσεις του οι οποίες «φαίνεται ότι
έχουν πολιτική ουρά». Σύμφωνα με πηγή μου
που γνωρίζει, ο Οδυσσέας με τις «σφήνες»
που έριξε στην κρίσιμη περίοδο της πολιτικής
συζήτησης για τις κρατικές εγγυήσεις και την
επιθυμία κομμάτων της αντιπολίτευσης για
συμμετοχή του στον έλεγχο σε άμεσο χρόνο,
«προκάλεσαν έντονη αντίδραση και στην Πινδάρου και στον Λόφο αλλά και στον ίδιο τον
Νίκαρο προσωπικά».

Μάλιστα ο Νίκαρος δεν απέφυγε να εκφρά-

σει και δημόσια (σε συνέντευξή του στον Alpha) την απαρέσκειά του για τις πρωτοβουλίες που λαμβάνει ο γενικός ελεγκτής οι οποίες ξεπερνούν τα καθήκοντά του, αλλά και για
το παιχνίδι δημοσιότητας που κάνει αφήνοντας εκτεθειμένους δημόσιους λειτουργούς
με τους οποίους ασχολείται.

Ωστόσο, «το κερασάκι στην τούρτα» σύμφω-

να με την πηγή μου ήταν «η προσωπική, αφ’
υψηλού και με έπαρση απάντηση του ελεγκτή στον πρόεδρο της Δημοκρατίας με ένα
κατεβατό στο οποίο του έκανε μάθημα και του
υποδείκνυε πως λειτουργεί η Ελεγκτική Υπηρεσία, ενώ ουσιαστικά προέβηκε σε μία ακόμα αυτοπροβολή των επιτευγμάτων του ιδίου». Όπως μου ανέφερε: «Ο πρόεδρος έκανε
μια σύντομη αναφορά στη δραστηριότητα του
γενικού ελεγκτή έκτασης μιας μικρής παραγράφου και αυτός του απάντησε με μια δισέλιδη δηκτική επιστολή. Μάλιστα, τη δημοσιοποίησε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
παίζοντας τα γνωστά του παιχνίδια δημοσιότητας και γοήτρου, παραγνωρίζοντας ότι
απαντούσε στον πρώτο πολίτη θα όφειλε να
το έκανε με περισσότερο σεβασμό και αυτοσυγκράτηση». Είναι χαρακτηριστική μια φράση που ακούστηκε στον Λόφο, σύμφωνα πάντα με την πηγή μου, όταν αναγνώστηκε η δηκτική απάντηση του Οδυσσέα: «αυτός δεν κάνει έλεγχο, ασκεί πολιτική!».

Λίγο αργότερα ο Νίκαρος επανήλθε στο θέμα

του γενικού ελεγκτή, φανερά ενοχλημένος,
στη συνέντευξή του στο Omega. Όπως δήλωσε: «κάποια στιγμή θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ο γενικός ελεγκτής ότι δεν μπορεί να
πολιτεύεται» και πως: «δεν είναι δουλειά του
γενικού ελεγκτή να εποπτεύει όλες τις αποφάσεις της κυβέρνησης» μιλώντας ακόμα και
για τάσεις λαϊκισμού αλλά και για ανάρμοστη

Επιλογή και επιμέλεια:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

Θα έχει την έκταση έκθεσης για να την εμπεδώσουν.

συμπεριφορά από μέρους του Οδυσσέα-Τσακ
Νόρις. Πηγή μου που γνωρίζει πως αντιδρά ο
Τσακ μου έλεγε πως θα πρέπει να αναμένεται
νέα απάντηση στον πρόεδρο. Αν δεν έχει ήδη
δημοσιοποιηθεί πριν κυκλοφορήσει η στήλη...
Πάντως, βουλευτής ο οποίος μάλιστα ανήκει

στην αντιπολίτευση και σε κόμμα που συμπαθεί ιδιαίτερα τον Οδυσσέα, εδώ και καιρό διατυπώνει την ξεκάθαρη αντίθεσή του με τις
«σαπουνοπερικές εμφανίσεις» του γενικού
ελεγκτή, «οι οποίες είναι και εκτός του ρόλου
του και αντιπαραγωγικές και πολλές φορές
στα όρια του ακραίου λαϊκισμού». «Αν δεν
ένιωθε ότι έχει τη στήριξη κάποιων πολιτικών
δυνάμεων δεν θα συμπεριφερόταν ως πολιτικός, θα ασκούσε κανονικά τα καθήκοντα του
γενικού ελεγκτή και δεν θα είχε καταντήσει
να είναι γενικώς ελεγκτής» συμπλήρωσε ο
βουλευτής.

Σε στενή προσέγγιση βρίσκονται ο Γιώργος

Λιλλήκας και η Ελένη Θεοχάρους για το ενδεχόμενο συνεργασίας τους στις βουλευτικές
εκλογές. Οι επαφές τους φαίνεται να αποδίδουν, αν και σύμφωνα με γνωστό πολιτικό
«δεν έχουν και πολλές εναλλακτικές».
Προς το παρόν φαίνεται να καταλήγουν στην
κάθοδό τους ως συνασπισμός κομμάτων με

την Ελένη να κατέρχεται επικεφαλής στη Λεμεσό και τον Γιώργο επικεφαλής στη Λευκωσία. Όπως μου έλεγε η πηγή μου, σε περίπτωση που τελικά αποφασίσουν να συμπράξουν ως συνασπισμός κομμάτων θα πρόκειται για ένα εγχείρημα παράτολμο αφού θα
πρέπει να εξασφαλίσουν 10% των ψήφων
για να μπορέσουν να εισέλθουν στη Βουλή,
ενώ εάν το κάθε κατέλθει αυτόνομα θα χρειαστεί μόνο 3,6% για να εισέλθει στη Βουλή.
Τις λεπτομέρειες της συνεργασίας θα συζητήσει σε σειρά συναντήσεων η κοινή επιτροπή που έχει καταρτιστεί από τους αρχηγούς
των δύο κομμάτων.
Απ’ όσα μαθαίνω ο Γιώργος Λιλλήκας είχε και

άλλες επαφές με πολιτικούς αρχηγούς για το
ενδεχόμενο συνεργασίας οι οποίες όμως δεν
απέδωσαν. Ιδιαίτερα για τη συνάντηση με τον
Μαρίνο Σιζόπουλο, όπως μου ανέφερε πηγή
μου, «και οι δύο γνώριζαν εξαρχής πως δεν
υπήρχε περίπτωση να υπάρξει επιτυχής κατάληξη» ενώ για πολλούς αποτέλεσε έκπληξη
και το γεγονός ότι έγινε η συνάντηση.

KOYIZ: Ποιος βουλευτής (ή μήπως βουλευτί-

να) ετοιμάζεται για μεγάλο σόου τη Δευτέρα
που ο ΥΠΟΙΚ Πετρίδης θα αναλύσει στην Επιτροπή Οικονομικών τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για στήριξη της οικονομίας;

Με άριστα
το 10

80 χρόνια πρίν στην «Κ»
31.V.1940

ΟΔΗΓΙΕΣ: Το υπουργείον της Γεωργίας διεβίβασεν οδηγίας
προς τους σιτοπαραγωγούς όπως προ του θερισμού ενεργηθή
διαλογή των καλυτέρων στάχεων, διά να συγκεντρωθή ο
καλύτερος προς σποράν σίτος. Η εργασία πρέπει να γίνη
με προθυμίαν εκ μέρους των παραγωγών διότι συμφέρον
των ιδίων είναι να εξασφαλισθή ο καλύτερος σπόρος. Εν
τούτοις –επειδή και εθνικόν είναι το συμφέρον αυτό– αι
κατά τόπους γεωργικαί υπηρεσίαι και οι κοινοτάρχαι πρέπει
και να καθοδηγήσουν και να αναγκάσουν, εάν χρειασθή,
τους γεωργούς εις την χρήσιμον αυτήν εργασίαν.

- Η επόμενη απάντησή μου δεν θα είναι σύντομη.

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

Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

ΕΚΚΕΝΩΣΗ: Η γενική προσοχή επί πολλών εικοσιτετραώρων
προσέλαβον χαρακτήρα λυσσώδους σώμα προς σώμα συγκρούσεως. […] Γενικώτερον θα ημπορούσε να σημειωθή
ότι 40 γερμανικαί μεραρχίαι, ήτοι άνω του ημίσεος εκατομμυρίου στρατού, λαμβάνουν μέρος εις την εκτεταμένην
μάχην της Φλάνδρας, η κυριωτέρα δε προσπάθεια των
συμμαχικών στρατευμάτων είναι η κάλυψις της συμπτύξεώς των και η διευκόλυνσις της επιβιβάσεώς των εις τα αναμένοντα έξωθι της
Δουνκέρκης και άλλων τινων σημείων
των γαλλοβελγικών
ακτών συμμαχικά μεταγωγικά. Η επιχείρησις αύτη διεξάγεται
υπό την προστασίαν ισχυρών ναυτικών δυνάμεων και της
αεροπορίας. Ετονίζετο χθες υπό γαλλικών στρατιωτικών
κύκλων ότι ουδεμία απολύτως γαλλική στρατιά παρεδόθη
ή πρόκειται να παραδοθή αλλ’ ότι αι συμμαχικαί δυνάμεις
θα συνεχίσουν μέχρις εσχάτων τον αγώνα […].
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1

Στην αλήθεια. Ό,τι και να του πεις

του Healthy προέδρου μας, Άντρο,
αυτός θα σου απαντά πάντα, «φαντάστηκες να ήσασταν εξουσία εσείς;». Legacy το λεγόμενο.

2

Στη συμβουλή. Αγαπητέ μου Πρίγ-

κιψ, θυμάσαι τις αφίσες «επιστροφή των χρημάτων στους κουρεμένους»; Αν πιστεύεις πως σου έκαναν
καλό, τότε συνέχισε αυτό που κάνεις.

3

Στα υλικά. Αγαπητέ μου κ. Παναγό-

πουλε, όταν έχεις πρώτη ύλη φιλέτο Γαλλίας δεν προσπαθείς να φτιάξεις
με αυτό φασολάδα. Ούτε φασολάδα θα
φτιάξεις και θα καταστρέψεις και το φιλέτο. Ο Πρίγκιψ κάνει για Chateaubriant, και η πορεία του προς τον λαό
θα πρέπει να είναι όπως αύτη του γέρου Καραμανλή. Με στάση στη Μύκονο, όχι στους Αγίους Τριμιθιάς.

4

Στον υποψήφιο. Αν βέβαια Πρίγ-

κιψ μου το τρόπαιο της φθοράς σου
θα είναι η υποψηφιότητα του Σάκη στις
Βουλευτικές, τότε με τις ευχές μου, τέτοιο κελεπούρι αν μας χαρίσεις εδώ
δηλώνω παντοτινός σου ψηφοφόρος.
Μόνο που το σκέφτομαι φτιάχνομαι.

5

Στις φιλοδοξίες. Βέβαια αν δεν κά-

τσει η υποψηφιότητα με το ΔΗΚΟ

«Τα μαθηματικά είναι η μόνη αξιόλογη μεταφυσική». Lord Kelvin

Σάκη μου μπορείς να κατέβεις για ποδοσφαιριστής ή έστω μασέρ του Παναθηναϊκού. Δεν μπορώ να εξηγήσω αλλιώς τις αναφορές σου στο τουίτερ στον
πρόεδρο της ομάδας. Και εδώ μαζί σου.

6

Στην αλεπού. Η ράτσα η συγκεκρι-

μένη όταν κυνηγούν οι άλλοι γι’ αυτήν, αυτή κρύβεται στη φωλιά της και
περιμένει να της φέρουν το θήραμα να
το φάει. Είναι η αλεπού της Αργάκας.
Προστατευόμενο είδος.

7

Στην αναμονή. Σίγουρα στις Βρυ-

ξέλλες αναμένουν σχετική αρθρο-

γραφία από την Κύπρο πως είναι λάθος
η αύξηση του μπάτζετ της Κυριακίδου
κατά 9 δισ. Ή έστω έγινε από τύχη. Ή
έστω από συγκυρία. Ή έστω πως δεν
θα μπορέσει να τα διαχειριστεί. Κάτι
τέλος πάντων.

8

Στην αγάπη. Συμπολίτες μου αγα-

πημένοι, δεν είναι δικά της τα λεφτά να τα μοιράσει όπου θέλει. Σταματήστε να ζητάτε το τηλέφωνο της Επιτρόπου από τη Europa Donna.

9

Στο timing. Αναμέναμε μια δήλωση

του διοικητή όσον αφορά την άπο-

ψή του να επιβλέπει ο Σάκης –και όχι ο
ίδιος– τις χορηγήσεις μέσω κρατικών
εγγυήσεων. Αυτό όμως που βγήκε την
επομένη των εξαγγελιών της κυβέρνησης και μίλησε για «μεγάλη ύφεση», τι
το ήθελε; Φοβήθηκε μπας και φτιάξει η
ψυχολογία της αγοράς;

10

Στα μαγικά. Το έγραψε ο συγκά-

τοικος στην σελίδα Ονασαγόρας.
Αν ισχύουν αυτά που λένε στην κυβέρνηση πως μπορούν να δώσουν 1,5 δισ.
χωρίς τη Βουλή, όντως ο Πετρίδης είναι ο Χουντίνι. Εξαφάνισε τη Βουλή των
Αντιπροσώπων.

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

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

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

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

Διεύθυνση συντάξεως: Κ ΩΣΤΗΣ ΦΑΦΟΥΤΗΣ - Ν ΟΤΗΣ Π ΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

4

l

ΤΟ ΘΕΜΑ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κυριακή 31 Μαΐου 2020

Αρχισε ο θεσμικός πόλεμος εν μέσω πανδημίας
Ο πρόεδρος έθεσε θέμα ανάρμοστης συμπεριφοράς για τον Οδυσσέα, ανοίγοντας μία σύγκρουση που υπέβοσκε εδώ και καιρό
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Όταν την περασμένη Τετάρτη, ο
Νίκος Αναστασιάδης εξήγγειλε το
«πακέτο δέκα μέτρων για ανάκαμψη της οικονομίας», στους διαδρόμους του ΔΗΣΥ κάποιοι πανηγύριζαν πως η κυβέρνηση κατάφερε
να βάλει την αντιπολίτευση στη
γωνία που με τις «παράλογες απαιτήσεις και τις προεκλογικές σκοπιμότητες» επιχείρησε να «σαμποτάρει την κυπριακή οικονομία»,
βγάζοντας το χαρτί του ελεγκτή
και της διαφάνειας απέναντι στο
νομοσχέδιο. Υπήρξαν όμως και
εκείνοι οι κύκλοι πέριξ του Προεδρικού που είδαν το πνεύμα Ανδρέα Παπανδρέου να καταλαμβάνει
ξαφνικά το σώμα του Νίκου Αναστασιάδη και απόρησαν. Επιδόματα, επιχορηγήσεις, χαμηλά επιτόκια,
δάνεια και μπόλικη κρατική παρέμβαση που έδιναν και έπαιρναν
θυμίζοντας το φιλολαϊκό ’80 στην
Αθήνα επί Παπανδρέου φάνηκε
να επαναλαμβάνονται κατά κάποιο








Μπορεί μέρος της
κοινωνίας, αλλά και των
πολιτικών δυνάμεων να
έδειξε ανοχή στην κυβέρνηση λόγω πανδημίας,
αλλά την περιμένει
στη γωνιά σε θέματα διαπλοκής και διαφθοράς.
τρόπο από μία κατά τα άλλα φιλελεύθερη παράταξη. Το κατά πόσο
η κυβέρνηση Αναστασιάδη όντως
«έπαθε ΠΑΣΟΚ» αποτελεί βεβαίως
το ένα αντικείμενο συζήτησης στα
κομματικά πηγαδάκια, με κυβερνητικά στελέχη να σημειώνουν
την παραδοξότητα και να λένε πως
επί Αναστασιάδη έγινε η μεγαλύτερη σοσιαλιστική παρέμβαση στα
χρονικά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο πόλεμος που μαίνεται είναι
κατά πόσο η οικονομία θα τα καταφέρει να ορθοποδήσει, όμως ενδιαφέρον κομμάτι της ιστορίας
είναι πως όλο αυτό το σοσιαλιστικό
–για πολλούς– πακέτο μέτρων, σε
συνδυασμό με την εικόνα που κτίστηκε και λόγω των δημοσκοπήσεων που παρακολουθεί ανελλιπώς
το Προεδρικό, ότι η κυβέρνηση
έχει καταφέρει να χειριστεί επιτυχώς την πανδημία, έκαναν τον πρόεδρο να σκεφτεί πως ίσως αυτή να
είναι η κατάλληλη χρονική συγκυρία να τα βάλει με το πρόσωπο το
οποίο εδώ και καιρό νιώθει πως
έχει ξεπεράσει τις αρμοδιότητές
του και δεν είναι άλλος από τον
γενικό ελεγκτή. Επίθεση που έφερε
τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ, ο οποίος
βρισκόταν σε αμηχανία μετά την
απόσυρση του νομοσχεδίου, ξανά
στο πολιτικό παιχνίδι και στην αντεπίθεση.

Το ποτήρι που ξεχείλισε

Η «Κ» είχε αναφέρει την προηγούμενη βδομάδα πως ο γενικός
ελεγκτής θα παίξει τον δικό του
ρόλο στον προεκλογικό που έπεται,
με την κυβέρνηση να έχει ήδη αρχίσει να δείχνει την δυσφορία της
για τον ρόλο που διαδραματίζει ο
Οδυσσέας Μιχαηλίδης στο πολιτικό
σκηνικό. Αυτό επιβεβαιώθηκε από
τη συνέντευξη του προέδρου της
Δημοκρατίας στο OMEGA, όταν
κατήγγειλε τον γενικό ελεγκτή για
ανάρμοστη συμπεριφορά. Τον κατήγγειλε ότι δημιουργεί προβλήματα και του διαμήνυσε πως δεν
πρόκειται να γίνει κυβερνήτης ή
συγκυβερνήτης. Οι τοποθετήσεις
δεν αποτελούσαν, όπως σημειώνουν κυβερνητικοί κύκλοι μία τοποθέτηση εν βρασμώ, του ως γνωστόν θερμόαιμου πολιτικού άνδρα,
αλλά ήταν προμελετημένη και προσχεδιασμένη. Του το χρωστούσε,
όπως λένε συναγερμικά στελέχη,
μετά και την έκθεση που έβγαλε
για το περιβόητο τζετ του Σαουδάραβα, καθώς οι σχέσεις τους τότε
είχαν αρχίσει να παρουσιάζουν
σημάδια έντασης.
Το προεδρικό ενοχλήθηκε με
τα όσα διαδραματίστηκαν κατά τη
διάρκεια του νομοσχεδίου των κρατικών εγγυήσεων, καθώς όλο αυτό

Οι κακές σχέσεις κυβέρνησης - Οδυσσέα χρονολογούνται, με κρίσιμη καμπή τον
Συνεργατισμό και τη σύμπλευση που είχε με το ΔΗΚΟ στις κρατικές εγγυήσεις.

Στο προσκήνιο ο Νικόλας
Η αντιπαράθεση του προέδρου της Δημοκρατίας με τον γενικό ελεγ-

κτή πάντως βοήθησε και τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ να μπει ξανά στο πολιτικό παιχνίδι. Η αλήθεια είναι πως στο ΔΗΚΟ δεν ανέμεναν την απόσυρση του νομοσχεδίου, κάτι που είδαν με σχετική αμηχανία. Το κόμμα του Κέντρου, άλλωστε, συνήθισε να έχει τον ρυθμιστικό ρόλο στο
κοινοβουλευτικό παιχνίδι και με αυτή την εξέλιξη είναι κάτι που ξεκάθαρα έχασε. Αξίζει να σημειωθεί πως η στάση του Νικόλα Παπαδόπουλου γύρω από το νομοσχέδιο, αλλά και το κάψιμο της όποιας γέφυρας με τον ΔΗΣΥ μετά και τη συνέντευξή του στην «Κ», όταν τον
κατήγγειλε για φόβο ελέγχου, προκάλεσε ερωτήματα για το πού
ακριβώς το πάει ο ΔΗΚΟϊκός πρόεδρος. Ερωτήματα προκάλεσε και η
δριμεία επίθεσή του στο νέο σχέδιο της κυβέρνησης, από επιχειρηματικούς κύκλους που ήταν κοντά στο κόμμα, αλλά και σε δηκοϊκά
στελέχη. Καθόλου τυχαίο ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών
Άγγελος Βότσης, μέσω αναρτήσεών του, είχε ταχθεί θετικά απέναντι
στα νέα μέτρα, την ίδια στιγμή που ο Νικόλας Παπαδόπουλος σημείωνε πως τα μέτρα που εξήγγειλε ο Κωνσταντίνος Πετρίδης δεν είναι
νέα. Η αντιπαράθεση, ωστόσο, με τον γενικό ελεγκτή φέρεται να τον
φέρνει ξανά στο προσκήνιο με τον ίδιο να χαρακτηρίζει τις δηλώσεις
Αναστασιάδη ως επίθεση ενάντια στους θεσμούς, στη διαφάνεια και
κατά της δημοκρατίας. Το ποιος θα βγει κερδισμένος από όλη αυτή
την αντιπαράθεση είναι βεβαίως ακόμα ανοικτό, ωστόσο, δείχνει πως
ο Νικόλας Παπαδόπουλος ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει το χαρτί του
ελέγχου και της διαφάνειας στον επικείμενο προεκλογικό.

το διάστημα κυβερνητικοί κύκλοι
σημείωναν πως οι παρεμβάσεις
του γενικού ελεγκτή γύρω από το
νομοσχέδιο των κρατικών εγγυήσεων ήταν καθαρά πολιτικές και
ξεπερνούσαν κατά πολύ τις αρμοδιότητές του. Ενδεικτικές οι τοποθετήσεις του ότι η στάση της κυβέρνησης στο ζήτημα των κρατικών
εγγυήσεων, θύμιζε τον Συνεργατισμό. «Το να είμαστε απόντες και
να κληθεί σε μια νεκροψία στο τέλος (όπως θέλει η κυβέρνηση) δεν
υπάρχει νόημα», έλεγε σε τοποθέτησή του ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης.
Αυτό βεβαίως που έβαλε λάδι στη
φωτιά στις σχέσεις γενικού ελεγκτή
και κυβέρνησης ήταν ότι το ίδιο
αφήγημα για τον Συνεργατισμό
αλλά και περί νεκροψίας, είχε χρησιμοποιήσει το ΔΗΚΟ στις ανακοινώσεις του και ο πρόεδρος του κόμματος Νικόλας Παπαδόπουλος στη
συνέντευξή του στην «Κ». Καθόλου
τυχαία και η αναφορά του προέδρου
ότι οι ανακοινώσεις του Οδυσσέα
Μιχαηλίδη ενέχουν το πολιτικό
στοιχείο και ταυτίζονται πλήρως
με συγκεκριμένο κόμμα, φωτογραφίζοντας το ΔΗΚΟ.

Eνα κακό déjà vu

Είναι βεβαίως γνωστό πως ο γενικός ελεγκτής έχει καλές σχέσεις
τόσο με το ΔΗΚΟ όσο και με μέλη
της κοινοβουλευτικής ομάδας του
ΑΚΕΛ και όπως λένε κύκλοι της
αντιπολίτευσης αυτό δεν αποτελεί
βαρίδι για τον γενικό ελεγκτή ούτε
για τα κομματικά στελέχη. Δεν
είναι τυχαίες και οι άριστες –μέχρι

προσφάτως– σχέσεις με τον πρόεδρο του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου,
ο οποίος μάλιστα τον πρότεινε για
τη θέση του γενικού ελεγκτή στον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στο παρελθόν είχε ακουστεί πως ήταν μέλος του ΔΗΚΟ, ενώ σύμφωνα με
το πολιτικό παρασκήνιο διατηρεί
εξαιρετικές σχέσεις με την Ειρήνη
Χαραλαμπίδου λόγω και της επιτροπής ελέγχου. Το κεφάλαιο που
αποτέλεσε σημείο αντιπαράθεσης
με την κυβέρνηση ήταν το μεγάλο
κεφάλαιο του Συνεργατισμού για
το κατά πόσο πρέπει να εμπλακεί
ή όχι στη διαδικασία ο γενικός
ελεγκτής. Το όλο ζήτημα προκάλεσε
την έντονη αντιπαράθεση του γενικού ελεγκτή με τον τότε υπουργό
Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη. Συναγερμικοί κύκλοι είδαν πως από
εκείνη την αντιπαράθεση ο γενικός
ελεγκτής έδειξε εμμονή απέναντι
στον τότε υπουργό οικονομικών,
ενώ πολιτικοί κύκλοι της αντιπολίτευσης σημείωσαν πως μέσω
ερευνητικής επιτροπής επιβεβαιώθηκε ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης και
έκαψε –μαζί με τις διαπιστώσεις
της ερευνητικής επιτροπής– το
πολιτικό χαρτί του κ. Γεωργιάδη.
Αυτό ακριβώς το σκηνικό ήθελε
με κάθε τρόπο να αποφύγει να επαναληφθεί στην περίπτωση των
κρατικών εγγυήσεων και ο πρόεδρος, αλλά και το Υπουργείο Οικονομικών. Όπως σημείωσαν κυβερνητικοί κύκλοι, ο γενικός ελεγκτής είχε ήδη τοποθετηθεί εναντίον
του νομοσχεδίου των κρατικών εγγυήσεων εξ αρχής και αυτό, όπως

Η –βάσει δημοσκοπήσεων– καλή διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνηση όπλισε τον Νίκο Αναστασιάδη με αυτοπεποίθηση ούτως ώστε να στείλει μήνυμα στον γενικό ελεγκτή να περιοριστεί στα καθήκοντά του.
προέβλεπαν, θα έκανε δύσκολη τη
ζωή του υπουργού Οικονομικών
στην Επιτροπή Ελέγχου, όταν θα
καλείτο κάθε τρεις μήνες να λογοδοτήσει στη Βουλή βάσει της πρόνοιας που είχε θέσει. Αυτός βεβαίως
είναι και ο κύριος λόγος μαζί με τις
ενστάσεις τραπεζών και επιχειρηματικών κύκλων που οδήγησαν
στην απόσυρση του νομοσχεδίου,
καθώς ένα πιθανό «κάψιμο» Πετρίδη θα ήταν το τελευταίο που θα
ήθελε διαχειριστεί αυτή τη στιγμή
η κυβέρνηση.

Η επιστροφή του Ιωνά

Μέχρι πού θα φτάσει η κόντρα
του Προέδρου της Δημοκρατίας
με τον γενικό ελεγκτή είναι βεβαίως δύσκολο να διαφανεί αυτή
τη στιγμή. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, που μέχρι το 2019 έλεγε
σε δημόσιες τοποθετήσεις πως
έχει άριστες σχέσεις με τον γενικό
ελεγκτή, αυτή τη φορά μίλησε στη
συνέντευξή του για ανάρμοστη
συμπεριφορά. Τοποθέτηση που
σύμφωνα με νομικούς κύκλους
μπορεί να οδηγήσει –εάν ο Πρόεδρος θέλει να το φτάσει στα άκρα–
ακόμη και στην παύση του γενικού
ελεγκτή. Μία τέτοια κίνηση, ωστόσο, θεωρείται για πολλούς παρακινδυνευμένη, καθώς κυβερνητικοί
κύκλοι θεωρούν πως έτσι θα ηρωοποιηθεί ο γενικός ελεγκτής και θα
επισκιαστεί η «πολύ καλή» δουλειά
που έγινε στη διαχείριση της κρίσης, αφήνοντας σκιές πως η κυβέρνηση φοβάται τον έλεγχο. Η
«Κ», βεβαίως, είχε αναφέρει στην
προηγούμενη έκδοσή της, πως η
κυβέρνηση θέλει να χαλιναγωγήσει
τον γενικό ελεγκτή και αυτό αναμένεται να το κάνει μέσω του νέου
γενικού εισαγγελέα που θα διοριστεί τους επόμενους μήνες και θεωρείται δεδομένο πως αυτός θα
είναι ο Ιωνάς Νικολάου, του οποίου, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, ο πρόεδρος χρωστά πολλά.
Το κατά πόσο η επιστροφή του
Ιωνά Νικολάου στο πολιτικό σκηνικό θα βοηθήσει την κυβέρνηση,
ιδιαίτερα σε έναν πόλεμο εναντίον
του γενικού ελεγκτή, ο οποίος με
τον ένα ή με τον άλλο τρόπο έχει
ταυτιστεί με τη διαφάνεια είναι
βεβαίως ανοικτό. Ήδη μέρος της
αντιπολίτευσης αναμένεται να
παίξει ρόλο στην υπεράσπιση του
γενικού ελεγκτή, κτυπώντας την
κυβέρνηση για προσπάθεια φίμωσης και αποφυγής της διαφάνειας.
Συνεπώς, μπορεί μέρος της κοινωνίας αλλά και των πολιτικών
δυνάμεων να έδειξε ανοχή στην
κυβέρνηση λόγω πανδημίας, αλλά
την περιμένει στη γωνιά σε θέματα
διαπλοκής και διαφθοράς.

Σχέδιο υψηλού ρίσκου
Το σίγουρο είναι πως την ίδια στιγμή που μαίνεται πόλεμος μεταξύ
θεσμών, καίριο ρόλο θα παίξει η
οικονομία στην επικαιρότητα και
αυτό ενδεχομένως να αυξήσει τις
αντιπαραθέσεις μεταξύ κομμάτων.
Ο Κωνσταντίνος Πετρίδης πίστευε
μέχρι και την υστάτη πως το νομοσχέδιο των κρατικών εγγυήσεων θα περάσει. Και αυτό καθόλου τυχαία, καθώς στο κοινοβουλευτικό παιχνίδι όλων αυτών των
χρόνων, η κυβέρνηση, αλλά κυρίως ο ΔΗΣΥ, είχε συνηθίσει το
ΔΗΚΟ να ζητάει αρκετές τροποποιήσεις, αλλά στο τέλος να συναινεί και να περνά τα κρίσιμα
νομοσχέδια. Λίγο το ότι οι Πετρίδης-Νεοφύτου υποτίμησαν τα
«θέλω» του ΔΗΚΟ, λίγο ο χρόνος
που εξαντλείτο και λίγο ότι ο ΔΗΚΟϊκός πρόεδρος τράβηξε λίγο
παραπάνω από το αναμενόμενο
για την κυβέρνηση σχοινί επιβάλλοντας την παρουσία του
Οδυσσέα Μιχαηλίδη, οδήγησαν
στην απόσυρση του νομοσχεδίου.
Την απόφαση της απόσυρσης είχε

λάβει ο Κωνσταντίνος Πετρίδης,
ενημερώνοντας πρώτα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και στη
συνέχεια την Πινδάρου που εξέφρασε αρχικά απορία και επιφυλάξεις για το εγχείρημα, αλλά συναίνεσε. Η «Κ» είχε αναφέρει και
την προηγούμενη Κυριακή πως
το νομοσχέδιο με τις τροποποιήσεις είχε χαρακτηριστεί ως «σουρωτήρι» από μέλη του Υπουργικού
Συμβουλίου, αλλά και από στελέχη
του ΔΗΣΥ που διαφωνούσαν με
το πώς «μεταλλάχτηκε» το νομοσχέδιο, ενώ Ελληνική Τράπεζα
και Eurobank ήταν διστακτικές
στο να ενταχθούν στο σχέδιο. Αντιδράσεις υπήρχαν και από επιχειρηματικούς κύκλους, ενώ η εμπλοκή του γενικού ελεγκτή, για
την οποία επέμενε το ΔΗΚΟ, αποτέλεσε τη χαριστική βολή για την
κυβέρνηση ώστε να αποσύρει το
σχέδιο. Τον σχεδιασμό των νέων
μέτρων ανέλαβε ο υπουργός Οικονομικών αποκλειστικά, έχοντας,
ωστόσο, για κάποια ζητήματα,
διαβούλευση με τις Βρυξέλλες.

Τα μνημόνια και η συναίνεση
Το κατά πόσο αυτό το εγχείρημα
μπορεί να πετύχει είναι κάτι που
συζητείται εντόνως. Δεν πέρασε
απαρατήρητος σε κύκλους άλλωστε, ο δισταγμός του Κωνσταντίνου Πετρίδη να απορρίψει αναφανδόν το ενδεχόμενο ένταξης
της Κύπρου σε μνημόνιο και αυτό
έχει σίγουρα τη δική του σημασία.
Ο ίδιος, πάντως, σε κυβερνητικούς
κύκλους που είδαν με επιφύλαξη
τα νέα μέτρα και που σιγοψιθύριζαν πως αυτά είναι πιο γενναιόδωρα από όσο επιτάσσει ορθολογισμός, διαμήνυσε πως δεν θέλει επ’ ουδενί να μπει η χώρα σε
μνημόνιο.
Όσο όμως γίνεται λόγος για
μνημόνιο, σχεδιασμούς και μέτρα
που αφορούν επιχειρήσεις και
οικονομία, εγείρεται το ερώτημα
κατά πόσο η Βουλή παρακάμπτεται πλήρως από τη διαδικασία.
Στη συνέντευξή του στην «Κ»
(σελ. 5) ο υπουργός Οικονομικών
έχει σημειώσει ότι από τη Βουλή
θα περάσουν συμπληρωματικοί
προϋπολογισμοί μόνο, ωστόσο,
κοινοβουλευτικοί κύκλοι σημειώνουν πως θα πρέπει να περάσει
από τη Βουλή η επιδότηση επιτοκίου και η επιχορήγηση. Κάτι
για το οποίο δεν αναμένεται να

φέρει ένσταση η αντιπολίτευση.
Πάντως, αν εξαιρεθούν κάποιες
αναρτήσεις του Κωνσταντίνου
Πετρίδη, που έψεξε την αντιπολίτευση για παράλογες απαιτήσεις και για καθυστέρηση, ο ίδιος
επιχειρεί να κρατήσει γέφυρες
επικοινωνίας. Καθόλου τυχαία η
αναφορά του στη συνέντευξη
ότι είναι υπέρ της συναίνεσης
και συνεργασίας. Στην κυβέρνηση και λιγότερο στον ΔΗΣΥ, αν
λάβουμε υπόψη εμπρηστικές δηλώσεις στελεχών, αντιλαμβάνονται πως το να καούν οι όποιες
γέφυρες με τη Βουλή, μόνο πρόβλημα μπορεί να προκαλέσει για
μελλοντικά νομοσχέδια. Οι σχέσεις με το ΔΗΚΟ αυτή τη στιγμή
δεν φαίνεται να διάγουν την καλύτερη περίοδο με την κυβερνώσα παράταξη, όμως ο υπουργός
Οικονομικών φαίνεται να προσπαθεί να βελτιώσει τη σχέση
του με το ΑΚΕΛ. Καθόλου τυχαία
η συνάντησή του με στελέχη του
κόμματος στην Εζεκία Παπαϊωάννου, ούτως ώστε να συζητηθούν τα νέα μέτρα και οι χαμηλοί
έως και συναινετικοί τόνοι που
κρατά η αξιωματική αντιπολίτευση, μετά και την εξαγγελία
των τελευταίων μέτρων.
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ «Κ»

Είμαι ανοικτός στην όποια
συνεργασία με τη Βουλή
Με τα οικονομικά μέτρα που εξαγγέλλουμε δεν θα εκτροχιάσουμε δημοσιονομικά τη χώρα, λέει στην «Κ» ο Κωνσταντίνος Πετρίδης
Συνέντευξη στον
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Να χτίσει γέφυρες με τη Βουλή επιδιώκει ο υπουργός Οικονομικών
Κωνσταντίνος Πετρίδης, θέλοντας
να παρουσιάσει, να εξηγήσει και
να αναλύσει το νέο σχέδιο για στήριξη της οικονομίας. Σε συνέντευξή
του στην «Κ», λίγες ημέρες μετά
την απόσυρση του νομοσχεδίου
των κρατικών εγγυήσεων και την
παρουσίαση του νέου Σχεδίου για
στήριξη των επιχειρήσεων με επιδοτήσεις επιτοκίων, εφάπαξ χορηγίες και φθηνό δανεισμό, δηλώνει
πως είναι πολύ προσβλητικό να
δέχεσαι προσβολές από μέρος του
κομματικού κατεστημένου, αμφισβητώντας την τιμιότητα και τις
προθέσεις της κυβέρνησης για στήριξη της οικονομίας. Δηλώνει πως
σέβεται τους θεσμούς, αλλά υπογραμμίζει πως πρέπει όλοι να λειτουργούν στο πλαίσιο του Συντάγματος. Διαβεβαιώνει δε, πως όποια
δημοσιονομικά μέτρα εξαγγέλθηκαν δεν θα εκτροχιάσουν δημοσιονομικά τη χώρα.
–Ολοκληρώνεται εντός ολίγου
ένας μήνας από την πρώτη άρση
των μέτρων. Ποια είναι τα μέχρι
τώρα μηνύματα που λαμβάνετε
για τη λειτουργία της αγοράς;
«Άναψαν» οι μηχανές της οικονομίας και τι προσδοκούμε;
–Δεν έχουμε απόλυτα καθαρή
εικόνα μέχρι στιγμής με στατιστικά
στοιχεία, αλλά οι πρώτες ενδείξεις
δείχνουν πως άρχισαν να δραστηριοποιούνται οι τομείς οι οποίοι
έχουν ανοίξει. Βάσει των κυβερνητικών προγραμμάτων δεν έχει
πληγεί ιδιαίτερα το διαθέσιμο εισόδημα των συμπολιτών μας, άρα
και η καταναλωτική ζήτηση υπάρχει. Με τα δεδομένα που έχω ενώπιόν μου, είμαι πιο αισιόδοξος από
την περίοδο πριν από τη σταδιακή
άρση του «lockdown». Πιστεύω ότι
θα επιβεβαιωθούμε, ότι ναι μεν
μπορεί να υπάρξει μία ύφεση της
οποίας αναμένουμε και το βάθος,
αλλά υπάρχουν όλες οι προοπτικές
για να επέλθει μια γρήγορη ανάκαμψη.
–Τι επίπεδα ύφεσης αναμένετε;
– Οι δικές μας εκτιμήσεις, αλλά
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
χαρακτηρίζονται από μία μεγάλη
αβεβαιότητα. Γι’ αυτό εξάλλου υπάρχει και ένα μεγάλο εύρος 5 - 12%.
Η δική μου εκτίμηση είναι πως η
ύφεση θα κινηθεί στο ελάχιστο
επίπεδο των προβλέψεων, άρα δεν
αναμένω να χειροτερεύουν οι προβλέψεις. Αντιθέτως, να επιβεβαιώνεται το βασικό σενάριο και ευελπιστώ προς το καλύτερο. Βεβαίως
δεν θα πρέπει να γίνουν πισωγυρίσματα και η εσωτερική ζήτηση

η Βουλή, ένας από τους κύριους
σκοπούς είναι ότι για το καλό της
χώρας πρέπει να χαμηλώσουν οι
τόνοι και πρέπει να υπάρχει η συνεργασία που θα δώσει λύση στα
πραγματικά προβλήματα της χώρας.
Ήμουν, είμαι και θα είμαι ανοιχτός
στην όποια συνεργασία. Γι’ αυτό
και επεδίωξα να τεθώ ενώπιον της
Βουλής με επιστολή, να εξηγήσω,
να απαντήσω, να ακούσω.

να συνεχίσει να υφίσταται. Συνάμα,
το βασικό σενάριο εξαρτάται και
σε ένα μεγάλο βαθμό από τη συνεισφορά του τουρισμού στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Γίνεται
μια υπερπροσπάθεια και από το
Υπουργείο Μεταφορών και από το
Υφυπουργείο Τουρισμού ούτως
ώστε να καταφέρουμε να προβάλουμε την Κύπρο ως μία ασφαλή
χώρα και να προχωρήσει η συνδεσιμότητα της χώρας και με νέους
προορισμούς. Ήδη ανακοινώθηκε
την Πέμπτη πως μία αεροπορική
εταιρεία, η Wizz Air, δημιούργησε
βάση στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας για αεροσκάφη της και επέκταση του πτητικού της προγράμματος από την Κύπρο προς νέους
προορισμούς. Εάν όλος αυτός ο
σχεδιασμός καρποφορήσει, τότε
θα είναι μικρότερη η ύφεση και

Ήμουν, είμαι και θα είμαι
ανοιχτός στην όποια συνεργασία. Γι’ αυτό και
επεδίωξα να τεθώ ενώπιον της Βουλής με επιστολή να εξηγήσω, να
απαντήσω, να ακούσω.
ίσως και μικρότερη από το βασικό
σενάριο.
–Τη δέσμη μέτρων που ανακοινώσατε εντός της εβδομάδας τη
χαιρέτισε μεγάλη μερίδα του
επιχειρηματικού κόσμου. Πότε
όμως αναμένετε να ξεκινήσει η
λειτουργία του Πανευρωπαϊκού
Ταμείου Εγγυήσεων για να επωφεληθούν οι επιχειρήσεις με
300 - 400 εκατ.; Επίσης, τα άλλα
εργαλεία της ΕΤΕπ είναι άμεσα
διαθέσιμα;
–Το Σχέδιο Παραχώρησης Κυβερνητικών Εγγυήσεων προς ΕΤΕπ
για χορήγηση δανείων προς κυπριακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις
και εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης είναι άμεσα διαθέσιμο. Το
Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε
την αύξηση του συνολικού ύψους
του Σχεδίου κατά 500 εκατ. ευρώ.
Αντιθέτως με τις φωνές που ακούστηκαν, είναι ένα άκρως επιτυχημένο σχέδιο τόσο από την ΕΤΕπ,
όσο και από ανεξάρτητο συμβουλευτικό οίκο. Πιστεύουμε πως η
πολύ σημαντική αύξηση του ποσού
σε ένα σχέδιο που συμμετέχουν
όλες οι τράπεζες θα είναι μια μεγάλη
και άμεση βοήθεια. Όσον αφορά
στο άλλο σκέλος, αυτό της συμμε-

–Από τη Βουλή εντέλει ποια σημεία του Σχεδίου που ανακοινώσατε πρέπει να περάσουν και
πότε;
–Τα Σχέδια αυτά ενδεχομένως
να χρειαστούν συμπληρωματικούς
προϋπολογισμούς, είτε ψήφιση
των προϋπολογισμών του 2021,
επειδή η επίπτωση κάποιων σχεδίων είναι το 2021. Πιστεύω πως
πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη,
βεβαιότητα και σύμπνοια ούτως
ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν
στο πλαίσιο και των προϋπολογισμών που ψηφίζονται από τη Βουλή. Όλα αυτά θα τα δούμε την Δευτέρα. Πρέπει να υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα και στη Βουλή για τον
ολοκληρωμένο οικονομικό σχεδιασμό, διότι είναι ένα κομμάτι του
παζλ. Επιδιώκουμε γι’ αυτούς τους
λόγους συνεχώς τη συνεργασία.

Τα μέτρα που ανακοίνωσα δεν φέρνουν πιο κοντά το μνημόνιο. Τα μέτρα που ανακοινώνει η κυβέρνηση είναι για να το-

νώσει την οικονομία, να φέρει την ανάκαμψη και να αποφύγουμε δυσμενείς εξελίξεις, λέει ο υπουργός Οικονομικών.
τοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας
στο Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων (Pan-European Guarantee
Fund) οι ενδείξεις που έχω είναι
ότι θα τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο
λειτουργίας τον Σεπτέμβριο. Τέλος,
στο τρίτο σκέλος, αυτό της ρευστότητας ύψους μέχρι 800 εκατ.
ευρώ για χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του
Ταμείου Επιχειρηματικότητας Κύπρου (ΤΕΚ), θα προσπαθήσουμε
να το επισπεύσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται με υπογραφή συμφωνιών με τις τράπεζες. Στο επόμενο
διάστημα θα έχουμε τις αποφάσεις.
Με δάνειο που θα λάβουμε από
την ΕΤΕπ, θα υπάρξει συγχρηματοδότηση και επιμερισμός ρίσκου
(50%-50%) μεταξύ της κυβέρνησης
και των τραπεζικών ιδρυμάτων που
μετέχουν στο Σχέδιο. Η κυβέρνηση
θα λάβει δάνειο 400 εκατ. από την
ΕΤΕπ προς χρηματοδότηση του
50% της ρευστότητας. Δεν είναι
εγγυήσεις, είναι καθαρή ρευστότητα, νέα δάνεια.
–Αφού μπήκαμε στο κεφάλαιο
των δανείων, θα ήθελα να μου
πείτε ποιος είναι ο φορέας που
θα κρίνει την ικανότητα αποπληρωμής και άρα την βιωσι-

μότητα του κάθε δανειολήπτη;
–Τα παραπάνω σχέδια θα ελέγχει
ο εποπτικός μηχανισμός που προβλέπεται μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και
των τραπεζών. Θα υπάρχει η ανάλογη αξιολόγηση από τις τράπεζες
και εποπτεύεται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Επενδύσεων. Όσον αφορά
στο «ΤΕΚ», η διαχείρισή του έχει
ανατεθεί από την κυπριακή κυβέρνηση στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (European Investment
Fund). Επίσης, θέλω να τονίσω πως
όλα τα σχέδια υπόκεινται και στον
έλεγχο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού
Συνεδρίου που προχωρά σε επανεξέταση της εφαρμογής εκ των
υστέρων. Είναι ο ελεγκτικός μηχανισμός της ίδιας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

επιτοκίων. Και κανένα κόμμα δεν
είχε απορρίψει τις εγγυήσεις –εκτός
ενδεχομένως από το ΑΚΕΛ που
είχε μια διαφορετική φιλοσοφία,
αλλά και αυτό ουδέποτε απέκλεισε
να υπάρχει και ένα σκέλος που
αφορά τις εγγυήσεις. Έγινε μία μεγάλη προσπάθεια θεωρώντας πως
είναι το πιο δυνατό όπλο για τη
ρευστότητα. Πιστεύαμε πως θα
μπορούσαμε να καταλήξουμε, αλλά
κάθε φορά υπήρχε μια αναβολή
μέχρι τη στιγμή που αποφασίσαμε
να το αποσύρουμε και να δούμε
εναλλακτικά εργαλεία. Εκ των υστέρων, αν γνωρίζαμε ότι θα γινόταν
η πολιτικοποίηση ενός απλού εργαλείου, ομολογώ ότι θα έπρεπε
να φέρναμε αυτό το εργαλείο από
την αρχή.

–Αυτό που αποδεικνύεται από
το πακέτο μέτρων, λέει η αντιπολίτευση, είναι ότι υπήρχαν
προσεγγίσεις και άλλα εργαλεία
στήριξης και ότι τελικά ήταν
δογματική η θέση για κρατική
στήριξη στις τράπεζες. Πώς
απαντάτε;
–Δογματικοί δεν ήμασταν ποτέ.
Κανένα κόμμα δεν είχε προτείνει
το εργαλείο της επιδότησης των

–Οι χειρισμοί σας ράγισαν το
γυαλί της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας δεδομένου ότι στο παρελθόν η κοινοβουλευτική επιτυχία επιτυγχάνετο και σήμερα
όχι; Η συνάντηση της Δευτέρας
στην Επ. Οικονομικών έχει σκοπό «γεφύρωσης»;
–Αυτή είναι η πρόθεσή μου. Πέραν του ότι κανείς δεν μπορεί να
παρακάμψει τον όποιο ρόλο έχει

Γέφυρες με τη Βουλή

–Το κόστος από αυτά τα μέτρα
που ανακοινώσατε είναι μακριά
από τη λέξη «μνημόνιο», είτε
εσωτερικό, είτε από τους θεσμούς;
–Τα μέτρα που ανακοίνωσα δεν
φέρνουν πιο κοντά το μνημόνιο.
Τα μέτρα που ανακοινώνει η κυβέρνηση είναι για να τονώσει την
οικονομία, να φέρει την ανάκαμψη
και να αποφύγουμε δυσμενείς εξελίξεις. Δεν πρέπει να γίνεται αυτός
ο παραλληλισμός. Αυτό που διαβεβαιώνω είναι ότι όποια δημοσιονομικά μέτρα εξαγγέλλουμε δεν
θα εκτροχιάσουν δημοσιονομικά
τη χώρα και να αντιμετωπίσουμε
τους κινδύνους του παρελθόντος.
–Υπάρχει εκτίμηση για το δημόσιο χρέος;
–Το δημόσιο χρέος θα αυξηθεί
σημαντικά και εκτιμούμε πως θα
κυμανθεί κοντά στο 117% του ΑΕΠ,
την ίδια ώρα που πριν από την εποχή του κορωνοϊού υπολογίζαμε να
πέσει στο 80% μέχρι το 2023. Αντιλαμβάνεστε πως θα είναι μια πολύ
μεγάλη επίπτωση στο δημόσιο χρέος και για όσους κατανοούν τι σημαίνει ο όρος δημόσιο χρέος, θα
πρέπει να κατανοήσουν επίσης
πόσο σημαντικό είναι να μη διογκωθεί σε μη βιώσιμα επίπεδα που
θα επιβαρύνουν τους φορολογούμενους και τις μελλοντικές γενιές
δυσανάλογα, αλλά θα μας θέσουν
σε περιπέτειες.

Ορθολογικά, οικονομικά και τεχνοκρατικά δεν είναι «mea culpa»
–«Στερνή μου γνώση να σ’ είχα
πρώτα» είπατε κατά τη διάρκεια
της διάσκεψης της Πέμπτης στο
ΥΠΟΙΚ. Η φράση αυτή είναι μία
μορφή «mea culpa»; Θεωρείτε
χαμένο χρόνο τη διαδικασία διαβούλευσης με το ΔΗΚΟ;
–Ορθολογικά, οικονομικά και
τεχνοκρατικά δεν είναι «mea culpa»
διότι ήταν η πρώτη επιλογή και
ορθώς που ήταν. Έχει όμως τύχει,
πολιτικής αλλοίωσης και πολιτικοποίησης το εργαλείο των κρατικών εγγυήσεων. Πολιτικά ομιλούντες, ας θεωρηθεί «mea culpa»
παρά το γεγονός ότι ενδεχομένως
επειδή ήταν πολιτικό το θέμα σε
ένα μεγάλο βαθμό, και εδώ να δημιουργούνταν τέτοια ζητήματα.
–Η αντιπολίτευση καταγγέλλει
την κυβέρνηση πως ο λόγος που

απέσυρε το νομοσχέδιο των κρατικών εγγυήσεων ήταν ο φόβος
του ελέγχου. Φοβάστε το ενδεχόμενο ελέγχου από τον γενικό
ελεγκτή και γιατί;
–Από την αρχή προσπάθησα να
λειτουργήσω συναινετικά. Ουδέποτε προσπάθησα να ανεβάσω
τους τόνους. Σε αυτή την προσπάθεια δεχθήκαμε όμως πολλές προσβολές. Το να λέγονται δημόσια
ότι ο υπουργός Οικονομικών θέλει
να κάνει πάρτι ή θέλει να βολέψει,
την ώρα που γίνεται μια τιτάνια
προσπάθεια για να σωθεί η οικονομία, είναι άκρως προσβλητικό.
Πολύ προσβλητικό να δέχεσαι προσβολές από το μέρος του κομματικού κατεστημένου και αμφισβήτηση της τιμιότητας και των προθέσεων μας σε μια χώρα που με
νύχια και με δόντια προσπαθούμε

Αν ήταν να παρομοιάσω
το πακέτο που ανακοινώσαμε την περασμένη
Πέμπτη με ιατρικούς
όρους, θα έλεγα ότι ήταν
ο αναπνευστήρας που δίνει οξυγόνο σε κάποιον
που είναι στο κρεβάτι.

να την σώσουμε. Επέλεξα να μην
απαντήσω, επέλεξα τη συναίνεση.
Δεν θα ξαναεμπλακώ σε αυτή τη
συζήτηση. Επίσης, σεβόμαστε τους
θεσμούς που έχουν μια καθαρή εντολή από το ίδιο το Σύνταγμα, πρέπει όλοι να λειτουργούμε στο πλαίσιο του Συντάγματος και να μη
διεκδικούμε είτε πολιτικούς, είτε
εξωσυνταγματικούς ρόλους.
–Όσον αφορά την προώθηση
όλων των έργων που είναι ώριμα
για προκήρυξη, ποια εκτιμάτε
ότι θα είναι η συνεισφορά τους
στην αύξηση του ΑΕΠ; Είναι κίνηση αντεπίθεσης;
–Το δεύτερο πακέτο είναι στοχευμένο και δεν είναι όπως το πρώτο. Αν ήταν να παρομοιάσω το πρώτο πακέτο με ιατρικούς όρους, θα
έλεγα ότι ήταν ο αναπνευστήρας

που δίνει οξυγόνο σε κάποιον που
είναι στο κρεβάτι. Τα εργαλεία του
δεύτερου πακέτου είναι γι’ αυτόν
που σηκώνεται από το κρεβάτι και
κάνει φυσιοθεραπεία για να περπατήσει και να τρέξει. Είναι ένα
μίγμα όπλων τα οποία αφορούν
την επανεκκίνηση και την ανάκαμψη.
Η προώθηση όλου του αναπτυξιακού προγράμματος της κυβέρνησης αν είναι δυνατόν να γίνει
πιο γρήγορα από ότι είναι σχεδιασμένο, τότε σίγουρα θα βοηθήσει,
θα συνεισφέρει θέσεις εργασίας
και να κινηθούν τα γρανάζια της
οικονομίας. Στο πλαίσιο μιας επεκτατικής οικονομικής πολιτικής
δεν μπορεί να λείψει το σκέλος των
αναπτυξιακών έργων.
–Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται

και η επιχορήγηση των στεγαστικών δανείων;
–Υπάρχει διττή χροιά στην επιχορήγηση των στεγαστικών δανείων. Έχει και την αναπτυξιακή που
θα βοηθήσει στην επανεκκίνηση
του τομέα των οικιστικών, σε ένα
τομέα που υπάρχει στρέβλωση,
αλλά έχει και ένα κοινωνικό σκέλος
που θα βοηθήσει νέα ζευγάρια. Δεν
έχω ενώπιόν μου στοιχεία για ζήτηση στεγαστικών, αλλά σίγουρα
είναι κίνητρο γι’ αυτούς που αμφιταλαντεύονταν να λάβουν δάνειο
έως 300 χιλιάδες ευρώ. Δεν θα δοθούν δάνεια πάνω από 300 χιλιάδες
ευρώ και τα νέα στεγαστικά δάνεια
δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν
για την κάλυψη της αποπληρωμής
υφιστάμενων στεγαστικών δανείων
είτε εξυπηρετούμενων, είτε μη εξυπηρετούμενων.
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Εγρήγορση
για πιθανή
συνάντηση
επιδημιών

Eχει παραγγελθεί αυξημένη ποσότητα
εμβολίων για τη γρίπη σε σχέση με πέρυσι
Του ΓΙΑΝΝΟΥ ΛΥΤΡΑ

Σχεδόν βέβαιο θεωρείται από πολλούς επιδημιολόγους στο εξωτερικό
και στην Ελλάδα, ένα δεύτερο κύμα
της πανδημίας της νόσου COVID19. Η Συμβουλευτική Επιστημονική
Επιτροπή του Υπουργού Υγείας
στην Κύπρο, φαίνεται ότι, μέχρι
στιγμής, τηρεί μια πιο συντηρητική
στάση όσον αφορά σε αυτό το θέμα.
Ωστόσο, κάνει ξεκάθαρο ότι τόσο
οι υγειονομικές αρχές, όσο και οι
απλοί πολίτες, πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο. Η
ανησυχία, όμως, δεν έγκειται μόνο
σε μια δεύτερη πιθανή έξαρση του
νέου κορωνοϊού, αλλά και στο ενδεχόμενο αυτή να συμπέσει με την
έξαρση της εποχικής γρίπης, η
οποία, ως γνωστόν, συμβαίνει κάθε
χρόνο. Σε μια τέτοια περίπτωση,
η πρόκληση για τους επαγγελματίες, αλλά και για το ίδιο το σύστημα
υγείας, θα είναι μεγαλύτερη, όπως
εξηγούν στην «Κ» οι λοιμωξιολόγοι
δρ Ζωή-Δωροθέα Πανά και Μαρία
Κολιού, οι οποίες θέτουν τις παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν
υπ’ όψιν απ’ όλους μας, προκειμένου να μη βρεθούμε προ δυσάρεστων εκπλήξεων. Την ίδια ώρα, το
Υπουργείο Υγείας έχει ήδη φροντίσει να εξοπλιστεί όσο είναι δυνατόν καλύτερα απέναντι στην
εποχική γρίπη, ώστε να δημιουργηθεί δίχτυ προστασίας, τουλάχιστον σε αυτόν τον τομέα.

COVID-19 και γρίπη

Όπως έχουν αναφέρει πολλές
φορές στην «Κ» τα μέλη της επιδημιολογικής ομάδας, οι υποθέσεις
στις οποίες προβαίνουν σημαντικοί
επιστήμονες στο εξωτερικό, αλλά
και τα κέντρα CDC των ΗΠΑ και
ECDC της Ευρώπης, για ένα δεύτερο

κύμα της πανδημίας δεν είναι κάτι
καινούργιο, αλλά ούτε και πρέπει
να θεωρηθεί βέβαιη η επαλήθευσή
τους. Όπως έχει δηλώσει η δρ Μαρία
Κολιού, είναι ορατό το ενδεχόμενο
της έξαρσης ενός δευτέρου κύματος
COVID-19, ωστόσο, πρόκληση για
όλους θα αποτελέσει το ενδεχόμενο
να συμπέσουν οι δύο επιδημίες.
Μάλιστα, η Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή συνιστά όπως
γίνει εκτεταμένα ο εμβολιασμός κατά της γρίπης φέτος, καθώς και τα
δύο αποτελούν δυνητικά σοβαρά
νοσήματα. Μια από τις συστάσεις
τις Επιτροπής αφορά στην επέκταση
των εμβολιασμών ατόμων και σε
άλλες ομάδες του πληθυσμού –όπως
τα παιδιά κάτω των πέντε ετών και
άνω των έξι μηνών- πέραν αυτών
που εμβολιάζονται κάθε χρόνο.
Ως γνωστόν, πρόσθεσε η δρ Κολιού, έξαρση της γρίπης παρατηρείται κάθε χρόνο, ωστόσο, η βαρύτητά της δεν μπορεί να προβλεφθεί. Αν, όμως, εμβολιαστούν οι πολίτες, οι επιπτώσεις θα είναι πολύ
πιο ήπιες, επεσήμανε. Το έντυπο
των συστάσεων εκ μέρους της επιδημιολογικής επιτροπής έχει ετοιμαστεί, με τις αποφάσεις να αναμένεται να ληφθούν τις επόμενες
μέρες, μετά από συζήτηση μεταξύ
των μελών της, ανέφερε η δρ Κολιού.
Όπως είπε, στο εξωτερικό έχουν
ήδη γίνει οι αναπροσαρμογές που
αφορούν στις ηλικιακές και στις
ομάδες πληθυσμού στις οποίες συνίσταται ο εμβολιασμός για την γρίπη, γι’ αυτό και αναμένεται ότι θα
γίνει και στην Κύπρο.

Παγίδες στη διάγνωση

Το σενάριο για την εκδήλωση
ενός δεύτερου κύματος της πανδημίας COVID-19 έχει αυξημένες
πιθανότητες, γι’ αυτό και όλοι πρέ-

Η Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή και το Υπουργείο θεωρούν ότι μια πιθανή ταυτόχρονη έξαρση COVID-19 και εποχικής γρίπης, θα οδηγήσει περισσότε-

ρους συμπολίτες μας στα νοσοκομεία και στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.








Μία από τις συστάσεις
τις Συμβουλευτικής
Επιστημονικής Επιτροπής αφορά στην επέκταση των εμβολιασμών
ατόμων και σε άλλες
ηλικιακές ομάδες.
πει να είμαστε προετοιμασμένοι,
δήλωσε στην «Κ» η δρ Ζωή-Δωροθέα Πανά. Κατά την διάρκεια του
καλοκαιριού, υπογράμμισε, πρέπει
να φτιάξουμε τις απαραίτητες δομές, ώστε το φθινόπωρο να μας
βρει προετοιμασμένους. Συγκεκριμένα, η δρ Πανά στάθηκε στο
θέμα της Παιδείας, λέγοντας ότι
πρέπει να ενισχυθεί η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπως επίσης και
η υιοθέτηση της υγειονομικής κουλτούρας και της ασφάλειας στους

χώρους των σχολείων και των πανεπιστημίων. Ένας δεύτερος πυλώνας είναι η συμπεριφορά των
πολιτών σε χώρους όπου υπάρχει
μεγάλος συγχρωτισμός, ενώ ο τρίτος πυλώνας αφορά στα νοσηλευτήρια και στο σύστημα υγείας, το
οποίο δεν πρέπει να επιβαρυνθεί.
Επίσης, πρέπει να ελέγξουμε και
να προλάβουμε τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, ώστε να μειωθούν και τα ποσοστά των θανάτων εξαιτίας αυτών.
Αν ένα νέο κύμα πανδημίας COVID-19 συμπέσει με την έξαρση
της γρίπης το φθινόπωρο, ανέφερε
η δρ Πανά, θα προκύψουν προβλήματα που θα αφορούν και τον τομέα
της διάγνωσης. Όπως εξήγησε, ο
νέος κορωνοϊός δεν προκαλεί ειδικά
συμπτώματα, με πολλά από αυτά
να ομοιάζουν με αυτά της γρίπης.
Οπότε, αν συμπέσουν οι περίοδοι
της έξαρσης και των δύο λοιμώξεων,
αναμένεται ότι θα αυξηθεί και ο

αριθμός των πολιτών που θα νοσήσουν σοβαρά και από τις δύο
λοιμώξεις. Σύμφωνα με τη δρα Πανά, έχει καταρτιστεί ήδη το στρατηγικό πλάνο για την αύξηση των
κλινών σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, ώστε το σύστημα υγείας
να μπορεί να ανταπεξέλθει. Παράλληλα, συνεχίζεται η εκπαίδευση
των επαγγελματιών υγείας, οι οποίοι
θα κληθούν να διαχειριστούν ασθενείς. Επίσης, γίνεται και η ανάλυση
διαφόρων θεραπευτικών πρωτοκόλλων, όπως ακόμα και η χορήγηση πλάσματος πρώην ασθενών
COVID-19 σε άτομα τα οποία νοσούν βαριά, ώστε να αποφύγουν
την νοσηλεία σε ΜΕΘ.

Επιπλέον εμβόλια

Καθώς στο πίσω μέρος του μυαλού των επιστημόνων και των υγειονομικών αρχών της Κύπρου βρίσκεται το ενδεχόμενο δεύτερο κύμα
της πανδημίας, το Υπουργείο Υγείας

καταβάλλει προσπάθειες όπως εξοπλιστεί στον μεγαλύτερο δυνατό
βαθμό, όσον αφορά στα εμβόλια
κατά του ιού της γρίπης. Πηγές
από το Υπουργείο ανέφεραν στην
«Κ» ότι για φέτος έχει παραγγελθεί
αυξημένη ποσότητα εμβολίων, προκειμένου να καλυφθεί μεγαλύτερο
ποσοστό του πληθυσμού. Συγκεκριμένα, πέρυσι το Υπουργείο Υγείας παρήγγειλε και διέθεσε στην
Κύπρο περίπου 87 χιλιάδες εμβόλια,
ενώ φέτος παραγγέλθηκε επιπλέον
ποσότητα που αναλογεί στο 50%
της περσινής. Πριν από δύο χρόνια,
επίσης, τα εμβόλια τα οποία διέθεσε
το Υπουργείο Υγείας για τις ανάγκες
του πληθυσμού έφτασαν τις 50 χιλιάδες, περίπου, οπότε παρατηρείται μια συνεχής αύξηση. Στόχος
είναι να εμβολιαστούν περισσότεροι πολίτες, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος εισαγωγής σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας στον μέγιστο
δυνατό βαθμό.

ΑΡΘΡΟ / Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ

Η

επάνοδος στην «κανονικότητα» ύστερα από τη σταδιακή χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας του κορωνοϊού είναι μία έννοια
αμφιλεγόμενη, επισφαλής και διάτρητη. Για ποια «κανονικότητα»
μιλούμε; Αυτήν που περιλαμβάνει
μύρια τόσα …ακανόνιστα, ασυντόνιστα, ατελέσφορα και άδικα;
Μιλούμε για την «κανονικότητα»
της κοινωνικής ανισότητας, της
κοινωνικής αναλγησίας, της ελλιπούς κοινωνικής πρόνοιας, της ανεπαρκούς κοινωνικής αλληλεγγύης;
Διότι αυτή την «κανονικότητα»
είχαμε προ πανδημίας. Είχαμε την
«κανονικότητα» των σμπαραλιασμένων εργασιακών σχέσεων, των
παντοιοτρόπως κουτσουρεμένων
μισθολογικών απολαβών, των παν-

Εργασιακή ζούγκλα και «κανονικότητα»
ταχόθεν βαλλομένων παρεμφερών
ωφελημάτων. Αυτή την «κανονικότητα» νοσταλγούμε; Σε αυτήν
προσδοκούμε να επιστρέψουμε;
Το πολλαπλώς διάτρητο, αν και
συνταγματικά κατοχυρωμένο, δικαίωμα του συνδικαλίζεσθαι συνιστά επιστροφή σε «κανονικότητα»;
Ασφαλέστατα όχι. Αυτή η «κανονικότητα» είναι απευκταία λοιπόν,
επονείδιστη και σκληρή.
Δεν θέλουμε την «κανονικότητα»
τού να ερωτάται ο υποψήφιος προς
εργοδότηση κατά πόσον ανήκει σε
συντεχνία, στη διάρκεια προφορικής συνέντευξης. Δεν θέλουμε ακόμη να υπάρχει συναφές ερώτημα
σε έντυπα που φέρουν τίτλο «Αίτηση για εργασία»! Δεν θέλουμε
την «κανονικότητα» τού να προσλαμβάνεται κάποιος δήθεν ως συ-









Μόνα εφόδια στη φαρέτρα μας, η συλλογική
μορφή διεκδίκησης,
η συνδικαλιστική συσπείρωση, το Σύνταγμα
και η νομοθεσία περί
εργασιακών θεμάτων.
νεργάτης, αλλά στην πράξη να εργάζεται με πλήρες ωράριο και να
υπαμείβεται. Δεν θέλουμε την «κανονικότητα» τού άλλα να δηλώνονται και άλλα να καταβάλλονται στον
εργαζόμενο. Δεν θέλουμε την «κανονικότητα», ο εργαζόμενος να
αμείβεται με «μαύρα» άνευ εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφα-

λίσεων. Δεν θέλουμε την «κανονικότητα», εργαζόμενοι με πολυετή
υπηρεσία να λαμβάνουν σήμερα
όσα περίπου ελάμβαναν με τον αρχικό μισθό πρόσληψής τους.
Τέλος, δεν θέλουμε την «κανονικότητα», τα σχέδια επιδότησης
της εργασίας του Υπουργείου Εργασίας να διαστρεβλώνονται, να
παρερμηνεύονται, να καταστρατηγούνται και να υλοποιούνται μονομερώς και ετεροβαρώς προς όφελος της εργοδοτικής πλευράς και
σε βάρος των εργαζομένων.
Ακόμη, δεν θέλουμε την «κανονικότητα», τα σχέδια της Κυβέρνησης ν’ αποτελέσουν άλλοθι για
τυχόν παράταση περικοπών, αποκοπών και λοιπόν συρρικνώσεων,
μετά τη λήξη αυτών των σχεδίων.
Δεν θέλουμε την «κανονικότητα»

της μετάταξης σε άλλα καθεστώτα
εργασίας από αυτά που ίσχυαν προ
πανδημίας. Δεν θέλουμε ούτω καλούμενα ευέλικτα, διακεκομμένα
ωράρια εργασίας. Δεν θέλουμε ανοχύρωτους, ανασφάλιστους, ανυπεράσπιστους και ανοργάνωτους εργαζόμενους.
Δεν θέλουμε την «κανονικότητα»
του εργασιακού μεσαίωνα και της
εργασιακής ζούγκλας. Αλλά δεν είμαστε και αιθεροβάμονες. Συνειδητοποιούμε ότι επίκειται εργασιακός Αρμαγεδδών. Μόνα εφόδια
στη φαρέτρα μας, η συλλογική μορφή διεκδίκησης και αγώνα, η συνδικαλιστική συσπείρωση, το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας
και η νομοθεσία περί εργασιακών
θεμάτων.
Όσο για τον επαγγελματικό κλάδο

τον οποίο έχω την τιμή να εκπροσωπώ, οι δημοσιογράφοι είναι οι
μοναδικοί που ενώ μπορούν να μιλούν και να γράφουν για τα εργασιακά δικαιώματα όλων των άλλων,
αδυνατούν να πράξουν αναλόγως
– για λόγους ευνόητους – και για τα
δικά τους δικαιώματα. Οι δημοσιογράφοι λοιπόν, που δεν απέχουν
και πολύ από ξυπόλητους παπουτσήδες, νηστικούς φουρνάρηδες
και άστεγους οικοδόμους έχουν τι
να διεκδικήσουν, έχουν σε τι να αντισταθούν. Όπως κάθε εργαζόμενος,
έχουν όμως και οι δημοσιογράφοι
επιλογή, που δεν είναι άλλη από την
οργανωμένη και συλλογική αντίσταση, αντίδραση και διεκδίκηση.

Ο κ. Γιώργος Φράγκος είναι πρόεδρος της
Ένωσης Συντακτών Κύπρου.
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O ΥΠΟΥΡΓOΣ ΥΓΕIΑΣ ΣΤΗΝ «Κ»

Αδιαπραγμάτευτο «όχι» για τουρισμό από Βρετανία
Ο Κωνσταντίνος Ιωάννου μιλάει για τις ενέργειες που οδήγησαν στην πρώτη κυπριακή νίκη κατά της πανδημίας
Συνέντευξη στον ΓΙΑΝΝΟ ΛΥΤΡΑ

Ζυγίσαμε
τα δεδομένα
–Η Βρετανία συγκαταλέγεται στις
χώρες υψηλού κινδύνου, ωστόσο
ένα σημαντικό ποσοστό τουριστών
ετησίως φτάνει στην Κύπρο από
την συγκεκριμένη χώρα. Υπάρχουν ανησυχίες για μειωμένη τουριστική κίνηση στην Κύπρο εξαιτίας
των περιορισμών που ισχύουν
για την Βρετανία;

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

Κομβικό σημείο, μετά την πρώτη
νίκη που πέτυχε η Κύπρος κατά της
εξάπλωσης της πανδημίας COVID19, αποτελεί αναμφίβολα ο τουρισμός και η πρόκληση που έχει να
διαχειριστεί η κυβέρνηση. Σε συνέντευξή του στην «Κ», ο υπουργός
Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου τραβά
την κόκκινη γραμμή, όσον αφορά
στο θέμα αυτό και στην έλευση τουριστών από τη Βρετανία, χώρα η
οποία διαχρονικά «αιμοδοτεί» το
νησί μας περισσότερο ίσως από
οποιαδήποτε άλλη, αλλά φέτος έχει
δεχθεί μεγάλο πλήγμα εξαιτίας του
νέου κορωνοϊού. Σε μια εφ’ όλης
της ύλης συνέντευξη, ο κ. Ιωάννου
μιλά και για τον ρόλο της Ε.Ε. κατά
τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης,
καθώς και για τις ενέργειες στις
οποίες προέβη η κυβέρνηση από
πολύ νωρίς, ώστε να μη γίνει πραγματικότητα το χείριστο σενάριο.
Απορρίπτει κατηγορηματικά τους
ισχυρισμούς που κατά καιρούς έχουν
διατυπωθεί, περί υποτίμησης της
κατάστασης στα αρχικά της στάδια,
όπως και ενδεχόμενης κακής διαχείρισης με αποτέλεσμα να υπάρχουν παράπλευρες απώλειες ασθενών που έπασχαν από άλλα σοβαρά
προβλήματα υγείας.
–Αποδεδειγμένα, η Κύπρος κέρδισε την πρώτη μάχη…
–Από τις αρχές Φεβρουαρίου ολοκληρώθηκε ο επιχειρησιακός σχεδιασμός, ορίστηκε το νοσοκομείο
αναφοράς, καταρτίστηκε πλάνο για
την ενίσχυση των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας και προχωρήσαμε
με την ανάπτυξη υπηρεσιών, όπως
η ιχνηλάτηση, η συνεργασία με την
Υπηρεσία Ασθενοφόρων, το Κέντρο
Ενημέρωσης 1420, κ.ά. Έγκαιρα
και σε συνάρτηση με τις οδηγίες
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
και του ECDC εφαρμόσαμε μέτρα
και ελέγχους στα σημεία εισόδου
για τους ταξιδιώτες, ενώ στήθηκε
σε σύντομο χρονικό διάστημα η μέθοδος διενέργειας εργαστηριακών
εξετάσεων στην Κύπρο. Είμαστε
κατά σειρά η 6η χώρα στην Ε.Ε.
που πέτυχε έγκαιρα να διενεργεί
τη μοριακή εξέταση. Με την καταγραφή των πρώτων κρουσμάτων
στις 9 Μαρτίου, εφαρμόσαμε σταδιακό κλείσιμο επιχειρήσεων και
κλάδων, αλλά και μέτρα κοινωνικής
αποστασιοποίησης. Η απαγόρευση
των κοινωνικών επαφών ήταν, θεωρώ, το πιο σκληρό μέτρο που αναγκαστήκαμε να ζητήσουμε από τους
πολίτες να εφαρμόσουν. Όμως η
υπευθυνότητα και η σοβαρότητα
με την οποία η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών τήρησε τα μέτρα μάς επέτρεψαν να σχεδιάσουμε
και να αρχίσουμε την υλοποίηση
της στρατηγικής για επάνοδο στην
κανονικότητα, με κάποιες φάσεις

Ο ισχυρισμός για υποτίμηση της κατάστασης στα αρχικά στάδια τον λυπεί ιδιαίτερα, ανέφερε ο υπουργός, τονίζοντας

ότι η Κύπρος τέθηκε σε εγρήγορση από τα πρώτα στάδια της εμφάνισης της νόσου στην κινεζική επαρχία Wuhan.

Το Υπ.Υγείας, σε συνεργασία με το Υπ. Οικονομικών, προβαίνει σε όλα
τα διαβήματα, με στόχο
να διασφαλίσει ότι θα
μπορέσει να αξιοποιήσει
όλα τα προγράμματα και
τα εργαλεία που προσφέρονται από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

να επισπεύδονται. Εφαρμόστηκε,
επίσης, η πολιτική της διενέργειας
εργαστηριακών εξετάσεων στον
γενικό πληθυσμό, πρακτική που
αποτελούσε και σύσταση του ECDC
και του ΠΟΫ και που οι συνθήκες
και τα δεδομένα στην Κύπρο μας
επέτρεψαν να υιοθετήσουμε. Η
ιχνηλάτηση των επαφών βοήθησε
τα μέγιστα στον έγκαιρο εντοπισμό
και στην απομόνωση των κρουσμάτων, εμποδίζοντας έτσι τη διασπορά
του ιού στην κοινότητα. Ορίσαμε
ταυτόχρονα τη Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή που μας στήριζε σε τεχνοκρατικό και επιστημονικό επίπεδο.
–Είχε παρατηρηθεί οποιαδήποτε
υποτίμηση της κατάστασης στα
αρχικά στάδια;
–Ακούω συχνά αυτό τον ισχυρι-

σμό και με λυπεί, διότι φαίνεται πως
δεν αναγνωρίζονται, από μια μικρή
ευτυχώς μερίδα πολιτών, οι ενέργειες
που έγιναν από τις αρμόδιες Αρχές
από πολύ νωρίς. Από τον Ιανουάριο
ακόμα, όταν ο ΠΟΫ μιλούσε ακόμα
για επιδημία με επίκεντρο την κινεζική επαρχία Wuhan, εφαρμόσαμε
μέτρα στα σημεία εισόδου της χώρας
με ελέγχους για όλους τους ταξιδιώτες από την Κίνα. Βρισκόμασταν
εξ αρχής σε συνεννόηση και εφαρμόζαμε τις οδηγίες και τα πρωτόκολλα του ΠΟΫ και του ECDC και
προσαρμόζαμε τις πρακτικές μας
στη βάση αυτών και των επιδημιολογικών δεδομένων που είχαμε στην
πατρίδα μας. Καταρτίστηκε πλάνο
δράσης και ορίσαμε νοσοκομείο
αναφοράς πολύ πριν προκύψει κρούσμα στην Κύπρο και πριν ο ΠΟΫ

–Τα επιδημιολογικά δεδομένα
που γνωρίζουμε για τη χώρα
αξιολογήθηκαν και θα συνεχίσουν να είναι υπό επιτήρηση. Η
εισήγηση ήταν όπως το Ηνωμένο Βασίλειο δεν περιληφθεί,
τουλάχιστον προς το παρόν,
στις χώρες από όπου η Κύπρος
θα μπορούσε να δεχθεί τουρισμό. Αναμφίβολα, αυτό είναι
ένα γεγονός που θα έχει επιπτώσεις στη ροή τουριστών φέτος. Ωστόσο, αδιαπραγμάτευτη
ήταν η απόφαση της Κυβέρνησης ότι δεν θα θυσιάσουμε την
προστασία της Δημόσιας Υγείας
χάριν οποιουδήποτε άλλου τομέα. Ζυγίσαμε τα δεδομένα,
έγιναν εκτιμήσεις σε διάφορα
επίπεδα και καταλήξαμε στη λίστα των χωρών που ανακοινώθηκε, η οποία φυσικά και θα
αναθεωρείται σύμφωνα με τα
στοιχεία όπως θα διαμορφώνονται. Ταυτόχρονα, η κάθε κρίση αποτελεί ευκαιρία για νέες
προοπτικές και ανοίγματα. Για
παράδειγμα, αγορές όπως η
Γερμανία βρίσκονται ψηλά στις
προτεραιότητες του Υφυπουργείου Τουρισμού, ενώ άλλες
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
αρχίζουν σταδιακά να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για το τουριστικό προϊόν που προσφέρει η
Κύπρος.

κηρύξει τον SARS-CoV-2 σε πανδημία. Επομένως, απορρίπτω αυτή
την εντύπωση περί υποτίμησης της
κατάστασης. Σε κάθε στάδιο και
ανάλογα με τα δεδομένα, προβαίναμε στην εφαρμογή των μέτρων
ή όπου χρειαζόταν στην αναπροσαρμογή του πλάνου δράσης, ώστε
να είναι όσο πιο συμβατό με τις
οδηγίες που ήταν σε ισχύ τη δεδομένη στιγμή, αλλά και στη βάση
της γνώσης που είχαμε για τη συμπεριφορά του ιού.
–Ακούστηκαν πολλές φωνές για
ανεπάρκεια σε αναλώσιμα και
υποστελέχωση. Ποιοι χειρισμοί
έγιναν εκ μέρους του Υπουργείου
για εξομάλυνση της κατάστασης;
–Όταν έφτασε η πανδημία στη
χώρα μας, η Κίνα βρισκόταν ήδη
σε πολύ δεινή κατάσταση, με πολλά

κρούσματα και θανάτους. Οπως
ήταν λογικό και αναμενόμενο, η
χώρα, που αποτελεί ίσως και τον
μεγαλύτερο προμηθευτή σε αναλώσιμα και εξοπλισμό, σταμάτησε
τις εξαγωγές προϊόντων. Άρα όλες
οι χώρες παγκόσμια αντιμετώπισαν
προβλήματα επάρκειας, ενώ πολύ
δύσκολη κατέστη και η προμήθεια
αναλώσιμων για την αντιμετώπιση
του κορωνοϊού. Παρόλα αυτά, ως
Υπουργείο, προβαίναμε σε ενέργειες
για να εξασφαλίσουμε έστω και μικρότερες ποσότητες για την κάλυψη
των αναγκών μας μέσω των Πρεσβειών μας σε διάφορες χώρες. Ανέκυψε ξανά το πρόβλημα που ως μικρό κράτος έχουμε συχνά και αφορά
στην άμεση πρόσβασή μας σε φάρμακα και αναλώσιμα. Από τον Φεβρουάριο κιόλας, στο Συμβούλιο
Υπουργών Υγείας της Ε.Ε. υπό την
προεδρία της Ευρωπαίας Επιτρόπου
για την Υγεία, έθεσα επιτακτικά
την ανάγκη για ανάπτυξη μηχανισμών για κοινή προμήθεια αναλωσίμων και φαρμάκων. Έγιναν πολλές
ενέργειες για την προμήθεια του
απαραίτητου εξοπλισμού και μπορώ
να πω ότι δεν είχαμε ελλείψεις σε
βασικό ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (ΑΠΕ). Μόλις η κατάσταση
μας το επέτρεψε, προχωρήσαμε έγκαιρα σε παραγγελία επαρκούς ποσότητας, ώστε να μπορέσουμε να
ανταποκριθούμε σε αυξανόμενα
κρούσματα που ευτυχώς δεν είχαμε.
Όταν εμείς παραλαμβάναμε την
τρίτη παρτίδα αναλωσίμων και εξοπλισμού από την Κίνα, στο Ηνωμένο
Βασίλειο αντιμετώπιζαν μεγάλες
ελλείψεις σε ΑΠΕ. Σε σχέση με την
υποστελέχωση, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής που εφαρμόσαμε για τη διαχείριση της πανδημίας, χρειάστηκε να εκδώσουμε διατάγματα, με στόχο την προστασία
των ευάλωτων ομάδων, αλλά και
τη φύλαξη των παιδιών τους. Το γεγονός αυτό παρόπλισε ένα σημαντικό αριθμό επαγγελματιών υγείας.
Από την άλλη, είχαμε την ατυχία
να καταγράψουμε από νωρίς κρούσματα εντός των νοσηλευτηρίων,
βγάζοντας εκτός μάχης σημαντικό
αριθμό επαγγελματιών υγείας. Για
να μπορέσουν τα δημόσια νοσηλευτήρια να συνεχίσουν να διαχειρίζονται τα περιστατικά COVID-19,
έγινε επιστράτευση ιατρικού προσωπικού από τον ιδιωτικό τομέα
για κάλυψη των νέων αναγκών που
προέκυψαν (π.χ. στελέχωση των
Κλινικών Ύποπτων Περιστατικών,
Ιατρεία Δημόσιας Υγείας και τα Ιατρεία Βραχείας Νοσηλείας), μέτρο
που απέδωσε σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό. Ευχαριστώ τους γιατρούς του ιδιωτικού τομέα για τη
συνεισφορά τους, όπως επίσης τον
ΠΙΣ και τον πρόεδρό του δρα Πέτρο
Αγαθαγγέλου, για την άριστη συνεργασία.

Ισότιμη πρόσβαση στον απαραίτητο εξοπλισμό για τα κράτη μέλη
–Πόσο στοίχισε στο κράτος η
διαχείριση της πανδημίας, όπως
το κόστος των τεστ και οι χώροι
καραντίνας;
–Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διάθεση 100 εκατ. ευρώ
για την ενίσχυση της Δημόσιας
Υγείας και την αντιμετώπιση του
κορωνοϊού. Σε ό,τι αφορά στο
Υπουργείο Υγείας, μέσω υπουργικών
αποφάσεων δαπανήσαμε 6,8 εκατ.
ευρώ για τη διενέργεια των διαφόρων προγραμμάτων εργαστηριακού
ελέγχου του γενικού πληθυσμού.
Ο συνεχής εργαστηριακός έλεγχος
του πληθυσμού αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί για μας βασικό
πυλώνα κατά της διασποράς του
ιού και για εντοπισμό όσο το δυνατόν περισσότερων κρουσμάτων
που πιθανόν να υπάρχουν στην
κοινότητα. Παράλληλα, δαπανήθηκαν μεγάλα ποσά για αγορά ΑΠΕ
(μάσκες, στολές υψηλής προστασίας, κ.λπ.), για τη φιλοξενία των
επαναπατρισθέντων σε ξενοδοχειακές μονάδες για υποχρεωτική καραντίνα, αλλά και για την αγορά
υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα
για την παραπομπή ασθενών.

Ο συνεχής εργαστηριακός έλεγχος αποτελεί
για μας βασικό πυλώνα
κατά της διασποράς του
ιού και για εντοπισμό
όσο το δυνατόν περισσότερων κρουσμάτων
που πιθανόν να υπάρχουν στην κοινότητα.
–Ο ρόλος της Ε.Ε. ποιος ήταν, εν
τέλει; Λάβαμε την βοήθεια που
είχαμε ζητήσει, όταν το ζητήσαμε, ως κράτος-μέλος; Επίσης,
αναμένεται βοήθεια από τον ESM
για τα ιατρικά έξοδα;
-Ο ρόλος της Ε.Ε. ήταν σημαντικός από όταν άρχισαν να καταγράφονται τα πρώτα κρούσματα
σε κράτη-μέλη και τέθηκε η ανάγκη

για συντονισμό και καθορισμό ενός
κοινού πλαισίου, εντός του οποίου
κινηθήκαμε. Μέσω εβδομαδιαίας
επικοινωνίας με την Ευρωπαία Επίτροπο για την Υγεία κα Στέλλα Κυριακίδου και τηλεδιασκέψεων που
πραγματοποιήσαμε υπό την Κροατική Προεδρία, είχαμε την ευκαιρία
να εντοπίζουμε προβλήματα, να
ανταλλάσσουμε πληροφορίες και
να βρίσκουμε λύσεις. Παρουσιάστηκε επίσης η αναγκαιότητα για
ανάπτυξη μηχανισμού για κοινή
αντίδραση ως προς την προμήθεια
αναλωσίμων. Αυτό ήταν και ένα
ζήτημα που έθιξα στο Συμβούλιο
Υπουργών Υγείας στις Βρυξέλλες,
υπογραμμίζοντας ότι όλα τα κράτη
θα πρέπει να έχουν ισότιμη πρόσβαση στον απαραίτητο εξοπλισμό.
Μέσω του συστήματος κοινής προμήθειας έχουμε πλέον την ευχέρεια
να λάβουμε τις απαραίτητες ποσότητες για την αντιμετώπιση του
ιού τους επόμενους μήνες. Για μένα
προσωπικά, η συχνή επαφή με την
αγαπητή Στέλλα ήταν εξαιρετικά
χρήσιμη όλο αυτό το διάστημα και
θεωρώ ότι η παρέμβασή της σε αρκετές περιπτώσεις υπήρξε καταλυ-

τική. Σχετικά με τη βοήθεια από
τον ESM, το Υπουργείο Υγείας σε
συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών προβαίνει σε όλα
τα διαβήματα, με στόχο να διασφαλίσει ότι θα μπορέσει να αξιοποιήσει
όλα τα προγράμματα και τα εργαλεία
που προσφέρονται από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
–Ποιες είναι οι ανάγκες που προέκυψαν εξαιτίας της πανδημίας
όπως σε υποδομές, εξοπλισμό
και προσωπικό;
–Η πανδημία δοκίμασε τις αντοχές του Συστήματος Υγείας, που
μετρούσε μόνο μερικούς μήνες
ζωής. Αναπόφευκτα, χρειάστηκε
να προχωρήσουμε στην κάλυψη
αναγκών σε εξοπλισμό, υποδομές
και προσωπικό. Χρειάστηκε αρχικά
η αύξηση των κλινών ΜΕΘ, για να
είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε
αυξημένα περιστατικά κορωνοϊού
που πιθανόν να προέκυπταν. Γνωρίζοντας ότι στον ιδιωτικό τομέα
δεν υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές για τη διαχείριση των περιστατικών COVID-19 και έχοντας
κατά νου ότι χρειαζόταν να κρατήσουμε κάποιες κλίνες στις ΜΕΘ

για τα υπόλοιπα περιστατικά, έγινε
ο διαχωρισμός και ενεργοποιήθηκαν
οι μηχανισμοί για να εξασφαλίσουμε
αναπνευστήρες. Σε περίοδο μόλις
25 ημερών ολοκληρώθηκε η νέα
πτέρυγα ΜΕΘ, με δυναμικότητα 28
κλινών. Προχωρήσαμε στην εκπαίδευση νοσηλευτικού προσωπικού
στον τομέα της Εντατικολογίας με
σκοπό να στελεχώσουν τις ΜΕΘ
εάν και εφόσον παραστεί ανάγκη.
Επιπλέον, θα προχωρήσουμε στη
διαμόρφωση χώρου στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας για να τον αξιοποιήσουμε για μελλοντικές ανάγκες
αν εμφανιστούν.
–Υπάρχουν αναφορές ότι συνάνθρωποί μας, εξαιτίας του φόβου
τους να επισκεφθούν ιατρούς
και νοσοκομεία, κατέληξαν, συνεπεία άλλων προβλημάτων υγείας. Θα μπορούσαμε να πούμε
ότι έγινε και κάποιου είδους
κακή διαχείριση;
–Κατηγορηματικά, όχι. Κανένας
ασθενής δεν αφέθηκε και σε καμία
περίπτωση δεν έγινε κακή διαχείριση των άλλων περιστατικών και
σίγουρα δεν δόθηκε περισσότερη
προσοχή στη διαχείριση της παν-

δημίας εις βάρος των υπολοίπων.
Παρόλα τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε λόγω του εντοπισμού
κρουσμάτων στα νοσηλευτήρια,
λάβαμε αμέσως μέτρα για τη διαχείριση όλων των περιστατικών.
Σχεδιάστηκε άμεσα και εφαρμόστηκε πλάνο για τη διαχείριση αρχικά των νοσηλευόμενων και κατά
δεύτερον των άλλων περιστατικών.
Πέρα από τα ΤΑΕΠ που βρίσκονταν
σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας
σε λειτουργία για την εξυπηρέτηση
των ασθενών με επείγουσες ανάγκες, κινητοποιηθήκαμε άμεσα και
καταρτήσαμε μηχανισμό για την
παραπομπή στον ιδιωτικό τομέα
των έκτακτων και επειγόντων περιστατικών. Επιπρόσθετα, η Υπηρεσία Ασθενοφόρων λειτουργούσε
όπως πάντα για να μεταφέρει τους
ασθενείς για περίθαλψη, ενώ πολύ
γρήγορα δημιουργήσαμε και λειτουργήσαμε μηχανισμό για τη διαχείριση των ύποπτων περιστατικών
κορωνοϊού στα Ιατρεία Δημόσιας
Υγείας και τις Κλινικές Υπόπτων
Περιστατικών, ακριβώς για να μην
επηρεάζεται η εξυπηρέτηση των
άλλων ασθενών.
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Τα τέσσερα πτητικά μέσα της Μονάδας του Τμήματος Δασών έχουν ως βάση το παλαιό αεροδρόμιο Λάρνακας, ενώ χρησιμοποιούν κατά την καλοκαιρινή περίοδο, το Ακρωτήρι αλλά και το αεροδρόμιο Πάφου για ανεφοδιασμό με νερό.

Η εναέρια
αιχμή του
δόρατος για
τις πυρκαγιές
Η «Κ» βρέθηκε στη βάση της Μονάδας
Πτητικών Μέσων του Τμήματος Δασών
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Μακριά από τον πολύβουο τερματικό
σταθμό του νέου αεροδρομίου Λάρνακας και σε κοντινή απόσταση
από τα κτήρια του παλαιού αεροδρομίου βρίσκεται το στρατηγείο
της Μονάδας Πτητικών Μέσων του
Τμήματος Δασών, μιας υπηρεσίας
που κατά την καλοκαιρινή περίοδο
βρίσκεται σε κατάσταση «πολέμου».
Σε ετοιμότητα μερικών λεπτών, άνθρωποι και πτητικά μέσα αποτελούν
τα εναέρια μάτια και εργαλεία για
τον έγκαιρο εντοπισμό και καταπολέμηση εστιών πυρκαγιάς απ’
άκρου εις άκρον, της ελεύθερης
Κύπρου και για πρώτη φορά φέτος,
σε περιστατικά πυρκαγιών στις κατεχόμενες περιοχές. Η άγνωστη,
στο ευρύ κοινό, Μονάδα αεροπυρόσβεσης του Τμήματος Δασών








Η Μονάδα διαθέτει δυο
ιδιόκτητα αεροσκάφη,
πυροσβεστικά-ψεκαστικά, Air Tractor AT 802F,
ενώ από τη φετινή χρονιά
τις δυνάμεις αεροπυρόσβεσης συνδράμουν άλλα δυο ισπανικά αεροπλάνα του ιδίου τύπου.
από την ανατολή του ηλίου έως
την δύση του, είναι σε διαρκεί ετοιμότητα προκειμένου να σηκώσει
στον αέρα, τα 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη που έχει στην διάθεσή
της και να αποτελέσει ουσιαστικά
την εμπροσθοφυλακή των δυνάμεων πυρόσβεσης. Ένα έργο δύσκολο και καθοριστικής σημασίας
για την αναχαίτιση του καταστροφικού έργου της φωτιάς. Η «Κ» επισκέφθηκε τη βάση της Μονάδας
του Τμήματος Δασών και γνώρισε
από κοντά τους ανθρώπους για τους
οποίους τα καλοκαίρι δεν αποτελεί
περίοδο ξεκούρασης και ανεμελιάς.

Η ιστορία της Μονάδας

Η Μονάδα Πτητικών Μέσων
του Τμήματος Δασών αποτελεί συνέχεια ενός Κλάδου που υπήρχε
από ιδρύσεως της Δημοκρατίας,
στο Τμήμα Γεωργίας για σκοπούς
αεροψεκασμών. Η Μονάδα με τη
σημερινή μορφή της, υφίσταται
από το 2007. Η Μονάδα Πτητικών
Μέσων, ως διάδοχος κατάστασης
των πρώτων αεροσκαφών που αγοράσθηκαν το 1965, προέκυψε ως
ανάγκη για να ενισχυθεί το έργο

της πυρόσβεσης από αέρος. Μέχρι
το 2006, το Τμήμα Δασών είχε στη
διάθεσή του, τα δυο αεροσκάφη
του Τμήματος Γεωργίας που αγοράσθηκαν επί εποχής Μακαρίου
και ως αποστολή είχαν τους αεροψεκασμούς σιτηρών, στην πεδιάδα
της Μεσαορίας. Αυτά τα δυο αεροσκάφη επιχειρούσαν για το Τμήμα Γεωργίας έως και το 1996 για
να ενταχθούν στη συνέχεια στο
Τμήμα Δασών, συνεχίζοντας τους
αεροψεκασμούς στις δασώδεις περιοχές της ελεύθερης Κύπρου. Η
δομή που στη συνέχεια εξελίχθηκε
σε Μονάδα, στήθηκε το 2006 χρονιά κατά την οποία αγοράσθηκε
το πρώτο αεροσκάφος που εκτός
από τους αεροψεκασμούς είχε τις
τεχνικές δυνατότητες να επιχειρεί
σε περιστατικά κατάσβεσης πυρκαγιών από αέρος. Η προσπάθεια
η Κύπρος να αποκτήσει δυνάμεις
αεροπυρόσβεσης ολοκληρώθηκε
το 2007, με τη σύσταση της Μονάδας Πτητικών Μέσων. Δύο χρόνια αργότερα, η Μονάδα απόκτησε
και το δεύτερο ιδιόκτητο αεροσκάφος της, ένα ΑΤ 802F αμερικάνικης
κατασκευής και προέλευσης. Τα
δύο μέσα, εκτός από την παραδοσιακή τους χρήση, ενίσχυσαν τις
δυνάμεις πυρόσβεσης κάτι που φάνηκε στη μεγάλη πυρκαγιά της Σολέας το 2017.

Η αποστολή

Η επιλογή του συγκεκριμένου
τύπου αεροσκάφους, πυροσβεστικό-ψεκαστικό, έγινε με βάση τις
κλιματολογικές και περιβαλλοντικές
συνθήκες της Μεσογείου, είναι ευρέως διαδεδομένο στην Ευρώπη
για τον βαθμό αποτελεσματικότητάς
του, και στους δύο τομείς αποστολής
του. Ωστόσο, με βάση το εγχειρίδιο
της Μονάδας Πτητικών Μέσων δεν
είναι οι μοναδικοί. Εκτός από την
αεροπυρόσβεση και αεροψεκασμούς, τα δύο αεροπλάνα του Τμήματος Δασών πραγματοποιούν περιπολίες, λαμβάνουν μέρος σε αντιμετώπιση συμβάντων καταπολέμησης θαλάσσιας ρύπανσης, χρησιμοποιούνται για εσωτερική εκπαίδευση των χειριστών, πραγματοποιούν ψεκασμούς σε αλυκές και
σε εστίες καταπολέμησης κουνουπιών, ενώ είναι επικουρικό μέσο
έρευνας και διάσωσης. Όπως μας
εξήγησε ο επικεφαλής της Μονάδας
και αρχιπιλότος Στέλιος Κοτζίκας,
τα δυο αεροσκάφη χρησιμοποιούνται για αποστολές του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης
(ΚΣΕΔ) σε απομακρυσμένα σημεία
του FIR Λευκωσίας, που τα ελικόπτερα δεν έχουν δυνατότητες προ-
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AT 8027

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Πλήρωμα: Χειριστής, παρατηρητής
Τύπος κινητήρα: P&W PT6A-67AG
G Κινητήρας SHP: 1.350 @ 1.700 RPM
G Μήκος: 35 ft 11 in (10,95 m)
G Πλάτος πτέρυγας:
59 πόδια 3 ίντσες (18,06 μ.)
G Yψος: 12 ft 9 in (3,89 m)
G Βάρος απογείωσης: 16.000 λίβρες
(7.257 κιλά)
G Βάρος προσγείωσης:
16.000 λίβρες (7.257 κιλά)
G Χρήσιμο φορτίο: 8.790 λίβρες
(3.987 kg)
G Χωρητικότητα χοάνης: 820 US gal
(3,104 L)
G Χωρητικότητα καυσίμου:
254 US gal (961 L)
G Μέγεθος κύριου τροχού:
32,0 ίντσες
G Μέγεθος τροχού ουράς: 6,25 x 6
G Εύρος πτήσης: 800 mi
(1.300 km, 700 nmi)
Ανώτατο όριο πτήσης: 13.000 ft
(4.000 m)
G
G

Τα αεροπλάνα του Τμήματος Δασών έχουν επιχειρήσει σε πυρκαγιές και εκτός Κύπρου, τρεις φορές στο Ισραήλ, στον

Λίβανο αλλά και σε πυρκαγιά στη Ρόδο.

Με έντονα συναισθήματα στα Κατεχόμενα
Ο Στέλιος Κοτζίκας ήταν ο χειριστής του αεροπλάνου του Τμήματος

Δασών που ενίσχυσε τις εναέριες δυνάμεις, επιχειρώντας τελευταία
στα Κατεχόμενα. «Στα Κατεχόμενα το να πετάς πάνω από τη δική σου
γη, το συναίσθημα ήταν έντονο. Περνούσαμε πάνω από το παλιό αεροδρόμιο Λευκωσίας και είπα του παρατηρητή «βγάλε μια φωτογραφία». Δεν το πίστευα. Η συνεργασία που είχαμε με τους Τ/κ ήταν
άψογη. Μας έδωσαν οδηγίες, ανταλλάξαμε πληροφορίες για την
πυρκαγιά. Μας ευχαρίστησαν ουκ ολίγες φορές. Εμείς θέλουμε να
ξεχωρίζουμε τον ανθρώπινο πόνο και τη φυσική καταστροφή, χωρίς
να παρεμβαίνει το πολιτικό στοιχείο». Στο ίδιο πνεύμα, όπως συμπληρώνει, λήφθηκε και η απόφαση για τη χρήση του αεροδρομίου στο
Ακρωτήρι, από δύο αεροσκάφη της Μονάδας κατά την καλοκαιρινή
περίοδο. Τακτική της Μονάδας είναι η διασπορά των πτητικών μέσων
προκειμένου να μην υπάρχει νεκρός χρόνος από την εκδήλωση του
περιστατικού, μέχρι την επιχείρηση των αεροσκαφών. Στο πνεύμα
αυτό, όπως μας ανέφερε, κατασκευάζεται ένας δίαυλος προσγείωσης στο Μάμμαρι και ενός άλλου, στη δυτική πλευρά του νησιού για
άμεση προσβολή των πυρκαγιών.

σέγγισης και παραμονής για μεγάλο
χρονικό διάστημα. Στο κομμάτι της
αεροπυρόσβεσης, κατά την καλοκαιρινή περίοδο, τα αεροπλάνα του
Τμήματος Δασών είναι σε διαρκή
περιπολία. Κυρίως από 15 Ιουνίου
αλλά και πιο νωρίτερα εάν παρατηρούνται υψηλές θερμοκρασίες,
τα αεροπλάνα πετούν συνέχεια με
γεμάτες τις δεξαμενές τους, και σε
ετοιμότητα να επιχειρήσουν. Πρακτική που όπως μας εξηγήθηκε,

εφαρμόζεται με επιτυχία μετά την
πυρκαγιά της Σολέας και είχε ως
αποτέλεσμα, σε αρκετά περιστατικά,
την έγκαιρη αντιμετώπιση πυρκαγιών πριν πάρουν ανεξέλεγκτες
διαστάσεις.

Οι χειριστές

Η Μονάδα Πτητικών Μέσων
του Τμήματος Δασών απαρτίζεται
από το προσωπικό εδάφους που
βρίσκεται στο κέντρο επικοινωνίας,

αυτούς που προσφέρουν την επίγεια υποστήριξη στα αεροσκάφη
καθώς και τα πληρώματα αυτών.
Κάθε αεροσκάφος πετά με δύο μέλη. Τον χειριστή και τον παρατηρητή. Ο επικεφαλής της Μονάδας
είναι ο βασικός χειριστής και με
τη μεγαλύτερη εμπειρία σε συμβάντα πυρόσβεσης. Για τον Στέλιο
Κοτζίκα, το δυσκολότερο περιστατικό στο οποίο κλήθηκε να επιχειρήσει από αέρος, ήταν αυτό της
πυρκαγιάς του Σαϊττά, το 2007. Τη
χρονιά εκείνη, όπως μας εξήγησε,
η οργάνωση της αεροπυρόσβεσης
ήταν στα αρχικά της στάδια. Η
πυρκαγιά της Σολέας, συμπληρώνει,
ήταν το δεύτερο πιο δύσκολο περιστατικό. Εκεί συμπληρώνει υπήρχε καλύτερη οργάνωση με περισσότερα πτητικά μέσα. Ρωτήσαμε
τον αρχιπιλότο εάν το πλήρωμα
ενός αεροπλάνου ρισκάρει προκειμένου να έχει καλύτερο αποτέλεσμα. Ήρεμος, μας εξηγεί πως «εάν
την πυρκαγιά δεν την χτυπήσεις
στα πρώτα στάδια μετά είναι δύσκολη η κατάσβεση. Αυτός είναι
ο στρατηγικός σχεδιασμός της Μονάδας. Ο κόσμος όμως πρέπει να
γνωρίζει πως το αεροσκάφος δεν
σβήνει τις φωτιές. Το αεροσκάφος
την καθηλώνει και τα επίγεια μέσα
την αποτελειώνουν». Στο σημείο
αυτό τονίζει με έμφαση πως οι χει-

ριστές πρέπει να έχουν αυτοπειθαρχία, αυτοσυγκράτηση και οι
αποφάσεις τους πρέπει να είναι
άμεσες. «Πρέπει να παίρνεις γρήγορα αποφάσεις που ενδεχομένως
να κάνεις και λάθος. Η εκπαίδευση
είναι το άλφα και το ωμέγα».

Η εκπαίδευση

Το βασικό κομμάτι εκπαίδευσης
των χειριστών, γίνεται στη βάση
της Μονάδας στην Κύπρο. Ωστόσο,
η διαδρομή ξεκινά από το εξωτερικό.
«Η αρχική εκπαίδευση χειριστών
γίνεται στο εξωτερικό για να πάρει
άδεια για το συγκεκριμένο τύπο
αεροσκάφους. Στη συνέχεια υπάρχει
συνεργασία με την Πολεμική Αεροπορία στην Ελλάδα, για σκοπούς
εκπαίδευσης, καθώς και συνεργασία
με την Δασική Υπηρεσία των ΗΠΑ.
Φέτος στις εναέριες δυνάμεις του
Τμήματος Δασών έχουν προστεθεί
και δυο αεροπλάνα του ιδίου τύπου
με τα ιδιόκτητα, που έχουν ενοικιασθεί από την Ισπανία και επιχειρούν ήδη στην Κύπρο. Η θέση
των υπηρεσιών στην Κύπρο, όπως
μας αναφέρει, είναι ότι η αεροπυρόσβεση χρειάζεται ενίσχυση με
επιπλέον πτητικά μέσα. «Αυτό που
είναι ανησυχητικό είναι η ταυτόχρονη εκδήλωση πυρκαγιών. Για
να τις αντιμετωπίσεις χρειάζεται
συντονισμός».

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Τους έπιασε στον ύπνο με το μεταναστευτικό

Προβληματισμός στο κυβερνητικό στρατόπεδο για την επικοινωνιακή διαχείριση ευαίσθητων θεμάτων από τον Nίκο Νουρή
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Η δημόσια παραδοχή Υπουργού
της κυβέρνησης, δυο φορές μάλιστα μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, για εντοπισμό και κράτηση
στην Κύπρο τρομοκρατικών στοιχείων που σχετίζονται με το Ισλαμικό Κράτος του ISIS, αποτελεί
αναμφίβολα επίσημη πρώτη κυβερνητικού αξιωματούχου που ξεπερνά σε πρωτοτυπία, τα γεωγραφικά όρια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Την ώρα που άλλες χώρες
επιμελώς απέφευγαν και αποφεύγουν να συνδέσουν δημόσια, την
παρουσία τρομοκρατικών στοιχείων στο έδαφός τους, ο υπουργός
Εσωτερικών Νίκος Νουρής με τον
πλέον ξεκάθαρο τρόπο ήλθε να
επιβεβαιώσει όλα όσα ενδεχομένως
και στο παρελθόν, άλλοι προκάτοχοί του επιμελώς το απέφευγαν
για ευνόητους λόγους. Μια εξέλιξη
που έπιασε εξαπίνης ακόμα και
τον κυβερνητικό χώρο, παρά το
γεγονός ότι το όλο θέμα κρατήθηκε
στο παρασκήνιο. Με εξαίρεση τις
αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν
στο χώρο της αντιπολίτευσης, οι
αποκαλύψεις Νουρή πρώτα στην
εφημερίδα «Αλήθεια» και στη συνέχεια από τον τηλεοπτικό αέρα
του OMEGA, έγιναν δεκτές με προβληματισμό και ανησυχία από το
Προεδρικό έως και την Πινδάρου,
αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό το
γενικότερο σκεπτικισμό που έχει
προκαλέσει σε σύντομο χρονικό
διάστημα, η περίεργη, όπως χαρακτηρίζεται ήδη, επικοινωνιακή
πολιτική που ακολουθείται τους
τελευταίους 6 μήνες, στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Αυτό στο οποίο γίνεται προσπάθεια να δοθεί μια λογική εξήγηση
είναι το τι ώθησε τον Υπουργό Εσωτερικών να ανάψει μια φωτιά με
ένα θέμα που είναι εκτός επικαιρότητας, λόγω της υγειονομικής
κρίσης και που οι πάντες καταβάλλουν προσπάθειες η όποια ανάγκη
διαχείρισής του να γίνει μακριά
από τα φώτα της δημοσιότητας.
Στο Προεδρικό, όπως λένε πληροφορίες της «Κ», η μη συζήτηση του
όλου θέματος σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου, παρά την πάγια
τακτική να συζητούνται θέματα
της επικαιρότητας, αποτελεί στην
καλύτερη των περιπτώσεων ανησυχητικό σημάδι, για την τακτική
του ΥΠΕΣ.
Πιο ευκρινέστατη φαίνεται να
είναι η εικόνα του παρασκηνίου,
στην άλλη πλευρά του κυβερνητικού στρατοπέδου, την Πινδάρου.
Οι πληροφορίες που υπάρχουν θέλουν την κομματική στέγη του Νίκου Νουρή να έχει εκφράσει στον
ίδιο, με διακριτικό τρόπο, τη διαφωνία όχι για το θέμα με τους 17

Η ενδεχόμενη παρείσφρηση τρομοκρατικών στοιχείων ανάμεσα στα μεταναστευτικές ροές που προσεγγίζουν την Κύπρο είναι ένα ζήτημα που πάντα απασχολούσε τις αρχές ασφαλείας, ωστόσο ποτέ

δεν υπήρξε επιβεβαίωση για εντοπισμό τρομοκρατών που κρατούνται επί κυπριακού εδάφους.

Νουρής δεν έχει απαντήσει πότε
το Υπουργείο του είχε τις πληροφορίες για παρουσία τρομοκρατικών στοιχείων, πότε η Ιντερπόλ
πληροφόρησε τη Λευκωσία ότι καταζητούνται για τη δράση τους στη
Συρία, πόσο χρόνο κρατούνται στη
Μενόγεια. Αυτό ωστόσο που εντείνει τον προβληματισμό είναι
πως οι αποκαλύψεις του κ. Νουρή
προκάλεσαν έκπληξη και στις αρμόδιες για την ασφάλεια υπηρεσίες.
Αστυνομικές πηγές με τις οποίες
συνομίλησε η «Κ», έριχναν στα χαμηλά τα λεγόμενα του Υπουργού
Εσωτερικών, περί επιβεβαιωμένων
πληροφοριών κάνοντας λόγο για
γενικές και αόριστες πληροφορίες
που τυγχάνουν διερεύνησης, κατά
τακτά χρονικά διαστήματα.









Πέρα από τις αποκαλύψεις του, ο Υπουργός
Εσωτερικών δεν διευκρίνισε μέχρι σήμερα πότε
αφίχθηκαν στην Κύπρο,
οι 17 επιβεβαιωμένοι τρομοκράτες, πόσο χρόνο
κρατούνται στη Μενόγεια
και τι προτίθεται να πράξει αν δεν γίνει κατορθωτή η απέλασή τους.
τρομοκράτες αλλά για την επικοινωνιακή τακτική που ακολουθεί,
στη δημόσια διαχείριση ευαίσθητων θεμάτων.

Τρομοκρατικά στοιχεία

Οι 17 του ISIS

Οι αποκαλύψεις του Νίκου Νουρή για κράτηση 17 προσώπων στη
Μενόγεια επιβεβαιωμένων τζιχαντιστών από την Ιντερπόλ, έσκασε
ως βόμβα δημιουργώντας τεράστια
ερωτηματικά. Οι διαβεβαιώσεις
του αρμόδιου Υπουργού ότι μόλις
το επιστρέψουν οι συνθήκες της
υγειονομικής κρίσης, τα πρόσωπα
αυτά θα απομακρυνθούν από την
Κύπρο δεν άμβλυνε τις εντυπώσεις
που προκλήθηκαν, ιδιαίτερα σε

Γίνεται προσπάθεια να δοθεί εξήγηση για τον λόγο που ώθησε τον Υπουργό
Εσωτερικών να ανάψει μια φωτιά με ένα θέμα που είναι εκτός επικαιρότητας.
μια δύσκολη περίοδο ένεκα του
κορωνοϊού και των προσπαθειών
που καταβάλλονται σε έναν ευαίσθητο τομέα της οικονομίας, όπως
ο τουρισμός. Ζήτημα στο οποίο
εστιάζουν οι πρώτες αντιδράσεις

ακόμα και εντός της κυβέρνησης.
Η «Κ» αναζήτησε τον Υπουργό
Εσωτερικών προκειμένου να πάρει
απαντήσεις στα ζητήματα που τίθενται, ωστόσο η ανταπόκριση δεν
ήταν θετική. Μέχρι σήμερα ο κ.

Με βάση το ρεπορτάζ της «Κ»,
από την περίοδο έκρηξης του πολέμου στη Συρία, με τα κτυπήματα
του δυτικού συνασπισμού και την
βοήθεια που πρόσφερε τότε η Κύπρος, οι αρχές ασφαλείας ήταν σε
ετοιμότητα ενδεχόμενης πράξης
αντιποίνων αλλά και παρουσίας
τρομοκρατικών στοιχείων στην Κύπρο μέσω των μεταναστευτικών
ροών από τα τουρκικά παράλια. Στο
πνεύμα πρόληψης, κατά κύριο λόγο,
η σύνθεση των μεταναστευτικών
ροών που προσέγγιζαν τα δυτικά

παράλια της Κύπρου, πάντοτε προκαλούσε τις πρώτες υποψίες. Η παρουσία μεγάλου αριθμού γυναικών
και παιδιών στις μεταναστευτικές
βάρκες, σε συνδυασμό με μικρό
αριθμό νεαρών ατόμων που δυνητικά μπορούσαν να φέρουν οπλισμό
στις χώρες από τις οποίες προέρχονται, έθετε της αρχές ασφαλείας
σε συναγερμό με ξεσκόνισμα των
διαθέσιμων πληροφοριών, σε τοπικό
και ευρωπαϊκό επίπεδο για ενδεχόμενη τρομοκρατική τους δράση. Το
δεύτερο στάδιο ελέγχου των αφίξεων
πραγματοποιείτο, όπως επανειλημμένα έχει γράψει από τότε η «Κ»,
μέσω ενός δικτύου πληροφοριών
που έχουν στήσει οι αρχές ασφαλείας επί κυπριακού εδάφους, που
σε κάποιες περιπτώσεις έδωσε θεαματικά αποτελέσματα που ωστόσο
για ευνόητους λόγους κρατήθηκαν
μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Όπως είμαστε σε θέση να
γνωρίζουμε, η εντολή που είχε δώσει
ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας
ήταν η προσεχτική δημόσια διαχείριση ανάλογων ζητημάτων, προκειμένου να αποφευχθούν παράπλευρες επιπτώσεις σε ζωτικούς
τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής του τόπου. Τακτική που
απέδιδε, περιορίζοντας τους δημόσιους τόνους αλλά και την πρόκληση
αισθήματος ανασφάλειας, σε ντόπιους και επισκέπτες.

ΑΡΘΡΟ / Του ΧΑΡΙΔΗΜΟΥ Κ. ΤΣΟΥΚΑ

Τι ανήκει στην επιστήμη και τι στην πίστη;
«Το μυστικιστικό δεν είναι το πώς
είναι ο κόσμος, αλλά το ότι είναι»
Λούντβιχ Βίτγκενσταϊν

Ο

ζωντανός άνθρωπος δεν επαναπαύεται. Να ζεις σημαίνει
να τίθεσαι διαρκώς ενώπιον
νέων προκλήσεων. Τα πάντα ρει –
ενίοτε απρόβλεπτα. Ο άνθρωπος
που δεν κυριαρχείται από την «απονεκρωμένη συνήθεια», όπως έλεγε
ο Αμερικανός φιλόσοφος Τζον Ντιούι, όχι μόνο προσαρμόζεται στη
μεταβολή αλλά τη θεωρεί ευπρόσδεκτη δοκιμασία: ευκαιρία να αναπτυχθεί, να γίνει πιο σύνθετος.
Η εμπειρία της πανδημίας συνιστά μια τέτοια πρόκληση-δοκιμασία. Αν είσαι δάσκαλος λ.χ. θεωρούσες αυτονόητο ότι το μάθημα
προϋποθέτει φυσική παρουσία –
δική σου και των μαθητών. Η πανδημία έφερε τα πάνω κάτω. Πώς
θα ανταποκριθείς στο σκοπό - το
«τέλος» – της επαγγελματικής σου
δραστηριότητας, στις νέες συνθήκες; Τι θα αλλάξεις για να διατηρήσεις σταθερό τι;
Για τον χριστιανό, αντιστοίχως,
η πανδημία συνιστά δοκιμασία.
Όχι μόνο γιατί κάθε είδους ανθρώπινη τραγωδία αναδεικνύει υπαρ-

ξιακά ερωτήματα, αλλά και γιατί,
στο μέτρο που ο πιστός προβληματίζεται για τον τρόπο της συμμετοχής του σε θρησκευτικές τελετές, καλείται να αναρωτηθεί για
το νόημά τους. Όταν εκκλησιάζομαι,
τι κάνω; Όταν λαμβάνω τη Θεία
Κοινωνία, σε τι ακριβώς μετέχω;
Ως συνήθως, το νόημα και ο τρόπος –ο σκοπός και το μέσον– τείνουν να συγχωνεύονται στη ρουτινώδη συμπεριφορά. Ξεχνάμε την
ιστορικότητα ακόμη και των ιερότερων τελετουργιών. Δεν κοινωνούσαν με πανομοιότυπο τρόπο οι
χριστιανοί στο διάβα των αιώνων.
Δεν κατανοούσαν τα ιερά κείμενα
με έναν και μόνο τρόπο. Η χριστιανική εμπειρία είναι συνυφασμένη
με την ερμηνεία.
Οι δοκιμασίες εκλεπτύνουν τον
ζωντανό χριστιανό. Το απέδωσε
εξαιρετικά ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος δικαιολογώντας
το προσωρινό κλείσιμο των εκκλησιών: «δεν κινδυνεύει η πίστη αλλά
οι πιστοί». Δείτε τη λεπτή διάκριση
(πίστη έναντι πιστών), η οποία, υπό
κανονικές συνθήκες, περνά απαρατήρητη. Η Καινή Διαθήκη βρίθει
τέτοιων διακρίσεων. Ο Ιησούς συχνά ανα-πλαισιώνει τα ερωτήματα
που του θέτουν για να αναδείξει

κάτι άλλο από αυτό που αναμένεται.
Το θέμα της μετάδοσης του κορωνοϊού μέσω της Θείας Κοινωνίας
ανέδειξε, για μια ακόμη φορά, τις
πάγιες διαφορές αναφορικά με την
πρόσληψη της χριστιανικής πίστης.
Σχηματικά, από τη μια η παραδοσιοκρατική προσήλωση στον τύπο,
από την άλλη η στοχαστική αναζήτηση της ουσίας.
Γνωρίζουμε ότι ο κορωνοϊός μεταδίδεται με το σάλιο. Με αυτό το
δεδομένο, πρέπει να κοινωνούμε
με τον παραδοσιακό τρόπο; Ναι,
απαντά η καθηγήτρια Λοιμωξιολογίας Ε. Γιαμαρέλλου. «Όταν πρόκειται για Μυστήριο, δεν ισχύει η
έννοια της επιστήμης», λέει. «Όποιος πάει να κοινωνήσει […] συμμετέχει στο Μυστήριο. Επομένως δεν
υπάρχει κίνδυνος για κορωνοϊό
όπως και για κανένα άλλο μικρόβιο.
[…] Ξέρετε ότι τότε που είχαμε τους
λεπρούς στην Ελλάδα, οι ιερείς κοινωνούσαν τους λεπρούς, μετά κοινωνούσαν άνθρωποι άλλοι, και κανείς ποτέ δεν κόλλησε;». Με θεολογική (αν και πάσχουσα λογικώς)
γλώσσα, παρόμοια ήταν η θέση της
Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της
Ελλάδος («Κ», 9/3/2020), αλλά και
μερικών ιεραρχών στην Κύπρο.
Αναρωτιέμαι: δέχεται μια λοι-

μωξιολόγος ότι υπάρχουν φυσικές
δραστηριότητες που εξαιρούνται
από τους γνωστούς μηχανισμούς
μετάδοσης ιογενών νοσημάτων;
Αν ναι, πώς, πότε, και γιατί συμβαίνει αυτό; Αντιλαμβάνεται ότι ο
ισχυρισμός «δεν υπάρχει κίνδυνος
να μολυνθεί κάποιος από κορωνοϊό
μέσω της Θείας Κοινωνίας» συνιστά
μια εμπειρικώς διαψεύσιμη πρόταση, η οποία εισέρχεται στην επικράτεια της επιστήμης; Διαθέτουμε
επιστημονικές μελέτες που αποδεικνύουν ότι όσοι ήρθαν σε επαφή
με σάλιο λεπρών στη διάρκεια της
Θείας Κοινωνίας, δεν μολύνθηκαν;
Αν ναι, ποιες είναι αυτές; Αν όχι,
συνιστούν επαρκή εμπειρικά τεκμήρια για έναν επιστήμονα οι διαδιδόμενες λαϊκές δοξασίες;
Ωστόσο, τα πιο ενδιαφέροντα
ερωτήματα είναι αυτά που αποφεύγουν οι παραδοσιοκράτες. Τα έθεσε
έμμεσα, μεταξύ άλλων, ο Λούντβιχ
Βίτγκενστάϊν στο πρώιμο φιλοσοφικό έργο του. Ποιες περιοχές της
ανθρώπινης εμπειρίας είναι δεκτικές
επιστημονικής περιγραφής, και
ποιες όχι; Πώς έρχομαι σε επαφή
με την άφατη διάσταση της ύπαρξης, αυτή που προσδίδει νόημα στα
γεγονότα; Ποιος είναι ο ρόλος της
ηθικής σε έναν κόσμο επιστημο-

νικών δεδομένων; Η επιστήμη μπορεί να μου αποκαλύψει πολλά για
τη βιολογική μου υπόσταση (πώς
λ.χ. μπορεί να μολυνθώ από έναν
ιό), αλλά τι μπορεί να μου πει για
την εντελώς προσωπική πρόσληψη
του κόσμου εκ μέρους μου (π.χ. τι
νόημα έχει η ζωή μου ή την αγωνία
μου για το θάνατο); Δεν διακρίνω
τη φρεσκάδα νέων διακρίσεων
στους παραδοσιοκράτες, καθώς
αναμετρώνται με νέα προκλήσεις.
Τους αρκεί ο μηρυκασμός παραδεδομένων αντιλήψεων.
Δεν βλέπω πώς μειώνεται το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας αν
δεχθώ ότι τα σκεύη της Μετάληψης
μεταφέρουν τον κορωνοϊό. Αυτό
που συμβαίνει στη Μετάληψη δεν
συνιστά αναστολή των νόμων της
φύσης (ούτε, φυσικά, ανθρωποφαγία), αλλά πνευματική ανακαίνιση.
Μεταλαμβάνοντας τη Θεία Κοινωνία, γράφει ο βαθυστόχαστος πρώην
Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι
Ρόουαν Ουίλιαμς, αλλάζει ο τρόπος
που βλέπουμε τον εαυτό μας, τους
άλλους, και τον κόσμο. «Δεν είναι
τόσο ότι ζητούμε από το Άγιο Πνεύμα να επιφέρει θαυματουργή αλλαγή στον άρτο και τον οίνο. Του
ζητάμε να επιφέρει μια θαυματουργό αλλαγή μέσα μας – […] μια πνευ-

ματική μεταμόρφωση».
Κάτι τέτοιο εννοεί, υποθέτω, ο
π. Χαράλαμπος Κοπανάκης, ο οποίος
σε ανάρτησή του στο Facebook
(19/5/20) έγραψε: «Το ουσιώδες
είναι ο πιστός να λαμβάνει τη Θεία
Κοινωνία, το επουσιώδες είναι ο
τρόπος που θα την λάβει. […] Η πίστη δεν λειτουργεί με όρους μαγείας». Ακριβώς.
Στοχαστικοί ιερωμένοι, όπως ο
π. Χαράλαμπος, ο π. Βασίλειος Θερμός, και άλλοι, πάνε παραπέρα, θέτοντας ένα εξαιρετικά σημαντικό
ερώτημα: τι γλώσσα μιλά η Εκκλησία απευθυνόμενη στον σύγχρονο
άνθρωπο – σε αυτόν, δηλαδή, για
τον οποίο η επιστήμη συνιστά το
κατ’ εξοχήν εργαλείο κατανόησης
του κόσμου; Πώς συνυφαίνουμε
την πίστη μας με τον ορθό λόγο;
Πώς αποφεύγεται η μετατροπή της
πίστης σε δεισιδαιμονία ή θρησκοληψία και της επιστήμης σε άξεστο
επιστημονισμό; Αυτά είναι τα μείζονα ερωτήματα που πρέπει να μας
απασχολούν. Η πανδημία τα επαναφέρει.

Ο κ. Χαρίδημος Κ. Τσούκας είναι
καθηγητής στην Έδρα Columbia Ship
Management στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
www.htsoukas.com
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Εκανε την κρίση
στρατηγική
ευκαιρία η Άγκυρα
Γεωτρήσεις στα νερά της Λιβύης και συνομιλίες με εταιρείες
ενέργειας δρομολογεί η Τουρκία μετά την υγειονομική κρίση
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Η πανδημία του Covid-19 δεν τερματίζει τα σχέδια της Τουρκίας για
τα ενεργειακά αποθέματα της Ανατολικής Μεσογείου. Απεναντίας,
θεωρεί ότι ο κορωνοϊός δημιουργεί
καινούργιες ευκαιρίες στην περιοχή
τις οποίες προτίθεται να εκμεταλλευτεί. Οι τουρκικοί ενεργειακοί
σχεδιασμοί αφορούν μια μεγάλη
περιοχή που απλώνεται από τα παράλια της Λιβύης μέχρι αυτά της
Τουρκίας και της Κύπρου. Στην
οπτική της Άγκυρας φως ρίχνει η
νέα έκθεση του τουρκικού, φιλοκυβερνητικού κέντρου στρατηγικών μελετών «Seta», με τίτλο: «Εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο
κατά τη διάρκεια της κρίσης του
κορωνοϊού». Η νέα έκθεση αποκαλύπτει ότι η πανδημία για την Άγκυρα ανέδειξε νέες ευκαιρίες στην
Ανατολική Μεσόγειο και προϊδεάζει
για τα επόμενα βήματά της.
Σύμφωνα με το «Seta», η διακοπή των εργασιών και των ερευνών
των διεθνών κολοσσών ενέργειας
στην κυπριακή ΑΟΖ δημιουργεί
νέα δεδομένα στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής, τα οποία θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τα τουρκικά συμφέροντα. Το «Seta» υπενθυμίζει ότι πρόσφατα η αμερικανική
Exxon Mobil διέκοψε τις εργασίες
της στο Οικόπεδο 10 της Κύπρου
και ότι οι εταιρείες ENI (Ιταλία) και
TOTAL (Γαλλία) ανέβαλαν τις εργασίες τους για ένα έτος. Αυτές οι
αποφάσεις ήλθαν στο προσκήνιο
τη στιγμή που κατά το πρώτο τετράμηνο του 2020, η τιμή των καυσίμων ακολουθούσε καθοδική πορεία, η TOTAL έχανε το 35%, η ENI
το 55% και η Exxon Mobil το 12%
των εσόδων τους.
Στην έκθεση «Seta» υπενθυμίζεται ότι παρά την κατακόρυφη

πτώση της τιμής των καυσίμων
και των εσόδων των εταιρειών
ενέργειας, στο διπλωματικό προσκήνιο της Ανατολικής Μεσογείου
έχει αναδυθεί ένα μπλοκ χωρών
το οποίο στρέφεται ανταγωνιστικά
και εχθρικά κατά της Τουρκίας.
Χώρες όπως η Ελλάδα, η Κύπρος,
η Αίγυπτος και το Ισραήλ επιχειρούν να αφήσουν έξω από την ενεργειακή εξίσωση της περιοχής την
Τουρκία και την τ/κ πλευρά. Συναφώς επισημαίνεται ότι πρόσφατα
έλαβε χώρα στο Κάιρο η συνεδρίαση του «Φόρουμ Φυσικού Αερίου
της Ανατολικής Μεσογείου», στο
οποίο συμμετείχαν επτά χώρες της

ριορίσουν την κυριαρχία της Τουρκίας στην περιοχή, εξέδωσαν πρόσφατα κοινή δήλωση, αναφέροντας
ότι οι δραστηριότητες έρευνας και
γεώτρησης που διεξάγονται από
τουρκικά πλοία στην Ανατολική
Μεσόγειο είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο».
Ακόμα, σημαντική κρίνεται και
η πρόθεση της Τουρκίας να «απαντήσει» σε αυτές τις κινήσεις με τα
δικά της «αντιβήματα». Μια πρώτη
«απάντηση» σε αυτούς τους εχθρικούς διπλωματικούς ελιγμούς έχει
δώσει η Άγκυρα ήδη από τα τέλη
του 2019 με τη νέα συμφωνία με
την διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Λιβύης.








Τρεις σημαντικούς στόχους για την Τουρκία ως
περιφερειακή δύναμη
στην Ανατολική Μεσόγειο αναδεικνύει το «Seta» στη νέα του έκθεση.
περιοχής. Οι διοργανωτές του εν
λόγω φόρουμ επέλεξαν κατά το
2019 να μη συμπεριλάβουν στις
συναντήσεις τους την Τουρκία και
την τ/κ κοινότητα. Εξέλιξη που δείχνει ότι στην παρούσα συγκυρία
υπάρχουν κυβερνήσεις αποφασισμένες να αποκλείσουν την Τουρκία και τους Τ/κ από τα μελλοντικά
πιθανά κέρδη των ενεργειακών
αποθεμάτων της Αν. Μεσογείου.
Επιπλέον, οι συγκεκριμένες χώρες
προχώρησαν πρόσφατα στη δημοσιοποίηση ενός ανακοινωθέντος
που στρέφεται κατά της Άγκυρας.
Όπως τονίζεται στην έκθεση, «Η
Αίγυπτος, τα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα, η Ελλάδα, η Κύπρος και
η Γαλλία, που προσπαθούν να πε-

Τα επόμενα βήματα
Έχοντας συνοψίσει τις σημαντικές εξελίξεις της προ-κορωνοϊού
περιόδου, το τουρκικό think-tank
προχωρά ένα βήμα πιο πέρα και
προϊδεάζει για τα επόμενα βήματα
της Άγκυρας στην ενεργειακή σκακιέρα της Αν. Μεσογείου: «Η Τουρκία επικεντρώνεται στην ενίσχυση
της κυριαρχίας της στην περιοχή
πέρα από την ανακάλυψη νέων
κοιτασμάτων. Μόλις σταθεροποιηθούν ξανά οι τιμές του πετρελαίου,
η Τουρκία μπορεί να συνεργαστεί
με διεθνείς ενεργειακές εταιρείες
για να δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου θα διεξάγει έρευνες και
γεωτρήσεις συνεταιρικά». Στην
αναφορά στα «κυριαρχικά δικαιώματα» της Τουρκίας στην Αν. Μεσόγειο, η νέα έκθεση «Seta» απαριθμεί τρεις στόχους: Ο πρώτος,
αφορά τις τουρκικές έρευνες και
γεωτρήσεις στην περιοχή. Όπως
αναφέρει το «Seta», «Θα πρέπει να
σημειωθεί ότι η Τουρκία βρίσκεται
πλέον σε πλεονεκτική θέση, έχοντας βελτιώσει τις ικανότητές της
για έρευνα και γεώτρηση. Όπως

Σύμφωνα με το τουρκικό κέντρο στρατηγικών μελετών Seta, το οποίο εκφράζει τις θέσεις του Προεδρικού: «Η Τουρκία επικεντρώνεται στην ενίσχυση της κυριαρχίας της στην περιοχή πέρα από την ανακάλυψη νέων κοιτασμάτων. Μόλις σταθεροποιηθούν ξανά οι τιμές του πετρελαίου, θα μπορεί να συνεργαστεί με διεθνείς ενεργειακές εταιρείες για
να δημιουργήσει ένα περιβάλλον».
είναι γνωστό, η Τουρκία έχει στην
περιοχή δύο σκάφη σεισμικών
ερευνών και δύο γεωτρύπανα. Από
τις 31 Ιανουαρίου, το τρίτο γεωτρύπανο, το «Κανούνι», προστέθηκε
στην ομάδα των πλοίων γεώτρησης,
στην οποία συμμετέχουν το «Φατίχ» και το «Γιαβούζ». Σε περίπτωση
που [με την συμβολή αυτών των
σκαφών] η Τουρκία ανακαλύψει
ικανοποιητικό απόθεμα στην περιοχή, η ισορροπία στην Ανατολική
Μεσόγειο θα αλλάξει ριζικά».
Όσον αφορά τον δεύτερο στόχο
της Τουρκίας, δηλαδή τη Λιβύη,
το τουρκικό κέντρο στρατηγικών
μελετών αναφέρει ότι, «με βάση
με τη συμφωνία της Τουρκίας με
την Κυβέρνηση Εθνικής Συμφι-

λίωσης της Λιβύης, η Τουρκική
Κοινοπραξία Πετρελαίου (TPAO)
έχει υποβάλει τις απαραίτητες αιτήσεις για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων έρευνας στην περιοχή
και έχει ολοκληρώσει τις προετοιμασίες της». Αξιοσημείωτο είναι
το γεγονός ότι τα πρόσφατα ρεπορτάζ και οι πληροφορίες θέλουν
τις τουρκικές έρευνες και γεωτρήσεις στις περιοχές που διεκδικεί η
Τρίπολη να αποτελούν πλέον ζήτημα χρόνου. Εξ αυτού δεν αποκλείεται να προκύψουν σημαντικά
προβλήματα στους άξονες ΑθήναςΤρίπολης και Αθήνας-Άγκυρας. Τέλος, το «Seta» εστιάζει στον τρίτο
στόχο της Άγκυρας που αφορά την
ενεργειακή εξίσωση της Αν. Με-

σογείου. Το εν λόγω ζήτημα, σύμφωνα με διάφορες καλά ενημερωμένες πηγές, απασχολεί κατά το
τελευταίο διάστημα τις πρωτεύουσες της περιοχής: «Η Τουρκία δεν
διατηρεί ντε φάκτο εταιρική σχέση
με καμία διεθνή εταιρεία ενέργειας
στην Ανατολική Μεσόγειο», επισημαίνει το τουρκικό κέντρο στρατηγικών μελετών, το οποίο εκφράζει
τις θέσεις του τουρκικού Προεδρικού, για να καταλήξει, ωστόσο,
στο συμπέρασμα : «Δηλώσεις που
έγιναν σε επίπεδο τουρκικού Υπουργείου Ενέργειας δείχνουν ότι μπορεί
να υπάρξει μια πιθανή συνεργασία
στην περιοχή και ότι έχουν διεξαχθεί διαπραγματεύσεις με ορισμένες
σημαντικές εταιρείες».

ΑΡΘΡΟ / Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑ
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Serge Moscovici (1925-2014)
είναι ένας από τους θεμελιωτές της κοινωνικής ψυχολογίας, εισηγητής των όρων της «κοινωνικής αναπαράστασης» και της
«ενεργού μειονότητας», στη βάση
των οποίων ανέλυσε σημαντικά
ψυχοκοινωνικά φαινόμενα στο
πλούσιο και πολυσχιδές έργο του.
Εβραίος της Ρουμανίας, συνελήφθη
τον Ιανουάριο του 1941 κατά το
πογκρόμ του Βουκουρεστίου και
οδηγήθηκε σε στρατόπεδο υποχρεωτικής εργασίας απ’ όπου απελευθερώθηκε τον Αύγουστο του
1944 από τον σοβιετικό στρατό.
Στα χρόνια αυτά έμαθε γαλλικά δίπλα στον Isidor Goldstein (19252007), μετέπειτα Isidore Isou, ιδρυτή
του λετρισμού (lettrisme), λογοτεχνικού κινήματος κοινωνικής κριτικής που επηρέασε βαθιά τη μεταπολεμική παρισινή διανόηση.
Μαζί, προς το τέλος του 1944, θα
ιδρύσουν την καλλιτεχνική και λογοτεχνική επιθεώρηση Da, η οποία
γρήγορα θα λογοκριθεί. Αρχικά θετικός στην έλευση των Σοβιετικών,
μέλος από το 1939 του παράνομου
τότε Ρουμανικού Κομμουνιστικού
Κόμματος, δεν έμεινε αδιάφορος
απέναντι σε αντισημιτικές συμπεριφορές μερίδας του Κόκκινου στρατού. Το 1947, καθώς το σιδηρούν
παραπέτασμα εδραιωνόταν στη χώρα του, βοήθησε σιωνιστές αντιφρονούντες να περάσουν παράνομα
τα σύνορα. Δικάσθηκε στην Τιμισοάρα και διέφυγε χρησιμοποιώντας
παράνομα δίκτυα μεταναστών. Θα
φτάσει στο Παρίσι το 1948 μετά από
πολλές περιπέτειες, για να σπουδάσει
ψυχολογία υπό την καθοδήγηση

Για μια πολιτική οικολογία
του ψυχαναλυτή Daniel Lagache
(1903-1972), καθώς και επιστημολογία, ιστορία και φιλοσοφία των
επιστημών δίπλα στον κορυφαίο
στοχαστή του κλάδου Alexandre
Koyré (1892-1964).
Ακολουθώντας τη «γαλιλαιοκαρτεσιανή επανάσταση» του
Koyré, από το γεωκεντρικό στο
ηλιοκεντρικό σύστημα, ο Moscovici
συνέλαβε τον ρόλο της επιστημονικής μειονότητας στην αλλαγή
της «αναπαράστασης του κόσμου»
στις ευρωπαϊκές κοινωνίες της
ύστερης Αναγέννησης. Ο Koyré
είχε επιμείνει ιδιαίτερα στο γεγονός
ότι η αριστοτελική εικόνα του κόσμου ήταν πιο «φυσική» και άρα
πιο πιστευτή για τους ανθρώπους
της εποχής. Αντίθετα, το σύμπαν
του Κοπέρνικου και του Γαλιλαίου
ήταν αντίθετο με τις άμεσες «φυσικές» εμπειρίες τους. Για την κοινή
αίσθηση και τον «κοινό νου», η Γη
δεν κινείται! Χρειάστηκαν αιώνες
πριν ο «κοινός νους» πειστεί για
την ορθότητα της αναπαράστασης
του πλανητικού συστήματος μέσα
σε έναν άπειρο χώρο. Οι μεγάλες
επιστημονικές ανακαλύψεις δεν
γίνονται αμέσως αποδεκτές από
τις κοινωνίες. Χρειάζεται ένας αγώνας κινηματικού χαρακτήρα εκ μέρους της μειονότητας που υπερασπίζεται τη νέα ιδέα μέχρι αυτή
να γίνει καταρχάς αποδεκτή από
τις κοινωνικές πρωτοπορίες και
στη συνέχεια να υιοθετηθεί από
τις λαϊκές μάζες. Όπως η επιστημονική κοινότητα των αστρονόμων
της Αναγέννησης άλλαξε την αναπαράσταση του κόσμου, έτσι και
το φεμινιστικό κίνημα, το κίνημα








Θεωρητικά, η φυσική
επιστήμη μελετά τους
νόμους αλληλεπίδρασης
των φυσικών στοιχείων
και δυνάμεων με σκοπό
να οδηγήσει, πρακτικά,
τον άνθρωπο στην κυριάρχησή τους.
των πολιτικών δικαιωμάτων και οι
μειονότητες της δεκαετίας του
1960 άλλαξαν τις κοινωνικές αναπαραστάσεις της γυναίκας, των
μαύρων, των ομοφυλόφιλων. Το
έργο του Moscovici αναδεικνύει
την «ενεργή μειονότητα» σε κινητήρα της κοινωνικής εξέλιξης και
αλλαγής.
Ενώ, λοιπόν, το έργο του Serge
Moscovici στην κοινωνική ψυχολογία είναι αναγνωρισμένο παγκόσμια, ο ρόλος του στη δημιουργία
του γαλλικού και ευρωπαϊκού οικολογικού κινήματος είναι λιγότερο
γνωστός. Σε μια σειρά από έργα
του, από το 1968 έως το 1974, έθεσε
ένα συνολικό φιλοσοφικό προβληματισμό σε σχέση με τη δυνατότητα ανάληψης πολιτικής οικολογικής δράσης. Στην «Πραγματεία
περί της ανθρώπινης ιστορίας της
φύσης» (1968), ασκεί κριτική στην
κατανόηση της φύσης ως «περιβάλλοντος», δηλαδή ως εξωτερικής
προς τον άνθρωπο πραγματικότητας στην οποία αυτός προσαρμόζεται. Για τον κοινωνικό ψυχολόγο,
η φυσική κατάσταση δεν είναι μία

και αναλλοίωτη, αρχέγονη, μυθική
ή επιστημονική. Πρόκειται μάλλον
για διαδοχικές καταστάσεις, οι
οποίες προκύπτουν από τη σχέση
που διατηρούν οι ανθρώπινες κοινωνίες με τη φύση και που αποκρυσταλλώνεται στις αναπαραστάσεις τους για αυτή. Ο Moscovici
διακρίνει τρεις ιστορικά τεκμηριωμένες «φυσικές καταστάσεις». Η
πρώτη, την οποία ονομάζει «οργανική», περιστρέφεται γύρω από
την έννοια της ζωής και των έμβιων
όντων. Ακολουθεί η «βιομηχανική»
ή «μηχανική» κατάσταση, η οποία
επήλθε με την ανάπτυξη των επιστημών και της τεχνολογίας. Η ανθρώπινη διαχείριση της επιστήμης
και της τεχνικής ήταν αυτή που
άλλαξε τη σχέση μας με τη φύση
και μας οδήγησε στην κατανόησή
της ως πρώτης ύλης της ανθρώπινης βιομηχανίας. Στην πρώτη κατάσταση ο θεός ήταν δημιουργός
ζωής, το υπέρτατο ον που εμφύσησε τη ζωή στην ανόργανη ύλη.
Στη δεύτερη κατάσταση, ο θεός
είναι μηχανικός ή ωρολογοποιός,
κατασκευαστής των κρυφών μηχανισμών της φυσικής μηχανής,
τους οποίους ο άνθρωπος πρέπει
να ανακαλύψει για να τη λειτουργήσει προς όφελός του. Θεωρητικά,
η φυσική επιστήμη μελετά τους
νόμους αλληλεπίδρασης των φυσικών στοιχείων και δυνάμεων με
σκοπό να οδηγήσει, πρακτικά, τον
άνθρωπο στην κυριάρχησή τους.
Όπως έγραφε στην αρχή της νέας
εποχής ο René Descartes, ο άνθρωπος είναι «κύριος και ιδιοκτήτης
της φύσης».
Αυτή η σχέση ιδιοκτησίας, που

καθιστά τα φυσικά όντα, τη ζωή
και τον ίδιο τον άνθρωπο αντικείμενο εκμετάλλευσης, ήταν η επικρατούσα στις ευρωπαϊκές κοινωνίες του 1968 όταν, όπως γράφει
ο Moscovici, η έννοια μιας οικολογικής πολιτικής ήταν εντελώς άγνωστη. Εκείνη όμως την εποχή, ο
ίδιος διαβλέπει την αρχή μιας νέας
φυσικής κατάστασης, την οποία
ονομάζει «κυβερνητική» (cybernétique), από το ρήμα «κυβερνώ», που
σημαίνει «ασκώ πολιτική». Κατά
τον Moscovici, η οικολογία δεν
είναι επιστήμη, αλλά μια σειρά από
κοινωνικές πρακτικές και τεχνικές,
οι οποίες θα μπορούσαν να συνοψισθούν με τον όρο πολιτική οικολογία. Η δημιουργία και ενδυνάμωση του κινήματος, οι απανταχού οικολόγοι ως ενεργός μειονότητα, ήταν αποφασιστικής σημασίας, αλλά δεν αρκούσε. Η οικολογία έπρεπε να πολιτικοποιηθεί,
να εισέλθει δηλαδή στο παιχνίδι
της δημοκρατικής αντιπροσώπευσης για να γίνει κοινή, συλλογική,
πολιτική συνείδηση, αρχικά σε τοπικό επίπεδο και αργότερα σε κεντρικό, κρατικό και διακρατικό. Αυτό
δεν σήμαινε απαραίτητα την ίδρυση οικολογικού κόμματος, αλλά
μάλλον την κοινή χάραξη από όλα
τα κόμματα ενός οικολογικού πολιτικού προγράμματος, στο οποίο
θα συμφωνούσαν όλοι οι πολιτικοί
χώροι και θα ήταν συμβατό με όλες
τις πολιτικές ιδεολογίες. Η νέα αναπαράσταση της φύσης στην κυβερνητική εποχή που προδιαγράφεται, όπως και η νέα αναπαράσταση του κόσμου κατά την εποχή
του Γαλιλαίου, είναι ανεξάρτητη

από τα πολιτικά πιστεύω.
Το πολιτικό ερώτημα της οικολογίας δεν είναι το ερώτημα του
περιβάλλοντος. Είναι το ερώτημα
της συλλογικής σχέσης μας με τη
φύση και με τη δική μας ανθρώπινη
φύση, που δημιουργούμε με τον
τρόπο ζωής μας, τις πολιτισμικές
μας προκείμενες, τις επιστήμες και
την τεχνολογία μας. Η πολιτική
της φύσης είναι στην ουσία πολιτική της γνώσης και της επιστήμης,
είναι η μεταμόρφωση των επιστημών και του τρόπου με τον οποίο
χρησιμοποιούμε τις επιστήμες και
τη γνώση που αυτές παράγουν.
«Πρέπει να αλλάξει η δομή της επιστήμης και ο τρόπος με τον οποίο
η επιστήμη διεξάγει έρευνα», έλεγε
χαρακτηριστικά ο Moscovici σε
μια συνέντευξή του το 2006. Αντίθετα με μια φιλοσοφία που κατανοεί την τεχνική ως ανθρώπινο
πεπρωμένο, που αναπτύσσεται
ανεξάρτητα από τις ανθρώπινες
επιλογές υπακούοντας στον νόμο
της ισχύος και καθιστά τον άνθρωπο υποχείριο του δημιουργήματός
του, ο Mοscovici υποστηρίζει ότι
μπορεί και πρέπει να υπάρξει μια
οικολογική πολιτική της τεχνικής.
Ο σκοπός της οικολογίας, θα συνοψίσει το 2006 ο Serge Moscovici,
είναι να δημιουργήσει, να σκεφτεί
και να πειραματισθεί για να ανοίξει
το δρόμο προς μια νέα μορφή κοινωνικής ζωής και συλλογικότητας.

Ο κ. Παναγιώτης Χριστιάς είναι αν. καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου και
εταίρος του ερευνητικού κέντρου «Ευρωπαϊκές Δυναμικές» του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου.
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Αν σε λέγαν και Τσοβόλα θα πήγαινε γάντι το «δωσ’ τα όλα»
Με πέτσινα στοιχεία

Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Τα συνταρακτικά ευρήματα του Γιάννη
Αγιάννη, των όπου γης αδικημένων, άλλος
Οδυσσέα Μιχαηλίδη, για τους «λουφαδόρους»
αστυνομικούς, αποδείχθηκαν άνθρακας. Πήγε
στη Βουλή για να κατατροπώσει τους πάντες
και έπεσε πάνω στον αρχηγό της δύναμης, ο
οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ είπε στα μέλη της
Επιτροπής πως τα στοιχεία που ξετρύπωσε ο
γενικός ελεγκτής, για να εντοπίσει τους τεμπελχανάδες αστυνομικούς, ήταν πέτσινα. Τουτέστιν η πλειοψηφία των περιπτώσεων που
εντοπίσθηκαν από τον Άκη, συνεργάτη του
Οδυσσέα, δεν διέμεναν στις διευθύνσεις στις
οποίες είχε πάρει από το Γενικό Λογιστήριο.
Βλέπετε τα σαΐνια του γενικού ελεγκτή στη
φούρια τους, να βγάλουν λαβράκι δεν μπήκαν
στο κόπο να ελέγξουν από πότε το Γενικό Λογιστήριο έχει να κάνει επικαιροποίηση των στοιχείων διαμονής δημοσίων υπαλλήλων. Κατ’ άλλα πουλούσε μούρη στα μέλη της Επιτροπής
πως με ένα λογισμικό μπορεί να κάνει ό,τι δεν
κάνει η δημόσια υπηρεσία.

ΝΙΚΟΣ ΝΟΥΡΗΣ

Με τις δημόσιες «αποκαλύψεις», του
επιλεκτικά λαλίστατου το τελευταίο
διάστημα, υπουργού Εσωτερικού κάποιοι στην κυβέρνηση έχουν φθάσει
να παίρνουν τα χάπια με τις χούφτες.
Ό,τι δεν αποτελείωσε, στον τουρισμό,
ο κορωνοϊός θα το πετύχει με τους 17
τρομοκράτες στη Μενόγεια, ο Νίκος
Νουρής.

••••

Επιτυχία της Στέλλας

Είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει τόσο μεγάλη προσοχή, από
πλευράς οικονομικών πόρων, στον τομέα
της υγείας. Η πρόταση της Κομισιόν για ένα
ισχυρό, αυτόνομο πρόγραμμα υγείας με
χρηματοδοτικό φάκελο πέραν των 9 δισ. ευρώ θα αλλάζει άρδην τα δεδομένα, στον ρόλο της Ε.Ε. στη δημόσια υγεία και στον τρόπο στήριξης των κρατών μελών. Σημαντικό
μερίδιο στο όλο θέμα έχει και η Κύπρια Επίτροπος Υγείας Στέλλα Κυριακίδου, επί θητείας της οποίας η Ε.Ε. πραγματοποιεί ένα
τόσο μεγάλο βήμα. Η πανδημία του κορωνοϊού βεβαίως έπαιξε καταλυτικό ρόλο,
όμως, όπως φαίνεται σημαντική ήταν και η
συμβολή της κ. Κυριακίδου, η οποία εμμέσως απαντά και σε όσους στο παρελθόν την
επέκριναν. Ένα δεύτερο στοιχείο που αξίζει
προσοχής είναι πως με τον τρόπο αυτό αυξάνεται και η επιρροή της Κύπρου, στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, μιας και το χαρτοφυλάκιο της Υγείας μετατρέπεται σε ένα από τα
ισχυρά, εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

••••

Τα πήραν οι ιατροί

Πάρτι θα κάνουν οι γιατροί του Δημοσίου,
μιας και η επιμονή τους, για πακέτο κινήτρων προκειμένου να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, φαίνεται πως αποδίδει καρπούς.
Σύμφωνα με πληροφορίες μας, που δεν επιδέχονται αμφισβήτησης, η απόφαση για ικανοποίηση των κυβερνητικών γιατρών έχει

τίες που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα.
Σιγά μην του στεκόταν εμπόδιο, ο Νικόλας Παπαδόπουλος και ο Γιάννης Αγιάννης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Ο κ. Νίκος τους τύλιξε σε μια κόλλα χαρτί, δίνοντας το πράσινο φως στον Κωνσταντίνο Πετρίδη να κάνει παιχνίδι. Όπερ και εγένετο.

ήδη ληφθεί. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας,
όπως πληροφορούμαστε, άναψε το πράσινο
φως, στους υπουργούς Υγείας και Οικονομικών προκειμένου να κλείσει και η εκκρεμότητα αυτή, πριν από την εφαρμογή της Β΄
φάσης του ΓεΣΥ. Η απόφαση λήφθηκε με
πολιτικά κριτήρια και όχι γιατί διαπιστώθηκε
η ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης των γιατρών του Δημοσίου. Εκεί στην κυβέρνηση
φαίνεται ότι δεν θέλουν ζητήματα, όπως αυτά να τους χαλάσουν τη «φιέστα» που ετοιμάζουν τη Δευτέρα για την πλήρη εφαρμογή του ΓεΣΥ. Αυτά βλέπουν κάποιοι κλινικάρχες και παίζουν το χαρτί του σκληρού μέχρι το τέλος. Ό,τι πάρουμε, λένε, κέρδος θα
είναι. Εξάλλου τώρα λεφτά υπάρχουν.

••••

Super Deal

Η συμφωνία με τη Wizz Air, χωρίς να
έχουν αρθεί ακόμα οι περιορισμοί στις αε-

ρομεταφορές, αναμφίβολα αποτελεί μεγάλη επιτυχία του υπουργού Μεταφορών, του
υφυπουργού Τουρισμού και της Hermes.
Το να ανακοινώνεις συμφωνία με μια αεροπορική εταιρεία να χρησιμοποιεί αεροδρόμιό σου ως βάση, την ώρα που άλλες
αεροπορικές τους νοσούν από τον κορωνοϊό, δεν είναι και μικρή υπόθεση. Αποτελεί την καλύτερη ψήφο εμπιστοσύνης μιας
και ως γνωστόν και οι αεροπορικές εταιρείες δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα για
να κάνουν ψυχικά. Οι Ούγγροι είδαν προοπτικές στις αερομεταφορές της περιοχής
και χώρο να μπουν σφήνα στην Κύπρο. Κάτι που φαίνεται και από τα αεροδρόμια
προς τα οποία προγραμματίζουν να πετούν.
Μήπως κτυπάει η κουδούνα για κάποιες
άλλες εταιρείες που είναι εδώ; Τυχαίες οι
πτήσεις προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη και
Ρουμανία; Δεν νομίζω.

••••

Πυρίλλης για το Παραλίμνι

Τώρα που φαίνεται να ηρεμούν τα πνεύματα με την πανδημία, οι δημοτικές αρχές κυρίως στις τουριστικές περιοχές, φαίνεται να
δίνουν τα ρέστα τους. Προς πλευρά Ελεύθερης Αμμοχώστου, πληροφορούμαι πως
οι κάτοικοι του Παραλιμνίου στάζουν μέλι
για το δήμαρχό τους. Ο Θεόδωρος Πυρίλλης
με τις κινήσεις αλλά και τη δράση του, στη
μετά πανδημία εποχή αποδεικνύεται ως ο
κρυφός άσος. Αντιλαμβανόμενος τη δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει περιπέσει το
δυνατό χαρτί της περιοχής του, ο τουρισμός
προσπαθεί να σώσει ό,τι μπορεί να σωθεί
για τη φετινή χρονιά. Η παρουσία του δήμου του, προκειμένου να προσαρμοστεί
στους υγειονομικούς κανόνες, όπως λένε
Παραλιμνίτες είναι εκπληκτική. Τουλάχιστον η βοήθεια προσαρμογής τουριστικών
περιοχών και παραλιών, με τις επιταγές των
επιδημιολόγων δεν περνά απαρατήρητη και
αναμένεται να βοηθήσει τους επαγγελμα-

••••

Τα πεσκέσια του Μαλά

Την περασμένη εβδομάδα θεάθηκε σε
υπεραγορά της Λευκωσίας, η Ειρήνη Χαραλαμπίδου να αναζητεί εναγωνίως μπαχάρια,
προκειμένου να επιδοθεί στην τέχνη της
μαγειρικής και μάλιστα της γκουρμέ εκδοχή
της. Η βουλεύτρια του ΑΚΕΛ μέσα στην καραντίνα βρήκε χρόνο να αναπτύξει τις μαγειρικές της ικανότητες, βάζοντας τον πήχη
ψηλά, σε μια περίπτωση. Υπεύθυνος για τις
γαστρονομικές αναζητήσεις της κ. Χαραλαμπίδου είναι ο Σταύρος Μαλάς, ο οποίος πήγε
πεσκέσι στην Ειρήνη ένα μεγάλο κομμάτι
σολομού, η οποία δεν έχασε ευκαιρία και
βγήκε προς αναζήτηση των υλικών μαγειρέματος. Και επειδή ως γνωστόν η Ειρήνη είναι βουλεύτρια για τα δύσκολα, αποφάσισε
να αξιοποιήσει τον σολομό με συνταγή γνωστού τηλεοπτικού σεφ. Για τα αποτελέσματα
της προσπάθειας δεν γνωρίζω αλλά απ’ ό,τι
κατάλαβα ο σολομός προοριζόταν για αγαπημένο της πρόσωπο, άρα η προσπάθεια θα
είχε το στοιχείο της αγάπης όπως λένε και
στις τηλεοπτικές κουζίνες.
Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ

Ο ελέφαντας στην Ολομέλεια της Βουλής
Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

σύστημα είναι κάτι πολύ σοβαρό:
είναι μια κατάφωρη προσβολή στον
ορθό λόγο με σοβαρό κόστος, πρωτίστως στην αξιοπιστία των δημοκρατικών θεσμών. Δεν μπορεί, δηλαδή, να απαιτείται όλη αυτή η διαδικασία που καταλήγει στην Ολομέλεια της Βουλής, προκειμένου να
αποδειχθεί ότι κάποιος δεν είναι
ελέφαντας!

Το 2018, όταν η Βουλή ψήφιζε τη

συμφωνία των Πρεσπών, ένας πολίτης από τον Αλμυρό Βόλου κατέθεσε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα
μήνυση κατά των βουλευτών που
υπερψήφισαν τη συμφωνία, με τις
κατηγορίες της κατάχρησης εξουσίας και της εσχάτης προδοσίας. Ο
μηνυτής άσκησε το νόμιμο δικαίωμά του και δεν θα τον κρίνω. Επισημαίνω μόνο προς αξιολόγηση ότι η
μήνυση περιείχε και την εξής πρόταση: «Κάθε συμβολαιογράφος,
υποθηκοφύλαξ, δασάρχης, δικηγόρος, δικαστικός ή επίδοξος αγοραστής, που θα εμπλακεί το όνομά του
σε μεταβίβαση ελληνικής γης σε
χέρια αλλοδαπού, να γνωρίζει και
να το βάλει καλά στο μυαλό του ότι
οφείλω και δεσμεύομαι ότι θα τον
εκτελέσω».

Είπα ελέφαντας, όμως, και αυτό με

Η αστυνομία μεταβιβάζει ως ώφει-

λε τη μήνυση στην αρμόδια αρχή,
δηλαδή την Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου, η οποία με τη σειρά της
προωθεί τη μήνυση στην Αθήνα,
αφού αφορά βουλευτές. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών εισηγείται την αρχειοθέτηση της μήνυσης,
διότι «δεν προέκυψε η τέλεση του
αδικήματος της κατάχρησης εξουσίας (239ΠΚ) ή οποιουδήποτε αδικήματος», όπως αναφέρεται στο
σχετικό έγγραφο.

Εχει σημασία, νομίζω, ότι ο εισαγ-

γελέας που υπογράφει τη συγκεκριμένη εισήγηση αποφεύγει να
αναφερθεί ρητώς στην κατηγορία
της εσχάτης προδοσίας. Υποθέτω
ότι το κάνει μάλλον από το αίσθημα
της αιδούς που του υποβάλλει η σοβαρότητά του, διότι η εσχάτη προδοσία είναι η βαρύτερη κατηγορία
που προβλέπεται για εγκλήματα κατά της πατρίδας και, συνεπώς, ας

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

μην την ευτελίζουμε «μες στην πολλή συνάφεια του κόσμου, μες στες
πολλές κινήσεις κι ομιλίες», που λέει ο ποιητής.
Ωστόσο, η Εισαγγελία Εφετών Αθη-

νών δεν εγκρίνει την εισήγηση και
αναπέμπει το θέμα στον Αρειο Πάγο, ο αρμόδιος αντεισαγγελέας του
οποίου στέλνει τον φάκελο στη
Βουλή. Αυτή ήταν η διαδρομή της
υπόθεσης, που πήρε σχεδόν δύο
χρόνια (και τουλάχιστον πέντε δένδρα σε άχρηστο χαρτομάνι...), μέχρι
να καταλήξει, στο μέσον της περα-

σμένης εβδομάδας, στην κρίση της
Ολομελείας της Βουλής.
Οταν το Σύνταγμα ορίζει ότι ο βου-

λευτής δεν διώκεται ούτε για γνώμη ούτε για ψήφο και μία μήνυση
με τέτοιο περιεχόμενο καταλήγει
να τίθεται στην κρίση της Ολομελείας, τότε ο καθένας μας δικαιούται
τουλάχιστον να υποψιάζεται ότι στο
συγκεκριμένο σημείο το σύστημα
δεν λειτουργεί. Παρόμοια σπατάλη
χρόνου, ενέργειας και πόρων για
έναν τέτοιο σκοπό, για μία ανυπόστατη κατηγορία περί εσχάτης προ-

δοσίας, είναι απλώς παράλογη και
το κόστος με το οποίο επιβαρύνει το
σύστημα είναι πολλαπλό: δεν είναι
μόνον ο χρόνος, η ενέργεια και οι
πόροι που κατευθύνονται στο τίποτε, αλλά και το ότι όλα αυτά δεν
αξιοποιούνται σε άλλους σκοπούς,
εκεί όπου θα έπιαναν τόπο.
Επιπλέον, όπως το εξήγησε με την

παρέμβασή του ο πρόεδρος της
Βουλής, προτού η Δικαιοσύνη παραπέμψει ένα τέτοιο θέμα στη Βουλή,
οφείλει να ελέγξει τη βασιμότητά
του. Αυτό ισχύει από το 2003, με την

εγκύκλιο Λινού, του τότε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ορίζεται επίσης και από τον Κανονισμό της Βουλής, ο οποίος είναι νόμος του κράτους. Εχω την εντύπωση, επομένως,
ότι σε όλη τη γραφειοκρατική αλυσίδα που περιγράφεται παραπάνω
απουσιάζει το θάρρος της κοινής λογικής – με μόνη την εξαίρεση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.
Ολα αυτά παραπάνω τα λέω προ-

σπαθώντας να είμαι ακριβοδίκαιος
και αντικειμενικός, επειδή πιστεύω
ότι μια τέτοια δυσλειτουργία στο

βοηθά να φθάσω επιτέλους εκεί
που ήταν από την αρχή ο σκοπός
μου. Κοιτάξτε, αν το σύστημα είναι
τόσο ευθυνόφοβο, ώστε η κωμωδία
να κάνει τέτοια μεγαλειώδη εμφάνιση με τους κοθόρνους της τραγωδίας, τότε έχω μια ιδέα που μπορεί
να είναι εποικοδομητική και διασκεδαστική. Θα διαλέξω ως θύμα τον
πρόεδρο της Βουλής Κώστα Τασούλα, ο οποίος έχει χιούμορ και δεν θα
παρεξηγηθεί. Θα τον κατηγορήσω
ότι μου σκότωσε το αγαπημένο μου
ζώο συντροφιάς: το μαμούθ που είχα στον κήπο μου και δεν ενοχλούσε κανέναν το καημένο. Θέλω πραγματικά να δω αν η μήνυση που θα
καταθέσω εναντίον του θα καταλήξει να συζητηθεί στην Ολομέλεια
της Βουλής. Είμαι περίεργος...

Το εξίσου κωμικό, όπως και απο-

γοητευτικό, στην υπόθεση αυτή
ήταν η στάση των «κατηγορουμένων» βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Αντί
να επιτεθούν στο αβάσιμο της κατηγορίας, εκείνοι έσπευσαν να επιτεθούν στους επικριτές της πολιτικής
τους στο Μακεδονικό. Πώς δεν κατάλαβαν ότι έτσι ήταν σαν να αγκάλιαζαν την κατηγορία και να την
αποδέχονταν;
ΦΑΛΗΡΕΥΣ

kassimatis@kathimerini.gr
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Για όλα φταίνε
οι τράπεζες

Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

Tου ΧΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Ίσως αν υπήρχε και εδώ ένα πρωτοσέλιδο, όπως των New York Times,
να μιλούσαμε αλλιώς για την νέα μας
κανονικότητα. Να σκεφτόμαστε αλλιώς
για το πώς πρέπει να είναι η ζωή μας
από τούδε και στο εξής. Και να απαιτούσαμε αυτό το αλλιώς να γίνει πολιτική θέση και
όραμα. Τι έκαναν οι New York Times; Έδωσαν πρόσωπο στους αριθμούς. Και τύπωσαν ένα πρωτοσέλιδο
γεμάτο από ονόματα ανθρώπων που πέθαναν από
τον κορωνοϊό. Πλάι από κάθε όνομα μια μικρή φράση.
«Άλαν Λουντ, 81 ετών, Ουάσιγκτον, διευθυντής ορχήστρας με το καταπληκτικότερο μουσικό αφτί. Θερέσα Ελόι, 63 ετών, Νέα Ορλεάνη, διάσημη για τα
αξεσουάρ που έφτιαχνε… Κόμπι Άντολφ, 44 ετών,
Σικάγο, επιχειρηματίας, λάτρης της περιπέτειας…
». Καμιά εικόνα, μόνο ονόματα και προσδιοριστικά
στοιχεία της προσωπικότητας του ανθρώπου. Ένα
εξώφυλλο που συγκλόνισε, γιατί κατάφερε να μιλήσει
όπως έπρεπε να μιλάμε όλοι αυτή την εποχή. Με
ονόματα και όχι με αριθμούς. Για να έχουμε συνεχώς
συνείδηση του τι περνάει ακόμα ο πλανήτης και για
να εστιάζουμε τη σκέψη μας, αυτό κυρίως, όχι μόνο
στα μέτρα άμεσης στήριξης της οικονομίας αλλά
και στην αδήριτη ανάγκη να αλλάξουμε μυαλά. Να
απαιτήσουμε μια άλλη κανονικότητα. Και να εντάξουμε σε αυτήν τα «μαθήματα» που μας έδωσε η
πανδημία ή έστω που θα έπρεπε να μας είχε δώσει,
αν βλέπαμε την μεγάλη εικόνα. Αντ’ αυτού συζητάμε
μόνο για το πώς θα ορθοποδήσει ξανά η οικονομία
μας. Για το πώς θα προσελκύσουμε ξανά τουρίστες.
Για το πώς θα προβάλουμε τη χώρα μας στο εξωτερικό
ως «ασφαλή» προορισμό και για το πότε θα αρχίσουν
τα αναπτυξιακά έργα. Δεν ισχυρίζομαι πως δεν είναι
επείγουσα ανάγκη η στήριξη της οικονομίας, βεβαίως
και είναι, αυτό το θεωρώ δεδομένο. Πέρα όμως από
αυτή την ανάγκη υπάρχει μια άλλη εξίσου σημαντική.
Να αντιληφθούμε τη νέα πραγματικότητα και να
απαιτήσουμε να αλλάξει ο τρόπος ζωής μας ώστε
να μην είμαστε τόσο ευπαθείς απέναντι στα νέα δεδομένα.
Δεν άκουσα σε κανένα προεδρικό διάγγελμα αλλά
και σε καμία πολιτική δήλωση (κυβέρνησης ή αντιπολίτευσης) να γίνεται λόγος για την ανάγκη να σχεδιάσουμε το αύριο με πιο στέρεο τρόπο ώστε να μετατρέψουμε αυτό το νησί σε ένα ασφαλές μέρος για
να ζήσουμε εμείς οι ίδιοι. Με μια ποιότητα ζωής, η
οποία να εναρμονίζεται με τη φύση και με κίνητρα
που να αξιοποιούν αυτή τη φύση. Δεν άκουσα κανέναν
να μιλάει για την ανάγκη να προτάξουμε τη θεμελίωση
αυτού του συστήματος υγείας ώστε να αισθανόμαστε
ασφαλείς όχι μόνο σε περιόδους πανδημιών. Δεν
άκουσα για την επείγουσα ανάγκη να φτιάξουμε
αξιοπρεπείς χώρους για τους ηλικιωμένους μας, δεν
άκουσα πολλά που να υποδεικνύουν πως είμαστε
διατεθειμένοι να αλλάξουμε μυαλά. Αντιθέτως, η αίσθηση που μένει είναι πως είμαστε και πάλι έτοιμοι
να επιστρέψουμε στα ίδια και ούτε καν αλλιώς.
Έτοιμοι να «ανακουφιστούμε» με τα όποια μέτρα
στήριξης, να «παρηγορηθούμε» με τους πρώτους
τουρίστες και να «τσακωθούμε» για το πότε θα ανοίξουν τα οδοφράγματα. Έτοιμοι να χτίζουμε πύργους,
να διαλύουμε το φυσικό περιβάλλον για χάρη της
ανάπτυξης, να φτιάχνουμε δρόμους, καταστρέφοντας
το πράσινο και να υποκλινόμαστε στον κάθε ξένο
επενδυτή προκειμένου να συντηρηθεί ως μοναδικό
μας ιδανικό το χρήμα. Καμία εξαγγελία για ένα μακροπρόθεσμο πλάνο, το οποίο να υπαγορεύει άλλη
ποιότητα ζωής λιγότερο επιρρεπής στη νέα πραγματικότητα. Κι αυτό είναι δηλωτικό της ανικανότητάς
μας να αντιληφθούμε πως όλοι εκείνοι οι αριθμοί
που παρέλαυναν στα δελτία ειδήσεων είχαν όνομα
και μια ξεχωριστή ιστορία ζωής, την οποία έχασαν,
όχι γιατί κάποιοι συνωμότησαν, αλλά γιατί ο τρόπος
ζωής που επιλέξαμε μας καθιστά πλέον όλους ευπαθείς.
Και όσο δεν το αντιλαμβάνονται οι πολιτικές μας
ηγεσίες αλλά και εμείς οι ίδιοι, τότε τα όποια μέτρα
στήριξης, αν δεν συνοδεύονται και από ένα πλάνο
ουσιαστικής αλλαγής, το μόνο που θα πετύχουν μακροπρόθεσμα είναι μία ακόμη τρύπα στο νερό.

τεκμήρια, μπορεί να μιλά η κυβέρνηση για γκέτο;
Η κάθε δήλωση, η κάθε υπόνοια αποτελούν
μία καθαρά πολιτική πράξη. Ο ρατσισμός δεν
γεννιέται από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά καλλιεργείται σταδιακά, με λέξεις, κινήσεις υπονοούμενα και μπόλικη περιρρέουσα. Έτσι λοιπόν
όταν ο Νίκος Νουρής ξεκίνησε δημοσίως να καταγγέλλει γενικά και αόριστα μη κυβερνητικές
οργανώσεις ότι πλουτίζουν από τις αιτήσεις πολιτικού ασύλου, κανείς δεν τον ρώτησε αν έχει
στοιχεία και πώς υπολογίζει να χειριστεί μία τόσο
σοβαρή καταγγελία. Και επειδή ακριβώς υπήρξε
όλο αυτό το γόνιμο έδαφος της περιρρέουσας, ο
Νίκος Νουρής περιφερόταν όλο αυτό το διάστημα
στα κανάλια, τσουβαλιάζοντας οργανώσεις πως
«κερδοσκοπούν εις βάρος των μεταναστών». Καταγγέλλοντας εικονικούς γάμους, καταγγέλλοντας
και κολλέγια που αποτελούν εκκολαπτήρια αιτητών ασύλου. Στοχοποιούσε και πολίτες ως
αναρχικά στοιχεία επειδή εξέφρασαν αλληλεγγύη
για όσους βρίσκονται στο Πουρνάρα.
Αυτός και η κυβέρνησή του τι ακριβώς έκαναν
για να διαχειριστούν το μεταναστευτικό; Γιατί
αν το μεταναστευτικό μετατρέπεται σε μία από
τις μεγαλύτερες προκλήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι ίδιοι οφείλουν να λογοδοτήσουν
για τη δράση τους. Αυτοί όφειλαν να κινηθούν
νομικά απέναντι σε όσα πρόσωπα και όσες οργανώσεις πλουτίζουν από την όλη διαδικασία.
Αυτοί όφειλαν να επιταχύνουν τη διαδικασία
εξέτασης αιτήσεων πολιτικού ασύλου. Αυτοί
οφείλουν, όμως, κυριότερα να τηρήσουν τις υποχρεώσεις που έχει το κράτος έναντι των μεταναστών προσφέροντάς τους αξιοπρεπείς συνθήκες
διαβίωσης.
Και εδώ ξεκινά η ευθύνη του καθενός μας ξεχωριστά. Γιατί ο κ. Νουρής έδειξε το πολιτικό
του ήθος εδώ και καιρό. Οι δε κυπροποιημένοι
Κυρανάκηδες και Μπογδάνοι μπορούν να ελπίζουν
σε εκλογή, μόνο αν η επιτηδευμένη ξενοφοβία
τους έχει γόνιμο έδαφος. Όσο ένας από μας
μπαίνει στη διαδικασία να διερωτάται απλοϊκά
γιατί δεν τους παίρνουμε σπίτι μας, όσο συνδέει
τις μεταναστευτικές ροές με την αύξηση του εγκλήματος χωρίς στοιχεία και όσο ενσωματώνει
μέσα του το «είτε εμείς είτε αυτοί» ως εγωκεντρικοί
νοικοκυραίοι που ανησυχούν αποκλειστικά για
την ασφάλεια του νοικοκυριού τους, τότε ας αφήσουμε τουλάχιστον τα κροκοδείλια δάκρυα για
την κρατική μπότα που σκότωσε τον Φλόιντ.
Γιατί οι μέρες που έρχονται δεν προμηνύονται
καλύτερες.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι ευθύνες των
τραπεζών, στην πρόσφατη ιστορία της κυπριακής οικονομίας, είναι βαρύτατες. Το
παράδοξο, όμως, είναι ότι οι τράπεζες κατηγορούνται για τους λάθος λόγους και
στον λάθος χρόνο. Η διολίσθηση του τραπεζικού συστήματος ξεκίνησε δέκα περίπου χρόνια πριν
από την κορύφωση της κρίσης του 2013. Στην περίοδο
αυτή, ο συνολικός δανεισμός των νοικοκυριών και των
επιχειρήσεων αυξήθηκε από τα €21 δισ. στα €72 δισ. Η
πιστωτική επέκταση της τάξης των €50 δισ., σε ένα τόσο
σύντομο χρονικό διάστημα και σε μια οικονομία του μεγέθους της Κύπρου, είναι άνευ προηγουμένου. Η διοχέτευση
του εύκολου και γρήγορου χρήματος από τις τράπεζες
ήταν ένα πάρτι που κανένας δεν ήθελε να χαλάσει. Ουδείς
διαμαρτυρήθηκε. Τα δάνεια δίνονταν χωρίς σωστή αξιολόγηση. Ακίνητα έμπαιναν ως εξασφάλιση δύο και τρεις
φορές, σε υπερτιμημένες αξίες. Κανείς δεν παρακολουθούσε
εάν αυτά τα δάνεια εξυπηρετούνταν ή όχι. Η οικονομία,
υποστηριζόμενη από το εύκολο χρήμα, έτρεχε με ψηλούς
ρυθμούς ανάπτυξης και αυτό ήταν αρκετό.
Αυτό που επιβάρυνε ακόμη περισσότερο τη διεθνή
αξιοπιστία του τραπεζικού συστήματος και της χώρας,
ήταν το γεγονός ότι αυτά τα δάνεια χρηματοδοτούνταν
από τη μαζική εισροή ξένων καταθέσεων αμφίβολης προέλευσης. Το κυπριακό τραπεζικό σύστημα είχε μετατραπεί
στο πλυντήριο της υφηλίου. Η υπόθεση των καταθέσεων
του καθεστώτος Μιλόσεβιτς, για όσους έχουν ξεχάσει,
στιγμάτισε ανεπανόρθωτα τη χώρα μας. Ο διεθνής τραπεζικός κολοσσός της HSBC ωθήθηκε εκείνη την περίοδο
στην έξοδο από τη Λαϊκή Τράπεζα, στην οποία κατείχε
σημαντικό ποσοστό, για να συνεχιστεί ανεμπόδιστα η
καταστροφική πορεία.
Ακόμη και μετά τη διεθνή χρηματοοικονομική κρίση
του 2008, στη χώρα μας επικρατούσε άρνηση. Τον Δεκέμβριο του 2010, από το βήμα της Βουλής, ο υπουργός
Οικονομικών της κυβέρνησης του ΑΚΕΛ, Χαρίλαος Σταυράκης, δήλωνε χαρακτηριστικά τα εξής: «Θα ήθελα ως
κυβέρνηση να εκφράσουμε την ευαρέσκεια και ικανοποίησή
μας για τη σημαντική συνεισφορά του τραπεζικού τομέα
στην πραγματική οικονομία. Ευτυχώς οι τράπεζες μας
απέφυγαν τα λάθη άλλων διεθνών τραπεζών, δεν είχαν
έκθεση στα ούτω καλούμενα τοξικά προϊόντα και διατηρούν
ικανοποιητική επικερδότητα». Λίγους μήνες αργότερα η
Κύπρος θα έχανε την πρόσβασή της στις διεθνείς αγορές,
μετά από σειρά υποβαθμίσεων, λόγο της μη-βιώσιμης πορείας του τραπεζικού συστήματος και της εξίσου αλόγιστης
πορείας των δημοσίων οικονομικών. Η ανεξέλεγκτη διόγκωση του δανεισμού οδήγησε στη φούσκα των ακινήτων,
σε δεκάδες δισεκατομμύρια μη-εξυπηρετούμενων δανείων
και στο κούρεμα των καταθέσεων. Οι παλαιοί μέτοχοι
των τραπεζών έχασαν, βέβαια, το σύνολο της επένδυσής
τους, αλλά αυτό ήταν το ελάχιστο. Η ίδια η χώρα είχε
οδηγηθεί στο χείλος του γκρεμού.
Σήμερα, το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου λειτουργεί
σε ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο. Η εποπτεία είναι
αυστηρή και διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα. Οι ξένες καταθέσεις έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο και οι διαδικασίες πρόληψης του ξεπλύματος έχουν
ενισχυθεί δραστικά. Οι διαδικασίες παραχώρησης δανείων
είναι πολύ πιο αξιόπιστες. Το σύνολο των δανείων έχει
περιοριστεί στα €32 δισ., με άλλα €9 δισ. να βρίσκονται
στα χέρια μη-τραπεζικών οργανισμών διαχείρισης. Υπήρξε,
δηλαδή, σημαντική απομόχλευση.
Και όμως, κάποιοι τώρα θυμήθηκαν να μιλήσουν για
υπερδανεισμένες επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Τώρα που
τα δάνεια μειώθηκαν σχεδόν στο μισό. Τώρα άνοιξαν τα
μάτια τους στους κινδύνους του ξεπλύματος. Και τώρα
εκφράζονται αμφιβολίες για την επάρκεια του ελέγχου
και για τη διαφάνεια. Και την ίδια ώρα, κάποιοι καραδοκούν
για να ξεδοντιάσουν και πάλι τους νόμους των εκποιήσεων,
για να διαμαρτύρονται αύριο ότι τα μη-εξυπηρετούμενα
δάνεια έχουν πάρει ξανά την ανιούσα. Φτάνουμε, δηλαδή,
σε ένα σημείο που η υποκρισία μετατρέπεται σε ανευθυνότητα. Το τραπεζικό μας σύστημα πολύ απέχει από
το τέλειο. Παραμένει δυσκίνητο και γραφειοκρατικό.
Απουσιάζει συχνά η κοινή λογική και η ευελιξία στις αποφάσεις των τραπεζών. Δεν θα βελτιωθούν όμως οι τράπεζες
ούτε με τις πολιτικές ανευθυνότητες, ούτε με τις δημαγωγικές εξάρσεις.

economidoum@kathimerini.com.cy

Ο κ. Χάρης Γεωργιάδης είναι αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ.
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Ένας άνδρας δοκιμάζει παπούτσια στο πλαίσιο της εκστρατείας «Extinction Rebellion» που έγινε στην πλατεία Puerta del Sol της Μαδρίτης.

Εκκολαπτόμενοι νοικοκυραίοι
Tης ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Σε ένα σοβαρό κράτος, όταν ένας
υπουργός Εσωτερικών αποκαλύπτει
ότι υπάρχουν 17 τρομοκράτες του
Isis που κρατούνται στη Μενόγεια,
θα έπρεπε να είχε ήδη πάρει δρόμο
από το Υπουργείο. Είτε αυτός είτε
ο επικεφαλής της ΚΥΠ. Σε ένα σοβαρό κράτος,
οι δηλώσεις πολιτικού αξιωματούχου βασίζονται
σε τεκμήρια και όχι στην τρομολαγνεία. Γιατί
κάθε δήλωση αξιωματούχου και κάθε υπόνοια
που αφήνει αποτελούν μία καθαρά πολιτική
πράξη. Έτσι, λοιπόν, όταν τον περασμένο Φεβρουάριο, είχαμε το αποτρόπαιο έγκλημα στη
Ρηγαίνης, με δράστες του φόνου δύο αλλοδαπούς,
μερίδα των ΜΜΕ ξεκίνησε να μιλά για την γκετοποίηση της περιοχής που κάνει επιχειρηματίες
και πολίτες να νιώθουν ανασφάλεια. Είχαν στήσει
μάλιστα κάμερες στον δρόμο του εγκλήματος,
παίρνοντας σε κοντινή λήψη τους αλλοδαπούς
που περνούσαν και κοιτούσαν απορημένοι την
οθόνη.
Αυτά καλλιεργήθηκαν σταδιακά, με τις προειδοποιήσεις του υπουργού Εσωτερικών Νίκου
Νουρή, ότι η παλιά Λευκωσία έχει γκετοποιηθεί,
ενώ φατρίες όπως είπε εκκολάπτονται στην περιοχή. Είχε, μάλιστα, κρούσει τον κώδωνα του
κινδύνου πως εκεί συμβαίνουν πράγματα πρωτόγνωρα! Το ενδιαφέρον βεβαίως είναι πως τις
δηλώσεις του Νίκου Νουρή δεν σιγόνταραν μόνο
τα στελέχη του ΕΛΑΜ, αλλά και νεαρά στελέχη
του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ο Μάρκος Κληρίδης συνέδεσε το αποτρόπαιο έγκλημα με την
παράνομη μετανάστευση. Ο δε πρόεδρος της
Οργάνωσης Νέων Επιστημόνων Μάριος Πελεκάνος συχνά πυκνά εξέφραζε μέσω αναρτήσεων
ανησυχία για την παρουσία αλλοδαπών και των
κινήσεών τους. Ανησυχία για το κατά πόσο είναι
ασφαλής ο ίδιος, η οικογένειά του.
Εκείνες τις μέρες είχα ζητήσει συγκεκριμένα
στοιχεία από στέλεχος της αστυνομίας για να
διαπιστώσω κατά πόσο ισχύει αυτή η εικόνα.
Τον αριθμό παραβάσεων στην περιοχή το τελευταίο διάστημα, το προφίλ των δραστών αλλά και
το τι συμβαίνει σε μία άλλη περιοχή για να γίνει
η ανάλογη σύγκριση. Ο ίδιος χαρακτήρισε τα
περί γκέτο υπερβολές, με παρέπεμψε όμως στο
να υποβάλω γραπτώς τα ερωτήματά μου ούτως
ώστε να μου αποσταλούν τα στοιχεία. Από το
τέλος του Φεβράρη μέχρι τώρα δεν έχω λάβει
καμία απάντηση. Είτε γιατί η Αστυνομία αδιαφορεί
είτε γιατί δεν έχει γίνει η όποια συλλογή τέτοιων
στοιχείων. Αν όμως δεν υπάρχουν ήδη έτοιμα
τα στοιχεία που να καταδεικνύουν πως οι αλλοδαποί εγκληματούν στην περιοχή τότε με ποια
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Επείγει να
αλλάξουμε μυαλά

Το κράτος των λοιμωξιολόγων
Tου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ

Κάθε απόγευμα, λίγο πριν
από τις έξι, εδώ και τρεις σχεδόν μήνες, μια αόρατη γροθιά κτυπά τα στομάχια, όλων
των Κυπρίων, τα οποία δένονται κόμπο και πονούν.
Δύο γιατροί, δύο σπουδαίοι επιστήμονες,
ο Λεόντιος Κωστρίκης και ο Μάριος Λοΐζου,
ανακοινώνουν τα νέα κρούσματα κορωνοϊού. Οι άνθρωποι κατάντησαν εφιάλτες
και στον ξύπνιο και στον ύπνο, πολλών
κατατρομαγμένων ανθρώπων. Ατάραχοι
και οι δύο επιστήμονες, διαβάζουν το
άχαρο δελτίο Τύπου, για τους θανάτους
και τα νέα κρούσματα και απαντούν σε
ερωτήσεις, οι οποίες είναι πολλές φορές
εξίσου φοβητσιάρικες. Η συνέχεια στα παράθυρα των τηλεοράσεων, από πολλούς
άλλους ειδικούς, από την Κύπρο και από
τα πέρατα του κόσμου, από τα χαράματα
μέχρι αργά το βράδυ. Και είναι να διερωτάσαι για την «κράσην», την ψυχική δύναμη

αυτών των ανθρώπων και κυρίως όταν αρχίζουν τα ιατρικά «κηρύγματα» και τις
απαγορευτικές «διαταγές». Μπορεί οι γιατροί να είναι συνηθισμένοι να μιλούν με
τον τρόπο αυτό στους ασθενείς τους, στο
ιατρείο τους, αλλά όταν μιλούν από τηλεοράσεως, ενώπιον σχεδόν ενός εκατομμυρίου φοβισμένων ανθρώπων, οι κανόνες
έπρεπε να είναι διαφορετικοί, τουλάχιστον
σύμφωνα με την επιστήμη της επικοινωνίας. Ευτυχώς τις τελευταίες ημέρες, ο κόσμος τους βλέπει όλο και λιγότερο και αυτό
είναι πολύ ευχάριστο.
Τις τελευταίες βδομάδες είδαμε ακόμη
ένα παράξενο φαινόμενο, η πολιτική ηγεσία
και κυρίως η κυβέρνηση να παραδίδει ουσιαστικά τα «ηνία» της εξουσίας στους
λοιμωξιολόγους. Αποφασίστηκαν μέτρα,
πρωτοφανή σε αυστηρότητα –ίσως και
στον κόσμο– όπως ο εγκλεισμός, τα εξοντωτικά πρόστιμα και ένα σωρό άλλες απαγορεύσεις, οι οποίες δεν μπορούν να στα-

θούν στην κοινή λογική και τις εκτιμήσεις
έμπειρων γιατρών, εκτός όμως τηλεοράσεων. Μπορεί οι ειδικοί να λένε ότι οι αποφάσεις ανήκουν στον πρόεδρο, αλλά ο Νίκος Αναστασιάδης επικαλείται τους ειδικούς
και τηρεί κατά γράμμα τις υποδείξεις τους.
Σίγουρα αν δεν υπήρχε το διαδίκτυο και
οι τηλεοράσεις, για να μαθαίνει ο κόσμος
τι συμβαίνει και αλλού, οι λοιμωξιολόγοι
θα έδιδαν εντολές, να μείνει για μήνες ο
κοσμάκης κλεισμένος στα «καταφύγιά»
του, για να είναι σίγουροι. Ξεχνούν φαίνεται
τη λαϊκή ρήση «η εγχείρηση πέτυχε, αλλά
ο ασθενής απέθανε». Ευτυχώς και πάλι τις
τελευταίες ημέρες επισπεύδεται η επιστροφή στην κανονικότητα, ελέω, καλώς
ή κακώς των άδειων ταμείων.
Παλαίμαχος δημοσιογράφος έλεγε τις
προάλλες ότι ζούμε στο κράτος των λοιμωξιολόγων, στην εξουσία των καθηγητών,
μόνο που η εξουσία τους είναι χωρίς αντιπολίτευση. Βασιλεύουν στο κράτος του

φόβου και φαίνεται ότι απολαμβάνουν την
εξουσία τους, στα τηλεοπτικά παράθυρα,
αφού κατάντησαν «μαϊντανοί» κατά τη δημοσιογραφική αργκό. Η εξουσία αποτελεί
το ισχυρότερο αφροδισιακό στον κόσμο.
Ο παρατηρητικός δημοσιογράφος σχολίαζε
με σκωπτικό τρόπο, τις εικόνες από τις τηλεοράσεις των αφίξεων επιδημιολόγων στο
Προεδρικό, χωρίς μάσκες και γάντια και ο
ένας δίπλα στον άλλο. Τις εικόνες γιατρών
και νοσοκόμων στις συναυλίες έξω από τα
νοσοκομεία, να βρίσκονται ο ένας δίπλα
στον άλλο και να κουβεντιάζουν, λες και
δεν συνέβαινε τίποτα. Θυμήθηκε και τις
ξεχασμένες πλέον φωνές του «κακού» Γιώργου Καροτσάκη για τους νοσοκόμους, τον
οποίο «άδειασε» ο υπουργός Υγείας.
Ο παλιός καλός δημοσιογράφος διερωτήθηκε αν πρέπει να γίνει και κάποια έρευνα για την αποτελεσματικότητα των μέτρων
από ανεξάρτητους ειδικούς. Διερωτήθηκε
πόσοι υποφέρουν από τις καταθλίψεις και

τις κρίσεις πανικού και πόσοι πέθαναν ή
επιβάρυναν την υγείας τους, γιατί δεν λειτουργούσαν ουσιαστικά τα νοσηλευτήρια.
Η δουλειά των πολιτικών είναι να θέτουν
όρια στις συστάσεις και τις επιθυμίες των
τεχνοκρατών, οι οποίοι ξέρουν μόνο ένα
κομμάτι της πραγματικότητας. Εξάλλου
γι’ αυτό κάθε πολιτεία θέτει τους ταγούς
σε «θρόνους» και δεν αφήνει τους τεχνοκράτες να κυβερνούν. Ιστορικά και μέχρι
και σήμερα, όπου εξουσιάζουν τα ράσα
και οι τεχνοκράτες, τα αποτελέσματα είναι
καταστροφικά. Ευτυχώς ο «θεός ήλιος»
τις τελευταίες μέρες φαίνεται ότι σκοτώνει
τον κορωνοϊό και απελευθερώνει τους ανθρώπους από τη «φυλακή» της καραντίνας.
Εκτός και αν μας έσωσαν οι προσευχές
αγίων ανθρώπων, τους οποίους δεν γνωρίζουμε. Πάντως, είτε έτσι, είτε αλλιώς,
το θαύμα σίγουρα λειτουργεί στην Κύπρο.

kaparispan@yahoo.gr
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Οι «κανονικοί», οι άλλοι
και τα λάθη των μίντια
Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Παρακολουθώντας το
πώς αντιμετωπίζουν
τα «κανονικά» μέσα
ενημέρωσης τον Ντόναλντ Τραμπ, νιώθω
μερικές φορές απελπισία. Θέλω να τους φωνάξω πως
κάνουν τα ίδια λάθη που έκαναν
τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης το
καλοκαίρι του 2015 με αφορμή το
κίβδηλο δημοψήφισμα.
Λάθος πρώτο. Δημιουργούν την
αίσθηση ότι όλο το «σύστημα» τα
βάζει με έναν άνθρωπο που του
πάει κόντρα. Οταν ζεις σε αντισυστημικούς καιρούς, αυτό είναι το







Για να κερδίσεις έναν
χαρισματικό λαϊκιστή,
όπως ο Τραμπ, δεν πρέπει να πέσεις στο επίπεδό του, πρέπει όμως να
ακούσεις τους «πελάτες» του, να νιώσεις τι
είναι αυτό που του δίνει
αποδοχή.
μεγαλύτερο λάθος που μπορείς να
κάνεις. Οι πολιτικοί που μπαίνουν
στον ρόλο του Δαβίδ εναντίον ενός
μυθικού Γολιάθ κερδίζουν πόντους.
Ο ρόλος πουλάει, το σκετς αρέσει.
Δεν έχει καμία σημασία εάν προέρχονται από το σύστημα, όπως
συνέβη στην περίπτωση Τραμπ,
ούτε αν τα βράδια συνευρίσκονται
με τους εκπροσώπους του συστήματος στο πλαίσιο ενός αέναου νταραβεριού. Σημασία έχει η εικόνα
που προβάλλουν. Οσο τούς βάζει
λοιπόν στη γωνία το «σύστημα»,
τόσο κερδίζουν. Η επιμονή των μέσων μοιάζει με εμμονή και αυτό
ενοχλεί δικαιολογημένα τους πο-

λίτες. Βλέπω, π.χ., το CNN και τους
παρουσιαστές και σχολιαστές του.
Μας λένε και ξαναλένε πόσο εγκληματικό είναι που δεν φοράει μάσκα ο Τραμπ. Φτάνει. Αυτοί που το
πιστεύουν το εμπέδωσαν. Αυτοί
που δεν θέλουν να το πιστέψουν
αποκλείεται να πεισθούν διά της
επαναλήψεως. Αντιθέτως, εξοργίζονται. Και εδώ ερχόμαστε στο δεύτερο λάθος. Η αμερικανική φιλελεύθερη ελίτ πιστεύει ότι η υπόλοιπη
Αμερική μοιράζεται τις ίδιες αξίες
και πεποιθήσεις με εκείνην. Κάναμε
και εμείς το ίδιο λάθος, ενώ εκείνοι
μπερδεύουν το Μανχάταν με το
Μιζούρι. Το να μη φοράς μάσκα
έχει γίνει μόδα και σύνθημα στην
«άλλη Αμερική». Είναι το ίδιο με το
να έχεις στο αυτοκίνητό σου στίκερ
του NRA, της οργάνωσης που υπερασπίζεται την ελεύθερη οπλοφορία
ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα.
Διαβάζεις μεγάλες εφημερίδες και
το αισθάνεσαι πως οι περισσότεροι
άνθρωποι που τις γράφουν ζουν σε
έναν δικό τους κόσμο, ο οποίος βλέπει τον υπόλοιπο με μια δόση υπεροψίας, πολιτικής ορθότητας και
αμηχανίας. Παίρνει χρόνο να καταλάβεις από τα παθήματά σου.
Εκείνοι δεν είδαν τον Τραμπ να έρχεται το 2016. Τους ήταν αδιανόητο.
Ετσι και εμείς σοκαριστήκαμε το
2012 με τα εκλογικά αποτελέσματα
και κατόπιν το καλοκαίρι του 2015
με την έκβαση του δημοψηφίσματος. Για να κερδίσεις τον όποιο χαρισματικό λαϊκιστή δεν πρέπει ποτέ
να πέσεις στο επίπεδό του. Εκείνος
πάντα θα «πουλάει» περισσότερο
γιατί είναι αυθεντικός. Πείθει. Πρέπει
όμως να ακούσεις και να καταλάβεις
τους «πελάτες» του, να νιώσεις τι
είναι αυτό που του δίνει ορμή και
αποδοχή. Αν νομίζεις ότι τον κατατροπώνεις κοροϊδεύοντας τα αγγλικά του ή τις θεοπάλαβες ατάκες
του, κάνεις μεγάλο λάθος.
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Η μεγάλη πληγή των ΗΠΑ
Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

Οι ταραχές στη Μινεάπολη και σε άλλες πόλεις των ΗΠΑ δείχνουν
πόσο ακόμη απέχει η
χώρα από το να κλείσει
η πληγή του ρατσισμού, να ολοκληρωθεί το έργο που
άρχισε το 1865 με το τέλος του Εμφυλίου Πολέμου και την απελευθέρωση των σκλάβων. Λίγους μήνες
πριν από τη λήξη του πολέμου, ο
Αβραάμ Λίνκολν, σημείωσε ότι 87
χρόνια πριν, οι Ηνωμένες Πολιτείες
«γεννήθηκαν από τον σπόρο της
Ελευθερίας και με την πεποίθηση
ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι». Ο
ίδιος δεσμεύθηκε ότι οι θυσίες των
νεκρών του πολέμου δεν θα ήταν
μάταιες, ότι «στο έθνος αυτό η ελευθερία θα γεννηθεί πάλι». Ο Λίνκολν,
από τους μεγαλύτερους ηγέτες στην
Ιστορία, εννοούσε ότι με την απελευθέρωση των δούλων ολοκληρωνόταν το όραμα της ελευθερίας και
της ισότητας.
Σήμερα, 157 χρόνια μετά την ομιλία του Λίνκολν προς τιμήν των νεκρών της μάχης του Γκέτισμπεργκ,
ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν μιλάει για τα ιδανικά της ελευθερίας
και της ισότητας· ασχολείται με τον

δικό του «αγώνα» να εκφράζεται
ελεύθερα. Αντί να μιλά για τη συμφιλίωση, ενθαρρύνει ομάδες ακραίων,
οπλισμένων λευκών που αντιτίθενται
στα μέτρα προστασίας εναντίον του
κορωνοϊού (ο οποίος πλήττει τους
μαύρους σε δυσανάλογα μεγάλο βαθμό). Καταγγέλλει ως «αλήτες» αυτούς
που διαμαρτύρονται για τους φόνους
Αφροαμερικανών (από αστυνομικούς
και πολίτες), απειλώντας ότι «όταν
αρχίσει το πλιάτσικο, αρχίζουν και
οι πυροβολισμοί». Την ώρα της πανδημίας και των βίαιων διαδηλώσεων,
ο πρόεδρος καβγαδίζει με το κοινωνικό δίκτυο Twitter, το οποίο τον
εγκαλεί ότι παραπληροφορεί το κοινό
όσον αφορά την εγκυρότητα της επιστολικής ψήφου και ότι «εκθειάζει
τη βία» με τα «τουίτ» του για τη Μινεάπολη. Το Twitter είναι ο κύριος
δίαυλος του Τραμπ για άμεση επικοινωνία όχι μόνο με τους οπαδούς
του αλλά και με ξένους ηγέτες. «Οποιος ασχολείται με τα πίτουρα τον τρώνε οι κότες», θα λέγαμε· μόνο που
εδώ οι υπεύθυνοι του Twitter αποδεικνύονται πιο υπεύθυνοι από τον
πρόεδρο. Λόγω αυτής της διαμάχης
ο Τραμπ προτίθεται να άρει το δικαίωμα των κοινωνικών δικτύων να

μη φέρουν νομική ευθύνη για το περιεχόμενο που αναρτούν οι χρήστες
τους. Διαμαρτυρόμενος για την πρακτική ιδιωτικής εταιρείας επειδή τον
ενόχλησε, ο πρόεδρος απειλεί την
ελευθερία έκφρασης γενικώς. Η προσπάθεια αυτή θα συμβάλει στον περαιτέρω διχασμό της κοινωνίας λίγους
μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου. Πιθανώς, ο Τραμπ
ελπίζει ότι η μισαλλοδοξία, ο διχασμός
και οι ταραχές θα συσπειρώσουν
τους οπαδούς του.
Η διαμάχη Τραμπ-Twitter, αν και
σημαντική, δεν πρέπει να αποσπά
την προσοχή όλων από τον συστημικό ρατσισμό που μαστίζει την αμερικανική κοινωνία. Ούτε η Μινεάπολη, η οποία έχει προοδευτικό δήμαρχο, μαύρο αρχηγό της αστυνομίας
και που το 20% του πληθυσμού είναι
Αφροαμερικανοί, αποτελεί εξαίρεση.
Στην πόλη έχουν καταγραφεί σοβαρές περιπτώσεις υπερβολικής αστυνομικής βίας εναντίον μαύρων. Το
τελευταίο περιστατικό –αστυνομικός
πατούσε τον συλληφθέντα Τζορτζ
Φλόιντ στον λαιμό με το γόνατό του
για 7 λεπτά, με αποτέλεσμα ο 46χρονος να πεθάνει– προστίθεται σε μακρύ κατάλογο φονικής βίας από αστυ-

νομικούς και λευκούς πολίτες στην
πόλη και στη χώρα. «Αυτό που είναι
ξεκάθαρο στις διαδηλώσεις πικρίας
στη Μινεάπολη και σε όλη τη χώρα
είναι η αίσθηση ότι το κράτος είτε
συμμετέχει (σ.σ.: στους φόνους) είτε
αδυνατεί να αλλάξει ουσιαστικά την
κατάσταση», έγραψε στους New
York Times η καθηγήτρια Αφροαμερικανικών Σπουδών στο Πρίνστον,
Κιάνγκα-Γιαμάτα Τέιλορ (KeeangaYamahtta Taylor). Σημείωσε ότι όπως
και τη δεκαετία του ’60, έτσι και επί
προεδρίας Ομπάμα, «όταν η κυβέρνηση δεν πέτυχε ουσιαστική αλλαγή
στις ζωές των ανθρώπων, οι Αφροαμερικανοί διαδήλωναν ότι και των
μαύρων οι ζωές έχουν αξία».
Η μισαλλοδοξία και ο κυνισμός
της ρεαλπολιτίκ εξαπλώνονται παντού. Η Ε.Ε. παραμένει φύλακας των
αρχών της φιλελεύθερης δημοκρατίας και των δικαιωμάτων, παρά το
γεγονός ότι κι εδώ οι αξίες αυτές
απειλούνται από εσωτερικές έριδες
και εξωτερικούς κινδύνους. Γι’ αυτό
έχει μεγάλη σημασία για όλους οι
ΗΠΑ να αντισταθούν στους κήρυκες
του διχασμού, να επαναβεβαιώσουν
τις αρχές της ελευθερίας και της
ισότητας.

ΣΚIΤΣΟ ΤΟΥ HΛIΑ MΑΚΡΗ. imakris@kathimerini. gr

Το νέο σκηνικό
Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

Απέκλεισε με τρόπο
κατηγορηματικό εκ
νέου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το ενδεχόμενο
προκηρύξεως πρόωρων εκλογών. Η λογική κατίσχυσε
του οίστρου κάποιων στενών συνεργατών του και υπουργών, που
αντιλαμβάνονται την πολιτική όχι
με όρους παραγωγής συγκεκριμένου
έργου, αλλά ως διαρκή αντιπαράθεση φωνασκούντων.
Απέκλεισε επίσης ο κ. Μητσοτάκης ανασχηματισμό της κυβερνήσεώς του και αυτό προκάλεσε σε







Το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας είναι
ο υπερβολικός αριθμός
αυτοαπασχολουμένων,
η δυσανάλογη εξάρτηση από τον τουρισμό
και οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις.
ορισμένους έκπληξη. Διότι κάποιοι
από τους υπουργούς του απεδείχθησαν όχι αρκούντως επαρκείς, σε
σημείο που αναγκάσθηκε να παρέμβει διορθωτικά ο ίδιος.
Το «κατόπιν αποφάσεως του
πρωθυπουργού…» μπορεί να ενισχύει –κατά την άποψη ορισμένων– την εικόνα του κ. Μητσοτάκη,
αλλά αναδεικνύει εκ παραλλήλου
αδυναμίες ορισμένων από τους κατόχους υπουργικών χαρτοφυλακίων.
Το πιθανότερο είναι ότι ο πρωθυπουργός γνωρίζει προφανώς ο ίδιος
την ποιότητα του στελεχικού δυναμικού που έχει στη διάθεσή του
και έκρινε ότι η όποια αντικατάσταση μάλλον τριβές και αντιπάθεια
θα προκαλούσε παρά θα βελτίωνε
την απόδοση του κυβερνητικού
του σχήματος.
Και ενώ τα πάντα παραμένουν
σταθερά σε κυβερνητικό επίπεδο,
η ατμόσφαιρα αρχίζει να αλλάζει

μετά την άρση του αποκλεισμού
που επιβλήθηκε για να αντιμετωπισθεί η πανδημία του κορωνοϊού,
με αξιοθαύμαστα όντως αποτελέσματα. Το σκληρό lockdown που
επέβαλε ο κ. Μητσοτάκης, παρά τις
αντιρρήσεις κάποιων μελών του
υπουργικού συμβουλίου, έσωσε
ζωές –και οι πολίτες πρέπει να αισθάνονται ευγνωμοσύνη–, αλλά η
ύφεση προβλέπεται ιδιαιτέρως οδυνηρή και η ανάκαμψη δυσχερεστάτη. Βεβαίως, η κυβέρνηση κινείται
με ταχύτατους ρυθμούς στο νομοθετικό επίπεδο. Η πρόταση της Επιτροπής για την οικονομική ενίσχυση
της Ευρώπης είναι ιδιαιτέρως γενναιόδωρη και για την Ελλάδα, αλλά
δεν είναι άμεση.
Πάντως, ακόμη και εάν υπάρξει
μια κάποια μείωση των ευρωπαϊκών
κονδυλίων, το νέο πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα σαρωτικών
αλλαγών. Διότι το πρόβλημα της
ελληνικής οικονομίας ήταν και είναι
ο υπερβολικός αριθμός αυτοαπασχολουμένων, η δυσανάλογη εξάρτηση από τον τουρισμό, οι μικρές
οικογενειακές επιχειρήσεις που καθιστούν δυσχερή την άμεση στήριξή
τους και τη διατήρηση των θέσεων
εργασίας. Αυτό το κρίσιμο μεσοδιάστημα επιχειρεί να αξιοποιήσει
η αξιωματική αντιπολίτευση, που
ξαναβρίσκει κάποιον βηματισμό.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας δεν έχει δεξιότητες ανεπτυγμένες στην τηλεοπτική διαχείριση
των πολιτών. Τώρα όμως που άρχισε
η έξοδος –άναρχη σε ένα μεγάλο
ποσοστό– και που τον φόβο του
θανάτου καταλαμβάνει η αγωνία
επιβιώσεως, ο κ. Τσίπρας μπορεί
να κινείται άνετα σε χαρτογραφημένες περιοχές για την Αριστερά.
Το ίδιο συμβαίνει και με τη Δεξιά,
που δυσαρεστημένη από τη φιλελεύθερη κυβέρνηση αναζητεί τα
παλαιά στηρίγματά της στην κοινωνία. Εχει δύσκολους μήνες μπροστά του ο κ. Μητσοτάκης, που απεδέχθη την πρόκληση και δεν κατέφυγε σε πρόωρες εκλογές – διότι
τότε τα προβλήματα θα ήσαν τα
ίδια και χειρότερα.

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Να «γεννάει» η κοινωνία Δίκαιο
Νέο παιδί, και εξηγούσε σε συντροφιά
ομηλίκων του το συμπέρασμα της
δικής του πείρας: «Οταν κάθε μέρα
βγαίνοντας από το σπίτι σου λες
δέκα καλημέρες, αποκλείεται να κάνεις ποτέ στη ζωή σου φονικό».
Αφελής κοινοτοπία; Ρομαντισμός;
Ισως όμως και πηγαία πολιτική ευθυκρισία. Που γεννιέται από λίγη
εμπειρία και πολλήν οξυδέρκεια –
δεν προκύπτει από ωφελιμιστικά
στερεότυπα ή ιδεολογικές διδαχές.
Για να λες δέκα καλημέρες βγαίνοντας από το σπίτι σου, σημαίνει
ότι δεν βγαίνεις άγνωστος μεταξύ
αγνώστων. Προϋποτίθεται να ζεις
σε συλλογικότητα, όπου λειτουργούν
διαπροσωπικές σχέσεις, λειτουργεί
κοινότητα ή γειτονιά. Αυτή η αυτονόητη προϋπόθεση κοινωνίας
σχέσεων πολεμήθηκε στη νεότερη
Ελλάδα μανιασμένα. Και το χειρότερο: η μανιασμένη πολεμική ενάντια στην «κοινωνία της καλημέρας»
θεωρήθηκε καθολικά αυτονόητη
«πρόοδος» ολοκληρωτικά επιβεβλημένος «εκσυγχρονισμός».
Ετσι, το παιδί που σήμερα διαπιστώνει ότι «δέκα καλημέρες αποκλείουν διά βίου το φονικό», εκφέρει
(θέλει-δεν-θέλει) λόγο καταγγελτικό:
Καταγγέλλει την ανυπόφορη υποκρισία της κατεστημένης πολιτικής
ηγεσίας, που θέλει δήθεν να πολεμήσει την αυθαιρεσία και το έγκλημα
μιας λούμπεν νεολαίας (στα Εξάρχεια), ενώ η ίδια ηγεσία έχει με καύχηση καταργήσει την αυτοδιαχειριζόμενη κοινότητα, τις κοινωνίες
της «καλημέρας». Η ίδια ηγεσία

επώασε την αυθαιρεσία και το έγκλημα, εμμένοντας π.χ. στην «προοδευτική» παράνοια του «ακαδημαϊκού ασύλου».
Με ηδονικό δόλωμα την «αντιπαροχή» και τη «μεσοτοιχία», τα
ίδια ιερόσυλα κόμματα εξάλειψαν
από τον ελλαδικό χάρτη το χωριό,
την κωμόπολη, ακόμα και την πόλη,
εξαγοράζοντας ψήφους με αντάλλαγμα τη νομιμοποιημένη ασυδοσία
μιας πολεοδομικής και οικιστικής
τερατογένεσης. Η ακοινωνησία και
ο παλιμβαρβαρισμός συμπυκνώθηκαν στην εργολαβίστικη «πολυκατοικία». Τις «δέκα καλημέρες» που
συνοδεύουν τη ρεαλιστική χαρά
των σχέσεων κοινωνίας, τις κατάργησαν νόμοι του κράτους, νόμοι
ονοματισμένοι (στην τελική φάση)
με ονόματα ιερά για την ελληνική
συνείδηση: Καποδίστριας και Καλλικράτης.
Μοιάζει παλαβό, αλλά όχι ανέφικτο: Το παιδί που συνειδητοποίησε
ότι «δέκα καλημέρες κάθε πρωί αποκλείουν διά βίου το φονικό», φωτίζει
την ανάγκη για ενεργό αντίδραση
στη θεσμική κατάργηση του κοινοτισμού, του τρισχιλιόχρονου πολιτισμού των κοινοτήτων. Να αντιδράσει το «παιδί της καλημέρας»,
κι εμείς μαζί του, όχι κανιβαλικά,
με μολότοφ, ούτε με προσφυγή σε
τελματώδη κρατικά δικαστήρια,
παντελώς άσχετα με στόχους σχέσεων κοινωνίας. Η ωριμότητα της
διαπίστωσής του να μας συστρατεύσει σε πρωτοβουλία εθελοντική.

Πρωτοβουλία για ένα άτυπο δικαστήριο – αυτή θα είναι η παλαβομάρα. Επισήμως η ιδιωτική πρωτοβουλία δεν έχει (ακόμα) απαγορευθεί, αν και ο συγκεντρωτικός
ολοκληρωτισμός των «Αγορών» είναι μάλλον ο στυγνότερος που γνώρισε η Ιστορία. Ατυπο δικαστήριο
θα σήμαινε: μια χούφτα έμπειροι
δικαστές, με μακρά θητεία στα κρατικά έδρανα, γερή νομική κατάρτιση και άσβεστο πάθος για δικαιοσύνη. Αποσυρμένοι πια από τον
φόρτο της επί μισθώ ρουτίνας, να
πεισθούν ότι ήρθε επιτέλους η ώρα
τους να δικάσουν, να φιλοδοξήσουν
επιδόσεις στο άθλημα της δικαιοκρισίας. Οχι για να παγιώσουν νόμους εφήμερων εξουσιαστικών
σκοπιμοτήτων, αλλά μόνο για την
τιμή και τη χαρά της δικαιοκρισίας,
τη φανέρωση της άπεφθης δικαιοσύνης.
Οπως ο αληθινός καλλιτέχνης
και ο ιδιοφυής επιστήμονας δημιουργούν για τη χαρά της δημιουργίας, η ίδια χαρά να χαριστεί και
στους δικαστές του άτυπου δικαστηρίου. Να δικάζουν ως εθελοντές
πρώην κορυφαίοι της δικαιονομίας
– χωρίς κάποια εξουσία να καθιστά
τις αποφάσεις τους «αναγκαστές
κατά πάντων». Δεν συμμορφώνονται με κάποιο «υφιστάμενο Δίκαιο»,
κομματικής-ιδεολογικής ιδιοτέλειας,
αλλά παράγουν Δίκαιο κοινωνικών
προτεραιοτήτων. Τις αποφάσεις
τους να τις δικαιώνει ή να τις παρακάμπτει το κοινωνικό αισθητήριο
– το άτυπο δικαστήριο θα είναι κα-

τάκτηση πολιτισμού, όχι επίτευγμα
δημόσιας τάξης.
Και χωρίς καθόλου εγγυήσεις συνέχειας, καμιά εξασφάλιση κοινά
αποδεκτής εγκυρότητας. Η δυναμική
του εγχειρήματος θα εντοπίζεται
αποκλειστικά στην πειστικότητα
που μπορεί να έχει ένας θεσμός κοινωνικής λειτουργίας βασισμένος
μόνο στην ποιότητα της προσφοράς
του. Σήμερα, το νομικό πλαίσιο (το
«υφιστάμενο Δίκαιιο») στο οποίο
πειθαρχούν οι δικαστικές αποφάσεις,
συγκροτείται από τους νόμους που
έχουν ψηφίσει στη Βουλή τα κόμματα, δηλαδή κατεγνωσμένες μαφίες
συμφερόντων. Η λογική του δικαιικού μας συστήματος ή το νομικό
πλαίσιο των δικαστικών αποφάσεων
βασίζεται στην προτεραιότητα των
συμφερόντων της κομματοκρατίας,
όχι σε προτεραιότητες κοινωνίας
της ζωής.
Ενδεικτικά νομικά θέματα που
θα ονειρευόμασταν να κρίνει-δικάσει
το άτυπο δικαστήριο: Αν οι νόμοι
με τα ονόματα «Καποδίστριας»
(2539/1997) και «Καλλικράτης»
(87/2010) συνιστούν έγκλημα έσχατης προδοσίας. Το ίδιο και η τροπολογία του νόμου 1228/11.1.1982,
με ένα και μόνο άρθρο, που επέβαλε
στην ελληνική κοινωνία το μονοτονικό, δηλαδή το ξερίζωμα των Ελλήνων από τη διαχρονική τους ταυτότητα. Τη ριζική αλλαγή του άρθρου
του Συντάγματος που διαστρέφει
τον εκκλησιαστικό πολιτισμό των
Ελλήνων σε «επικρατούσα θρησκεία». Και άλλα ανάλογα.
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Το στοίχημα της γενιάς μας
ν οι απανωτές κρίσεις μας δίδαξαν
κάτι είναι πως οι σημαίες, τα σύμβολα και τα εύκολα συνθήματα,
πάντα θα αποτελούν εργαλεία πόλωσης,
αλλά δύσκολα μπορούν να απαντήσουν
σε πρακτικά προβλήματα. Ο μέσος πολίτης δεν αντιλαμβάνεται την πολιτική
με τις ιδέες, αλλά τη μετράει σε λύσεις,
των καθημερινών δυσκολιών και των
χρόνιων προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Από την παρούσα κυβέρνηση,
προσωπικά δεν αναμένω κάτι παραπάνω
από αυτό που παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια. Δεν τρέφω ελπίδες για
καμιά διέξοδο από τα μεγάλα ζητήματα
που αντιμετωπίζει η κυπριακή κοινωνία.
Εξάλλου, όταν κυβερνάς επτά χρόνια,
έχεις κάνει ήδη ξεκάθαρες τις προθέσεις
σου. Όταν σου δίνονται δύο μοναδικές
ευκαιρίες, με την κοινωνία σιωπηρά
να συναινεί και σε στηρίζει, απαιτώντας
βαθιές τομές, αλλά εσύ καταλήγεις να
κάνεις διαχείριση της δημόσιας εικόνας
σου, τότε δεν μένει κάτι άλλο να πούμε.
Η σκυτάλης της ελπίδας αναζητάει ήδη
τον επόμενο. Αυτόν που χωρίς συνθήματα και μεγαλοστομίες θα πάρει τη
νωπή εντολή και θα τη μεταφράσει σε
ρήξη με τις ανοικτές πληγές της χώρας.
Όσο η οικονομική ανισότητα διευρύνεται, η πρόσβαση σε σύγχρονη ποιοτική εκπαίδευση και σε αξιόπιστη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, θα γίνεται
ακόμα πιο δύσκολη για τα μεσαία και
χαμηλά εισοδηματικά στρώματα. Όλα
αυτά θα ενισχύουν τη μισαλλοδοξία,
την ξενοφοβία και τη διαφθορά. Η κοινωνική συνοχή διαβρώνεται, ενώ η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τη δημοκρατία και τους πολιτικούς πιάνει
πάτο, με αποτέλεσμα να φλερτάρουν
με αυταρχικές συμπεριφορές. Όση ανοχή στη διαφορετικότητα έκτισε οκτώ
χρόνια ο Ομπάμα, την εξαφάνισε ο
Τραμπ με οκτώ τουίτ. Η Κύπρος δεν
έχει περιθώριο για έναν Τραμπ, αλλά
για έναν ηγέτη, με τον οποίο η κυπριακή
κοινωνία θα υπογράψει ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο, όπου ο κάθε πολίτης,
θα έχει μερίδιο στην ανάπτυξη και την
ευημερία της χώρας.
Ξεκινώντας από τα δημόσια οικονομικά, θα πρέπει να έχει τη βούληση
να προχωρήσει σε γενναία φορολογική
μεταρρύθμιση. Σε μια χώρα όπου οι έμμεσοι φόροι υπερβαίνουν κατά πολύ
τους άμεσους, μια προοδευτικότερη
φορολογία θα ενισχύσει την αγοραστική
δύναμη της πλειοψηφίας των πολιτών.
Η διατήρηση των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών θα είναι το ισχυρό θεμέλιο
για ουσιαστική κοινωνική πολιτική.
Άλλωστε δεν νοείται ισχυρή οικονομία
χωρίς κοινωνική πρόνοια. Ο θεσμός
των ΣΚΕ θα πρέπει να επεκταθεί, να
εκσυγχρονιστεί και να ενισχυθεί με
επαγγελματίες όπου χρειάζεται. Τα προγράμματα φροντίδας ηλικιωμένων και
απασχόλησης παιδιών δεν είναι για να
κλείνουν τρύπες στον κοινωνικό ιστό,
αλλά ο ίδιος ο κοινωνικός ιστός.
Η αποκέντρωση των κρατικών υπηρεσιών κι η τεχνολογική αναβάθμιση,
έχει διαφημισθεί σε πολλές προεκλογικές
περιόδους. Οι εικόνες με νομικά έγγραφα

παρατημένα στο παράθυρο σε καλαθάκι
του μπακάλη, κατά τη διάρκεια της
πανδημίας, φανερώνουν ότι μείναμε
στις διακηρύξεις. Τα μισά στοιχεία, που
απαιτεί η γραφειοκρατία για την εξυπηρέτηση του πολίτη, υπάρχουν ήδη
σε άλλες υπηρεσίες, οι οποίες θα πρέπει
να ψηφιοποιήσουν και να ενοποιήσουν
τα αρχεία τους, με τον απαιτούμενο
σεβασμό βεβαίως στα προσωπικά δεδομένα. Οι δαιδαλώδεις νομοθεσίες κι
οι ξεπερασμένες αρμοδιότητες σε πολλά
υπουργεία, θα πρέπει να τύχουν αναθεώρησης ώστε κι ο τελευταίος πόρος
να λειτουργεί αποτελεσματικά, με διαφάνεια και ως δικλίδα ασφαλείας κατά
της διαφθοράς.
Η δημόσια παιδεία πνέει τα λοίσθια.
Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Η επόμενη κυβέρνηση θα πρέπει να εκλεγεί
βάσει ενός προγράμματος διάσωσης
του εκπαιδευτικού συστήματος. Τεχνολογία, υποδομές, προγράμματα
σπουδών και εκπαιδευτικό προσωπικό,
όλα θα πρέπει να μπουν στο μικροσκόπιο. Οι ίσες ευκαιρίες προς κάθε πολίτη
δεν μπορούν να υπάρξουν χωρίς δημόσια, σύγχρονη και διαπολιτισμική
εκπαίδευση. Οτιδήποτε λιγότερο διαιωνίζει την ανισότητα Οι πρόσφατοι
χειρισμοί του ΥΠΠΑΝ για τα παιδιά με
αναπηρίες δεν ντροπιάζουν απλώς τη
χώρα, αλλά μας υπενθυμίζουν πως η
κοινωνία έχει ξεπεράσει κατά πολύ την
πολιτεία και τους θεσμούς της.
Σύστημα Υγείας. Με αυστηρό εγκλεισμό και με λίγη τύχη, ξεπεράσαμε
για την ώρα την πανδημία και μας δόθηκε χρόνος να βελτιώσουμε τις αντοχές
του συστήματος. Παρ’ όλα αυτά, δεν
υπάρχει πλέον δικαιολογία, χρειαζόμαστε επενδύσεις στην υγεία. Το ΓΕΣΥ
δεν έχει περιθώρια αποτυχίας και η
επόμενη κυβέρνηση θα πρέπει να διορθώσει τυχόν αδυναμίες στο όλο σύστημα
και στην αυτονόμηση των νοσοκομείων.
Το ΓΕΣΥ είναι η στέρεα βάση της κοινωνικής αλληλεγγύης.
Μεταναστευτικό. Την ίδια ώρα που
δίνονται άδειες σε αγροτικές και ξενοδοχειακές μονάδες να αναζητήσουν
εργαζόμενους από τρίτες χώρες, η Κυπριακή Δημοκρατία κρατάει ανθρώπους
φυλακισμένους σε άθλιες συνθήκες. Η
νόμιμη εργασία κι όχι η ανασφάλιστη
εξαθλίωση είναι το πρώτο μεγάλο βήμα
για ένταξη των μεταναστών στην κοινωνία. Το δεύτερο είναι η πρόσβαση
των ιδίων και των παιδιών τους στο εκπαιδευτικό σύστημα που συμπεριληπτικό και σύγχρονο πια, θα μπορεί να
τους αγκαλιάσει όλους. Έπειτα ένας
γερασμένος πληθυσμός έχει ανάγκη
από νέο αίμα, που θα πριμοδοτήσει τα
ασφαλιστικά ταμεία και θα στηρίξει τη
μετάβαση σε ένα νέο βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο. Μπορούμε να γεμίσουμε
άπειρες σελίδες με «θα» και «πρέπει»,
αλλά ας μείνουμε στο πρέπει το δικό
μας: Μια νέα Κύπρος, ενωμένη, πράσινη,
ευημερούσα και ανθρώπινη, είναι το
δικό μας στοίχημα. Το στοίχημα της
γενιάς μας.

Ο κ. Πάνος Λ. Παρράς είναι οικονομολόγος.

EPA/NAJEEB ALMAHBOOBI

Α

Του ΠΑΝΟΥ ΛΟΪΖΟΥ ΠΑΡΡΑ

Ακτιβιστές διαμαρτύρονται εναντίον της Κίνας σε εμπορικό κέντρο στο Χονγκ Κονγκ, μετά τη ψήφιση της απόφασης για την εθνική ασφάλεια από
το Λαϊκό Συμβούλιο της Κίνας.

Τουρκοϊσραηλινή «χειραψία» στην εποχή κορωνοϊού
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Σημεία των καιρών. Καθώς ο Τ. Ερντογάν καταδίκαζε τα σχέδια του Ισραήλ για προσάρτηση της κοιλάδας του Ιορδάνη, εμπορευματική πτήση της El- Al προσγειωνόταν στις
24 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη για πρώτη
φορά μετά από 10 χρόνια, μάς ενημερώνει
μέσω Twitter η πρεσβεία του Ισραήλ στην
Τουρκία. Εξηγεί δε ότι «πρόκειται για κίνηση
που θα βοηθήσει την αποκατάσταση των
εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών» («Πολίτης», 26 Μαΐου). Στις 22 Μαΐου ο επιτετραμμένος του Ισραήλ στην Άγκυρα Roey
Gilad σε άρθρο στην τουρκική ιστοσελίδα
Halimiz με τίτλο «Τουρκία-Ισραήλ, κοινά
συμφέροντα για Ιντλίμπ και Covid-19», γράφει
ότι «οι παρούσες σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ
πάσχουν από έλλειψη πολιτικού διαλόγου
και από υπερβολική «διπλωματία των μεγαφώνων». Ωστόσο, αυτό δεν χρειάζεται να
είναι έτσι. Η Τουρκία και το Ισραήλ δεν χρειάζεται να συμφωνούν σε όλα. Υπήρχαν πάντα
και θα υπάρχουν πάντα πολιτικές διαφορές.
Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε σε όλα, προκειμένου να φέρουμε τις σχέσεις μας σε ένα
κανονικό επίπεδο. Αυτό το επίπεδο μπορεί
να αποφέρει οφέλη τόσο στην Τουρκία όσο
και στο Ισραήλ για να αντιμετωπίσουμε τις
κοινές μας προκλήσεις με μεγαλύτερη επιτυχία, όπως μπορεί κανείς να δει στη Συρία.
Αλλά όχι μόνο στη Συρία». Η γεωπολιτική
στην περιοχή μας αλλάζει. Με βραδείς ρυθμούς, αλλά είναι φανερό ότι αναζητούνται
διαφορετικές ισορροπίες. Η τουρκοϊσραηλινή
σχέση είναι μία από αυτές. Μια ιδιαιτέρως
δύστροπη σχέση με πολλά βαρίδια να τη συνοδεύουν: η επίθεση ισραηλινών κομάντος
στο πλοίο «Μαβί Μαρμαρά» το 2010, άφησε
τραύματα στην τουρκική κοινή γνώμη, τα
οποία, παρά τη συγγνώμη και τις από 20
εκατ. δολάρια αποζημιώσεις στους συγγενείς
των δέκα νεκρών, που συμφωνήθηκε έξι χρόνια μετά, δεν έλυσαν τον γρίφο. Οι δύο χώρες
διαθέτουν διαφορετικές στρατηγικές σε μια
σειρά από ζητήματα και αναζητούν τρόπους
να τις γεφυρώσουν σε ορισμένο βαθμό:

Πρώτο, η Τουρκία στηρίζει την Παλαιστινιακή Αρχή και το αίτημα για ανεξάρτητο
παλαιστινιακό κράτος. Οι κεμαλιστές της
προηγούμενης περιόδου στην Τουρκία διέθεταν «προνομιακή σχέση» με το Ισραήλ, ο
Τ. Ερντογάν την υποβάθμισε.
Δεύτερο, η Αίγυπτος επέλεξε μέσα από
την κάλπη τον ισλαμιστή Μόρσι για ηγέτη
της. Η Τουρκία θεώρησε την αλλαγή ως μεγάλης σημασίας. Ο στρατηγός Σίσι ανέτρεψε
τον Μόρσι με καθαρές πλάτες από κέντρα
εξουσίας στις ΗΠΑ και στο Ισραήλ. Η Τουρκία
έχασε έναν δυνητικό εταίρο, αλλά στη διπλωματία τα πάντα ρει. Ήδη ανιχνεύονται
κάποιες κινήσεις για βγουν οι σχέσεις Τουρκίας-Αιγύπου από το πολυετές κώμα στο
οποίο βρίσκονταν.
Τρίτο, Στις 2 Σεπτεμβρίου 2015 ο γενικός
διευθυντής του ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών Ν. Γκολτ, σύμφωνα με ρεπορτάζ
στην «Χουριέτ», αφού «επικαλείται την προστασία που έδωσε στους Εβραίους η Οθωμανική Αυτοκρατορία μετά την ισπανική
Ιερά Εξέταση το 1492», υπογραμμίζει ότι ο
«επεκτατισμός του Ιράν» απαιτεί επαναπροσέγγιση από τους «κάποτε στενούς συμμάχους». Ο στόχος, κατά Γκολτ, «οι δύο χώρες
πρέπει να γίνουν μαζί χορηγοί ασφαλείας
στην περιοχή. Και οι δύο χώρες έχουν συμφέρον στην ανάπτυξη των σχέσεών τους,
αλλά η διπλωματία θέλει χρόνο».
Τέταρτο, τα ζητήματα ενέργειας αλλάζουν
αξιολογήσεις. Η συμμετοχή του Ισραήλ στις
λεγόμενες «τριμερείς» με την Κύπρο και την
Ελλάδα δεν επιλύει προβλήματα που αφορούν
δικά του ζωτικά συμφέροντα. Σήμερα με την
DELEK υπό κατάρρευση, επανέρχεται στην
επικαιρότητα η ανάγκη για να αναζήτηση
λύσεων αμοιβαίου οφέλους με την Τουρκία.
Στις 13 Οκτωβρίου 2016 οι υπουργοί Ενέργειας
των δύο χωρών Γ. Στέινιτς και Β. Αλμπαϊράκ
σε συνάντησή τους στην Κωνσταντινούπολη
εκδήλωσαν τη διάθεσή τους για «να εξετάσουν
μελέτη βιωσιμότητας για την κατασκευή αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου ανάμεσα

στους δύο χώρες». Ο ισραηλινός υπουργός
Γ. Στέινιτς, που διατηρεί και σήμερα το ίδιο
χαρτοφυλάκιο, ανέφερε ότι «συζητήσαμε τη
δυνατότητα κατασκευής αγωγού μεταφοράς
φυσικού αερίου από το Ισραήλ στην Τουρκία
με στόχο τη διακίνησή του, τόσο στην Τουρκία
όσο και στην Ευρώπη. Υπάρχουν και άλλες
επιλογές, αλλά η επιλογή της Τουρκίας είναι
ισχυρή, γι’ αυτό αποφασίσαμε να αρχίσουμε
διάλογο σε υπουργικό επίπεδο» («Χουριέτ»,
14/10/2016). Έκτοτε αναζητήθηκαν άλλες
μελέτες και διαφορετικοί συνδυασμοί συμφερόντων-Κύπρος, Αίγυπτος, Ελλάδα. Τελετές,
έγγραφα, υποσχέσεις χωρίς απτές αποδείξεις
για τη συνέχεια. Οι Ισραηλινοί όμως δεν δουλεύουν στο περίπου. Πιθανόν να ήταν αυτός
ο λόγος που το Ισραήλ απουσίασε από την
τηλεδιάσκεψη των «πέντε» στις 11 Μαΐου με
την οποία Κύπρος, Ελλάδα, Αίγυπτος, Γαλλία
και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ζήτησαν από
την Τουρκία «να σεβαστεί πλήρως τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών στις θαλάσσιες ζώνες τους στην Α. Μεσόγειο».
Πέμπτο, οι διπλωμάτες επιδιώκουν όπως
οι σχέσεις των δύο χωρών φτάσουν σε ένα
«κανονικό επίπεδο». Η βελτίωση είναι επιθυμητή και από τις δύο πλευρές. Τα περιθώρια,
ωστόσο, δεν είναι μεγάλα. Οι σχέσεις θα περνούν μέσα από ανακατατάξεις. Καθοριστικό
ρόλο παίζουν οι ηγέτες των δύο χωρών. Οι
Β. Νετανιάχου και Τ. Ερντογάν δεν θα αποκτήσουν κάποια, έστω μερική, «χημεία»,
είναι ήδη πάρα πολύ αργά γι’ αυτό. Σύμβουλοι,
διπλωμάτες και πολιτικές ανάγκες ωθούν
τους ηγέτες να σκεφθούν κάποια ζητήματα
με νέο τρόπο. Ο Roey Gilad τον περιέγραψε
με ακρίβεια: «δεν χρειάζεται να συμφωνούμε
σε όλα, προκειμένου να φέρουμε τις σχέσεις
μας σε ένα κανονικό επίπεδο». Το Ιράν, η
ενέργεια, η Συρία, ο τουρισμός και οι εμπορικές
συναλλαγές συνιστούν ένα ισχυρό πακέτο
από κίνητρα που ωθούν στη βελτίωση μιας
ασταθούς σχέσης.

www.larkoslarkou.org.cy

Το σύνδρομο της αναγνώρισης
Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Κινδυνεύει και πάλι
η υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Η άλλη πλευρά αξιοποιεί την πανδημία
για πολιτική αναβάθμιση. Τα σκοτεινά κέντρα και οι διάφοροι συνωμότες επιδιώκουν έμμεση
αναγνώριση του παράνομου καθεστώτος στον βορρά. Ανεξάρτητα αν
ολόκληρη η ανθρωπότητα βρίσκεται
σε κατάσταση πανδημίας, το ενδιαφέρον όλων είναι στραμμένο στον
ομφαλό της γης. Ανεξάρτητα αν η
ανθρωπότητα αντιμετωπίζει μια
πρωτοφανή κρίση, ο διεθνής οργανισμός το μόνο που έχει στο μυαλό
είναι το πώς θα αναβαθμίσει το κατοχικό καθεστώς και να υποβαθμίσει
την Κυπριακή Δημοκρατία.
Με τα πιο πάνω αντιμετωπίσαμε
την προτροπή του γ.γ. για από κοινού
συνεννόηση για επαναλειτουργία
των οδοφραγμάτων. Κόμματα του
πατριωτικού χώρου με ανακοινώσεις
τους κατηγορούν τον γ.γ. και την
εδώ αντιπρόσωπό του για προσπάθεια υπόσκαψης της κυριαρχίας της
Κυπριακής Δημοκρατίας.
Η κυβέρνηση αντέδρασε χλιαρά,
μη δίνοντας μεγάλη σημασία στην
πρόσκληση του γ.γ. «Είναι μια τυπική

επιστολή την οποία αποστέλλει ο
γ.γ. στο πλαίσιο της προσφοράς των
καλών του υπηρεσιών σε όλους τους
ηγέτες και ιδιαίτερα σε ηγέτες χωρών
όπου υπάρχει μια αντιπαράθεση και
τους καλεί όπως υπό το φως της πανδημίας του κορωνοϊού να συνεργαστούν για να αντιμετωπιστεί η πανδημία», μας έλεγε ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος. Βέβαια, καλό θα ήταν
να μας παραθέσει τα ονόματα και
των άλλων ηγετών, ανά το παγκόσμιο, οι οποίοι έλαβαν τέτοιου περιεχομένου επιστολή.
Και ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωνε ότι, «η Κυπριακή Δημοκρατία θα αποφασίσει, όταν οι
συνθήκες το επιτρέψουν, για την
επαναλειτουργία των σημείων διέλευσης με καθαρά υγειονομικά κριτήρια και κριτήρια ασφάλειας της
υγείας των πολιτών μας, στηριζόμενη
στις συμβουλές των ειδικών χωρίς
οποιοδήποτε πολιτικό κριτήριο, με
τον ίδιο τρόπο που δεν υπήρχε πολιτικό κριτήριο, όταν αναστέλλαμε
τη λειτουργία των τεσσάρων οδοφραγμάτων», ο ΠτΔ με μια σωστή
αλλά αργοπορημένη και μονόδρομο,
ή αν θέλετε υποχρεωτική (στη βάση
του κανονισμού της πράσινης γραμμής) ενέργεια, επικοινώνησε με τον

«κατοχικό» ηγέτη, Μουσταφά Ακιντζί,
για από κοινού αντιμετώπιση του
θέματος επαναλειτουργίας των σημείων διέλευσης. Η θέση «αποφασίζομεν και διατάσσομεν», ή αν θέλετε το «αρχηγού παρόντος πάσα
αρχή παυσάτω», ευτυχώς έγινε συναποφασίζουμε, σε πλήρη εναρμόνιση με τη θέση του Τ/κ ηγέτη, η
οποία επιβεβαιώθηκε πλήρως με
την, κατά τα άλλα «τυπική», επιστολή
του γ.γ. Ευτυχώς, οι τσάμπα μαγκιές,
κατόπιν ωρίμου σκέψεως και όπως
λένε οι «κακές γλώσσες», κατόπιν
προτροπών στενών συνεργατών του
πρόεδρου, έδωσαν τη θέση τους,
έστω και την υστάτη, σε μια ρεαλιστική και ορθή τοποθέτηση.
Αυτή όμως η ενέργεια του ΠτΔ
ήταν αρκετή για να πέσουν οι μάσκες.
Όχι αυτές που επιβάλλει η πανδημία,
αλλά αυτές οι «εθνικές» που πολλοί
για μισό αιώνα φορούν ανελλιπώς.
Αφορμή βοήθα μας, ή καλύτερα κορωνοϊέ, βοηθά μας, οι γνωστοί πατριωτικοί κύκλοι θέτουν τώρα θέμα
επανεξέτασης του θεσμού των οδοφραγμάτων. «Τώρα είναι η ευκαιρία
να δούμε ξανά εξ υπαρχής αυτό το
θέμα». Μάλιστα, αυτοί που όταν, χωρίς καμία επιστημονική τεκμηρίωση
κλείσαμε τα τέσσερα οδοφράγματα,

επαινούσαν την ενέργεια του ΠτΔ,
τώρα άλλαξαν άποψη και τον επικρίνουν ότι με την ενέργειά του να
αποδεχθεί συνεννόηση με τον Τ/κ
ηγέτη υποβοηθά την προσπάθεια
νομιμοποίησης του ψευδοκράτους.
Ο μπαμπούλας της αναγνώρισης και
πάλι προ των πυλών. Το κάθε μέτρο
επαναπροσέγγισης το αντιμετωπίζουμε ως προσπάθεια αναβάθμισης.
Τα ίδια λέγαμε και με τη διασύνδεση
της κινητής τηλεφωνίας. «Οι πρόνοιες
της συμφωνίας του λεγόμενου «μέτρου οικοδόμησης εμπιστοσύνης»
για την κινητή τηλεφωνία, προκαλούν σωρεία ερωτημάτων, τα οποία
άπτονται ενδεχόμενης αναβάθμισης
των αρχών του ψευδοκράτους και
υποβάθμισης παράλληλα των αρχών
της Κυπριακής Δημοκρατίας», μας
προειδοποιούσε το ΔΗΚΟ. Από τον
Σεπτέμβριο του 2015, όταν εξελέγη
ο Μουσταφά Ακιντζί, η ανησυχία
για αναγνώριση του ψευδοκράτους
έχει συνδεθεί με την προσωπική πολιτική του αναβάθμιση.
«Ως ΕΔΕΚ θα πρέπει να εκφράσουμε τις έντονες ανησυχίες μας για
τη μορφή και τη σκοπιμότητα της
τριμερούς διάσκεψης στο Νταβός,
η οποία έχει ήδη ανακοινωθεί. Είμαστε πλέον πεπεισμένοι ότι με συν-

τονιστή τον κ. Αϊντε και με την ανοχή
–αν όχι τη σύμφωνη γνώμη του προέδρου της Δημοκρατίας, των συνεργατών του και όσων τον υποστηρίζουν στην πολιτική του για επίλυση
του Κυπριακού– επιχειρείται μια συστηματική αναβάθμιση του ψευδοκράτους», ήταν η αντίδραση της
ΕΔΕΚ στη συμμετοχή του Μουσταφά
Ακιντζί στο Νταβός τον Ιανουάριο
του 2016. «Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αποφάσισε χθες το βράδυ
να μην παραστεί στο δείπνο έπειτα
από την ενημέρωση που είχε από
τον ειδικό σύμβουλο του γ.γ. του
ΟΗΕ Έσπεν Μπαρθ Αϊντε ότι ο Τ/κ
ηγέτης προσκλήθηκε εσπευσμένα
να παρακαθίσει στο δείπνο», δήλωνε
ο τότε κυβερνητικός εκπρόσωπος
Νίκος Χριστοδουλίδης αναφερόμενος
στην αποχώρηση του ΠτΔ, μια μέρα
νωρίτερα, από την Παγκόσμια Σύνοδο για την Ανθρωπιστική Βοήθεια
που έγινε στην Κωνσταντινούπολη
στις 23-24 Μαΐου 2016.
Βέβαια ακόμα να μας πουν αν ο
πρωθυπουργός της Ελλάδας Αλέξης
Τσίπρας, ο οποίος είχε παρευρεθεί
στο δείπνο, στόχο είχε την αναβάθμιση του Τ/κ ηγέτη.
Πάντα βλέπαμε και βλέπουμε συνωμοσίες. Εκεί που δεν υπήρχαν συ-

νωμοσιολόγοι τους δημιουργούσαμε
με τη φαντασία μας. Και όλα αυτά
για να αποφύγουμε την υποβάθμιση
της Κυπριακής Δημοκρατίας και την
αναβάθμιση του κατοχικού καθεστώτος.
Το σύνδρομο της αναγνώρισης
μας κατατρέχει εδώ και χρόνια. Δυστυχώς, ακόμα να καταλάβουμε ότι
ο λόγος που το ψευδοκράτος δεν
έχει αναγνωριστεί είναι γιατί ο διεθνής παράγοντας δεν το επιθυμεί.
Αν και με την ανεπάρκειά μας δώσαμε
τόσες και τόσες ευκαιρίες, δεν το
επιτρέπουν οι ξένοι συνωμοσιολόγοι.
Η υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας
δεν κινδυνεύει από την συμμετοχή του
Τ/κ ηγέτη στο Νταβός ή σε δείπνο στην
Κωνσταντινούπολη. Ούτε απειλείται από
τη συνδιαχείριση του θέματος των οδοφραγμάτων. Υποβάθμιση της Κυπριακής
Δημοκρατίας και ταυτόχρονη αναβάθμιση
του κατοχικού καθεστώτος, είναι το
«εμείς απ’ εδώ και αυτοί απ’ εκεί», το να
θεωρούμε τα σημεία διέλευσης ως εξωτερικά σύνορα και το να μιλούμε για
«αποκλειστική οικονομική ζώνη της εν
λόγω παρανόμου οντότητας».

Ο κ. Θεόδωρος Θεοδώρου είναι
ειδικός προγραμμάτων
ηλεκτρονικών υπολογιστών.
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Μπαίνουν σε δίαυλο
επαναπροσέγγισης
Τουρκία και Ισραήλ
Βολιδοσκοπούν προθέσεις και ευκαιρίες συνεργασίας
οι δυο κυβερνήσεις καθώς κοινά συμφέροντα τις φέρνουν κοντά
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

«Μια νέα κυβέρνηση σχηματίστηκε
στην Ιερουσαλήμ πριν από λίγες
ημέρες. Πριν από δύο χρόνια, η
Τουρκία έστειλε τον ισραηλινό πρέσβη πίσω στην Ιερουσαλήμ λόγω
των διαφωνιών μας σχετικά με το
Παλαιστινιακό ζήτημα. Αυτές οι
διαφωνίες δεν θα εξαφανιστούν
αμέσως. Ωστόσο, σε περίπτωση
που τα δύο κράτη διατηρήσουν
μια φυσιολογική σχέση αυτό θα
εξυπηρετήσει τα κοινά συμφέροντα
της Τουρκίας και του Ισραήλ. Η
μπάλα είναι τώρα στην τουρκική
πλευρά». Η επισήμανση ανήκει
στον Επιτετραμμένο του Ισραήλ
στην Τουρκία Roey Gilad και δημοσιεύτηκε πρόσφατα σε τουρκική
ενημερωτική ιστοσελίδα. Την ίδια
στιγμή αεροσκάφος που ανήκει
στην ισραηλινή αεροπορική εταιρεία «El Al» προσγειωνόταν πριν
από μερικά εικοσιτετράωρα στην
Κωνσταντινούπολη. Τα αεροπλάνα
της «El Al» επέστρεψαν στους τουρκικούς αιθέρες μετά από δέκα χρόνια απουσίας με αφορμή την σφοδρή κόντρα Τουρκίας και Ισραήλ
λόγω του φονικού επεισοδίου στο
τουρκικό πλοιάριο Μαβί Μάρμαρα.
Σύμφωνα με την Ισραηλινή Πρεσβεία στην Τουρκία, η «El Al» θα
πραγματοποιήσει πτήσεις μεταξύ
των δυο χωρών, οι οποίες «θα συμβάλουν στο μεταξύ τους εμπόριο
με στόχο να φτάσουν σε επίπεδα
ρεκόρ». Λίγο πριν από την επανέναρξη των πτήσεων της «El Al»
στην Τουρκία είχαν φτάσει τρία
άλλα αεροσκάφη, τα οποία παρέλαβαν είδη προστασίας από την
νέα πανδημία του κορωνοϊού.
Η δημόσια παρέμβαση του Ισραηλινού πρέσβη και η «διπλωματία
του κορωνοϊού» στον άξονα Ισραήλ-Τουρκίας συνοδεύτηκε από
μηνύματα φιλίας, τα οποία έστειλε
το Τελ Αβίβ μέσω twitter στην Άγκυρα, ενώ νέες πληροφορίες θέλουν
τις δύο πρωτεύουσες να βολιδοσκοπούν πιθανές ευκαιρίες για εξομάλυνση των διμερών τους σχέσεων. Όλα δείχνουν ότι αξιωματούχοι, διπλωμάτες και αναλυτές

σε Ισραήλ και Τουρκία θεωρούν
ότι στη μετά κορωνοϊό περίοδο τα
νέα δεδομένα θα μπορούσαν να
μεταφραστούν σε «ευκαιρίες» προς
εκμετάλλευση και για τις δυο χώρες.

Ο διάλογος
προχωρά παρά
τα προβλήματα

Τα κοινά συμφέροντα

Συνοπτικά, η νέα κυβέρνηση

Ο Ισραηλινός διπλωμάτης Gilad,
στο μήνυμά του προς την κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
και την τουρκική κοινωνία, υπογράμμισε δυο σημαντικά σημεία.
Πρώτον, επεσήμανε ότι παρά τα
υφιστάμενα προβλήματα στις διμερείς σχέσεις, τα νέα δεδομένα
στην ευρύτερη περιοχή φέρνουν
κοντά την Τουρκία και το Ισραήλ.
Δεύτερον, πρόσθεσε ότι για την
εντατικοποίηση της διμερούς συνεργασίας υπάρχει ανάγκη για αποφασιστικότητα και βούληση από







Ο «ιρανικός παράγοντας», τα ενεργειακά και τα
οικονομικά συμφέροντα
δημιουργούν συνθήκες
συνεργασίας στην μετάκορωνοϊό περίοδο.
τουρκικής πλευράς: «Η Τουρκία
και το Ισραήλ δεν χρειάζεται να
συμφωνήσουν σε όλα. Υπήρχαν
πάντα πολιτικές διαφορές, και θα
υπάρχουν πάντα. Δεν χρειάζεται
να συμφωνήσουμε σε όλα για να
φέρουμε τις σχέσεις μας σε ένα
φυσιολογικό επίπεδο. Αυτό συμβαίνει σήμερα στη Συρία, καθώς
και στην κοινή αντιμετώπιση προκλήσεων, τόσο της Τουρκίας όσο
και του Ισραήλ», τονίζει ο Ισραηλινός διπλωμάτης και προσθέτει:
«Η Συρία δεν είναι το μόνο παράδειγμα που μπορεί να εστιάσει κανείς. Ο πόλεμος στο Ιντλίμπ αποκάλυψε κάποιες σημαντικές γεωπολιτικές πραγματικότητες. Το ένα
είναι ότι η παρουσία του Ιράν στη
Συρία λειτουργεί ενάντια στα τουρκικά συμφέροντα. Ιρανικές πολιτοφυλακές, κυρίως της Χεζμπολάχ
του Λιβάνου, διαδραμάτισαν κυ-

του Ισραήλ απευθυνόμενη στην
Άγκυρα υπενθυμίζει την ελληνική ρήση «οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους», προσθέτοντας ότι προκύπτουν νέες ευκαιρίες που θα
μπορούσαν να βελτιώσουν το
γενικό κλίμα εάν, σύμφωνα
πάντα με την ισραηλινή οπτική,
η Τουρκία επέλεγε να εστιάσει
στον διάλογο και τη συνεργασία. Πληροφορίες από το παρασκήνιο αναφέρουν ότι τα θεμέλια της συνεργασίας των δύο
χωρών φαίνεται να έχουν ήδη
μπει, καθώς οι δίαυλοι επικοινωνίας έχουν αρχίσει να αποδίδουν τα επιθυμητά αποτελέσματα στο ζήτημα της Συρίας.
Υπάρχει ακόμα κοινή εκτίμηση
ότι η συνεργασία των δύο χωρών στην ανταλλαγή ευαίσθητων πληροφοριών συμβάλλει
στην ασφάλεια της περιοχής.
Σε ό,τι αφορά δε τα ενεργειακά
ζητήματα της Αν. Μεσογείου, η
στάση του Ισραήλ, το οποίο
επέλεξε να απέχει από τις αυστηρές προειδοποιήσεις των
χωρών της περιοχής απέναντι
στην εμπλοκή της Τουρκίας
στην κρίση της Λιβύης, έχουν
ήδη προκαλέσει ανησυχία. Όλα
αυτά φυσικά συμβαίνουν τη
στιγμή που σημαντικές, κυρίως
ιδεολογικού περιεχομένου διαφορές, εξακολουθούν να χωρίζουν τις δύο πλευρές σε σημαντικά ζητήματα. Η Τουρκία λ.χ.,
διεκδικώντας ηγετικό ρόλο
στον μουσουλμανικό κόσμο και
παραμένοντας πιστή στη συντηρητική κοσμοθεωρία της κυβερνητικής συμμαχίας, προετοιμάζεται να αντιδράσει με
ηχηρό τρόπο στο ενδεχόμενο
της προσάρτησης εδαφών της
Δυτικής Όχθης στο Ισραήλ.

Τα θεμέλια συνεργασίας των δυο χωρών έχουν ήδη μπει καθώς οι δίαυλοι επικοινωνίας αποδίδουν ήδη αποτελέσματα

στο ζήτημα της Συρίας, στην ανταλλαγή ευαίσθητων πληροφοριών, ενώ τα αεροπλάνα της «El Al» επέστρεψαν στους
τουρκικούς αιθέρες μετά από δέκα χρόνια.
ρίαρχο ρόλο στις συγκρούσεις στο
Ιντλίμπ, οι οποίες στοίχισαν τη
ζωή σε περισσότερους από 50 Τούρκους στρατιώτες».
Σύμφωνα, λοιπόν, με την ισραηλινή πλευρά η «ιρανική απειλή»
στα εδάφη της Συρίας φέρνει κοντά
Τουρκία και Ισραήλ σε αυτή τη νέα
περίοδο, καθώς η δράση της Ισλαμικής Δημοκρατίας απειλεί τα συμφέροντα και των δύο πλευρών στην
ευρύτερη περιοχή. Συγκεκριμένα,
η Τουρκία ανταγωνίζεται το Ιράν
με στόχο να ελέγξει τις ισορροπίες
κυρίως στην «κουρδική γεωγραφία», δηλαδή το βόρειο Ιράκ μέχρι
τη Συρία, ενώ το Ισραήλ προσεγγίζει
ως «εθνική απειλή» τις κινήσεις
της Τεχεράνης στα περίχωρά του.

Επιπλέον δεδομένα
Πέραν της «ιρανικής απειλής»
στη νέα περίοδο έχουν προκύψει

επιπλέον δεδομένα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αποκατάσταση των διμερών σχέσεων
Τουρκίας-Ισραήλ. «Ας λάβουμε υπόψη μας το ξέσπασμα του Covid-19.
Η Τουρκία διακρίνεται για την ισχυρή της βιομηχανία η οποία παράγει
τον μεγαλύτερο όγκο του Εξοπλισμού Ατομικής Προστασίας που
έχει ανάγκη το Ισραήλ κατά τη
διάρκεια αυτής της κρίσης. Το Ισραήλ, από την άλλη πλευρά, είναι
γνωστό για την ισχυρή βιομηχανία
υψηλής τεχνολογίας η οποία μπορεί
να προσφέρει ορισμένες σημαντικές φόρμουλες λύσης σε αυτήν την
κρίση», τονίζει ο κ. Gilad. Τέλος,
υπάρχουν και τα κοινά οικονομικά
συμφέροντα που διευκολύνουν τον
διάλογο Άγκυρας-Τελ Αβίβ σε αυτή
την συγκυρία.
Η Τουρκία λ.χ. χρειάζεται τα λιμάνια του Ισραήλ για να εξάγει

προϊόντα στην Ιορδανία. Παράλληλα, όπως σημειώνει ο Ισραηλινός
διπλωμάτης, υπάρχουν προοπτικές
συνεργασίας στα πεδία του τουρισμού, της ενέργειας, της ανώτατης
παιδείας, και των επενδύσεων.
Πρόκειται, λοιπόν, για ένα ηχηρό
μήνυμα εκ μέρους της ισραηλινής
κυβέρνησης προς την Άγκυρα, ενώ
την ίδια στιγμή, όπως αποκαλύπτει
σήμερα η «Κ», νέες τουρκικές αναλύσεις και έρευνες επισημαίνουν
ότι οι κινήσεις της Τουρκίας στο
ενεργειακό πεδίο της Ανατολικής
Μεσόγειο θα έχουν συνέχεια.
Επίσης, αξίζει να επισημανθεί
ότι λίγο πριν από το ξέσπασμα της
πανδημίας, δημοσιεύματα τα οποία
κυκλοφόρησαν στον τουρκικό και
ισραηλινό τύπο ήθελαν την Άγκυρα
και το Τελ Αβίβ να μελετούν σχέδια
συνεργασίας και στο ενεργειακό
πεδίο.

ΑΡΘΡΟ / Του ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΑΒΡΑΑΜ

Ε

να πολιτισμένο κράτος πέρα
από τη συνείδηση της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής του ευθύνης, πρέπει να νιώθει
έντονα και την πολιτισμική του ευθύνη. Οφείλει να έχει συνείδηση
πολιτισμού, να έχει δηλαδή ιστορική
και πολιτισμική αυτογνωσία και να
συμβάλλει πολύπλευρα στην πολιτισμική καλλιέργεια των πολιτών
του. Είναι, λοιπόν, τρομερά παράδοξο μια χώρα, η οποία για να εξυψώσει την περηφάνια της και να
βιώσει την εμπειρία της καταξίωσης
και της αναγνώρισης, να επικαλείται
τον πολιτισμό και την ίδια στιγμή
να αποστρέφει το πρόσωπο και να
γυρίζει την πλάτη στους σύγχρονους
δημιουργούς του πολιτισμού, ως ο
πολιτισμός να είναι ο τελευταίος
παρίας και επαίτης.
Η εξουσία στον τόπο μας αντιλαμβανόταν διαχρονικά τον πολιτισμό ως μια υπερφυσική και αυτοπαραγώμενη ιστορική κληρονομιά, αναλλοίωτη στον χώρο και τον
χρόνο. Και μόνο αυτό την αρκούσε.
Μια επίκληση στις αρχαίες κολώνες
και στις βυζαντινές εικόνες εξαντλούσαν και κάλυπταν τον πολιτισμό
με το αναγκαίο τουριστικό του περίβλημα. Αυτή η στατική τουριστική θεώρηση, που κατανοεί τον πολιτισμό ως πέτρινο απολίθωμα φυτεμένο στον γενετικό κώδικα του

Πολιτισμός – Ο τελευταίος παρίας και επαίτης
λαού, αδιαφορεί για τη σύγχρονη
δημιουργία την οποία θεωρεί παροδική, παρασιτική και ενίοτε ενοχλητική. Όταν, μάλιστα, δεν εξυπηρετεί το πολιτικό κατεστημένο
και τις σκοπιμότητές του, ας πάει
να χαθεί, ας πάει να πνιγεί στη λίμνη του θρήνου και των οιμωγών
των ίδιων των καλλιτεχνών. Η στάση της εξουσίας στις συνθήκες της
υγειονομικής και οικονομικής κρίσης απέναντι στους ανθρώπους
του πολιτισμού, ανέδειξε μεγαλοπρεπώς την υποτιμητική και περιφρονητική σχέση με αυτούς.
Στην Κύπρο, δυστυχώς, δεν
έχουμε καταφέρει να ενσωματώσουμε τον πνευματικό πολιτισμό
στις προτεραιότητες του κράτους
μας. Δεν έχουμε καταφέρει να τον
εντάξουμε στον τρόπο ζωής μας,
στην καθημερινή μας έγνοια, στη
διαπαιδαγώγηση των παιδιών και
των νέων μας. Δεν καλύπτει ο πολιτισμός τη λογική και τις ευαισθησίες της μεγάλης πλειοψηφίας του
πολιτικού προσωπικού της χώρας
μας. Η στάση αυτή που έχει βασική
αιτία την υλιστική-καταναλωτική
αντίληψη της ζωής και της ευτυχίας
έχει και ιστορικό υπόβαθρο. Αν
πάρουμε ως σημείο αναφοράς την
Ανεξαρτησία, τη χειραφέτησή μας
από ξένους ζυγούς, που θα μπορούσαν να εκληφθούν ως ανασταλ-








Η στάση της εξουσίας
στις συνθήκες της υγειονομικής και οικονομικής κρίσης απέναντι
στους ανθρώπους του
πολιτισμού, ανέδειξε μεγαλοπρεπώς την υποτιμητική και περιφρονητική σχέση με αυτούς.
τικοί παράγοντες στην πολιτιστική
μας ανάπτυξη, τότε θα διαπιστώσουμε ότι η μετα-ανεξαρτησιακή
μας πορεία ήταν μια πορεία χωρίς
ουσιαστικό πολιτιστικό υπόβαθρο
και χωρίς πολιτιστικό όραμα. Η πολιτική ιδεολογία υπερκέρασε τον
πολιτισμό και η πολιτικο-θρησκευτική εξουσία, ίσως και λόγω των
συγκρουσιακών πολιτικών συνθηκών, δεν τον θεωρούσε σημαντικό
και δεν επένδυε σε αυτόν. Επίσης,
η παιδεία ελεγχόταν από την εκκλησία, η οποία παρ’ όλη την προσφορά της, δεν μπορούσε από τη
φύση της ούτε να παράγει, ούτε
να προωθήσει τον σύγχρονο πολιτισμό και την πολυμορφία των
τεχνών, αφού περιοριζόταν στην
εκκλησιαστική θεολογία, την υμνο-

γραφία, την αγιογραφική τέχνη
και τα εθνεγερτήρια μνημόσυνα.
Εξαίρεση, όπως πάντα, αποτελούσαν πρωτοβουλίες εμπνευσμένων
και ευαίσθητων ανθρώπων που είχαν μιαν άλλη αντίληψη της ζωής,
της πολιτικής και του πολιτισμού,
καθώς και στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της η περιθωριοποιημένη
από το πολιτικό κατεστημένο αριστερά, που προσπαθούσε να αναδείξει τη λαϊκή παράδοση, τις κλασικές τέχνες και το διεθνικό πρόσωπο του πολιτισμού, στοιχεία που
εκπήγαζαν από την ιδεολογία του
σοσιαλισμού.
Από την άλλη, οι εκάστοτε διαχειριστές της εξουσίας, με λιγοστές
εξαιρέσεις, πίστευαν ότι από μόνη
της η ιστορική καταγωγή και η
οχύρωση πίσω από έναν αρχαίο
πολιτισμό με παγκόσμια εμβέλεια
και ένα βυζαντινό αυτοκρατορικό
παρελθόν, είχε και έχει μαγικές
ιδιότητες. Εξαντλούσαν, λοιπόν,
την πολιτισμική πολιτική στην
αναφορά και στη δόξα του παρελθόντος και στα «ελληνοχριστιανικά
ιδεώδη», αφήνοντας στο έλεος της
μοίρας τον σύγχρονο πολιτισμό.
Στην ουσία, η παραπομπή στο ιστορικό παρελθόν αποτελούσε το πολιτισμικό μας άλλοθι. Για να εξυψωθούμε ως άνθρωποι και να νιώσουμε περήφανοι κάναμε το εύκολο

και το αυτονόητο. Ανακαλούσαμε
απλώς το παρελθόν, αντί να κτίσουμε πάνω σε αυτό, αντί να εμπνευστούμε από αυτό και να δημιουργήσουμε μια σύγχρονη πολιτιστική υποδομή, μέσα από την
οποία να προωθήσουμε την καλλιτεχνική δημιουργία, την αισθητική και τη φιλοκαλλία, ως αναπόσπαστα και καθοριστικά στοιχεία
της ζωής μας. Το παρελθόν λειτουργούσε και συνεχίζει να λειτουργεί στο μυαλό της εξουσίας
μόνο ως επίτευγμα και ως αντικείμενο συγκυριακής εκμετάλλευσης.
Ποτέ δεν βιώθηκε ως ιστορική, ηθική και αισθητική ευθύνη. Ποτέ δεν
κατανοήθηκε ως βαριά κληρονομιά
με συναίσθηση και συνείδηση του
φορτίου της και η οποία το μόνο
στοιχείο σεβασμού που απαιτεί,
είναι οι σύγχρονοι να φανούν αντάξιοι συνεχιστές της, μέσα από
έργα και όχι μέσα από κούφια λόγια.
Γι’ αυτό και ο πνευματικός πολιτισμός ήταν και παρ’ όλα τα θετικά
βήματα που έχουν γίνει, συνεχίζει
τραγικά να είναι ο τελευταίος τροχός της άμαξας, ο «φτωχός τρίτος
κόσμος» της κυπριακής καταναλωτικής κοινωνίας.
Δυστυχώς, στην ευρωπαϊκή Κύπρο δεν αξιωθήκαμε να κατανοήσουμε τον ρόλο και τη σημασία
του πολιτισμού στη ζωή μας. Δεν

συλλάβαμε την άρρηκτη σχέση
της πολιτικής με τον πολιτισμό,
της πολιτικής που εκπηγάζει από
τον πολιτισμό και όχι το αντίθετο.
Ποτέ δεν αντιληφθήκαμε ότι η ποιότητα ζωής ενός λαού δεν εξαρτάται
μονάχα από την οικονομική του
ανάπτυξη και την υλική ευμάρεια
αλλά και από την πολιτισμική του
πρόοδο και την πνευματική ευημερία. Ποτέ δεν καταλάβαμε, αφού
αντικαταστήσαμε μονοδιάστατα
και δογματικά τα συναισθήματα
με τους ψυχρούς αριθμούς, ότι καμιά επανεκκίνηση και ανάκαμψη
και κανένα πρωτογενές πλεόνασμα
δεν θα έχει ουσιαστικό νόημα και
αντίκρισμα, αν στην κοινωνία θα
υπάρχει πνευματικό και ηθικό έλλειμμα, το οποίο όπως βλέπουμε
κυριαρχεί και είναι αυτό που παράγει τη διαπλοκή, τη διαφθορά,
τη βία, το έγκλημα, την αλαζονεία,
την απληστία, την ιδιοτέλεια και
άλλες παθογένειες που υπονομεύουν και προσβάλλουν τον πολιτισμό.
Έγιναν, λοιπόν, τόσα διαγγέλματα κατά τη διάρκεια της κρίσης.
Δεν βρέθηκε και δεν ειπώθηκε μια
ουσιαστική λέξη για τον πολιτισμό.
Αιδώς εξουσία. Αιδώς!

Ο κ. Μενέλαος Αβραάμ είναι δρ Φιλοσοφίας. rodo@primehome.com
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Η Εκκλησία έχει ανάγκη από αγίους

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος μιλάει στην «Κ» για τις προκλήσεις που γέννησε η επιδημία
Συνέντευξη στον ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Θα πρέπει να σκεφτούμε,
εμείς οι κληρικοί
ακόμη περισσότερο,
υπάρχει Εκκλησία
χωρίς τον άνθρωπο; Και
ποια είναι η αποστολή
της Εκκλησίας εάν
δεν είναι ο άνθρωπος;

Πρέπει να πούμε ένα
μεγάλο ευχαριστώ
σε όσους μόχθησαν
σε αυτήν την περιπέτεια
ώστε το αποτέλεσμα να
είναι ένα αποτέλεσμα για
την Ελλάδα μας επαινετό.

ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΑΛΙΑΣ

Ο Αρχιεπίσκοπος ΙερώνυμοςËÃÔÇÏÖ¦ÔÚÕÚËÁÔÇÝËÐÇÏØËÚÏÑÄÝÙßÔÕÓÏÒÎÚÂÝ ÕßÈÇÒ¦ËÏÚÎÙßÓÖßÑÔÜÓÁÔÎ
ÙÕÌÃÇÚÕßÛËÙÓÕÆÖÕßËÑÖØÕÙÜÖËÃÖÏ¦ÔËÏÚÕÔÙÌßÍÓÄÚÎÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝËÔ×ËÔÚßÖÜÙÏ¦àËÏÓËÚÕ
ÖÄÙÕÇÔÕÏÑÚÄËÃÔÇÏÚÕÓßÇÒÄÚÕß
ÍÏÇÁÔÇÔ¦ÔÛØÜÖÕÖÕßÊÏÇÔÆËÏÚÎÔ
ÄÍÊÕÎÊËÑÇËÚÃÇÚÎÝàÜÂÝÚÕßßÔÇÔÚÎÛÂÑÇÓËÚÕÖØÜÃÚÎÝÇØÇÙÑËßÂÝÙÚÕÍØÇÌËÃÕÚÕßËØÃÓËÔÇ
ÖÜÝÛÇÂÚÇÔËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÖËÙÓÁÔÕÝ®ÓËÚ¦ÚÎÔËÓÖËÏØÃÇÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÑÇÏÚÏÝÊÆÙÑÕÒËÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝ
ÖÕßÖÂØËÑÇÏÚÏÝËÆÛØÇßÙÚËÝÏÙÕØØÕÖÃËÝÖÕßÞØËÏ¦ÙÚÎÑËÔÇÑØÇÚÂÙËÏ©ØÞÏËÖÃÙÑÕÖÕÝÈØÁÛÎÑËÙÚÕ
ËÖÃÑËÔÚØÕËÔÄÝÑßÑÒ×ÔÇÖÄÚÎ
ÓÃÇÎÖÃËÙÎÚÎÝÕÒÏÚËÃÇÝÑÇÏÚÜÔ
ËÏÊÏÑ×ÔÑÇÏÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÎÖÃËÙÎ
ÚÜÔÚÇÒÏÓÖ¦Ô®ÖÕßÚÕÔÑÇÚÎÍÄØÎÙÇÔÄÚÏËÔÁÊÜÙËÙËÖÏÁÙËÏÝÖØÕÊÃÊÕÔÚÇÝÚÎÔÖÃÙÚÎÚÕß ÇÏÄÒÇ
ÇßÚ¦ÙËÓÏÇÙÚÏÍÓÂÖÕßÕÏÍÏÇÚØÕÃ
ÚÕßÚÕÔÁÖËÏÙÇÔÔÇÈ¦ÒËÏÈÎÓÇÚÕÊÄÚÎËÙÓÁÔÕÝÊËÔÂÚÇÔÙÃÍÕßØÇ
ÃÊÇÇÖÁÔÇÔÚÃÓÕßÁÔÇÔ¦ÔÛØÜÖÕ
ÙËÓÇÞÎÚÏÑÂÊÏ¦ÛËÙÎËÔÕÞÒÎÓÁÔÕ
ÇÖÄÚÏÝËÖÏÛÁÙËÏÝÖÕßÊÁÞÛÎÑË
ÇÒÒ¦ÄÞÏÁÚÕÏÓÕÔÇÚÇÖÇØÇÚÂÙËÏ
¦ÛË¦ÒÒÕØÂÑÇËÖÃÙÎÝÇÖÁÔÇÔÚÃÓÕßÁÔÇÔØÞÏËÖÃÙÑÕÖÕÖÕß
ÊËÔÊÃÙÚÇÙËÔÇÇÖÇÔÚÂÙËÏÙËÑÇÓÃÇËØ×ÚÎÙÎÍÏÇÚÕÇÔÎÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÙÚÎÔËØÇØÞÃÇÙßÔÊÁËÚÇÏ
ËßÛÁÜÝÓËÚÎÓ¦ÞÎÊÏÇÊÕÞÂÝÚÕß
ÍÏÇÚÏÝÙÞÁÙËÏÝÚÕßÓËÚÕÔÔßÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕÔÑ¬ÙÃÖØÇ
ÍÏÇÚÕÔÇÌÕØÏÙÓÄÚÕßÓÈØÕÙÃÕß
ÚÎÙßÔÂÛÎÙÆÍÑØÏÙÎÚÕßÊÏÑÕÆ
ÚÕßÙÚßÒÓËËÑËÃÔÕÚÕßÓÇÑÇØÏÙÚÕÆ²ØÏÙÚÄÊÕßÒÕßÑÇÏ¦ÒÒÇÖÕÒÒ¦ÃÔÇÏÓÃÇÇÖÄËÑËÃÔËÝÚÏÝÙßÔËÔÚËÆÐËÏÝÄÖÕßÚÕÑÒÏÙÁÄÚÏÑ¦ÖÕÏÕÝ
¦ÔÕÏÐËÚÇÞÇØÚÏ¦ÚÕß®ÓÖÕØËÃÑÇÏ
ÔÇÏÙÞÆËÏ¯
– Σας είδα τη Μεγάλη Εβδομάδα στη Μητρόπολη μόνο σας σε
μια άδεια εκκλησία και αναρωτιόμουν τι να περνούσε από το
μυαλό σας εκείνη την ώρα.
¶/ÚÇÔÖ¦ØÇÖÕÒÆÊÆÙÑÕÒÕÇÒÒ¦ÄÓÜÝËÃÓÇÙÚËßÖÕÞØËÜÓÁÔÕÏÄÞÏ
ÔÇÌÆÍÕßÓËÔÇËÍÑÇÚÇÒËÃÉÕßÓË
ÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÇÒÒ¦ÔÇÙßÔËØÍÇÙÚÕÆÓËÕÏÖÄÔÁØÞËÚÇÏÎÕÒÏÚËÃÇÑÇÏÓÇÝÒÁËÏÄÚÏÕÏËÏÊÏÑÕÃÚÕßÝ
ÕÖÕÃÕßÝÊËÔÓÖÕØÕÆÓËÔÇÇÖÕØØÃÉÕßÓËÓÇÝÒÁÔËÄÚÏÖØÁÖËÏÔÇ
ÍÃÔËÏÇßÚÄßÍÑÇÒÕÆÓËÆÔÕÊÕ
ÑÇÏÎÆÔÕÊÕÝÇÙÖ¦àËÚÇÏÚÏÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÚÎÝÕÒÏÚËÃÇÝÑÇÏÍÃÔËÚÇÏ
ÇÝÖÕÆÓËÓÏÇÕÓÕÒÕÍÃÇÓÏÇÙßÔÕÓÕÒÕÍÃÇÓÏÇÙßÔËØÍÇÙÃÇ¡ËÚÕ
ÚØÇÍÏÑÄÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÍÏÇËÓ¦ÝÄÚÏ
ÛÇÑÒËÃÙÕßÔÕÏËÑÑÒÎÙÃËÝÄÚÏÛÇ
ÒËÏÚÕßØÍÂÙÕßÓËÓËÑÒËÏÙÚÁÝÖÄØ-

«Μήπως Ñ¨TËÇÈÐÉ~Ñ{ÇÖÐÉÐ{ÑÒÜÜi~Ñ³Ò³ÑiVÌÈ~ÜÉËÈ³ÑÖ¨Ñ³ÑÚ¨«uÜÓÉ{ÐÉÑ×¨ÐÊ³iÉ{ÙiÐËÑ~Ñ{ÌÑÇÊÑÐÉ~Ñ³Ò³i
Ù{Ò¨~É{Ñ³iØ~Ñ¨Ñ³ËÑØå¨T{ÉË~ØÉ¨ÈÐØ³åÜÓÂi(ÑÑTÉÜÒ

Ενας καινούργιος κόσμος
γεννήθηκε και πρέπει να
τον αντιμετωπίσουμε.
Και είναι και για την
Εκκλησία μια ευκαιρία.
Ηδη φαίνονται τα
ζητή-ματα της ανεργίας,
το θέμα της πείνας, της
φτώχειας, όλα αυτά που
θα μας απασχολήσουν.
ÚËÝÁØÕßÓËÚÏËÃÔÇÏÇßÚÄÇÒÒ¦
ÄÓÜÝÖ¦ÔÜÇÖ»ÄÒÇÈØÃÙÑËÚÇÏÕ
¦ÔÛØÜÖÕÝÑÇÏÛÇÖØÁÖËÏÔÇÙÑËÌÚÕÆÓËËÓËÃÝÕÏÑÒÎØÏÑÕÃÇÑÄÓÎ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÖ¦ØÞËÏÑÑÒÎÙÃÇ
ÞÜØÃÝÚÕÔ¦ÔÛØÜÖÕ" ÇÏÖÕÏÇËÃÔÇÏÎÇÖÕÙÚÕÒÂÚÎÝÑÑÒÎÙÃÇÝË¦Ô
ÊËÔËÃÔÇÏÕ¦ÔÛØÜÖÕÝ"±Ö¦ØÞËÏÑÇÔÄÔÇÝÖÕßÒÁËÏÔÄÓÕÝßÖÁØÚÇÚÕÝ
ËÃÔÇÏÎÙÜÚÎØÃÇÚÕßÇÔÛØ×ÖÕß®
ÖÕÓÁÔÜÝËÃÔÇÏÑÇÛÂÑÕÔÏËØÄÔÔÇ
ÚÕÖÇÒÁÉÕßÓËÇßÚÄÚÕÖØ¦ÍÓÇ¦Ò-

ÒÜÙÚËÊËÔËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÖÕßÛÇÓËÃÔËÏÍÏÇÖ¦ÔÚÇÏÇÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝ
ÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝÁÞÕßÔÔÕßÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÍÏÇÚÕßÝÖÏÙÚÕÆÝÚÕßÝÑÇÛÇØ¦ÖÏÙÚÕÆÝÔÕÓÃàÜßÏÕÛËÚÂÛÎÑËÇßÚÂ
Î¦ÖÕÉÎÑÇÏÖØÁÖËÏÔÇÖÕÆÓËÁÔÇ
ÓËÍ¦ÒÕËßÞÇØÏÙÚ×ÙËÄÙÕßÝÓÄÞÛÎÙÇÔÙËÇßÚÂÚÎÔÖËØÏÖÁÚËÏÇ×ÙÚË
ÚÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÔÇËÃÔÇÏÁÔÇÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÍÏÇÚÎÔÒÒ¦ÊÇÓÇÝËÖÇÏÔËÚÄÇØÇÊÁÞÛÎÑÇÔÄÒÕÏÄÚÏÚÇ
ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÖÕßßÒÕÖÕÏÂÛÎÑÇÔ
ÑÇÏÄÚÏËÃÞËÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÚËÃ¶ÄÒÇ
ÇßÚ¦¶ÁÌËØÇÔÁÔÇÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÕ
ÕÖÕÃÕÂÚÇÔÊËÊÕÓÁÔÜÔÚÜÔÙßÔÛÎÑ×ÔÑÇÒÄ
– Να επιμείνω λίγο. Θέλω πραγματικά να μου πείτε τι σκεφτόσασταν όταν καθόσασταν στον
θρόνο και μπροστά σας ήταν μια
άδεια εκκλησία, μια άδεια Μητρόπολη.
¶ÇÖÜÓÏÇÒÁÐÎÖÕßÚÎÈ¦àÜ
ÙËËÏÙÇÍÜÍÏÑ¦ÂÚÇÔÓÏÇËßÑÇÏØÃÇ®¬ÏÝÞ¦ØËÝÓÇÝÁÞËÏÊ×ÙËÏÕ
ËÄÝÄÒËÝÚÏÝÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÇÒÒ¦
ÚÏÝÐËÞÔ¦ÓËÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÓËÚÏÝÓÏÑØÄÚÎÚÁÝÓÇÝÓËÚÏÝÍÑØÃÔÏËÝÓÇÝ
ÄÙËÝÌÕØÁÝÊËÔËÃÖÇÓËÙËÑÎØÆÍÓÇÚÇÖÕÆËÃÔÇÏÕÏ²ØÏÙÚÏÇÔÕÃÖÕß

Ο άνθρωπος ενώπιον του θανάτου
– Eνα συναίσθημα που ένιωσε πολύς κόσμος, συμπολίτες μας,
είναι ο φόβος. Εσείς μέσα στην επιδημία κάνατε μια επέμβαση, προγραμματισμένη υποθέτω. Νιώσατε φόβο;

– {³ÒÂ³ÉVÉÉ{ÙÊÓo{ÉÉÑÈ³ÓØ³{ØiÐÓ¨ÉØVÈÌÑÈ³ÓØ³{ØÈÚÊ~ÉØ~Ñ{ÐÒÜ{³ÑÉ³{ÐÑÇÌÐÈÑÙÐ{ÑÈÓ³ÉÈÂio{Ñ³ÑÚÓÐÑ³ÑÑÈ³ÒVÓ¨TÉ³Ñ{o{Ñ³¨ÌØ~Ñ{ÐÈÜÓÉ{U³ÑÐÒ³Ñ³ÑÌÜÑVÑÈ³ÌÈ
ÉËTÑÐÉ¨o¨ÑÐÐÑ³ËÉ{¨ÓÉ{ÑoËÉ{ÑÖ¨{ÛÉÚÓÜÑoÉÜÒÉ³ÉVÑÜÜÒ³ÐÌÈ³ÈÉËÑÉËÑ{Ì³{ÙÉÉËÐÑ{Ó³{ÐØVÓTÉ~~¨ÉÐÌ³i³ÉØ ÜÉoÑo{ÑÉ~~¨ÉÐÌ³i³ÉØV³{Ø¨{~ÓØÐÈÉ~~¨ÉÐÌ³i³ÉØV
³{ØÈi¨É{Ñ~ÓØÐÈÉ~~¨ÉÐÌ³i³ÉØÑ{T¨É{ÒÇÉ³Ñ{³Ì³ÉÐ{Ñi¨{~Ê
ÑÌ×Ñi VÐÓÑ¤ÑÈ³Ê³iÑ³ÐÌ×Ñ{¨ÑÓÇiÑ~Ñ{Éo{³ÒÇÉ{Ø
³ÚÒÑ³ÑÚÒÑ³${ÒÚ¨{{ÈÉ¨ÊÜ{~ÉØ³É¨{ÐÓÈV
ÑÜÜÒÌV³{ÜÓ~É³Ñ{oÖ¨ÑÌ³ÚÒÑ³VÈÑ{ÚiÐÑ³{~ÌØ~ÌÐØV
{ÒÚ¨{ÈÑoÑÒÐÉ~Ñ{ÐÑØÑoÑÖV³Ñ¨ÒoÐÑ³ÑÈÓTÈÐÉ
Ê{~ÓÉ{ØÐÑØÌ³{ÑÈ³Ì¨ÓÉ{Ñ³³ÉÜÉ{ÊÑÈ³Ì¨ÓÉ{Ñ³
~ÒÊ³ÑÑÈ³ÒÈÐÉÑÑTÌÜiÑ³~¨ÉKÒ³{É~ÉËÑ{ÜÓVÐÊØÙÉÓ¨ÉÉÑÉËTÑ~ÒÉ{ÑÈ³Ì~Ñ{ÑÉËTÑ~ÒÉ{~Ò³{ÒÜÜ«0{oËÉ³Ñ{³¨Ñ~Ñ{ÖioÑËÈÐÉ«
ÊËÔÁØÞÕÔÚÇÏÖÕßÊËÔËÑÑÒÎÙÏ¦àÕÔÚÇÏ" ÇÏÁØÞËÚÇÏÇßÚÄÚÕÍËÍÕÔÄÝÑÇÏÈÒÁÖËÏÝÓÏÇ¦ÊËÏÇÑÑÒÎÙÃÇÊËÔÁÞËÏÝÚÃÖÕÚÇÖÕÏÕËÃÔÇÏÚÕ
ÇÔÚÏÑËÃÓËÔÄÙÕßÇßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂ
ÖÕÆËÃÔÇÏÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏ"ÖËÏÚÇÁØ-

ÞËÚÇÏÇßÚÄÓÇÚÇÓÏÇ¦ÒÒÎÙÑÁÉÎ
ßÖ¦ØÞÕßÔÖÕÒÒ¦ÓËÚÇÕÖÕÃÇÙßÔÊËÄÓÇÙÚËÑÇÏÕÑÕÏÔÄÝÙÆÔÊËÙÓÕÝ
ÇßÚÂÝÚÎÝÇÍ¦ÖÎÝËÃÔÇÏÎËÃÇËÏÚÕßØÍÃÇËÃÔÇÏÚÕ¡ßÙÚÂØÏÕÚÎÝ
ÑÑÒÎÙÃÇÝ

ÒÒÎÙÑÁÉÎ!ÕÏÇËÃÔÇÏÚÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÑÇÏÚÇÇÍÇÛ¦ÚÎÝÖÇÍÑÕÙÓÏÕÖÕÏÂÙËÜÝ¦ØÇÍËÕÊËÆÕßÓËÙË
ÑÒËÏÙÚ¦ÙÆÔÕØÇ"¡ÂÖÜÝÇØÞÃàÕßÓËÑÇÏàÕÆÓËÓÏÇÔ¦ÒÒÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÄÖÕßÑÒËÃÔÕßÔÚÇÙÆÔÕØÇÚÜÔ
ÇÔÛØ×ÖÜÔ"©ÚÇÔÈØËÛÂÑÇÓËÒÄÍÜ
ÚÜÔÓÁÚØÜÔÙßÔËÞ×ÝÓËÄÒÇÚÇ
ÓÁÒÎÚÎÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝÊËÔÐÁØÇÓË
ÖÕÏÇÛÇËÃÔÇÏÑÇÏÚÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇ
ÊÏÄÚÏßÖ¦ØÞÕßÔËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÖÕÒÒÁÝ
¤ßÞÕÒÕÍÏÑÁÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÇÔÇÑÇÒÆÉÇÓËÔÁÇÊËÊÕÓÁÔÇÖÕßÊËÔÚÇËÃÞÇÓËÌÇÔÚÇÙÚËÃàÎÚÂÓÇÚÇÇÍÜÍÂÝ
ÚÜÔÖÇÏÊÏ×ÔÓÇÝÖÕßÊËÔÚÇËÃÞÇÓË
ÇÔÚÏÒÎÌÛËÃÚÏÝÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÚÕßÝ
ÚÏÝÙÑÁÉËÏÝÚÕßÝÖÕÓÁÔÜÝÁÔÇÝ
ÑÇÏÔÕÆØÍÏÕÝÑÄÙÓÕÝÍËÔÔÂÛÎÑË
ÑÇÏÖØÁÖËÏÔÇÚÕÔÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÓË ÇÏËÃÔÇÏÑÇÏÍÏÇÚÎÔÑÑÒÎÙÃÇÓÏÇËßÑÇÏØÃÇÊÎÌÇÃÔÕÔÚÇÏ
ÚÇàÎÚÂÓÇÚÇÚÎÝÇÔËØÍÃÇÝÚÕÛÁÓÇÚÎÝÖËÃÔÇÝÚÎÝÌÚ×ÞËÏÇÝÄÒÇ
ÇßÚ¦ÖÕßÛÇÓÇÝÇÖÇÙÞÕÒÂÙÕßÔ
ÕÒÒÕÃÓÇÝØÜÚÕÆÔ!ÇÑ¦ÔÕßÓË
ÙßÙÙÃÚÏÇ"ØÕÝÚÕÖÇØÄÔÒÁÓËÔÇ
ÖËØÏÓÁÔÕßÓË©ÒÇÇßÚ¦ËÃÔÇÏÛÁÓÇÚÇÚÇÕÖÕÃÇÍÁÔÔÎÙËÎËÖÏÊÎÓÃÇÎ
ÚØÇÍÏÑÂÑÇÏËÃÓÇÙÚËÙËÇÔÇÓÕÔÂ
ÑÇÏÖËØÏÓÁÔÕßÓË

Χωρίς τη Θεία Κοινωνία δεν υπάρχει Εκκλησία, δεν χρειάζεται
Δεν είναι αντικείμενο
συζητήσεως ενός
κληρικού με έναν
γιατρό λοιμωξιολόγο ή
με έναν πιστό. Είναι θέμα
που πρέπει πανορθόδοξα να αντιμετωπιστεί.

Γιατί εγώ που θέλω
να πάω στην εκκλησία
έχω εμπόδιο και ο άλλος
που θέλει να πάει, ξέρω
και γω εκεί όπου θέλει να
πάει, είναι ελεύθερος;
Υπήρξε αυτή η πικρία...
ßÖ¦ØÞËÏÑÑÒÎÙÃÇÊËÔÞØËÏ¦àËÚÇÏ
– Απλώς να το καταλάβω, υπάρχει
το Μυστήριο το ίδιο και υπάρχει
και ένα τεχνικό ζήτημα, αν θα γί-
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– Υπήρξαν δύο φαινόμενα αυτή
την περίοδο. Το ένα είναι οι επιθέσεις στην Εκκλησία, γενικότερα ως θεσμό, το είδαμε αυτό και
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
και αλλού. Κάποιοι μάλιστα έλεγαν ότι δεν μπορεί η Εκκλησία
να επιμένει ότι η Θεία Κοινωνία
είναι κάτι το οποίο δεν επιδέχεται επιστημονική ερμηνεία ή ότι
πρέπει να επιβληθούν και εκεί
υγειονομικοί κανόνες. Πώς απαντάτε εσείς σε αυτή την κριτική;
¶¬ÕËÃÖÇÑÇÏÚÕËÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÜ
ËÃÔÇÏÚÕÖÏÙÚËÆÜÓÕßÄÚÏÚÕÛÁÓÇ
ÚÎÝËÃÇÝ ÕÏÔÜÔÃÇÝÊËÔÓÖÕØËÃÔÇ
ÍÃÔËÏÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕÙßàÎÚÂÙËÜÝËÔ
ËÃÔÇÏÛÁÓÇÕÆÚËÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÕßÑÇÛËÔÄÝËÃÔÇÏÛÁÓÇÍËÔÏÑÄÚËØÕ ÇÏ
ÄÒÇÇßÚ¦ÖÕßÇÑÕÆÍÕÔÚÇÏÔÇÍÃÔËÏ
ÇßÚÄÔÇÍÃÔËÏËÑËÃÔÕËÃÔÇÏÇßÛÇÃØËÚÇËÔÓÖÕØËÃÑÇÔËÃÝÔÇÑ¦ÔËÏ
ÄÚÏÛÁÒËÏÙÚÎÔ,ÑÑÒÎÙÃÇÓÇÝÔ
ËÃÔÇÏÓÁÒÕÝÚÎÝ0ËØÇØÞÃÇÝÊËÔÓÖÕØËÃ±Ö¦ØÞËÏÄØÍÇÔÕËÃÔÇÏÎÆÔÕÊÕÝËÃÔÇÏÎËØÇØÞÃÇÖÕßÇÖÕÌÇÙÃàÕßÔ½ËÃÙÇÏÓÁÒÕÝÇßÚÕÆÚÕß
×ÓÇÚÕÝÑÇÏßÖÇÑÕÆÝÂÇÖÕÞÜØÃàËÙÇÏÖÕÓÁÔÜÝÇÔÙÚÇÖØÇÑÚÏÑ¦
ÙÚÇÓÏÑØ¦ÛÁÓÇÚÇÞØËÏ¦àËÚÇÏÙßÔËÔÔÄÎÙÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÙÚÇÓËÍ¦ÒÇÛÁÓÇÚÇÚÎÝËÃÇÝ ÕÏÔÜÔÃÇÝÊËÔ
ËÃÔÇÏÑÇÔÛÁÓÇÚÎÝÑÑÒÎÙÃÇÝÚÎÝ
ÒÒ¦ÊÕÝÕÆÚËÑÇÔÚÕßÇÚØÏ¦ØÞÎËÃÔÇÏÖÇÔÕØÛÄÊÕÐÕÛÁÓÇÊÏÄÚÏ
ËÊ×ËÃÔÇÏÎÕßÙÃÇÚÎÝÑÑÒÎÙÃÇÝ
ÓÇÝ²ÜØÃÝÚÎËÃÇ ÕÏÔÜÔÃÇÊËÔ

«Πάρα πολλοίÒÚ¨{ÐÈÉËÑÌ³{ÉÐÉËØÚÑ~{ÊÈÐÉV~Ñ{~{iÑÑ{ÉËÑ{ÐÉoÒÜ{É{³ÊÐÉØV
~ÑÚioi³ÓØÑÉ{³iÐËÈ~Ü ËÑ{ÓÑÚÓÐÑ³É¨Ò³{ÑÈ³Ìu
νεται με κουταλάκια μιας χρήσης
ή όχι, γιατί περί αυτού πρόκειται
στην ουσία. Αυτό υπονομεύει το
ίδιο το Μυστήριο;
¶ËÔÚÕßÖÕÔÕÓËÆËÏÊÏÄÚÏÁÞÕßÓË¦ÒÒÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÙÚÎÔÑÑÒÎÙÃÇ
ÓÇÝÓÏÇÝ¦ÒÒÎÝËÖÕÞÂÝÖÕßÊËÔ
ËÃÞÇÓËÑÕßÚÇÒ¦ÑÏÖÕßÕ¦ØÚÕÝÚÕ
Ù×ÓÇËÓÈÇÖÚÃàËÚÇÏØ×ÚÎÌÕØ¦
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÓËÇßÚÄÚÕÖØ¦Í-

ÓÇÍÏ»ÇßÚÄÔÕÓÃàÜÄÚÏÊËÔËÃÔÇÏ
ÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕÙßàÎÚÂÙËÜÝÕÆÚËËÔÄÝ
ÑÒÎØÏÑÕÆÓËÁÔÇÔÍÏÇÚØÄÒÕÏÓÜÐÏÕÒÄÍÕÂÓËÁÔÇÔÖÏÙÚÄÃÔÇÏÛÁÓÇÖÕßÛÇÖØÁÖËÏÎÑÑÒÎÙÃÇÙÚÕ
ÙÆÔÕÒÕÔÇÚÕÊËÏÑÇÏËÖËÏÊÂÊËÔ
ßÖ¦ØÞËÏÑÑÒÎÙÃÇÂËÏÚÕßØÍÃÇ
ÞÜØÃÝÚÎËÃÇßÞÇØÏÙÚÃÇËÃÔÇÏ
ÁÔÇÛÁÓÇÖÕßÖØÁÖËÏÖÇÔÕØÛÄÊÕÐÇÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÏÙÚËÃ

– Εσείς βρήκατε κάποιους ανθρώπους επιστήμονες που εμπιστευθήκατε ο ίδιος, αυτή την περίοδο,
σε σχέση με την πανδημία, τον
κ. Τσιόδρα ή κάποιους άλλους;
¶¡ÏÒÂÙÇÓËÓËÖÕÒÒÕÆÝÇÔÛØ×ÖÕßÝËÐÇØÚ¦ÚÇÏÇÖÄÚÎÔÇÍÜÍÂÚÕßÝ
ÚÎÔÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÂÇÖÄÚÕÔÚØÄÖÕÓË
ÚÕÔÕÖÕÃÕÁÓÇÛÇÔÔÇËØÍ¦àÕÔÚÇÏ
¦ØÇÖÕÒÒÕÃ¦ÔÛØÜÖÕÏÓÕßËÃÖÇÔ

ÄÚÏËÓËÃÝÛÇÑÕÏÔÜÔÂÙÕßÓËÑÇÏÑÕÏÔ×ÔÎÙÇÔ ÇÏËÃÔÇÏÓËÍ¦ÒÕÏËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÑÇÛÎÍÎÚÁÝÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕß
ÑÒÖÃÔÇÏÁÔÇÛÁÓÇÚËØ¦ÙÚÏÕÇßÚÄ
– Υπήρξαν κάποιοι οι οποίοι παρέβησαν τους κανόνες που εσείς
και η Πολιτεία θέσατε – αυτοί βεβαίως έχουν υποστεί κριτική στη
δημόσια σφαίρα. Εσείς θα κάνετε
κάτι γι’ αυτό;
¶§ÕÓÃàÜÄÚÏÊËÔËÃÔÇÏÚÕÓÄÔÕÛÁÓÇÖÕßÖØÁÖËÏÔÇÓÇÝÇÖÇÙÞÕÒÂÙËÏÑÇÏÛÇÁÒËÍÇÊËÔÖØÁÖËÏ
ÕÆÚËÚÎÔÑÑÒÎÙÃÇÕÆÚËÚÎÔÕÒÏÚËÃÇÔÇÇÖÇÙÞÕÒÂÙËÏÇßÚÄÚÕÛÁÓÇ
ÍÏÇÚÃÊËÔÐÁØÕßÓËÚÏÓÇÝÁØÞËÚÇÏ
ÃÊÇÄÚÏÚÕÖÒÂØÜÓÇÚÎÝÑÑÒÎÙÃÇÝÕÏÖÏÙÚÕÃÓÇÝÖØÕÙÇØÓÄÙÚÎÑÇÔÊËÔÐÁØÜÖÄÙÕÚÕËÑÚÃÓÎÙÇÔ
ÇßÚÄ¦ÒÒÕÏÞ×ØÕÏ©ÓÜÝËÃÞÇÓË
ÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÖÕßÖÇØÇÒÃËÝÂÚÇÔ
ÍËÓ¦ÚËÝÚÇÊ¦ÙÎÂÚÇÔÍËÓ¦ÚÇ
ÖËØÖÇÚÕÆÙÇÓËÑÇÏÁÚØËÞÇÔ¦ÔÛØÜÖÕÏÂÚÇÔÌßÙÏÑÄÔÇÊÎÓÏÕßØÍËÃÚÇÏ
ÁÔÇÝÖËÏØÇÙÓÄÝÓÏÇÙÑÁÉÎÓÁÙÇ
ÙÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÏÇÚÃËÍ×ÖÕß
ÛÁÒÜÔÇÖ¦ÜÙÚÎÔËÑÑÒÎÙÃÇÁÞÜ
ËÓÖÄÊÏÕÑÇÏÕ¦ÒÒÕÝÖÕßÛÁÒËÏÔÇ
Ö¦ËÏÐÁØÜÑÇÏÍÜËÑËÃÄÖÕßÛÁÒËÏ
ÔÇÖ¦ËÏËÃÔÇÏËÒËÆÛËØÕÝ"±ÖÂØÐË
ÇßÚÂÎÖÏÑØÃÇÇÒÒ¦ÇßÚ¦ËÃÔÇÏÕÏ
ÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝÕÏÕÖÕÃËÝÖØÁÖËÏÔÇ
ÒÎÌÛÕÆÔßÖÄÉÎÍÏÇÚÕÇÆØÏÕÑÇÏ
ÇßÚÄÖÕßÖØÁÖËÏÔÇÓÇÝÇÖÇÙÞÕÒÂÙËÏÊËÔËÃÔÇÏÇÖÒ×ÝÚ×ØÇÔÇ
ËÖÏÚÏÓÂÙÕßÓËÂÔÇÚÏÓÜØÂÙÕßÓË
ÇÒÒ¦ÔÇÖØÕÚØÁÉÕßÓË
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Το σχέδιο
Μητσοτάκη
για τα 32 δισ.
από την Ε.Ε.

Του Κ.Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ

Η καλύτερη ÊßÔÇÚÂßÖÕÊÕÞÂ®ÑÇÏ
ÇÐÏÕÖÕÃÎÙÎÚÕßÖÇÑÁÚÕßÚÜÔÊÏÙ
ÇÖÄÚÎÔÖÕßÖØÕÚËÃÔËÏÎ ÕÓÏÙÏÄÔÍÏÇÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÏÎÖËØÇÏÚÁØÜÓËÃÜÙÎÚÜÔËØÍÕÊÕÚÏÑ×ÔËÏÙÌÕØ×ÔÇÖÕÚËÒÕÆÔÙÚÎÔÖÇØÕÆÙÇ
Ì¦ÙÎÚÏÝÓËÍ¦ÒËÝÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚËÝ
ÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆ ßØ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÓÏÇÝÈËÔÚ¦ÒÏÇÝ
ÖØÜÚÕÈÕßÒÏ×ÔÍÏÇÚÎÔËÖÇÔËÑÑÃÔÎ-

Τα κονδύλια θα διατεθούν στην πράσινη μετάβαση, στις υποδομές,
στον εκσυγχρονισμό
της δημόσιας διοίκησης
και στην κατάρτιση.
ÙÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÓËÚ¦ÚÕÏÙÞßØÄ
ÖÒÂÍÓÇÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆ
©Ñ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÖØÕÇÔÂÍÍËÏÒËÚÎÔÖÇØÁÓÈÇÙÎÖÕßÙÞËÊÏ¦àËÏ
ÙÚÕÖËÊÃÕÚÜÔËÏÙÌÕØ×ÔÙÚÎÙßÔÁÔÚËßÐÎÖÕßÖÇØÇÞ×ØÎÙËÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÎÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÝÙÚÕ:[HY©ÖÜÝ
ËÃÖË¦ÓËÙÎÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇÇßÚÂ
ÚÎÙÚÏÍÓÂËÃÔÇÏÎÓËÃÜÙÎÚÜÔËØÍÕÊÕÚÏÑ×ÔËÏÙÌÕØ×ÔÓËÃÜÙÎ
ÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÙÚÎÔÁÓÓËÙÎÌÕØÕÒÄÍÎÙÎÚÎÝËØÍÇÙÃÇÝÏÙÚËÆÜÄÚÏ
ÇßÚÄËÃÔÇÏÁÔÇÙÞÁÊÏÕÚÕÕÖÕÃÕÛÇ
ÓÖÕØÕÆÓËÔÇÚÕÇÔÇÑÕÏÔ×ÙÕßÓË

ÙÆÔÚÕÓÇÓËÚÕÖÕßÛÇÖËØ¦ÙËÏÚÕ
ÑÇÒÕÑÇÃØÏÇÒÒ¦ÛËÜØ×ÄÚÏËÃÔÇÏÎ
¦ÓËÙÎÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇÙÂÓËØÇÊÏÄÚÏ
ÎËÖÏÈ¦ØßÔÙÎÚÎÝËØÍÇÙÃÇÝËÃÔÇÏÖÕÒÆÓËÍ¦ÒÎÃÔÇÏÖÕÒÆËÖÏÈÇØßÔÚÏÑÂÍÏÇÖÕÒÒÁÝËÚÇÏØËÃËÝ®ÆÓÌÜÔÇ
ÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÑÇÏËÔ×ËÖÃÑËÏÚÇÏ
ÂÊÎÎÓËÃÜÙÎÚÜÔËÏÙÌÕØ×ÔÇÖÄ
ÚÕÔÕÆÔÏÕÑÇÚ¦ ÚÕÙÞÁÊÏÕÚÕß
¡ËÍ¦ØÕß¡ÇÐÃÓÕßÖØÕÈÒÁÖËÏÚÕÔ
ËÖÚÁÓÈØÏÕÔÇÇÔÇÑÕÏÔÜÛËÃÖËØÇÏÚÁØÜÇÖÕÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂ
ÚÕß ¶ÖÏÛÇÔÄÚÇÚÇÑÇÚ¦ 
ÙÞËÚÏÑÂËÐÇÍÍËÒÃÇËÐËÚ¦àËÚÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÔÇËÔÚÇÞÛËÃÙÚÎÔÖÇØÕßÙÃÇÙÎ
ÚÜÔÑÇÚËßÛßÔÚÎØÃÜÔÍØÇÓÓ×ÔÍÏÇ
ÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÇÖÄÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄ
ÓÁÙÜÚÎÝÕÓÏÒÃÇÝÚÕßÙÚÎÏËÛÔÂ
ÑÛËÙÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝ

Η ελληνική πρόταση
¬ÎÔÃÊÏÇÖËØÃÕÊÕÛÇÕØÏÙÚÏÑÕÖÕÏËÃÚÇÏÑÇÏÎÖØÄÚÇÙÎÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÍÏÇÚÎÔÇÐÏÕÖÕÃÎÙÎÚÕß
ÖÇÑÁÚÕß®ÚÜÔÊÏÙÎÕÖÕÃÇÛÇ
ßÖÕÈÒÎÛËÃÙÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎ
ÚÕÔ©ÑÚ×ÈØÏÕÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÁÞËÏ
ÇÖÕÌÇÙÃÙËÏÚÇÖÕÙ¦ÖÕßÊÏÇÙÌÇÒÃÙÚÎÑËÄÚÏÛÇÇÔÚÒÎÛÕÆÔÇÖÄÚÎÔ
ÓËÚ¦ÚÏÝÖÇØÇÙÑÎÔÏÇÑÁÝËÖÇÌÁÝÚÕßÃÊÏÕßÑÇÏÚÜÔËÖÏÚËÒ×ÔÚÕß
ÑÇÏÇÖÕÚËÒÕÆÔÁÔÇÔÁÕÔÇ
ÓÎÙÖÇÚÇÒÎÛÕÆÔÙËÖÇØÕÞÁÝÑÇÏ
ÙßÔÚËÞÔÏÇÑÁÝÊÏËÑÊÏÑÂÙËÏÝÑÕÏÔÜÔÏÑ×ÔÕÓ¦ÊÜÔÑÇÏËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑ×Ô
ÑÒ¦ÊÜÔÇÒÒ¦ÔÇÇÖÕÚËÒÁÙÕßÔÚÕ

INTIME NEWS

Στο τραπέζι μείωση κατά 1,1% των
εργοδοτικών εισφορών το φθινόπωρο

Ο σχεδιασμός³È¨o¨ÒÐÐÑ³ØÑÂ{ËiiØ³ÈÉÈ¨ÑÍ~ÖÑ~Ó³È³´¸Ù{ÉÈ¨ÙÉÚÑoËÉ{ÑÌ³ÈØÈÈ¨oÖØgÈÚÑÑÑÜÒKÈ³iÈÜËiigÑÜÜÒV~É³¨{~ÒVÑÌ³¨ÚÈÈ¨oÌ~Ñ{³ÈØÉ{³ÉÜÉËØ³È
ÄÞÎÓÇÍÏÇÚÕÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÓËÚÇÙÞÎÓÇÚÏÙÓÄÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
ÏÊÏÑÄÚËØÇÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝËÙÚÏ¦àËÏÙËÚÁÙÙËØÏÝ¦ÐÕÔËÝ!
|Ø¦ÙÏÔÎÓËÚ¦ÈÇÙÎ
|±ÖÕÊÕÓÁÝ
|ÑÙßÍÞØÕÔÏÙÓÄÝÑÇÏÉÎÌÏÕÖÕÃÎÙÎÚÜÔßÖÎØËÙÏ×ÔÊÎÓÄÙÏÇÝÊÏÕÃÑÎÙÎÝ
| ÇÚ¦ØÚÏÙÎ
¡¦ÒÏÙÚÇÓËÊËÊÕÓÁÔÕÄÚÏÎÓËÍ¦ÒÎÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÏÑÂÁÔËÙÎ®ÇÖÄ
ÚÎÔßØ×ÖÎÈ¦àËÏÕØÏÙÚÏÑ¦ÈÇÛÏ¦
ÙÚÕÙßØÚ¦ØÏÚÇÙËÔ¦ØÏÇÖËØÃÖØÄÜØÜÔËÑÒÕÍ×ÔÕÏÇÔÜÚÁØÜÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚËÝÌÜÚÕÍØÇÌÃàÕßÔ®ÑÇÏÚÕÑÁÔÚØÕÈ¦ØÕßÝÚÕßÇÔÇÙÞÎÓÇÚÏÙÓÕÆ
ÙÚÕÔÕÖÕÃÕÖÏÛÇÔÄÚÇÚÇÛÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÓÁÞØÏÚÄÚËÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ
¦ÔÚÜÝÕÙÞËÊÏÇÙÓÄÝÚÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÇÐÏÕÖÕÃÎÙÎÝÚÕßÖÇÑÁÚÕßÚÜÔÊÏÙËßØ×ÊËÔÛÇÍÃÔËÏ
ÇÖÄÚÕßÝßÖÕßØÍÕÆÝ¶ÛÇÇÔÇÒ¦ÈÕßÔÚÎÔßÒÕÖÕÃÎÙÎ¶ÇÒÒ¦ÑËÔÚØÏÑ¦ÇÖÄÚÕ¡ÁÍÇØÕ¡ÇÐÃÓÕßÊÎÒÇ-

ÊÂÇÖÄÚÕÔÃÊÏÕÚÕÔÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎ
ÑÇÏÚÕßÝËÖÏÚËÒËÃÝÚÕßÇØ¦ÒÒÎÒÇ
ÙßÓÈÕßÒËßÚÏÑÄØÄÒÕÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇ
ÁÞËÏÎËÖÏÚØÕÖÂÏÙÙÇØÃÊÎÖÕßËÃÞËÇÔÇÒ¦ÈËÏÔÇÊÏÇÓÕØÌ×ÙËÏÚÕÔÁÕ
ÇÔÇÖÚßÐÏÇÑÄÙÞÁÊÏÕÍÏÇÚÎÞ×ØÇ
ÇÒÒ¦ÕÏËØÍÇÙÃËÝÚÎÝÖ¦ÍÜÙÇÔ®
ÒÄÍÜÚÜÔÇÔÇÚØÕÖ×ÔÖÕßËÖÁÌËØËÎÖÇÔÊÎÓÃÇ
©ÖÜÝÙÎÓËÏ×ÔÕßÔÙßÔËØÍ¦ÚËÝ
ÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÑÇÛ×ÝÚÇÑÕÔÊÆÒÏÇÇÖÄÚÎÔÊËÔÛÇËÔÚ¦ÙÙÕÔÚÇÏÙÚÕÔÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÊËÔ
ÓÖÕØÕÆÔÔÇÇÐÏÕÖÕÏÎÛÕÆÔÍÏÇÚÎÔ
¦ÓËÙÎÓËÃÜÙÎÌÄØÜÔÇÒÒ¦ÛÇÙßÓÈ¦ÒÕßÔÙÚÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÑÇÚËÆÛßÔÙÎÁÓÓËÙÇÑÇÛ×ÝÛÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÔÖØÄÙÛËÚÕÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÄ
Þ×ØÕ
ÇÚ¦ÚÏÝÃÊÏËÝÖÎÍÁÝÎÑßÈÁØÔÎÙÎÛÇÑÏÔÎÛËÃÑÇÚ¦ÚÎÔËÑÖÄÔÎÙÎ
ÚÕßÙÞËÚÏÑÕÆÙÞËÊÃÕßÓËÚÎÒÕÍÏÑÂÖÜÝÚÕÙßÔÕÒÏÑÄÖÇÑÁÚÕÍÏÇÚÎ
Þ×ØÇÊËÔÛÇÇÖÁÞËÏÊØÇÓÇÚÏÑ¦ÇÖÄ
ÚÎÔÖØÄÚÇÙÎÚÎÝ ÕÓÏÙÏÄÔÖÇØÄ-

ÚÏÕÏÕØÏÙÚÏÑÁÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÍÏÇÚÕ
ÆÉÕÝÚÜÔÖØÕÝÊÏ¦ÛËÙÎÖÄØÜÔÛÇ
ÒÎÌÛÕÆÔÙËËÖÃÖËÊÕßÔÄÊÕß ÕØßÌÂÝÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÔÜÙÎÝ
ËÃÚËÚÕÔÕÆÔÏÕËÃÚËÚÕÖÏÛÇÔÄÚËØÕÚÕÔÕÆÒÏÕ

Νέα μέτρα στήριξης
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÚÕ¡ÁÍÇØÕ¡ÇÐÃÓÕß
ÛÇÖÇØÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÚÏÝËÖÄÓËÔËÝ
ËÈÊÕÓ¦ÊËÝÚÎÔÖÕØËÃÇÖÕßÛÇÁÞÕßÔ
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«Αγορά της εικοσαετίας» για εξοπλισμό των ΜΑΤ

Μετά την πρόσφατη κρίση στα σύνορα, αποφασίστηκε η ενίσχυση των διμοιριών με καινούργια υλικά εξάρτυσης
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Το επόμενο διάστημα
η αστυνομία πρόκειται
να αγοράσει χιλιάδες
ασπίδες, κράνη,
αλεξίσφαιρα γιλέκα
και μεγάλη ποσότητα
δακρυγόνων.
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Η θητε α ÚÎÝ ÖØ×ÚÎÝ ÍßÔÇÃÑÇÝ
ØÕÁÊØÕß ÚÎÝ ÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ ÐËÑÃÔÎÙË ÓË ÚÎÔ ËÖÏÈÕÒÂ ÖØÜÚÕÌÇÔ×ÔÓÁÚØÜÔÖËØÏÕØÏÙÓÕÆÚÜÔ
ÓËÚÇÑÏÔÂÙËÜÔ ÖÕßÇÙÌÇÒ×ÝÊÁÙÓËßÙÇÔÑÇÏÚÎÔÃÊÏÇ ¬ÕÇÖÕÚÁÒ Ë Ù Ó Ç  Â Ú Ç Ô  Î  Ö Ø × Ú Î  Ë Ö Ã Ù Î Ó Î
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ÖËØÇÙÓÁÔÎÁÓÖÚÎÙÚÎØ¦ÑÎ 
ÊÁÑÇËÈÊÕÓ¦ÊËÝÓËÚ¦ÚÎÔÇÔ¦ÒÎÉÎ ÚÜÔ ÑÇÛÎÑÄÔÚÜÔ ÚÎÝ  ÍÏÔË
ÙÚÎØ¦ÑÎ ÄÞÏÓÄÔÕÍÏÇÚÃÑÇÚ¦ÍËÚÇÏÇÖÄÚÎÚÇßØÕÆÖÕÒÎ ÇÒ
ÒÒ
Ò¦
ÑÇÏÍÏÇÚÃÂÛËÒËÔÇÇÖÕÊ×ÙËÏÚÎÔ
ÖØÕÙÕÞÂÖÕßÇÖÇÏÚËÃÚÇÏÙÚÎÓÕÔÇÊÏÑÂËØÏÌÁØËÏÇÚÎÝÞ×ØÇÝÓË
ÞËØÙÇÃÇÙÆÔÕØÇÓËÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇ 
Ë ØÎÔ ÑÂ ÊÎÓ ÕßØÍ ÑÂ ÖÇÚØ ÜÚÏÑÂ Ø¦ÑÎ ËÃÔÇÏ ÁÔÇÝ ÚÄÖÕÝ
ÖÕß ÖÒÕßÚÃàËÏ ÇÖÄ ÚÎ ÊÏÇÌÕØ¦
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ÒÒ
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ÒÒ
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ÑÇÏÚÎÝ ÕÓÕÚÎÔÂÝ ËÃÞËÖËØ¦ÙËÏ
ÇØÑËÚÄÑÇ ØÄÖËØ ÕØ ÙÓÁÔÎÙÚÎÔ
ÛÂÔÇ ÐÏÕÖÕÃÎÙËÚÎÔÖËØÃÕÊÕ
ÇßÚÂÑßØÃÜÝÍÏÇÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏ
ÙËÕØÏÙÓÁÔËÝÕØÍÇÔÜÚÏÑÁÝÇÒ
ÒÒ
ÒÇÍÁÝÙÚÎÔØÕËÊØÃÇ 
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ÇÍ¦ÖÎ  ÙÚÕØÍÂ®   ÇÔ¦ØÚÎÙÎ
ÍÏÇ ÚÇ ÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇ ÚÎÝ ©¬ 
ÑÕÏÔÄÚÎÚÇÝ ÁÙÖÇÙË ØËÑÄØ ÇÖÂÞÎÙÎÝÓË SPRL ØÄÙÌÇÚÇ
ËÔËØÍÕÖÕ ÂÛÎÑÇÔÑÇ Õ ÖØÕËÊØ ÑÕÃÒÕÍÇØÏÇÙÓÕÃÙÚÕ¬^P[[LYÑÇÏ
ÙÚÕ0UZ[HNYHT ÖÇØÕßÙÃÇÚÎÝ
ØÕÁÊØÕßÙÚÇÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ÊÃÑÚßÇ
ÕØÍÇÔ×ÔËÚÇÏ ÇÖÄ ÕÓ¦ÊÇ ÔÁÜÔ
ÙßÔËØÍÇÚ×Ô  ÕÏ ÕÖÕÃÕÏ ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏ ÙË ÇÔÕÏÞÚÂ ÍØÇÓÓÂ ÓË ÚÕÔ
ËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕßØÇÌËÃÕß¬ÆÖÕß
ÂÌÎÕÒßÓÃÒÎ 
©ÏÔÁÕÏÁÔÕÏÑÕÏÚÕßØÕËÊØÏÑÕÆ¡ËÍ¦ØÕßÇÔÚÏÒÂÌÛÎÑÇÔÄÚÏ
ÚÇ Ô¦ÑÚÕØÇ ÖÕß ÙÞËÊÃÇÙË ÑÇÏ
ÕÒÕÑÒÂØÜÙË Õ ¬ÙÃÒ
ÒÒ
ÒËØ ÚÕ  
ÓÁÙÇÙËÁÔÇÕÏÑÄÖËÊÕÙÚØËÓÓ¦ÚÜÔÍ ÇÚÎÈÇÙ Ò ÑÂÕ ÑÕÍÁÔË Ç
ÊËÔ ÁÞÕßÔ ßÖÕÙÚËÃ ÚÏÝ ËßËØÍËÚÏÑÁÝ ÙßÔÁÖËÏËÝ ÓÏÇÝ ÇÔÇÑÇÃÔÏÙÎÝ ËÊ× ÑÇÏ ÖÕÒÒÁÝ ÊËÑÇËÚÃËÝ 
ÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÔÇÞØËÏ¦àËÚÇÏÇØÑËÚÂÌØÕÔÚÃÊÇ ¬ÕÒÏÍÄÚËØÕÖÕß
ÇÖÇÏÚËÃÚÇÏËÃÔÇÏÁÔÇÝÔÁÕÝËÔËØÍËÏÇÑÄÝÙÞËÊÏÇÙÓÄÝ ÇÌÕÆÚÄÙÕ
ÚÇÙßÙÚÂÓÇÚÇÑÒÏÓÇÚÏÙÓÕÆÄÙÕ
ÑÇÏ ÚÇ ÖÇØ¦ÛßØÇ ÛÇ ÖØÁÖËÏ ÔÇ
ÇÔÚÏÑÇÚÇÙÚÇÛÕÆÔ ÖÏÖÒÁÕÔ ËÏÊÏÑÂ ÌØÕÔÚÃÊÇ ÞØËÏ¦àËÚÇÏ Õ ÑÂÖÕÝ ÖÕßËÔ×Ë ÔÇ ËÔÚßÖÜÙ ÇÑÄÝ 
ÓÖÕØËÃÓËÒÃÍÎÖØÕÙÕÞÂÔÇËÐËÒÏÞÛËÃÙËÖØÄÚßÖÕ ØÄËÊØÕÝ
ÑÇÏÕÏÙßÔËØÍ¦ÚËÝÚÎÝÊØÕÓÕÒÕÍÕÆÔÖØÜÚÕÈÕßÒÃËÝÍÏÇÄÒÇÇßÚ¦ 
©ÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÝÚÎÝØÕËÊØÃÇÝ  ÖÕß ÓÄÒÏÝ ÑÇÒÆÖÚËÏ ÚÏÝ ÒËÏÚÕßØÍÏÑÁÝ ÇÔ¦ÍÑËÝ  ÊËÔ ÇÌÂÔËÏ
ÖËØÃÙÙËßÓÇ ÍÏÇ ÌÏÒÄÊÕÐËÝ ÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝ ÕÏ ÕÖÕÃËÝ ÛÇ ÖØÁÖËÏ
ÔÇ ÍÃÔÕßÔ ÓË ËÏÊÏÑÂ ÙßÓÌÜÔÃÇ
ÓËÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎ ÇÒ
ÒÒ
Ò¦ÑÇÏÙË
ÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÌÕØËÃÝÑÇÏËÖÇÍÍËÒÓÇÚÃËÝ ÖÕß ËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝ ÛÇ

ÖØÕÙÌÁØÕßÔ ÊÜØËÁÝ  ÇÒÒ¦ ÑÇÏ
WYVIVUVÓËÒÁÚËÝÑÇÏÙßÓÈÕßÒÁÝ 
¬ÕÔ¡¦ØÚÏÕÎÖØ×ÚÎÓÁØÏÓÔÇ
ÚÜÔËÖÏÚËÒ×ÔÚÎÝØÕÁÊØÕßÑÇÏ
ÏÊÃÜÝÚÕßÍËÔÏÑÕÆÍØÇÓÓÇÚÁÇÚÎÝ
ØÕËÊØ ÇÝÖØÁÙÈÎÇÙ ÒÎÇÖÇÊÄÖÕßÒÕßÑÇÏÚÕßÊÏËßÛßÔÚÂÚÕß
ÏÊÏÇÃÚËØÕß ÍØÇÌËÃÕß ÚÎÝ ØÕÁÊØÕßÒÃÇ§¦ÚÙÏÕßÂÚÇÔÎÇÖÕÒÆÓÇÔÙÎÚÜÔÞ×ØÜÔÑÇÏÎÒÂÉÎ
ÓÁÚØÜÔÏÊÃÜÝÍÏÇÚÎÔÖØÕÙÚÇÙÃÇ
ÚÎÝ ßÍËÃÇÝ ÚÜÔ ÓËÒ×Ô ÚÎÝ ØÕËÊØÏÑÂÝ ¢ØÕßØ¦Ý  ÇØ¦ÒÒÎÒÇ 
ÁÍÏÔÇÔ ËØÍÇÙÃËÝ ËÔÃÙÞßÙÎÝ ÚÎÝ
ÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÚÜÔÊÏÑÚÆÜÔÑÇÏÕÒÕÑÒÎØ×ÛÎÑËÁÔÇÊÏÇÑØÏÚÏÑÄÌØËÙÑ¦ØÏÙÓÇ® ÚÎÝ ÏÙÚÕÙËÒÃÊÇÝ  
ËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÕÖÚÏÑÂÝÃÔÇÝ ÖÕß
ÛÇ ËÔÏÙÞÆÙËÏ ÚÎÔ ÇÙÌ¦ÒËÏÇ ÑÇÏ
ÛÇÊÏËßÑÕÒÆÔËÏÚÎÔËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇ 
ÂÊÎÊØÕÓÕÒÕÍÂÛÎÑË 

Ημερομηνία ÕØÄÙÎÓÕÛÇËÃÔÇÏÌÁÚ Õ Ý  Î   Î   Õ ß Ò Ã Õ ß   Ä Þ Ï  Ó Ä Ô Õ  Í Ï Ç Ú Ã
ÙßÓÖÒÎØ×ÔËÚÇÏÁÔÇÝÞØÄÔÕÝÇÖÄ
Ú Î  Ô Ã Ñ Î  Ú Î Ý  § Á Ç Ý   Î Ó Õ Ñ Ø Ç Ú Ã Ç Ý
ÙÚÏÝËÛÔÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÇÒ
ÒÒ
Ò¦ÑßØÃÜÝ
ÍÏÇÚÃÛÇÇÖÕÚËÒÁÙËÏÚÎÙÎÓËÏÕÒÕÍÏÑÂËÖÇÔËÑÑÃÔÎÙÎÍÏÇÚÎÔËÖÄÓËÔÎ ÓÁØÇ ÚÎÝ Þ×ØÇÝ ÓËÚ¦ ÚÎÔ
ÖÇÔÊÎÓÃÇ ¡ÃÇ ËÖÇÔËÑÑÃÔÎÙÎ Î
ÕÖÕÃÇÁÞËÏÖÒÁÕÔÙÚÕØËàËØÈÕß¦Ø
ÚÎÝÖËØÃÚÇÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇËßØ×ÖÕßÄÖÜÝËÑÖÁÓÖÕßÔÇÖÄÚÕ
¡ÁÍÇØÕ¡ÇÐÃÓÕßÎÒËÒÕÍÏÙÓÁÔÎ
ÇÐÏÕÖÕÃÎÙÂÚÕßÝÓÖÕØËÃÔÇÇÔÇÓÕØÌ×ÙËÏÚÎÞ×ØÇÙËÄÒÇÚÇËÖÃÖËÊÇ ßÔËÖ×Ý ÎÖØ×ÚÎËÖÁÚËÏÕÝ
ÚÎÝ ÔÃÑÎÝ ÚÕß ßØÏ¦ÑÕß ¡ÎÚÙÕÚ ¦ Ñ Î  Û Ç  Ù ß Ô Õ Ê Ë Æ Ë Ú Ç Ï  Ù Æ Ó Ì Ü Ô Ç
ÓËÑßÈËØÔÎÚÏÑÁÝÖÎÍÁÝ ÄÞÏÇÖÒ×Ý
ÓËÁÔÇÔÇÖÕÒÕÍÏÙÓÄÚÕßÚÏÁÍÏÔË
ÚÕÔÁÔÇÞØÄÔÕÖÕßÖÁØÇÙËÑÇÏÚÕ
ÚÏÑÇÚ¦ÌËØËÎÖÒËÏÕÉÎÌÃÇ ÇÒÒ¦
ÑßØÃÜÝÓËÓÃÇÇÔÇÒßÚÏÑÂÖÇØÕßÙÃÇÙÎÚÕßÖÒ¦ÔÕßÚÎÝËÖÄÓËÔÎÝ
ÓÁØÇÝ ÑÇÏ ÁÔÇ ÔÁÕ ÇÔÇÖÚßÐÏÇÑÄ
ÓÕÔÚÁÒÕ
ÖØÄÙÌÇÚÎÙÆÙÚÇÙÎÑßÈËØÔÎÚÏÑÂÝËÖÏÚØÕÖÂÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝ®
ÊËÔÖØÁÖËÏÔÇÛËÜØËÃÚÇÏÚßÞÇÃÇ 
ÇÒÒ¦ ËÔÚ¦ÙÙËÚÇÏ ÙË ÁÔÇ ÍËÔÏÑÄ Ú Ë Ø Õ  Ö Ò ¦ Ô Õ  Ö Õ ß  Á Þ Ë Ï  Ù Ú Õ  Ó ß Ç Ò Ä
ÚÕß Õ ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ   ÌØ¦ÙÎ
¦ÒÒÜÙÚË ÚÕß Ñ  ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎ ÖÜÝ
ÚÕÖÕÙÄÖÕßÛÇÁØÛËÏÙÚÇÚÇÓËÃÇ
ÚÎÝÞ×ØÇÝÊËÔÛÇÚÕÙÑÕØÖÃÙÕßÓËÙÇÔÔËÄÖÒÕßÚÕÏ® ÇÒ
ÒÒ
Ò¦ÇÔÚÃÛËÚÇÇÖÕÚËÒËÃÓÃÇÓËÍ¦ÒÎËßÑÇÏØÃÇ
ÔÇ ÓËÚÇÓÕØÌ×ÙÕßÓË ÚÎÔ ÖÇÚØÃÊÇ ÓÇÝ ÑÇÏ ÔÇ ÚÕ ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙÕßÓËÍÏÇÔÇÓËÚÇÙÞÎÓÇÚÃÙÕßÓË
ÚÕ ÇÔÇÖÚßÐÏÇÑÄ ÓÇÝ ÓÕÔÚÁÒÕ® 
ÖËØÏÍØ¦ÌËÏ ÚÎ ÌÏÒÕÙÕÌÃÇ Ö¦ÔÜ
ÙÚÎÔÕÖÕÃÇÛÇÑÏÔÎÛËÃÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ

Αποτέλεσμα αξιοπιστίας

ÛÂÔÇÝ ÑÇÏ ÔÇ ÙÚËÃÒËÏ ÓÂÔßÓÇ
ÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÝ ÙÚÕÔ ÊÏËÛÔÂ ÖÇ Ø¦ÍÕÔÚÇÑÇÏÙÚÏÝÇÍÕØÁÝ
 Ú Õ  ¡ Ç Ð Ã Ó Õ ß  Û Ë Ü Ø Õ Æ Ô  Ö Ü Ý
Ù Ú Î Ô  Ö Ç Ø Ç Ö ¦ Ô Ü  Ó Ç Í Ï ¦  Â Ø Û Ë  Ñ Ç Ï
ÖØÕÙÚÁÛÎÑË Î ËÖÏÚßÞÂÝ ÇÔÚÏÓËÚ × Ö Ï Ù Î  Ú Î Ý  Ö Ç Ô Ê Î Ó Ã Ç Ý  Ö Õ ß  Ñ ÇÚÁÚÇÐË ÚÎÔ ÒÒ¦ÊÇ ÙÚÕßÝ ÏÙÞßØ Õ Æ Ý ®  Ö Ç Í Ñ Õ Ù Ó Ã Ü Ý  Ë Ô Ç Ô Ú Ã Õ Ô  Ú Î Ý
*6=0+   ÒÒ¦ÊÇ ËÃÔÇÏ ÓÃÇ
Þ×ØÇÖÕßÓÖÕØË ÖÒÁÕÔÔÇÊ ÇÞË Ø ÙÚË ÑØ ÙË Ý ÇÑÄÓÇÑÇ ÇÖØÄÈÒËÖÚËÝ ÄÖÜÝ ÇßÚÂ ÚÕß ÑÕØÜÔÕáÕÆ®
ÙÎÓË ×ÔË ÙÚÎÔ ®ÑßÈËØÔÎÚ ÑÄÝ
ÇÐ ÜÓÇÚÕÆÞÕÝ ÖØÕÙÛÁÚÕÔÚÇÝÖÜÝ
ÙËÑÇÓ ÇÖËØ ÖÚÜÙÎÊËÔÛÇË ÞÇÓ Ë  Ñ Ë Ø Ê Ã Ù Ë Ï  Ç ß Ú Ä  Ú Õ  Ö Ç Ñ Á Ú Õ  Ë ¦ Ô
ÊËÔË ÞÇÓËÇßÐÂÙË ÚÎÔÇÐ ÕÖ ÙÚ Ç
ÚÎÝÞ×ØÇÝÙËÄÒÇÚÇËÖÃÖËÊÇ®

Το παρασκήνιο
 Ö Õ Ú Á Ò Ë Ù Ó Ç  Ú Ü Ô  Ö Ç Ø Ç Ö ¦ Ô Ü
Â Ú Ç Ô  Ô Ç  Ù ß Ó Ö Ë Ø Ï Ò Î Ì Û Õ Æ Ô  Ú Á ÙÙËØÏÝÈÇÙÏÑÁÝÖØÕâÖÕÛÁÙËÏÝÖÕß
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ÛÂÔÇÇÔÇÌÕØÏÑ¦ÓËÚÕ¬ÇÓËÃÕ
Ô¦ÑÇÓÉÎÝ® Ø×ÚÕÔ ÔÇË ÔÇ ÓËÍ¦ÒÕÑÇÏÌÏÒÄÊÕÐÕ ËÆÚËØÕÔ ÔÇ
ËÃÔÇÏËßÁÒÏÑÚÕ ÑÇÛ×ÝÙÚÏÝÖØÕÚ¦ÙËÏÝÚÎÝÖÏÚØÕÖÂÝ ÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏ
ÕÚËÚØÇÖÒÇÙÏÇÙÓÄÝÚÕß¬ÇÓËÃÕß
ÃÑÇÏÎÝ¡ËÚ¦ÈÇÙÎÝ®ÖØÕÝÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÞÇÓÎÒ×ÔËÑÖÕÓÖ×Ô¦ÔÛØÇÑÇ Ñ¦Ú ÖÕßË ÞËÈ¦ÒË ÖØ×ÚÕÝ
Õ  Ö Ø Ü Û ß Ö Õ ß Ø Í Ä Ý  Ù Ú Õ  Ë ß Ø Ü Ö Ç áÑÄÚØÇÖÁàÏ ¬ØÃÚÕÔ ÔÇÈÇÙÃàËÚÇÏ
Ö Ë Ø Ï Ù Ù Ä Ú Ë Ø Õ  Ù Ë  Ë Ö Ï Þ Õ Ø Î Í Â Ù Ë Ï Ý
ÑÇÏÒÏÍÄÚËØÕÙËÊ¦ÔËÏÇÑÇÏÚÁÚÇØÚÕÔ ÔÇÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÎÛËÃÇÖÄÑÕÏÔÄÊÇÔËÏÙÓÄ ËÄÒÇÚÇÖÇØÇÖ¦ÔÜ
ÁÖÇÏÐËØÄÒÕÑÇÏÚÕÖÇØÇÙÑÎÔÏÇÑÄ
ÙÖØÏÔÚÚÎÝÞ×ØÇÝÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝ
ËÈÊÕÓ¦ÊËÝ
ÔÇÙÚËÔÄËÖÏÚËÒËÃÕÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆ ÄÖÜÝÕÒ ÇÚÁÒÎÝ 
ÖØÕáÙÚ¦ÓËÔÕÝ ÙÚÕ ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄ
ÍØÇÌËÃÕ ÚÕß ÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆ  Õ
Ü Ø¦ÏÒÇÝ ÓÄÔÏÓÕÝÇÔÚÏÖØÄÙÜÖÕÝÚÎÝÞ×ØÇÝÙÚÎÔ  ÑÇÏÎÊÏËßÛÆÔÚØÏÇÚÕßÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÕÆÍØÇÌËÃÕßÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÒÁÔÎ
ÕßØÇÔÂ ÙßÔËÖ ÑÕßØÕÆÓËÔÕ ÇÖÄ
ÚÕÔÒÒÎÔÇÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÚÎÝ ÕÓÏÙÏÄÔ¡ÇØ ÞÕÏÔ¦ ÁÊÜÙÇÔÓ¦Þ Î  × Ù Ú Ë  Ô Ç  Ñ Ç Ú Õ Þ ß Ø × Ù Õ ß Ô  Ú Î Ô
ÄÙÕ ÚÕ ÊßÔÇÚÄÔ ÖÒËÕÔËÑÚÏÑÄÚË Ø Î  Û Á Ù Î  Ù Ú Õ Ô  Ñ Ç Ú Ç Ó Ë Ø Ï Ù Ó Ä  Ú Ü Ô
ÚËÒÏÑ×Ô ÖÕÙ×Ô  ÖØÕÚ¦ÙÙÕÔÚÇÝ
ÚÕÓËÍ¦ÒÕÖÒÂÍÓÇÖÕßßÖÁÙÚÎÎ
Ë Ò Ò Î Ô Ï Ñ Â  Õ Ï Ñ Õ Ô Õ Ó Ã Ç  Ù Ú Õ Ô  Ú Õ ß Ø ÏÙÓÄÑÇÏÚÎÔÇßÚÏÒÃÇ

Συνδυασμός παράδοσης και νεω
ωτερ
τ ικό
ότητας

¬ÇÓËÍ¦ÒÕÖÇÑÁÚÕÖÕßÖËØÏÓÁÔËÏÎÛÂÔÇÇÖÄÚÎÔßØÜÖÇáÑÂ
ÖÏÚØÕÖÂ ÍÏÇ ÔÇ ËÔÏÙÞÆÙËÏ ÚÎÔ
Ö Ø Õ Ù Ö ¦ Û Ë Ï Ç  Ë Ö Ç Ô Ë Ñ Ñ Ã Ô Î Ù Î Ý  Ú Î Ý
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ ÊËÔ ÂØÛË Ö¦ÔÚÜÝ ÜÝ
ÊÏ¦ÓÇÍËÃÇÝ 
ßÈËØÔÎÚÏÑÁÝ ÖÎÍÁÝ ÇÔÇÒÆÕÔÚÇÝÚÕÖ×ÝÌÚ¦ÙÇÓËÓÁÞØÏËÑËÃ 
ÊËÔËÙÚÏ¦àÕßÔÓÄÔÕÙÚÏÝÑÏÔÂÙËÏÝ
ÖÕß ÁÍÏÔÇÔ ÚÕ ÚËÒËßÚÇÃÕ ÊÏ¦ÙÚÎÓÇ  ÓË ÑÕÓÈÏÑÄÚËØËÝ ÚÏÝ ÊÆÕ ËÖÏÑÕÏÔÜÔÃËÝ ËÔÚÄÝÓÏÇÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÝ 
ÚÕß ÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆ ÓË ÚÎÔ ÖØÄËÊØÕ ÚÎÝ ÖÏÚØÕÖÂÝ ©ÆØÙÕßÒÇ
ÌÕÔÔÚËØ¦ÏËÔ ÇÒ
ÒÒ
Ò¦ÖÎÍÇÃÔÕßÔ
ÇÑÄÓÇ ÖÏÕ ÖÃÙÜ  ÊËÃÞÔÕÔÚÇÝ ÚÎ
ÓËÍ¦ÒÎËÏÑÄÔÇ® 
ßÍÑËÑØÏÓÁÔÇ ÓÏÒÕÆÔ ÍÏÇ ÚÎÔ
ÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÎÝÇÐÏÕÖÏÙÚÃÇÝ
ÚÎÝÞ×ØÇÝ®ÎÕÖÕÃÇÐËÑÃÔÎÙËÂÊÎ
ÇÖÄ ÚÎÔ ËÖÕÓÁÔÎ ÚÎÝ ÔÃÑÎÝ ÙÚÏÝ
ËÛÔÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÚÎÝÎÝÕßÒÃÕß 
ÛßÓÃàÕÔÚÇÝÖÜÝÕÔÁÕÝÚÄÚËÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ ÓÏÒ×ÔÚÇÝ ÙË ÐÁÔÇ ÊÃÑÚßÇàÂÚÎÙËÔÇÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÔ
ÙÚËÔ¦ÚÕÖ×ÝÛÇÑÏÔËÃÚÇÏÎÞ×ØÇ 
ÑÕÒÕÆÛÎÙËÁÔÇÓÖÇØ¦àÚÇÐÏÊÏ×Ô
ÑÇÏËÖÇÌ×ÔÚÕßÑ  ßØ ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄ ÖÕßËÃÞËÙÚÄÞÕ
ÔÇËÔÏÙÞÆÙËÏÚÎÊÏËÛÔÂÛÁÙÎÚÎÝ

Ενα απόÚÇÖ ÕÙÎÓÇÔÚ Ñ¦ÑÇÛÂÑÕÔÚÇËÔÄÝØÕÁÊØÕßÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝËÃÔÇÏÕÁÒËÍÞÕÝÚÜÔÔÄÓÜÔ 
¡ÏÇÖÏÛÇÔÂ¦ØÔÎÙÎßÖÕÍØÇÌÂÝ
ËÔÄÝÔÄÓÕßÓÖÕØË ÔÇÖØÕÑÇÒÁÙË 
ÓËÍ¦ÒÕÖÕÒ Ú ÑÄàÂÚÎÓÇ ßÚÄÚÕ
ÊÏ¦ÙÚÎÓÇÖÁØÇÙÇÔÇÖÄÚÕØÕËÊØ ÑÄ¡ÁÍÇØÕÙÞËÊÄÔÓÄÔÕÔÖØ¦ÐËÏÝÔÕÓÕÛËÚÏÑÕÆÖËØÏËÞÕÓÁÔÕß 
 ¦ØÏÙÚÎ ÙßÔËØÍÇÙÃÇ ÇÔ¦ÓËÙÇ
ÙÚÕ ØÕËÊØÏÑÄ ¡ÁÍÇØÕ ÑÇÏ ÙÚÕ
¡ÁÍÇØÕ¡ÇÐÃÓÕßËÃÞËÜÝÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÙËÑ¦ÖÕ ËÝÖËØ ÖÚ×ÙË ÝÔÇ
ÍÃÔÕßÔÈËÒÚÏ×ÙËÏÝÑÇÏÇÖÕÙÇÌÎÔÃÙËÏÝÊÏÇÚßÖ×ÙËÜÔ 
ÇÚàÁÔÚÇÚÎÝØÕËÊØÃÇÝÓÄÒÏÝÚ×ØÇÊÏÇÙÇÌÎÔÃàËÚÇÏÙËÖØÇÑÚ ÑÄËÖ ÖËÊÕ Ô¦ÓËÙÇÙÚ ÝÖÕÒÒÁÝ ÙÑÁÉËÏÝ  ËÃÔÇÏ Î ÕØÍ¦ÔÜÙÎ
ÛËÓÇÚ Ñ×ÔÙßÔÇÔÚÂÙËÜÔÓËÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚËÝÚÜÔËÖÏÙÚÎÓ×ÔÑÇÏ
ÚÜÔÚËÞÔ×Ô ÓËÙÑÕÖÄÚÎÔÖØÕ×ÛÎÙÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÜÔÙÚÄÞÜÔ 
ÚØÇÚÎÍÏÑ¦ ÑÇÏ ÇÐÏÇÑ¦ ÄÓÜÝ Î
ÖØÕËÊØÏÑÂÇÚàÁÔÚÇËÃÔÇÏÂÊÎÇØÑËÚ¦ ÙÇÌÂÝ ÑÇÏ ÙßÔÊß¦àËÏ ÊÆÕ

Η ×¨Òi³È~ i³³Ò~iØ³ÌÈÚÑÓ¨ÚÉ ³Ñ³ÑÐÉ Ñ³iØT¨ÑØ
tÙÉÚÑ³~¨ ÈÐÉÑÉÌÜÈ³ u ÑÜÜÒÑ³ ÚÉ³ÑÑ³ÉÜÉ tÐ ÑÐÉoÒÜiÉÈ~Ñ ¨ ÑÑÐÉ³ÑÐ¨×ÈÐÉ³iÑ³¨ ÙÑÐÑØ~Ñ Ñ³T¨i Ð ÊÈÐÉo ÑÑÐÉ³ÑTiÐÑ³ ÈÐÉ³ÑÑ³ÈÂ Ñ~ÌÐÑØÐ³ÓÜu É¨ o¨Ò×É ³i
× Ü× ÑÒ³i ÑÚÑ~ iÚÉ ¨ÚÈÈ¨oÌØ

Κοινωνικά δίκτυα
¡ÏÇ ÙÎÓÇÔÚÏÑÂ ËÐÁÒÏÐÎ ÙÚÕ
ØÕËÊØÏÑÄ ¡ÁÍÇØÕ ËÃÔÇÏ Î ÕØÓÎÚÏÑÂËÃÙÕÊÕÝÙÚÎÔËÖÕÞÂÚÜÔ
ÑÕÏÔÜÔÏÑ×Ô ÊÏÑÚÆÜÔ   Ñ  Ç-

ÙÚÏÝÍ¦ÚËÝ ÇÌÕÆËÃÞËÇÔÇØÚÂÙËÏ
ÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÙÚÏÝÕÖÕÃÇÑØÇÚ¦ËÏÔËÕÍÁÔÔÎÚÕÍÇÚ¦ÑÏÖÕßÙßÔ¦ÔÚÎÙËÙÚÕÔÊØÄÓÕ ©ÊÏÑÇÙÚÂÝ
ËÃÔÇÏ ÑÏ ÇßÚÄÝ ÁÔÇÝ ÖÕÒÃÚÎÝ ÑÇÏ
ÓÖÕØËÃÔÇÁÞËÏÖÇØÕßÙÃÇÙËÁÔÇ
ÑÕÏÔÜÔÏÑÄ ÊÃÑÚßÕ ÄÖÜÝ ÄÒÕÏ ÕÏ
ÖÕÒÃÚËÝ® ÁÞËÏÖËÏÙËÙßÔËØÍ¦ÚËÝ
ÚÎÝ ¡ÄÒÏÝÕØÑÃÙÚÎÑËØÄËÊØÕÝ
ÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÚÕÖØÕÙÜÖÏÑÄ
ÖØÕÌÃÒÓËÚÇÚØ¦ÖÎÑËÙËËÖÃÙÎÓÎ
ÙËÒÃÊÇ ¬ØËÏÝÇÔÇØÚÂÙËÏÝÂÚÇÔÕÏ
ÖÏÕËÔÊËÏÑÚÏÑÁÝÚÕßÔÁÕßÆÌÕßÝ 
 ÇÚÎÔÓÁØÇÚÕß ÈÒ Õß Í ÇÚÎ
ÏÕØÚÂÚÎÝ¡ÎÚÁØÇÝÑÇÏÍÏÇÚÎÔ
ÖÇÍÑÄÙÓÏÇÎÓÁØÇÑÇÚ¦ÚÎÝÕÓÕÌÕÈÃÇÝ ÇÓÌÏÌÕÈÃÇÝÑÇÏÚØÇÔÙÕÌÕÈÃÇÝ ØÄËÊØÕÝÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÏ ÓÎÔÆÓÇÚÇ ÖÕß ÙßÓÈ¦ÒÒÕßÔ
ÙÚÎÔÜØÃÓÇÔÙÎÚÜÔÇÔÚÏÒÂÉËÜÔ
ÑÇÏ ÙÚÎÔ ßÖÕÞ×ØÎÙÎ ÚÜÔ ÖØÕÑÇÚÇÒÂÉËÜÔ  ËÔ ÖÁØÇÙË ÇÖÇØÇÚÂØÎÚÎÎÌØ¦ÙÎÈÏÕÒÕÍÏÑÂÂ
ÛËÚÂÎÓÎÚÁØÇËÃÔÇÏËÑËÃÔÎÖÕß
ÖÇØÁÞËÏ ÖØÕÙÚÇÙÃÇ  ÇÙÌ¦ÒËÏÇ 

Χα
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λάει εύκολ
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λ
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διερευνη
ηττικό βλ
λέμμα
της σχεδόν
χ
π
πάντοτε
εκπέμπει ένα ερώτημα .
ÄÉËÏÝÖÕßÖÕÒÒÕÃÛÇÛËÜØÕÆÙÇÔ
ÇÙÆÓÈÇÚËÝ ÖØ×ÚÎÇÌÕØ¦ÚÎÔ
ËÛÔÏÑÂ¦ÓßÔÇ ØÄËÊØÕÝËÃÔÇÏ
ÇØÞÎÍÄÝ ÚÕß ÚØÇÚËÆÓÇÚÕÝ  ÇÒÒ¦ ÌÇÃÔËÚÇÏ ÄÚÏ ÚÇ ÖÇÚØÏÜÚÏÑ¦
ÓÎÔÆÓÇÚÇÑÇÏÚÇÒÄÍÏÇËÓÉÆÞÜÙÎÝÙÚÕßÝÁÔÙÚÕÒÕßÝÊËÔËÑÌØ¦àÕÔÚÇÏÇÖÄÛËÙÓÏÑÂßÖÕÞØÁÜÙÎ 
 Ö Õ Ê Ã Ê Õ ß Ô  Ó Ë  Í Ô Î Ù Ï Ä Ú Î Ú Ç  Ó Ï Ç
Ç Ö Ø Õ Ù Ê Ä Ñ Î Ú Î  Ö Ò Ë ß Ø ¦  Ú Î Ý  Ï Ê ÏÕ Ù ß Í Ñ Ø Ç Ù Ã Ç Ý  Ú Î Ý    Ë Ö Ã Ù Ñ Ë É Â
ÚÎÝ ÙÚÕÔ ÈØÕ ÚÕ ¦ÙÞÇ ÓË ÚÕ
ÏÔÕÆÑÂÚÇÔÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÂ 
ÇßÙÚÎØÂ®ÇßÚÂÖÒËßØ¦ÙßÓÖÒÎØ×ÔËÚÇÏÇÖÄÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÎÝ

ÍÏÇÚÕÔÖÕÒÏÚÏÙÓÄ ÚÎÊÏÇÔÄÎÙÎ 
ÚÎÔ ÙÄÚÎÚÇÚÜÔÌÆÒÜÔ ÚÇÊ ÑÇ ×ÓÇÚÇÑÇÏÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔ ÖËÊÃÇ
ÙÚÇ ÕÖÕÃÇ ËÃÞË ÇÖÕÊ×ÙËÏ ÁÓÌÇÙÎ ÙÚÕ ßÓÈÕÆÒÏÕ ÚÎÝ ÖÏÑØÇÚËÃÇÝ ËÄÒÇÄÙÇÕØÃàÕßÔÚÕÔÁÕ
ÑËÌ¦ÒÇÏÕÚÎÝàÜÂÝÚÎÝ Ö¦ÔÚÕÚË
ÊÏÇÑØÏÚÏÑÂËÃÔÇÏÎÖÇØÕßÙÃÇÑÇÏ
Î  Ù Ú Â Ø Ï Ð Î  Ú Õ ß  Ù ß Ô Ú Ø Ä Ì Õ ß  Ú Î Ý
ÇÆÒÕß ÕÚÙ×ÔÎ 
©  Ù ß Ô Ê ß Ç Ù Ó Ä Ý  Ú Î Ý  Ö Ç Ø ¦ Ê ÕÙÎÝ ÓË ÚÎ ÔËÜÚËØÏÑÄÚÎÚÇ ËÃÔÇÏ
ÓÏÇÖÒËßØ¦ÚÎÝÇÓÌÏÙÎÓÃÇÝÖÕß
ÞÇØÇÑÚÎØ àË ÚÎÙÎÓË ÕÒÕÍ ÇÚÎÝ
ÖØÕËÊØ ÑÂÝË ÑÄÔÇÝ ØÄËÊØÕÝ
ÞÇÓÕÍËÒ¦Ë ËÆÑÕÒÇ ÇÒ
ÒÒ
Ò¦ÊËÔË ÔÇ 
ËÆÑÕÒÇÖØÕÈÒÁÉÏÓÎ ©ÙÕÏÙßàÎÚÕÆÔ ÓÇàÃ ÚÎÝ ÊÏÇÑØÃÔÕßÔ ÄÚÏ ÚÕ
Ê ËØËßÔÎÚ ÑÄÈÒÁÓÓÇÚÎÝÙÞËÊÄÔ
Ö¦ÔÚÕÚËËÑÖÁÓÖËÏÁÔÇËØ×ÚÎÓÇ 
¬Õ ËØ×ÚÎÓÇ ÇßÚÄ ÊËÔ ÖØÕÊÃÊËÏ
ÓÄÔÕÓ ÇÊ ËØËÆÔÎÙÎÇÒ
ÒÒ
Ò¦ÑÇ Ó Ç
ÊÏÇÑÆÓÇÔÙÎ   ØÄËÊØÕÝ ÓÖÇÃÔËÏÙÞËÊÄÔÖ¦ÔÚÕÚËÑÇÏÙÚÏÝÊÆÕ
ÖÒËßØÁÝËÔÄÝËÖ ÞË ØÂÓÇÚÕÝ Ó ÇÝ
ßÖÄÛËÙÎÝ Â ÓÏÇÝ ÇÔÚÃÛËÙÎÝ ÑÇÏ

Εσωτερική οργάνωση
ÚÕ ÙÑÁÒÕÝ ÚÎÝ ËÙÜÚËØÏÑÂÝ
Õ Ø Í ¦ Ô Ü Ù Î Ý  Õ Ò Õ Ñ Ò Î Ø × Û Î Ñ Ë  Î
ÇÖÕÍØÇÌÂÚÜÔÈÇØÆÚÏÓÜÔÇÔÚÏÑËÏÓÁÔÜÔ ÑÇÏ ÚÜÔ ËÖÃÖÒÜÔ  ËÔ×
ÇÖÕÌÇÙÃÙÚÎÑËÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÓÎÚØ×Õß Ê×ØÜÔ  ÚÕ ÕÖÕÃÕ ÛÇ ÙßÓÖÒÎØÜÛËÃ ÇÖÄ ÚÎ ÛÁÙÖÏÙÎ Ñ×Ê ÑÇ ÖÕ ÕÊ×ØÕË ÔÇ ÖØÕÙÜÖ ÑÄ
ÑÇÏ ÖÕÏÕ ÇÖËßÛÆÔËÚÇÏ ÙÚÕÔ ÛËÙÓÄ ÖÕß ÄÚÇÔ ÕÒÕÑÒÎØÜÛËÃ ÛÇ
ÇÖÕÚËÒÁÙËÏÖØÄÚßÖÕÑÇÏÍÏÇÚÎÔ
ÑßÈÁØÔÎÙÎ ©ÏÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÍÏÇÚÕ
ÖØÕÙÜÖÏÑÄ ÖØÕÑÇÒÕÆÔ ÙßàÎÚÂÙËÏÝ ÙË Ñ¦ÛË ÇÒÒÇÍÂ ÌØÕßØ¦Ý 
¡ËØ ÊÇÚÕß¬ÆÖÕßÁÑÇÔËÒÄÍÕÍ Ç
ËÑÑÇÛÇØ ÙË Ý® ÇÒ
ÒÒ
Ò¦Õ ÙßÔËØÍ¦ÚËÝÚÎÝØÕÁÊØÕßÇÖÇÔÚÕÆÔÄÚÏ
Â Ò Û Ç Ô  Ù Ú Õ   Ø Õ Ë Ê Ø Ï Ñ Ä  ¡ Á Í Ç Ø Õ
 ÓËÚÇÑÒÎÚÕÃ ßÖ¦ÒÒÎÒÕÏ  ËÔ×
ËÖÁÙÚØËÉÇÔ ÙÚÏÝ ÕØÍÇÔÏÑÁÝ ÛÁÙËÏÝÚÕßÝ 

ÊËÔ ËÃÔÇÏ Ö¦ÔÚÕÚË ÖØÕÈÒÁÉÏÓÕ
ÖÕÏÇ ÖÒËßØ¦ ÛÇ ÇÖÕÌÇÙÃÙËÏ ÄÚÏ
ËÃÔÇÏÊÏÑÇÏÄÚËØÎ ÃÊÏÇÖÇØÇÊÁÞËÚÇÏ ÙÚÏÝ ÏÊÏÜÚÏÑÁÝ ÙßàÎÚÂÙËÏÝ
ÚÎÝÄÚÏÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÛËÜØËÃÚÇÏ
ÊËÊÕÓÁÔÎ ÑÇÏÇßÚÄ¦Ò
ÒÒ
ÒÜÙÚËÞÇØÇÑÚÂØÏÙË ÚÎ ÊÏÇÊØÕÓÂ ÚÎÝ ÙÚÕ
ßÓÈÕÆÒÏÕÚÎÝÖÏÑØÇÚËÃÇÝ ËÔ
ÍÔÜØ àÕßÓËÖÄÙÕÑÇÒ¦Ê ÁÑØ ÔÇÔ
ÇßÚÂÚÎÔ Ê ÄÚÎÚÇÕ ßØ ¦ÑÕÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝ ÕÒÁÐÎÝ¬ÙÃÖØÇÝÑÇÏ
Î¢×ÌÎËÔÔÎÓÇÚ¦ ¬ÕÙÃÍÕßØÕ
ËÃÔÇÏÄÚÏÎËÑÒÕÍÂÚÎÝÙÚÎÔØÕËÊØÃÇËÃÔÇÏÃÙÜÝÚÕÓÄÔÕàÂÚÎÓÇ
ÙÚÕ ÕÖÕÃÕ ÁÞÕßÔ ÙßÓÌÜÔÂÙËÏ 
ÕÒÒÕ ËÑÚ ÓÕÆÔÄÚ ÎØÄËÊØÕÝ 
ÇÔ ÞØËÏÇÙÚËÃ  ÛÇ ÁÞËÏ ÚÎÔ ÖËÏÛ×
ÖÕßÇÖÇ ÚË ÚÇ Í ÇÔÇËÖ È¦
¦Ò
ÒË ÙË
ÖËØÃÖÚÜÙÎ ÁÑÚÇÑÚÎÝ ÙÆÙÑËÉÎÝ
ÖÕÒÏÚÏÑ×Ô ÇØÞÎÍ×Ô  ÇÔ ÄÞÏ ÚÎÔ
¦ÓËÙÎËÔÄÚÎÚÇÚÜÔÖÕÒ Ú Ñ×ÔÊßÔ¦ÓËÜÔ  ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ ÁÔÇ ÑÕÏÔÄ
ÇÔÇÑÕ ÔÜÛÁÔ ØÕÝÚÕÖÇØÄÔ ÓË
ÒßÓÁÔÇ ÚÇ ÞÁØÏÇ ÓËÚ¦ ÚÎÔ ¦ØÙÎ
ÚÜÔÓÁÚØÜÔ ÖØÕËÚÕÏÓ¦àËÚÇÏÍÏÇ
ÚÏÝËÖÄÓËÔËÝÖØÜÚÕÈÕßÒÃËÝÚÎÝ 
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«Το ερώτημα ÊËÔËÃÔÇÏË¦ÔÇÒ
ÒÒ
Ò¦ÖÄÚË®ÚÕÔÃàÕßÔÕÏËÏÊÏÑÕÃÍÏÇÚØÕÃÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎÔÁÒËßÙÎËÔÄÝÊËÆÚËØÕß
ÑÆÓÇÚÕÝ*6=0+ ÙÚÎÞ×ØÇÓÇÝ
ÖØÕËÏÊÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÄÚÏÇÑÄÓÇÑÇÏÚ×ØÇ
ÇØÑÕÆÔÒÃÍÕÏßÖËØÓËÚÇÊÄÚËÝÍÏÇÔÇ
ÇÔÇÚØÇÖËÃÎËÏÑÄÔÇ¬ÕÙËÔ¦ØÏÕÖÕß
ÖØÕÑØÃÔÕßÔËÃÔÇÏÔÇàÂÙÕßÓËÁÔÇ
ÊËÆÚËØÕËÖÏÊÎÓÏÑÄÑÆÓÇÚÕÌÛÏÔÄÖÜØÕÓËÊËÊÕÓÁÔÕÄÚÏÕÏÄÝÖÇØÇÓÁÔËÏ
ÙÚÎÔÑÕÏÔÄÚÎÚÇÑÇÏÎÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇ
ÚÜÔÖÕÒÏÚ×ÔÊËÔÁÞËÏÇÔÇÖÚÆÐËÏÇÔÕÙÃÇÑÇÏÊËÔÇÖÕÑÒËÃÕßÔÚÕÔÑÃÔÊßÔÕ
ËÏÙÇÍÄÓËÔÜÔÑØÕßÙÓ¦ÚÜÔÚÕÑÇ
ÇÒ
ÒÕÑÇÃØÏÓÁÙÜÚÎÝÁÒËßÙÎÝÚÕßØÏÙÚ×Ô
Ë Ñ¦ÛË ÖËØÃÖÚÜÙÎ ÚÕÔÃàÕßÔ ÚÎÔ

O A BA A

Τη
ης ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟ
ΟΥΛΟΥΤΖΑ
Υ

Η τήρηση ³ÐÓ³¨Èo{É{ÊØ~Ñ{ÑÈ³¨³ÑËÑØ³~ÑÜ~Ñ ¨ ÚÑÑ ÂÉ 
iÐÑ³{~Ì¨ÌÜ³ÓÜÉoT³È~¨ÍÖ

1

Μπορούμε να πούμε ότι το πρώτο κύμα
της επιδημίας τελείωσε για τη χώρα μας
Να περιμένουμε ένα δεύτερο κύμα
Τι μας δείχνει η εμπειρία από προηγούμενες
πανδημίες και τι παρατηρείται σε άλλες χώρες

2

Πότε αναμένεται εφόσον έρθει
το δεύτερο επιδημικό κύμα
Υπάρχει πιθανότητα να το δούμε
και εντός του καλοκαιριού από εισαγόμενα
κρούσματα

ÇÔ¦ÍÑÎÔÇÙßÔËÞÃÙÕßÔÕÏÖÕÒÃÚËÝÔÇ
ÚÎØÕÆÔÚÇÓÁÚØÇÖØÕÙÚÇÙÃÇÝÔÇÓÎÔ
ÑÇÓÌÛÕÆÔÇÖÄÚÎÙÜØËßÓÁÔÎÑÄÖÜÙÎÚÜÔÓÁÚØÜÔÚÎÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÝ
ÖËØÏÄÊÕßÑÇÏÔÇÓÎÔÐËÍËÒÇÙÚÕÆÔ
ÇÖÄÚÎÔÑÇÒÂÖÕØËÃÇÚÎÝÞ×ØÇÝÓÇÝ
©ÖÜÝÚÕÔÃàÕßÔÄÚÇÔÎÖØÄÒÎÉÎ
Ë ÔÇ ËÖ ÚßÞÂÝ ÎÇÖË ÒÂÌÇÔÚ¦àË 
ÓÇÑØÏÔÂ ÚÕÖØÄÈÒÎÓÇÐËÛÜØÏ¦àËÏ
ÑÇÏÕÏÖØÕÌßÒ¦ÐËÏÝÞÇÒÇØ×ÔÕßÔ® 
¬ØËÏÝÑÇÛÎÍÎÚÁÝÚÎÝÇÚØÏÑÂÝÑÇÏ
ÓÁÒÎÚÎÝÖÏÚØÕÖÂÝÓÖËÏØÕÍ
ÍÔ
ÔÜÓÄÔÜÔ ÚÕß ßÖÕßØÍËÃÕß ±ÍËÃÇÝ  ÕÏ
Ñ Ñ ÇÍ×ÔÇ¦Í Õß § ÑÄÒÇÕÝÆÉÇÝÑÇ ËÕÑÒÂÝÇÕÆÚÎÝÇÖÇÔÚÕÆÔ
ÙÚÎÔ ®ÙËÚØË ÝËØÜÚÂÙË ÝÍ ÇÚÕ
ÑÕÔÚ ÔÄÓÁÒ
ÒÒ
ÒÕÔÓÇÝÙËÙÞÁÙÎÓËÚÕÔ
ÑÕØÜÔÕ ÄÑÇ ÙßÍÑËÑØ ÓÁÔÇ 

3

Τι πιστεύετε ότι πρέπει
να προσέχουμε
και πώς πρέπει
να προετοιμαστούμε
για το ενδεχόμενο αυτό

Θεοκ
Θεοκλής
λής ΖΖαούτης*
αούτης*

Το καλ
λό και το κακό σενάριο του φθινοπώρου

1

Τα επ δημ ολογ κά  Ê Ë Ê Õ Ó Á Ô Ç
Ù Ú Î Ô   Ò Ò ¦ Ê Ç  ß Ö Õ Ù Ú Î Ø Ã à Õ ß Ô
ÄÚÏ ÚÕ ÖØ×ÚÕ ÑÆÓÇ ÚÎÝ ÖÇÔÊÎÓÃÇÝ ËÃÔÇÏ ßÖÄ ÁÒËÍÞÕ  ÖÏÛÇÔÄÚÇÚÇ
ÚËÒËÃÜÙË  ¥ÙÚÄÙÕ  ÖÕÒÒÕÃ ËÖÏÊÎÓÏÕÒÄÍÕÏ  ËÑÚÏÓÕÆÔ ÄÚÏ ÛÇ ßÖ¦ØÐËÏ ÑÇÏ ÊËÆÚËØÕ ÑÆÓÇ  ÇÛ×Ý ÊËÔ
ßÖÂØÞË ÂÊÎ ÌßÙÏÑÂ ÇÔÕÙÃÇ ÙÚÕÔ
ÏÄ ÙÚÕÔ ÖÒÎÛßÙÓÄ  ÞØËÏ¦àËÚÇÏ ÔÇ
ÇÔÇÖÚÆÐËÏÇÔÕÙÃÇÁÜÝÑÇÏÚÕ 
ÚÕßÖÒÎÛßÙÓÕÆÍ ÇÔÇÙÚÇÓÇÚÂÙË 
Î ËÐ¦ÖÒÜÙÎ ÚÎÝ *6=0+  ßÚÄ
ÙÎÓÇÃÔËÏ ÄÚÏ Î ÖÇÔÊÎÓÃÇ ÓÖÕØËÃ
ÔÇÊÏÇØÑÁÙËÏÁÜÝÓÂÔËÝÑÇÏ
ÆÙÚËØÇ  Î ÔÄÙÕÝ ÔÇ ÍÃÔËÏ ËÔÊÎÓÏÑÂ ¬ÕÑÇÑÄ®ÙËÔ¦Ø Õ ÖÕßÇÌÕØ¦
ÁÔÇÖÏÕÌÕÔÏÑÄËÖÏÊÎÓÏÑÄÑÆÓÇ®
ÚÕ ÌÛÏÔÄÖÜØÕ ÑÇÏ ÚÕÔ ÞËÏÓ×ÔÇ 
ÈÇÙÃàËÚÇÏÙÚÎÔËÓÖËÏØÃÇÇÖÄÚÎÔ
ÙÖÇÔ ÑÂÍØ ÖÎ ÖØ ÔÇÖÄÁÔÇÔÇ ×ÔÇ ÇØÄÚ ÇØÞ Ñ¦ÐËÑ ÔÎÙËÓËÁÔÇ
ÓÏÑØÄ ÑÆÓÇ ÙÚÏÝ ÇØÞÁÝ ÚÕß   
Ç Ñ Õ Ò Õ Æ Û Î Ù Ë  Ó Ï Ç  Ñ Õ Ø Æ Ì Ü Ù Î  Ú Î Ô
¦ÔÕÏÐÎÚÕßÃÊÏÕßÁÚÕßÝÑÇÏÆÙÚËØÇ

ÁÔÇÚØÃÚÕÓËÍ¦ÒÕÑÆÓÇ ÙÚÏÝÇØÞÁÝ
ÚÕß  ±Ö¦ØÞÕßÔÑÏ¦
¦Ò
ÒÒÇÙËÔ¦ØÏÇ ÄÖÜÝ ÚÕ ÔÇ ÊÕÆÓË ÓÃÇ ÙËÏØ¦
ÇÖÄÓÏÑØÄÚËØÇÑÆÓÇÚÇËÔÚÄÝÚÕß
ÂÇÑÄÓÎÑÇÏÚÕÙËÔ¦ØÏÕÚÎÝ
ÇØÍÂÝÇÒ
ÒÒ
Ò¦ÙÚÇÛËØÂÝÏÙÕÖÁÊÜÙÎÝ
ÚÎÝ ÓËÚ¦ÊÕÙÎÝ ÚÕß ÏÕÆ  Ñ¦ÚÏ ÖÕß
ÊËÔ ÁÞÕßÓË ÐÇÔÇÊËÃ ÙË ÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝÖÇÔÊÎÓÃËÝ 

ΕρευνεςÁÞÕßÔÊË ÐË ÄÚ Õ ßÉÎÒÁÝÛËØÓÕÑØÇÙ ËÝÓË ×ÔÕßÔÚÎ
ÓËÚ¦ÊÕÙÎÚÕßÏÕÆ ÇÒ
ÒÒ
Ò¦ÄÞÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕ ÇÖÄ   ÒÖÃàÕßÓË ÖÜÝ
ÓËÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÎÁÜÝÁÔÇÈÇÛÓÄ
ËÐ¦ÖÒÜÙÎÚÎÝÔÄÙÕßÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏ ÛÇÖ¦ØÕßÓËÓÃÇÇÔ¦ÙÇÇÖÄÚÎÔ
ÖÇÔÊÎÓ Ç Ç
ÇÒ
ÒÒ¦ÕÌË ÒÕßÓËÔÇË ÓÇÙÚËÁÚÕ ÓÕ Í ÇÁÔÇÌÛ ÔÄÖÜØÕÖÕß
ÛÇÓÕÏ¦àËÏÖÕÒÆÓËÚÎÔ¦ÔÕÏÐÎÖÕß
ÓÄÒÏÝ ÖËØ¦ÙÇÓË  ÆÓÌÜÔÇ ÓË ÚÕ
ÙÆÔÎÛËÝÓÕÔÚÁÒÕÚÜÔÑÕØÜÔÕá×Ô 
ÚÕ ÖÏÛÇÔÄÚËØÕ ËÃÔÇÏ Î ÓËÚ¦ÊÕÙÎ
ÔÇ ÑÒÏÓÇÑÜÛËÃ ÁÜÝ ÚÕÔ §ÕÁÓÈØÏÕ

2
2

ÑÇÏÚÇÑØÕÆÙÓÇÚÇÚÕÔËÑÁÓÈØÏÕ 
¢ßÙ Ñ¦ ÑÇ ÖÇØÄÚ ÇßÚÂÚÎÙÚ ÍÓÂ
Õ ÏÄÝ ÊËÔ ÑßÑÒÕÌÕØËÃ® ÏÊÏÇÃÚËØÇ
ÙÚÎÔÒ
ÒÒ
Ò¦ÊÇ ÊËÔÖØÁÖËÏÔÇÇÖÕÑ Ò Ë Ã Ù Õ ß Ó Ë  Ú Õ Ô  Ñ Ã Ô Ê ß Ô Õ  Ë Ï Ù Ä Ê Õ ß
ÑØÕßÙÓ¦ÚÜÔ ÇÖÄ ÚÕ ËÐÜÚËØÏÑÄ 
ÑÇÛ×Ý ËÖÇÔÇÒËÏÚÕßØÍËÃ Õ ÚÕßØÏÙÓÄÝÙÚÎÞ×ØÇÓÇÝ

Κατ  αρχάς ÖØÁÖËÏ ÔÇ ÙßÔËÞÃÙÕßÓËÔÇËÌÇØÓÄàÕßÓËÑÇÏÔÇ
ÈËÒÚÏ×ÔÕßÓËÄÒËÝÚÏÝÚËÞÔÏÑÁÝÖÕß
Ó¦ÛÇÓËÑÇÚ¦ÚÎÊ ¦ØÑË ÇÚÕßÖØ×ÚÕßÑÆÓÇÚÕÝ ÙÞÕÒÇÙÚÏÑÂßÍÏËÏÔÂ
ÚÜÔÞËØÏ×Ô ÓÁÔÕßÓËÙÚÕÙÖÃÚÏÇÔ
ÁÞÕßÓËÙßÓÖÚ×ÓÇÚÇÑÇÏÑØÇÚ¦ÓË
ÚÇÖÇÏÊÏ¦ÓÇÝÙÚÕÙÖÃÚÏÄÚÇÔËÃÔÇÏ
¦ØØÜÙÚÇ ÈÂÞÕßÓËÑÇ ÌÚËØÔ àÄÓÇÙÚËÙÚÕÔÇÍÑ×ÔÇÓÇÝ ÇÖÕÌËÆÍÕßÓËÔÇÇÍÍ àÕßÓËÚÎÓÆÚÎ ÚÕÙÚÄÓÇ
ÑÇÏÚÇÓ¦ÚÏÇÓÇÝ ÏÙÚËÆÜÄÚÏÇßÚÁÝ ÕÏ ÈÇÙÏÑÁÝ ÇØÞÁÝ ÓÖÕØÕÆÔ ÔÇ
Ñ¦ÔÕßÔÓËÍ¦
¦Ò
ÒÎÊ ÇÌÕØ¦ÙÚÕÔÖËØ ÕØÏÙÓÄÓËÒ
ÒÒ
ÒÕÔÚÏÑ×ÔÑßÓ¦ÚÜÔÚÎÝ

3

ÖÇÔÊÎÓÃÇÝ ØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÖËÚÆÞÕßÓËÑÇ Ö¦Ò ÚÕÔÁÒËÍÞÕÚÎÝËÐ¦ÖÒÜÙÎÝÚÕßÏÕÆÃÙÜÝÞØËÏÇÙÚËÃÔÇ
ËÖÏÙÚØÁÉÕßÓËÙËÓÁÚØÇÚÇÕÖÕÃÇ
ÇÖÁÊÜÙÇÔ ÚÎÔ ¦ÔÕÏÐÎ   ÙßÙÙÜØËßÓÁÔÎÑÄÖÜÙÎÇÖÄÚÇÓÁÚØÇÚÎÝ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÝ ÖËØÏÄÊÕß ÓÖÕØËÃ
ÔÇÓÇÝÊßÙÑÕÒÁÉËÏ ÄÓÜÝÛÇËÃÔÇÏ
ÇÖÇØÇÃÚÎÚÇÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÖØÕÙÚÇÚËÆÙÕßÓË ÚÕ ÙÆÙÚÎÓÇ ßÍËÃÇÝ
ÑÇ ÔÇÑØÇÚÂÙÕßÓËÚÕÔÇØ ÛÓÄÚÜÔ
ÑØÕßÙÓ¦ÚÜÔßÖÄÁÒËÍÞÕ×ÙÚËÔÇ
ÙÜÛÕÆÔÄÙÕÚÕÊßÔÇÚÄÔÖËØÏÙÙÄÚËØËÝàÜÁÝ Ð¦
¦Ò
ÒÒÕß ÇßÚÂÚÎÌÕØ¦ 
ÚÇÓÁÚØÇÃÙÜÝËÃÔÇÏÖÏÕÙÚÕÞËßÓÁÔÇÖ Þ ÄÞÏÍËÔÏÑËßÓÁÔÕ VJRKV^U 
ÑÇÏÓËËßØËÃÇÞØÂÙÎÇÚÕÓÏÑ×ÔÓÁÚØÜÔÖØÕÙÚÇÙ ÇÝÑÇ ÓÇà Ñ×ÔÚËÙÚ
ÙÚÕÔÖÒÎÛßÙÓÄ

* Ο κ Θεοκλής Ζαούτης ε να
καθη
α γητής Πα δ ατρ κής κα
Επ δημ ολογ ας στην ατρ κή Σχολή του
Πανεπ στημ ου της Πενσ λβάν α ΗΠΑ

Παγώ
να Δ. Λάγιου*
Παγώνα

Καθοριστική η διαχείριση του τουρισμού

1

ΜπορούμεÔÇÖÕÆÓËÖÜÝÇßÚÂÚÎ
ÙÚ ÍÓÂÈÒÁÖÕßÓËÚÎÔÕßØ¦®ÚÕß
ÖØ×ÚÕßËÖÏÊÎÓÏÑÕÆÑÆÓÇÚÕÝÙÚÎ
Þ×ØÇÓÇÝ ÊÇÔÏÑ¦ÊÆÕËÈÊÕÓ¦ÊËÝ
ÓËÓÎÊËÔÏÑÄÇØÏÛÓÄÑØÕßÙÓ¦ÚÜÔ
ÛÇÁÊ ÔÇÔÓËÍÇ
ÇÒ
ÒÆÚËØÕÈÇÛÓÄÇÙÌ¦ÒË ÇÝ ËÑ¦ÛËÖËØ ÖÚÜÙÎ ÄÓÜÝ ÇØÑÕÆÔÒ ÍÕ ßÖËØÓËÚÇÊÄÚËÝÓËÊßÔÇÚÄ
ÚÎÚÇËÖÇÌ×ÔÓËËÖ ÔÕÙÇ¦ÚÕÓÇÍ Ç
ÔÇÇ
ÇÒ
ÒÒ
Ò
Ò¦ÐË ÎË ÑÄÔÇ ÇÑÄÓÎÑÇ Ú×ØÇ 
Ö ÖÒÁÕÔ ËØÞÄÓÇÙÚËÇÔÚ ÓÁÚÜÖÕ ÓË
ÚÕÊ ÇÞØÕÔ ÑÄÖØÄÈÒÎÓÇÚÎÝÖØÕÒÎÖÚÏÑÂÝÏÇÚØÏÑÂÝ ÄÚÇÔÎÖØÄÒÎÉÎ
ËÃÔÇÏËÖÏÚßÞÂÝ ÎÇÖËÏÒÂÌÇÔÚ¦àËÏ
ÓÇÑØÏÔÂ ÚÕÖØÄÈÒÎÓÇÐËÛÜØÏ¦àËÏ
ÙÚÎÙßÔË ÊÎÙÎÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÑÇ 
ÕÏÖØÕÌßÒ¦ÐËÏÝÚÕßÝÞÇÒÇØ×ÔÕßÔ 
©ÖÄÚË ÊËÔÛÇÈ ÇàÄÓÕßÔÇÑÄÓÎÔÇ
ÖÜÄÚÏÁÞÕßÓËÕØÏÙÚÏÑ¦ÚËÒËÏ×ÙËÏ

ÓËÚÕÖØ×ÚÕËÖ ÊÎÓ ÑÄÑÆÓÇ ÇÔÑÇ 
ÇÔÇÓÌ ÙÈÂÚÎÚÇÕÌË ÒÕßÓËÔÇÖ ÙÚ×
ÙÕßÓËÙÚÕÔËÒ
ÒÒ
ÒÎÔ ÑÄÒÇÄÚÎÔËÖ ÚßÞÂÓÁÞØ ÙÂÓËØÇÇÔÚ ÓËÚ×Ö ÙÎËÔÄÝ
ÓË àÕÔÕÝÛÁÓÇÚÕÝÊÎÓÄÙ ÇÝßÍË ÇÝ 
©ÙÕÔÇÌÕØ¦ÁÔÇÊËÆÚËØÕÑÆÓÇÚÎÝ
ËÖ ÊÎÓ ÇÝ ÔÇ Ë ÔÇ Ö ÛÇÔÄ 

Το πότε ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏ ÚÕ ÊËÆÚËØÕÑÆÓÇ ËÃÔÇÏÎËØ×ÚÎÙÎÚÕß
ËÔÄÝËÑÇÚÕÓÓßØÃÕß ÔÑÇÏÊËÔËÃÓÇÙÚËÈÁÈÇ Õ ÄÚ ÕÙßÍÑËÑØ ÓÁÔÕÝ
ÏÄÝ ËÐÇÙÛËÔËÃ ÓË ÚÎÔ ¦ÔÕÊÕ ÚÎÝ
Û Ë Ø Ó Õ Ñ Ø Ç Ù Ã Ç Ý  Ú Õ  Ù Ë Ô ¦ Ø Ï Õ  Ë Ô Ä Ý
ÊËÆÚËØÕß ÑÆÓÇÚÕÝ ÚÕ ÌÛÏÔÄÖÜØÕ
ÖØÕÑØ ÔËÚÇ ÇÖÄÖÕÒ
ÒÒ
ÒÕÆÝÙÚÎÔËÖ ÙÚÎÓÕÔÏÑÂÑÕÏÔÄÚÎÚÇÑÇÏÎÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇÔÇÈØËÛÕÆÓËÇÔÚÏÓÁÚÜÖÕÏ
ÙßÍÞØÄÔÜÝÓËËÖ ÊÎÓ ÇÍØ ÖÎÝÑÇ 

2
2

*6=0+ ËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÖÕßÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÙÕÈÇØ¦ßÖÄÉÎÙÚÕÔÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÓÄ ÚÜÔ ßÖÎØËÙÏ×Ô ßÍËÃÇÝ 
ÇÏ ÈÁÈÇÏÇ  ÖØÏÔ ÌÚ¦ÙÕßÓË ÙÚÕ
ÌÛ ÔÄÖÜØÕ ÍÔÜØ àÕßÓËÖÜÝÕÚÕßØÏÙÓÄÝ ÓËÄÒÇÚÇÑÇÒ¦ÖÕßÙßÔËÖ¦ÍËÚÇÏ ËÃÔÇÏÖÕÒÆÖÏÛÇÔÄÔÇÌÁØËÏÑÇÏËÏÙÇÍÄÓËÔÇÑØÕÆÙÓÇÚÇ ¬Õ
àÎÚÕÆÓËÔÕËÃÔÇÏÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÜÔ
ÑØÕßÙÓ¦ÚÜÔ ÇßÚ×Ô ÔÇ ËÒÇÞÏÙÚÕÖÕÏÂÙËÏÚÏÝÖÏÛÇÔÄÚÎÚËÝÔÇÇÖÕÚËÒÁÙÕßÔÖßØÂÔËÝÇÔÇàÜÖÆØÜÙÎÝ

Σε επ πεδο ÇØÓÕÊÃÜÔ  ÕÏ ÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝËÃÔÇÏÖÕÒßÊÏ¦ÙÚÇÚËÝ
ÑÇÏ ÇÌÕØÕÆÔ ÚÎÔ ÕØÍ¦ÔÜÙÎ ÚÜÔ
ÚÕÖÏÑ×ÔÊÕÓ×ÔßÍËÃÇÝÑÇÏÚÜÔÊßÔÇÚÕÚÂÚÜÔÊÏÇÑÕÓÏÊÂÝ ÙËÖØÜÚÄÑÕÒ
ÒÒ
ÒÇËÒÇÞÏÙÚÕÖÕÃÎÙÎÝÑÏÔÊÆÔÕß

3
3

ÍÏÇÄÒËÝÚÏÝßÖÎØËÙÃËÝÖÕßÙßÔÊÁÕÔÚÇÏÓËÚÕÔÚÕßØÏÙÓÄ Ç
ÇÒ
ÒÒ
Ò
Ò¦ÑÇÏÙË
ËÖ ÒËÑÚ ÑÄËØÍÇÙÚÎØ ÇÑÄÁÒËÍÞÕÑÇ 
ÙËÑÇÚÇÍØÇÌÂÊËÊÕÓÁÔÜÔÚÜÔËÖÏÙÑËÖÚ×Ô×ÙÚËÖÏÛÇÔ¦ÑØÕÆÙÓÇÚÇ
ÔÇÇÖÕÓÕÔ×ÔÕÔÚÇÏ¦ÓËÙÇ ËËÖÃÖËÊÕÖÒÎÛßÙÓÕÆ ÍÏÇ¦Ò
ÒÒ
ÒÎÓÃÇÌÕØ¦ÛÇßÖËÔÛßÓÃÙÜÚÇÈÇÙÏÑ¦ ÓÎ
ÙßÍÞØÜÚ àËÙÚË ÚÎØË ÚËÇÖÕÙÚ¦ÙË Ý 
ÖÒÁÔËÚËÙßÞÔ¦ÚÇÞÁØÏÇÙÇÝ¶ÚÄÙÕÇÖÒ¦ Ç
ÇÒ
ÒÒ¦ÑÇ ÚÄÙÕÙÎÓÇÔÚ Ñ¦ 

* Η κ Παγώνα Δ Λάγ ου ε να καθηγήτρ α
Υγ ε νής - Επ δημ ολογ ας κα δ ευθύντρ α
Εργαστηρ ου Υγ ε νής Επ δημ ολογ ας κα
ατρ κής Στατ στ
στ κής στ
στην ατρ κή Σχολή
του ΕΚΠA πρόσεδρη κα
αθηγήτρ α Επ δημ ολογ ας του Πανεπ σσττημ ου Harvardd
των ΗΠΑ

Νικόλαος ΣΣύψας*
ύψας*
Νικόλαος

Θα είμαστε καλ
λύτερα προετοιμασμένοι

1
1

Παρά ÚÎ ÙÚÇÊÏÇÑÂ ¦ØÙÎ ÚÜÔ
ÖËØÏÕØÏÙÚÏÑ×ÔÓÁÚØÜÔÑÇÏÚÎÔ
ËÖÏÙÚØÕÌÂ ÚÎÝ ÑÇÔÕÔÏÑÄÚÎÚÇÝ  Õ
ÇÍÑÄÙÓÏÕÝ ©ØÍÇÔÏÙÓÄÝ ±ÍËÃÇÝ
ÖØÕË ÊÕÖÕ ÎÙËÍ ÇÁÔÇÖ ÛÇÔÄÊËÆÚËØÕÑÆÓÇÚÎÝËÖÏÊÎÓÃÇÝÚÕÌÛÏÔÄÖÜØÕ ÂÑÇ ÔÜØ ÚËØÇÚÕÑÇ
ÇÒ
ÒÕÑÇ Ø 
ÊÎ ÎËÓÖËÏØÃÇÇÖÄÖÇÒÇÏÄÚËØËÝ
ÖÇÔÊÎÓÃËÝÊËÃÞÔËÏÄÚÏÁÔÇÊËÆÚËØÕ
ÑÆÓÇËÃÔÇÏÚÕÙßÔÎÛÁÙÚËØÕÙËÔ¦ØÏÕ ÏÊÏÇÃÚËØÇÊËÇÔÒ¦ÈÕßÓËßÖÄÉÎ ÓÇÝ ÄÚÏ ÚÕ ÊËÆÚËØÕ ÑÆÓÇ ÚÎÝ
ÏÙÖÇÔÏÑÂÝ ÍØÃÖÎÝ ÙÚÏÝ ÇØÞÁÝ ÚÕß
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕß ÇÏ×ÔÇ ÖØÕÐÁÔÎÙË
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝ ÛÇÔ¦ÚÕßÝ ÇÖÄ ÚÕ
ÖØ×ÚÕ  ©Ï ÇÏÚÃËÝ ËÔÄÝ ÊËÆÚËØÕß
ÑÆÓÇÚÕÝËÃÔÇÏÄÚÏÕÏÄÝÖÇØÇÓÁÔËÏ
Ù Ú Î Ô  Ñ Õ Ï Ô Ä Ú Î Ú Ç  Î  Ö Ò Ë Ï Õ Ô Ä Ú Î Ú Ç
ÚÜÔ ÇÔÛØ×ÖÜÔ ÊËÔ ÁÞËÏ ÇÔÇÖÚÆÐËÏÇÔÕÙÃÇ ÎÇÔÕÙÃÇÄÚÇÔßÖ¦ØÞËÏ
ÊËÔÊÏÇØÑËÃÍÏÇÖ¦ÔÚÇÑÇÏËÔÊËÞÕ-

ÓÁÔÜÝ Õ ÏÄÝ ÇÒ
ÒÒ
Ò¦àËÏ ÓÁÙÜ ÓËÚÇÒÒ¦ÐËÜÔ ÑÇÏ ÍÃÔËÚÇÏ ÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÓËÚÇÊÕÚÏÑÄÝ ÖÕÓÁÔÜÝ ÖÇØ¦ÚÎÔ
ÇÈËÈÇ ÄÚÎÚÇ ÚÕËØ×ÚÎÓÇÊËÔË ÔÇ 
ÇÔÛÇÁÞÕßÓËÊËÆÚËØÕÑÆÓÇ ÇÒ
ÒÒ
Ò¦
ÖÄÚË ÊÎÚÕÔÎÙÃ²ÕÑ¦ÏÔÚÕÙÚÎÔ
ÇÖÜÔÃÇ ÇÔÇÍÑ¦ÙÚÎÑË ÔÇ ËÖÇÔÇÌÁØËÏ ÚÎÔ ÇÖÇÍÄØËßÙÎ ÑßÑÒÕÌÕØÃÇÝÒÄÍÜÊËÆÚËØÕßÑÆÓÇÚÕÝ ËÔ×
ËÖÇÔ¦ÑÇÓÉÎÚÎÝËÖÏÊÎÓÃÇÝÖÇØÇÚÎØÂÛÎÑËÙËÞ×ØËÝÄÖÜÝÎÏÍÑÇÖÕÆØÎÑÇÏÕÃÈÇÔÕÝ 

ΤοπότεÛÇÁØÛËÏÁÔÇÊËÆÚËØÕ
ÑÆÓÇ ËÐÇØÚ¦ÚÇÏ ÇÖÄ ÚÕ Ö×Ý
ÙßÓÖËØÏÌÁØÕÔÚÇÏÕÏÖÕÒÃÚËÝÓÏÇÝ
Þ×ØÇÝ ÇÔÚÎØÕÆÔÚÇÏÚÇÓÁÚØÇ ÇÔ
ËÒÁÍÞÕÔÚÇÏÕÏÑÒËÏÙÚÁÝÊÕÓÁÝÑÇÏ
ÕÏËÙÚÃËÝßÖËØÓËÚ¦ÊÕÙÎÝÑÇÏË¦ÔÕ
ÚÕßØ ÙÓÄÝÍ ÔËÚÇ ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕßÝ
ßÍËÏÕÔÕÓÏÑÕÆÝÑÇÔÄÔËÝ ¬ÇËÏÙÇÍÄ-

2
2

ÓËÔÇÑØÕÆÙÓÇÚÇÇÖÕÚËÒÕÆÔÖÎÍÂ
ÇÔÎÙßÞÃÇÝÍÏÇÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÄÖÜÝ
ÁÊËÏÐËÎËÓÖËÏØÃÇÇÖÄÞ×ØËÝÄÖÜÝ
Î ÔÇ  Ò ÓÇÚÕÒÕÍ ÑÕ ÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝ
ÖÇÃàÕßÔ ËÖÃÙÎÝ ÙÎÓÇÔÚÏÑÄ ØÄÒÕ 
ÍÏÇÚÃÕÏßÉÎÒÁÝÛËØÓÕÑØÇÙÃËÝÊËÔ
ËßÔÕÕÆÔÚÎÓËÚ¦ÊÕÙÎ ËÔ×ÇÔÚÃÛËÚÇÚÕÉßÞØÄÑÒÃÓÇËßÔÕËÃÚÕÔÙßÍÞØÜÚÏÙÓÄÙËÑÒËÏÙÚÕÆÝÞ×ØÕßÝ ÚÕ
ÑÒËÃÙÏÓÕÚÜÔÖÇØÇÛÆØÜÔÑÇÏËÖÕÓÁÔÜÝ ÚÎ ÓËÚ¦ÊÕÙÎ  ¦ÔÚÜÝ  ÚÕ
ÖÏÛÇÔÄÚËØÕËÃÔÇÏÔÇÊÕÆÓËÚÕÊËÆÚËØÕÑÆÓÇÚÕËÖÄÓËÔÕÌÛÏÔÄÖÜØÕ 

ΤοδεύτεροκύμαÊËÔÖØÕÈÒÁÖËÚÇ ÔÇË ÔÇ ÓËÍÇÒÆÚËØÕÇÖÄÚÕ
ÖØ×ÚÕ ÍÏÇÚÃÊËÔÛÇÇÏÌÔÏÊÏÇÙÚÕÆÓË  ÛÇ ÚÕ ÇÔÇÍÔÜØÃÙÕßÓË ÁÍÑÇÏØÇ  ÛÇ ßÖ¦ØÞËÏ ÙÆÙÚÎÓÇ ÁÍÑÇÏ ØÎÝ ÇÔÃÞÔËßÙÎÝ ÑÇÏ ÇÖÕÓÄÔÜÙÎÝ
ÚÜÔÑØÕßÙÓ¦ÚÜÔÑÇÏÏÞÔÎÒ¦ÚÎÙÎÝ

3
3

ÚÜÔËÖÇÌ×Ô ÛÇßÖ¦ØÞËÏÊÏÇÛÁÙÏÓÕ Ì¦ØÓÇÑÕ  ÚÕ ÙÆÙÚÎÓÇ ßÍËÃÇÝ
ÛÇ ËÃÔÇÏ ÖËØÏÙÙÄÚËØÕ ÁÚÕÏÓÕ ÑÇÏ
ÕÏÖÕÒÃÚËÝÛÇËÃÔÇÏËÑÖÇÏÊËßÓÁÔÕÏ
ÙÚÕÔÇÚÎØÕÆÔÚÇÓÁÚØÇÖØÕÙÚÇÙÃÇÝ ÖÕÓÁÔÜÝ ÊËÔËÃÔÇÏÖÏÛÇÔÄÔ
ÔÇ ÊÕÆÓË ÇßÙÚÎØ¦ ÓÁÚØÇ ÇÖÕÓÄÔÜÙÎÝ ÄÖÜÝÎÖÒÂØÎÝÇÖÇÍÄØËßÙÎÚÎÝÑßÑÒÕÌÕØÃÇÝ ÃÔÇÏËÖÃÙÎÝ
ÖÏÛÇÔÄÔÚÕÊËÆÚËØÕÑÆÓÇÔÇÓÎÔ
ÇÌÕØ¦ ÄÒÎ ÚÎ Þ×ØÇ ÇÒ
ÒÒ
Ò¦ ÙßÍÑËÑØ ÓÁÔËÝÍËÜÍØÇÌ ÑÁÝÖËØ ÕÞÁÝ Ë
Ñ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎ ÎÇÔÇÓËÔÄÓËÔÎ
ÁÒËßÙÎËÔÄÝÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÕÆÑÇÏ
ÇÙÌÇÒÕÆÝ ËÓÈÕÒÃÕß ÚÕ ËÖÄÓËÔÕ
ÑÇÒÕÑÇÃØÏ ÛÇ ÙÎÓ¦ÔËÏ ÑÇÏ ÚÕ ÚÁÒÕÝÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝ 

* Ο κ Ν κόλαος Σύψας ε να κα
αθηγητής
Παθολογ κής Φυσ ολογ ας Λο μώξεων
του ΕΚΠΑ

EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON

Τρεις
ρ καθηγητές της Ιατρικής
ρ
απαντούν σε τρία
ρ κρ
ρίσιμα ερω
ωτήματα της «Κ»

Μελέτη iËÑÉÂÓ³ÑÉ³{ØÉ¨{³É{ØdÆÑÚÉÐÉ
!7wVÈiÜÉÖ³i~ÑÉ®~ÐÉËÑÉåËÑV È¨i~Ñ{
Ì¨É{ÑåÐÉ¨{~ÊVÓÙÉ{ÂÉÌ³{{~Ñ{³ÓØÑÚÉÉËØÓTÈ¬É¨{Ì³É¨ÉØ ÚÑÌ³i³ÉØÑ~Ñ³ÑÜÊÂÈ

Πιο ευάλ
άλ
λωτοι
στην CO
OV
VID-19
οι «θεριακ
ακ
κλ
λήδες»
Επιβεβαιών
νετ
ε αι από έγκυρε
ρ ς έρευνες
Την άκρως ËÖ Ñ ÔÊßÔÎÙßÓÓÇÞ Ç®
ÑÇÖÔ ÙÓÇÚÕÝÑÇ ÑÕØÜÔÕ ÕÆÇÖÕÑÇ
ÇÒ
ÒÆÖÚÕßÔÄÒÕÑÇ ÖËØ ÙÙÄÚËØËÝ
ÁØËßÔËÝ ÑÇÛ ÙÚ×Ô
ÔÚÚÇÝÚÎÙÎÓËØ ÔÂÇÍÑÄÙÓÏÇÓÁØÇÑÇÚ¦ÚÕß
ÇÖÔÃÙÓÇÚÕÝÖÏÕËÖÃÑÇÏØÎÇÖÄ
ÖÕÚÁ ËÇßÚ¦ÖÕßÂÊÎÍ
ÍÔ
ÔÜØ àÕßÔ
Õ Ë Ê ÑÕ ËÖ ÙÚÂÓÕÔËÝÍ ÇÚÎÙÚËÔÂÙÞÁÙÎÚÜÔÇÔÇÖÔËßÙÚÏÑ×Ô
ÒÕÏÓ×ÐËÜÔÓËÚÕÑ¦ÖÔÏÙÓÇÖØÕÙÚ ÛËÔÚÇ ÑÇ ËÔÊË ÐË ÝÍ ÇÔÁÕßÝ
ÓÎ
ÎÞ
ÞÇÔÏÙÓÕÆÝ ÖÕßËßÔÕÕÆÔÚÎÔ
ËÃÙÕÊÕÚÕß:(
(9
9:*V=ÙÚÕÔÕØÍÇÔ ÙÓÄÚÜÔÑÇÖÔ ÙÚ×Ô ËÔ×ÖÒ
ÒÎ
ÎÛÇ ÔÕßÔÕ ÁÍ
ÍÑ
ÑßØËÝËÖ ÙÚÎÓÕÔ ÑÁÝ
ÓËÒÁÚËÝÖÕßÑÇÚÇÊËÏÑÔÆÕßÔÄÚÏ
ÚÕÑ¦ÖÔÏÙÓÇËÃÔÇÏÁÔÇÝÙÕÈÇØÄÝ
ÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÝÍÏÇÇØÔÎÚÏÑÂÑÇÚ¦ÒÎÐÎÚÜÔÇÙÛËÔ×ÔÓËÑÕØÜÔÕáÄ ÖÇÔÊÎÓÃÇÑÇÏÎÇÔÇÚØÕÖÂ
ÖÕßÖØÕÑ¦
¦Ò
ÒËÙËÙËÖÕÒ
ÒÒ
ÒÁÝÊ ÇÙÚ¦ÙËÏÝÚÎÝÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝàÜÂÝÖÂÍË
ÖÃÙÜ®ÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÖÕÒ
ÒÒ
Ò×Ô
ÍÏÇÊÏÇÑÕÖÂÚÕßÑÇÖÔÃÙÓÇÚÕÝ 
©ÏÊËÇÓÌÏÈÄÒÕßËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÝ
ÇÐÏÕÖÏÙÚÃÇÝßÖÕÛÁÙËÏÝÍÏÇÖØÕÙÚÇÚËßÚ ÑÂÊØ¦ÙÎÚÎÝÔ ÑÕÚ ÔÎÝ
ÇÖÕÚÁÒËÙÇÔÚÕ¦
¦Ò
ÒÒ
Ò
ÒÕÛÏÍÏÇÄÙÕßÝ
ÊËÔÛÁÒÕßÔÔÇÇÖÇÒ
ÒÒ
ÒÇÍÕÆÔÇÖÄ
ÇßÚÂÔÚÎÙßÔÂÛËÏÇ
©ÖÜÝÇÔÁÌËØËÙÚÎÔ ®ÎËÖ ÑÕßØÎÑÇÛÎÍ
ÍÂ
ÂÚØ ÇÔËßÓÕÔÕÒÕÍ
ÇÝÚÎÝÇÚØ ÑÂÝÞÕÒÂÝÚÕß  
ÙßÔÚÕÔ ÙÚØ ÇÕÓ¦ÊÇÝÒÕ Ó×ÐËÜÔ
ÚÎÝÒ
ÒÒ
ÒÎÔ ÑÂÝÔËßÓÕÔÕÒÕÍ ÑÂÝ
ÚÇ ØË ÇÝÑÇ ÚÁÜÝÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ
ÕÓ¦ÊÇÝÊÏÇÑÕÖÂÝÑÇÖÔÃÙÓÇÚÕÝ
ÑÇ  ÇÚØ Ñ
ÑÂ
ÂÝËÑÖÇ ÊËßÙÎÝÚÎÝßØÜÖÇ ÑÂÝÔËßÓÕÔÕÒÕÍ ÑÂÝÚÇ ØË ÇÝ ÇØÇÙÑËßÂ ÇÚÙÇÕÆÔÕß 
ÕÏÓËÍÇÒÆÚËØËÝÓËÒÁÚËÝÙËÇÐÏÄÖ ÙÚÇËÖ ÙÚÎÓÕÔ Ñ¦ÖËØ ÕÊ Ñ¦
ÑÇÚÇÊËÏÑÔÆÕßÔÖËØÃÚØÇÔÇÇßÚÄ
ÖÕßßÖÕÉÏÇàÄÓÇÙÚÇÔÑÇÏÇßÚÄ
ÖÕß ¦Ò
ÒÒ
ÒÜÙÚË ÈÒÁÖÕßÓËÑÇÏÙË
¦Ò
¦
ÒÒ
Ò
ÒËÝÒÕÏÓ×ÐËÏÝÚÕßÑÇÚ×ÚËØÕß
ÇÔÇÖÔËßÙÚÏÑÕÆ ©ÚÏÊÎÒÇÊÂÕÏ
ÑÇÖÔ ÙÚÁÝÇÙÛËËÔ
ÔË ÝË ÞÇÔÞË ØÄÚËØÎÁÑÈÇÙÎÇÖÄÇÙÛËÔË ÝÖÕßÊËÔ
Ñ¦Ö
ÖÔ
Ô àÇÔ ÍËÍÕÔÄÝÖÕßÚÕßÝÑÇÚÇÚ¦ÙÙË ÙÚ ÝÕÓ¦ÊËÝÑ ÔÊÆÔÕßÍ Ç
ÙÕÈÇØÂÔÄÙÎÙÎÇÖÄ*6=0+ ® 

Η μελέτη
ÔÊËÏÑÚÏÑ¦ËÃÔÇÏÚÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÓËÒÁÚÎÝÖÕßÊÎÓÕÙ ËÆÛÎÑË
ÖØÄÙÌÇÚÇÙÚÕ;OL5L^,UN HUK
1V\YUH VM4LKPJPULÑÇÏÎÕÖÕÃÇ
ËÐÁÚÇÙËÚÏÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝ 
ÇÙÛËÔ×ÔÓË*6=0+ ÖÕßÔÕÙÎÒËÆÚÎÑÇÔÙË ÔÕÙÕÑÕÓËÃÇÙË
ÙÃÇ ßØ×ÖÎÑÇÏÄØËÏÇÓËØÏÑÂ ©ÖÜÝÇÖÕÊË ÞÛÎÑË ÁÔÇÝÇÖÄ
ÚÕßÝÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÍÏÇÇßÐÎÓÁÔÎ
ÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇÛÇÔ¦ÚÕßÚÜÔÇÙÛËÔ×ÔÂÚÇÔÑÇÏÚÕÑ¦ÖÔÏÙÓÇ ¬Õ
ÖÕÙÕÙÚÄÛÔÎÚÄÚÎÚÇÝÓËÚÇÐÆÚÜÔ
ÑÇÖ
ÖÔ
ÔÏÙÚ×ÔÇÙÛËÔ×ÔÂÚÇÔ  
ÁÔÇÔÚÏ  ÚÜÔÓÎÑÇÖÔÏÙÚ×Ô 
ÖÕßÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÕÏÑÇÖÔÏÙÚÁÝ
ÇÙÛËÔËÃÝÁÞÕßÔ ÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÖ ÛÇÔÄÚÎÚËÝÔÇÑÇÚÇ
ÇÒ
ÒÂÐÕßÔ 
©ÏÇÙÛËÔËÃÝÓË²
²
ÂÙÚËÌÇÔÏÇÃÇÔÄÙÕ ÖÇÛÂÙËÏÝÖÕßÁÞÕßÔ
¦ÓËÙÎÙÞÁÙÎÓËÚÕÑ¦ÖÔÏÙÓÇ 
ËÃÞÇÔ  ÑÇÏ ÓËÍÇÒÆÚËØËÝÖÏÛÇÔÄÚÎÚËÝÔÇÑÇÚÇÒ
ÒÂ
ÂÐÕßÔ
ÇÖÄÇÙÛËÔËÃÝÖÕßÊËÔËÃÞÇÔÇßÚÁÝÚÏÝÖÇÛÂÙËÏÝ
ÚÎÔ Ò
ÒÒ
Ò¦ÊÇ ËÃÔÇÏ ÙË ËÐÁÒÏÐÎ ÓÏÇ ÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇ ÙßÒÒÕÍÂÝ
ÙÚÕ ÞË ÜÔÇÖÄÔÕÙÎÒËßÕÓÁÔÕßÝ
ÙË ÔÕÙÕÑÕÓËÃÇ ÇÔÇÌÕØ¦Ý ßÇÍÍËÒÏÙÓÄÝ  ÜÚÎØÃÇ  ÚÚÏÑÄÔ

ÑÇÏ ÇÓÓÇÑ¦ØÏÙÚÕÝ  ÖÄ ÚÇ
ÓÁÞØÏÝ ÙÚÏÍÓÂÝ ÊËÊÕÓÁÔÇ 
ÔÕÙÎÒËßÕÓÁÔÜÔ ÖØÕÁÑßÉË ÄÚÏ
ÚÕ ÂÚÇÔÓÎÑÇÖÔÏÙÚÁÝÑÇÏ
ÚÕ ÂÚÇÔÑÇÖÔÏÙÚÁÝÂÖØ×ÎÔÑÇÖÔÏÙÚÁÝ ÏÇÔÇÈÍ¦ÒÕßÓË
ÙßÓÖËØ¦ÙÓÇÚÇ ÛÇ ËÐËÚ¦ÙÕßÓË
ÚÎÔÁÑÈÇÙÎÚÎÝßÍËÃÇÝÚÜÔÑÇÖÔ ÙÚ×ÔÑÇ ÚÜÔÓÎÑÇÖÔ ÙÚ×Ô® 
ÙÎÓËÏ×ÔËÏ Î Ñ  ÇÚÙÇÕÆÔÕß 
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÃÊÏÇ ÇÖÕÚËÒËÃ
ËÓÖËØ ÙÚÇÚÜÓÁÔÎÍÔ×ÙÎÄÚ ÚÕ
Ñ¦ÖÔÏÙÓÇÈÒ¦ÖÚËÏÚÕßÝÇÓßÔÚÏÑÕÆÝÓÎÞÇÔÏÙÓÕÆÝÚÕßÖÔËÆÓÕÔÇ  ËÔ× ÕÏ ÑÇÖÔÏÙÚÁÝ ÌÇÃÔËÚÇÏ
ÔÇÁÞÕßÔÇßÐÎÓÁÔÕ¶ÙËÙÞÁÙÎ
ÓËÚÕßÝÓÎÑÇÖÔ ÙÚÁÝ¶ÚÕÔßÖÕÊÕÞÁÇÚÕßÓËÚÇÚØËÖÚ ÑÕÆËÔàÆÓÕßÚÎÝÇÍÍË ÕÚËÔÙ ÙÎÝ (*, 
ÖÕß ÇÖÕÚËÒËÃ ÚÎÔ ÖÄØÚÇ® ÍÏÇ
ÔÇ ËÏÙÈ¦ÒËÏ Õ ÑÕØÜÔÕáÄÝ ÙÚÕÔ
ÕØÍÇÔÏÙÓÄ 

Μιια ανακ
κοίίνωση , εν
μέσω πανδημίας, για
δήθεν ευεργετική
δράση της νικοττίίνης
ν
οδήγησ
σε πολλο
ού
ούς να
ρο
ο-σταματήσουν τιςς πρ
σπάθειες διακοπής
του καπνίίσματος.
ÚÏÝ ÖÇØ¦ÖÒËßØËÝ ÇÖ×ÒËÏËÝÚÕßÖÕÒÁÓÕß®ÓËÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄ ÂÚÇÔ ÑÇÏ ÕÏ ÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝ
ÍÏÇ ÊÏÇÑÕÖÂ ÚÕß ÑÇÖÔÃÙÓÇÚÕÝ 
¬ÇÚÇÑÚÏÑ¦ËÐÜÚËØÏÑ¦ÏÇÚØËÃÇ
ÚÜÔÔÕÙÕÑÕÓËÃÜÔÙÚÇÓ¦ÚÎÙÇÔ
ÔÇÊÁÞÕÔÚÇÏÖÕÒÃÚËÝÑÇÏÎÖØÄÙÈÇÙÎÙÚÇ ÇÚØË ÇÊ ÇÑÕÖÂÝÑÇÖÔÃÙÓÇÚÕÝ ÓÎÊËÔÃÙÚÎÑË®  ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÎÑ  ÇÚÙÇÕÆÔÕß  ÇÏ
ÖØÕÙÛÁÚËÏ  ÖÇØ¦ÒÒÎÒÇ  ÖØÕÈÒÂÛÎÑÇÔÇÖÄÚÕÔ¬ÆÖÕÇÔÇÑÕ Ô×ÙËÏÝ ÄÚÏ Î ÔÏÑÕÚÃÔÎ ÖÏÛÇÔÄÔ
ÖØÕÙÚÇÚËÆË ÇÖÄÚÕÔÑÕØÜÔÕ Ä 
Ñ¦ÚÏ ÖÕß ÊËÔ ÁÞËÏ ÇÖÕÊËÏÞÛËÃ 
¡ÏÇ ßÖÄÛËÙÎ ÖÕß ¸ÓÁÒ
ÒÒ
ÒËÏ¹ ÔÇ
ÇÖÕÊËÏÞÛËÃ ÊÎÓÕÙÏËßÓÁÔÎÇÖÄ
ËØËßÔÎÚÁÝÓËÏÙÚÕØÏÑÄËÖÇÌ×Ô
ÓË ÚÎÔ ÑÇÖÔÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇ  ÖÇØÕßÙÏ¦ÙÚÎÑË ÜÝ ÊËÊÕÓÁÔÕ  ÓË
ÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ ÔÇ ÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃ
ÙÆÍÞßÙÎÙÚÕÑÕÏÔÄ ÚÙÏ ÄÚÇÔ
ÖØÕÙÖÇÛÕÆÙÇÓË ÔÇ ÖÕÆÓË ÙË
ÙßÍÍËÔË ÝÇÙÛËÔ×ÔÖÕßËÖ ÙÑÁÖÚÕÔÚÇÔÚÕÔÕÙÕÑÕÓË ÕÂÙËËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÔÇÓÎÔÑÇÖÔÃàÕßÔ 
ÙßÞÔ¦ ÍÆØÏàÇÔ ÑÇÏ ÓÇÝ ÁÒËÍÇÔ
¸ÇÌÕÆÖØÕÙÚÇÚËÆË ÇÖÄÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄ¹ ÑÄÓÎÑÇÏÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕßÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕÇÖÕÊËÏÞÛË ÓËÒ
ÒÒ
ÒÕÔÚ Ñ¦ ËÖ ÕßÊËÔ ÊËÔ
ÙßÔËÖ¦ÍËÚÇ ÄÚ ÎÞÕØÂÍÎÙÎÚÎÝ
ÔÏÑÕÚÃÔÎÝÛÇÖØÁÖËÏÔÇÍÃÔËÚÇÏ
ÓÁÙÜÑÇÖÔÏÑ×ÔÖØÕáÄÔÚÜÔ®
ßÚÄ ÚÕ ÊÏ¦ÙÚÎÓÇ ÚÜÔ 
ÓÎÔ×ÔÎÖÇÔÊÎÓ ÇÓ¦ÝÖÂÍËÖ ÙÜ   ÞØÂÙÎ ÑÇÖÔÕÆ Ó¦ÒÒÕÔ
ÇßÐÂÛÎÑË  ¬×ØÇ ÖÕß ÁÞÕßÓË
ÎØËÓÂÙËÏÒÃÍÕ ËÃÔÇÏÞØßÙÂËßÑÇÏØÃÇ ÔÇ ËÖÏÙÚØÁÉÕßÓË ÙÚÎÔ
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇ  ×ÙÚË ÔÇ ÓÇÝ ÈØËÏ
¦ÑÇÖÔÕßÝÑÇÏ¦ØÇÓËÏÙÞßØÄÚËØÕ ÇÔÇÖÔËßÙÚÏÑÄ ÙÆÙÚÎÓÇ ÚßÞÄÔÊËÆÚËØÕÑÆÓÇÚÎÝÔÄÙÕß® 
ÚÕÔÃàËÏÎÑ  ÇÚÙÇÕÆÔÕß

ΠΕΝΝΥ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ
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Σε νέο κύκλο
φυλετικών
ταραχών
η Αμερική

Το προπατορικό αμάρτημα
¬ÕÖËØÏÙÚÇÚÏÑÄËÑËÃÔÕÁÍÏÔË
ÙÎÓËÃÕÇÔÇÌÕØ¦ÝÚÕßÑÏÔÂÓÇÚÕÝ
)SHJR3P]LZ4H[[LYÖÕßÁÌËØËÚÎÔ
ÓËØÏÑÂÑÇÏÖ¦ÒÏÇÔÚÏÓÁÚÜÖÎÓË
ÚÕÖØÕÖÇÚÕØÏÑÄÚÎÝÇÓ¦ØÚÎÓÇ
ÚÕÔØÇÚÙÏÙÓÄÔÇÙÚÃÍÓÇÖÕßÊËÔ
ÑÇÚÄØÛÜÙËÔÇÇÖÇÒËÃÉËÏÎËÑÒÕÍÂÚÕß¡ÖÇØ¦Ñ©ÓÖ¦ÓÇÚÕßÖØ×ÚÕßÓÇÆØÕßÖØÕÁÊØÕßÙÚÎÔÙÚÕØÃÇÚÎÝ

REUTERS / ADAM BETTCHER

ÑÇÚËÈÇÃÔÕßÔÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÔÆÞÚËÝ
ÚÕßÝÊØÄÓÕßÝÚÎÝ¡ÏÔË¦ÖÕÒÎÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕßÏÑ¦ÍÕßÚÕßÕÝÔÚàËÒËÝÚÕß¡ÁÓÌÏÝÚÎÝÕÆÏÙÈÏÒÑÇÏ
ÙËÏØ¦Ý¦ÒÒÜÔÖÄÒËÜÔËÃÊÇÔÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÑØÕÆÙÓÇÜÝËÖÇÔ¦ÒÎÉÎ
ÚÎÝÊÕÒÕÌÕÔÃÇÝÚÕßØÏÑÑ¦ØÔËØ
ÇÖÄÇÙÚßÔÕÓÏÑÕÆÝÚÎÝ§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝÚÕ

Kατάστημα ³i{ÉÒÜiÑ¨ÑÙÐÓ³{Ø×ÜÌoÉØ${³Ñ¨ÑTÓØÉÉ~³ÉË³Ñ{~Ñ{ÉÒÜÜÉØÑÐÉ¨{~Ñ{~ÓØÌÜÉ{Ø

REUTERS / INSTAGRAM / THE STABLE GENIUS

«Πρόωρα ή όχι, ÎàÜÂËÖÏÙÚØÁÌËÏÙË
Ñ¦ÖÕÏÕßËÃÊÕßÝÑÇÔÕÔÏÑÄÚÎÚÇÙÚÏÝ
ÔÜÓÁÔËÝÕÒÏÚËÃËÝÑÇÏÎÑÇÔÕÔÏÑÄÚÎÚÇÇÔÇÖÄÌËßÑÚÇÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏ
ÚÎÊÕÒÕÌÕÔÃÇËÔÄÝ¦ÕÖÒÕßÇÑÏÔÎÚÕÖÕÏÎÓÁÔÕßÓÇÆØÕßÇÖÄÒËßÑÕÆÝ
ÇÙÚßÔÕÓÏÑÕÆÝÎÕÖÕÃÇÖßØÕÊÕÚËÃ
ÚÇØÇÞÁÝÙÚÕßÝÊØÄÓÕßÝÞ×ØÇ
ÓÕÏ¦àËÏÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÔÇÐÇÔÇÓÖÇÃÔËÏÙÚÕÙßÔÎÛÏÙÓÁÔÕÚÎÝÇßÒ¦ÑÏ®
¡ËÇßÚ¦ÚÇÍËÓ¦ÚÇÖÏÑØÂËÏØÜÔËÃÇÒÄÍÏÇÐËÑÏÔÕÆÙËÚÕ¦ØÛØÕÚÕß
ÙÚÕßÝ5L^@VYR;PTLZÚÎÝÇØÇÙÑËßÂÝÕ ÃÔÍÑÇÏÇÓ¦ÚÇ¬ÁÏÒÕØ
ÃÞÇÔÖØÕÎÍÎÛËÃÚØËÏÝÔÆÞÚËÝÊÏÇÊÎÒ×ÙËÜÔÕÊÕÓÇÞÏ×ÔÒËÎÒÇÙÏ×ÔÑÇÏËÓÖØÎÙÓ×ÔÖÕßÇÔ¦ÍÑÇÙÇÔÚÕÔÑßÈËØÔÂÚÎÚÎÝ¡ÏÔËÙÄÚÇ
¬ÏÓÕßÄÒàÔÇÑÇÚËÈ¦ÙËÏÙÚÕßÝ
ÊØÄÓÕßÝÚÎÔÛÔÕÌØÕßØ¦ÍÏÇÔÇ
ÇÖÕÚØÇÖÕÆÔÚÇÞËÏØÄÚËØÇªÄÒÕ
ÖßØÕÑØÕÚÎÚÂÁÖÇÏÐËÎÊÕÒÕÌÕÔÃÇ
ÚÕßÞØÕÔÕßÓÇÆØÕß¬àÕØÚà¢ÒÄÏÔÚÇÖÄÒËßÑÕÆÝÇÙÚßÔÕÓÏÑÕÆÝÕÏ
ÕÖÕÃÕÏÚÕÔËÃÞÇÔÙßÒÒ¦ÈËÏÜÝÆÖÕÖÚÕÍÏÇÞØÂÙÎÖÒÇÙÚ×ÔÞÇØÚÕÔÕÓÏÙÓ¦ÚÜÔÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËßÚÁØÇ
¬ÕÈÃÔÚËÕÓËÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÙÚÏÍÓÁÝÚÕß¬àÕØÚà¢ÒÄÏÔÚÁÑÇÔËÚÕÔ
ÍÆØÕÚÕßÑÄÙÓÕßÖØÕÑÇÒ×ÔÚÇÝ
ÑÆÓÇÚÇÇÍÇÔ¦ÑÚÎÙÎÝÑÏÔÎÚÕÖÕÏÎÓÁÔÕÝÐÇÖÒÜÓÁÔÕÝÙÚÕÔÊØÄÓÕ
ÓËÚÕÑËÌ¦ÒÏÚÕßÊÃÖÒÇÙÚÕÔÚØÕÞÄ
ÇßÚÕÑÏÔÂÚÕßÑÇÏÊËÓÁÔÕÝÓËÞËÏØÕÖÁÊËÝÕ¦ÚßÞÕÝÓÇÆØÕÝËÃÞËÇÖÄ
Ö¦ÔÜÚÕßÁÔÇÔÇÙÚßÔÕÓÏÑÄ¶ÓË
ÈÇØÆÏÙÚÕØÏÑÄÈÃÇÏÜÔÖØ¦ÐËÜÔ¶
ÕÕÖÕÃÕÝÚÕÔÖÃËàËÓËÚÕÍÄÔÇÚÕ
Ö¦ÔÜÙÚÕÔÒÇÏÓÄÖÃËÖÚ¦ÒËÖÚ¦
Õ¢ÒÄÏÔÚÉÏÛÆØÏàËÙÚÕßÝÇÙÚßÔÕÓÏÑÕÆÝÄÚÏÊËÔÓÖÕØÕÆÙËÔÇÇÔÇÖÔËÆÙËÏÑÇÏÚÕßÝËÑÒÏÖÇØÕÆÙËÔÇ
ÓÎÔÚÕÔÙÑÕÚ×ÙÕßÔ¡¦ÚÇÏÇ
¬ÕÔÇËÃÙÇÏÓÇÆØÕÝÙÚÎÔÓËØÏÑÂÊËÔÛÇÁÖØËÖËÔÇÏÙÕÊßÔÇÓËÃ
ÓËÛÇÔÇÚÏÑÂÑÇÚÇÊÃÑÎ®ÊÂÒÜÙËÕ
ÊÂÓÇØÞÕÝÚÎÝ¡ÏÔË¦ÖÕÒÎÝ¬àÁÏÑÕÓÖ¢ØÁÏÇÖÕÊÕÑÏÓ¦àÕÔÚÇÝÚÎÔ
ÇÙÚßÔÕÓÏÑÂÑÚÎÔÜÊÃÇ¬Õ-)0ÐËÑÃÔÎÙËÚÎÊÏËØËÆÔÎÙÎÚÎÝßÖÄÛËÙÎÝËÔ×ÕÏÚÁÙÙËØÏÝËÓÖÒËÑÄÓËÔÕÏÇÙÚßÔÕÓÏÑÕÃÚÁÛÎÑÇÔËÑÚÄÝ
ßÖÎØËÙÃÇÝ¥ÙÚÄÙÕÎàÎÓÏ¦ËÃÞË
ÍÃÔËÏ©ÏËÐÕØÍÏÙÓÁÔÕÏÓÇÆØÕÏÖÕß
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Εκρηξη οργής στη Μινεάπολη
Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

l

Ξεσηκωμός μετά
τη δολοφονία
μαύρου από λευκούς
αστυνομικούς,
ενώ λάδι στη φωτιά
έριξε ανάρτηση
του Ντόναλντ Τραμπ.

Στιγμιότυπο ÑÌ³~Ñ¨{³{~ÌKË³ÉV³Ë×ÑËÉ³Ñ{Ñ³ÈÐ{~ÌØÐÉKÑ¨Ö{³¨{~ÌKËÑ{¨ÒÂÉÑ
{ÓÇÉ{ÐÉ³oÌÑ³³ÜÑ{ÐÌ³0Ç¨³Ç'ÜÌ{³VËØ³ÉÜ{~ÒÂÉÖTiÉÛÉÂ{ÒVÙ{ÑÙiÜ³ÓØ³Ö{K{ÜVÌÈ
¸®T¨iÐÑÖ¨i³¨ÑÈÐÑ³Ë³i~ÉÚÑÒ{ÐÑÑÌÑ³ÈÐ{~ÖØÈÉ{ÓKÑÜÑ³Ë³{³iØÉÓ¨ÉÈÑo{ÑÑ¨~³{~ÒV
É{TÉ{¨ÖÑÑÑ³¨ÓÈÑ³ÈÐ{~ÌÌTiÐÑ

ÖÇÔÊÎÓÃÇÚÎÝ*6=0+ ËÖÏÈ¦ØßÔËÇÑÄÓÎÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÎÔ
ÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÑÇÛ×ÝÎÓÇÆØÎÑÕÏÔÄÚÎÚÇÊÁÞÛÎÑËÊßÙÇÔ¦ÒÕÍÇÓËÍ¦ÒÕÓËØÃÊÏÕÚÕßÖÒÂÍÓÇÚÕÝËÔ
ËÃÔÇÏÓÄÔÕÄÚÏÇÔÇÒÕÍÏÑ¦ÖÕÒÆ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÓÇÆØÕÏÇÖÄÒËßÑÕÆÝÖÁÛÇÔÇÔÇÖÄÚÎÔÄÙÕÑÇÛ×ÝÂÚÇÔÖÏÕÌÚÜÞÕÃÑÇÏàÕÆÙÇÔ
ÙËÖÏÕßÖÕÈÇÛÓÏÙÓÁÔËÝÖËØÏÕÞÁÝ
©ÖÜÝÍØ¦ÌÚÎÑËÙËÁÍÑßØËÝËÌÎÓËØÃÊËÝßÖÂØÐÇÔÇØÑËÚÁÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÌØÕÇÓËØÏÑÇÔ×ÔÓËÙßÓÖÚ×ÓÇÚÇ*6=0+ ÕÏÕÖÕÃÕÏÊËÔ
ÁÍÏÔÇÔÊËÑÚÕÃÙÚÇÔÕÙÕÑÕÓËÃÇÑÇÛ×ÝÕÏÍÏÇÚØÕÃÂÔÕÙÕÑÄÓÕÏÖÕß
ÚÕßÝßÖÕÊÁÞÛÎÑÇÔßÖÕÖÚËÆÕÔÚÇÔ
ÄÚÏÉËÆÊÕÔÚÇÔÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎÚÕ
 ÚÜÔÙßÒÒÎÌÛÁÔÚÜÔÍÏÇÖÇØÇÈÏ¦ÙËÏÝÚÎÝÑÇØÇÔÚÃÔÇÝÂÚÇÔ
ÓÇÆØÕÏÔ¦ÒÕÍÎËÃÔÇÏÎËÏÑÄÔÇ
ÍÏÇÚÕÏÑ¦ÍÕ

ÖÄÇßÚÂÔÚÎÔ¦ÖÕÉÎÕÏÌÒÄÍËÝÚÎÝ¡ÏÔË¦ÖÕÒÎÝÛÇÖØÁÖËÏÔÇ
ÓËÚÇÌØÇÙÚÕÆÔÜÝÏÙÞßØÄÙÂÓÇ
ÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙÎÝÍÏÇÄÒËÝÚÏÝÑßÈËØÔÂÙËÏÝÑÇÏÄÞÏÓÄÔÕÍÏÇÚÕÌßÒËÚÏÑÄÖØÄÈÒÎÓÇÑÇÛ×ÝÎÖÇÔÊÎÓÃÇ
ÁÊØÇÙËÜÝÏÙÞßØÄÝËÖÏÚÇÞßÔÚÂÝ
ÚÜÔÑ¦ÛËËÃÊÕßÝÑÕÏÔÜÔÏÑ×ÔÇÔÏÙÕÚÂÚÜÔ
ÚÎÔÃÊÏÇÚÎÔÓËØÏÑÂÎÊÕÒÕÌÕÔÃÇÚÕß¢ÒÄÏÔÚÁÌËØËÚÕÌßÒËÚÏÑÄÖØÄÈÒÎÓÇÙÚÎÔÑÇØÊÏ¦ÚÎÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÝÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎÝÑÇÛ×Ý
ÎÞ×ØÇÓÇàÃÓËÚÎÞÇÒ¦ØÜÙÎÚÜÔ
ÖËØÏÕØÏÙÚÏÑ×ÔÓÁÚØÜÔÇØÞÃàËÏÔÇ
ÓÖÇÃÔËÏÙËÖØÕËÑÒÕÍÏÑÕÆÝØßÛÓÕÆÝ
ËÔÄÉËÏÚÎÝÖØÕËÊØÏÑÂÝÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÝÚÕß§ÕËÓÈØÃÕß©§ÚÄÔÇÒÔÚ
¬ØÇÓÖÖËØÏÁÍØÇÉËÚÕÈÃÔÚËÕÓË
ÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÙÚÏÍÓÁÝÚÕß¢ÒÄÏÔÚ
ÜÝÖÕÒÆÙÕÑÇØÏÙÚÏÑÄÛÁÇÓÇ®ÑÇÏ
ÚÎÊÕÒÕÌÕÔÃÇÚÕßÜÝËÐÇÏØËÚÏÑ¦

ÛÒÏÈËØÄÍËÍÕÔÄÝ®àÎÚ×ÔÚÇÝÇÖÄ
ÚÏÝÕÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÁÝÇØÞÁÝÚÎÔÖÒÂØÎÊÏËØËÆÔÎÙÎÚÎÝßÖÄÛËÙÎÝÑÇÏ
ÚÕÔËÖÏÓËØÏÙÓÄËßÛßÔ×Ô

Η απειλή φονικών πυρών
ÓÁÙÜÝÓËÚ¦ÄÓÜÝÁÙÖËßÙËÔÇ
ËÖÏÚËÛËÃÙÚÕÔØÏàÕÙÖ¦ÙÚÎÇØÏÙÚËØÄ®ÄÖÜÝÚÕÔÞÇØÇÑÚÂØÏÙËÊÂÓÇØÞÕÚÎÝ¡ÏÔË¦ÖÕÒÎÝ¬àÁÏÑÕÓÖ
¢ØÁÏÑÇÚÎÍÕØ×ÔÚÇÝÚÕÔÄÚÏËÃÔÇÏ
ÖÕÒÆÇÊÆÔÇÓÕÝ®ÜÝÖØÕÝÚÎÔËÖÏÈÕÒÂÚÕßÔÄÓÕßÑÇÏÚÎÝÚ¦ÐÎÝÙÚÎÔ
ÖÄÒÎÚÕß©ÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝ
ÙÚÏÍÓ¦ÚÏÙËÜÝÇÍØÕÃÑÕßÝ®ÚÕßÝ
ÊÏÇÊÎÒÜÚÁÝÑÇÏÇÖËÃÒÎÙËÄÚÏÛÇ
ÑÇÚËÈ¦ÙËÏÚÕÔÙÚØÇÚÄÓËËÔÚÕÒÂ
ÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙËÏÌÕÔÏÑ¦ÖßØ¦
ËÔÇÔÚÃÕÔÚÕßÝËÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚË
ÊßÙÑÕÒÃÇÛÇÇÔÇÒ¦ÈÕßÓËÚÕÔÁÒËÍÞÕÇÒÒ¦ÄÚÇÔÇØÞÃàÕßÔÕÏÒËÎÒÇÙÃËÝÇØÞÃàÕßÔÑÇÏÚÇÖßØ¦®ÁÍØÇÉË

Õ¬ØÇÓÖÙÚÕ;^P[[LYØÃÞÔÕÔÚÇÝ
Ò¦ÊÏÙÚÎÌÜÚÏ¦ ÃÔÎÙÎÇÖÃÙÚËßÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÇÔËßÛßÔÄÚÎÚÇÝÛÇ
ÁÒËÍËÑÇÔËÃÝÇÔÊËÔÖØÕËØÞÄÚÇÔ
ÇÖÄÁÔÇÔÎÍÁÚÎÖÕßÊËÔËÑÖÒÂÙÙËÏÖÒÁÕÔÑÇÔÁÔÇÑÇÏÍÏÇÚÃÖÕÚÇ
ÇÛ×ÝÕÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝ
ËÃÞËßÖÕÍØ¦ÉËÏÒÃÍËÝ×ØËÝÔÜØÃÚËØÇÚÕËÖÃÓÇÞÕÊÏ¦ÚÇÍÓÇÖÕß
ÇÖËÏÒÕÆÙËÓËÑßØ×ÙËÏÝÚÇÓËÍ¦ÒÇÓÁÙÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝ
-HJLIVVR;^P[[LY.VVNSLÍÏ»ÇßÚÄÖÕßÕÃÊÏÕÝÛËÜØÕÆÙËÓËØÕÒÎÖÚÏÑÂÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ËÏÝÈ¦ØÕÝÚÜÔ
ªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔ×ÔÚÇÇÖÇÔÚÎÚÏÑ¦
ÖßØ¦ÊËÔ¦ØÍÎÙÇÔÔÇËÑÊÎÒÜÛÕÆÔ
ÊÏÕÃÑÎÙÎÚÕß;^P[[LYÚÕÖÕÛÁÚÎÙËÑ¦ÚÜÇÖÄÚÎÔÇÔ¦ØÚÎÙÂÚÕß
ÁÔÊËÏÐÎÇÖÕÊÕÑÏÓÇÙÃÇÝÎÕÖÕÃÇ
ÖØÕËÏÊÕÖÕÏÕÆÙËÚÕßÝÞØÂÙÚËÝÄÚÏ
ÚÕÖØÕËÊØÏÑÄÓÂÔßÓÇËÍÑÜÓÏ¦àËÏÚÎÈÃÇ®

Ενώ ο Τραμπ ³{oÐÑ³ËÇÉ{ÈÜÜÊKÙiØtÑo¨Ë~ÈØu³ÈØÐÑÖ¨ÈØÙ{ÑÙiÜ³ÓØÈÚ¨iÖ
o{Ñ³iÙÜ×ËÑÉÌØ
ÒÜÈÈÐÜË³i³ÈØV
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Ö Ø × Ú Î  Ì Õ Ø ¦  Æ Ù Ú Ë Ø Ç  Ç Ö Ä  Ë Ô Ô Á Ç
ÞØÄÔÏÇÓËØÏÑÇÔÕÃÇÙÚØÕÔÇÆÚËÝ
ËÖØÄÑËÏÚÕ ÔÇ ËÖÏÙÚØÁÉÕßÔ ÙÚÕ
Ï¦ÙÚÎÓÇÓËÖÆØÇßÒÕÖÕßÛÇËÃÞË ËÑÚÕÐËßÛËÃ ÇÖÄ ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄ
ÁÊÇÌÕÝÑÇÏÓÁÙÇÙËÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄ
ÊÏÇÙÚÎÓÄÖÒÕÏÕ  ÖØÕÍØÇÓÓÇ ÚÏÙÓÁÔÎ ÍÏÇ ÚÎÔ ¬ËÚ¦ØÚÎ ËÑÚÄ ÐËßÙÎÇÔÇÈÒÂÛÎÑËÒÄÍÜÑÇÑ×Ô
ÑÇÏØÏÑ×Ô ÙßÔÛÎÑ×Ô ÑÇÏ Î ËÖÄ ÓËÔÎ  ÖØÕÙÖ ¦ÛËÏÇ ÛÇ Ë ÐËÒ ÏÙÙÄÚÇÔÑÇÏØÕÆËÖÏÚØÁÖÕÔÚÕÝÇßÚÄ
ÚÕÇÈÈÇÚÕÑÆØÏÇÑÕ
ÇØ¦ÚÎÔÖØÕÙÜØÏÔÂÇÔÇÖÕÊÏ¦ÚÕËÍÞËÃØÎÓÇÇÖÕÑÚ¦ÊÏÇÙÚ¦-

ÓËÍÇÒÆÚËØÕÇÖÄÚÇÖËØÃÖÕß
ÞÒÓÇÖÄÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇÚÎÝÎÝ
ÄÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÙÂÓËØÇÕ
ÌÄÙÕÔ ÍÃÔËÏ ÓË ËÖÏÚßÞÃÇ Î
ËÑÚÄÐËßÙÎ ÇßÚÄ ÚÕ ÇÈÈÇÚÕÑÆØÏÇÑÕ ÕÏ ÊÆÕ ÇÙÚØÕÔÇÆÚËÝ ÚÎÝ
5(:( §ÚÇÍÑ ²ÁØÒËá ÑÇÏ ¡ÖÕÓÖ
¡ÖÁÔÑËÔÛÇÁÞÕßÔÚÎÔËßÑÇÏØÃÇ
ÔÇÑÒËÃÙÕßÔÑÇÏÁÔÇÒÕÍÇØÏÇÙÓÄ
ÚÕßÖÇØËÒÛÄÔÚÕÝÚÕËÙÜÚËØÏÑÄ
Ú Î Ý  Ñ Ç Ú Ç Ö Ç Ñ Ú Â Ý  Ú Õ ß      Ä Ö Õ ß
ÛÇÖØÕÙÊËÛËÃÚÕÊÏÇÙÚÎÓÄÖÒÕÏÄ
ÚÕßÝÈØÃÙÑËÚÇÏÙÌØÇÍÏÙÓÁÔÎÓÁÙÇÙËÖÒÇÙÚÏÑÄÓÏÇÓÏÑØÂÇÙÚËØÄËÙÙÇ
¡ÇàÃÚÎÝÈØÃÙÑËÚÇÏÑÇÏÚÕÇÏÔÏÍÓÇÚÏÑÄÓÂÔßÓÇ!ÁÚÇÐËÙÚÕ
: ; :    Ñ Ç Ï  : ; :       § Ç  Ç Ì Ç Ï Ø ËÛËÃÓÄÔÕÇÖÄÖÒÂØÜÓÇÖÕßÁÞËÏ
ËÑÚÕÐËßÛËÃ ÇÖÄ ÚÕ 2:*®  ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎ ÙÎÓÇÃÇ ÈØÏÙÑÄÚÇÔ
Ë Ô Ú Ä Ý  Ú Õ ß  Ö Ø × Ú Õ ß  Ê Ï Ç Ù Ú Î Ó Ï Ñ Õ Æ
ÒËÜÌÕØËÃÕß ÚÕ   ÇÖÕÙÚÕÒÂ
:;:ÑÇÏËÖÃÙÎÝËÔÚÄÝÚÕßÊÏÇÙÚÎÓÏÑÕÆÒËÜÌÕØËÃÕßÚÒÇÔÚÃÝ®
ÑÇÚ¦ ÚÎÔ ÚËÒËßÚÇÃÇ ÇÖÕÙÚÕÒÂ
 : ; :       Ú Ü Ô  Ê Ï Ç Ù Ú Î Ó Ï Ñ × Ô  Ò ËÜÌÕØËÃÜÔ2:*ÙÎÓÇÃÔËÏÇÖÒ×Ý
 Ï Ç Ù Ú Î Ó Ï Ñ Ä  Á Ô Ú Ø Õ  Á Ô Ë Ô Ú Ï   ©
²ÁØ ÒË á ÂÚÇ Ô ÓÁÒÕÝ Ú Õß  ÖÒÎ Ø ×ÓÇÚÕÝÚÎÝÇÖÕÙÚÕÒÂÝ:;:

Οι ιδιωτικές εταιρείες
αναλαμβάνουν
πιο σημαντικό ρό
όλο
σε αυτές τις αποστολέ
λ ς,
ποντάροντας
στον αστρ
ρονομικά
ακ
κρ
ριβό διαστημικό
του
υρισμό
ρ
.
ÙËÏÝ ÕØÄÙÎÓÕß ÖÃ ÙÞËÊÄÔ ÓÃÇ
ÊËÑÇ ËÚÃÇ ÕÏ ÓËØÏÑÇÔÕÃ  ÇÙÚØÕ ÔÇÆÚËÝßÖÕÞØË×ÔÕÔÚÇÔÔÇÚÇÐÏÊËÆÕßÔ ÇÖÄ ÚÎ Î ÙÚÕÔ ÏËÛÔÂ
ÏÇÙÚÎÓÏÑÄ ÚÇÛÓÄ  ÇÖÄ
Ú Õ  Ø Ü Ù Ï Ñ Ä  Ê Ï Ç Ù Ú Î Ó Ï Ñ Ä  Ñ Á Ô Ú Ø Õ
ÚÕß ÇàÇÞÙÚ¦ÔÜÝÌÏÒÕÐËÔÕÆÓËÔÕÏ ÚÎÝ ªÜÙÃÇÝ ¬Õ ÇÔÚÃÚÏÓÕ ÍÏÇ
ÚÎÔËÖÏÙÚØÕÌÂÚÜÔÙÚÕÏ¦ÙÚÎÓÇÂÚÇÔÜÙÚÄÙÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄ
ÃÔÇÏ Î ÖØ×ÚÎ ÌÕØ¦ ÙÚÎÔ ÙÚÕØÃÇÖÕßÓÏÇÏÊÏÜÚÏÑÂËÚÇÏØËÃÇÎ
:WHJL? ÚÕß ÒÕÔ ¡ÇÙÑ  ÑÇÏ ÄÞÏ
ÎÑØÇÚÏÑÂÊÏÇÙÚÎÓÏÑÂßÖÎØËÙÃÇ
ÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏ ÚÎÔ ÇÖÕÙÚÕÒÂ ÔÇ
ÙÚËÃÒËÏÇÔÛØ×ÖÕßÝÙÚÕÏ¦ÙÚÎÓÇ ¬ÎÊÏËÆÛßÔÙÎÚÎÝÇÖÕÙÚÕÒÂÝ
ÁÞËÏÎ:WHJL?ßÖÄÚÎÔËÖÃÈÒËÉÎ
ÚÎÝ5(:( ËÔ×ÁÞËÏÑÇÚÇÙÑËß¦ÙËÏÑÇÏÚÕÔÖÆØÇßÒÕ-HSJVU ÖÕß
ÌÁØËÏ ÙÚÎÔ ÑÕØßÌÂ ÚÕß ÚÎ ÊÏÇ ÙÚÎÓÏÑÂÑ¦ÉÕßÒÇ*YL^+YHNVU
ÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝ
ÃÔÇÏÊËÊÕÓÁÔÕÄÚÏÖÒÁÕÔÕÏÊÏÜÚÏÑÄÝÚÕÓÁÇÝÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÄÒÕ
ÑÇÏÖÏÕÙÕÈÇØÄØÄÒÕÙÚÏÝÊÏÇÙÚÎÓÏÑÁÝ ÇÖÕÙÚÕÒÁÝ  ÇØÞÏÑ¦ ÍÏ  ÇßÚÁÝÙËÞÇÓÎÒÂÚØÕÞÏ¦ÍÆØÜÇÖÄ
ÚÎ Î   ÃÊÏÇ Î 5(:( ÛÇ ËÖÏÑËÔÚØÜÛËÃ ÙÚÎÔ ÇÖÕÙÚÕÒÂ ËÖÇÔÊØÜÓÁÔÕß ÊÏÇÙÚÎÓÕÖÒÕÃÕß ÙÚÎ
ËÒÂÔÎÁÜÝÚÕ ËÓÖÒÕÑÂ
ÏÊÏÜÚÏÑ×Ô ËÚÇÏØËÏ×Ô ÙÚÎÔ ÇÖÕ ÙÚÕÒÂÇÔÛØ×ÖÜÔÙÚÕÏ¦ÙÚÎÓÇ

Τα... σκουπίδια
ÇßÐÎÓÁÔÎÊÏÇÙÚÎÓÏÑÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇ ÚÏÝ ÚËÒËßÚÇÃËÝ ÊËÑÇËÚÃËÝ  ÇÖÄ ÚÎÔ ËÑÚÄÐËßÙÎ ÊÏ ÇÙÚÎÓÕÖÒÕÃÜÔ ÓÁÞØÏ ÞÏÒÏ¦ÊÜÔ
Ê Õ Ø ß Ì Ä Ø Ü Ô  Ë Ó Ö Õ Ø Ï Ñ × Ô  Ñ Ç Ï
ÙÚØÇÚÏÜÚÏÑ×Ô  ÁÞËÏ ÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏ ÓÏÇ ÔÁÇ ÙÕÈÇØÂ ÇÖËÏÒÂ ÍÏÇ
ÚÕßÝÇÙÚØÕÔÇÆÚËÝ ÇÒÒ¦ÑÇÏÍÏÇ
ÚÕßÝ ÊÕØßÌÄØÕßÝ  ÚÇ ÊÏÇÙÚÎÓÏÑ¦ ÙÑÕßÖÃÊÏÇ 
ÖÄÚÕ ÑÇÏÚÎÔËÑÚÄÐËßÙÎ ÚÕß ÖÕÆÚÔÏÑ ÓÁÞØÏ ÙÂÓËØÇ
ÁÞÕßÔËÑÚÕÐËßÛËÃÙËÞÇÓÎÒÂÚØÕÞÏ¦ ÍÆØÜ  ÇÖÄ ÚÎ Î ÖËØÏÙÙÄÚË ØÕÏÇÖÄ ÊÕØßÌÄØÕÏ ¡ÄÔÕ
ÎËÚÇÏØËÃÇ:WHJL?ÁÞËÏËÑÚÕÐËÆÙËÏÊÕØßÌÄØÕßÝÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝ ËÈÊÕÓ¦ÊËÝ  ËÔ× ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏ
ÔÇ ËÑÚÕÐËÆÙËÏ   ÙÚÕ ÖÒÇÃÙ Ï Õ  Ú Õ ß  Ö Ø Õ Í Ø ¦ Ó Ó Ç Ú Õ Ý  : [ H Y S P U R
ÍÏÇÚÎÔÖÇØÕÞÂÌÛÎÔÕÆÔÚËØÔËÚ
ÓÁÙÜÊÕØßÌÄØÜÔ 

ËÒÖÃàËÚÇÏ ÄÚÏ ÛÇ ËÖÏÚØÁÉËÏ ÙÆ ÔÚÕÓÇÙËÄÒÕÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝ
ÏÊÏ×ÚËÝÔÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÕÆÔÊÏÇÙÚÎÓÏÑ¦ÚÇÐÃÊÏÇ 
 Ú Î Ô  Ç Ø Þ Â  Õ Ï  Ú Ï Ó Á Ý  Û Ç  Ë Ã Ô Ç Ï

Ç Ö Ç Í Õ Ø Ë ß Ú Ï Ñ Á Ý  Í Ï Ç  Ä Ù Õ ß Ý  Ê Ë Ô
Ë Ã Ô Ç Ï  Ö Õ Ò Æ  Ö Ò Õ Æ Ù Ï Õ Ï  Ü Ù Ú Ä Ù Õ  Õ
ÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÄÝÚÜÔËÚÇÏØËÏ×ÔÖÕß
ÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏ ÙÚÕÔ ÑÒ¦ ÊÕ ÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÎ)S\L6YPNPU

ÚÕß ¬àËÌ ¡ÖÁàÕÝ ÑÇÏ Î =PYNPU
.HSHJ[PJÚÕßØËÚÇÔÕÆËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃÇªÃÚÙÇØÔÚ¡ÖØ¦ÔÙÕÔ ÓÇÃÔËÚÇÏ ÊÎ Î:WHJL?ÁÞËÏÑÒËÃÙËÏ
ÙßÓÈÄÒÇÏÕ ÓË ÊÆÕ ËÚÇÏØËÃËÝ ÍÏÇ

ÊÏÇÙÚÎÓÏÑÁÝÇÖÕÙÚÕÒÁÝ ÖØ×ÚÎ ÇÌÕØ¦ ËÖÃÙÑËÉÎ ÙÚÕÔ 
ÑÇÏÎÊËÆÚËØÎÖËØÏÙÚØÕÌÂÍÆØÜ
ÇÖÄÚÎÎÙËËÒÒËÏÖÚÏÑÂÚØÕÞÏ¦
ÑÇÏ ÙË ÆÉÕÝ ÊÆÕ ÓË ÚØËÏÝ ÌÕØÁÝ

¬ÇÙßÔÚØÃÓÓÏÇÖÕßÁÞÕßÔÖØÕÑÒÎÛËÃÇÖÄÚÎÌßÙÏÑÂÌÛÕØ¦ÚÜÔ
ÊÕØßÌÄØÜÔ ÇÖÄÙßÍÑØÕÆÙËÏÝÂ
Ç Ö Ä  Ú Î Ô  Ç Ô Ç Ú Ã Ô Ç Ð Â  Ú Õ ß Ý  Á Þ Õ ß Ô
ÓÁÍËÛÕÝ ÇÖÄ ÒÃÍÇ ÞÏÒÏÕÙÚ¦ ÓÁ ÞØÏÇØÑËÚ¦ÓÁÚØÇ ±ÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏ
ÄÚÏ ÖËØÃÖÕß   ÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇ
ÓË ÊÏ¦ÓËÚØÕ ¦ÔÜ ÚÜÔ  ËÑÇÚÕÙÚ×ÔÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÇßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂ
ÙËÚØÕÞÏ¦ÍÆØÜÇÖÄÚÎÎ 

ΤHE NEW YORK T MES
THE GUARD AN THE CONVERSA
VERSA
AT ON

Πειράμα
άμα
ατα μεε να
ανορομπό
μπό
ότ στη μάχη κα
ατά του καρκίίνου
Θα εγχύονται στο αίμα και θα μεταφέρουν στοχευμένα θεραπευτικές ουσίες στα κύτταρα που έχουν πρ
ρόβλη
ημα
Μο άζε ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÓËÙËÔ¦ØÏÕ
ÚÇÏÔÃÇÝËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÝÌÇÔÚÇÙÃÇÝ 
ÇÒ
ÒÒ
Ò¦ËÃÔÇÏÚÕÓÁÒ
ÒÒ
ÒÕÔÚÎÝËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝ ¬ÇËÍÞßÄÓËÔÇÔÇÔÕØÕÓÖÄÚËÃÔÇÏËÊ×ÑÇÏÛÇ
ÙßÓÈ¦
¦Ò
ÒÕßÔÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÙÚÕÔÇÔÚÏÑÇØÑÏÔÏÑÄÇÍ×ÔÇ ÁÈÇÏÇ ÎÏÊÁÇ
ÙßÙÑËß×ÔÖÕßÛÇÒËÏÚÕßØÍÕÆÔÙÚÕ
ËÙÜÚËØÏÑÄ ÚÕß ÇÔÛØ×ÖÏÔÕß Ù×ÓÇÚÕÝÊËÔËÃÔÇÏÑÇÏÔÕÆØÍÏÇ ÇÒÒ¦
ÁÞËÏÚÏÝØÃàËÝÚÎÝÙÚÎÔÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÂÚÇÏÔÃÇËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÝÌÇÔÚÇÙÃÇÝ¢ÇÔÚÇÙÚÏÑÄÚÇÐÃÊÏ®ÚÕß
  ÖÕßÑÇÚÇÍØ¦ÌËÏÚÕÇÖÃÛÇÔÕ
ÚÇÐÃÊÏÓÏÇÝÕÓ¦ÊÇÝÍÏÇÚØ×ÔÓÁÙÇ
ÙÚÕÇÔÛØ×ÖÏÔÕÙ×ÓÇ ÑËÃÔÕÚÕ
ÓËÒÒÕÔÚÕÒÕÍÏÑÄÄØÇÓÇÁÞËÏÍÃÔËÏ
ÙÂÓËØÇ ËÔÓÁØËÏ ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÚÇÓÏÑØÕÙÑÕÖÏÑ¦ØÕÓÖÄÚÛÇ
ÓÖÕØÕÆÔÔÇÓËÚÇÌÁØÕßÔÙÚÕÞËßÓÁÔÇÇÔÚÏÑÇØÑÏÔÏÑÁÝÛËØÇÖËÃËÝÙË
ÖËØÏÕÞÁÝÚÕßÇÔÛØ×ÖÏÔÕßÙ×ÓÇÚÕÝ ÄÖÕßßÖ¦ØÞËÏÇÔ¦ÍÑÎ
ßÚÂ ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ ËÃÔÇÏÎËÒÖÃÊÇ ÚÕß ÑÇÛÎÍÎÚÂ ¡ËÚÃÔ ÏÚÃ 
ËÖÏÑËÌÇ
ÇÒ
ÒÂÝÚÕßÔÙÚÏÚÕÆÚÕßÐßÖÔÜÔßÙÚÎÓ¦ÚÜÔ¡ÇÐÒÇÔÑÚÎÝ
ÚÕßÚÍ¦ØÊÎÝ  ÖÕß ÓÇàÃ ÓË ÚÕßÝ
ÙßÔËØÍ¦ÚËÝÚÕßÊÎÓÏÕÆØÍÎÙËÔÇÔÕØÕÓÖÄÚ  ÚÇ ÕÖÕÃÇ  ÚÇÐÏÊËÆÕÔÚÇÝÙÚÕÇÃÓÇÓÇÝ ÛÇÓËÚÇÌÁØÕßÔ
ÇÔÚÏÑÇØÑÏÔÏÑ¦ Ì¦ØÓÇÑÇ ÑÇÏ ËÖÏÒËÑÚÏÑ¦ ÛÇ ÙÚÕÞËÆÕßÔ ËÔÇÔÚÃÕÔ

ÑÇØÑÏÔÏÑ×ÔÑßÚÚ¦ØÜÔÙÚÕßÝÓÇÙÚÕÆÝ  ©Ï ËØËßÔÎÚÁÝ ÁÒÇÈÇÔ ÜÝ
ÖØÄÚßÖÕÚÇÒËßÑ¦ÇÏÓÕÙÌÇÃØÏÇ ÚÇ
ÕÖÕÃÇÓËÚÇÑÏÔÕÆÔÚÇÏÑÇÚ¦ÓÂÑÕÝ
ÚÜÔÚÕÏÞÜÓ¦ÚÜÔÚÜÔÇÏÓÕÌÄØÜÔ
ÇÍÍËÃÜÔ ÑÇÏ ÙË ÇÔÚÃÛËÚÎ ÑÇÚËÆÛßÔÙÎÇÖÄÚÎØÕÂÚÕßÇÃÓÇÚÕÝ
¬Ç ÓÏÑØÕÙÑÕÖÏÑ¦ ØÕÓÖÄÚ ËÃÔÇÏ ÙÌÇÏØÏÑ¦ ÑÇÏ ÑÇÚÇÙÑËß¦àÕÔÚÇÏÇÖÄÓÏÑØÕÙÜÓÇÚÃÊÏÇÍßÇÒÏÕÆ 
 ÓÏÙÂ ÙßÙÑËßÂ® ËÃÔÇÏ ËÖÏÑÇÒßÓÓÁÔÎ ÓË ÓÃÇ ÒËÖÚÂ ÓÇÍÔÎÚÏÑ Â  Ô Ç Ô Õ Ó Ë Ó È Ø ¦ Ô Î  Ç Ö Ä  Ô Ï Ñ Á Ò Ï Õ
ÑÇÏÞØßÙÄ ËÔ×Î¦ÒÒÎÓÏÙÂËÖÏÑÇÒÆÖÚËÚÇÏ ÇÖÄ ÊÕÐÕØÕßÈÏÑÃÔÎ 

Τα ρομπότ που δοκιμά
άστηκαν είχαν διάμεττρο
ρ
μικ
κρότ
ρ ερη
από τα ανθρώπινα
ερυθρά αιμοσφαίρια.

Τα νανορομπότ ³iØÓ¨ÉÈÑØ³È ³ ³Ö³ÈÑÂ(ÜÑ~~Ñ³Ñ~ÉÈÒÇ³Ñ 
ÑÌÐ ~¨ÐÑ³ Ù ÑoÈÑÜ Ö  Ð ÊtÈ~ÉÈÊuÉ Ñ É ~ÑÜÈÐÐÓiÐÉÜÉ³ÊÐÑoi³ ~ÊÑÐÉÐK¨ÒiÑÌ ~ÓÜ ~Ñ T¨ÈÌ ÉiÒÜÜiÐ ÊÉ ~ÑÜÖ³É³Ñ ÑÌ³Ñ³ ~Ñ¨~  ~Ì×Ò¨ÐÑ~ÙÂ¨ÈK ~ i

ÁÔÇÇÔÚÏÑÇØÑÏÔÏÑÄÌ¦ØÓÇÑÕ ÑÇÏ
Ñ¦ÖÕÏÇÓÄØÏÇÖÕßÇÔÇÍÔÜØÃàÕßÔ
ÚÇÑÇØÑÏÔÏÑ¦ÑÆÚÚÇØÇ ØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇËÒËÍÞÛËÃÎÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÚÜÔÔÇÔÕØÕÓÖÄÚÏÇÚØ×Ô 
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÛÎÑË ÁÔÇ ÓÕÔÚÁÒÕ
ÖÕß ÖËØÏËÃÞË ÇÃÓÇ ÖÕÔÚÏÑÕÆ ÑÇÏ
ÙßÔÛËÚÏÑÕÆÝÊÏÇÆÒÕßÝ ËÖÏÑÇ
ÇÒ
ÒßÓ-

ÓÁÔÕßÝÓËÇÔÛØ×ÖÏÔÇËÔÊÕÛÎÒÏÇÑ¦ÑÆÚÚÇØÇ ÇßÚ¦ÊÎÒÇÊÂÖÕßÑÇÒÆÖÚÕßÔÚÇËÙÜÚËØÏÑ¦ÚÕÏÞ×ÓÇÚÇ
ÚÜÔÇÏÓÕÌÄØÜÔÇÍÍËÃÜÔÓÇÝ ¬Ç
ØÕÓÖÄÚËÑÚÁÛÎÑÇÔÙËÁÔÇÓËÃÍÓÇ
ßÍÏ×Ô ÑÇÏ ÑÇØÑÏÔÏÑ×Ô ÏÙÚ×Ô ÑÇÏ
ÖØÕÙÊÁÛÎÑÇÔ® ËÖÏÒËÑÚÏÑ¦ ÙÚÇ
ÑÇØÑÏÔÏÑ¦ÑÆÚÚÇØÇ ÚÎÙßÔÁÞËÏÇ

ËÔËØÍÕÖÕÏÂÛÎÑÇÔ ÓË ßÖËØÏ×ÊÎ
ÇÑÚÏÔÕÈÕÒÃÇÑÇÏÇÖËÒËßÛÁØÜÙÇÔ
ÚÕÇÔÚÏÑÇØÑÏÔÏÑÄÙÑËÆÇÙÓÇ 
ÌÇØÓÄàÕÔÚÇÝÓÇÍÔÎÚÏÑ¦ÖËÊÃÇ ÕÏËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÁÒËÍÐÇÔÚÎÔ
ÑÃÔÎÙÎÚÜÔÔÇÔÕØÕÓÖÄÚ ÚÄÙÕÑÇÚ¦ÚÎÔÑÇÚËÆÛßÔÙÎÚÎÝØÕÂÝÚÕß
ÇÃÓÇÚÕÝ ÄÙÕ ÑÇÏ ÇÔÚÃÛËÚÇ ÖØÕÝ

ÇßÚÂÔ ÚÇ
ÇÞ
ÞÆÚÎÚÇÖÕßÓÖÕØÕÆÔ
ÔÇÇÔÇÖÚÆÐÕßÔÇÔÁØÞËÚÇÏÙË
ÓÏÑØÕÓÁÚØÇËÑÇÚÕÓÓßØÏÕÙÚÄÚÕß
ÓÁÚØÕßÚÕÊËßÚËØÄÒËÖÚÕ ËÔ×Î
ÖÒÕÂÍÎÙÂÚÕßÝËÃÔÇÏËÆÑÕÒÎ Ô
ÈØËÛËÃÝ ÙË ÓÏÇ ÊÏÇÑÒ¦ÊÜÙÎ ÚÕß
ÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÚÜÔÇÏÓÕÌÄØÜÔÇÍÍËÃÜÔ ÑÇÏ ËÖÏÒÁÐËÏÝ ÒÇÔÛÇÙÓÁÔÎ
ÑÇÚËÆÛßÔÙÎ ÊËÔßÖ¦ØÞËÏÑÇÔÁÔÇ
ÖØÄÈÒÎÓÇ  ¡ÖÕØËÃÝ ÔÇ ËÖÏÙÚØÁÉËÏÝÑÇÏÔÇÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÝÚÎÙÜÙÚÂ® ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÕÏÚÃ
¬ÇØÕÓÖÄÚÖÕßÊÕÑÏÓ¦ÙÚÎÑÇÔ
ËÃÞÇÔÊÏ¦ÓËÚØÕÂ ÓÏÑØÕÓÁÚØÜÔ ÂÚÇÔ ÊÎÒÇÊÂ ÒÃÍÕÓÏÑØÄÚËØÇ ÇÖÄ ÚÇ ÇÔÛØ×ÖÏÔÇ ËØßÛØ¦
ÇÏÓÕÙÌÇÃØÏÇ ÖÕßÁÞÕßÔÊÏ¦ÓËÚØÕ
ÖËØÃÖÕßÓÏÑØÕÓÁÚØÜÔ ÁÈÇÏÇ 
Î ËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂ ÁØËßÔÇ ÇÑÄÓÎ
ËÐËÒÃÙÙËÚÇÏ ÑÇÏ ÕÏ ËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝ
ËÖÏÛßÓÕÆÔÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙÕßÔ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝ ÓËÛÄÊÕßÝ ÍÏÇ ÚÎÔ
ËÔËØÍÕÖÕÃÎÙÎ ÚÕß ÓÏÑØÕÙßÙÚÂÓÇÚÕÝ  ÄÖÜÝ ËÃÔÇÏ Î ÛËØÓÄÚÎÚÇ
ÂÎËÍÍÆÝßÖÁØßÛØÎÇÑÚÏÔÕÈÕÒÃÇ 
ËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÕÓ¦ÊÇÖÕßÊÎÓÏÕÆØÍÎÙË ÚÇ ÔÇÔÕØÕÓÖÄÚ ËÒÖÃàËÏ
ÖÜÝÙÆÔÚÕÓÇÛÇÐËÑÏÔÂÙËÏÚÏÝÊÕÑÏÓÁÝÙËÖËÏØÇÓÇÚÄàÜÇ 
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝÏÇÚØÏÑ×Ô ÔÇÔÕØÕÓÖÄÚ ÚÕß ÔÙÚÏÚÕÆÚÕß¡ÇÐÒÇÔÑÊËÔËÃÔÇÏÓÕÔÇÊÏÑÂ  ØÏÔ ÇÖÄ ÒÃÍÕßÝ ÓÂÔËÝ 

ËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÚÕßÑÏÔËàÏÑÕÆÛÔÏÑÕÆ ÁÔÚØÕß§ÇÔÕËÖÏÙÚÎÓ×ÔÑÇÏ
¬ËÞÔÕÒÕÍÃÇÝ  ÙË ÙßÔËØÍÇÙÃÇ ÓË
ÚÕÖÕÒÏÚËÏÇÑÄÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÚÎÝ
ØÏàÄÔÇÝ ÊÎÓÏÕÆØÍÎÙÇÔÔÇÔÕØÕÓÖÄÚ ÓËÊÏ¦ÓËÚØÕÓËØÏÑ×ÔÔÇÔÕÓÁÚØÜÔÁÔÇÊÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÏÕÙÚÄ
ÚÕßÓÁÚØÕß ÚÇÕÖÕÃÇÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇËÔÁÞßÙÇÔÙÚÇÇÏÓÕÌÄØÇÇÍÍËÃÇ ÖÕÔÚÏÑ×Ô  ×ÙÚË ÔÇ ÙßØØÏ ÑÔ×ÙÕßÔ ÚÕßÝ ÑÇØÑÏÔÏÑÕÆÝ ÚÕßÝ
ÄÍÑÕßÝ ÊÏÇÑÄÖÚÕÔÚÇÝÚÎÔÖÇØÕÞÂ ÇÃÓÇÚÕÝ ÙË ÇßÚÕÆÝ  ßÚ¦ ÚÇ
ÔÇÔÕØÕÓÖÄÚ ÑÇÚÇÙÑËß¦ÙÚÎÑÇÔ
ÇÖÄ ÌÆÒÒÇ +5(  ÚÇ ÕÖÕÃÇ ËÃÞÇÔ
ÙÞÎÓÇÚÃÙËÏÙÜÒÎÔ¦ØÏÇÑÇÏËÃÞÇÔ
ÍËÓÏÙÚËÃÓËÁÔÇÙÑËÆÇÙÓÇÖÕßËßÔÕËÃ ÚÎÔ ÖÂÐÎ ÚÕß ÇÃÓÇÚÕÝ  ÚÕ
ËÐÜÚËØÏÑÄ ÚÕßÝ  ÕÏ ËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝ
ÚÕÖÕÛÁÚÎÙÇÔ ÁÔÇ ÚÓÂÓÇ +5 
ÖÕß ÙßÔÊÁËÚÇÏ ÓË ÓÃÇ ÖØÜÚËãÔÎ
ÎÕÖÕÃÇÇÔÏÞÔËÆËÚÇÏÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ ÙÚÕßÝ ÑÇØÑÏÔÏÑÕÆÝ ÄÍÑÕßÝ 
©ÚÇÔ ÚÇ ÔÇÔÕØÕÓÖÄÚ ÖØÕÙÁÍÍÏÙÇÔ ÚÇ ÑÇÑÕÂÛÎ ÔËÕÖÒ¦ÙÓÇÚÇ
ÑÇÏ ÖØÕÙÊÁÛÎÑÇÔ ÙÚÎÔ ÖØÜÚËãÔÎ ÚÇÌÆÒÒÇ+5(ÐËÊÏÖÒ×ÛÎÑÇÔ
ÇÖËÒËßÛËØ×ÔÕÔÚÇÝÚÕÌ¦ØÓÇÑÕ 
ÙßØØÏÑÔ×ÔÕÔÚÇÝÚÇÔËÕÖÒ¦ÙÓÇÚÇ ÞÜØÃÝÔÇÖØÕÑÇÒÁÙÕßÔÑ¦ÖÕÏÇ
ÖÇØËÔÁØÍËÏÇ 
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Συγκρατημένες
ελπίδες για εμβόλιο
κατά του κορωνοϊού

Υπό την πίεση της οικονομίας, επιχειρεί προσέγγιση με ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ενωση

ΗΠΑ και Κίνα μπροστά στην κούρσα

Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Αποκαλυπτική ÍÏÇÚÇÔÁÇËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑ¦ÑÇÏËÚÇÏØÏÑ¦ÂÛÎÙÚÏÝ
ÌÇØÓÇÑÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝÙÚÎÔËÖÕÞÂÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆ
ËÃÔÇÏÎÖËØÃÖÚÜÙÎÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÌÇØÓÇÑËßÚÏÑÂÝ4VKLYUH
ÑÇÏÚÜÔÑÏÔÊÆÔÜÔÖÕßËÒÒÕÞËÆÕßÔÇÖÄÚÎÙÖÕßÊÂÚÁÚÕÏÜÔËÚÇÏØËÏ×ÔÔÇÑÇÚÇÙÑËß¦ÙÕßÔÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄËÓÈÄÒÏÕÙÆÓÌÜÔÇÓË
ØËÖÕØÚ¦àÚÜÔ5L^@VYR;PTLZ
¬ÇÖßØ¦ÚÎÝËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÝ
ÑÕÏÔÄÚÎÚÇÝÁÙÚØËÉËÁÚÙÏËÔÇÔÚÃÕÔ ÚÕß Õ ÙßÔÏÊØßÚÂÝ ÚÎÝ
4VKLYUHÊØ§ÕßÓÖ¦ØÌËÍÏ¦Ô
ËÖÏÒÁÍÕÔÚÇÝÚÎÔÖØÄÜØÎÊÎÓÕÙÏÕÖÕÃÎÙÎËÔÛÇØØßÔÚÏÑ×ÔÙÚÕÏÞËÃÜÔÍÏÇÚÎÔÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ
ÚÕßËÓÈÕÒÃÕßÖÕßÖØÕËÚÕÏÓ¦àËÏ
ÍÏÇÚÎÔ*6=0+ ÇØÄÚÏÚÇ
ÖØ×ÚÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÚÜÔÑÒÏÔÏÑ×ÔÊÕÑÏÓ×ÔÚÕßËÓÈÕÒÃÕßÚÎÝ
4VKLYUHÊÎÓÏÕßØÍÕÆÙÇÔÈ¦ÙÏÓËÝËÒÖÃÊËÝÑÇÏÕÑÚ×ËÛËÒÕÔÚÁÝ
ÙÚÕÊËÆÚËØÕÙÚ¦ÊÏÕÚÎÝÓËÒÁÚÎÝ
ÇÔÁÖÚßÐÇÔÇÔÚÏÙ×ÓÇÚÇÙÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄÎËÚÇÏØËÃÇÇÖÁÌßÍËÔÇ
ÊÎÓÕÙÏËÆÙËÏÙÇÌÂÙÚÕÏÞËÃÇÍÏÇ
ÚÎÔÁØËßÔ¦ÚÎÝÂÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÙËÊÎÓÕÙÃËßÙÎÙËÏÇÚØÏÑÂ
ËÖÏÛË×ØÎÙÎ
ÇØ»ÄÒÇÇßÚ¦ÎÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎ
ÚÜÔËÔÛÇØØßÔÚÏÑ×ÔÙÚÕÏÞËÃÜÔ
ÇÖÄÚÕÔÊØÇÌËÍÏ¦ÔßÖÂØÐËÇØÑËÚÂÍÏÇÔÇËÑÚÕÐËÆÙËÏÚÎÔÚÏÓÂ
ÚÎÝÓËÚÕÞÂÝÑÇÚ¦ ÇÖÄÚÎÔ
ÇØÞÂÚÕßÞØÄÔÕß
4VKLYUHÊËÔËÃÔÇÏÎÓÄÔÎÌÇØÓÇÑËßÚÏÑÂËÚÇÏØËÃÇÎ
ÕÖÕÃÇÇÖÁÌßÍËÔÇÊÎÓÕÙÏËÆÙËÏ
ÇÑØÏÈÂÙÚÕÏÞËÃÇÍÏÇÑÒÏÔÏÑÂÓËÒÁÚÎÚÎÝ¬ÎÔÃÊÏÇÖØÇÑÚÏÚÏÑÂ
ÇÑÕÒÕÆÛÎÙËÑÇÏÎ.PSLHKÑÇÚÇÙÑËß¦ÙÚØÏÇÚÕßÖËÏØÇÓÇÚÏÑÕÆ
ÌÇØÓ¦ÑÕßYLTKLZP]PYÚÏÝ 
ÖØÏÒÃÕßÎ.PSLHKÇÔÇÑÕÃÔÜÔË
ÛËÚÏÑ¦ÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇ®ÇÖÄÚÎ
ÞØÂÙÎÚÕßÌÇØÓ¦ÑÕßÙËÑÒÏÔÏÑÂÊÕÑÏÓÂ
ÃÍËÝ×ØËÝÇØÍÄÚËØÇÕËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝÕÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÂÝÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝÑÇÚ¦ÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÊØ
ÔÚÕÔÏ¢¦ÕßÚÙÏÇÔÁÌËØËÇÖÄÚÕ
©È¦ÒØÇÌËÃÕÚÕßËßÑÕÆ©ÃÑÕß
ÄÚÏÚÕÌ¦ØÓÇÑÕËÃÞËËÖÏÚÇÞÆÔËÏ
ÑÇÚ¦ÓËØÏÑ¦ÜØÇÚÎÔÇÔ¦ØØÜÙÎÇÙÛËÔ×ÔËÔ×ÒÃÍËÝÎÓÁØËÝÇØÍÄÚËØÇÎßÖÎØËÙÃÇÚØÕÌÃÓÜÔÑÇÏÌÇØÓ¦ÑÜÔÞÕØÎÍÕÆÙË
ÁÑÚÇÑÚÎ¦ÊËÏÇÑßÑÒÕÌÕØÃÇÝÍÏÇ
ÚÕYLTKLZP]PYÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ
ÚÎÔÑÇÚÇÑÄØßÌÎ¦ÔÕÊÕÚÎÝÚÏÓÂÝÚÎÝÓËÚÕÞÂÝÚÎÝ.PSLHK¬Õ

Την περασμένη ËßÚÁØÇÕËÑÖØÄÙÜÖÕÝ¬ÆÖÕßÚÎÝÚÕßØÑÏÑÂÝÖØÕËÊØÃÇÝÓÖØÇÞÃÓ ÇÒÃÔÁÊÜÙËÙßÔÁÔÚËßÐÎÙÚÕÍÇÒÒÏÑÄÚÎÒËÕÖÚÏÑÄ
ÊÃÑÚßÕ-YHUJL ¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂ
ØÜÚÂÛÎÑËÍÏÇÚÃÎÍÑßØÇÊËÔËÔËØÍÕÖÕÃÎÙËËÔÚÄÝÖØÏÒÃÕßÄÖÜÝËÃÞË
ÖØÕÇÔÇÍÍËÃÒËÏÚÕßÝØÜÙÏÑÕÆÝÖßØÇÆÒÕßÝ:ÑÇÏÇÔÇßÚÄÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÇÑßØ×ÙËÏ
ÇßÚÂÚÎÔËÖÏÒÕÍÂÖÕßÚÄÙÕÖÕÒÒ¦ÑÄÙÚÏÙËÙÚÏÝÙÞÁÙËÏÝÚÎÝÓËÚÎÔ
©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÇÖ¦ÔÚÎÙÎÚÕßËÑÖØÕÙ×ÖÕßÚÕß¬ÇÍÃÖØÔÚÕÍ¦ÔÊËÔ
ÍÔ×ØÏÙËÚÎÔÖØÕÙÕÞÂÖÕßÚÎÝ¦ÐÏàË
ÇÖÄÚÇÊÏËÛÔÂÓÁÙÇËÔÎÓÁØÜÙÎÝ
ÄÍÜÚÎÝÑØÃÙÎÝÚÎÝ*6=0+ 
ßÖÂØÐËÑÇÛßÙÚÁØÎÙÎÇÒÒ¦ËÖÏÓÁÔÕßÓËÑÇÚ»ÇØÞÂÔÙÚÎÙßÓÌÜÔÃÇÍÏÇ
ÚÕßÝ:®ÊÂÒÜÙËÕ ÇÒÃÔÞÜØÃÝ
ÔÇÊÏËßÑØÏÔÃÙËÏÚÕÔÚØÄÖÕÓËÚÕÔ
ÕÖÕÃÕÕÏÄÝËÖÎØË¦àËÏÚÎÔßÍËÃÇÚÜÔ
ØÜÙÏÑ×ÔÖßØÇÆÒÜÔÑÇÏØÇÔÚ¦Ø
ËÃÊÎÙÎÈÁÈÇÏÇÈÍÂÑËÇÖÄÚÏÝÊÆÕ
ÒËÐÕÆÒËÝÑÇÚ»ÇØÞÂÔ®ÖÕßßÖÕÔÕÕÆÙÇÔÖÕÒÒ¦ÕÒÆÖËØÏÙÙÄÚËØÕÖÕßÕ¬ÕÆØÑÕÝÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÝ
ÖØÕÙÁÛËÙËÄÚÏÎÑßÈÁØÔÎÙÂÚÕß
ËÃÔÇÏÖØÄÛßÓÎÔÇËÐËÚ¦ÙËÏÑÇÒÂ
ÚÎÖÃÙÚËÏÚÏÝÇÏÚÏ¦ÙËÏÝÚÜÔ
ÍÏÇÇÙßÓÈÇÚÄÚÎÚÇÚÕßØÜÙÏÑÕÆÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÓËÚÏÝÊÕÓÁÝÚÕß§¬©

Συγκρούσεις φατριών
στους κόλπους του στρατεύματος και νέα κενά
αέρος στις σχέσεις
της Τουρκίας με τη Ρωσία.
ÇÒÒ¦ÑÇÏÔÇÇÍÕØ¦ÙËÏÚËÒÏÑ¦ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÝÖßØÇÆÒÕßÝ7H[YPV[ÙßÓÖÒÎØÜÓÇÚÏÑ¦ÂÜÝßÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÚÇ
ÚÜÔ:ÓÁÔËÏÔÇÊÏËßÑØÏÔÏÙÚËÃ
¬ÕÛËÇÓÇÚÏÑÄ¦ÔÕÏÍÓÇ ÇÒÃÔÖØÕÝ
ÚÏÝÊËÔÂÚÇÔÑËØÇßÔÄÝËÔÇÏÛØÃÇÚÏÝ¡ÇãÕßÕÖØ×ÎÔßÖÕßØÍÄÝÓßÔÇÝÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝ¢ÏÑØÃÙÃÑ
ÊÏÇÈËÈÇÃÜÔËÇÖÄÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔ
ÄÚÏÕÏÊËÙÓÕÃÚÎÝÞ×ØÇÝÚÕßÓËÚÎ
ªÜÙÃÇËÃÔÇÏÚÇÑÚÏÑÕÆÑÇÏÄÞÏÙÚØÇÚÎÍÏÑÕÆÞÇØÇÑÚÂØÇ®©ÃÊÏÕÝÕ¬ÇÍÃÖØÔÚÕÍ¦ÔÁÙÚËÏÒËÖØÄÙÌÇÚÇËÖÏÙÚÕÒÂÙÚÕÔ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÄÖÕß
ÚÄÔÏàËÚÎÔÖÃÙÚÎÚÕßÙÚÎÔÇÐÃÇÚÎÝ
ÇÓËØÏÑÇÔÕÚÕßØÑÏÑÂÝÙßÔËØÍÇÙÃÇÝ
ÑÇÏÊÏÇÈËÈÇÃÜÔËÄÚÏÈØÏÙÑÄÓÇÙÚË
ÙÚÕÃÊÏÕÙÑ¦ÌÕÝ®ËÇÔ¦ÒÕÍÎËÖÏÙÚÕÒÂÚÕßÖØÕÝÚÕßÝÎÍÁÚËÝÚÎÝ

A.P. / TURKISH DEFENCE MINISTRY

Οι χειρονομίες συμφιλίωσης
του Ερντογάν προς τη Δύση

Aπό πέρυσι ³ÖÜ{VÈ³Ñ¨{~ÒÐÉ³Ñoo{~ÒÒ¨T{ÑÑÑ¨ÑÙËÙÈ³ÈØÑ³{ÑÉ¨¨{~ÖØÈ¨ÑÖÜÈØ
-wmÆÆ³i0È¨~ËÑVÓTÈÉ¨ÒÉ{ÆÐÊÉØVÑÜÜÒiåo~È¨ÑÙÉ³ÈØÓTÉ{ÉÉ¨o{ÊÉ{Ñ~ÌÐi

Γέφυρες και προς το Ισραήλ
Την περασμένη0¨Ë³iVº>¦Xx>Ó~ÑÉÜÌoo{ÑtÓ³ÉØ×ÊÐÉØÈ
~È~Ü×¨ÖÉÙ{ÜÐÑ³{~ÖØ~Ö~ÜÈØVÖÐ×ÑÐÉ³{ØËÉØ0È¨~ËÑ~Ñ{¨ÑÊÜÈÇi³Ö³iÜÊ¨iÉÂÐÒÜÈi³Ù{ÜÐÑ³{~³ÈØ
TÓÉu0oÉoÌØÌ³{³¨ÑÊÜÙÉÉ¨{ÜÑÐKÑÌ³ÑVÌØiÑÜÜËÑV
iåËoÈ³Ø~Ñ{³Ñ Ð{¨Ò³ÑV³~Ñ³ÒÜo³T¨È~Ñ³ÑÙË~ÑÑV
³{ØÑÎÈV³³È¨~{~ÌÉÉ~³Ñ³{ÐÌ³iåÑ³Ü{~ÊÉÌoÉ{VÙÉ
Ó¨ÑÉÑÑ¨Ñ³Ê¨i³ÑÌ³iåo~È¨Ñ(Ó¨Ñ³~{ÈÐ×É¨Ì³
0È¨~ËÑØ~Ñ{¨ÑÊÜ³È¨{Ñ~ÌÚÓÑ³¨V¨ÌÜ~Ñ³ÑÜÖ³iÙ{ÑÙ¨ÑÐÑ³ËÇÈ
³ÑÓÑÙÉÙÐÓÑ³ÐÉoÒÜÑ{TËÙ{³ÈÙ¨oÑÚ¨Ò~ÑÚØ{
³{ÐÓØ³ÈÉ³¨ÉÜÑËÈÓTÈÐÉ{ÚÉËÙ¨ÑÐÑ³{~Ò~Ñ{{ÚÓÉ{Ø³iØ0È¨~ËÑØ³i{KÖiÉÙ¨Ñ{³Ñ{V³Ö³ØÊÒÜÜØÑKÓKÑ{TÓÙ{³È >©²
_XÑÐÑ~¨ÖÉ³Ñ{³io¨ÑÐÐÊ³È¨ËÇ³ÑVÉ~É¨ÙËÇÉ{ÓÙÑ×Øi
¨³{~ÊÐÉ³Ñ×¨ÒØ³È{¨ÑiÜ{Ö×È{~ÖÑÉ¨ËÈÐÓ0È¨~ËÑØ
ÓËÇÌÕØÓÂÚÎÔÓÁØÇÚÎÝßØ×ÖÎÝ
ËÖÏÈËÈÇÃÜÔËÚÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂËÖÏÒÕÍÂÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÂÝÚÕßÍÏÇÁÔÚÇÐÎ
ÙÚÎÔÔÜÙÎ
×ÝÔÇÇÐÏÕÒÕÍÂÙËÏÑÇÔËÃÝÇßÚ¦ÚÇÓÎÔÆÓÇÚÇ"©ØÏÙÓÁÔÕÏÇÔÇÒßÚÁÝËÑÚÏÓÕÆÔÖÜÝÎÙÑÒÎØÂÆÌËÙÎ
ÖÕßÖÒÂÚÚËÏÚÎÔÚÕßØÑÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇßÖÕÞØË×ÔÕßÔÚÕÔØÔÚÕÍ¦Ô
ÔÇÇÔÇÛËÜØÂÙËÏÚÎÔËÖËÑÚÇÚÏÑÂ
ÔËÕÕÛÜÓÇÔÏÑÂÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÚÕßÑÇÏ
ÔÇßÖÕÈÇÛÓÃÙËÏÚÎÔËÏÊÏÑÂÙÞÁÙÎ
ÚÕßÓËÚÎªÜÙÃÇËÍÑÇÏÔÏ¦àÕÔÚÇÝ
ÚÎÔËÖÏÙÚØÕÌÂÚÕßÙÚÎÔÇÚÒÇÔÚÏÑÂ
ÕØÛÕÊÕÐÃÇÒÒÕÏÛËÜØÕÆÔÄÚÏÖØÄÑËÏÚÇÏÓÄÔÕÍÏÇÚÇÑÚÏÑÕÆÝËÒÏÍÓÕÆÝ
ÚÎÝÍÑßØÇÝÓËÙÚÄÞÕÔÇÑËØÊÎÛÕÆÔÞØÄÔÕÝÑÇÏÞØÂÓÇÞÜØÃÝÔÇ
ßÖÕÙÚÁÒÒÕßÔÙËÚÃÖÕÚÇÚÎÙÎÓÇÃÇ

ÚÜÔËÛÔÏÑÏÙÚÏÑ×ÔÊÏËÑÊÏÑÂÙËÜÔ
ÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÙÚÕÏÍÇÃÕÙÚÕÔÈØÕÑÇÏÙÚÎÏÈÆÎÚÕ
ÚËÒËßÚÇÃÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÙßÔÎÍÕØÕÆÔ
ßÖÁØÚÎÝÊËÆÚËØÎÝËÑÊÕÞÂÝ
ËÍÕÔÄÝËÃÔÇÏÄÚÏÕÏÞËÏØÕÔÕÓÃËÝÚÎÝÍÑßØÇÝÊËÔÁÓËÏÔÇÔÞÜØÃÝ
ÇÔÚÇÖÄÑØÏÙÎ©ÍËÔÏÑÄÝÍØÇÓÓÇÚÁÇÝÚÕß§¬©ËÔÝÚÄÒÚËÔÓÖËØÍÑ
ËÑÛËÃÇÙËÚÎÔÇÖÕÌÇÙÏÙÚÏÑÂÝÙÎÓÇÙÃÇÝÈÕÂÛËÏÇÖÕßÖÇØÁÞËÏÎ¬ÕßØÑÃÇ
ÙÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÇØ¦àÙÚÎÏÈÆÎ
¶ÈÕÂÛËÏÇÎÕÖÕÃÇÇÔÁÚØËÉËÚÇÊËÊÕÓÁÔÇÚÕßËÓÌßÒÃÕßÖÕÒÁÓÕßËÏÝ
È¦ØÕÝÚÕß²ÇÌÚ¦ØÁÊÜÙËÙÚÎÔ
¬ÕßØÑÃÇÓÃÇÛÁÙÎÙÚÕÚØÇÖÁàÏÚÎÝ
ÚËÒÏÑÂÝÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎÝÍÏÇÚÕ
ÏÈßÑÄËÔÃÙÞßÙËÚÏÝÊÏËÑÊÏÑÂÙËÏÝ
ÚÎÝÁÔÇÔÚÏÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÑÇÏÚÎÝÞ¦-

ØÏÙËÚÕÔÁÒËÍÞÕÓÏÇÝÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝ
ÙÎÓÇÙÃÇÝÇËØÕÖÕØÏÑÂÝÈ¦ÙÎÝÁÐÜ
ÇÖÄÚÎÔ¬ØÃÖÕÒÎ
ªËÖÕØÚ¦àÚÎÝ3L4VUKLÙßÙÞÁÚÏàËÚÇÇÔÕÃÍÓÇÚÇØÔÚÕÍ¦ÔÖØÕÝ
ÚÎÆÙÎÓËÚÎÔÇÏÌÔÏÊÏÇÙÚÏÑÂßÖÕÈ¦ÛÓÏÙÎÑÇÏËÐ×ÛÎÙÎÙËÖÇØÇÃÚÎÙÎ
ÚÕßÇÔÚÏÔÇß¦ØÞÕß¬àÏÞ¦ÚÏÇáÚàÃ
ÓÁÞØÏÞÛËÝËÖÏÚËÒ¦ØÞÎÚÕßÖÕÒËÓÏÑÕÆÔÇßÚÏÑÕÆÑÇÏËÓÖÔËßÙÚÂÚÕß
ÊÄÍÓÇÚÕÝÖËØÃÇÒ¦àÏÇÝÇÚØÃÊÇÝ®
¢ÇÔÇÚÏÑ¦ÇÔÚÏÊßÚÏÑÄÝÑÇÏÕÖÇÊÄÝ
ÚÎÝÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÝÓËÚÎªÜÙÃÇÕÏÇáÚàÃÇÔÂÑËÏÙÚÎÔÕÓ¦ÊÇÚÜÔËßØÇÙÏÇÚÏÑ×Ô®ÖÕßÇÖÁÑÚÎÙÇÔÓËÍ¦ÒÎ
ËÖÏØØÕÂÙÚÕßÝÑÄÒÖÕßÝÚÕßÙÚØÇÚËÆÓÇÚÕÝÆÙÚËØÇÇÖÄÚÕÇÖÕÚßÞÎÓÁÔÕÖØÇÐÏÑÄÖÎÓÇÚÕßÕßÒÃÕßÚÕß
ÑÇÏÚÜÔÊØÇÓÇÚÏÑ×ÔËÑÑÇÛÇØÃÙËÜÔÖÕßÇÑÕÒÕÆÛÎÙÇÔ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÇÔ¦ÒßÙÎÚÎÝ
ÍÇÒÒÏÑÂÝËÌÎÓËØÃÊÇÝÎÑÇØÇÚÄÓÎÙÂÚÕßÇÖÄÚÕÔØÔÚÕÍ¦ÔÌÇÃÔËÚÇÏ
ÔÇßÖÕÊÎÒ×ÔËÏÚÎÈÕÆÒÎÙÂÚÕßÔÇ
ÖËØÏÕØÃÙËÏÚÕßÝËßØÇÙÏÇÚÏÑÕÆÝ®ÚÎ
ÙÚÏÍÓÂÖÕßÁÞËÏÖÕÒÆÖÏËÙÚÏÑÕÆÝÒÄÍÕßÝÔÇËÐÕÓÇÒÆÔËÏÚÏÝÙÞÁÙËÏÝÚÕß
ÓËÚÎÆÙÎÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÎÝÎ
ÑÇÒ¦ËÔÎÓËØÜÓÁÔÎÍÏÇÚÇÛÁÓÇÚÇ
ÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝÏÙÚÕÙËÒÃÊÇ(S4VUP[VY
ËÓÌ¦ÔÏàËÚÕÔØÔÚÕÍ¦ÔÔÇÇÔÎÙßÞËÃÍÏÇÚÏÝØÜÍÓÁÝÖÕßÁÞËÏÖØÕÑÇÒÁÙËÏÙÚÕÙÚØ¦ÚËßÓÇÎÇßÐÇÔÄÓËÔÎËÖÏØØÕÂÚÜÔËßØÇÙÏÇÚÏÑ×Ô®
ÇÑÄÓÎÑÇÏÍÏÇÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÔÇ
ÕÊÎÍÂÙÕßÔÇßÚÁÝÕÏØÜÍÓÁÝÙËÁÔÇ
ÊËÆÚËØÕÖØÇÐÏÑÄÖÎÓÇËÔÇÔÚÃÕÔÚÕß

ΗΠΑ - Κίνα, κλιμάκωση
της σύγκρουσης
για το Χονγκ Κονγκ
ÕÔÍÑÑ¦ÚÏÖÕßÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇ
ÁÞËÏÙÕÈÇØÁÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÚÄÙÕÍÏÇÚÎÔ ÃÔÇÄÙÕÑÇÏÍÏÇ
ÚÎÔÓËØÏÑÂÑÇÛ×ÝÎÖËØÏÕÞÂÇÖÕÚËÒËÃÙÎÓÇÔÚÏÑÄÑÄÓÈÕÚÕßÖÇÍÑÄÙÓÏÕßÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÕÆÙßÙÚÂÓÇÚÕÝ© ÏÔÁàÕÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ
Ï ËÚÙÏ¦ÔÍÑÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙËÚÎÔ
©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÄÚÏÕÑÇÚÂÌÕØÕÝÛÇ
ËÃÔÇÏàÎÓÏÕÍÄÔÕÝÍÏÇÄÒÕßÝÊÏ¦ØØÎÐÎÚÜÔÊËÙÓ×ÔÚÎÝ ÃÔÇÝÓË
ÚÏÝÊËÔÜÌËÒËÃÑÇÓÃÇÇÖÄÚÏÝ
ÊÆÕÖÒËßØÁÝÑÇÏÛÇÈÒ¦ÉËÏÑÇÏÕÒÄÑÒÎØÕÚÕÔÑÄÙÓÕÑÇÛ×ÝÖØÄÑËÏÚÇÏ
ÍÏÇÊÆÕÖÕÒÆÓËÍ¦ÒËÝÕÏÑÕÔÕÓÃËÝ®
ËÖÏÙÂÓÇÔËÕÏ

«Εσωτερική υπόθεση»
¬ÕËÑÃÔÕÞÇØÇÑÚÎØÃàËÏÚÎÔ
ÁÍÑØÏÙÎÚÕßÔÄÓÕßÖËØÃËÛÔÏÑÂÝ
ÇÙÌÇÒËÃÇÝÓÏÇÑÇÛÇØ¦ËÙÜÚËØÏÑÂ
ßÖÄÛËÙÎÚÕÔÃàÕÔÚÇÝÄÚÏÛÇÂÚÇÔ
ÇÊÏÇÔÄÎÚÕÍÏÇÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚËÊßÚÏÑÂ
Þ×ØÇÔÇÚÎÝßÖÇÍÕØËÆÕßÔÚØÃÚÕÏÚÏ
ÛÇÑ¦ÔËÏÓËÚÇàÎÚÂÓÇÚÇÇÙÌÇÒËÃÇÝ
ÙËÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚËÖËØÏÕÞÂÚÎÝ©ËÑÖØÄÙÜÖÕÝÚÕßÑÏÔËàÏÑÕÆßÖÕßØÍËÃÕß
ÐÜÚËØÏÑ×Ô¦ÕÏÚàÏ¦ÔÖØÕËÏÊÕ-

EPA / ROMAN PILIPEY

«Το Χονγκ Κονγκ ÄÖÜÝÚÕÐÁØÕßÓË
ÖÁÛÇÔË®¡ËÇßÚ¦ÚÇÒÄÍÏÇÎÇÔÚÏÖÕÒÏÚËßÄÓËÔÎÈÕßÒËßÚÂÝÇÖÄÚÕ
²ÕÔÍÑ ÕÍÑ ÒÇÕÆÔÚÏÇ¡ÕÙßÔÄÉÏÙËÚÎÔËÑÚÃÓÎÙÂÚÎÝÍÏÇÚÎÔÁÇ
ÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÖØÇÍÓ¦ÚÜÔÙÚÎÔÇßÚÄÔÕÓÎÖËØÏÕÞÂÚÎÝ ÃÔÇÝÆÙÚËØÇÇÖÄ
ÚÎÔËÖÃÚÎÝÇØÞÂÝÉÂÌÏÙÎÇÖÄÚÎ
ÇáÑÂÛÔÕÙßÔÁÒËßÙÎ¶ÇÔ×ÚÇÚÕ
ÔÕÓÕÛËÚÏÑÄÄØÍÇÔÕÚÕßÇÙÏÇÚÏÑÕÆ
ÍÃÍÇÔÚÇ¶ÚÕßÔÁÕßÔÄÓÕßÍÏÇàÎÚÂÓÇÚÇÇÙÌÇÒËÃÇÝ
ÉÂÌÏÙÎÚÕßÔÄÓÕßÖßØÕÊÄÚÎÙËÁÔÚÕÔËÝÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÇÖÄÚÎÔ
ÖÒËßØ¦ÚÜÔÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÑÇÏ
ÚÎÝÇÖÜÔÃÇÝÕÏÑßÈËØÔÂÙËÏÝÚÜÔ
ÕÖÕÃÜÔÛËÜØÕÆÔÄÚÏÇÔÇÚØÁÖËÚÇÏÚÕ
ÑÇÛËÙÚ×ÝÖØÕÞÜØÎÓÁÔÎÝÇßÚÕÔÕÓÃÇÝÈ¦ÙËÏÚÎÝÇØÞÂÝÓÃÇÞ×ØÇÊÆÕ
ÙßÙÚÂÓÇÚÇ®ÖÕßÛËÙÖÃÙÚÎÑËÙÚÕ
²ÕÔÍÑ ÕÔÍÑÆÙÚËØÇÇÖÄÚÕÖÁØÇÙÓÇÚÎÝÖØ×ÎÔÈØËÚÇÔÏÑÂÝÇÖÕÏÑÃÇÝßÖÄÑÏÔËàÏÑÂÑßØÏÇØÞÃÇÚÕ 
©ÓËØÏÑÇÔÄÝßÖÕßØÍÄÝÐÜÚËØÏÑ×Ô¡¦ÏÑÕÓÖÁÕÇÖËÃÒÎÙËÓ¦ÒÏÙÚÇÔÇ¦ØÕßÔÕÏÔÜÓÁÔËÝÕÒÏÚËÃËÝÚÕÖØÕÔÕÓÏÇÑÄÑÇÛËÙÚ×Ý
ËÓÖÕØÏÑ×ÔÙÞÁÙËÜÔÓËÚÕ²ÕÔÍÑ

ÊËÃÍÓÇÇÙÛËÔ×ÔÍÏÇÚÎÔÑÒÏÔÏÑÂ
ÓËÒÁÚÎÂÚÇÔÄÓÜÝÖÕÒÆÓÏÑØÄ
¬ÎÔÃÊÏÇ×ØÇÚÎÔÖØÜÚÕÑÇÛËÊØÃÇÙÚÎÔÑÕÆØÙÇÍÏÇÊÎÓÏÕßØÍÃÇ
ÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÕÆËÓÈÕÒÃÕßÑÇÚ¦
ÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÁÞÕßÔÑÇÚÇÑÚÂÙËÏÎ ÃÔÇÑÇÏÕÏÓËÚÏÝÑÏÔËàÏÑÁÝÁØËßÔËÝÔÇÇÖÕÚËÒÕÆÔ
ÖÕÙÕÙÚÄ ÚÕßÙßÔÄÒÕßÚÜÔ
ÑÒÏÔÏÑ×ÔÓËÒËÚ×ÔÙËËÛËÒÕÔÚÁÝ
ÚÕÏÞËÃÇÚÎÝÈØËÚÇÔÏÑÂÝËÌÎÓËØÃÊÇÝ:\UKH`;LSLNYHWOÊËÃÞÔÕßÔ
ÄÚÏËÓÈÄÒÏÇÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÕ
ÙÚ¦ÊÏÕÚÜÔÊÕÑÏÓ×ÔÙËÄÒÕÚÕÔ
ÑÄÙÓÕÇØÏÛÓÄÝÖÕßÊÏÖÒÇÙÏ¦ÙÚÎÑËÚÕÔÚËÒËßÚÇÃÕÓÄÒÏÝÓÂÔÇ
ÖÄÚÏÝÊÁÑÇÑÒÏÔÏÑÁÝÓËÒÁÚËÝÙË
ËÛËÒÕÔÚÁÝÖÕßÂÊÎÊÏËÐ¦ÍÕÔÚÇÏ
ÕÏÁÐÏÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÇÖÄ
ÑÏÔËàÏÑ¦ËØÍÇÙÚÂØÏÇÓËÚÎÔ ÃÔÇÔÇËÃÔÇÏÎÓÄÔÎÞ×ØÇÄÖÕß
ÊÕÑÏÓÂËÓÈÕÒÃÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÂÊÎ
ÙÚÕÚ¦ÊÏÕ
ÒÒËÝÓËÍ¦ÒËÝÌÇØÓÇÑÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝÄÖÜÝÕÏÍËØÓÇÔÏÑÁÝ

Εταιρείες δημοσιεύουν πρόωρα ενθαρρυντικά στοιχεία για να
διογκώσουν τη χρηματιστηριακή τους αξία.
7MPaLYÑÇÏ)PV5;LJOÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂ4VKLYUHÎÈØËÚÇÔÏÑÂ
(Z[YHALULJHÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÚÎÝ©ÐÌÄØÊÎÝÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÑÇÚ¦ÖÄÊÇÝÚÕßÝ ÏÔÁàÕßÝ

Η Ευρώπη
ËÍÑÒÎÓÇÚÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÚÜÔ
ÑØÇÚ×ÔÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÔÜÙÎÝ
ÖÕßËÖÁÒËÐÇÔÔÇÙßØØÏÑÔ×ÙÕßÔ
ÊØÇÙÚÏÑ¦ÚÏÝÑØÇÚÏÑÁÝÊÇÖ¦ÔËÝ
ÍÏÇÚÎÔÁØËßÔÇÑÇÏÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÌÇØÓ¦ÑÜÔÕÓÔÆÕÔÚÇÝÙÚÎÔ
ÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÚÎÝËÒËÆÛËØÎÝÇÍÕØ¦ÝÑÇÏÙÚÇÓÁÙÇÚÜÔ
ÌÇØÓÇÑËßÚÏÑ×ÔËÚÇÏØËÏ×ÔÙÚÕÃÞÏÙËÇÑØÏÈ¦ÙÚÎÔßØ×ÖÎÑÇÛ×Ý
ÁÞÇÙËÁÊÇÌÕÝÙÚÕÖËÊÃÕÚÎÝÏÇÚØÏÑÂÝÁØËßÔÇÝËÐ¦ØÚÎÙÎÚÜÔ
ËßØÜÖÇáÑ×ÔÑØÇÚ×ÔÇÖÄÚÏÝÌÇØÓÇÑÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏ
ÎÖÇØÇÙÑËßÂÇÒÒ¦ÑÇÏÖÇØÕÞÂ
ÇÙÌÇÒÕÆÝÑÇÏÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÕÆ
ËÓÈÕÒÃÕßËÖÇÌÃËÚÇÏÖÒÁÕÔÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÙÚÕÔÏÊÏÜÚÏÑÄÚÕÓÁÇ

THE NEW YORK TIMES,
DAILY TELEGRAPH, XINHUA

Οι φόβοι
των διαδηλωτών

Ενεκρίθη ο νόμος για θέματα ασφαλείας

Mε 2.878 «ναι» ~Ñ{ÐÌÜ{ØÓÑtÌT{ui×Ë³i~ÉÉË³iØÑ¨TÊØÑÌ³iÑÍ~Ê ÚÈÓÜÉÈig³Ñ³Ñ³ÐÚÉ³{~ÌÌ¨oÑ³iØËÑØgÓØÌÐØo{ÑÇi³ÊÐÑ³ÑÑ×ÑÜÉËÑØ (åV¨É³ÑËÑ~Ñ{ÑËÑÑ³ÓÙ¨ÑÑÓ³Ñ
ÖÕÃÎÙËÄÚÏÙËÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕßÍÃÔËÏ
ÚÕÒ¦ÛÕÝ®ÚÎÝÐÁÔÎÝÇÔ¦ÓËÏÐÎÝÙÚÇ
ËÙÜÚËØÏÑ¦ÚÎÝ ÃÔÇÝÎÞ×ØÇÛÇ
Ò¦ÈËÏÚÇÇÖÇØÇÃÚÎÚÇÇÔÚÃÓËÚØÇ®
ßÚÄÖÕßÑØÃÔËÚÇÏËÊ×ÊËÔËÃÔÇÏ
ÓÄÔÕÔÕÏÖÄÛÕÏÚÕßÒÇÕÆÚÕß²ÕÔÍÑ
ÕÔÍÑÍÏÇÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÔÕÏßÖÕÒÕÍÏÙÓÕÃÚÕß ÏÔÁàÕßÖØÕÁÊØÕßÏ
¬àÏÔÖÃÔÍÑÈÍÕßÔÇÒÎÛÏÔÕÃÑÇÏÚÕ
ËÑÃÔÕÐËÖËØ¦ÙËÏÚÎÛÆËÒÒÇÖÕß
ÁÞËÏÐËÙÎÑÜÛËÃÍÆØÜÇÖÄÚÕ²ÕÔÍÑ
ÕÔÍÑÕ ÏÔÁàÕÝÎÍÁÚÎÝÏ¬àÏÔÖÃÔÍÑÛÇÙßÔËÞÃÙËÏËÖËÑÚËÃÔÕÔÚÇÝ
ÚÕÔÁÒËÍÞÄÚÕßÙÚÎÔ¬ÇáÈ¦ÔÑÇÏÙÚÎ
§ÄÚÏÇÏÔÏÑÂ¦ÒÇÙÙÇ®ÇÔÁÌËØÇÔ
ÕÏ5L^@VYR;PTLZÙËÑÆØÏÕ¦ØÛØÕ
ÓËÚÕÕÖÕÃÕÖØÕËÏÊÕÖÕÏÕÆÔÄÚÏÚÇ
ÖËØÏÛ×ØÏÇÚÕßËÒËÆÛËØÕßÑÄÙÓÕß

ÔÇßÉ×ÙËÏÚÕÇÔ¦ÙÚÎÓ¦ÚÕßÙÚËÔËÆÕßÔ®
ÓËØÏÑÂÑÇÏÕÏÙÆÓÓÇÞÕÃÚÎÝ
ÓÖÕØËÃÔÇÇÊßÔÇÚÕÆÔÔÇÌØ¦ÐÕßÔ
ÚÎÔÖÕØËÃÇÚÎÝÔÁÇÝ ÃÔÇÝÇÒÒ¦
ÁÞÕßÔÚØÄÖÕßÝÔÇÑÇÚÇÙÚÂÙÕßÔÙÇÌÁÝÙÚÕÔÏÑÇÏÙÚÕßÝÙßÔÚØÄÌÕßÝ
ÚÕßÄÚÏÛÇÖÒÎØ×ÙÕßÔÚÃÓÎÓÇÍÏÇ
ÚÕÔÖËØÏÕØÏÙÓÄÚÜÔËÒËßÛËØÏ×ÔÙÚÕ
²ÕÔÍÑ ÕÔÍÑ®ÑÇÚÇÒÂÍËÏÚÕ¦ØÛØÕ
¡ÏÒ×ÔÚÇÝÙÚÎÔÃÊÏÇËÌÎÓËØÃÊÇ
ÜÙÚÄÙÕÕÖØ×ÎÔÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÝÚÎÝ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÝÚÕß²ÕÔÍÑ ÕÔÍÑÑÇÏ
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Aλλοι παίζουν μπάλα και
άλλοι απλά… παρακολουθούν
Τι ισχύει και τι αποφασίστηκε στα κυριότερα ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα της Ευρώπης
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΤΤΙΧΗ

Μετά από ένα ολόκληρο δίμηνο χωρίς
ποδόσφαιρο, αρχίζουμε να επιστρέφουμε στην δράση. Αναφερόμαστε
βέβαια στα περισσότερα από τα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και όχι στο
δικό μας, αφού, όπως είναι γνωστό,
η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου
αποφάσισε να μην ολοκληρωθεί η σεζόν 2019 – 2020. Οι περισσότερες από
τις ευρωπαϊκές χώρες αποφάσισαν
να αφήσουν πίσω τους την πανδημία
και έστω σε έκτακτες συνθήκες και
πρωτόγνωρο για το ποδόσφαιρο τρόπο
να ξεκινήσουν ξανά να παίζουν.
Από τα μεγάλα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, την αρχή έκαναν οι Γερμανοί.
Ας δούμε τι ισχύει αυτή τη στιγμή σε
όλη την Ευρώπη αναφορικά με τις
αποφάσεις που υπάρχουν για τη συνέχεια και ολοκλήρωση της «παράξενης» αυτής ποδοσφαιρικής σεζόν.
G ΓΕΡΜΑΝIΑ: Eδειξαν τον δρόμο της...
δράσης. Το πρωτάθλημα έχει ήδη επανεκκινήσει από το Σαββατοκύριακο
16-17 Μαΐου και οι ομάδες σταδιακά
ανεβάζουν ρυθμούς. Οι ημιτελικοί του
Κυπέλλου θα γίνουν στις 9-10 Ιουνίου
και ο τελικός στις 4 Ιουλίου.
G ΑΓΓΛIΑ: Ξεκινούν στις 19 Ιουνίου. Την
περασμένη Πέμπτη (28/05) οι 20 ομάδες της Πρέμιερ Λιγκ ψήφισαν να ξεκινήσει ξανά το πρωτάθλημα στις 19
Ιουνίου και δύο ημέρες νωρίτερα, στις
17/06, να διεξαχθούν τα δύο εξ αναβολής ματς Μάντσεστερ Σίτι - Αρσεναλ
και Αστον Βίλα - Σέφιλντ Γιουνάιτεντ.
Επίσης, συμφώνησαν να μείνουν ελεύθερες οι Παρασκευές ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της EFL (θα υπάρχουν αγώνες για την Τσάμπιονσιπ
Αγγλίας), με εξαίρεση την Παρασκευή
19 Ιουνίου, όπου αναμένεται να γίνει
το Τότεναμ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
G ΙΣΠΑΝIΑ: Προετοιμάζονται για τις 11
Ιουνίου. Από τις 18 Μαΐου οι ομάδες
ξεκίνησαν προπονήσεις σε μικρά
γκρουπ των 10 ποδοσφαιριστών. Ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση ότι
υπάρχει έγκριση για επιστροφή στη
δράση από τις 8 Ιουνίου. Η λογική
λέει ότι το πρωτάθλημα θα επανεκκινήσει στις 11 Ιουνίου με το ντέρμπι
Σεβίλλη - Μπέτις.
G ΙΤΑΛIΑ: Επαναρχίζουν στα μέσα Ιουνίου. Την περασμένη Πέμπτη 28 Μαΐου
αποφασίστηκε ότι το πρωτάθλημα
της Serie A θα ξεκινήσει ξανά στις 20
Ιουνίου, όπως και η Serie B. Είναι επίσης πολύ πιθανό στις 13-14 Ιουνίου
να διεξαχθούν οι δύο επαναληπτικοί
ημιτελικοί του Κυπέλλου (Νάπολι Ιντερ, Μίλαν - Γιουβέντους) και στις
17 Ιουνίου ο τελικός της διοργάνωσης.

Το πρώτο ματς που αναβλήθηκε τον Μάρτιο στην Αγγλία ήταν το Μάντσεστερ ΣίτιΆρσεναλ. Αυτό είναι και το πρώτο που θα γίνει στις 17 Ιουνίου.








Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες αποφάσισαν
να αφήσουν πίσω τους
την πανδημία και έστω
σε έκτακτες συνθήκες
να ξεκινήσουν να παίζουν.
G ΕΛΛAΔΑ: Ξανά στην σέντρα σε μια
εβδομάδα. Έπειτα από την έγκριση
που έδωσε η κυβέρνηση, άρχισαν
προπονήσεις και ανακοινώθηκε η
έναρξη των πλέι οφ με τη συμμετοχή
των έξι πρώτων ομάδων της κανονικής
περιόδου για τις 6-7 Ιουνίου. Την ίδια
ημερομηνία ξεκινούν και τα πλέι άουτ.
G ΑΥΣΤΡIΑ: Το πρωτάθλημα ξεκινά
στις 2 Ιουνίου, ενώ στις 29 Μαΐου διεξάγεται ο τελικός Κυπέλλου Σάλτσμπουργκ - Αούστρια Λουστενάου.
G ΔΑΝIΑ: Από την κυβέρνηση δόθηκε
το ΟΚ για επιστροφή στην ενεργό
δράση. Το πρωτάθλημα ξεκίνησε
στις 28 Μαΐου.

G ΕΛΒΕΤIΑ: Στις 11/5 επέστρεψαν στις
προπονήσεις και την Παρασκευή 29/5
οι ομάδες της Α’ και της Β’ κατηγορίας
αποφάσισαν, με μεγάλη πλειοψηφία,
να συνεχίσουν τις διοργανώσεις τους
στις 19 Ιουνίου και να τελειώσουν
στις 2 Αυγούστου.
G ΙΣΡΑHΛ: Στην γειτονική μας χώρα,
στις 10 Μαΐου, ξεκίνησαν οι προπονήσεις και στις 30 του ίδιου μήνα το
πρωτάθλημα.
G ΠΟΡΤΟΓΑΛIΑ: Άρχισαν προπονήσεις
την Δευτέρα 4 Μαΐου και στις 3 Ιουνίου
ξεκινάει το πρωτάθλημα.
G ΡΩΣIΑ: Αποφασίστηκε η επανέναρξη
του πρωταθλήματος στις 21 Ιουνίου.
G ΤΟΥΡΚIΑ: Αποφασίστηκε όπως αναμενόταν η επιστροφή στις 12/6.
G ΤΣΕΧIΑ: Το πρωτάθλημα έχει ήδη
επανεκκίνησε από τις 23 Μαΐου.

Αυτοί που δεν ολοκληρώνουν

ΓΑΛΛΙΑ: Συνεχίζουν στα… δικαστήρια!
Η γαλλική κυβέρνηση αποφάσισε από
τον Απρίλιο ότι δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή αγώνων - ακόμη και κεκλεισμένων των θυρών - τουλάχιστον ως
G

τον Αύγουστο. Στην συνέχεια η Εκτελεστική Επιτροπή της Λίγκας αποφάσισε την οριστική διακοπή των πρωταθλημάτων 1ης και 2ης κατηγορίας
και την τελική κατάταξη των ομάδων
με βάση το κλάσμα κερδισμένων βαθμών ανά αγώνα (καθώς δεν έχουν όλες
οι ομάδες τα ίδια παιχνίδια). Η Παρί
Σεν Ζερμέν αναδείχτηκε πρωταθλήτρια και μαζί με τη (2η) Μαρσέιγ και
την (3η) Ρεν εξασφαλίζουν το δικαίωμα
συμμετοχής στο Champions League
της επόμενης περιόδου. Στο Europa
League βγαίνουν η Λιλ, η Ρεμς και η
Νις, ενώ υποβιβάζονται οι δύο τελευταίοι της κατάταξης, Αμιάν και Τουλούζ, και τις θέσεις τους στη μεγάλη
κατηγορία παίρνουν η Λοριάν και η
Λανς. Δεν θα υπάρξει μπαράζ ανάμεσα
στον 18ο της Ligue 1 και τον 3ο της
Ligue 2, όπερ σημαίνει ότι η Νιμ εξασφαλίζει την παραμονή της στη μεγάλη κατηγορία. Οι πιο πάνω αποφάσεις δημιούργησαν αντιδράσεις και
οι ομάδες που επηρεάστηκαν αρνητικά
προσέφυγαν στα δικαστήρια.
G ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Χωρίς πρωταθλήτρια από
το 1945! Οι ιθύνοντες της ομοσπονδίας
αποφάσισαν να διακοπεί οριστικά η
αγωνιστική δράση χωρίς να αναδειχθεί
πρωταθλήτρια ομάδα , αλλά και να
μην υποβιβαστεί καμία. Έτσι δεν αναδείχθηκε πρωταθλήτρια για πρώτη
φορά από το 1945! Στην πρώτη θέση
της Eredivisie ισοβαθμούσαν Άγιαξ
και Αλκμάαρ με τον «Αίαντα» με την
καλύτερη διαφορά τερμάτων να παίρνει το «καλό» εισιτήριο για το Champions League. Στα προκριματικά της
κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης
θα βρεθεί και η ΑΖ, ενώ στο Europa
League θα αγωνιστούν Φέγενορντ,
Αϊντχόφεν και Βίλεμ.
G ΚΥΠΡΟΣ: Οριστική διακοπή και αύξηση
των ομάδων! Όσον αφορά στο νησί
μας, υπενθυμίζουμε ότι η ΚΟΠ αποφάσισε την οριστική διακοπή του
πρωταθλήματος χωρίς την ανάδειξη
του πρωταθλητή, προχωρώντας παράλληλα σε αναδιάρθρωση. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε η αύξηση των
ομάδων από 12 σε 14 για τη σεζόν
2020-21. Στο Champions League θα
μας εκπροσωπήσει η Ομόνοια και στο
Europa League η Ανόρθωση, ο ΑΠΟΕΛ
και ο Απόλλωνας.
G ΒΕΛΓΙΟ: Ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση ότι δεν θα υπάρξει αγωνιστική δράση μέχρι τις 31 Ιουλίου και
στην συνέχεια η Ομοσπονδία της χώρας αποφάσισε την οριστική διακοπή.
G ΣΚΩΤΊΑ: Πρόωρο τέλος στη σεζόν
με τη Σέλτικ να ανακηρύσσεται για
9η διαδοχική χρονιά πρωταθλήτρια
και τη Χαρτς να υποβιβάζεται.

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Ενσούε

Τέτοιες που είναι οι μέρες, οι φήμες,

οι πληροφορίες αλλά και οι μπούρδες
δίνουν και παίρνουν. Η περίπτωση
πάντως του Ενσούε θα μας απασχολήσει αρκετά νοουμένου ότι δεν έχει συναινέσει στην πρόταση περί μειωμένων απολαβών που του έκανε ο Απόλλωνας. Βρήκαν και κάνουν, οι φήμες,
οι μπούρδες ή οι πληροφορίες τον φέρουν να μιλά μέχρι και με τον ΑΠΟΕΛ.
Αληθεύει ή όχι… ο χρόνος θα το δείξει.

* * * * *

Ματάκηδες

Αυτό είναι που θα υποχρεωθούμε να

βιώσουμε τις επόμενες εβδομάδες,
αφού τα περισσότερα πρωταθλήματα
αποφάσισαν επανέναρξη και με διάφορους τρόπους τα κατάφεραν. Για όποιον
αγαπά το ποδόσφαιρο, είναι με ανακούφιση που το βλέπουμε να συμβαίνει ειδικά σε χώρες που υπέφεραν όπως Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία. Αρκετοί φίλαθλοι
είχαν την άποψη πως έπρεπε και εμείς

να λάβουμε μέρος στην προσπάθεια
που κάνουν οι άλλοι για να παίξουν και
ποιος μπορεί να τους αδικήσει. Τουλάχιστον θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το θέαμα από το εξωτερικό.

* * * * *

Ντε Βινσέντι

Ένα ακόμη στόρι που απασχολεί το φε-

τινό καλοκαίρι. Υψηλό συμβόλαιο που
ο ΑΠΟΕΛ θέλει να απαλλαγεί, καθιστώντας έτσι το μέλλον του αβέβαιο.
Δεν ήθελε και πολύ μια φήμη στη Λάρνακα τον φέρνει να μιλά με Ανόρθωση.
Τον Τιμούρ τον ρώτησε κανείς; Αυτό είναι το ερώτημα.

* * * * *

Φορτώστε…

Παράξενο καλοκαίρι covid 19 ένεκα

και… ποδοσφαιρικά. Ο διευθυντής της
ιατρικής επιτροπής της FIFPro, Βενσάντ Γκούτεμπεργκ, μιλώντας στην
ιταλική εφημερίδα «La Reppublica»,

αναφέρθηκε στα προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι ποδοσφαιριστές. «Ο κίνδυνος η σεζόν που
τελειώνει να πλησιάσει πολύ σε αυτήν
που θα αρχίσει, μπορεί να δημιουργήσει ένα πολύ επιβαρυντικό πρόγραμμα. Και χωρίς τους απαραίτητους χρόνους προετοιμασίας για τα νέα πρωταθλήματα και κύπελλα». Καλά έχει καταλάβει κανείς ότι η ΟΥΕΦΑ νοιάζεται
για την υγεία ή την κούραση των αθλητών; Πέρυσι τους φόρτωσαν το Nations League ενώ έρχεται από του
χρόνου και το Europa League 2.

* * * * *

Η ανταμοιβή του κόουτς

Ο Χριστόφορος Λειβαδιώτης συμφώ-

νησε με το Κεραυνό για επέκταση του
συμβολαίου του μέχρι το 2022. Ήταν
μια αναπόδραστη εξέλιξη των πραγμάτων. Πρωτοπήγε στην ομάδα το
2015. Μέσα σε πέντε χρόνια ο Κεραυνός επανήλθε στην κορυφή του κυπριακού μπάσκετ και ξαναβρήκε τη αί-

γλη του: Πρωτάθλημα 2016-17, νταμπλ
2018-19 , Σούπερ καπ 2019 πορεία
στους «16» του FIBA Europe Cup
(2017-18) πρόκριση στην δεύτερη φάση των προκριματικών του «Basketball
Champions League» (2019-20). Αυτό
είναι έργο. Μπράβο σε όλους.

* * * * *

Συμφωνία κυρίων

Άλλη μια φορά που στο ποδόσφαιρό

μας ακούμε για συμφωνίες μεταξύ παραγόντων για να μην ενοχλήσουν ποδοσφαιριστές των άλλων στη διαδικασία διαπραγμάτευσης των συμβολαίων
τους. Μια συμφωνία που έγινε από τις
έξι ομάδες του πρώτου γκρουπ και στόχο έχει να μειώσει τις επιλογές των
παικτών ώστε να δεχθούν τις μειώσεις.
Όμως έχει αποδειχθεί στο παρελθόν
πως όλα αυτά ισχύουν το πολύ για μερικούς μήνες και μετά πάνε στον κάλαθο.
Hδη άρχισε να ψιθυρίζεται πως η συμφωνία προνοούσε και μη αύξηση των
ομάδων, κάτι που ήδη δεν τηρήθηκε.

ΑΠΟΨΕΙΣ

«Εμείς σαν...
ηλίθιους»
Η αυτογνωσία και κατ’ επέκταση η αυτοκριτική αναμφισβήτητα αποτελούν βασικές αρετές για την εξέλιξη του είδους.
Είτε του ατόμου, είτε της κοινωνίας. Το
να διαθέτεις τέτοιου είδους προτερήματα,
αναπόφευκτα θα πρέπει να αντιμετωπίζεις
την πραγματικότητα με ρεαλισμό και να
Του
την ανιχνεύεις σε βάθος.
ΧΡΙΣΤΟΥ
Μιλώντας για χώρες ή κοινωνίες, η γαλλική
ΖΑΒΟΥ
προσέγγιση ποτέ δεν χαρίστηκε ή μάλλον
ποτέ δεν βολεύτηκε μ’ αυτό που λέμε επιφάνεια. Εξ ου και
έχουν καταφέρει να διαμορφώσουν μια πολιτική ή κοινωνική
κουλτούρα εξαγώγιμη ανά τον πλανήτη. Και σ’ αυτό συμβάλλουν τα μέγιστα και τα ΜΜΕ τα οποία δεν χαρίζονται,
αντιθέτως παρεμβαίνουν, καυτηριάζουν και αμφισβητούν
αποφάσεις κάθε μορφής εξουσίας. Πάνω σ’ αυτή τη λογική
η ιστορική, έγκυρη και ευανάγνωστη L’ Equ pe, λαμβάνοντας
υπόψη τις αποφάσεις για επανέναρξη των πρωταθλημάτων
σε Ιταλία, Αγγλία και Ισπανία βγήκε με πρωτοσέλιδο που
τιτλοφορείτο με την ερώτηση « Εμείς σαν… ηλίθιους;».
Διερωτώμενοι δηλαδή κατά πόσο είναι ηλίθια η απόφαση
των Γάλλων να διακόψουν το πρωτάθλημα. Όπως δηλαδή
συνέβη και εδώ… στην ανατολική Μεσόγειο. Μόνο που
σ’ αντίθεση με τους Γάλλους δεν μπορούμε να συμμεριστούμε
το ερώτημα… μπορούμε όμως να το τροποποιήσουμε.
Στη Γαλλία η απόφαση διακοπής του πρωταθλήματος
ήταν βασισμένη στην κυβερνητική απόφαση που απαγορεύει την όποια εκδήλωση σε υπαίθριους χώρους λόγω
ακριβώς της επιδημίας. Αν ήταν ή όχι βιαστική ή ηλίθια
απόφαση, οι Γάλλοι είμαστε σίγουροι ότι θα βρουν την
άκρη και στην χειρότερη ίσως παραδεχθούν ότι όντως
έπραξαν ηλίθια. Στα δικά μας τα λημέρια δεν είμαι σίγουρος
κατά πόσο θα επανεξετάσουμε την ηλιθιότητα ή όχι της
απόφασης, αφού πάρθηκε συνειδητά και με βασικό γνώμονα
την οικονομική ελάφρυνση των σωματείων. Επί τούτου
μάλιστα έγιναν διάφορα «μαγειρέματα», παρασκηνιακές
συμφωνίες που μάλλον ωφελούν παράγοντες και ομάδες
παρά το ίδιο το ποδόσφαιρο. Δεν έλαβαν μια λανθασμένη
απόφαση ούτε και πρόβλεψαν όπως οι Γάλλοι λανθασμένα.
Σε μας εδώ, το μελέτησαν, είδε ο καθένας το συμφέρον
του, συμφώνησαν και υλοποίησαν μια απόφαση που τους
βόλευε. Σ’ αντίθεση με το γαλλικό ερώτημα «εμείς σαν…
ηλίθιους»… στη δική μας περίπτωση το ορθό θα ήταν…
«εμείς σαν… κουτοπόνηροι». Εδώ ναι… το συζητάμε.

Περί διαιτησίας,
καλοκαιριάτικα
Με το θέμα διαιτησίας στην Κύπρο, ποτέ
δεν πλήττεις. Ακόμη και σε περίοδο αγωνιστικής απραξίας. Ο πρόεδρος της Ομόνοιας έθεσε ήδη το επόμενο θέμα συζήτησης και σε σχέση με τη συμμετοχή ξένων
διαιτητών από το ξεκίνημα του νέου πρωταθλήματος. Αναμενόμενο θα μπορούσε
Του
να πει κάποιος, γιατί δεν άλλαξε κάτι σε
ΓΙΩΡΓΟΥ
σχέση με όλα όσα ανάγκασαν την ΚΟΠ,
ΛΟΓΙΔΗ
προ μερικών μηνών, να συναινέσει στο
(καθολικό) αίτημα για ξένους διαιτητές. Και λογικό θα είναι
να βρει υποστηρικτές, η θέση για ξένους διαιτητές από
την αρχή του νέου πρωταθλήματος. Αναμενόμενη σ’ ένα
τέτοιο ενδεχόμενο η αντίδραση του Συνδέσμου Διαιτητών
Κύπρου, η ουσία του θέματος, ωστόσο, δεν περιορίζεται
στη λογική είτε του αιτήματος, είτε της αντίδρασης.
Το ότι στην κυπριακή διαιτησία υπάρχει πρόβλημα και
σοβαρό μάλιστα, κανείς δεν το αμφισβητεί, ούτε καν οι
ίδιοι οι διαιτητές και η ηγεσία τους. Η κάθοδος ξένων διαιτητών συμβάλλει ως ένα πολύ μεγάλο βαθμό, στον περιορισμό του προβλήματος, δεν αποτελεί όμως τη λύση
του. Κατανοητή η ανησυχία εκ των προτέρων και καλό
είναι να ξεκαθαριστεί, πολύ πριν την έναρξη του νέου
πρωταθλήματος, η όποια διαχείριση του θέματος. Παράλληλα,
ωστόσο, θα έπρεπε τους αρμόδιους και τους άμεσα εμπλεκόμενους, να απασχολεί η αντιμετώπιση του προβλήματος
και όχι απλά η απάμβλυνσή του και οι προσωρινές λύσεις.
Δεν είναι καινούργιο το φαινόμενο. Κάθε χρόνο, το
τέλος του πρωταθλήματος συνοδεύεται από έντονες αντιδράσεις για τη διαιτησία. Ποτέ όμως δεν επιχειρήθηκε,
ποτέ δεν καταγράφηκε μια ουσιαστική προσπάθεια, για
να προκύψουν λύσεις και αλλαγές. Όλοι κατά καιρούς διαμαρτυρήθηκαν για τη διαιτησία, όλοι έκαναν αναφορά σε
μη ανθρώπινα λάθη, κανένας όμως δεν εισηγήθηκε κάτι
ουσιαστικό, δεν παρουσίασε ένα σχεδιασμό, δεν θέλησε
πραγματικά να αλλάξει πρόσωπα και καταστάσεις στο
χώρο της κυπριακής διαιτησίας.
Ας έρθουν ξένοι διαιτητές, σε κάποια παιγνίδια, από
την αρχή του νέου πρωταθλήματος. Η άποψη όμως, πως…
κοντά τους θα μάθουν και θα βελτιωθούν οι κύπριοι, δεν
στέκει. Ας έρθουν ξένοι διαιτητές, την ίδια ώρα όμως, θα
πρέπει να σχεδιαστεί και να τεθεί σε εφαρμογή ένας μακροπρόθεσμος σχεδιασμός για την ριζική αναδιάρθρωση
του χώρου, σχεδιασμός στον οποίο θα πρέπει να συμμετέχουν
αν όχι όλοι, οι περισσότεροι, συμπεριλαμβανομένης και
της πλευράς των διαιτητών.
Διαφορετικά, και του χρόνου τέτοια εποχή, ίσως τα ίδια
να συζητάμε, ακόμη και στο ενδεχόμενο εφαρμογής του
VAR στην Κύπρο…
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Μεταβολές εβδομάδας
X.A.K.
1,33%

X.A.
3,87%

Dow Jones

Nasdaq

Nikkei

Dax

FTSE 100

2,86%

0,59%

7,57%

6,46%

2,50%

Κ. ΛΑΓΚΑΡΝΤ
Υφεση έως 12%
προβλέπει για
φέτος η ΕΚΤ
στην Ευρωζώνη
Σελ. 10

Πετρέλαιο

€/$

-1,80%

1,86%

Σε πλήρη ανάπτυξη από αύριο το ΓεΣΥ

ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑΙ
ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΟ

Το στοίχημα και οι προκλήσεις για τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στα χρονικά της Κυπριακής Δημοκρατίας
Μετά από μισό αιώνα προσπαθειών ολοκληρώνεται η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στα χρονικά
της Κυπριακής Δημοκρατίας : το
ΓεΣΥ. Η δεύτερη και τελευταία
φάση του Συστήματος Υγείας θα
εφαρμοσθεί σε δυο βήματα. Οι
εισαγωγές για εγχειρήσεις, χωρίς

επιβαρύνσεις θα εφαρμόζονται
από την Δευτέρα 1η Ιουνίου, ενώ
ένας αριθμός της ενδονοσοκομειακής φροντίδας, μετατίθεται
για το ερχόμενο φθινόπωρο. Το
στοίχημα είναι να αποδειχθεί
στην πράξη πως οι υποδομές
υγείας, δημόσιες και ιδιωτικές,

μπορούν να συνυπάρξουν, να
συνεργασθούν και να αντεπεξέλθουν με επιτυχία στην παροχή
υπηρεσιών στον πολίτη. Για τα
δημόσια νοσηλευτήρια, ραχοκοκαλιά του ΓεΣΥ, η εφαρμογή της
Β’ φάσης θεωρείται η μεγαλύτερη
πρόκληση τόσο από πλευράς βιω-

σιμότητάς τους, όσο και παροχής
υπηρεσιών υγείας.
Στο χώρο της ιδιωτικής υγείας,
η συμφωνία ΟΑΥ με αριθμό ιδιωτικών νοσηλευτηρίων δημιουργεί
τις αναγκαίες προϋποθέσεις, αποφυγής πιεστικών καταστάσεων
προς τα δημόσια νοσοκομεία που

Βαρύ τίμημα πληρώνει η Σουηδία, ενώ κερδίζει η Δανία
Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας
ΤΗΛ: 22 056 300. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

θα προκαλούσαν τριγμούς στο
ΓεΣΥ με το καλημέρα. Η αύξηση
των διαθέσιμων κλινών του ΓεΣΥ,
σε συνδυασμό με την προοπτική
ένταξης και άλλων ιδιωτικών κλινικών, στο σύστημα υγείας, στο
μέλλον, αποτελεί μια ικανοποιητική εξέλιξη. Σελ. 5

Το σχέδιο ΕΕ
μετατρέπει
την πρόκληση
σε ευκαιρία
Συνέντευξη Ι. Παπαδόπουλου
Η πρόταση της Κομισιόν είναι ισορροπημένη, ανταποκρίνεται σε αυτό
που ζήτησαν τα Κράτη Μέλη και
λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες αλλά και ευαισθησίες της
κάθε χώρας. Αυτό τονίζει ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο,
Ιερόθεος Παπαδόπουλος, προσθέτοντας ότι το σχέδιο μετατρέπει
την πρόκληση σε ευκαιρία. Σελ. 4

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΠΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ

Τα σύνορά της για 29
χώρες ανοίγει η Ελλάδα
Είκοσι εννέα (29) χώρες από τις οποίες η

Ελλάδα θα δέχεται ταξιδιώτες από τις 15
Ιουνίου, με πτήσεις προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Σε αυτές
περιλαμβάνονται η Γερμανία και η Κύπρος.
Δεν περιλαμβάνονται Ιταλία, Γαλλία, ΗΠΑ
και Ηνωμένο Βασίλειο. Σελ. 7

Αναμένουν
εφαρμογή
των μέτρων

ΕΛΛΑΔΑ

Επιχειρήσεις - Τράπεζες

Στην αναμονή οι πωλήσεις
ακινήτων 4,57 δισ. ευρώ
Σε πλήρη αναθεώρηση του πλάνου αξιοποί-

ησης ή πώλησης των σχεδόν 23.000 ακινήτων αξίας 4,57 δισ. που απέκτησαν μέσω της
αγοράς χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα, υποχρεώνονται
πλέον τα ξένα funds. Η νέα εξέλιξη θα επηρεάσει και την αγορά ακινήτων. Σελ.12

Απόδοση δεκαετών
ομολόγων
Κύπρος
Γερμανία

Απόδοση

Εβδομαδιαία
αλλαγή

1,21%

-0,58%

-0,42

0,08%

-0,06%

0,00%

Ιταλία

1,42%

0,19%

Ισπανία

0,57%

-0,05%

Ιρλανδία

0,09%

0,02%

Ελλάδα

1,48%

-0,65%

Ην. Βασίλειο

0,20%

0,04%

Γαλλία

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

Ακριβά πληρώνει η Σουηδία την επιλογή της να μη θέσει περιορισμούς στην οικονομική δραστηριότητα, αντίθετα με τη γειτονική Δανία. Το ΑΕΠ
της θα συρρικνωθεί φέτος κατά 7%, ενώ η ύφεση στη Δανία, που εφάρμοσε νωρίς την καραντίνα, θα είναι 5%. Επιπλέον, στη Δανία, η
θνησιμότητα ανά 100.000 κατοίκους είναι μόλις στο 25% της Σουηδίας. Σελ. 11

Σε αναμονή της εφαρμογής των
μέτρων που εξήγγειλε η κυβέρνηση βρίσκονται τράπεζες και επιχειρηματικός κόσμος. Για να κυλήσει καλά το γρανάζι της οικονομίας εξαρτάται από το πόσο
γρήγορα θα μπορέσουν οι εταιρείες
να δανειστούν, αλλά και πότε οι
επιχειρήσεις θα λάβουν τα χρήματα που τους αναλογούν για να
καλύψουν τρέχοντα έξοδα. Σελ.3

Α Ν Α Λ Υ Σ Η / Του FLORIAN HENSE

Πειστική απάντηση της Ευρώπης στην πανδημία
Η Ευρώπη απαντά στην ύφεση
που έχει προκαλέσει η επέλαση
της πανδημίας με τη χάραξη νομισματικής και δημοσιονομικής
πολιτικής τόσο σε εθνικό όσο και
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αρχικά
η ΕΚΤ διοχέτευσε στην αγορά
μεγάλη ποσότητα επιπλέον ρευστότητας. Εκτός από την αγορά
περιουσιακών στοιχείων ύψους
240 δισ. ευρώ που ήταν ήδη προγραμματισμένη για το τρέχον
έτος, πριν δηλαδή από το ξέσπασμα της πανδημίας, η ΕΚΤ εξήγγειλε προγράμματα αγοράς τίτλων
που ανέρχονται σε 870 δισ. ευρώ.
Κρίνοντας από τον ρυθμό με
τον οποίο πραγματοποιούνται οι
αγορές τίτλων, η ΕΚΤ θα πρέπει
να τις αυξήσει έως ακόμη 500

δισ. ευρώ ή και περισσότερο, πιθανώς ήδη στις 4 Ιουνίου, με το
σύνολό τους να ανέρχεται στο
1,6 τρισ. ευρώ (ήτοι το 13,4% του
ΑΕΠ της Ευρωζώνης). Οσον αφορά τη δημοσιονομική πολιτική
που εφαρμόζεται σε εθνικό επίπεδο: μετά και την ευελιξία των
ευρωπαϊκών κανονισμών για την
παροχή βοήθειας, οι κυβερνήσεις
έχουν εξαγγείλει μεγάλα πακέτα
στήριξης υπό τη μορφή επιδοτούμενων δανείων και δημοσίων
εγγυήσεων, ενώ έχουν προχωρήσει και στην αναστολή πληρωμής φόρων αλλά και ασφαλιστικών εισφορών.
Ενδεικτικά, η Γερμανία έχει
ήδη ανακοινώσει μέτρα στήριξης
της οικονομίας άνω του 10% του







Στο τέλος αναμένουμε ότι τα 27 κράτημέλη της Ε.Ε. θα συμφωνήσουν σε μία
σχετικά ήπια έκδοση
της γαλλογερμανικής
πρότασης.
ετήσιου ΑΕΠ της, ξεπερνώντας
εκείνα χωρών όπως η Ιταλία και
η Ισπανία (περίπου στο 3%) αλλά
και η Γαλλία (5%). Η από κοινού
λήψη μέτρων τόσο της Ευρωζώνης όσο και όλης της Ε.Ε. θα αμβλύνει έως ένα σημείο τις μεγάλες

διαφορές που εντοπίζονται στα
μέτρα που έχουν ληφθεί σε εθνικό
επίπεδο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
η Κομισιόν ενεργοποίησε αδιάθετους πόρους της τάξεως των
70 δισ. ευρώ για την άμεση στήριξη του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού στον αγώνα ενάντια στην
COVID-19. Επίσης, τα ευρωπαϊκά
κράτη έχουν χορηγήσει πρόσθετες εγγυήσεις ύψους 25 δισ. ευρώ
προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων, προκειμένου η τελευταία να χορηγήσει 200 δισ.
ευρώ ως δάνεια προς τις επιχειρήσεις.
Το αποκορύφωμα των μέτρων
αυτών είναι ότι τα κράτη-μέλη
της Ε.Ε./Ευρωζώνης συμφώνησαν
επί της αρχής στη σύσταση ενός

Ταμείου Ανάκαμψης. Από την
άλλη όμως, διαφωνούν για το μέγεθος του συγκεκριμένου ταμείου
αλλά και για το εάν η βοήθεια θα
έρθει ως δάνειο ή επιχορήγηση.
Πόση από αυτή τη βοήθεια θα
λάβει τη μορφή επιχορήγησης
αλλά και σε ποιο βαθμό αυτές οι
επιχορηγήσεις απαιτούν από τις
χώρες την υιοθέτηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, πιθανώς
να αποτελέσει βασικό σημείο διαμάχης. Στο τέλος αναμένουμε ότι
τα 27 κράτη-μέλη της Ε.Ε. θα
συμφωνήσουν σε μία σχετικά
ήπια έκδοση της γαλλογερμανικής πρότασης.

* O κ. Florian Hense είναι οικονομολόγος της Berenberg Bank.
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ΔΗΚΤΗΣ

diktis@kathimerini.com.cy

Νεοφυής επιχειρηματικότητα
στην εποχή του covid 19 - Δυσκολίες
και προϋποθέσεις επιτυχίας
Η χώρα μας έχει ξεχειλίσει από υπερπτυχιούχους. Νέα, δηλαδή, άτομα
με ένα, δύο ή και τρία μερικές φορές
πανεπιστημιακά πτυχία, που την ίδια
στιγμή αγωνίζονται και αγωνιούν,
όχι για την οποιαδήποτε είσοδό τους
στην αγορά εργασίας σε οποιαδήποτε
θέση, με τις οποιεσδήποτε ισοπεδωμένες απολαβές, αλλά για μια απασχόληση η οποία να ταιριάζει στις
σπουδές τους, να αξιοποιεί τα προσόντα τους και να υπόσχεται προοπτικές ανέλιξης. Μπορεί κανείς να
ισχυριστεί ότι ένας τέτοιος νέος ζητά
πολλά;
Και όμως, η σημερινή κυπριακή
οικονομία κάθε άλλο παρά προσανατολισμένη είναι να ικανοποιήσει
τις ευγενείς φιλοδοξίες των νέων.
Έχουμε μια οικονομία γεμάτη στρεβλώσεις, επιμένουμε να στοχεύουμε
σε ανάπτυξη εξαρτημένη από το κτίσιμο πύργων (στην άμμο;), και έχουμε
εγκαταλείψει το εμπόριο λιανικής,
ένα χώρο παραδοσιακά και κατ’ εξοχήν άνθησης της μικρής, ατομικής
και οικογενειακής επιχειρηματικότητας, στα σαγόνια των malls.
Ταυτόχρονα, παρατηρούμε τους
ικανότερους αποφοίτους να επιλέγουν
να βρουν απασχόληση στο εξωτερικό,
ενώ άλλοι συμβιβάζονται με μερική
ή εποχική εργασία, αποξενωμένοι
από προοπτική καριέρας. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, πολλοί νέοι υποχρεώνονται εκ των πραγμάτων να
εγκαταλείψουν και το όραμα της ανεξαρτητοποίησης, μένοντας έγκλειστοι
στην οικογενειακή στέγη, και συνάμα
διστακτικοί να συνάψουν γάμο.
Μέσα σε όλες αυτές τις αντιξοότητες προστέθηκε η παγωμάρα λόγω
covid -19. Μια πανδημία με άγνωστη
ημερομηνία λήξης. Γιατί αν και πετύχαμε, κυβερνητικές υπηρεσίες και
λειτουργοί υγείας συλλογικά, να αντιμετωπίσουμε το πρώτο κύμα, η χαλάρωση στους περιορισμούς μετακίνησης σηματοδοτεί το κλείσιμο
ενός κεφαλαίου. Βρισκόμαστε στην
εποχή του covid-19 και οι αρνητικές
συνέπειες στην οικονομία, στην απασχόληση και στην επιχειρηματικότητα είναι μπροστά μας.
Όσο ζοφερό κι αν φαίνεται το τοπίο, ούτε η παραίτηση ούτε η απογοήτευση ταιριάζουν στους νέους.
Ιδιαίτερα δε αξίζουν πολλών επαίνων
οι νέοι απόφοιτοι που αποτολμούν
την δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων, σε μια διαδρομή που οπωσδήποτε περικλείει περισσότερα ρίσκα,
σε σύγκριση με συνομήλικους τους
που επιλέγουν υπαλληλική απασχόληση. Παράλληλα αξίζουν και συστηματικής, πρακτικής υποστήριξης
επί το έργον. Επειδή οι κακοτοπιές

είναι αρκετές. Συνεπαρμένοι συχνά
από ιστορίες επιτυχίας που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, οι νεοφυείς
νέοι εμπνέονται τη δική τους ιδέα
κατάκτησης του κόσμου, η οποία
μπορεί να περιστρέφεται γύρω από
την κατασκευή ενός app, και αφήνονται να τους ξεφύγουν οι σταθεροί
άξονες καταξίωσης μιας επιχείρησης.
Λες και η έλευση των ψηφιακών τεχνολογιών έχει ακυρώσει τους θεμελιώδεις κανόνες της αγοράς.
Νοείται επιχείρηση, αν παραμένει
επιχείρηση του ενός; Έτσι, μια από
τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η start-up είναι ο εντοπισμός συμμέτοχων και η διατύπωση
πλαισίου συνεργασίας, με κατανομή
ρόλων με συγκεκριμένο περιεχόμενο
καθηκόντων. Είναι δυνατόν η σύναψη
συμφωνιών με στρατηγικούς συνεργάτες να ολοκληρωθεί χωρίς την πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση για
αντίκρουση αντιρρήσεων και διαπραγμάτευση των όρων; Κι όμως,
συχνά πέφτουμε στην παγίδα να τα
εναποθέτουμε όλα στην ηλεκτρονική
επικοινωνία. Όσο για την κατάκτηση
πελατών, μπορεί το fb και τα likes
να κάνουν το θαύμα και να μην χρειαστεί ένα marketing activities plan
με δημιουργικές ιδέες αγκαλιάσματος
του κοινού με ελκυστικά και πειστικά
μηνύματα;
Μια ακόμη κρίσιμη παράμετρος
είναι η μεθοδολογία αντιμετώπισης
των δυσκολιών που αναπόφευκτα
θα προκύπτουν κάθε εβδομάδα. Για
τον σκοπό αυτό απαιτείται η μη βεβιασμένη ανάλυση, η διατύπωση δυο
ή τριών εναλλακτικών λύσεων και η
αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων
και μειονεκτημάτων της κάθε δυνητικής επιλογής, με την βοήθεια ειδικών.
Η πρωταρχική πρόκληση που αντιμετωπίζει ένας ειδικός που στηρίζει
τις νεοφυείς πρωτοβουλίες είναι ο
αγώνας να μείνουν οι νέοι προσγειωμένοι, πεπεισμένοι ότι οι απλοί κανόνες του επιχειρείν αφορούν και
τους ίδιους, όσο καινοτόμοι και ψηφιακά εξελιγμένοι κι αν αισθάνονται.
Χρειάζεται ο ιδρώτας του ειδικού,
που θα καθοδηγήσει τη νεανική επιχειρηματικότητα για να μην αποτύχει.
Για να εξασφαλίσουμε ότι κάθε απόπειρα είναι πρώτα επιχειρηματική
και ύστερα ψηφιακή. Η επιτυχία, εν
τέλει, είναι συνάρτηση σκληρής δουλειάς, κοινής λογικής, αλλά και τύχης…

Ο Ξενοφών Χασάπης είναι Σύμβουλος
και Εκπαιδευτής Στελεχών Επιχειρήσεων
και Νέων.
Xenophon.hasapis@gmail.com

Πλήρως ικανοποιημένος εμφανίζεται ο επιχειρηματικός κόσμος από το νέο πακέτο μέτρων.

Στερνή μου γνώση
Χωρίς να απορρίπτει την ανάγκη συνεργασίας

με τη Βουλή για την υλοποίηση του νέου πακέτου μέτρων για την οικονομία, ο ΥΠΟΙΚ με αυτοκριτική διάθεση ανέφερε ότι αν θα μπορούσε
να γνώριζε σήμερα την κατάληξη της προηγούμενης προσπάθειας θα την είχε αποφύγει. Δεν
παρέλειψε πάντως να αναφέρει ότι ένα εθνικό
σχέδιο παροχής εγγυήσεων για επιχειρηματικά
δάνεια είναι η πρώτη επιλογή των περισσότερων χωρών λόγω της καλύτερης αποτελεσματικότητάς του.

••••
What if
Ο διοικητής της ΚΤ, στην ετήσια έκθεσή του,

μας προτρέπει να αναλογιστούμε πώς θα ήταν
τα πράγματα σήμερα αν δεν είχαμε επιτύχει το
2019 σημαντικούς μακροοικονομικούς και τραπεζικούς στόχους. Οι δυνατότητες που μας προσέφεραν αυτές οι επιτυχίες, κατά τον Κύπριο
κεντρικό τραπεζίτη, «μας επέτρεψαν να έχουμε
γρήγορες και συντονισμένες ενέργειες για την
αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της
πανδημίας». Φανταστείτε, λέμε εμείς, πώς θα
ήταν αν η Κύπρος δεν είχε ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα και όλες τις «ευκολίες» που τη
συνοδεύουν, όπως είναι η άμεση και φθηνή
πρόσβαση στις αγορές, για τη χρηματοδότηση
αναγκών και την δημιουργία αποθεμάτων ρευστότητας.

••••
Στήριξη με απαιτήσεις
Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη που θα προσφερθεί

μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα διοχετευτεί σε επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που θα συμβάλουν στην ανάκαμψη
των ευρωπαϊκών οικονομιών. Για να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά τα προγράμματα οι χώρες μέλη που θα ζητήσουν αρωγή, θα πρέπει να
καταθέσουν την ατζέντα μεταρρυθμίσεων και

επενδύσεων που προγραμματίζουν να πραγματοποιήσουν με ορίζοντα το 2024 στα θέματα της
ψηφιακής μεταρρύθμισης και της «πράσινης»
ανάπτυξης. Προκειμένου να ξεκινήσουν οι
εκταμιεύσεις από το Ταμείο προς τις χώρες μέλη, οι τελευταίες θα πρέπει να υλοποιήσουν
συγκεκριμένους και προσυμφωνημένους στόχους.

βάδισμα στους σχεδιασμούς της δείχνει να έχει
η Τράπεζα Άλφα, η οποία δηλώνει έτοιμη να
προχωρήσει με τις διαδικασίες πώλησης στην
Ελλάδα του χαρτοφυλακίου με την κωδική ονομασία «galaxy», με στόχο κατάληξης το τέλος
του έτους. Οι εξελίξεις σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα θα αποτελέσουν σημείο αναφοράς για όλες τις επόμενες συναλλαγές.

••••
Σημείο αναφοράς

••••
Ρεκόρ ανέργων

Με αυξημένες τις χρεώσεις στους λογαρια-

Πέραν των απωλειών σε ανθρώπινες ζωές εξαι-

σμούς προβλέψεων προχωρούν οι τράπεζες
κατά το πρώτο τρίμηνο τους έτους, αποτυπώνοντας τη χειροτέρευση του οικονομικού κλίματος και την αυξημένη πιθανότητα για νέες μη
εξυπηρετούμενες χορηγήσεις. Όσον αφορά
στις τιτλοποιήσεις και πωλήσεις προβληματικών
χαρτοφυλακίων, οι τράπεζες δηλώνουν έτοιμες
να προχωρήσουν με τους σχεδιασμούς τους μόλις οι συνθήκες της αγοράς το επιτρέψουν. Προ-

H ΛEΞH

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Πλήρως ανελαστική
ζήτηση/προσφορά
Πλήρως ανελαστική ζή-

τηση/προσφορά παρουσιάζουν τα αγαθά και οι
υπηρεσίες των οποίων η
ζητούμενη/προσφερόμενη ποσότητά τους δεν
παρουσιάζει καμία μεταβολή σε περιπτώσεις αύξησης ή μείωσης της τιμής τους.
Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών
Cyprus Institute of Marketing / The Cyprus
Business School

τίας της πανδημίας, οι ΗΠΑ μετρούν τις πληγές
τους και στο μέτωπο της ανεργίας. Σύμφωνα με
τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, σε περίοδο 10
εβδομάδων η αμερικανική οικονομία κατέγραψε πάνω από 40 εκατομμύρια ανέργους. Συνεπώς, υπολογίζεται ότι έχει επηρεαστεί σχεδόν
το ένα τέταρτο του εργατικού δυναμικού στις
ΗΠΑ. Σε εβδομαδιαία βάση, ο αριθμός των νέων
ανέργων παρέμεινε για πάνω από δέκα εβδομάδες πάνω από το όριο του ενός εκατομμυρίου
ανέργων όταν η αμερικανική οικονομία δεν είχε
προηγουμένως καταγράψει εβδομαδιαία αναφορά με πάνω από ένα εκατομμύριο αιτήσεις
ανεργίας.

••••
Επικίνδυνος λαϊκισμός
Με ένα χρηματοδοτικό κενό της τάξης των $20

δισ. μέχρι το τέλος του έτους έχει να αναμετρηθεί ο Τούρκος πρωθυπουργός, ο οποίος αρνείται πεισματικά τη διεθνή στήριξη και επιδιώκει
να «παίξει» κατά τους καλοκαιρινούς μήνες το
τελευταίο του χαρτί για ενίσχυση του αποθεματικού ξένου συναλλάγματος στην Τουρκία μέσα
από τον τουρισμό. Ενδεχόμενη σταθεροποίηση
της κατάστασης τους αμέσως επόμενους μήνες
θα ανακόψει εκροές κεφαλαίων και περαιτέρω
πτώση της τουρκικής λίρας. Σε αντίθετη περίπτωση, μια ακόμα αύξηση των επιτοκίων θα είναι αναπόφευκτη με αποτέλεσμα την επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας.

Πώς ο κορωνοϊός θα μπορούσε να σώσει τον πλανήτη

Τα πολύτιμα «μαθήματα» που διδαχθήκαμε την περίοδο της καραντίνας για την προστασία του περιβάλλοντος
Της ΜΑΡΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Μείωση στις συγκεντρώσεις των ρύπων που σχετίζονται με την κυκλοφορία οχημάτων κατά 30-40% στον
αθηναϊκό ουρανό – σε πόλεις του
εξωτερικού η μείωση αυτή έφτασε
και το 60%. Καθαρότερα νερά στις
θάλασσες και στους ωκεανούς της
υδρογείου. Λιγότερη ηχορρύπανση
σε ξηρά και θάλασσα. «Ανακατάληψη» αστικών και ημιαστικών περιοχών από εκδιωγμένα από την ανθρώπινη παρουσία ζώα. Η καραντίνα,
όχι μόνο έσωσε τις ζωές εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων σε όλο τον
κόσμο, αλλά έδωσε μια γεύση του
πώς θα μπορούσε να είναι η ζωή
στον πλανήτη αν μειώνονταν οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες που
επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ποια
μαθήματα λοιπόν μπορούμε να διδαχθούμε από την πανδημία;
«Το βασικό μάθημα σχετίζεται
με τους παράγοντες που μας οδήγησαν σε αυτή» σημειώνει η κ. Παναγιώτα Μαραγκού, συντονίστρια
δράσεων βιοποικιλότητας του WWF
Ελλάς. «Τις τελευταίες δεκαετίες
βλέπουμε μια διεθνή αύξηση σε αναδυόμενες ζωονόσους, ασθένειες δηλαδή που μεταφέρονται από τα ζώα
στον άνθρωπο, σε ξεσπάσματα επιδημιών ή και μια σταθερή παρουσία
παραμελημένων ζωονόσων σε πιο

φτωχές χώρες. To ίδιο διάστημα οι
ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν
προκαλέσει κατακλυσμιαίες αλλαγές
στον πλανήτη μας, αλλοιώνοντας
τα 3/4 της χέρσου και τα 2/3 των
ωκεανών. Οι φυσικές περιοχές και
η βιοποικιλότητα συρρικνώνονται,
φέρνοντας την άγρια ζωή σε στενότερη επαφή με τον άνθρωπο, διαταράσσεται η ισορροπία και μειώνεται η ανθεκτικότητα των οικοσυστημάτων και των οργανισμών
και γίνονται συνολικά πιο ευάλωτοι
σε νέες ασθένειες ή μεταφορές παθογόνων. Η αποψίλωση των δασών,
η αλλαγή των καλύψεων γης, η επέκταση της εντατικής γεωργίας, αλλά
και η αιχμαλωσία άγριων ζώων ή η
εκτροφή τους σε αιχμαλωσία με
σκοπό την εμπορία τους δημιουργεί
συνθήκες που αυξάνουν εκρηκτικά
τις πιθανότητες διαφορετικά παθογόνα να περάσουν από άγρια ή/και
οικόσιτα ζώα στον άνθρωπο, προκαλώντας ασθένειες και συμβάλλοντας καθοριστικά στην εμφάνιση
επιδημιών και πανδημιών», καταλήγει.
Στο γεγονός ότι αποδείχθηκε
πως «μια αποφασιστική και πειστική
πολιτική και μια γενικότερη πολιτική
σύμπνοια, που στηρίζεται σε απτά
και έγκυρα επιστημονικά δεδομένα,
μπορεί να εμπνεύσει τον πολίτη»
στέκεται ο δρ Ευάγγελος Γερασό-
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Η καραντίνα, όχι μόνο έσωσε τις ζωές εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων,
αλλά έδωσε μια γεύση του πώς θα μπορούσε να είναι η ζωή στον πλανήτη αν
μειώνονταν οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες που επιβαρύνουν το
περιβάλλον.
πουλος, διευθυντής Ερευνών του
Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
«Μάθαμε ότι δεν πρέπει να δρούμε
μόνο όταν το πρόβλημα είναι έξω
από την πόρτα μας και τη χτυπάει,
όπως στην περίπτωση της πανδημίας, αλλά και για άλλα πολύ σοβαρά
προβλήματα, όπως αυτό της κλιματικής αλλαγής. Η επιστημονική κοινότητα κρούει εδώ και δεκαετίες
τον κώδωνα του κινδύνου και θα
πρέπει με την ίδια αποφασιστικότητα να δράσουν τα έθνη παρά το

ότι το αναμενόμενο αποτέλεσμα
θα φανεί αργότερα» τονίζει.

Η επιθυμία του κόσμου
Πώς όμως τα «μαθήματα» που
αντλήσαμε από την πανδημία θα
μπορούσαν να μεταφραστούν σε
απτές πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος; «Κάποιες χώρες φαίνεται
να λαμβάνουν τα σωστά διδάγματα
και ακούν την επιθυμία του κόσμου
να ζει και να εργάζεται σε βιώσιμες
πόλεις χωρίς ρύπανση. Για παράδειγμα, το Μιλάνο ανακοίνωσε έκτακτο
πρόγραμμα πεζοδρόμησης και πο-

δηλατοδρόμησης στην προσπάθεια
να περιοριστεί η χρήση του αυτοκινήτου στην πόλη. Κι άλλες πόλεις
φαίνεται να στρέφονται σε αυτήν
την κατεύθυνση, όπως το Παρίσι, η
Βαρκελώνη, οι Βρυξέλλες και η Αθήνα.
Η Γαλλία ανακοίνωσε πρόγραμμα
ύψους 20 εκατ. ευρώ για να βοηθήσει
τον κόσμο να στραφεί στο ποδήλατο»
σημειώνει ο κ. Τάκης Γρηγορίου,
υπεύθυνος για θέματα ενέργειας και
κλιματικών αλλαγών του ελληνικού
γραφείου της Greenpeace.
Ιδανικές θεωρεί τις παρούσες συνθήκες για μία «επανεκκίνηση» με νέους όρους ο κ. Γερασόπουλος: «Η ελληνική πολιτεία και τα κράτη διεθνώς,
λοιπόν, επειδή το θέμα της ρύπανσης
δεν έχει δυστυχώς σύνορα, θα πρέπει
να κινηθούν προς ένα νέο μοντέλο
ανάπτυξης όπου παράλληλα θα προστατεύονται το περιβάλλον και το
κλίμα. Ο πλανήτης ξαφνικά σταμάτησε για να πάρει μια ανάσα από την
πίεση στην οποία τον υποβάλουμε,
σε λίγο θα ξαναρχίσει να τρέχει και
πρέπει να αποφασίσει την κατεύθυνση στην οποία θα επιλέξει να κινηθεί. Μέτρα και κίνητρα για τη μείωση των εκπομπών από τις μετακινήσεις, όπως για παράδειγμα η συζήτηση που έχει πλέον για τα καλά
εκκινήσει για την ηλεκτροκίνηση,
για τη μεγαλύτερη διείσδυση των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την

απολιγνιτοποίηση που έχει ήδη ανακοινωθεί στη χώρα μας, και πολλά
ακόμα, δεν μπορούν να περιμένουν.
Αν βάζαμε λοιπόν έναν στόχο για να
τρέξουμε προς τα εκεί, αυτός θα ήταν
η “αειφόρος ανάπτυξη”».

Αλληλεγγύη στη φύση
«Πρέπει να αντιληφθούμε ότι η
προστασία και η αποκατάσταση των
φυσικών οικοσυστημάτων δεν είναι
πολυτέλεια ή επιλογή απέναντι σε
μια ασαφή οικονομική ανάπτυξη. Είναι καθοριστικής σημασίας και για
την ανθρώπινη υγεία», τονίζει η κ.
Μαραγκού. «Η επόμενη μέρα πρέπει
να μας βρει διαφορετικούς και πιο
“αλληλέγγυους” με τη φύση και την
προστασία της. Αυτό μπορεί να γίνει
αν όλοι αναθεωρήσουμε τη σχέση
μας με αυτή, τόσο στις καθημερινές
μας επιλογές, αλλά πολύ περισσότερο
στις πολιτικές αντιμετώπισης που
θα επιλεχθούν, στη φιλοσοφία και
στη στόχευση των χρηματοδοτήσεων
αντιμετώπισης της ύφεσης», καταλήγει. Συστημικές αλλαγές που μειώνουν τη ρύπανση και προστατεύουν
το φυσικό περιβάλλον προκρίνει ο
κ. Γρηγορίου: «Αμεση προτεραιότητα
είναι η τήρηση των διεθνών και εθνικών δεσμεύσεων για οικονομίες μηδενικού άνθρακα πριν από το 2050
που προβλέπει η συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα.
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Eφαρμογή των μέτρων
αναμένουν τράπεζες
και επιχειρήσεις

Στο ακουστικό για το δανεισμό, αλλά και για τις χορηγίες
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Η εβδομάδα που πέρασε ήταν βαρύνουσας σημασίας για την οικονομία,
φέρνοντας χαμόγελα τόσο σε επιχειρηματίες όσο και σε τράπεζες.
Μετά την αποτυχία της συνεργασίας
Βουλής και Κυβέρνησης για να ψηφιστεί ένα νομοσχέδιο το οποίο να
δίνει φθηνή ρευστότητα στην αγορά
επί δύο και πλέον μήνες, η Κυβέρνηση
παρουσίασε το νέο σχέδιο στήριξης
της οικονομίας το οποίο προνοεί δανεισμό, χορηγίες, επιδοτήσεις και
φοροελαφρύνσεις. Δίνει τη δυνατότητα στην οικονομία να «αναπνεύσει»
μέσω στοχευμένων μέτρων και να
καλύψει το χαμένο έδαφος από το
καθολικό «lockdown» που έφερε τα
ταμεία του κράτους να έχουν ελάχιστα
έσοδα για τους δύο τελευταίους μήνες.
Η επιδότηση των εργαζομένων τελειώνει στις 12 του Ιούνη και η Κυβέρνηση με τα μέτρα της Πέμπτης
που ανακοίνωσε στοχεύει στην αντεπίθεση. Αυτό, άλλωστε, δήλωσε
και ο υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης. «Ως κυβέρνηση
έχουμε τη βεβαιότητα ότι η σταδιακή
άρση των περιοριστικών μέτρων και
η επαναδραστηριοποίηση της οικονομίας, θα μας επιτρέψει να περάσουμε στην αντεπίθεση, να καλύψουμε το χαμένο έδαφος. Περνάμε
σε μια δεύτερη περίοδο που στόχο
έχει την επανεκκίνηση της οικονομίας», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο
χρόνος έχει ήδη τρέξει, με τις επιχειρήσεις να αναζητούν ρευστότητα.

Έτσι, ένα από τα μέτρα, αυτό του
δανεισμού, ουσιαστικά, θα δώσει σε
αρκετές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι
βιώσιμες και έχουν βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο, δανεισμό το επιτόκιο του οποίου –τουλάχιστον για
τα πρώτα 2 χρόνια- θα πληρώνει η
Κυβέρνηση. Σύμφωνα με το βασικό
σενάριο του Υπουργείου Οικονομικών, η δημοσιονομική επίπτωση σε
βάθος τετραετίας από το κυβερνητικό







Τράπεζες: Το σχέδιο της
δανειοδότησης με τα
500 εκατ. ευρώ μπορεί
να χρησιμοποιηθεί αμέσως, αυτό με το ΤΕΚ στο
επόμενο διάστημα θα
αρχίσει η εφαρμογή του
και αυτό με το πανευρωπαϊκό θα ενεργοποιηθεί
τον Σεπτέμβριο.
σχέδιο επιδότησης του επιτοκίου θα
είναι ύψους 200 εκατ. ευρώ. Το φθηνό
δανεισμό, άρα και την επιδότηση
του φθηνού επιτοκίου του, η Κυβέρνηση κατάφερε να τον εξασφαλίσει
όπως είχε γράψει η «Κ» στην προηγούμενη έκδοση της εφημερίδας,
μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Παρασκηνιακά

δε, οι τράπεζες βλέπουν πλέον αυτό
το Σχέδιο πολύ πιο θετικά από το τελευταίο, αυτό δηλαδή που αποσύρθηκε των 1,5 δισ. ευρώ κρατικών εγγυήσεων. Και αυτό, διότι οι τράπεζες
θα έχουν πολύ λιγότερο ρίσκο εγγυώντας τους τα δάνεια η ΕΤΕπ. Ο
επιχειρηματικός κόσμος δε, αναμένει
στο ακουστικό και για το δανεισμό,
αλλά και για τις χορηγίες. Πλέον, οι
χορηγίες θα φθάσουν και σε επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 50
άτομα προσωπικό, μεγαλώνοντας
έτσι την ομπρέλα αυτών που θα
μπουν από κάτω. Οι χορηγίες θα φτάσουν μέχρι και 6.000 ευρώ. Εκείνο
που θα παίξει μεγάλο ρόλο πλέον για
να κυλήσει καλά το γρανάζι της οικονομίας της Κύπρου είναι πόσο γρήγορα θα μπορέσουν οι εταιρείες να
δανειστούν, αλλά και πότε οι μικρές
επιχειρήσεις μέχρι των 50 ατόμων
προσωπικού θα λάβουν τα χρήματα
που τους αντιστοιχούν για να καλύψουν τα τρέχοντα έξοδά τους.

Επιδότηση επιτοκίου
Για τα δάνεια που θα λάβουν οι
επιχειρήσεις ή έλαβαν ήδη από την
1η Μαρτίου και αυτά που θα συναφθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου
του 2020, το σχέδιο προβλέπει: Το
ανώτατο όριο επιτοκίου για το σύνολο
του δανείου να μην υπερβαίνει το
4,25%. Την ίδια ώρα, η μέγιστη επιδότηση του επιτοκίου θα είναι τέσσερα χρόνια. Τα πρώτα δυο πρώτα
χρόνια θα επιδοτείται το επιτόκιο
μέχρι και 3,5%. Ενώ τον τρίτο μέχρι

Εκείνο που θα παίξει μεγάλο ρόλο πλέον για να κυλήσει καλά το γρανάζι της οικονομίας της Κύπρου είναι πόσο

γρήγορα θα μπορέσουν οι εταιρείες να δανειστούν, αλλά και πότε οι μικρές επιχειρήσεις μέχρι των 50 ατόμων
προσωπικού θα λάβουν τα χρήματα που τους αντιστοιχούν για να καλύψουν τα τρέχοντα έξοδά τους.
τέταρτο χρόνο θα επιδοτείται το επιτόκιο κατά 2% για τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις (ΜμΕ) και 1,5 % για τις
μεγάλες.
Το Σχέδιο στήριξης των επιχειρήσεων προϋποθέτει ρευστότητα
που θα αντληθεί από τα ταμεία της
ΕΤΕπ ύψους 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένα μέρος της ρευστότητας που
θα παραχωρηθεί θα γίνει μέσω του
Ταμείου Επιχειρηματικότητας Κύπρου
(ΤΕΚ), ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ
για χρηματοδότηση μικρομεσαίων
επιχειρήσεων. Υπενθυμίζεται πως η
ίδρυση του ΤΕΚ αποτελεί κοινή πρωτοβουλία του Ομίλου της ΕΤΕπ και
της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και στοχεύει στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για τις ΜΜΕ, μέσω παροχής
χρηματοδοτικών προϊόντων επιμερισμού κινδύνου και συγκεκριμένα
μέσω δανείων με ευνοϊκούς όρους
χρηματοδότησης. Υπάρχει από το
2014, αλλά είχε μικρότερο ποσό στα
ταμεία του, 140 εκατ. ευρώ. Δικαιούχοι
θα είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις

με μέγιστο αριθμό προσωπικού τα
250 άτομα, ανά επιχείρηση. Ακόμα,
η Κυβέρνηση ανακοίνωσε πως για
σκοπούς χορήγησης δανείων προς
κυπριακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις
και εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης, αποφάσισε σε συνεργασία με
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων,
όπως αυξήσει το σχέδιο δανειοδότησης κατά 500 εκατομμύρια ευρώ.
Μέσα από σχετικές Αποφάσεις του
Υπουργικού Συμβουλίου είχε εγκριθεί
ήδη η χρηματοδότηση ενός Σχεδίου
Παραχώρησης Κυβερνητικών Εγγυήσεων προς την ΕΤΕπ για χορήγηση δάνειων προς τις κυπριακές
τράπεζες για χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (SMEs)
και Εταιρειών Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (Mid-caps) στην Κύπρο με πόρους συνολικού ύψους 1 δισ., σε μια
προσπάθεια ενίσχυσης της κυπριακής
οικονομίας και ιδιαίτερα του ιδιωτικού
τομέα. Δικαιούχοι θα είναι επιχειρήσεις που έχουν εγγραφεί και λειτουργούν στην Κύπρο που εργοδοτούν
μέχρι 3.000 εργαζόμενους, ανά επι-

χείρηση. Τέλος, γνωστοποιήθηκε
πως η Κυπριακή Δημοκρατία θα συμμετάσχει στο Πανευρωπαϊκό Ταμείο
Εγγυήσεων, το οποίο δημιουργήθηκε
για σκοπούς αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας. Η Κύπρος
αναμένεται να αντλήσει από το εν
λόγω ταμείο ποσό 300 έως 400 εκατομμυρίων ευρώ για τις ανάγκες της
κυπριακής οικονομίας. Τα δάνεια
του παρόντος σχεδίου θα είναι εγγυημένα κατά 80% από το εν λόγω
ταμείο.
Το σχέδιο της δανειοδότησης με
τα 500 εκατ. ευρώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως, αυτό με το ΤΕΚ
στο επόμενο διάστημα θα αρχίσει η
εφαρμογή του και αυτό με το πανευρωπαϊκό θα ενεργοποιηθεί τον Σεπτέμβριο.

Και για στεγαστικά
Η Κυβέρνηση εξήγγειλε και σχέδιο
για αγορά κατοικίας, το οποίο προβλέπει το επιτόκιο να μην υπερβαίνει
το 2,30% και το μέγιστο ποσό του
δανείου να είναι τα 300.000 ευρώ.
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Το σχέδιο
μετατρέπει
την πρόκληση
σε ευκαιρία
Ιερόθεος Παπαδόπουλος: Η E.E. θα
βγει πιο δυνατή από αυτή την κρίση
Συνέντευξη στον
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το σχέδιο ανάκαμψης της
ευρωπαϊκής οικονομίας προνοεί
500 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις
και 250 δισ. σε δάνεια. Όσον αφορά
στους επιπλέον πόρους, θα αντληθούν από την Επιτροπή με την έκδοση ομολόγων διάρκειας έως 30
ετών, η αποπληρωμή του κεφαλαίου των οποίων θα ξεκινήσει το
2028, και θα διανεμηθούν στα κράτη-μέλη, τις περιφέρειες και τους
τομείς της οικονομίας που έχουν
πληγεί βαρύτερα από την κρίση.
Βάσει του Σχεδίου, οι επιχορηγήσεις
θα δοθούν μέσω προγραμμάτων
του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (2021-2027). Η Κύπρος δικαιούται, όπως έχει διαρρεύσει, αλλά δεν επιβεβαιώνεται
ακόμα, 1,433 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 1,088 δισ. ευρώ σε
μορφή δανείων, με το σύνολο να
ανέρχεται στα 2,520 δισ. ευρώ.
Σε συνέντευξή του στην «Κ» ο
Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην
Κύπρο, Ιερόθεος Παπαδόπουλος,
τονίζει πως η ιστορία έχει διδάξει
ότι μέσα από κάθε μεγάλη κρίση
που περνάει η Ευρωπαϊκή Ένωση
βγαίνει ισχυρότερη.
Αναφέρει δε, πως η πρόταση
της Επιτροπής είναι μια πρόταση
ισορροπημένη που ανταποκρίνεται
σε αυτό που τα Κράτη Μέλη της
ζήτησαν να ετοιμάσει και λαμβάνει
υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες
αλλά και ευαισθησίες της κάθε χώρας.
- Το Next Generation EU με το
ποσό των 750 δισ. είναι αρκετό
για να καλύψει τα προβλήματα
που δημιούργησε ο κορωνοϊός
στις οικονομίες και τις κοινωνίες μας;
-Η πρόταση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής είναι μια ιστορική πρόταση, σχεδιασμένη για να αντιμετωπίσει το μέγεθος και την αμεσότητα των προκλήσεων που έχει
μπροστά της η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και ποιες είναι αυτές οι προκλήσεις;
Προβλέψεις για ύφεση που κυμαίνονται από το 7% ως το 16%. Απαξίωση μετοχικού κεφαλαίου που
υπολογίζεται από 700 δισ. έως 1,2
τρισ. ευρώ. Κατακόρυφη αύξηση
της ανεργίας. Ανάγκες για επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές, που
φτάνουν το 1,5 τρισεκατομμύριο
ευρώ.
Η Επιτροπή κατέθεσε μια ουσιαστική πρόταση, μια πρόταση
που ανταποκρίνεται στις σημερινές
ανάγκες. Η πρόταση αυτή θέτει
ένα ποσό 750 δισ.ευρώ στην υπηρεσία της ανάκαμψης. Αυτό το ποσό, να μην το ξεχνάμε, έρχεται να
προστεθεί στο 1,1 τρισ. που είναι
το ύψος του προϋπολογισμού που
έχουμε προτείνει για την περίοδο
2021-2027. Τα δυο μαζί, προϋπολογισμός και Ταμείο Ανάκαμψης,
φτάνουν το 1,85 τρισ. ευρώ.
Πέραν τούτων, έχουν εγκριθεί
από τους Υπουργούς Οικονομικών
των Κρατών Μελών, στο πλαίσιο
του Eurogroup, οι προτάσεις της
Επιτροπής για χρηματοδοτικά εργαλεία υποστήριξης των οικονομιών, εργαζομένων και επιχειρήσεων, με δυνατότητα βοήθειας μέχρι 540 δισ. ευρώ. Ετσι η ευρωπαϊκή
βοήθεια φτάνει στα 2,4 τρισ. ευρώ.
Επιπλέον είναι και οι ουσιαστικές, άνευ προηγουμένου, προσπάθειες σε εθνικό επίπεδο, από κάθε
Κράτος Μέλος, καθώς και η νομισματική πολιτική που ακολουθεί
η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

με στόχο να δώσει ώθηση στην
ανάπτυξη. Είναι μια πολύ μεγάλη
προσπάθεια και είναι συντονισμένη, αφού γίνεται μέσα στο πλαίσιο
των κανόνων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και των προτεραιοτήτων
της Ένωσης για μια βιώσιμη, ανθεκτική, πράσινη και ψηφιακή ανάπτυξη.
Και, σε ό,τι αφορά στην προστασία του κοινωνικού ιστού και
των εργαζομένων, η Επιτροπή έχει
ήδη εξαγγείλει το πρόγραμμα SURE
το οποίο παρέχει ρευστότητα 100
δισ. ευρώ για την εξασφάλιση μισθών και θέσεων εργασίας.

Αναβαθμίζεται η υγεία

- Ειδικότερα για τον τομέα της
Υγείας, τι προβλέπει η πρόταση;
Υπάρχει αναβάθμιση του χαρτοφυλακίου της Υγείας; Και δεδομένου ότι η Υγεία είναι αρμοδιότητα της Κύπριας Επιτρόπου, σημαίνει αυτό και αναβάθμιση της Κύπρου;
- Σε ό,τι αφορά στην Υγεία, η
Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία
ενός νέου αυτόνομου προγράμματος EU4Health, το οποίο θα επενδύσει στην πρόληψη, στην προετοιμασία για μελλοντικές κρίσεις,
στην προμήθεια ζωτικής σημασίας
φαρμάκων και εξοπλισμού.
Το EU4Health θα έχει προϋπολογισμό 9,4 δισ. ευρώ, πρόκειται
για αύξηση πάνω από 20 φορές
των κονδυλίων που προβλεπόταν
για την υγεία στο προηγούμενο
σχέδιο του προϋπολογισμού, ποσό
πραγματικά εντυπωσιακό αν μάλιστα σκεφθεί κανείς ότι ο τομέας
της υγείας είναι θεσμικά αρμοδιότητα των Κρατών Μελών και όχι
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Από αυτό και μόνο καταλαβαίνει
κανείς ότι, βεβαίως, το χαρτοφυλάκιο της Υγείας έχει ενισχυθεί
πάρα πολύ και η Επίτροπος Στέλλα
Κυριακίδου έχει κατ’ εξοχήν κεντρικό ρόλο στις προσπάθειες να
αντιμετωπισθεί η κρίση του κορωνοϊού, γεγονός που αντανακλά θετικά και στην Κύπρο ευρύτερα. Η
πανδημία μας έκανε όλους να συνειδητοποιήσουμε ότι καμιά χώρα
δεν μπορεί να δώσει την μάχη με
επιτυχία μόνη της. Η λογική «κλείνουμε τα σύνορα και κλεινόμαστε
στο καβούκι μας» πολύ απλά δεν
λειτουργεί. Η λύση μπορεί να είναι
μόνο μια λύση Ευρωπαϊκή.
- Η Κύπρος δικαιούται επιχορηγήσεις 1,4 δισ. ευρώ. Αν
αφαιρέσουμε την συνεισφορά
του κράτους πόσο θα είναι το
καθαρό της όφελος;

Η Ένωση, μέσω αυτού του προϋπολογισμού, αντιμετωπίζει αφενός τα προβλήματα που δημιούργησε ο κορωνοϊός και αφετέρου τις μεγάλες προκλήσεις του

μέλλοντος.

- Θα έλεγα ότι αυτή η συζήτηση
είναι μάλλον πρόωρη. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή δεν έχει ανακοινώσει
ακόμη επισήμως τον τελικό ανά
χώρα επιμερισμό των κονδυλίων
του New Generation EU. Τα κονδύλια θα διοχετευθούν μέσα από
μια σειρά χρηματοδοτικών εργαλείων. Σε ό,τι αφορά σε κάποια από
τα εργαλεία αυτά, γνωρίζουμε ήδη
τι ποσόν θα πάρει κάθε Κράτος
Μέλος. Για παράδειγμα, από το Ταμείο για την Ανάκαμψη και την Ανθεκτικότητα (Recovery and Resilience Fund) – το πιο σημαντικό
εργαλείο του New Generation EU
– η Κύπρος θα πάρει 1,082 δισ.
ευρώ σε επιδοτήσεις που δεν θα
επιστραφούν. Παρομοίως, από το
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (Just
Transition Fund) θα πάρει άλλα
158 εκατομμύρια.
Από την άλλη πλευρά, δεν έχουν
επιμερισθεί οριστικά στα Κράτη
Μέλη τα κονδύλια συνολικού ύψους
55 δισ. του React-EU, του έκτακτου
ταμείου για την αντιμετώπιση της
κρίσης του κορωνοϊού, ούτε και τα
κονδύλια του ενισχυμένου Ταμείου
Αγροτικής Ανάπτυξης. Για να έχουμε, λοιπόν, την τελική εικόνα, θα
πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμη.
Σημειώστε, επίσης, και ότι κάποια
κονδύλια δεν θα διοχετευθούν στα
Κράτη Μέλη αλλά απευθείας σε
προγράμματα, όπως π.χ. το ερευνητικό πρόγραμμα Horizon και το
RescEU.
Πέραν τούτου, υπάρχουν και τα
250 δισ. που θα διατεθούν μέσω
του New Generation EU με την








δίνω και βγάζω το καθαρό ποσό.
Η Ένωση μέσω αυτού του προϋπολογισμού αντιμετωπίζει αφενός τα
προβλήματα που δημιούργησε ο
κορωνοϊός και αφετέρου τις μεγάλες
προκλήσεις του μέλλοντος. Η Κύπρος, είναι σαφές ότι μόνη της δεν
μπορεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αυτές. Αλλά, μέσα στο μεγάλο σύνολο της Ένωσης, μπορεί
να κάνει χρήση όλων των πλεονεκτημάτων και των δυνατοτήτων
που αυτό προσφέρει. Και πολύ απλά
αυτό δεν αποτιμάται μόνον με οικονομικούς όρους.

Το χαρτοφυλάκιο της
Υγείας έχει ενισχυθεί
πάρα πολύ και η Επίτροπος Στέλλα Κυριακίδου
έχει κατ’ εξοχήν κεντρικό ρόλο στις προσπάθειες να αντιμετωπισθεί η
κρίση του κορωνοϊού,
γεγονός που αντανακλά
θετικά και στην Κύπρο
Τώρα είναι η ώρα
ευρύτερα.
- Θεωρείτε πως τώρα είναι η
μορφή δανείων. Εδώ, ασφαλώς,
εναπόκειται σε κάθε Κράτος Μέλος
να αποφασίσει αν θα κάνει χρήση
αυτής της δυνατότητας, και σε ποιο
βαθμό. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι
το ποσό που θα μπορέσει να δανεισθεί κάθε Κράτος Μέλος δεν θα
μπορεί να υπερβεί το 4,7% του ΑΕΠ
του.
Και, τέλος, υπάρχουν και τα χρήματα – 1,1 τρισ. – του τακτικού,
θα έλεγα, προϋπολογισμού της
Ένωσης για το 2021-2027. Το τι θα
συνεισφέρει και το τι θα εισπράξει
κάθε χώρα από τον προϋπολογισμό
θα καθορισθεί, ως συνήθως, μετά
από διαπραγματεύσεις. Αλλά, πρέπει πάντοτε να έχουμε υπόψη ότι
ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης δεν είναι μια απλή λογιστική πράξη, μια προσθαφαίρεση
– τόσα παίρνω, αφαιρώ αυτά που

ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βγει δυνατότερη από
αυτή την κρίση;
- Ναι, πιστεύω ακράδαντα ότι η
Ευρωπαϊκή Ένωση θα βγει πιο δυνατή από αυτή την κρίση. Όπως
είπε και η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν:
«Τώρα είναι η ώρα της Ευρώπης».
Το σχέδιο ανάκαμψης μετατρέπει
την τεράστια πρόκληση που αντιμετωπίζουμε λόγω της κρίσης του
κορωνοϊού σε ευκαιρία, όχι μόνο
στηρίζοντας την ανάκαμψη αλλά
και επενδύοντας στο μέλλον μας:
η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία
και η ψηφιοποίηση θα ενισχύσουν
την απασχόληση και την ανάπτυξη,
την ανθεκτικότητα των κοινωνιών
μας και την υγεία του περιβάλλοντός μας.
Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, επιτρέψτε μου να δώσω μερικά
παραδείγματα επενδύσεων που θα

Ανάγκη να βρεθούν λύσεις σύντομα
- Πριν από την κρίση του κορωνοϊού τα κράτη μέλη δεν
μπορούσαν καν να προσεγγίσουν κοινές θέσεις για ένα
προϋπολογισμό. Τι είναι αυτό
που τους έφερε κοντά;
- Έχουμε όλοι συνειδητοποιήσει τους τελευταίους μήνες πόσο
μεγάλο είναι το πρόβλημα. Πόσο
μεγάλη είναι η αλληλεξάρτησή
μας. Και, πόσο επείγον είναι να
βρεθούν λύσεις.
Η πρόταση της Επιτροπής είναι μια πρόταση ισορροπημένη
που ανταποκρίνεται σε αυτό που
τα Κράτη Μέλη της ζήτησαν να
ετοιμάσει και να λαμβάνει υπόψη
τις ιδιαίτερες συνθήκες αλλά και
ευαισθησίες της κάθε χώρας.
Ασφαλώς και έχει γίνει αρκετή
πρόοδος από τον Μάιο του 2018
όταν κατατέθηκε η πρώτη πρό-








Ο δρόμος που έχουμε
ακόμα να διανύσουμε
μέχρι την οριστική
συμφωνία θα είναι
μακρύς και δύσκολος.
ταση της Επιτροπής. Την ίδια
στιγμή, όμως, είμαστε και πολύ
πιο κοντά στο 2021 και την έναρξη του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου. Και δεν σας
κρύβω ότι ο δρόμος που έχουμε
ακόμα να διανύσουμε μέχρι την
οριστική συμφωνία θα είναι μακρύς και δύσκολος. Εμείς κάναμε
αυτό που μας ζητήθηκε και καταθέσαμε την πρόταση. Πρέπει
τώρα τα Κράτη Μέλη και το Ευ-

ρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κινηθούν όσο πιο γρήγορα γίνεται
για να ξεπεραστούν τα όποια διαδικαστικά και πολιτικά εμπόδια
παραμένουν.
- Τον Ιούνιο έχει Συμβούλιο
που θα τοποθετηθεί επί του
προϋπολογισμού. Νομίζετε ότι
θα δοθεί η απαιτούμενη έγκριση τη στιγμή που οι τέσσερις χώρες που αποτελούν
την λεγόμενη «Ομάδα των Φειδωλών» ακόμα είναι αντίθετες;
- Αυτό μόνο τα Κράτη Μέλη
μπορούν να το ξέρουν. Θα μελετήσουν την πρόταση και θα καθορίσουν τις θέσεις τους, λαμβάνοντας, ελπίζουμε, υπόψη και
τις συνέπειες της καθυστέρησης
στην έναρξη του νέου δημοσιονομικού πλαισίου. Από την στιγμή

που έχει κατατεθεί η νέα πρόταση, εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκείνο που μπορούμε να κάνουμε τη στιγμή αυτή, είναι να
συζητούμε και να ενθαρρύνουμε
την επίτευξη συμφωνίας και να
εξηγούμε την αλληλεπίδραση
των οικονομιών και το συνυφασμένο κοινό καλό της Ένωσης
και όλων των πολιτών της. Στις
αναλύσεις που συνοδεύουν την
πρόταση New Generation EU
φαίνεται καθαρά ότι όλες οι κατηγορίες χωρών θα επωφεληθούν.
Γιατί, μπορεί το Ταμείο Ανάκαμψης να ενισχύει περισσότερο
απευθείας εκείνες τις χώρες που
έχουν μεγαλύτερη ανάγκη αλλά
και για τις πλουσιότερες χώρες
είναι απαραίτητη μια ανοιχτή,
λειτουργική και ευημερούσα ενιαία αγορά.

θέλαμε να χρηματοδοτηθούν από
το Next Generation EU. Πρώτον,
μαζική ανακαίνιση κτιρίων και υποδομών στη βάση των πιο σύγχρονων περιβαλλοντικών προδιαγραφών. Δεύτερον, υλοποίηση έργων
στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδίως αιολικής και
ηλιακής ενέργειας, και εκκίνηση
μιας καθαρής οικονομίας υδρογόνου. Τρίτον, καθαρότερες μεταφορές. Τέταρτον, αναβάθμιση της
συνδεσιμότητας, ιδιαίτερα με την
εγκατάσταση δικτύων 5G. Πέμπτο,
ενίσχυση της ευρωπαϊκής παρουσίας σε στρατηγικούς τομείς όπως
η τεχνητή νοημοσύνη και η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Έκτο, ψηφιακή εκπαίδευση για όλους τους
πολίτες.
Η ιστορία μας έχει διδάξει ότι
μέσα από κάθε μεγάλη κρίση που
περνάει η Ευρωπαϊκή Ένωση βγαίνει ισχυρότερη. Το κλειδί, όπως
και στο παρελθόν, είναι η απάντηση
που θα δώσουμε και σε αυτή την
κρίση να έχει ως γνώμονα την σταθερή αξία της αλληλεγγύης, με στόχο την εξασφάλιση της ευημερίας
για όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες
μας. Και είναι πολύ ενθαρρυντικό
ότι οι πρώτες αντιδράσεις από την
μεγάλη πλειοψηφία των πολιτικών
ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν πολύ θετικές, καλωσορίζοντας τις προτάσεις της Επιτροπής
ως μια απτή έκφραση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.
- Εκτιμάτε πως κάνουμε βήματα
προς την ομοσπονδοποίηση
της Ευρώπης με το διαφοροποιημένο αυτό προϋπολογισμό;
- Είναι δύσκολο να συνδέσουμε
τη σημερινή πρόταση του προϋπολογισμού με την ομοσπονδοποίηση
της Ευρώπης. Ναι, είναι αλήθεια
ότι με το New Generation EU διαθέτουμε περισσότερους πόρους
για κοινές δράσεις που στόχο έχουν
την αντιμετώπιση της κρίσης. Αλλά,
αυτό γίνεται μέσα στο δεδομένο
θεσμικό πλαίσιο – είναι ενδεικτικό
ότι το εργαλείο που επιλέγουμε για
την χρηματοδότηση της ανάκαμψης είναι ο προϋπολογισμός της
Ένωσης, ένα εργαλείο δοκιμασμένο, ένα εργαλείο καθολικής αποδοχής. Είναι, βέβαια, επίσης αλήθεια
ότι η κρίση του κορωνοϊού επιβεβαίωσε και ένα δίδαγμα που δεν
πρέπει ποτέ να ξεχνάμε: ότι δρώντας μαζί, καταφέρνουμε περισσότερα. Δρώντας συντονισμένα, είμαστε δυνατότεροι και αποτελεσματικότεροι. Τα Κράτη Μέλη είναι
μέλη μιας οικογένειας που εξαρτάται το ένα από τη δύναμη του
άλλου.

ΤΟ ΘΕΜΑ
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Το ΓεΣΥ να γίνει το success story της υγείας

Μετά από μισό αιώνα προσπαθειών ολοκληρώνεται η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στα χρονικά της Κυπριακής Δημοκρατίας
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Με την πανδημία του κορωνοϊού να
μην έχει εγκαταλείψει την καθημερινότητα, την Δευτέρα 1η Ιουνίου
2020 η δημόσια υγεία γυρίζει μια
νέα σελίδα. Η εφαρμογή της δεύτερης και τελευταίας φάσης του
ΓεΣΥ, κλείνει μια περίοδο προσπαθειών, 57 χρόνων, να αποκτήσει
η Κύπρος ένα σύστημα δημόσιας
υγείας που θα καλύπτει το σύνολο
του πληθυσμού. Η εισαγωγή της
ενδονοσοκομειακής περίθαλψης,
ολοκληρώνει τις προσπάθειες που
καταβλήθηκαν τα προηγούμενα
χρόνια, ωστόσο οι μεγάλες προκλήσεις για το σύστημα υγείας μόλις
τώρα ξεκινούν. Το στοίχημα που
έχουν ενώπιον τους, πολιτεία και
ΟΑΥ είναι να αποδειχθεί στην πράξη
πως οι υποδομές υγείας, δημόσιες
και ιδιωτικές, μπορούν να συνυπάρξουν, να συνεργασθούν και να
ανταπεξέλθουν με επιτυχία στην
παροχή υπηρεσιών στον πολίτη.
Για τα δημόσια νοσηλευτήρια, βασικό στυλοβάτη του ΓεΣΥ, η πρόκληση είναι μεγαλύτερη μιας και
καλούνται μέσα σε σύντομο χρονικό
διάστημα να αποτινάξουν, πρακτικές και νοοτροπίες του παρελθόντος και να λειτουργήσουν σε
ένα νέο περιβάλλον χωρίς τη στήριξη του δημοσίου, πρώτα και κύρια
στο οικονομικό κομμάτι. Το μεσοδιάστημα από την εφαρμογή της
Α’ φάσης του ΓεΣΥ, έφερε στην
επιφάνεια τα ζητήματα που χρήζουν
άμεσης αντιμετώπισης, διορθωτικές
παρεμβάσεις έγιναν αυτό που απομένει να αποδειχθεί, όχι θεωρητικά,
είναι αν η υγεία σε περιβάλλον ΓεΣΥ
μπορεί να σταθεί με αξιώσεις, να
είναι προσιτή στο πολίτη και να
διαψεύσει όλους εκείνους που προεξοφλούν αποτυχία του ΓεΣΥ. Στο
χώρο της ιδιωτικής υγείας, η συμφωνία ΟΑΥ με αριθμό ιδιωτικών
νοσηλευτηρίων δημιουργεί τις αναγκαίες προϋποθέσεις, αποφυγής
πιεστικών καταστάσεων προς τα
δημόσια νοσοκομεία που θα προκαλούσαν τριγμούς στο ΓεΣΥ με το
καλημέρα. Η αύξηση των διαθέσιμων κλινών του ΓεΣΥ, σε συνδυασμό με την προοπτική ένταξη και
άλλων ιδιωτικών κλινικών, στο σύστημα υγείας, στο μέλλον, αποτελεί
μια ικανοποιητική εξέλιξη που μπορεί να στέψει με επιτυχία τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στα χρονικά
της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Β’ φάση
Ένα χρόνο μετά την εφαρμογή
της Α’ φάσης (εξωνοσοκομειακής
φροντίδας) του ΓεΣΥ, από την Δευτέρα ολοκληρώνεται ο αρχικός σχε-

Για τα δημόσια νοσηλευτήρια, ραχοκοκαλιά του ΓεΣΥ, η εφαρμογή της Β’ φάσης θεωρείται η μεγαλύτερη πρόκληση τόσο από πλευράς βιωσιμότητάς τους, όσο και παροχής υπηρεσιών υγείας.
διασμός πλήρους εφαρμογής του
ΓεΣΥ. Παρά τους αρχικούς προβληματισμούς που προκάλεσε η πανδημία, η Β’ φάση δεν μετατέθηκε
χρονικά και ως εκ τούτου η παροχή
υπηρεσιών ενδονοσοκομειακής
φροντίδας, σε περιβάλλον ΓεΣΥ,
γίνεται πραγματικότητα. Οι πολίτες
δικαιούχοι του ΓεΣΥ από αύριο θα
έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν υπηρεσίες που παρέχονται
από τα νοσηλευτήρια, όπως εισαγωγές και εγχειρήσεις, χωρίς καμία
επιβάρυνση στο σημείο λήψης της
υπηρεσίας. Για μετά το Σεπτέμβριο
μετατίθενται χρονικά άλλες υπηρεσίες της Β’ φάσης, όπως είναι η
φροντίδα υγείας από άλλους επαγγελματίες υγείας (κλινικούς διαιτολόγους, εργοθεραπευτές, λογοπαθολόγους, φυσιοθεραπευτές και
κλινικούς ψυχολόγους), νοσηλευτές
και μαίες, τα Τμήματα Ατυχημάτων
και Επειγόντων Περιστατικών, οι
υπηρεσίες ασθενοφόρων, οδοντιατρικές υπηρεσίες, η ανακουφιστική φροντίδα υγείας και η ιατρική
αποκατάσταση.

Η ιδιωτική υγεία
Η παρουσία του ιδιωτικού τομέα
της υγείας, κυρίως στην Β’ φάση
του ΓεΣΥ και ουσιαστική είναι και








Η Β’ φάση του Συστήματος Υγείας θα εφαρμοσθεί σε δυο βήματα. Οι
εισαγωγές για εγχειρήσεις, χωρίς επιβαρύνσεις θα εφαρμόζονται
από την Δευτέρα 1η Ιουνίου, ενώ ένας αριθμός
της ενδονοσοκομειακής
φροντίδας, μετατίθεται
για το ερχόμενο φθινόπωρο.
πρακτική. Η συνύπαρξη με τα δημόσια νοσοκομεία υπό μια κοινή
στέγη του ΟΑΥ, θα αποτρέψει φαινόμενα άκρατου ανταγωνισμού
που θα έθεταν σε κίνδυνο το εγχείρημα του συστήματος υγείας
και θα δημιουργούσαν δυο επίπεδα
ασθενών.
Η συμφωνία ΟΑΥ με μεγάλο
αριθμό ιδιωτικών κλινικών, θα
συμβάλει θετικά στην κοινή διαπίστωση πως οι προσφερόμενες

ΑΡΘΡΟ

κλίνες των δημοσίων νοσηλευτηρίων, από μόνες τους, δεν μπορούν
εκ των πραγμάτων να καλύψουν
τις πραγματικές ανάγκες. Ωστόσο,
στο κομμάτι συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στο ΓεΣΥ, παίχθηκε
ένα σκληρό παιχνίδι μέχρι και την
τελευταία στιγμή. Μεγάλα ιδιωτικά
νοσηλευτήρια, όπως το American
Medical Center, εκφράζουν έντονες
διαφωνίες για το πλαίσιο ένταξης
του ιδιωτικού τομέα στο ΓεΣΥ που
σε αρκετές περιπτώσεις έφθασαν
στο σημείο αντιπαράθεσης με τον
ΟΑΥ, για αθέτηση όρων του μνημονίου που υπέγραψαν οι δυο πλευρές τον περασμένο Φεβρουάριο.
Στο παιχνίδι που παίχθηκε σημαντικό ρόλο φαίνεται να διαδραμάτισαν και τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν αρκετές
ιδιωτικές κλινικές ή θα αντιμετωπίσουν στο μέλλον, όσοι ιδιώτες
παραμείνουν εκτός ΓεΣΥ. Ένα ζήτημα που ήταν γνωστό στο τραπέζι
των διαπραγματεύσεων και που
φαίνεται να επηρέασε σε μεγάλο
βαθμό την τελική απόφαση ιδιωτών.

Οι υπογραφές
Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, ναι στο ΓεΣΥ έχουν πει 42

ιδιωτικές κλινικές με τις οποίες
διαβουλευόταν ο ΟΑΥ. Οι υπογραφές αναμένονταν να πέσουν μέσα
στο Σαββατοκύριακο, τελευταία
προθεσμία πριν την εφαρμογή της
Β’ φάσης.
Οι θετικές απαντήσεις που έχουν
δώσει δυο μεγάλα ιδιωτικά νοσηλευτήρια της Λευκωσίας, Αρεταίειο
και Απολλώνειο, κρίνονται από
πλευράς ΟΑΥ ως πολύ σημαντική
εξέλιξη για εφαρμογή του ΓεΣΥ στη
Λευκωσία. Σε ό,τι αφορά το Απολλώνειο η θετική απόφαση λήφθηκε
στο παρά πέντε και μετά από μαραθώνιες διαβουλεύσεις. Αυτό που
παραμένει σε εκκρεμότητα και που
εν πολλοίς θα γείρει τη ζυγαριά
προς την πλευρά του ΓεΣΥ, είναι
η στάση της Πολυκλινικής Υγείας
στη Λεμεσό.
Οι πληροφορίες που υπήρχαν
μέχρι την ώρα που έκλεινε το φύλλο
της «Κ» την Παρασκευή το βράδυ,
ήταν ότι δεν είχε επιτευχθεί συμφωνία, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται το ενδεχόμενο για επίτευξη
συμφωνίας στα παρά ένα. Για την
περίπτωση του American Medical
Center, η εικόνα στη βάση πληροφοριών έδειχνε πως το ιδιωτικό
νοσηλευτήριο δεν μπήκε στην διαδικασία των διαβουλεύσεων. Σχε-

δόν παρόμοια είναι και η περίπτωση με το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο,
το οποίο δεν είχε απαντήσει θετικά
ωστόσο εδώ γινόταν λόγος που το
ιδιωτικό νοσηλευτήριο, δεν έκλεισε
την πόρτα με ΟΑΥ και πως ο λόγος
μη συμμετοχής του στο ΓεΣΥ, την
παρούσα φάση είναι οι εργασίες
ανακαίνισης που πραγματοποιούνται.

Το Γερμανικό Ογκολογικό
Από το φθινόπωρο στο ΓεΣΥ θα
ενταχθεί και το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο στη Λεμεσό, το
οποίο από τον περασμένο Ιανουάριο έχει ανοίξει τα χαρτιά του.
Ωστόσο το θέμα παραπομπής ασθενών μετά την 1η Ιουνίου έφερε σε
τροχιά δημόσιας σύγκρουσης τον
πρόεδρο του Ογκολογικού Κίκκη
Καζαμία με τη γενική διευθύντρια
του Υπουργείου Υγείας Χριστίνα
Γιαννάκη.
Πέρα από τα όσα ακούστηκαν,
το όλο θέμα φαίνεται να έχει λήξη
με διαβεβαιώσεις που φαίνεται να
έχουν δοθεί από πλευράς κυβέρνησης πως οι παραπομπές ασθενών
θα συνεχισθούν μέχρι και την ένταξη του Ογκολογικού, στο δημόσιο σύστημα υγείας το ερχόμενο
φθινόπωρο.

/ Του ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΚΟΡΟΜΗΛΑ*

Η επιχειρηματικότητα στη μετά COVID-19 εποχή
Η χώρα μας, όπως και το σύνολο
των άλλων χωρών, βίωσε και εξακολουθεί να βιώνει μια μεγάλη περιπέτεια. Στο πλαίσιο της προσπάθειας της πολιτείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης του επικίνδυνου, με υψηλή μεταδοτικότητα
κορωνοϊού, ελήφθησαν περιοριστικά μέτρα τα οποία φρέναραν
την ανάπτυξη που είχε αρχίσει να
διαφαίνεται μετά την εποχή των
μνημονίων και της αυστηρής επιτήρησης.
Η επάνοδος στην κανονικότητα
όπως την ξέραμε δεν έχει γίνει και
από ό,τι φαίνεται θα αργήσει πολύ
να γίνει, ειδικά αν επαληθευτούν
όσοι προβλέπουν ένα νέο κύμα
από το φθινόπωρο, η δε νέα κανονικότητα στο επιχειρείν βρίθει ακόμα πολλών περιορισμών αλλά και
πολλών αντιφάσεων.
Η πλειονότητα των πολιτών,
επιδεικνύοντας υψηλό αίσθημα
ατομικής και κοινωνικής ευθύνης,
έμεινε σπίτι πειθαρχώντας συνειδητά στις οδηγίες των υπευθύνων,
με αποτέλεσμα η χώρα μας να αντιμετωπίσει την υγειονομική αυτή
κρίση με ελάχιστες απώλειες σε
σχέση με άλλες χώρες, οι οποίες
και καλύτερες υποδομές και πιο
εύρωστες οικονομίες έχουν. Η επι-

χειρηματικότητα, όμως, βγαίνει
λαβωμένη από αυτή την περιπέτεια,
παρά τα μέτρα που ελήφθησαν και
συνεχίζονται να λαμβάνονται από
την πολιτεία για την αντιμετώπιση
των συνεπειών της πανδημίας και
την ομαλή επάνοδο στην οικονομική κανονικότητα.
Η επόμενη μέρα ξημέρωσε με
αβεβαιότητα για το τι μέλλει γενέσθαι στην επιχειρηματικότητα, ειδικά στη μικρομεσαία. Με δεδομένο
ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις
επέδειξαν ανθεκτικότητα στην πολυετή οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2008, διατήρησαν στην
πλειονότητά τους τις θέσεις εργασίας και συνέβαλαν στην επίτευξη
των δημοσιονομικών στόχων, είναι
αυτές που πρέπει να στηριχθούν
από την πολιτεία στη μετά COVID19 εποχή με στοχευμένα μέτρα, τα
οποία όμως δεν πρέπει να είναι
οριζόντια, γιατί τα οριζόντια μέτρα
δεν ωφελούν μόνο αυτούς που πρέπει.
Ειδικότερα, κατ’ αρχήν πρέπει
να μπει στο μικροσκόπιο η μέχρι
τώρα φορολογική και ασφαλιστική
συμπεριφορά των επιχειρήσεων,
έτσι ώστε να οδηγήσει σε μια πιο
δίκαιη και αποτελεσματική βοήθεια
στις επιχειρήσεις εκείνες που πραγ-








Η επάνοδος στην κανονικότητα όπως την ξέραμε δεν έχει γίνει και από
ό,τι φαίνεται, θα αργήσει πολύ να γίνει.

ματικά έχουν ανάγκη και θα τη
χρησιμοποιήσουν για την ανάκαμψη, την ανάπτυξη, τη διατήρηση
και μελλοντικά την αύξηση των
θέσεων εργασίας.
Κατά την άποψή μου, αλλά και
πολλών άλλων, αυτό χρειάζεται να
γίνει διότι δεν μπορούν να ωφελούνται το ίδιο οι επιχειρήσεις εκείνες που τα προηγούμενα δύσκολα
χρόνια ήταν απολύτως συνεπείς
στις φορολογικές υποχρεώσεις τους
και οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν
έχουν προσφέρει ή έχουν προσφέρει ελάχιστα στα φορολογικά έσοδα
ή επιδείκνυαν και συνεχίζουν να
επιδεικνύουν συνεχώς παραβατική
συμπεριφορά. Ομοίως, δεν μπορούν
να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο
τρόπο οι επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό και το ασφαλίζουν κανονικά και οι επιχειρήσεις
οι οποίες απασχολούν προσωπικό
με δήθεν μειωμένη απασχόληση
ή απασχολούν ανασφάλιστο προσωπικό.
Εν κατακλείδι, δεν μπορούν να
αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο
οι επιχειρηματίες και οι «επιχειρηματίες».
Η ουσιαστική στήριξη των επιχειρήσεων, ειδικά των μικρομεσαίων, μπορεί να γίνει με αναπτυ-

ξιακού χαρακτήρα φορολογικά και
ασφαλιστικά κίνητρα με στόχευση
στις παραγωγικές επενδύσεις, οι
οποίες υλοποιούνται γρήγορα και
μπορούν να διασφαλίσουν τις υφιστάμενες και να δημιουργήσουν
και νέες θέσεις εργασίας. Για παράδειγμα, πέραν του υφιστάμενου
αναπτυξιακού νόμου, να μπορούν
οι επιχειρήσεις να σχηματίζουν ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό,
από τα αδιανέμητα κέρδη, με υποχρέωση πραγματοποίησης παραγωγικού χαρακτήρα επενδύσεων.
Ομως, μόνο τα μέτρα που έχει
λάβει και συνεχίζει να λαμβάνει η
πολιτεία, από μόνα τους δεν φθάνουν. Η επόμενη μέρα απαιτεί από
τους επιχειρηματίες να λάβουν σημαντικές αποφάσεις αναφορικά με
ποιο δρόμο θα ακολουθήσουν για
την επιτάχυνση της ανάπτυξης,
άρα την αύξηση της αξίας των επιχειρήσεων.
Η καταγραφή των εκ των έσω
ορμώμενων παθογενειών θα οδηγήσει στη λήψη μέτρων για τη σταδιακή εξάλειψή τους, ο δε επανασχεδιασμός της πολιτικής της επιχείρησης, εφόσον κριθεί απαραίτητο, πρέπει να γίνει συνεκτιμώντας το αντικείμενο δραστηριότητας,
τα κεφάλαια, την ποιότητα και το

κόστος αγαθών και υπηρεσιών, το
ανθρώπινο δυναμικό, μη εξαιρουμένης της διοίκησης, τους πελάτες,
την πιστωτική πολιτική και τον
ανταγωνισμό. Ολα αυτά πρέπει να
γίνουν αντικειμενικά, να μην πρυτανεύσουν τυχόν συναισθηματικά
κριτήρια, γιατί μόνο με αυτόν τον
τρόπο μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα αναφορικά με
τη βιωσιμότητα και την προοπτική
περαιτέρω ανάπτυξης της επιχείρησης.
Τέλος, επισημαίνεται ότι η πολιτεία, για να μπορέσει να στηρίξει
με τον τρόπο που πρέπει να στηρίξει την επιχειρηματικότητα στη
μετά COVID-19 εποχή, χρειάζεται
πόρους, πέραν τυχόν πόρων που
θα εισρεύσουν πιθανόν από την
Ευρωπαϊκή Ενωση.
Πρέπει, λοιπόν, να δοθεί άμεση
προτεραιότητα στη διεύρυνση της
φορολογικής βάσης, διεύρυνση η
οποία μπορεί να επιτευχθεί από
τον περιορισμό αρχικά και την εξάλειψη στη συνέχεια των φαινομένων της παραοικονομίας και της
φοροδιαφυγής.

* Ο κ. Γιώργος Α. Κορομηλάς είναι
πρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών
και Φορολογικών Μελετών.
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Πωλήσεις Ö Ë Ø Ï Ù Ù Ä Ú Ë Ø Ë Ý   Ç Ñ Ä ÓÎ ÑÇÏ ÑÇÚ¦   ÙË ÙÆÍÑØÏÙÎ
ÓË ÇÔÚÇÍÜÔÃÙÚØÏÁÝ ÚÎÝ ÖÕß ÊËÔ
ÁÞÕßÔ ÖØÕÞÜØÂÙËÏ ÙË ÎÒËÑÚØÕÔÏÑÄÑÇÚ¦ÙÚÎÓÇÑÇÏÙË¦Ò
ÒÒ
ÒËÝÑÏÔÂÙËÏÝ ÉÎÌÏÇÑÕÆ ÓËÚÇÙÞÎÓÇÚÏÙÓÕÆ ÓÖÕØËÃ ÔÇ ÇÖÕÌÁØËÏ ÙË
ÓÏÇ ÒÏÇÔËÓÖÕØÏÑÂ ËÖÏÞËÃØÎÙÎ Î
ÉÎÌÏÇÑÂÚÎÝÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎ¬ÕÍËÍÕÔÄÝÊËÄÚÏÎÞØÂÙÎÉÎÌÏÇÑ×Ô
ËØÍÇÒËÃÜÔÓÖÕØËÃÔÇÇßÐÂÙËÏÚÕ
Ö Ë Ø Ï Û × Ø Ï Õ  Ñ Á Ø Ê Õ ß Ý  Ç Ñ Ä Ó Î  Ñ Ç Ï
ÑÇÚ¦   ËÔ× ÚÇßÚÄÞØÕÔÇ ÔÇ
Ñ¦ÔËÏÚÕÔÖËÒ¦ÚÎÔÇÇßÐÂÙËÏÚÎ
ÓÁÙÎÇÐÃÇÇÍÕØ×ÔÚÕßÑÇÚ¦ 
ÙÎÓÇÃÔËÏÄÞÏÓÄÔÕÓËÍÇÒÆÚËØÕßÝ
ÚàÃØÕßÝ ÇÒÒ¦ ÚÕ ÑßØÏÄÚËØÕ ÓËÍÇÒÆÚËØÇ ÑÁØÊÎ ÍÏÇ ÚÎÔ ËÖÏÞËÃØÎÙÎ  ÚÇ ÙßÓÖËØ¦ÙÓÇÚÇ ÇßÚ¦
ÑÇÚÇÒÂÍË ÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔ Ë Ê ÑÂ
ÁÑÛËÙÎÚÕßßÔÊÁÙÓÕßÖ ÞË ØÂÙËÜÔÑÇ  ÕÓÎÞÇÔ ×Ô  ÖÕß
ÚÏÚÒÕÌÕØËÃÚÇÏÏÇÔÏÑÄËÓÖÄØÏÕ Ο αρ θμός i× Ñ~T¨i³ÈÉ¨Ù ÜÑ Ò³i~É³å¨ Ü ¸Æ¸Æ i~Ñ³ÑÑÜ³ ~ÊÙÑÒiÐÓiÜÉ~³¨   ¬Õ ÇÆØÏÕ ËÃÔÇÏ ËÊ×®  Ñ- ~~Ñ³Ñ³iÐÒ³ÑÈÂÊÚi~ÉÓØ~Ñ ¬ÆÉKÙÐÑÙ Ñ ØÉTÓiÐÉ³¸Æ É³ÑÓÙÑ³ÈiÜÉ~³¨ ÛËÙÎ ÓÁÙÇÇÖÄÚÎÔÕÖÕÃÇÇÔÇ- ~ÖÉÐ¨ È³Ò¨³ ~Ñ ³å¨ Ü ÉÂÑÜÑ Ò³i~Ñ
ÊËÏÑÔÆÕÔÚÇÏÎÞØÎÙÏÓÄÚÎÚÇÑÇÏ
ÚÇ ÕÌÁÒÎ ÚÕß ÉÎÌÏÇÑÕÆ ÓËÚÇËÔ× ÚÕ   ÕÏ ÉÎÌÏÇÑÕÃ ÑÇÚÇ- ÇÒÒ¦ÑÇ ÉÎÌ ÕÖÕ ÎÙÎÚÎÝËÌÕÙÞÎÓÇÚ ÙÓÕÆÚÕßÒ ÇÔËÓÖÕØ Õß 
ÔÇÒÜÚÁÝ ÙÚÎÔ ÒÒ¦ÊÇ ÇÔÁØÞÕ- Ê ÇÙÚ ÑÂÝÇÒßÙ ÊÇÝ ¬ÇÙÚÕ ÞË Ç
ÓËÚÇÙÞÎÓÇÚÏÙÓÄÝÕÕÖÕÃÕÝÌÇÃÔÚÇÔ ÙÚÕ   ÁÔÇÔÚ    ÙÚÎÔ Ë ÔÇ ÇÖÕÑÇÒßÖÚ Ñ¦ 
ÔËÚÇÏÔÇËÖÏÚÇÞÆÔËÚÇÏÙÚÎÙÑÏ¦
ßØÜÖÇ ÑÂ ÔÜÙÎ ÑÇÚ¦ ÓÁÙÕÔ |ÆÐÎÙÎÚÕßÚàÃØÕßÚÜÔËÖÏÞËÏÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆ 
ÄØÕ ÑÇ ÕØßÛÓÄÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÚÕß ØÂÙËÜÔÑÇÚ¦ ÁÜÝ ÇÒ
ÒÒ
Ò¦
ÎÒËÑÚØÕÔ ÑÕÆËÓÖÕØ ÕßÂÚÇÔÓÄ- ÑÇÏ ÁÜÝ   ÖËØÏÙÙÄÚËØËÝ ÖÜΩθηση λόγω κορωνοϊού
ÒÏÝ ÙÚÕ   Õ ÇØÏÛÓÄÝ ÉÎÌÏÇ- ÒÂÙËÏÝÙËÙÞÁÙÎÓËÚÕÔÇÔÚÇÍÜ¬Õ ¸ÊÏÇÙßÔÊËÊËÓÁÔÕ ÒÏÇÔÏ Ñ×ÔÞØÎÙÚ×ÔßÖËØÊ ÖÒÇÙ ¦ÙÚÎÑË ÔÏÙÓÄÖÕßÊËÔÁÞËÏÖØÕÞÜØÂÙËÏ
ÑÄËÓÖÄØÏÕ¹ÇÖÕÚËÒËÃÓÕÔÄÊØÕÚÕÔ ÖØÃÒÏÕ   Î ÑÇÚÇÔÇÒÜ- ÙËÉÎÌÏÇÑÄÓËÚÇÙÞÎÓÇÚÏÙÓÄ 
ÚÏÑÂ ÊÇÖ¦ÔÎ ÓÁÙÜ ÎÒËÑÚØÕÔÏ- |ÁÔÚËÌÕØÁÝÓ ÑØÄÚËØÕÑÄÙÚÕÝ
ÓÕ ÍÏÇ ÚÏÝ ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ ÖÕß ÛÁÒÕßÔ ÄÞÏ ÓÄÔÕ ÔÇ ËÖÏÈÏ×ÙÕßÔ
Ñ×Ô ÑÇÚÇÙÚÎÓ¦ÚÜÔ ÇßÐÂÛÎÑË ÊÏÇÚÂØÎÙÎÝ ÖËÒÇÚ×Ô ÇÖÄ ÚÎÔ
ÇÒÒ¦ ÑÇÏ ÔÇ ÇÔÇÖÚßÞÛÕÆÔ ÙÚÕ ÊÆÙËÏÝ   ÊßÙÓËÔÂÝ ÙßÍÑßØÃÇ ÁÜÝ ÑÇ    ËÈÊÕÓÇÊ Ç ÜÝ ÙË ÇÖÄÑÚÎÙÎÑÇÏÔÕÆØÍÏÜÔ 
ÉÎÌÏÇÑÄ ÓÁÒÒÕÔ ÖÕß ÁØÞËÚÇÏ  ÚÕß ÑÕØÜÔÕáÕÆ ÕÊÂÍÎÙË ÖÒÂ- ÙÞÁÙÎÓËÚÕ ËÔ×ÚÇÁÙÕÊÇ |ÜÝÑÇÏ ÇÆÐÎÙÎÚÜÔÑËØÔÔÕÏËÝÄÖÜÝÕ¸ÊÏÇÙßÔÊËÊËÓÁ- ÛÕÝ ËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ ÔÇ ÙÚØÇÌËÃ ÚÕßÎÒËÑÚØÕÔ ÑÕÆËÓÖÕØ ÕßÚÕÔ Ê×ÔÓÁÙÜÚÎÝÖØÕÙÜÖÕÖÕÏÎÓÁÔÕÝ ÖËÒ¦ÚÎÝ¹  ÚÕ ¸ÁÐßÖÔÕ¹ ÑÇ- ÙË ÉÎÌÏÇÑÄ ÑÇÔ¦ÒÏ ÍÏÇ ÚÎ ÊÏ¦- ¡¦ØÚ ÕÑÇ ÚÕÔÖØ Ò ÕËÐÇÖÒÇ- ÔÎÝÚÏÓÕÒÄÍÎÙÎÝ 
Ú¦ÙÚÎÓÇÑÇ Î¸Ê ÇÙßÔÊËÊËÓÁÔÎ ÛËÙÎÖØÕáÄÔÚÜÔÑÇÏßÖÎØËÙÏ×Ô  Ù ¦ÙÚÎÑÇÔ  ÞÇÓË ËÖ ÙÎÝ   |ÜÝÑÇ  ÇÆÐÎÙÎÚÎÝÓÁÙÎÝ
ËÌÕÊ ÇÙÚ ÑÂÇÒßÙ ÊÇ¹ÛÇÖØÁÖË 
 ËßÑÇÏØÏÇÑÂ ÄÓÜÝ ÇÐÏÕÖÕÃ- ÓËÍÇÒÆÚËØÎ ËÖ ÙÑËÉ ÓÄÚÎÚÇ ÙË Ú ÓÂÝÙÚ ÝÖÇØÇÍÍËÒ ËÝ ÑÇÛ×ÝÕ 
ÔÇ ÍÃÔÕßÔ ÑÚÂÓÇ ÚÜÔ ËÖÏÞËÏØÂ- ÎÙÎ ÎÒËÑÚØÕÔÏÑ×Ô ÓÁÙÜÔ ÊËÔ ÎÒËÑÚØÕÔ Ñ¦ÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇ ÚÄÙÕ ËÐÇÚÕÓÏÑËßÓÁÔËÝÖØÕÚ¦ÙËÏÝÚÇÏÙËÜÔÑÇÏÔÇÇÖÕÚËÒÁÙÕßÔÓÁØÕÝ ÇÖÕÚËÒËÃ ÓËÚ¦ÈÇÙÎ ÙÚÕ 9L[HPS ÇÖËßÛË ÇÝÄÙÕÑÇ ÓÁÙÜÚÜÔÑÕ - Ø ¦àÕßÔÙÚÕÖØÕÌ ÒÚÕßÑ¦ÛËÖËÚÎÝÉÎÌ ÇÑÂÝÚÕßÝÙÚØÇÚÎÍ ÑÂÝ   ÔÚ ÛÁÚÜÝ ÊÎÓ ÕßØÍË ÉËß- ÔÜÔÏÑ×Ô ÊÏÑÚÆÜÔ  ÑÇÏ   ËÖÏ- Ò¦ÚÎ ÑÇÏ ÚÕÔ ÖØÕÊÏÇÛÁÚÕßÔ ÍÏÇ
ÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÇÍÕØÁÝ ÐÃàËÏÔÇ
ËØÊÏÙÓÁÔËÝ ÛÇ ËÃÔÇÏ ÕÏ ËÖÏÞËÏ- ÊÇÃÙÛÎÙÎ ÉÎÌÏÇÑÂÝ ÖÇØÕßÙÃ- ÖÒÁÕÔÄÍÑÕÖÇØÇÍÍËÒ ×Ô 
ØÂÙËÏÝËÑËÃÔËÝÖÕßÛÇÑÇÚÇØÚÃ- ÇÝ ËÔ×ÕÓËÚÇÙÞÎÓÇÚÏÙÓÄÝÙÚÕ
Õ Ç Ë ÔÇ  ÚÇ ÕÌÁÒÎ ÙÚÕ Ò Ç- ÙÎÓË ÜÛË ÄÚ ÙÆÓÌÜÔÇÓËÁØËßÙÕßÔÑÇÏÛÇËÌÇØÓÄÙÕßÔÚÕÙß- 9L[HPS  ÇÖÇÏÚËÃ ÊÁÙÓËßÙÎ ÔËÓÖÄØ ÕÇÖÄÚÎÔËÌÇØÓÕÍÂÙÆÍ- ÔËÝ  ÚÜÔÑÇÚÇÔÇÒÜÚ×ÔÇÍÄÔÚÕÓÄÚËØÕ ÚÕÔ ÊÏÑÄ ÚÕßÝ ÕÊÏÑÄ ÙÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÓÏÇÝÖÕÒßÑÇÔÇ- ÞØÕÔÜÔ ÚËÞÔÕÒÕÍÏ×Ô ÄÞÏ ÓÄÔÕ ØÇÙËÖØÕáÄÔÇÖÄÖØÄÚÇÙÎÖØÕÞ¦ØÚÎÖØÕÝÚÕÔÓËÚÇÙÞÎÓÇÚ ÙÓÄ ÒÏÑÂÝ VTUPJOHUUL ËÓÖËÏØÃÇÝ  ÓÁÙÜÚÎÝÊÎÓ ÕßØÍ ÇÝÎÒËÑÚØÕ- ÙÇØÓÕÙÓÁÔÎ ÙÚÏÝ ÖØÕÚÏÓÂÙËÏÝ
ÙË ÊÏÇÙßÔÊËÊËÓÁÔËÝ ËÚÇÏØËÃËÝ ÖÕßÙÚÄÞÕÛÇÁÞËÏÚÎÔÕÒÏÙÚÏÑÂ ÔÏÑÕÆ ÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÕÝ  ÇÒÒ¦ ÑÇÏ ÚÕß  ËÔ× ÁÔÇ   ÖØÕÞÜØËÃ ÙË
ÒÏÇÔÏÑÕÆ ËÓÖÕØÃÕß®  ÚÕÔÃàËÚÇÏ ËÐßÖÎØÁÚÎÙÎÚÕßÑÇÚÇÔÇÒÜÚÂ®  ÓÁÙÜ ÉÎÌÏÇÑ×Ô ÒÆÙËÜÔ ËÔÚÄÝ ÇÍÕØ¦Ë¦ÔÒ¦ÈËÏÑÇÒÂËÐßÖÎØÁÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÙÚÎÔËÏÊÏÑÂÁÑ±ÖËÔÛßÓ àËÚÇ  ÄÚ  ÙÆÓÌÜÔÇ ÚÜÔÌßÙ Ñ×ÔÑÇÚÇÙÚÎÓ¦ÚÜÔ Ö Þ  ÚÎÙÎÑÇÏÖÒÎØÕÌÄØÎÙÎ 
ÛËÙÎÚÕß 
Ó Ë  Ú Ý  Ó Ë Ò Á Ú Ë Ý  Ö Õ ß  Á Þ Õ ß Ô  Ö Ø Ç Í - Ç Ù Û Î Ú Â Ø Ë Ý  Ê Ç Ö Á Ê Õ ß  Ö Õ ß  Ñ Ç Ú Ç - |   Æ Ð ÎÙÎ  Ú Õ ß  Ö Ë Ø Ï Û Ü Ø Ã Õ ß  Ñ Á Ø ©   ÜÙÚÄÙÕ  ÙÖËÆÊËÏ ÔÇ ÓÇÚÕÖÕÏÎÛËÃ ÚÕ ÚËÒËßÚÇÃÕ ÊÏ¦- ÍØ¦ÌÕßÔÙËÖÕ ÕÙÎÓË ÕÚÕßÑÇ- ÊÕßÝÇÖÄ ÁÜÝ ÇÖÄÚÎÔ
ËÖÏÙÎÓ¦ÔËÏÄÚÏÎÉÎÌÏÇÑÂÙÚØÇ- ÙÚÎÓÇ ÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÇÖÄÚÕ© - ÚÇÙÚÂÓÇÚÕÝÖÇØÇÚÎØË ÚÇ ÖËØ Ù- ËÌÇØÓÕÍÂÇßÚÕÓÇÚÕÖÕÏÎÓÁÔÜÔ
ÚÎÍÏÑÂÊËÔËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÙßÍÑßØÏÇ- ÑÕÔÕÓ ÑÄÇÔËÖ ÙÚÂÓ ÕÛÎÔ×Ô ÙÄÚËØÎÑ ÔÎÙÎ ÇÐ ÕÖÕ ÎÙÎÚÜÔ ÚÇÓËÃÜÔËÔÚÄÝÚÕßÌßÙÏÑÕÆÑÇÑÄÑÇÏÖØÄÞËÏØÕ ÑÇÛ×ÝÇÖÇÏÚËÃ ÑÇ ÚÕÔÒÒÎÔ ÑÄÆÔÊËÙÓÕÒË- ÊËÊÕÓÁÔÜÔÇÍÕØ×ÔÍ ÇËÐÇÚÕÓ - ÚÇÙÚÂÓÇÚÕÝ ÒÄÍÜÚÎÝÓËÃÜÙÎÝ
ÖØÕÙËÑÚ ÑÄÙÞËÊ ÇÙÓÄÑÇ ËÖËÔ- ÑÚØÕÔÏÑÕÆ ÓÖÕØÃÕß .9,*(  ÑËßÓÁÔËÝÖØÕÜÛÎÚ ÑÁÝËÔÁØÍË ËÝ  ÚÕßÑÄÙÚÕßÝÒËÏÚÕßØÍÃÇÝ 

Η ψηφιακή στρατηγική δεν είναι κάτι
συγκυριακό και πρόχειρο, απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό
και επενδύσεις.

Εως το τέλο
ος Αυγούστου δεν θα γίίνονται πλειστηριασμοί
Τη
ης ΩΑΝΝΑΣ ΜΑΝΔΡΟ
ΟΥ

Δεν θα δ εξάγοντα ÖÒË ÙÚÎØ ÇÙÓÕ 
ÇÑÏÔÂÚÜÔÁÜÝÚÏÝÕßÒÃÕß ÖÇØ¦ÓÄÔÕÔÄÙÕÏÇÌÕØÕÆÔÙËÑÏÔÎÚ¦ÖËØ ÕßÙ ÇÑ¦ÙÚÕ ÞË ÇÚÇÕÖÕ Ç
ßÖÄÑËÏÔÚÇÏ ÙË ÌÛÕØ¦ ÚÓÂÓÇÚÇ
ÖÒÕ ÜÔÂÇËØÕÙÑÇÌ×Ô ÙÆÓÌÜÔÇ
ÓËÚØÕÖÕÒÕÍ ÇÖÕßÑÇÚÁÛËÙËÙÚÎ
ÕßÒÂÖØÕÝÉÂÌ ÙÎÚÕßÖÕßØÍË Õ
ÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝ
©ÏÊÏÇÚ¦ÐËÏÝÚÎÝÚØÕÖÕÒÕÍÃÇÝ
Ç Ì Õ Ø Õ Æ Ô  Ú Î Ô  Ë Ö Ç Ô Ç Ò Ë Ï Ú Õ ß Ø Í Ã Ç
ÚÜÔÊÏÑÇÙÚÏÑ×ÔÊÏÇÊÏÑÇÙÏ×ÔÓË-

Ú¦ÚÕÑÒËÃÙÏÓÕÚÜÔÊÏÑÇÙÚÎØÃÜÔ
ÒÄÍÜÖÇÔÊÎÓ ÇÝ ÄÖÕßÓËÚÇÐÆ¦
¦Ò
ÒÒÜÔ ØßÛÓÃàËÚÇÏ ÑÇÏ ÚÕ ÛÁÓÇ ÚÜÔ
ÖÒËÏÙÚÎØÏÇÙÓ×Ô ÕÏÕÖÕÃÕÏÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ ÛÇ ËÖÇÔËÑÑÏÔÂÙÕßÔ ÚÕÔ
ËÖÚÁÓÈØ Õ ÑÇÛ×ÝÚÕÔÆÍÕßÙÚÕ
ÖÒËÏÙÚÎØÏÇÙÓÕÃÊËÔÊÏËÐ¦ÍÕÔÚÇÏ
ÓËÈ¦ÙÎÚÎÔ ÙÞÆÕßÙÇÔÕÓÕÛËÙ Ç
 ÏÊÏÑÄÚËØÇ ÓË ÊÏ¦ÚÇÐÎ ÚÎÝ
ÚØÕÖÕÒÕÍÃÇÝ ÚÎÔ ÕÖÕÃÇ ßÖÕÍØ¦Ì Ë Ï  Õ  ß Ö Õ ß Ø Í Ä Ý  Ü Ô  ¬ Ù Ï ¦ Ø Ç Ý
ÖÒËÏÙÚÎØÏÇÙÓÕÃ ÖÕß ÇÌÕØÕÆÔ
ÑÏÔÎÚÂ ÖËØÏÕßÙÃÇ ÚÕß ÕÌËÏÒÁÚÎ
ÓË ËÐÇÃØËÙÎ ÖØ¦ÍÓÇÚÇ ßÖÕÑËÃ-

ÓËÔÇ ÙË ÌÛÕØ¦  ÇÑÃÔÎÚÇ  ÖÒÕÃÇ
ÑÇÏ ÇËØÕÙÑ¦ÌÎ  ÚÜÔ ÕÖÕÃÜÔ Î
ÎÓÁØÇÖÒËÏÙÚÎØÏÇÙÓÕÆÁÞËÏÕØÏÙÛËÃ ÑÇÚ¦ ÚÕ ÞØÕÔÏÑÄ ÊÏ¦ÙÚÎÓÇ
ÇÖÄ    ÁÜÝ    ÓÇÚÇÏ×ÔÕÔÚÇÏ®
ÇØ¦ÒÒÎÒÇ  ÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇ  ÓÁÚØÇÖØÕÝÇÖÕÌßÍÂÔÚÕßÙßÍÞØÜÚ ÙÓÕÆÙËÄÒÇÚÇÊ ÑÇÙÚÂØ ÇÑÇ 
ÖØÕÝÚÕÆÚÕÇÐ ÕÖÕ ÕÆÔÚÇ ÄÒÇÚÇ
ÙÆÍÞØÕÔÇÎÒËÑÚØÕÔ Ñ¦ÓÁÙÇ ¡ËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔ ÖØÕÈÒÁÖËÚÇ ÎßÖÕÈÕÒÂ  ÓÁÙÜ ÎÒËÑÚØÕÔÏÑÕÆ ÚÇÞßÊØÕÓË Õß ÙË Ø¦ÝÙßÍÑËÑØ ÓÁÔÜÔ

Ç ÚÂÙËÜÔ ÖÕßÙÚ ÝÓÁØËÝÖØÕÑÕØÜÔÕ ÕÆÂÚÇÔÇÔÇÍÑÇ ÇÎÑÇÚ¦ÛËÙÂ ÚÕßÝ ÓË ÚÎ ÌßÙ ÑÂ ÖÇØÕßÙ Ç
Ê ÑÎÍÄØÕßÂÊ ÇÊ ÑÕß ÄÖÜÝÇ ÚÂÙË ÝÇÔÇÙÚÕÒÂÝËÑÚÁÒËÙÎÝ ÇÔÇÈÕÒÂÝÂÊ ÇÑÕÖÂÝÖÕ ÔÂÝ ÓËÚÇÚØÕÖÂÝÞØÎÓÇÚ ÑÂÝÖÕ ÔÂÝÙËÖÇØÕÞÂ
ÑÕ ÔÜÌËÒÕÆÝËØÍÇÙ ÇÝÂÊÕÙÕÖÕ ÎÙÎÝÚÎÝÖÕ ÔÂÝÑÇ ¦
¦Ò
ÒÒËÝ
ÖÃÙÎÝÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏÄÚÏÄÙËÝ
ßÖÕÛÁÙËÏÝ ÓÇÚÇÏ×ÛÎÑÇÔ ÓÁÞØÏ
ÚÎÔÎ¡Ç ÕßÙËÕÖÕ ÕÊÂÖÕÚËÊ ÑÇÙÚÂØ ÕÇßÚËÖ¦ÍÍËÒÚÇÛÇÖØÕÙÊ ÕØ ÙÚÕÆÔ×ÝÚ ÝËÖÚËÓÈØ Õß
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Τη
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Υ ΤΑ
ΑΛΗ

Ισχυρό Ø¦ÒÏ® ÙÚÇ ÕÓÄÒÕÍÇ ÚÎÝ
ÖËØÏÌÁØËÏÇÝ ÖØÕÑ¦ÒËÙË Î ÖØÄ ÚÇÙÎ ÚÎÝ ÕÓÏÙÏÄÔ ÍÏÇ ÁÔÇ ÖÇÑÁÚÕÓÇÓÕÆÛ ÙßÔÕÒÏÑÕÆ ÆÉÕßÝ
ÚØÏÙËßØ×ÑÕÏÔÄÝÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÝÑÇÏ¬ÇÓËÃÕÔ¦ÑÇÓÉÎÝ
ÍÏÇÚÎÙÚÂØÏÐÎÚÜÔËßØÜÖÇáÑ×Ô
ÕÏÑÕÔÕÓÏ×Ô ÑÇÏ ËÏÊÏÑ¦ ÚÜÔ ÞÜ Ø×ÔÖÕßÁÞÕßÔÖÒÎÍËÃÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇ ÓËÚ¦ÚÏÝ
Ö Ø Õ Ë Ï Ê Õ Ö Õ Ï Â Ù Ë Ï Ý  Ú Î Ý   ¬  Ú Î Ô
¬ØÃÚÎ  ÄÚÏ ÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÏ ÕÏ ÑÃÔÊßÔÕÏÓÏÇÝÔÁÇÝÞØÎÓÇÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÑØÃÙÎÝ ÓËÕØÏÙÓÁÔËÝÞ×ØËÝ
Ë Ô Ê Ë Þ Õ Ó Á Ô Ü Ý  Ô Ç  Ê ß Ù Ñ Õ Ò Ë ß Û Õ Æ Ô
ÔÇÇÖÕÖÒÎØ×ÙÕßÔÚÇÞØÁÎÚÕßÝ 
ÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÝÚÕÔÑÃÔÊßÔÕÔÇßÖÕÞØËÜÛÕÆÔÔÇËÍÑÇÚÇÒËÃÉÕßÔÚÎÔ
ßØÜà×ÔÎ ßÚÂÎÑÃÔÎÙÎÖØÄÛËÙÎÚÎÝ ÕÓÏÙÏÄÔÇÖÕÊËÏÑÔÆËÏ
ÙÚÏÝÇÍÕØÁÝÖÜÝÎ ¬ÊËÔËÃÔÇÏ
ÓÄÔÎÚÎÝÙÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÇÔÇÞÇÃÚÏÙÎÝÚÕßÙÕÑ ÓËÚÕßÝÇÔÇÒßÚÁÝÔÇÚÎÞÇØÇÑÚÎØÃàÕßÔÜÝÓÏÇ
¦ÔËßÖØÕÎÍÕßÓÁÔÕßÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇ
ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÐËÖËØÇÙÚËÃÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÆÌËÙÎÙÚÎÔÖØÄÙÌÇÚÎ
ÏÙÚÕØÃÇÚÎÝßØÜà×ÔÎÝ
©Ï ÇÖÕÊÄÙËÏÝ ÚÜÔ ÕÓÕÒÄÍÜÔ
Ù Ë   Ò Ò ¦ Ê Ç   Ú Ç Ò Ã Ç   Ù Ö Ç Ô Ã Ç  Ñ Ç Ï
ÕØÚÕÍÇÒÃÇ ÙÎÓËÃÜÙÇÔ ÈÕß Ú Ï ¦ ®  Ù Ë  Þ Ç Ó Î Ò ¦  Ê Æ Õ  Ó Î Ô × Ô  Ó Ë
ÚÇ ZWYLHKZ ÔÇ ÙßØØÏÑÔ×ÔÕÔÚÇÏ
ÁÔÚÕÔÇ ÒÄÍÜ ÑÇÏ ÚÎÝ ÇÔÚÃÙÚØÕ ÌÎÝ ÖÕØËÃÇÝ ÖÕß ÇÑÕÒÕÆÛÎÙÇÔ
ÕÏ ÇÖÕÊÄÙËÏÝ ÚÜÔ ÍËØÓÇÔÏÑ×Ô
ÕÓÕÒÄÍÜÔ ÕÏÕÖÕÃËÝÇßÐÂÛÎÑÇÔ
ÙÚÇßÉÎÒÄÚËØÇËÖÃÖËÊÇÇÖÄÚÇ
ÓÁÙÇÖØÏÒÃÕß ÔÑÇÏÚÇÑØÏÚÂØÏÇÑÇÏÕÏÄØÕÏÊËÔËÃÔÇÏÍÔÜÙÚ¦ 
ÑÇÏ ÚÎ ÓËØÃÊÇ ÚÕß ÒÁÕÔÚÕÝ ÇÖÄ
ÚÕ¬ÇÓËÃÕÔ¦ÑÇÓÉÎÝÛÇÒ¦ÈÕßÔ
ÚÇÒÃÇÑÇÏÙÖÇÔÃÇ ÚÕÆÉÕÝÚÎÝ
Ù Ú Â Ø Ï Ð Î Ý  Ö Õ ß  Ö Ø Õ Ù Ì Á Ø Ë Ú Ç Ï  Ç Ö Ä
Ú Î Ô  Õ Ó Ï Ù Ï Ä Ô Ö Ø Õ Ý Ú Î Ô  Ò Ò ¦ Ê Ç 
Ú Õ Õ Ö Õ Ã Õ Ì Ú ¦ Ô Ë Ï Ù Þ Ë Ê Ä Ô Ú Õ   
Ú Õ ß  Ë Ò Ò Î Ô Ï Ñ Õ Æ      Û Ë Ü Ø Ë Ã Ú Ç Ï
ÇÖÄÚÏÝÇÍÕØÁÝÄÚÏÓÖÕØËÃÔÇÙÚÎØÃÐËÏÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÚÎÔËÖÏÙÚØÕÌÂ
ÙÚÎÔÇÔ¦ÑÇÓÉÎ ÎÕÖÕÃÇÊÏÇÑÄÖÎÑËÈÃÇÏÇÇÖÄÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇ
  Ç Ö Ä Ê Õ Ù Î  Ú Ü Ô  Ë Ò Ò Î Ô Ï Ñ × Ô
ËÚ×ÔÑØÇÚÏÑ×ÔÕÓÕÒÄÍÜÔßÖÕÞ×ØÎÙË ÙÚÕ    ÓË ÖÚ×ÙÎ
ÚÎÝ Ú¦ÐÎÝ ÚÕß   ÙË ÙÞÁÙÎ ÓË
ÚÇ ËÖÃÖËÊÇ ÚÎÝ ¬ØÃÚÎÝ  ËÔ× ÚÕ
Z W Y L H K  Ó Ë Ï × Û Î Ñ Ë  Ù Ú Ï Ý    Ó ÕÔ¦ÊËÝ È¦ÙÎÝ  ÐÃàËÏ ÔÇ ÙÎÓËÏ×ÙÕßÓË ÖÜÝ ÇÖÄ ÚÇ ÓÁÙÇ ÖËØÃ ÖÕß ÚÕß ¡ÇØÚÃÕß ÑÇÏ ÖØÏÔ ÇÖÄ
ÚÎÔÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÚÎÝ ¬ÍÏÇÚÕ
ÁÑÚÇÑÚÕ 8,  ÚÇ ËÒÒÎÔÏÑ¦ ÕÓÄ ÒÕÍÇÙÎÓËÏ×ÔÕßÔÚÎÔÑÇÒÆÚËØÎ
ËÖÃÊÕÙÎ ÙÚÎÔ ßØÜà×ÔÎ  ÓË ÚÕ
ÑÄÙÚÕÝÊÇÔËÏÙÓÕÆÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆ
ÎÓÕÙÃÕß ÔÇ ÁÞËÏ ÈßÛÏÙÚËÃ ÇÖÄ
ÚÄÚËÑÇÚ¦ ÇØ¦ÒÒÎÒÇ Ñ¦ÚÜ
Ç Ö Ä  Ú Õ    Í Ï Ç  Ö Ø × Ú Î  Ì Õ Ø ¦  Ç Ö Ä
Ú Ç  Ó Á Ù Ç  ¡ Ç Ø Ú Ã Õ ß  ß Ö Õ Þ × Ø Î Ù Ë  Î
Ç Ö Ä Ê Õ Ù Î  Ú Õ ß  Ë Ò Ò Î Ô Ï Ñ Õ Æ   Ë Ú Õ Æ Ý
ÕÓÕÒÄÍÕßÑÇÏÙÚÕ 
ÒÇÌØ×ÝÞÇÓÎÒÄÚËØÇÇÖÄÇßÚÂÚÜÔËÒ
ÒÒ
ÒÎÔÏÑ×ÔÕÓÕÒÄÍÜÔ ÙÚÕ
  ÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÎÇÖÄÊÕÙÎÙÚÇÏÚÇÒÏÑ¦ËÚÂÓËÖÚ×ÙÎ
  ÙÚÕ  ÓËÖÚ×ÙÎÚÎÝ
Ú¦ÐÎÝ ÚÕß
 Ê Ï Ç Ó Õ Ø Ì × Û Î Ñ Ë  Î
ÇÖÄÊÕÙÎ ÙÚÇ ËÚÂ ÖÕØÚÕÍÇÒÏÑ¦ ËÔ×ÇÔ¦ÒÕÍÎÈËÒÚÃÜÙÎ ÙÚÕ
  ÙÎÓËÃÜÙÇÔÕÏÇÖÕÊÄÙËÏÝ
ÚÜÔÏÙÖÇÔÏÑ×ÔÕÓÕÒÄÍÜÔ
ÔÑÇÏÖÇØÇÓÁÔËÏÇÈÁÈÇÏÕË¦Ô

ÚÕÙÞÁÊÏÕÇßÚÄÚÎÝ ÕÓÏÙÏÄÔÚÕ
ÕÖÕÃÕ ÇÖÕÚËÒËÃ ÁÔÇ ÙÎÓÇÔÚÏÑÄ
È Â Ó Ç  Ö Ø Õ Ý  Ú Î  Ê Î Ó Õ Ù Ï Õ Ô Õ Ó Ï Ñ Â
ÁÔÜÙÎÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÇÖÕÌÁØËÏÑÇØÖÕÆÝÇÌÕÆÞ×ØËÝÚÎÝÄØËÏÇÝßØ×ÖÎÝ¶ßÙÚØÃÇÕßÎÊÃÇÇÔÃÇÑÇÏ©ÒÒÇÔÊÃÇ¶ÁÞÕßÔ
ÂÊÎÊÎÒ×ÙËÏÚÎÔÇÔÚÃÛËÙÂÚÕßÝ
ÙËÇßÚÄÜÙÚÄÙÕÕÏÇÔÇÒßÚÁÝËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔ ÖÜÝ Î ÖØÄÛËÙÎ ÚÎÝ
ÕÓÏÙÏÄÔ ËÃÔÇÏ ÇØÑËÚÂ ÍÏÇ ÔÇ
ÙÚÎØÃÐËÏ ÚÎÔ ËÖËÔÊßÚÏÑÂ ÊÏ¦ÛËÙÎ ÍÏÇ ÚÇ ÕÓÄÒÕÍÇ ÚÎÝ ËßØÜÖËØÏÌÁØËÏÇÝ ØÏÔÇÖÄÓËØÏÑÁÝÎÓÁØËÝ Î:VJPt[t.tUtYHSLÙÆÙÚÎÙË

Η Κομ σ όν¨Ì³É ÉÓÑÑ~Ó³É TÈiØ³ÉÈ¨Ñ ~ ~Ð 
ÖÈØ dl³¨  ÉÈ¨~ ÌØ¨ÕÜo ÐÌØ~Ñ ³ÑÐÉ ÑÒ~ÑÐiØ

Οι αποδόσεις
των ομολόγων
σε Ελλάδα, Ιταλία,
Ισπανία και Πορτογαλία
σημείωσαν «βουτιά»
σε χαμηλά δύο μηνών.
ÙÚÕßÝËÖËÔÊßÚÁÝÇÍÕØ¦ÚÜÔÕÓÕÒÄÍÜÔÚÎÝÖËØÏÌÁØËÏÇÝ¶Ò
ÒÒ
Ò¦ÊÇÝ 
ÚÇÒÃÇÝ ÙÖÇÔÃÇÝ ÕØÚÕÍÇÒÃÇÝ¶
Ñ Ç Ï  Ñ ß Ô Â Í Ï  Ú Ü Ô  Z W Y L H K Z  Ë Ô ×  Î
<):ÚÄÔÏÙËÖÜÝÎÃÊÏÇÇÍÕØ¦àËÏ 
Ä ÚÏ ÑØÇÚÏÑ¦ ÕÓÄÒÕÍÇ ÇÍÕØ¦àËÏ
ÑÇÏ Î  ¬  ©ÖÜÝ ËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔ
Õ Ï  Ç Ô Ç Ò ß Ú Á Ý  Ú Õ  Ä Ú Ï  Î  Ö Ø Ä Ú Ç Ù Î
ÚÎÝ ÕÓÏÙÏÄÔÖËØÏÁÞËÏËÑÚÄÝÇÖÄ
Ë Ö Ï Þ Õ Ø Î Í Â Ù Ë Ï Ý  Ñ Ç Ï Ê ¦ Ô Ë Ï Ç Ó Ö Õ ØËÃÔÇÈÕÎÛÂÙËÏÙÚÎÍËÌÆØÜÙÎ
ÚÕßÞ¦ÙÓÇÚÕÝÇßÚÕÆ
©ÏÊØ¦ÙËÏÝÚÕßÚËÒËßÚÇÃÕßÊÏÇÙÚÂÓÇÚÕÝÇÖÄ ¬ÑÇÏ ÕÓÏÙÏÄÔ 
ÑÇÛ×ÝÑÇÏÚÕËßÔÕáÑÄÖØÕÌÃÒÚÕß
ËÒÒÎÔÏÑÕÆÞØÁÕßÝÙËÙßÔÊßÇÙÓÄ
ÓË ÚÕ ÓÇÐÏÒ¦ØÏ® ØËßÙÚÄÚÎÚÇÝ
Ú Õ  Õ Ö Õ Ã Õ  Ù ß Ô Ë Þ Ã à Ë Ï  Ô Ç  Ê Ï Ç Ú Î Ø Ë Ã
ÎÒÒ¦ÊÇ ÁÞÕßÔÈÕÎÛÂÙËÏÙÚÎÔ
ËÖÏÙÚØÕÌÂÚÕßZ\JJLZZZ[VY`ÚÜÔ
ËÒÒÎÔÏÑ×Ô ÕÓÕÒÄÍÜÔ ÖÕß ËÃÞË
ÙÚÇÓÇÚÂÙËÏÚÕÔ¢ËÈØÕß¦ØÏÕ ©ÒÇ
Ç ß Ú ¦  Ê Ã Ô Õ ß Ô  Ù Î Ó Ç Ô Ú Ï Ñ Â  Ç Ô ¦ Ù Ç
ÙÚÇÙÞÁÊÏÇÚÕßÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆËÖÏÚËÒËÃÕßÍÏÇÖËØÇÏÚÁØÜËÑÊÄÙËÏÝ
ÕÓÕÒÄÍÜÔÜÝÓÁÙÕßÞØÎÓÇÚÕÊÄÚ Î Ù Î Ý Ú Ü Ô Ê Î Ó Õ Ù Ï Õ Ô Õ Ó Ï Ñ × Ô Ó Á ÚØÜÔ ÙÚÂØÏÐÎÝ ÚÎÝ ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ 
ÓË ÚÎÔ ËÖÄÓËÔÎ ÔÇ ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏ
ÁÜÝÚÏÝÇØÞÁÝÚÕßÕßÔÃÕßÓËÁÔÇÔ
ÔÁÕËÚÂÚÃÚÒÕ 

Υψηλές οι χρεώσεις κιινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ITU
Το
ου ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΑΝΔΡ
ΡΑΒΕΛΗ
Α

Ανεκτό ÞÇØÇÑÚÎØÃàËÏ Î ÏËÛÔÂÝ
ÔÜÙÎ ¬ÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×Ô 0;<
ÚÕ ÑÄÙÚÕÝ ÖÕß ÑÇÚÇÈ¦ÒÒÕßÔ ÕÏ
 Ò Ò Î Ô Ë Ý  Í Ï Ç  Ú Î Ò Ë Ö Ï Ñ Õ Ï Ô Ü Ô Ï Ç Ñ Á Ý
ßÖÎØËÙÃËÝ ÇÔÇÌÕØ¦ÚÎÝÁÔÜÙÎÝÓËÚÃÚÒÕ4LHZ\YPUNKPNP[HS
KL]LSVWTLU[  0*; 7YPJL ;YLUKZ
 ®  ÖÕß ÖÇØÕßÙÏ¦ÙÚÎÑË ÑÇÏ
Ë Ð Ë Ú ¦ à Ë Ï  Ú Õ  Ñ Ä Ù Ú Õ Ý  Þ Ø Â Ù Î Ý  Ú Ü Ô
ÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×ÔÊÏËÛÔ×Ý ÊËÃÞÔËÏ
ÄÚÏ ÕÏ ÒÒÎÔËÝ ÑÇÚÇÈ¦ÒÒÕßÔ ÍÏÇ
Á Ô Ç  Ö Ç Ñ Á Ú Õ  Ñ Ï Ô Î Ú Â Ý  Ö Ë Ø Ã Ö Õ ß  Ú Õ
  ÁÜÝ  ÚÕßÑÇÚ¦ÑËÌÇÒÂÔ
ÇÑÇÛ¦ØÏÙÚÕßËÍÞ×ØÏÕßËÏÙÕÊÂÓÇÚÕÝ   ÇÔ¦ÒÕÍÇ ÓË ÚÎÔ ßÖÎ ØËÙÃÇÑÇÏÚÎÞØÂÙÎÖÕßÍÃÔËÚÇÏ
 Æ Ó Ì Ü Ô Ç  Ó Ë  Ú Ç  Ù Ú Õ Ï Þ Ë Ã Ç  Ú Î Ý
0;<  ÓË È¦ÙÎ ÚÕ ÖÄÙÕ ÇÔËÑÚÄ®
ËÃÔÇÏ ÚÕ ÑÄÙÚÕÝ ÞØÂÙÎÝ ÚÜÔ ÚÎ-

Το κόστος ενός
πακέτου κινητής
στην Ελλάδα
κυμαίνεται από 0,6%
έως 1,4% του κατά
κεφαλήν ακαθάριστου
εγχώριου εισοδήματος.
Ò Ë Ö Ï Ñ Õ Ï Ô Ü Ô Ï × Ô  Ñ Ç Ï  Ç Ô ¦ Ò Õ Í Ç  Ó Ë
ÚÎÔËÐËÚÇàÄÓËÔÎßÖÎØËÙÃÇ ÎÞ×ØÇÓÇÝÑÇÚÇÚ¦ÙÙËÚÇÏÓËÚÇÐÆÚÎÝ
ÎÝ ÑÇÏ ÎÝ ÛÁÙÎÝ ÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝ ¬ÕÚËÒÏÑÄÑÄÙÚÕÝÍÏÇÑ¦ÖÕÏÕÔ
Ö Õ ß  Ç Ð Ï Õ Ö Õ Ï Ë Ã  Ú Ä Ù Õ  Ú Î  Ù Ú Ç Û Ë Ø Â
Ä Ù Õ  Ñ Ç Ï  Ú Î Ô  Ñ Ï Ô Î Ú Â  Ú Î Ò Ë Ì Ü Ô Ã Ç
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑßÓÇÃÔËÚÇÏÇÖÄ 

Η χώρα μαςÉ Ñ Ñ~¨ KÊ~È¨ Ø
³i~ i³Ê~Ñ ÐÒÜ ³Ñ³ÑÑ~Ó³Ñ
ÈiÜÊØT¨ÊiØ

ÁÜÝ  ÚÕßÑÇÚ¦ÑËÌÇÒÂÔ 
¬ÕÑÄÙÚÕÝÇßÚÄËÃÔÇÏÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕ
ÓËËÑËÃÔÕÖÕßÑÇÚÇÈ¦ÒÒÕßÔÑÇÚ¦
Ó Á Ù Õ Ô  Ä Ø Õ  Õ Ï  Ñ Ç Ú Ç Ô Ç Ò Ü Ú Á Ý  Ù Ú Ï Ý
ÇÔËÖÚßÍÓÁÔËÝÞ×ØËÝ
0;<ÍÏÇÚÎÔÑÇÚ¦ÚÇÐÎÇßÚÂ
ÇÐÏÕÖÕÃÎÙËÚÏÝÞØË×ÙËÏÝÇÖÄÖÁÔÚËÈÇÙÏÑ¦ÖÇÑÁÚÇÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏÇÑ×ÔßÖÎØËÙÏ×Ô ËÑÚÜÔÕÖÕÃÜÔÚÇÚÁÙÙËØÇÈÇÙÃàÕÔÚÇÏÙÚÎÔ
ÑÏÔÎÚÂÑÇÏÁÔÇÙÚÎÙÚÇÛËØÂÚÎÒËÌÜÔÃÇ ¬ÇÖÇÑÁÚÇÑÏÔÎÚÂÝÇÌÕØÕÆÔÊÆÕÖÇÑÁÚÇÓËÙßÔÊßÇÙÚÏÑÂ
ÞØÂÙÎ ÌÜÔÂÝ ÑÇÏ 0U[LYUL[  ÁÔÇ
ÞÇÓÎÒÂÝÑÇÏÁÔÇßÉÎÒÂÝÞØÂÙÎÝ 
ÁÔÇÖÇÑÁÚÕÑÏÔÎÚÂÝÖÕßÖÇØÁÞËÏ
ÓÄÔÕÔÌÜÔÂÑÇÏÁÔÇÖÇÑÁÚÕÖÕß
ÖÇØÁÞËÏÓÄÔÕÔ0U[LYUL[ ;VÖÇÑÁÚÕÚÎÝÙÚÇÛËØÂÝÇÌÕØ¦ÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÖØÄÙÈÇÙÎÙÚÕÏÇÊÃÑÚßÕ
Þ×ØÇÓÇÝËÃÔÇÏÇÑØÏÈÂÑßØÃ-

ÜÝÙÚÎÔÑÏÔÎÚÂÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÙÚÇ
ÖÇÑÁÚÇ ßÉÎÒÂÝ ÞØÂÙÎÝ  ßÍÑËÑØÏÓÁÔÇ ÕÓÁÙÕÝÒÒÎÔÇÝÐÕÊËÆËÏ
ÚÕ    ÚÕß ÑÇÚ¦ ÑËÌÇÒÂÔ 
ÍÏÇ ÁÔÇ ÖÇÑÁÚÕ ÑÏÔÎÚÂÝ ßÉÎÒÂÝ
ÞØÂÙÎÝ  ÚÎ ÙÚÏÍÓÂ ÖÕß Õ ÓÁÙÕÝ
Ä Ø Õ Ý  Ù Ú Ï Ý  Ç Ô Ë Ö Ú ß Í Ó Á Ô Ë Ý  Þ × Ø Ë Ý
ËÃÔÇÏ  ÑÇÏÙÚÎÔÕØÚÕÍÇÒÃÇ
ÙÚÕ 
 ß Í Ñ Ë Ñ Ø Ï Ó Á Ô Ç  Á Ô Ç  Ö Ç Ñ Á Ú Õ
ßÉÎÒÂÝÞØÂÙÎÝÓËÒËÖÚ¦ÕÓÏÒÃÇÝ  ÓË  ZTZ ÑÇÏ   .) ÊËÊÕÓÁÔÇ  ÙÚÎÔ ÒÒ¦ÊÇ ÑÕÙÚÃàËÏ
 ÊÕÒ  ÊÕÒ ÙË
ÓÕÔ¦ÊËÝÇÍÕØÇÙÚÏÑÂÝÊÆÔÇÓÎÝ
¡ÑÇÏÙÚÎÔÕØÚÕÍÇÒÃÇ 
ÊÕÒ  ÊÕÒ ÙË¡ÑÇÏÑÇÚ¦ÓÁÙÕÔÄØÕÙÚÏÝÇÔËÖÚßÍÓÁÔËÝ
Þ×ØËÝÊÕÒ ÊÕÒ ÙË¡
 Ö Ã Ù Î Ý  ß É Î Ò Ä  Ù ß Í Ñ Ø Ï Ú Ï Ñ ¦
ÓË ÚÎÔ ÕØÚÕÍÇÒÃÇ ËÃÔÇÏ ÚÕ ÑÄ-

ÙÚÕÝ ËÔÄÝ ÖÇÑÁÚÕß ÑÏÔÎÚÂÝ ÓË
0U[LYUL[ÞÇÓÎÒÂÝÞØÂÙÎÝ ÄÖÜÝ
Ë Ö Ã Ù Î Ý  Ñ Ç Ï  Á Ô Ç  Ö Ç Ñ Á Ú Õ  Ñ Ï Ô Î Ú Â Ý
ÞÜØÃÝ0U[LYUL[ÓÄÔÕÌÜÔÂ ÔÚÏÛÁÚÜÝ  ÖÏÕ ÌÛÎÔÂ ÇÖÄ ÚÎÔ ÕØÚ Õ Í Ç Ò Ã Ç  Ë Ã Ô Ç Ï  Î   Ò Ò ¦ Ê Ç  Ù Ë  Á Ô Ç
ÖÇÑÁÚÕ ÑÏÔÎÚÂÝ ÖÕß ÖØÕÙÌÁØËÏ
ÓÄÔÕÔ 0U[LYUL[ ÑÇÏ ÙÚÕ ÖÇÑÁÚÕ
ÙÚÇÛËØÂÝ
ÐÃàËÏÔÇÙÎÓËÏÜÛËÃÄÚÏ ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔ0;< ÙÚÏÝÇÔËÖÚßÍÓÁÔËÝ Þ×ØËÝ ÚÕ ÖØÕÇÔÇÌËØÄÓËÔÕ ÖÇÑÁÚÕ ÑÏÔÎÚÂÝ ÓË 0U[LYUL[
ßÉÎÒÂÝÞØÂÙÎÝÇÔÚÏÙÚÕÏÞËÃÑÇÚ¦
ÓÁÙÕÔÄØÕÙÚÕ  ÚÕßÑÇÚ¦ÑËÌÇÒÂÔ ÙÚÏÝÇÔÇÖÚßÙÙÄÓËÔËÝ
Þ×ØËÝ ÚÕ ÃÊÏÕ ÖÇÑÁÚÕ ÇÔÚÏÙÚÕÏ Þ Ë Ã  Ù Ú Õ      Ú Õ ß  Ë Ï Ù Õ Ê Â Ó Ç Ú Õ Ý
ÑÇÏÙÚÏÝÒÏÍÄÚËØËÝÇÔËÖÚßÍÓÁÔËÝ
ÇÖÇÏÚËÃÚÇÏ Ö¦ÔÜ ÇÖÄ ÚÕ  ÚÕß
ÑÇÚ¦ÑËÌÇÒÂÔ

ΕΛΛΑΔΑ

Κυριακή 31 Μαΐου 2020

Ανο
ν ίγο
γ υν
τα σ
σύ
ύνορα
στις 15 Ιουνίου
για 29
9 χώ
ώρες
Είκοσι εν νέα Þ×ØËÝÇÖÄÚÏÝ
ÕÖÕÃËÝÎÒÒ¦ÊÇÛÇÊÁÞËÚÇÏÚÇÐÏÊÏ×ÚËÝÇÖÄÚÏÝÕßÔÃÕßÑÇÏ
ÓËÚ¦ ÓË ÇËØÕÖÕØÏÑÁÝ ÖÚÂÙËÏÝ
ÖØÕÝÛÂÔÇÑÇÏËÙÙÇÒÕÔÃÑÎ
ÇÔÇÑÕÃÔÜÙË Î ÑßÈÁØÔÎÙÎ Ë
ÇßÚÁÝ ÚÏÝ Þ×ØËÝ ÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔË Ú Ç Ï  Ó Ä Ô Õ Ô  Î   Ë Ø Ó Ç Ô Ã Ç  Ç Ö Ä  Ú Ï Ý
ÖÁÔÚË ÓËÍ¦ÒËÝ ÇÍÕØÁÝ ÇÖÄ ÚÏÝ
Õ Ö Õ Ã Ë Ý  Á Ò Ñ Ë Ï  Ú Ç Ð Ï Ê Ï × Ú Ë Ý  Î   ÒÒ¦ÊÇÑÇÏÊËÔÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏ
ÄÖÜÝ ÂÚÇÔ ÇÔÇÓËÔÄÓËÔÕ ÚÇ ÒÃÇÇÒÒÃÇÑÇÏÔÜÓÁÔÕ
ÇÙÃÒËÏÕ
 Ô Ç Ò ß Ú Ï Ñ Ä Ú Ë Ø Ç  Ó Ä ÔÕ Ô   
ÇÖÄÚÏÝ Þ×ØËÝÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÙËËÑËÃÔËÝÖÕß¦ÌÎÙÇÔÚÇ
ÓËÍÇÒÆÚËØÇÚÇÐÏÊÏÜÚÏÑ¦ÁÙÕÊÇ
ÙÚÕÔËÒ
ÒÒ
ÒÎÔÏÑÄÚÕßØÏÙÓÄÖÁØßÙÏ
ÛØÕÏÙÚÏÑ¦ ÕÏ  ÇßÚÁÝ Þ×ØËÝ
ÁÌËØÇÔ ÚÕ   ÙÚÎÔ ÒÒ¦ÊÇ
 ÊÏÙ ËßØ× ÑÖÒÎÐÎ ÇÖÕÚÁÒËÙËÙËÇØÑËÚÕÆÝÎÙßÓÖËØÃÒÎÉÎ ÙÚÎ ÒÃÙÚÇ ÓË ÚÏÝ ËÖÏÚØËÖÄÓËÔËÝÞ×ØËÝÚÎÝ ÃÔÇÝ¶ÇÔÑÇÏ
ÕÏ ËÖ ÏÊÎÓÏ ÕÒÕÍ ÏÑÁÝ  ÚÎ Ý ËÖÏÊÄÙËÏÝËÃÔÇÏÇÖÄÚÏÝÈÁÒÚÏÙÚËÝÊÏËÛÔ×Ý¶ÇÒ
ÒÒ
Ò¦ÑÇÏÚÎÝßÙÚØÇÒÃÇÝ
ÖÃÙÎÝ ÇÖÕÍÕÂÚËßÙÎ ÖØÕÑ¦ Ò Ë Ù Ë  Ù Ë  Ç Ø Ñ Ë Ú Õ Æ Ý  Ð Ë Ô Õ Ê Ä Þ Õ ß Ý
Ö Õ ß  Ë Ã Þ Ç Ô  Ç Ô Õ Ã Ð Ë Ï  Ú Î Ô  Ç Í Õ Ø ¦
ÇßÚÂ Õ ÇÖÕÑÒËÏÙÓÄÝ ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÖØÕÙ×ØÇÝÚÎÝÕÒÜÔÃÇÝ

± Ö Ë Ô Û ß Ó Ã à Ë Ú Ç Ï  Ä Ú Ï  Î   Õ Ò Ü Ô Ã Ç
Ú Õ      Á Ù Ú Ë Ï Ò Ë  Ù Ú Î Ô   Ò Ò ¦ Ê Ç
        Ú Õ ß Ø Ã Ù Ú Ë Ý  Ö Õ ß  Ê Ç Ö ¦ÔÎÙÇÔËÑÇÚ
ÔÇÒßÚÏÑ¦ Î ÒÃÙÚÇ ÚÜÔ ÞÜØ×ÔÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÏÝÒÈÇÔÃÇ
ßÙÚØÇÒÃÇ ßÙÚØÃÇ ÄØËÏÇ
¡ÇÑËÊÕÔÃÇÕßÒÍÇØÃÇËØÓÇÔÃÇ ÇÔÃÇ ÒÈËÚÃÇ ÙÛÕÔÃÇ
 Ç Ö Ü Ô Ã Ç    Ù Ø Ç Â Ò   Ã Ô Ç   Ø Õ ÇÚ Ã Ç   Æ Ö Ø Õ    Ë Ú Õ Ô Ã Ç    Ã È Ç Ô Õ 
ÏÛÕßÇÔÃÇ¡¦ÒÚÇ¡ÇßØÕÈÕÆÔÏÕ §ÁÇ ÎÒÇÔÊÃÇ §ÕØÈÎÍÃÇ
§ÄÚÏÇ ÕØÁÇ©ßÍÍÇØÃÇªÕßÓÇÔÃÇËØÈÃÇÒÕÈÇÑÃÇÒÕÈËÔÃÇ
¬ÙËÞÃÇÑÇÏ¢ÏÔÒÇÔÊÃÇ
ÒÃÙÚÇÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÆÙÚËØ Ç  Ç Ö Ä  Ó Ë Ò Á Ú Î  Ú Õ ß  Ë Ö Ï Ê Î Ó Ï ÕÒ Õ Í Ï Ñ Õ Æ  Ö Ø Õ Ì Ã Ò  Ú Ü Ô  Þ Ü Ø × Ô
Ö Ø Õ Á Ò Ë ß Ù Î Ý  Ú Ü Ô  Ú Ç Ð Ï Ê Ï Ü Ú × Ô
Ñ Ç Ï  Ç Ì Õ Æ  Ë Ò Â Ì Û Î Ù Ç Ô  ß Ö Ä É Î
ÕÏ ÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÝ ÚÕß ßØÜÖÇáÑÕÆ©ØÍÇÔÏÙÓÕÆÙÌÇÒËÃÇÝËØÕÖÕØÃÇÝÑÇÛ×ÝÑÇÏÎÙÞËÚÏÑÂ
ËÏÙÂÍÎÙÎ ÚÎÝ ËÒÒÎÔÏÑÂÝ ËÖÏ ÚØÕÖÂÝ ÒÕÏÓÜÐÏÕÒÄÍÜÔ ÚÕßÝ
ËÖÏÙÑÁÖÚËÝ ÇÖÄ ÇßÚÁÝ ÚÏÝ Þ× ØËÝ ÛÇ ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏËÃÚÇÏ ÓÄÔÕÔÊËÏÍÓÇÚÕÒÎÖÚÏÑÄÝÁÒËÍÞÕÝ
Ó Ë  Ú Ë Ù Ú  Ñ Ç Ï  Ê Ë Ô  Û Ç  ß Ö ¦ Í Õ Ô Ú Ç Ï
ÙËÑÇØÇÔÚÃÔÇ
ÏÇÄÒËÝÚÏÝ¦ÒÒËÝÞ×ØËÝËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÔÇÏÙÞÆÕßÔÕÏßÖ¦ØÞÕÔÚËÝ ÑÇÔÄÔËÝ ÖÕß ÖØÕÈÒÁ ÖÕßÔËÃÚËÑÇÛÕÒÏÑÂÇÖÇÍÄØËßÙÎ

l

Σημάδια βεελτίωσης
των πληρωμώ
ωμώ
ών
δα
ανείω
ν ων τον Μάιο

Μόν
ό ον η Γερμανία από τις 5 μεγάλες
αγορές για τον του
υρισμό
ρ
στη λίστα
Το
ου ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛ
ΛΟΥ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Προς το παρόν
θα γίνονται πτήσεις
μόνο προς Αθήνα
και Θεσσαλονίκη.
ËÃÚËÁÒËßÙÎÖÕßÛÇÙßÔÕÊËÆËÚÇÏ
ÓËÚËÙÚÑÇÏÑÇØÇÔÚÃÔÇ
 ÒÃÙÚÇ ÓË ÚÏÝ   Þ×ØËÝ ÛÇ
ÊÏËßØßÔÛËÃÁÚÙÏ×ÙÚËÇÖÄÚÎÔ
Î ÕßÒÃÕß ÔÇ ÇßÐÎÛËÃ ÚÕ ÖÒÂÛ Õ Ý  Ú Õ ß Ý  Ç Ô ¦ Ò Õ Í Ç  Ñ Ç Ï  Ó Ë  Ú Î Ô
ÖØÄÕÊÄ ÚÕßÝ ÙÚÎÔ ÑÇÚÇÖÕÒÁÓÎÙÎÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝ
 Æ Ó Ì Ü Ô Ç  Ó Ë  Ú Õ  ß Ö Õ ß Ø Í Ë Ã Õ
¬ÕßØÏÙÓÕÆ Î ËÖÏÊÎÓÏÕÒÕÍÏÑÂ

ÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎ ÑÇÏ Î ÇÐÏÕÒÄ ÍÎÙÎÛÇËÃÔÇÏÙßÔËÞËÃÝ
 Ô  Ñ Ç Ï  Ñ Ç Ô Ë Ã Ý  Ê Ë Ô  Ó Ö Õ Ø Ë Ã  Ô Ç
ÖØÕËÐÕÌÒÂÙËÏÖÕÏËÝÞ×ØËÝÛÇÖËØÏÒÎÌÛÕÆÔÙÚÎÒÃÙÚÇÍÏÇÚÏÝÕÖÕÃËÝ ÛÇ ÇÔÕÃÐÕßÔ ÚÇ ÙÆÔÕØÇ ÇÖÄ
ÚÎÔÎÕßÒÃÕßÇÖÄÚÏÝÙÞËÚÏÑÁÝ
ÊÎÒ×ÙËÏÝÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔÎÓËØ×Ô
ÚÎÝ ËÒÒÎÔÏÑÂÝ ÑßÈÁØÔÎÙÎÝ ÁÞËÏ
ÍÃÔËÏÇÔÚÏÒÎÖÚÄÄÚÏÛÇÊÕÛËÃÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇÙÚÎÔÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÙË
Þ×ØËÝÚÎÝÄØËÏÇÝßØ×ÖÎÝÇÒÒ¦
ÑÇÏÙËÄÒËÝÚÏÝÞ×ØËÝÚÎÝÑÇÏ
ÚÎÝà×ÔÎÝÁÔÍÑËÔ±ÖËÔÛßÓÃàËÚÇÏ ËÖÃÙÎÝ ÖÜÝ ÇÖÄ ÚÎÔ Î Õß ÒÃÕß ÛÇ ÏÙÞÆÙËÏ ÇÖËÒËßÛÁØÜÙÎ
ÖÚÂÙËÜÔÇÖÄÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÖØÕÝ
ÄÒÇÚÇÇËØÕÊØÄÓÏÇ

Βελ
λττίωση ÚÜÔ ÖÒÎØÜÓ×Ô ÊÇÔËÃÜÔ
ÚÕÔ¡¦ÏÕÊÏÇÖÏÙÚ×ÔÕßÔÕÏÊÏÇÞËÏØÏÙÚÁÝÚÕßÝÓËÚ¦ÚÏÝÑÇÛßÙÚËØÂÙËÏÝ
ÙÚÏÝÇÔÇÑÚÂÙËÏÝÖÕßßÖÂØÐÇÔËÏÊÏÑ¦
ÚÕÊËÆÚËØÕÔÛÂÓËØÕÚÕß¡ÇØÚÃÕß
ÑÇÏ ÄÒÕ ÚÕÔ ÖØÃÒÏÕ ©ÖÜÝ ËÖÏÙÂÓÇÔË ÓÏÒ×ÔÚÇÝ ÙË ÖÇÔËßØÜÖÇáÑÄ
ÙßÔÁÊØÏÕÚÎÝ:TP[O5V]HRÕÊÏËßÛÆÔÜÔÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÎÝ,\YVIHUR-7:
ÑÇÏÖØÄËÊØÕÝÚÎÝÔÜÙÎÝÏÇÞËÏØÏÙÚ×ÔÇÔËÃÜÔ¬¦ÙÕÝÇÔÕÆÙÎÝÎ
ÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÙÚÏÝÖÒÎØÜÓÁÝÙÎÓÇÚÕÊÕÚËÃÚÎÙÚÇÊÏÇÑÂËÖÇÔÇÌÕØ¦
ÙÚÎÔÑÇÔÕÔÏÑÄÚÎÚÇ
¬Ç ÞÇØÚÕÌßÒ¦ÑÏÇ ÖÕß ËÖÎØË¦ÙÚÎÑÇÔ ÇØÔÎÚÏÑ¦ ÂÚÇÔ ÚÇ Ê¦ÔËÏÇ
ÞÜØÃÝ ËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏÝ ÑßØÃÜÝ ÑÇÚÇÔÇ
ÇÒ
ÒÜÚÏÑ¦ ÑÇÏ ËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑ¦ ËÔ×
ÑÇÒÆÚËØÎËÏÑÄÔÇËÓÌ¦ÔÏÙÇÔÚÇÙÚËÍÇÙÚÏÑ¦ÑÇÏËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑ¦ÓËËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏÝÍËÍÕÔÄÝÖÕßÄÖÜÝÙÎÓËÃÜÙË ÊÃÔËÏ ÁÔÇ ÛËÚÏÑÄ ÓÂÔßÓÇ
ÍÏÇ ÚÏÝ ÚÏÚÒÕÖÕÏÂÙËÏÝ ÖÕß ÁÍÏÔÇÔ
Â ÖÕß ÖØÕÍØÇÓÓÇÚÃàÕÔÚÇÏ® ÆÓÌÜÔÇ ÓË ÚÕÔ ËÖÏÑËÌÇÒÂÝ ÚÎÝ ÓËÍÇÒÆÚËØÎÝ ËÚÇÏØËÃÇÝ ÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝ
ÑÄÑÑÏÔÜÔ ÊÇÔËÃÜÔ ËÖÏÖØÄÙÛËÚÕ
ÖØÄÈÒÎÓÇÙÚÕÂÊÎÈËÈÇØÎÓÁÔÕÇÖÄ
ÑÇÛßÙÚËØÂÙËÏÝÙÑÁÒÕÝÚÜÔÔÕÓÏÑ×Ô
ËÔËØÍËÏ×ÔÊÎÓÏÕÆØÍÎÙËÚÕÍËÍÕÔÄÝ
ÖÇÆÙÎÝ ÒËÏÚÕßØÍÃÇÝ ÚÜÔ ÊÏÑÇÙÚÎØÃÜÔÑÇÏÇÔÇÍÑÇÙÚÏÑÂÝËÑÚÁÒËÙÎÝ
ÔÕÓÏÑ×ÔËÔËØÍËÏ×ÔÑÇÏÖÒËÏÙÚÎØÏÇÙÓ×ÔÖÕßÁÞËÏÇØÔÎÚÏÑÂËÖÃÖÚÜÙÎ
ÙÚÇI\ZPULZZWSHUZÚÜÔËÖËÔÊßÚ×Ô
ÑÇÛ×Ý ÑÇÏ ÙÚÕßÝ ÙÚÄÞÕßÝ ÍÏÇ ÚÎ
ÓËÃÜÙÎ ÚÜÔ ÓÎ ËÐßÖÎØËÚÕÆÓËÔÜÔ
ÊÇÔËÃÜÔÚÜÔÚØÇÖËà×Ô®
ÖÇÔÊÎÓÃÇÛÇËÖÎØË¦ÙËÏÑÇÏÛÇ
ËÖÏÌÁØËÏÇÒÒÇÍÁÝÑÇÏÙÚÕÒËÏÚÕßØÍÏÑÄÓÕÔÚÁÒÕÚÜÔËÚÇÏØËÏ×ÔÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝ ÙÚÎ ÓËÚ¦ *6=0+  ËÖÕÞÂ
ËÖÏÙÂÓÇÔË Õ Ñ ÇÔÕÆÙÎÝ ÑÇÛ×Ý
ÎÓËÃÜÙÎÚÜÔÇÔÇÑÚÂÙËÜÔÙÎÓÇÃÔËÏÇßÚÕÓ¦ÚÜÝÑÇÏÓËÃÜÙÎÚÜÔËÙÄÊÜÔ ÍÏÇ ÚÏÝ ËÚÇÏØËÃËÝ ÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝ
ßÚÄ ËÖÏÚ¦ÙÙËÏ ÚÎÔ ËÖÇÔËÐÁÚÇÙÎ

ÚÜÔÒËÏÚÕßØÍÏÑ×ÔÊÇÖÇÔ×ÔÑÇÏÚÕÔ
ËÐÕØÛÕÒÕÍÏÙÓÄ ÚÜÔ ËÐÄÊÜÔ ÍËÍÕÔÄÝÖÕßÓÖÕØËÃÔÇËÖÏÙÖËÆÙËÏÚÎ
ÊÎÓÏÕßØÍÃÇ ÙßÍÞÜÔËÆÙËÜÔ ÙÚÕÔ
ÑÒ¦ÊÕÑÇÏÊÎÓÏÕßØÍÃÇÏÙÞßØÄÚËØÜÔ
ÙÞÎÓ¦ÚÜÔ ËÏÊÏÑ¦ ÙÚÕßÝ ÓÏÑØÄÚËØÕßÝÖÇÃÑÚËÝ®
ÚÕÖÒÇÃÙÏÕÇÒ
ÒÒ
ÒÇÍ×ÔÚÎÝËÖÄÓËÔÎÝ ÓÁØÇÝ ÛÇ ÖØÁÖËÏ ÔÇ ÒÎÌÛÕÆÔ
ßÖÄÉÎÚÇËÐÂÝÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÙÎÓËÃÇ!
| © ÔÁÕÝ ÖÚÜÞËßÚÏÑÄÝ ÔÄÓÕÝ ÖÕß
ÛÇ ÇÔÇÑÕÏÔÜÛËÃ ÚÕÔ ÕÆÔÏÕ ÑÇÏ ÛÇ
ËÌÇØÓÕÙÚËÃÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕÚÕß
ËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÄÚÏÛÇÈËÒÚÏ×ÙËÏÚÎÔÖÚÜÞËßÚÏÑÂ ÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ ÚÄÙÕ ÍÏÇ ÔÕÏÑÕÑßØÏ¦ÄÙÕÑÇÏÍÏÇËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
|ÇÒÒÇÍÂÙÚÕÔÔ ÓËÈ¦ÙÎ
ÚÎÔÕÖÕÃÇÄÒÇÚÇÇÏÚÂÓÇÚÇÖÕßÊËÔ
ÁÞÕßÔËÑÊÏÑÇÙÚËÃÛÇÓÖÕßÔÖÒÁÕÔ
ÙÚÎÔÁÇÖÒÇÚÌÄØÓÇÓËÙßÍÑËÑØÏÓÁ-

Η πανδημία μπορεί να
επισπεύσει τις συγχωνεύσεις στον κλάδο
των εταιρειών διαχείρισης κόκκινων δανείων.
ÔÇÑØÏÚÂØÏÇÁÔÚÇÐÎÝ¡ËÇßÚÄÔÚÕÔ
ÚØÄÖÕ ÛÇ ËÐÕØÛÕÒÕÍÏÙÛËÃ Î ÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ ÑÇÏ ÛÇ ËÔÚÇÞÛÕÆÔ ÙÚÕÔ ÔÄÓÕÇßÚÕÃÖÕßÖØÁÖËÏÔÇÓÖÕßÔÑÇÏ
ÖÒÎØÕÆÔÚÏÝÖØÕâÖÕÛÁÙËÏÝÛÇÓÖËÏ
ÓÏÇÚ¦ÐÎÙÚÇ573ZÚÜÔÙÚËÍÇÙÚÏÑ×Ô
ÊÇÔËÃÜÔÑÇÏÚÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÕÛÇ
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÏÙÚÕÆÔÓËÙÜÙÚ¦ÑØÏÚÂØÏÇÕÏÙÚØÇÚÎÍÏÑÕÃÑÇÑÕÖÒÎØÜÚÁÝ
|©ÔÖËØÃÖØÕÙÚÇÙÃÇÝÚÎÝÑÆØÏÇÝÑÇÚÕÏÑÃÇÝÓËÈ¦ÙÎÚÕÔÕÖÕÃÕ
ÁÜÝÚÕÔÕÆÒÏÕÛÇÊÕÛËÃÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦
ÎÚËÒËßÚÇÃÇËßÑÇÏØÃÇÖØÕÙÚÇÙÃÇÝ
ØÕÈÒÁÖËÚÇÏ ÙÎÓÇÔÚÏÑÂ ÇÆÐÎÙÎ
ÚÜÔÇÏÚÎÓ¦ÚÜÔ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ
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Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Μεγ
γάλη
ά αύξη
ύ ηση των online
αγορώ
ών και μετά την κα
κ ρα
αντίν
να

Ανοδος 180% των πωλή
ήσ
σεεων η
ηλεκττρ
ρονικών σούπερ μάρκετ από 1 έως 24 Μα
αΐου
Τη
ης ΔΗΜΗΤΡ
ΡΑΣ
Α ΜΑΝΙΦ
ΦΑΒ
Α Α

Το ηλεκτρονικόËÓÖÄØÏÕÚÇÇÔÚÏÙÎÖÚÏÑ¦ ÑÇÏ ÚÕ ÓÇÍËÃØËÓÇ ÙÚÕ
ÙÖÃÚÏÂØÛÇÔÍÏÇÔÇÓËÃÔÕßÔÖÄ
ÚÎÔ¦ÒÒÎÙßÔÂÛËÏËÝÚÎÝÖØÕÑÕØÜÔÕáÕÆËÖÕÞÂÝÄÖÜÝÎËÖÃÙÑËÉÎ ÙÚÕ ÙÕÆÖËØ Ó¦ØÑËÚ ÍÏÇ ÔÇ
Ö Ë Ø ¦ Ù Ë Ï  Ñ ¦ Ö Õ Ï Õ Ý  Ú Î Ô  × Ø Ç  Ú Õ ß 
ÑÇÛ×Ý ÑÇÏ Î ÖÇØÇÍÍËÒÃÇ ÌÇÍÎ ÚÕÆÇÖÁÐÜÂÎÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÂÚÕß
ËÑÚÄÝÙÖÏÚÏÕÆÌÇÃÔËÚÇÏÊÆÙÑÕÒÕ
ÔÇËÖÇÔÁÒÛÕßÔÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÙÆÔÚÕÓÇÍÏÇÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÓÁØÕÝ
ÚÕßÖÒÎÛßÙÓÕÆ
¦ÛË¦ÒÒÕÖÇØ¦ÙßÍÑßØÏÇÑÄ
ÓÖÕØËÃÔÇÛËÜØÎÛËÃÚÕÍËÍÕÔÄÝ
ÄÚÏÚÇÎÒËÑÚØÕÔÏÑ¦ÙÕÆÖËØÓ¦ØÑËÚ ËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔ ÔÇ ÖÇØÕßÙÏ¦àÕßÔËÐÇÏØËÚÏÑ¦ßÉÎÒÕÆÝØßÛÓÕÆÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÇÑÄÓÎÑÇÏÓËÚ¦
ÚÎÔ¦ØÙÎÚÜÔÖËØÏÙÙÄÚËØÜÔÖËØ Ï Õ Ø Ï Ù Ú Ï Ñ × Ô  Ó Á Ú Ø Ü Ô 
 Æ Ó Ì Ü Ô Ç  Ó Ë  Ú Ç  Ù Ú Õ Ï Þ Ë Ã Ç
ÖÕß ÖÇØÕßÙÃÇÙË Õ Ñ ÇÔÇÍÏ×ÚÎÝÑËàËØÒÂÝÊÏËßÛÆÔÜÔÙÆÓÈÕßÒÕÝÑÇÏÏÊØßÚÂÝÚÎÝ*VU]LY[
.YV\W ÙÚÕ ÖÒÇÃÙÏÕ ÚÎÝ ÊÏÇÊÏÑ Ú ß Ç Ñ Â Ý  Ù ß à Â Ú Î Ù Î Ý  Ó Ë  Û Á Ó Ç
ÑÕÒÕßÛ×ÔÚÇÝÚÕÔÑÇÚÇÔÇÒÜÚÂÙÚÎÔÁÇÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ®ÚÕ
ÊÏ¦ÙÚÎÓÇÇÖÄÚÎÔÎÁÜÝÚÏÝ
¡ÇãÕßÕÏÖÜÒÂÙËÏÝÚÜÔÎÒËÑÚØÕÔÏÑ×ÔÙÕÆÖËØÓ¦ØÑËÚÑÇÚÇÍØ¦ÌÕßÔ ÇÆÐÎÙÎ   ÙË ÙÆÍÑØÏÙÎ ÓË ÚÕ ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕ ÖËØßÙÏÔÄ
ÊÏ¦ÙÚÎÓÇ  ¡ÖÕØËÃ  ÊÎÒÇÊÂ  ÔÇ
ÓÎÔÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÏØßÛÓÕÃÇÆÐÎÙÎÝÙÇÔÇßÚÕÆÝÚÕß¡ÇØÚÃÕß
   ÄÓÜÝ ÕÏ ËÖÏÊÄÙËÏÝ ÖÇØÇÓÁÔÕßÔ ËÐÇÏØËÚÏÑ¦ ßÉÎÒÁÝ 
 Î Ó Ë Ï × Ô Ë Ú Ç Ï  Ë Ð ¦ Ò Ò Õ ß  Ä Ú Ï  Ö Ø Õ
ÚÎÝ ËÓÌ¦ÔÏÙÎÝ ÚÕß ÑÕØÜÔÕáÕÆ
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÕÏØßÛÓÕÃÇÔ¦ÖÚßÐ Î Ý  Ú Ü Ô  Î Ò Ë Ñ Ú Ø Õ Ô Ï Ñ × Ô  Ù Õ Æ Ö Ë Ø
Ó¦ØÑËÚÙÚÎÞ×ØÇÂÚÇÔÖÕÒÆÞÇÓÎÒÄÚËØÕÏ    ÚÕÔ ËÑÁÓÈØÏÕ
ÚÕß   
 ÚÕÔ ÇÔÕß¦ØÏÕ
Ú Õ ß       Ë Ô ×  Ú Õ Ô  ¢ Ë È Ø Õ ß ¦ Ø Ï Õ
ÇÔÁÈÎÑËÙÚÕ ÒÄÍÜÚÎÝÇÆÐÎÙÎÝ ÖÕß ÑÇÚÇÍØ¦ÌÎÑË ÙÚÏÝ
ÖÜÒÂÙËÏÝ ÚÎÔ ÚËÒËßÚÇÃÇ ËÈÊÕÓ¦ÊÇ ÚÕß ÓÂÔÇ ÇßÚÕÆ  ±ÉÎÒÂ 
ËÐ¦ÒÒÕß  ÖÇØÇÓÁÔËÏ Î ÇÐÃÇ ÚÕß
ÎÒËÑÚØÕÔÏÑÕÆÓÁÙÕßÑÇÒÇÛÏÕÆ®
ÇÍÕØ×Ô ÙÚÇ ËßØ×ÁÔÇÔÚÏ

Το τελευταίο τρίμηνο
πραγματοποιήθηκαν
στα φυσικά καταστήματα των αλυσίδων
82,4 εκατ. λιγότερες
επισκέψεις.
ËßØ× ÙÚÎÔ ÖØÕ *6=0+  ËÖÕ Þ Â  Ë Ô ×  Á Ì Ú Ç Ù Ë  Ñ ¦ Ö Õ Ï Ç  Ù Ú Ï Í Ó Â
Ñ Ç Ï  Ù Ú Ç      Ë ß Ø ×  Ñ Ç Û × Ý  Ñ Ç Ï  Î
ËÖÏÙÑËÉÏÓÄÚÎÚÇ ÚÜÔ ÎÒËÑÚØÕ ÔÏÑ×ÔÙÕÆÖËØÓ¦ØÑËÚ ¬ÕÔ¡¦ÏÕ ßÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏ ÄÚÏ ÕÏ ÎÓËØÂÙÏËÝËÖÏÙÑÁÉËÏÝÙÚÇÎÒËÑÚØÕÔÏÑ¦
ÙÕÆÖËØ Ó¦ØÑËÚ ËÃÔÇÏ   
ÁÔÇÔÚÏ ÖØÕÑÕØÜÔÕáÕÆ
 ÙßàÂÚÎÙÎ ÊÏÕØÍÇÔ×ÛÎÑË
ÇÖÄ ÚÕ ,*9 /LSSHZ ÚÕÔ ÙÆÔÊËÙÓÕÖØÕÓÎÛËßÚ×ÔÑÇÏÒÏÇÔËÓÖÄØÜÔÑÇÏÚÕ,S[Y\U ÚÕØÍÇÙÚÂØÏÕÒËÑÚØÕÔÏÑÕÆÓÖÕØÃÕßÑÇÏ

ÖÏÞËÏØËÃÔÚÕß©ÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕßÛÎÔ×Ô
 Æ Ó Ì Ü Ô Ç  Ó Ë  Ù Ú Õ Ï Þ Ë Ã Ç  Ö Õ ß
ÖÇØÕßÙÃÇÙË Õ Ñ  ÒÁÐÇÔÊØÕÝ
¢Ò×ØÕÝ ÙÚÁÒËÞÕÝÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝ
ËØËßÔ×Ô5PL ZLU ÚÕ ÚÜÔÒÒÂÔÜÔÇÍÕØÇÙÚ×ÔÇÖÄÎÒËÑÚØÕÔÏÑ¦ÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇËÃÔÇÏËÔÚËÒ×Ý
ÔÁÕÏÖËÒ¦ÚËÝ ÇÖÁÑÚÎÙÇÔÊÎÒÇÊÂ
ÇßÚÂÚÎÙßÔÂÛËÏÇÙÚÏÝÓÁØËÝÚÎÝ
ÑÇØÇÔÚÃÔÇÝ® ÞËÏÊËËÐÇÏØËÚÏÑ Ä  Ë Ô Ê Ï Ç Ì Á Ø Õ Ô  Ä Ú Ï  Ù ß Ô Ë Þ Ã à Õ ß Ô
ÔÇÇÍÕØ¦àÕßÔÈÇÙÏÑ¦ÖØÕáÄÔÚÇ
ÇÖÄÎÒËÑÚØÕÔÏÑ¦ÙÕÆÖËØÓ¦ØÑËÚ
ÑÇÏÓËÚ¦ÚÎÔ¦ØÙÎÚÜÔÓÁÚØÜÔ 
ÚÕ ÇÍÕØ¦àËÏÖØÕáÄÔÚÇÇÚÕÓÏÑÂÝ ÌØÕÔÚÃÊÇÝ  ÚÕ   ËÃÊÎ
Ô Õ Ï Ñ Õ Ñ ß Ø Ï Õ Æ  Ú Õ     Ù ß Ù Ñ Ë ßÇÙÓÁÔÇÚØÄÌÏÓÇ ÚÕ
ÖÕÚ¦
ÏÇ ÔÇ ÇÔÚÏÒÎÌÛËÃ Ñ¦ÖÕÏÕÝ
ÚÕ ÖÄÙÕ ¦ÒÒÇÐË Î ÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏ Ñ Â  Ù ß Ó Ö Ë Ø Ï Ì Õ Ø ¦  Ú Ü Ô   Ò Ò Â Ô Ü Ô
Ú Õ ß Ý  Ú Ë Ò Ë ß Ú Ç Ã Õ ß Ý  Ú Ø Ë Ï Ý  Ó Â Ô Ë Ý
Ç Ø Ñ Ë Ã  Ô Ç  Ö Õ Æ Ó Ë  Ú Õ  Ë Ð Â Ý  Ç Ô  Ñ Ç Ï
ÚÇÙÕÆÖËØÓ¦ØÑËÚÁÑÇÔÇÔÓÁÙÇ

ÙË  ËÈÊÕÓ¦ÊËÝ Ö¦ÔÜ ÇÖÄ  
ÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÕÚàÃØÕ ßÉÎÒÄÚËØÕÑÇÚ¦ËÑÇÚ ËßØ×ÖËØÃÖÕß
ÙË ÙÞÁÙÎ ÓË ÖÁØßÙÏ ÙÆÓÌÜÔÇ
ÓËÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝ090/LSSHZ ÚÕ
ÔÙÚÏÚÕÆÚÕØËßÔÇÝÏÇÔËÓÖÕØÃÕß ÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑ×ÔÍÇÛ×Ô ßÖÕÒÕÍÃàËÏ ÄÖÜÝÇÔÁÌËØËÕ
ÍËÔÏÑÄÝÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÕßÊØËßÚ Á Ø Î Ý  Ï Õ Ù Á Ý  Ä Ú Ï  Ú Õ  Ú Ë Ò Ë ß Ú Ç Ã Õ
ÚØÃÓÎÔÕ ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑÇÔ
Ù Ú Ç  Ì ß Ù Ï Ñ ¦  Ñ Ç Ú Ç Ù Ú Â Ó Ç Ú Ç  Ú Ü Ô
Ç Ò ß Ù Ã Ê Ü Ô      Ë Ñ Ç Ú  Ò Ï Í Ä Ú Ë Ø Ë Ý
ËÖÏÙÑÁÉËÏÝ
©ÏÒÄÍÕÏ ÈËÈÇÃÜÝ ËÃÔÇÏÕÌÄÈÕÝÚÕßÙßÍÞØÜÚÏÙÓÕÆÓË¦ÒÒÇ
¦ÚÕÓÇ ÑÇÏ Î ÇÖÕÌßÍÂ ÚÎÝ ÇÔÇÓÕÔÂÝ ÙÚÏÝ ÕßØÁÝ  ÆÓÌÜÔÇ ÓË
ÁØËßÔÇ ÚÎÝ ),:76; ÔËÕÌßÂÝ
ËÖÏÞËÃØÎÙÎ ÖÕß ÊÃÔËÏ ÙÚÕÏÞËÃÇ
Ñ Ç Ï  Í Ï Ç  Ú Ï Ý  Õ ß Ø Á Ý  Ç Ô Ç Ó Õ Ô Â Ý   Ú Õ

 Ú Ü Ô  Ñ Ç Ú Ç Ô Ç Ò Ü Ú × Ô  ¦ Ò Ò Ç Ð Ë
ÙÕÆÖËØÓ¦ØÑËÚÑÇÚ¦ÚÎÔÖËØÃÕÊÕÁÐÇØÙÎÝÚÎÝ*6=0+ ÑßØÃÜÝÒÄÍÜÚÕßÙßÔÜÙÚÏÙÓÕÆ 

Κυριακή 31 Μαΐου 2020

Υψηλή ζή
ήτηση
για ταξίδια στην Ελλά
άδα
από τις βασικές αγορές
ΖήτησηÍÏÇÚÇÐÃÊÏÇÇÖÄÚÏÝÓËÍ¦ÒËÝ
ÇÍÕØÁÝ ÖØÕÙÁÒÑßÙÎÝ ÚÕßØÏÙÚ×Ô
ÙÚÎÔ ÒÒ¦ÊÇ ÖÕÒÆ ÏÙÞßØÄÚËØÎ
ÇÖÄÄÚÏÁÞÕßÔÓÁÞØÏÙÚÏÍÓÂÝÊËÃÐËÏ
¦Ò
ÒÒ
ÒËÝÙÌßÍÓÕÓËÚØÂÙËÏÝÇÖÕÑÇ
ÇÒ
ÒÆÖÚËÏÁØËßÔÇÚÎÝ4PUKOH\ZÙÆÓÌÜÔÇ ÓË ÚÎÔ ÕÖÕÃÇ ÊÆÕ ÙÚÕßÝ ÚØËÏÝ
ÊßÔÎÚÏÑÕÆÝÚÇÐÏÊÏ×ÚËÝËÃÔÇÏÁÚÕÏÓÕÏÔÇÑ¦ÔÕßÔÊÏÇÑÕÖÁÝÌÁÚÕÝÔ
ÑÇÏÕÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÖØÕÙÊÏÕØÃàÕßÔ
ÜÝÑÇÛÕØÏÙÚÏÑÄÙÎÓËÃÕÇÖËÒËßÛÁØÜÙÎÝÚÜÔÚÇÐÏÊÏ×ÔÚÎÔÇÔÇÑ¦ÒßÉÎ ÑÇÏ ÊÏÇÛËÙÏÓÄÚÎÚÇ ËÓÈÕÒÃÕß
ËÔÚÕÆÚÕÏÝ ÊÎÒ×ÔÕßÔ ÖÜÝ ÛÁÒÕßÔ
ÔÇ Ñ¦ÔÕßÔ ÊÏÇÑÕÖÁÝ ÑÇÏ Ó¦ÒÏÙÚÇ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄ¦ÒÒËÝÌÕØÁÝ
Ë ÊËÃÍÓÇ  ËØÜÚÜÓÁÔÜÔ
ÙËÕØÏÙÓÁÔËÝÇÖÄÚÏÝÖÒÁÕÔÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝÇÍÕØÁÝÚÕßËÒ
ÒÒ
ÒÎÔÏÑÕÆÚÕßØÏÙÓÕÆÚÏÝÚÎ¡ËÍ¦ÒÎØËÚÇÔÃÇÚÎËØÓÇÔÃÇÚÎÇÒ
ÒÒ
ÒÃÇÑÇÏ
ÚÎÔÚÇÒÃÇÊÏËØËßÔÂÛÎÑÇÔÕÏÙßÓÖËØÏÌÕØÁÝÑÇÏÕÏÖØÕÛÁÙËÏÝÚÕßÝ
ÙË Ä ÚÏ ÇÌÕØ¦ ÚÇ ÊÏËÛÔÂ ÚÇÐÃÊÏÇ
ÇÔÇÉßÞÂÝÑÇÏÙËÖÕÙÕÙÚÄ

ÕÏËØÜÚ×ÓËÔÕÏÊÂÒÜÙÇÔÄÚÏËÃÔÇÏ
ÊÏÇÚÏÛÁÓËÔÕÏÔÇÚÇÐÏÊÁÉÕßÔÐÇÔ¦
ÓÄÒÏÝ ÇØÛÕÆÔ ÕÏ ÚÇÐÏÊÏÜÚÏÑÕÃ ÖËØÏÕØÏÙÓÕÃÑÇÏÛÇËÔÎÓËØ×ÔÕÔÚÇÏ
ÙßÔËÞ×ÝÍÏÇÚÎÔßÍËÏÕÔÕÓÏÑÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÄÙÕÙÞËÊ ¦àÕßÔÚÕÚÇÐ Ê 
ÚÕßÝ ÔÇÖØÄÙÛËÚÕ  ÊÂÒÜÙË
ÄÚ ÓËÚÎÔ¦ØÙÎÚÜÔÚÇÐ Ê ÜÚ Ñ×Ô
ÖËØÏÕØÏÙÓ×Ô ÛÇÖØÕÍØÇÓÓÇÚÃÙËÏ
ËÑËÃÔÕ ÚÕ ÚÇÐÃÊÏ ÇÔÇÉßÞÂÝ ÖÕß
ÕÔË ØËßÄÚÇÔÄÒÕÇßÚÄÔÚÕÔÑÇ ØÄ
ÇØÄÒÕ ÖÕß ÄÒÕÏ ÕÏ ËØÜÚ×ÓËÔÕ ÚÎÝÁØËßÔÇÝÖØÕÙÊ ÄØ ÙÇÔÚÎÔ
ÇÔÇÑ¦ÒßÉÎËÓÈÕÒÃÕßÜÝÚÕÔÖØ×ÚÕÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÍÏÇÔÇÐËÑÏÔÂÙÕßÔ
ÚÇ ÊÏËÛÔÂ ÚÇÐÃÊÏÇ  ÚÕ ÖÇØÇÖ¦ÔÜ
 ÚÜÔËØÜÚÜÓÁÔÜÔÊÂÒÜÙËÄÚ 
ÛË Ü Ø Ë Ã Ë Ð Ã ÙÕ ß ÙÎ Ó ÇÔ Ú Ï Ñ ¦ Ú Ç ÙÇ ÌÂ ßÍËÏÕÔÕÓÏÑ¦ ÖØÜÚÄÑÕÒ
ÒÒ
ÒÇ ÑÇÚ¦ÚÎÊ ¦ØÑË ÇÚÜÔÓËÚÇÑ ÔÂÙËÜÔ
   ÚÜÔ ÇÖÇÔÚÂÙËÜÔ  ÚÕßÝ
ÖØÕÕØÏÙÓÕÆÝÖÕßÊÏÇÞËÏØÃÙÚÎÑÇÔ
Ç Ö Õ Ú Ë Ò Ë Ù Ó Ç Ú Ï Ñ ¦  Ú Î Ô  Ñ Ø Ã Ù Î  Ú Î Ý
*6=0+   ÚÜÔÇÖÇÔÚÂÙËÜÔ ÑÇÛ×ÝÑÇÏÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃ-

ÎÙÎ ÚËÙÚ ÇÔÃÞÔËßÙÎÝ *6=0+ 
ÖØÏÔÇÖÄÚÎÔÖÚÂÙÎ
ÕÓ¦ÊÇÇßÚÂËÖÃÙÎÝÛËÜØËÃ
ÌÁÚÕÝÚÎÔÇÙÌ¦ÒËÏÇÚÎÞÇÒ¦ØÜÙÎÚÎÔÐËÍÔÕÏÇÙÏ¦ÑÇÏÚÎÊÏÇÙÑÁÊÇÙÎÖËØÏÙÙÄÚËØÕÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝÙË
ÙÞÁÙÎÓËÚÏÝÖËØßÙÏÔÁÝÊÏÇÑÕÖÁÝ
Ú Î Ý   Ç Ñ Ä Ó Ç  Ñ Ç Ï  Ç Ö Ä  Ú Õ  Ö Ø Õ Ù Ï Ú Ä
Ñ Ä Ù Ú Õ Ý    Ö Ï Ö Ø Õ Ù Û Á Ú Ü Ý   Ç Ð Ï Õ Ò ÕÍÕÆÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÖÁØßÙÏÚÕ
ÇÃÙÛÎÓÇÇÔÇÑ¦ÒßÉÎÝÇÒÒÃÇÑÇÏ
ÖËØÏÖÁÚËÏÇÝÍÏÇÚÕËÖÄÓËÔÕ
ÊÏËÛÔÁÝÚÇÐÃÊÏÚÕßÝÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÎÔÁØËßÔÇÑÇÏÍÏÇÚÎÔÃÊÏÇÕÓ¦ÊÇ ÚÇÐÏÊÏÜÚ×Ô Î ÇÒÒÃÇ  
Î ¡ËÍ¦ÒÎ ØËÚÇÔÃÇ   ÑÇÏ Î
 Ë Ø Ó Ç Ô Ã Ç       Ë Ã Ô Ç Ï  Ö Ë Ø Ï Ù Ù ÄÚËØÕ ÁÚÕÏÓËÝ ÔÇ ÐËÑÏÔÂÙÕßÔ ÚÇ
ÊÏËÛÔÂ ÚÇÐÃÊÏÇ ÑÇÛ×Ý ÚÇ ÇÔ¦ÒÕÍÇÖÕÙÕÙÚ¦ÚÜÔËØÜÚÜÓÁÔÜÔ

Το 66% των δυνητικών
πελατών του ελληνικού
τουρισμού θέλει
να κάνει διακοπές
φέτος.
ÊÂÒÜÙÇÔÄÚÏÖØÕÚÃÛËÔÚÇÏÔÇÚÇÐ Ï Ê Á É Õ ß Ô  Ù Ú Õ  Ë Ð Ü Ú Ë Ø Ï Ñ Ä  Ë Ô Ú Ä Ý
ÚÕß
4PUKOH\Z ËÚÇÏØËÃÇÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝÚÕßØÏÙÚÏÑÕÆTHYRL[PUNÑÇÏ
ÓÁÒÕÝÚÎÝ=6.YLLJL ÙËÙßÔËØÍÇÙÃÇ ÓË ÚÕ 7VSSMMPPZO  +0@ ËØËßÔ Î Ú Ï Ñ Â  Ö Ò Ç Ú Ì Ä Ø Ó Ç  Ç Ö Á Ñ Ú Î Ù Ç Ô
ÖÒÎØÕÌÕØÃËÝ ÑÇÏ PUZPNO[Z ÓÁÙÜ
ÖØÜÚÕÍËÔÕÆÝ ÖÕÙÕÚÏÑÂÝÁØËßÔÇÝ
ÇÔÇÌÕØÏÑ¦ÓËÚÏÝÚÇÐÏÊÏÜÚÏÑÁÝÚ¦ÙË ÝÄÖÜÝÇßÚÁÝËÖÎØË¦àÕÔÚÇ ÑÇ 
ÊÏÇÓÕØÌ×ÔÕÔÚÇÏÒÄÍÜ*6=0+
 ÁØËßÔÇ ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑËÙÚÏÝÑÇÏ¡ÇãÕßÑÇÏ
ÇÖËßÛÆÔÛÎÑË ÙË ¦ÚÕÓÇ ¦ÔÜ ÚÜÔ
ËÚ×ÔÖÕßËÃÞÇÔÙÞËÊÏ¦ÙËÏÚÕßÒ¦Þ ÙÚÕÔÁÔÇÚÇÐ Ê ÇÔÇÉßÞÂÝÙÚÕ
ËÐÜÚËØÏÑÄÍÏÇÚÕ
ΗΛ ΑΣ Γ ΜΠΕΛΛΟΣ

Νέες υποδομές για παραλ
λαβ
α ή προϊόντων
Περ σσότερεςËÖËÔÊÆÙËÏÝÙËßÖÕÊÕÓÁÝÖÕßÛÇßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔÚÎÔ
ßÖÎØËÙÃÇJSPJR JVSSLJ[ÖÇØÇÍÍËÒÃÇÎÒËÑÚØÕÔÏÑ¦ÑÇÏÖÇØÇÒÇÈÂ
ÇÖÄÚÕÑÇÚ¦ÙÚÎÓÇ ÇÔÇÓÁÔËÚÇ ÔÇ
ÖØÕÑÇÒÁÙÕßÔÕÏÇÒ
ÒÒ
ÒÇÍÁÝÙÚÏÝÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑÁÝÙßÔÂÛËÏËÝÚÏÝÕÖÕÃËÝ
ËÏÙÂÍÇÍËÎÖØÄÙÌÇÚÎßÍËÏÕÔÕÓÏÑÂ ÑØÃÙÎ  ÇÒÒÇÍÁÝ ÖÕß ÌÇÃÔËÚÇÏ
ÔÇÖÇÍÏ×ÔÕÔÚÇÏÑÇÏÔÇÓÎÔÁÞÕßÔ
ÖØÄÙÑÇÏØÕÞÇØÇÑÚÂØÇ

Pick up points

©Ï ÒÏÇÔÁÓÖÕØÕÏ ÛÇ ÇÔÇÑÇÚÇÔËÃÓÕßÔ Þ×ØÕ ÑÇÏ ÖÄØÕßÝ ÍÏÇ
Ô Ç  Ë Ê Ø Ç Ï × Ù Õ ß Ô  Ú Ï Ý  ß Ö Õ Ê Õ Ó Á Ý
ÖÕß ÇÖÇÏÚÕÆÔÚÇÏ ÍÏÇ ÚÎÔ ßÖÎ ØËÙÃÇ JSPJR  JVSSLJ[®  ßÖÕÙÚÂ -

ØÏÐË  ÑÇÚ¦ ÚÎ ÊÏ¦ØÑËÏÇ ÙßàÂÚÎÙÎÝ  Î ÊÏËßÛÆÔÚØÏÇ ÖÜÒÂÙËÜÔ
ÚÎÝ090/L HZÂÓÎÚØÇ ÇÚÙ ÖÎ 
ÓËÚÕÔÑ  ÑËàËØÒÂÔÇËÑÚÏÓ¦
ÄÚÏ ÇÑØÏÈ×Ý Î ÇÔ¦ÍÑÎ ÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝWPJR\WWVPU[Z ÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇ
ÙËËÐÜÚËØÏÑÕÆÝ ÞÜØÃÝÙßÔÜÙÚÏÙÓÄ Þ×ØÕßÝ  ÛÇ ËÖÎØË¦ÙËÏ ÚÏÝ
ËÖËÔÊÆÙËÏÝÙËÌßÙÏÑ¦ÑÇÚÇÙÚÂÓ Ç Ú Ç  © Ö Ü Ý  Ù Î Ó Ë Ã Ü Ù Ë  Î  Ñ ß Ø Ã Ç
Ç Ú Ù Ã Ö Î  Ù Ú Î   Ç Ò Ò Ã Ç  Ç Ô  Ñ Ç Ï  Õ Ï
ÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝ ËÓÌÇÔÃàÕÔÚÇÏ ÊÏ Ç Ú Ë Û Ë Ï Ó Á Ô Õ Ï  Ô Ç  Ö Ò Î Ø × Ù Õ ß Ô  Í Ï Ç
ÚÎÔÖÇØÇÒÇÈÂÓÏÇÝÓËÍ¦ÒÎÝÖÇØÇÍÍËÒ ÇÝÙÚÎÔÑÇÚÕ Ñ ÇÚÕßÝ 
Ë ß Ø ×  Ü Ý  Ó Ë Ú Ç Ì Õ Ø Ï Ñ ¦  Ë Ñ Ú Ï Ó ¦ Ú Ç Ï
Ö Ü Ý  Ç ß Ú Â  Î   Ö Ø Õ Û ß Ó Ã Ç ®  Ê Ë Ô  Û Ç
ËÃÔÇÏÚÄÙÕÁÔÚÕÔÎÓËÚÎÔËÖÏÑËÃ-

ÓËÔÎ ËÖÏÊËÃÔÜÙÎ ÚÜÔ ÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÙßÔÛÎÑ×Ô Ö ÕÕ ÑÕÔÕÓ ÑÂ
ÒÆÙÎÛËÜØËÃÚÇÏÎÓÁÛÕÊÕÝJSPJR
ÒÒ
ÒÕÏ ÒÏÇ JVSSLJ[  ÑÇÏ ÂÊÎ ÕÏ ¦Ò
ÔÁÓÖÕØÕÏ ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÕÆÔ ÙÎ Ó Ç Ô Ú Ï Ñ Á Ý  Ë Ö Ë Ô Ê Æ Ù Ë Ï Ý  Ù Ë  Ç ß Ú Ä Ô
ÇÑØÏÈ×ÝÚÕÔÚÕÓÁÇ
±ÖËÔÛßÓ àËÚÇ ÄÚ ÎßÖÎØËÙ Ç
J JR JV LJ[ÖØÕâÖÂØÞËÚÎÝËÓÌ¦ÔÏÙÎÝÚÎÝ*6=0+ ÑÇÏËÌÇØÓ Õ à Ä Ú Ç Ô  Ç Ö Ä  Ñ Ç Ú Ç Ù Ú Â Ó Ç Ú Ç  Ó Ë
ÓËÍÇÒÆÚËØÎÖÇØ¦ÊÕÙÎÙÚÕÎÒËÑÚØÕÔÏÑÄ ËÓÖÄØÏÕ  ÄÖÜÝ ÕÏ ÇÒßÙ Ã Ê Ë Ý  Î Ò Ë Ñ Ú Ø Ï Ñ × Ô  Ë Ï Ê × Ô   Ë È Ç ÃÜÝ ÚÄÚËÕÑÇÚÇÔÇÒÜÚÂÝÁÓÖÇÏÔË
ÙÚÕ ÌßÙÏÑÄ ÑÇÚ¦ÙÚÎÓÇ ÍÏÇ ÔÇ
ÖÇØÇÒ¦ÈËÏ ÚÇ ÖØÕáÄÔÚÇ ÖÕß ËÃ ÞË ÖÇØÇÍÍËÃÒËÏ ÎÒËÑÚØÕÔÏÑ¦  

ÊÏÇÌÕØ¦ ËÃÔÇÏ ÄÚÏ Ú×ØÇ Î ÖÇØÇÒÇÈÂ ÚÎÝ ÖÇØÇÍÍËÒÃÇÝ ÍÃÔËÚÇÏ
ÙË ËÐÜÚËØÏÑÄ Þ×ØÕ ¶ÑÇÏ ÍÏÇ ÇßÚÄÖØÁÖËÏÔÇßÖ¦ØÞÕßÔÑ¦ÖÕÏËÝ
ßÖÕÊÕÓÁÝ¶ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÕÑÇÚÇÔÇÒÜÚÂÝÔÇÇÖÕÌÆÍË ÔÇË ÙÁÒÛË 
ÙÚÕÔÑÒË ÙÚÄÞ×ØÕÚÕßÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÕÝ  ÊÎ ÚÎÔ ÖØÇÑÚÏÑÂ ÇßÚÂ
Ë Ì Ç Ø Ó Ä à Õ ß Ô  Ç Ò ß Ù Ã Ê Ë Ý  Ù Õ Æ Ö Ë Ø
Ó ¦ Ø Ñ Ë Ú  4 ` 4 H Y R L [    Ç Ù Ï Ò Ä ÖÕßÒÕÝ ËÔ×ÖØÄÙÌÇÚÇÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÄÚÏÛÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÙËÇÔ¦ÒÕÍËÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÑÇÏÎËÚÇÏØËÃÇ
  ÒÕßÑÃÔÇÝ    ¦ÖÖÇÝ® ÖÕß
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÇÔÇÖÚÆÙÙË ÚÇÍÔÜÙÚ¦ ÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇ ÈØËÌÏÑ×Ô ËÏÊ×Ô4V[OLYJHYLÑÇÏÖÇÏÞÔÏÊÏ×Ô
,HYS`3LHYUPUN*LU[LY 

Επενδ
πενδ
δύουν στις e-πω
ωλή
λήσεις τα Mothercare
Τη
ης ΔΗΜΗΤΡ
ΜΗΤΡ
ΡΑΣ
Α ΜΑΝ ΦΑΒ
Α Α

Την κρ ση ÜÝËßÑÇÏØÃÇÈÒÁÖËÏ®ÎÊÏÕÃÑÎÙÎÚÎÝ  ÒÕßÑÃÔÇÝ¶ ¦ÖÖÇÝ®ÖÕßÙÚÎÔÒ
ÒÒ
Ò¦ÊÇÇÔÇÖÚÆÙÙËÏ
ÚÇÍ
ÍÔ
ÔÜÙÚ¦ÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇÈØËÌÏÑ×Ô
ËÏÊ×Ô4V[OLYJHYLÑÇÏÖÇÏÞÔÏÊÏ×Ô
,HYS`3LHYUPUN*LU[LY ßÑÇÏØÃÇ
ÚÄÙÕÍÏÇÖËØÇÏÚÁØÜÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÜÔ
ÎÒËÑÚØÕÔÏÑ×ÔÖÜÒ
ÒÂ
ÂÙËÜÔÄÙÕÑÇÏ
ÍÏÇÇÆÐÎÙÎÚÕßÓËØÏÊÃÕßÇÍÕØ¦Ý
ÚÎÝÓÁÙÜËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÑÇÏÖÏÛÇÔ×ÔËÐÇÍÕØ×Ô¦
¦Ò
ÒÒ
Ò
ÒÜÔËÚÇ ØË ×ÔÖÕß
ÛÇÖØÕÑÆÉÕßÔÜÝÙßÔÁÖËÏÇÚÎÝ
ÇÔÇÓËÔÄÓËÔÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÆÌËÙÎÝ ÃÙÜÇÖÄÇßÚÂÚÎÔÇÏÙÏÄÊÕÐÎÇÔÚÃÒÎÉÎÈØÃÙÑËÚÇÏÚÕÍËÍÕÔÄÝ
ÄÚÏÇÌËÔÄÝÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕß
SVJRKV^UÎËÚÇÏØËÃÇÇÆÐÎÙËÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÚÏÝÎÒËÑÚØÕÔÏÑÁÝÚÎÝÖÜÒÂÙËÏÝÑÇÏÇÌËÚÁØÕßÕÏÖÜÒÂÙËÏÝ
ÙÚÇÌßÙ Ñ¦ÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇ ÓËÚ¦ÚÎÔ
¦ØÙÎÚÜÔÖËØÏÕØÏÙÚÏÑ×ÔÓÁÚØÜÔ 
ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙËßÉÎÒÄÚËØÇËÖÃÖËÊÇ

Από 18 Μαρτίου έως
22 Απριλίου μέσω
του e-shop πουλήθηκαν περίπου 90.000
προϊόντα.

Το ηλεκτρον κό~Ñ³Ò³iÐÑÊ³Ñ
¨ ÑÌ³ R}XÀÓ~³ÉÜÊÉ Ø³ÖÜ³~Ñ³Ñ³iÐÒ³³iØÉ³Ñ ¨É ÑØ ³¨ÑÜÓÉ Ñ 
¨³

ÙËÙÞÁÙÎÓËÚÎÔÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎÖËØßÙÏÔÂÖËØÃÕÊÕ ÇÒ
ÒÒ
Ò¦ÑÇÏÖÕÒÆÖ¦ÔÜ
ÇÖÄÚÏÝÖØÕÙÊÕÑÃËÝÖÕßËÃÞËÎÊÏÕÃÑÎÙÎÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝ ¬ÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÇÖÄÚÏÝ¡ÇØÚÃÕßÁÜÝÚÏÝ
ÖØ Ò ÕßÚÕTV[O
OLYJHYL NYÙßÍÑØ¦ÚÎÙËÚÕ ÚÜÔÙßÔÕÒÏÑ×ÔÖÜÒ
ÒÂ
ÂÙËÜÔÚÕßÇÔ
ÔÚÚ ÙÚÕ ÞÕßÊ ÇÙÚÂÓÇÚÕÝ
ÚÕß ËÔ×ÕÄÍÑÕÝÚÜÔÑÇÛÎÓËØÏÔ×ÔÖÇØÇÍÍËÒÏ×ÔÇßÐÂÛÎÑË
ÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÙÎÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝÇÆÐÎÙÎ
ÚÎÝÚ¦ÐÎÝÚÕß  ¡ÁÙÜÚÕßL
ZOVWÖÕßÒ
ÒÂ
ÂÛÎÑÇÔÖËØÃÖÕß  
ÖØÕ ÄÔ
ÔÚÚÇ ËÑÚËÒÁÙÚÎÑÇÔ ÖÇ-

ØÇÍÍËÒ ËÝÑÇ Í ÇÚÎÔËÐßÖÎØÁÚÎÙÎ
ÚÜÔÖËÒÇÚ×ÔÊÏËßØÆÔÛÎÑËÚÕÚÓÂÓÇÚÎ
ÎÒ
ÒËÌÜÔÏÑÂÝËÐßÖÎØÁÚÎÙÎÝ Ë
Ñ¦ÖÕÏËÝÑÇÚÎÍÕØÃËÝ ÄÖÜÝËÃÔÇÏÚÇ
ÖÇ Þ
ÞÔ
Ô Ê Ç ÚÕÎ
ÎÒ
ÒËÑÚØÕÔ ÑÄÑÇÚ¦ÙÚÎÓÇÊÏÇÚÂØÎÙËÚÕ ÚÕßÚàÃØÕß® 
ËÖËÙÂÓÇÔËÞÛËÝÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÂÝÙßÔÁÔÚËßÐÎÝ¬ÆÖÕßÎÑ 
 ÕÒÁÚÚÇ¦ÖÖÇ Ê ËßÛÆÔÕßÙÇÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÎÝ  ÒÕßÑÃÔÇÝ¶ ¦ÖÖÇÝ® ÃÊÏÇÖØÄÙÛËÙËÄÚÏËÔ×ÚÕ
ÎÒ
Î
ÒËÑÚØÕÔ ÑÄÑÇÚ¦ÙÚÎÓÇÂÚÇÔÖØ Ô
ÇÖÄÚÕ VJRKV^UÁÑÚÕÙËÖÜÒÂÙË Ý
ÙÚÕÙÆÔÕÒÕÚÜÔÑÇÚÇÙÚÎÓ¦ÚÜÔÚÎÝ
ËÚÇÏØËÃÇÝ Ú×ØÇÖÒÁÕÔËÃÔÇÏÖØ×ÚÕ
ÑÇÏÓ¦
¦Ò
ÒÏÙÚÇÙßÔËÞÃàËÏÔÇÁÞËÏÇßÐÎÓÁÔËÝÖÜÒÂÙËÏÝÇÑÄÓÎÑÇÏÓËÚ¦
ÚÎÔÎ¡ÇãÕß ÕÖÄÚËÐËÑÃÔÎÙÇÔ
ÔÇÒËÏÚÕßØÍÕÆÔÚÇÌßÙÏÑ¦ÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇ ¬ÕÍËÍÕÔÄÝÇßÚÄÕÊÎÍËÃ
ÚÎÔËÚÇÏØËÃÇÙËÇÔÇÛË×ØÎÙÎÚÕß
ËÖËÔÊßÚÏÑÕÆÚÎÝÙÞËÊÏÇÙÓÕÆÓËÚÕ
ÓËÍÇÒÆÚËØÕÈ¦ØÕÝÔÇÊÃÔËÚÇÏÙÚÕÔ
ÉÎÌÏÇÑÄÓËÚÇÙÞÎÓÇÚÏÙÓÄ 

ΕΛΛΑΔΑ
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Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Βροχή απ
πο
ολύσεω
ων σε αεροπορικές,
12.000 θέσεις περικόπτει η Boeing

Ζημίες για τη Nissan
για πρώ
ώτη φορά
μετά έντεκα
κα χρό
όνια

R U R

EasyJJeett, SAS, Qatar και United Airlines μειώνουν δραστικά το πρ
ρο
ροσωπικό τους
Η δεινή ÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ ÙÚÎÔ ÕÖÕÃÇ
ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÕÏËÚÇÏØËÃËÝÚÜÔÇËØÕÓËÚÇÌÕØ×ÔÇËØÕÖÕØÏÑÁÝÑÇÏ
Ç Ë Ø Õ Ô Ç ß Ö Î Í Ï Ñ Á Ý   Ì Ç Ã Ô Ë Ú Ç Ï  Ð ËÑ¦ÛÇØÇ ÙÚÕÔ ÑÇÚÇÏÍÏÙÓÄ ÇÖÕÒ Æ Ù Ë Ü Ô   Ö Õ ß  Ç Ô Ç Ñ Õ Ï Ô × Ô Õ Ô Ú Ç Ï
ÚÏÝ ÚËÒËßÚÇÃËÝ ÎÓÁØËÝ ÇÖÄ ÚÎÔ
,HZ`1L[ ÚÎ :(: ÚÎÔ 8H[HY ÚÎ
<UP[LK(PYSPULZÚÎÔÇËØÕÔÇßÖÎÍÏÑÂ)VLPUNÎÕÖÕÃÇÛÇÓËÏ×ÙËÏ
ÑÇÚ¦¦ÚÕÓÇÑÇÏÖÒÁÕÔÚÕ
ÒÒ
ÒËÝ 
ÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÝÑÇÏ¦Ò
4ËÚÇÓÁÞØÏÙÚÏÍÓÂÝÊËÊÕÓÁÔÇ ÕÏ ÖËØÏÑÕÖÁÝ ÇÌÕØÕÆÔ ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝ
ÏÖÚ¦ÓËÔÕßÖØÕÙÜÖÏÑÕÆÑÇÏÖØÕÙÜÖÏÑÕÆËÊ¦ÌÕßÝÑÇÏÙÚËÒËÞ×Ô
ÙËßØ×ÖÎÄØËÏÇÓËØÏÑÂÑÇÏ
¡ÁÙÎ ÔÇÚÕÒÂ ÜÝ ÙÇÌÁÙÚÇÚÎ
ÁÔÊËÏÐÎÚÕßÖÄÙÕÙÕÈÇØ¦ËÖÒÂÍÎ
ÕÑÒ¦ÊÕÝÇÖÄÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇ ÚÕÔ
ÖËØÏÕØÏÙÓÄ ÚÜÔ ÓËÚÇÑÏÔÂÙËÜÔ 
ÚÎÔÑÇØÇÔÚÃÔÇÑÇÏÚÎÓËÏÜÓÁÔÎ
àÂÚÎÙÎ  Ð¦ÒÒÕß  ÊËÔ ÒËÃÖÕßÔ
ÑÇÏÕÏÞØËÕÑÕÖÃËÝÇËØÕÖÕØÏÑ×Ô
ËÚÇÏØËÏ×Ô ÇÒ
ÒÒ
Ò¦ÑÇÏÕÏÑØÇÚÏÑÁÝ
ËÖËÓÈ¦ÙË ÝÍ ÇÚÎÊ ¦ÙÜÙÎ ÄÖÜÝ
ÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÚÎÝÍËØÓÇÔÏÑÂÝ
3\M[OHUZH ÙÚÎÔÕÖÕÃÇÚÕËØÕÒÃÔÕÖØÕÚÃÛËÚÇÏÔÇÞÕØÎÍÂÙËÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂ ËÔÃÙÞßÙÎ ÚÎÝ Ú¦ÐËÜÝ
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και Μέση Αννατολή.
ÑÇÏ ÓÄÔÕ ÓËÚ¦ ÚÕ  ÛÇ ËÖÇÔÁÒÛÕßÔÙÚÇËÖÃÖËÊÇÚÕß 
Ë ÕÑÚ× Þ×ØËÝ ÙÚÎÔ ßØ×ÖÎ Î
,HZ`1L[ ÇÖÇÙÞÕÒËÃ   ¦ÚÕÓÇÑÇÏ ÖÇØ¦ÚÏÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÚÎÝ
ÖÇÔÊÎÓÃÇÝ ËÃÔÇÏÇÖÄÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝ ÖÕß ÇÔÇÑÕÏÔ×ÔÕßÔ ÓËÍ¦ÒËÝ ÖËØÏÑÕÖÁÝ  © ÏÊØßÚÂÝ ÑÇÏ
ÓËÍÇÒÆÚËØÕÝ ÓÁÚÕÞÄÝ ÚÎÝ ÚÁÒÏÕÝ²ÇÚàÎÏÜ¦ÔÔÕßËÃÞËÇÙÑÂÙËÏ
ÁÔÚÕÔËÝÖÏÁÙËÏÝÍÏÇÚÎÔÇÖÕÓ¦ÑØßÔÙÎÚØÏ×ÔÊÏÕÏÑÎÚÏÑ×ÔÙÚËÒËÞ×ÔÚÎÝÑÇÏÚÎÔÇÑÆØÜÙÎÓËÍ¦ÒÎÝ ÖÇØÇÍÍËÒÃÇÝ ÍÏÇ (PYI\Z 
ÔÇÝ ËÐ ÇßÚ×Ô  Õ ÔÚØÏÕß ¢ÃÔÚÒËá ÖØ×ÎÔÍËÔÏÑÄÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÝÊÏËßÛßÔÚÂÝ ÁÞËÏÖÇØÇÏÚÎÛËÃ 
(ÌÕÆÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÎ,HZ`1L[ÚÇ

ÖËØÃÖËØÏÑÕÖ×ÔÖØÕÙÜÖÏÑÕÆ V
Ñ ²ÇÚàÎÏÜ¦ÔÔÕßËÖÇÔÂÒÛË ÚÕÔÃàÕÔÚÇÝÚÕÕÐÆÓÜØÕÚÕßÖØ¦ÍÓÇÚÕÝÑÇÏËÖÏÙÎÓÇÃÔÕÔÚÇÝÄÚÏÕÏ
  ËØÍÇàÄÓËÔÕÏ ÛßÙÏ¦àÕÔÚÇÏ
ÙÚÕÔÈÜÓÄÚÎÝ(PYI\Z ÖÏÖÒÁÕÔ 
ÇÔÇÌÁØÛÎÑËÙÚÕßÝÊËÙÓÕÆÝÚÕß
ÖÇØÇÏÚÎÛÁÔÚÕÝÓËÊÏÑÎÍÄØÕÚÎÝ
ßÖÄÛËÙÎÝ7HUHTH7HWLYZÑÇÏÖÇØÇÑÃÔÎÙË ÄÙÕßÝ ËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝ
ÚÎÝ,HZ`1L[Þ¦ÔÕßÔÚÎÊÕßÒËÏ¦
ÚÕßÝ ÑÇÏ ÚßÞÄÔ ÁÞÕßÔ ÙÞËÚÏÑÁÝ
Ö Ò Î Ø Õ Ì Õ Ø Ã Ë Ý  Í Ï Ç  Ú Õ  Ö Ø Ä Ù Ü Ö Ä
ÚÕßÂÍÏÇËÖÃÓÇÞËÝÊÕÙÕÒÎÉÃËÝ
ÓËÚÎÔ(PYI\Z ÔÇÚÕÔËÔÎÓËØ×ÙÕßÔ ÞËÏßÖÕÙÞËÛËÃÑÇÏÇÓÕÏÈÂ
ÁÜÝËÑÇÚ ÙÚËØÒÃÔËÝ
4ÏÇ ÇÔÚÇÍÜÔÃÙÚØÏÇ ÚÎÝ ÈØËÚÇÔÏÑÂÝËÚÇÏØËÃÇÝ ÎÙÑÇÔÊÏÔÇÈÏÑÂ:(: ÑØÕÆËÏÚÕÔÑ×ÊÜÔÇÚÕß
Ñ ÔÊÆÔÕß àÎÚ×ÔÚÇÝÖËØ ÙÙÄÚËØÎ
ÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÇÖÄÚÕßÝÓËÚÄÞÕßÝÚÎÝ ËÔ×ÖÇØ¦Ò
ÒÒ
ÒÎÒÇÐËÑÏÔ¦
ÚÎ ÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ   ÇÖÕÒÆÙËÜÔ  ÖÄ ÚÎÔ ÇØÞÂ ÚÎÝ ÞØÕÔÏ¦Ý
ÁÞËÏÞ¦ÙËÏ ÚÎÝÞØÎÓÇÚÏÙÚÎØÏÇÑÂÝÇÐÃÇÝÚÎÝ ËÔ×ÁÞËÏÒ¦ÈËÏ
Ñ¦ÖÕÏÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÙÚÂØÏÐÎÇÖÄ
ÚÏÝ ÑßÈËØÔÂÙËÏÝ ÚÜÔ ÙÑÇÔÊÏÔÇÈÏÑ×ÔÞÜØ×ÔÖÕßÊÏÇÚÎØÕÆÔÙË
ÇßÚÂÔÓËØÃÊÏÇ Ç
ÇÒ
ÒÒ
Ò
Ò¦ÊËÔËÖÇØÑËÃ 

ÚÎ ÄØËÏÇ ÓËØÏÑÂ  Î <UP[LK
(PYSPULZ ÖØÕÞÜØËÃ ÙË ÊØÇÙÚÏÑ¦
ÓÁÚØÇÍÏÇÚÎÓËÃÜÙÎßÖÇÒÒÂÒÜÔ
ÑÇÏÊÏÕÏÑÎÚÏÑ×ÔÙÚËÒËÞ×ÔÚÎÝ Î
ÕÖÕÃÇÛÇÌÛ¦ÙËÏÚÕ ÊÎÒÇÊÂÖËØÃÖÕß ¦ÚÕÓÇ ÚÄÞÕÝ
ÚÎÝÙÚÕÖØÕÙËÞÁÝÓÁÒÒÕÔÔÇÒ¦ÈËÏ ÓÏÑØÄÚËØÕ ÙÞÂÓÇ  ÄÖÜÝ ÑÇÏ
ÎÑÇÔÇÊÏÑÂ(PY*HUHKH ÎÕÖÕÃÇ
ÇÖÕÒÆË ÚÕÓ ÙÄ ÖÚ¦ÓËÔÕÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÝ ¦ÔÜÚÜÔ ÇÚÄÓÜÔ 
©ÊËÇËØÕÔÇßÖÎÍÏÑÄÝÑÕÒÕÙÙÄÝ )VLPUN  ÖÕß ÂÊÎ ÖØÏÔ ÇÖÄ
ÚÕÔ ÑÕØÜÔÕáÄ ËÃÞË ÖÒÎÍËÃ ËÐÇÏÚÃÇÝ ÚÜÔ ÊßÙÚßÞÎÓ¦ÚÜÔ ÓË ÚÕ
ËÒÇÚÚÜÓÇÚÏÑÄ4(
(?
? ÖØÕÞÜØËÃ ÙË ÖËØÏÑÕÖÁÝ ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ
 ÛÁÙËÜÔËØÍÇÙ ÇÝ ËÔ×ËÖ ÑËÏÔÚÇÏÑÇÏ¦Ò
ÒÒ
ÒËÝ ÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÚÎÝÑÇÚÇØÏÔÂÝ8H[HY(PYY^
^H`Z 
ÚÁÒÕÝ ÎÊÏÕÃÑÎÙÂÚÎÝÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÔÇÓËÏ×ÙËÏÑÇÚ¦ÙÞËÊÄÔ 
ÚÕ ÖØÕÙÜÖÏÑÄ ÚÎÝ ËÐÇÏÚÃÇÝ ÚÎÝ
ÊØÇÙÚÏÑÂÝËÒ¦ÚÚÜÙÎÝÚÎÝàÂÚÎÙÎÝÍÏÇÇËØÕÖÕØÏÑ¦ÚÇÐÃÊÏÇ ÖÃ
ÙßÔÄÒÕß ÑÇÏÖÒÁÕÔßÖÇÒÒÂÒÜÔ ÛÇÇÖÕÓÇÑØßÔÛÕÆÔÇÖÄ
ÚÎÔËÚÇÏØËÃÇÖËØÃÖÕß ¦ÚÕÓÇ ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÏÙÚÕÙËÒÃÊÇ
ÚÎÝ8H[HY 
REUTERS BLOOMBERG

R U R

Ο ταλ
λαντούχος
ο «μη
«μ χανοδ
ο ηγός» της Ελβετίας
Τολμηρές ËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÁÝ ÙßÓÌÜÔÃËÝ ÑÒËÃÔËÏ ÇÑÄÓÇ ÑÇÏ ÑÇÚ¦
ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÕËÒÈËÚÏÑÄÝÄÓÏÒÕÝÑÇÚÇÙÑËßÂÝÚØÁÔÜÔ :[HKSLY 9HPS  ÃÙÜ ÇÖÄ ÚÕ
ÖÎÊ¦
¦Ò
ÒÏÕÚÎÝËÖÏÞËÃØÎÙÎÝÈØÃÙÑËÚÇÏ Õ ÁÚËØ ÖÕÆÒËØ  Õ ÕÖÕÃÕÝ
ÙËÈ¦ÛÕÝÖËØÃÖÕßÚØÏ¦ÔÚÇËÚ×Ô
ÑÇÚ¦ÌËØË ÔÇ ÓËÚÇÓÕØÌ×ÙËÏ ÚÎ
:[HKSLY  ÇÖÄ ÓÏÇ ÓÏÑØÂ ÓÕÔ¦ÊÇ
ÖÇØÇÍÜÍÂÝ ÙËÓÏÇÚËØ¦ÙÚÏÇËÖÏÞËÃØÎÙÎÓËÊÏËÛÔÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇ ßÍÑËÑØÏÓÁÔÇ ÄÚÇÔÇÔÁÒÇÈË
ÚÎ:[HKSLYÚÕ  ÕÊÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÏÕÆÞÕÝÁÚËØÖÕÆÒËØÇÖÇÙÞÕÒÕÆÙË ÓÄÒÏÝ  ¦ÚÕÓÇ  ËÔ×
ÖÒÁÕÔÚÎÔËÚÇ ØË ÇËÖÇÔÊØ×ÔÕßÔ
ÖËØÃÖÕß ËØÍÇàÄÓËÔÕÏ
ÚËÒËßÚÇÃÇÑÃÔÎÙÎÚÕßÖÕÆÒËØÇÔÚÏÖÇØÁØÞËÚÇÏÚÎÍËÔÏÑÄÚËØÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑÇÏËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÂ ÙÚÇÙÏÓÄÚÎÚÇ ÖÕß ËÖÏÑØÇÚËÃ
ÚÕßÝÚËÒËßÚÇÃÕßÝÓÂÔËÝÙÚÎÊÏËÛÔÂÙÑÎÔÂËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝ ©ÄÓÏÒÕÝ7*:/V KPUN ÙÚÕÔ
ÕÖÕÃÕËÔÚ¦ÙÙËÚÇÏÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔ
Î :[HKSLY  ËÖÁÔÊßÙË  ËÑÇÚ 
ÊÕÒ¦ØÏÇÙÚÎÍËØÓÇÔÏÑÂËÚÇÏØËÃÇ
ËÐÄØßÐÎÝ¦ÔÛØÇÑÇ9
9(
(.:[PM[\UN 
¥Ý ÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ  ÚÕ ÓËØÃÊÏÕ ÚÕß
 Ö Õ Æ Ò Ë Ø  Ù Ú Î Ô  Ë Ú Ç Ï Ø Ë Ã Ç  Ç ß Ð ÂÛÎÑË ÙÚÕ    ÑÇÏ Î ÇÐÃÇ ÚÕß
ÓËØÏÊÃÕß ÇÔÁØÞËÚÇÏ ÙË ÖËØÃÖÕß
  ÊÏÙ  ÊÕÒ¦ØÏÇ  ÞÜ ÖËÏÙÛËÃ
ÇÖÕÒÆÚÜÝ ÇÖÄ ÚÕ ÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÕËÖÏÚßÞÎÓÁÔÕËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÄ
ÓÕÔÚÁÒÕ®ÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝ ÊÂÒÜÙË
ÕÖÕÆÒËØ
¥ Ù Ú Ä Ù Õ  Î  Ö Ç Ô Ê Î Ó Ã Ç  Ê Ë Ô
¦ÌÎÙË ËÔÚËÒ×Ý ÇÔËÖÎØÁÇÙÚÎ
ÚÎ :[HKSLY  ÇÚ  ÇØÞ¦Ý  Î ÚÏÓÂ
ÚÎÝÓËÚÕÞÂÝÚÎÝÁÞËÏßÖÕÞÜØÂÙËÏÑÇÚ¦ÚÕÁÔÇÖÁÓÖÚÕÇÖÄÚÎÔ
ÇØÞÂÚÕßÁÚÕßÝ ¥ÝÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ 
ÚÇÑÁØÊÎÇÖÄÚÎÔËÏÙÇÍÜÍÂÚÎÝ

Ο δ σεκατομμυρ ούχος (Ó³É¨.ÖÜÉ¨É Ñ ÓÑØÑÌ³ÈØ³ÉÜÉÈ³Ñ ÈØÉ TÉ ¨iÐÑ³ ~ÖØioÓ³ÉØ³iØ ÜKÉ³ ÑØ ÑÑ×Ó¨È ~ÐÜÌo  
-²>X _¦Ñ¨ÒoÉ ÑÌ³ ÇÉÜ~ i³Ñ³¨ÓÑÐÓT¨ Ñ³ ~Ò³¨ÑÐ ÉÙÓTÉ³Ñ 
~Ñ É Ù ~ÓØÑ¨ÑooÉÜ ÉØÐÑÙ ~TiÐÒ³ 

Μέσα σε 30 χρόνια
ο Πέτερ Σπούλερ μεταμόρφωσε τη μικρή
εταιρεία κατασκευής
τρένων Stadler Rail
σε έναν κολοσσό με
11.000 εργαζζο
ομένους.
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Αποφεύγει
η Τουρκία
προσφυγή
στο ΔΝΤ
Σε τροχιά ανάκαμψης η λίρα – Μεγάλες
τράπεζες εξασφάλισαν χρηματοδότηση
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ÚÕßÝ¢ÇÃÔËÚÇÏÒÕÏÖÄÔÖÜÝÖÇØ¦ÚÇ
ÊßÙÛË×ØÎÚÇÞØÁÎÑÇÏÚÎÓËÃÜÙÎÚÜÔ
ÙßÔÇÒÒÇÍÓÇÚÏÑ×ÔÊÏÇÛËÙÃÓÜÔÚÎÝ
Î¬ÕßØÑÃÇÛÇÑÇÚÕØÛ×ÙËÏÔÇÇÔÚÏÖÇØÁÒÛËÏÚÕÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÇÔÚÃÑÚßÖÕ
ÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÞÜØÃÝÔÇßÖÕÞØËÜÛËÃÙËÓÏÇÚÇÖËÏÔÜÚÏÑÂÖØÕÙÌßÍÂ
ÙÚÕ§¬
©ÖÜÝÙÞÕÒÏ¦àËÏÙÞËÚÏÑÄØËÖÕØÚ¦àÚÜÔ-PUHUJPHS;PTLZÎÚÕßØÑÏÑÂ
ÒÃØÇÁÞËÏÇÔÇÑ¦ÓÉËÏÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝ
ËÈÊÕÓ¦ÊËÝÓËÚ¦ÚÎÙßÔËÞÏàÄÓËÔÎ
ÊÏÕÒÃÙÛÎÙÎÖÕßÙÎÓËÃÜÔËÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕÓÂÔÇÑÇÏÓÁÞØÏÚÏÝÇØÞÁÝ
¡ÇãÕßÃÞËÖØÕÎÍÎÛËÃÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕß¡ÇØÚÃÕßÑÇÏÚÕßÖØÏÒÃÕß
ÎßÖÕÞ×ØÎÙÂÚÎÝÙËÏÙÚÕØÏÑ¦ÞÇÓÎÒ¦ËÖÃÖËÊÇÑ¦ÚÜÑÇÏÇÖÄËÑËÃÔÇ
ÙÚÇÕÖÕÃÇÈØÏÙÑÄÚÇÔÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏ
ÚÕßÄÚÇÔÎÞ×ØÇÈßÛÏàÄÚÇÔÙË
ÓÏÇËÖÏÑÃÔÊßÔÎÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÑØÃÙÎ
¬ÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÄÓÜÝ
¦ØÞÏÙËÔÇÇÔÇÑ¦ÓÖÚËÏÄÚÇÔÕÏÚÕßØÑÏÑÁÝÇØÞÁÝËÖÁÈÇÒÇÔÙËÏØ¦ÖËØÏÕØÏÙÓ×ÔÙÚÏÝÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÚÜÔÐÁÔÜÔ
ËÖËÔÊßÚ×ÔÔÇÊÏËÐ¦ÍÕßÔÙßÔÇÒÒÇÍÁÝÙËÚÕßØÑÏÑÁÝÒÃØËÝÔÏÙÞÆÛÎÑË
¦ÒÒÜÙÚËÖËØÇÏÚÁØÜÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝ
ÎÓÁØËÝÓËÚ¦ÚÎÙßÓÌÜÔÃÇÚÎÝÍÑßØÇÝÓËÚÕ ÇÚ¦ØÑÇÏÚÎÔËÖÁÑÚÇÙÎ
ÚÕßZ^HWÔÕÓÏÙÓ¦ÚÜÔÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÏÝ

ÊÆÕÞ×ØËÝÏÙÕÚÏÓÃÇÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÚÇÏÙÚÏÝÒÃØËÝÖØÕÝÁÔÇÊÕÒ¦ØÏÕ
ËÔÒÄÍÜÙßÓÌÜÔÃÇÛÇËÔÏÙÞÆÙËÏÓËØÏÑ×ÝÚÇÙßÔÇÒÒÇÍÓÇÚÏÑ¦
ÊÏÇÛÁÙÏÓÇÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÓËÚÕÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÚÜÔÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÙËØÏ¦ÒÚÕß ÇÚ¦Ø
ÔÇÖÒÎØ×ÔËÚÇÏÁÚÙÏ×ÝÁÔÇ
ÈÇÛÓÄÚÕÑËÔÄÙÚÇÙßÔÇÒÒÇÍÓÇÚÏÑ¦
ÊÏÇÛÁÙÏÓÇÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÎÕÖÕÃÇÖÇØ¦ÚÎÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÂËÑÙÚØÇÚËÃÇÚÎÝ
ÊËÔÑÇÚÄØÛÜÙËÔÇÖËÃÙËÏÕÆÚËÚÎÔ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂ-LKLYHS9LZLY]LÕÆÚË
ÚÏÝÑËÔÚØÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÚÎÝÇÖÜÔÃÇÝÑÇÏÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÔÇÖØÕÞÜØÂÙÕßÔÙËÇÔ¦ÒÕÍËÝÙßÓÌÜÔÃËÝZ^HW
ÔÕÓÏÙÓ¦ÚÜÔÓËÚÎÔÚÕßØÑÏÑÂÒÃØÇ

Κάλυψη υποχρεώσεων
¬ÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÖÕÒÒÁÝ ÇÖÄ ÚÏÝ ÓËÍ¦ÒËÝ ÏÊÏÜÚÏÑÁÝ
ÚØ¦ÖËàËÝÓËÚÇÐÆÚÜÔÕÖÕÃÜÔÕÏ
(RIHURÑÇÏ0Z)HURÇÒÒ¦ÑÇÏÎ
ÑØÇÚÏÑÂÚØ¦ÖËàÇ=HRPMIHURÖÁÚßÞÇÔÔÇÇÔÇÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÂÙÕßÔ
ÚÕÞØÁÕÝÚÕßÝÖÕßÇÔÁØÞËÚÇÏÙË
ÖÕÒÒ¦ÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÖÕÓÇÑØÆÔËÚÇÏÁÚÙÏÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÔÇÓÎÔ
ÑÇÒÆÉÕßÔÚÏÝßÖÕÞØË×ÙËÏÝÚÕßÝ
ËÔÁÞÕßÔ¦ÒÒÜÙÚËÑÇÚÇÍØÇÌËÃ
ÖÚÜÞËÆÙËÏÝÓËÍ¦ÒÜÔÚÕßØÑÏÑ×Ô
ËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÖÇØ¦ÚÏÝÓËÍ¦ÒËÝ
ÊßÙÑÕÒÃËÝÖÕßÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÇÔÖØÄÙÌÇÚÇÄÚÇÔÊÏÕÒÃÙÛÇÏÔËÙßÔËÞ×Ý
ÎÚÕßØÑÏÑÂÒÃØÇÑÇÛ×ÝÖÕÒÒÁÝÇÖÄ

Tις τελευταίεςÉKÙÐÒÙÉØVÜÜÓØÑÌ³{ØÐÉoÒÜÉØ{Ù{³{~ÓØ³¨ÒÉÇÉØVÐÉ³ÑÂÖ³Ë{Ý}H>}~Ñ{©>}VÑÜÜÒ~Ñ{i~¨Ñ³{~Ê7>}xkH>}Ó³ÈTÑ
ÑÑÑT¨iÐÑ³Ù³ÊÈ³T¨ÓØ³ÈØVÈÑÓ¨TÉ³Ñ{ÉÜÜÒÙ{ÙÜÒ¨{Ñ

Δεν έχουν καταγραφεί
πτωχεύσεις ισχυρών
τουρκικών ομίλων
κατά τη διάρκεια
της κρίσης.
ÇßÚÁÝÁÞÕßÔÓËÍ¦ÒÕÄÍÑÕÞØÁÕßÝ
ÙËÐÁÔÕÔÄÓÏÙÓÇ
¡ÏÒ×ÔÚÇÝÙÚÎÈØËÚÇÔÏÑÂËÌÎÓËØÃÊÇÕªÄÚàËØ ÁÒÏÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝ
ÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝ¬Ø¦ÖËàÇÝÔÇÙßÍÑØÄÚÎÙÎÝÑÇÏÔ¦ÖÚßÐÎÝÙÞÕÒÃÇÙËÚÕßÝËÒÏÍÓÕÆÝÓËÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝÎ
¬ÕßØÑÃÇÇÖÕÌËÆÍËÏÚÎÔÖÚ×ÞËßÙÎ
ÑÇÏÚÎÔÖØÕÙÌßÍÂÙÚÕ§¬©ÓÕÒÕÍËÃÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÄÚÏÁÞËÏÑÇÚ¦ÑÇÏØÕÆÝÇÏÙÛÇÔÛËÃÙÇÔÚÕÓÏÑØÄ
ÖÇÏÊÃÖÕßÌ×ÔÇÐËÇÊÏÑÇÏÕÒÄÍÎÚÇ
ÒÆÑÕÝ®ÄÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇ
ÑÇÏÖØÕÙÛÁÚËÏÖÜÝÌÇÃÔËÚÇÏÖÕÒÆ
ÖÏÛÇÔÄÔÄÚÏÓËÊÏ¦ÌÕØÕßÝËÒÏÍÓÕÆÝ
ÛÇÚÇÑÇÚÇÌÁØËÏÑÇÏÖ¦ÒÏÄÖÜÝÁÞËÏ
Ñ¦ÔËÏÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔ®

ÔÕÒÃÍÕÏÝÕÏËÐËÒÃÐËÏÝÑÇÚÇÚËÃÔÕßÔÙÚÕÙßÓÖÁØÇÙÓÇÖÜÝÎÑßÈÁØÔÎÙÎØÔÚÕÍ¦ÔÛÇÑÇÚÕØÛ×ÙËÏÔÇ
ÇÖÕÌÆÍËÏÓÏÇÖØÕÙÌßÍÂÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÙÚÕ§¬ÖÕßÇÖÕÚËÒËÃÇÔ¦ÛËÓÇ
ÍÏÇÚÕÔ¬ÕÆØÑÕÖØÄËÊØÕÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÍÏÇÚÕÔÚÕßØÑÏÑÄÒÇÄ©¬ÇÍÃÖØÔÚÕÍ¦ÔÁÞËÏËÖÇÔËÏÒÎÓÓÁÔÜÝßÖÕÙÞËÛËÃÖÜÝÊËÔÛÇßÖÕÑÆÉËÏÙÚÏÝ
ÖÏÁÙËÏÝÐÁÔÜÔÑÁÔÚØÜÔÑÇÏÚÜÔÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑ×ÔÕØÍÇÔÏÙÓ×ÔÚÕßÝ
ÑÇÏÊËÔÛÇÊÁÙËÏÖÕÚÁÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇ
ÙÚÇÊËÙÓ¦®ÚÕß§¬ØÔÂÛÎÑË
Ó¦ÒÏÙÚÇÔÇÚÕÑ¦ÔËÏÇÑÄÓÎÑÇÏÚÕ
ÑÇÒÕÑÇÃØÏÚÕßÄÚÇÔÎÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÑØÃÙÎÕÊÂÍÎÙËÚÎÔÚÕßØÑÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÙËÆÌËÙÎÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÙËËÑÚÃÔÇÐÎÚÕßÖÒÎÛÜØÏÙÓÕÆÑÇÏ
ÚÎÝÇÔËØÍÃÇÝÆÓÌÜÔÇ¦ÒÒÜÙÚË
ÓËÖØÄÙÌÇÚÎÊÎÓÕÙÑÄÖÎÙÎÚÕß
ÊØÆÓÇÚÕÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔØËßÔ×Ô
ÚÎÝ ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎÝÚÕ 
ÚÜÔ¬ÕÆØÑÜÔÚ¦ÙÙËÚÇÏÑÇÚÎÍÕØÎÓÇÚÏÑ¦ÑÇÚ¦ÓÏÇÝÖØÕÙÌßÍÂÝÙÚÕ
§¬ÁÞÕÔÚÇÝÈÁÈÇÏÇÇØÔÎÚÏÑÂ
ËÓÖËÏØÃÇÇÖÄÚÏÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÚÕß
ÖÇÔÊÎÓÃÇÁÞËÏÇÖÕÊßÔÇÓ×ÙËÏ

ÙÇÌ×ÝÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝ
ÑÇÏÁÞËÏËÖÏÊËÏÔ×ÙËÏÚÎÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÚÎÝÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÄÖÜÝ¦ÒÒÜÙÚËÑÇÏÄÒÜÔÚÜÔÕÏÑÕÔÕÓÏ×ÔÓË
ÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÖ¦ÔÜÇÖÄ Þ×ØËÝÔÇ
ÁÞÕßÔàÎÚÂÙËÏÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÚÎÔÇØÜÍÂÚÕß§¬¬ÎÈØÂÑË¦ÒÒÜÙÚËÙËÓÏÇÖËØÃÕÊÕÖÕßËÃÞËÙßÍÑËÔÚØ×ÙËÏÓËÍ¦ÒÕËÐÜÚËØÏÑÄ
ÞØÁÕÝÑÇÏÓËÓËÏÜÓÁÔÇÙßÔÇÒÒÇÍÓÇÚÏÑ¦ÊÏÇÛÁÙÏÓÇ¬ÕßØÑÃÇÖØÁÖËÏÔÇÇÖÕÖÒÎØ×ÙËÏÞØÁÕÝÆÉÕßÝ
 ÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÖÕßÒÂÍËÏÓÁÙÇ
ÙÚÕßÝËÖÄÓËÔÕßÝÓÂÔËÝ
ÚÕÓËÚÇÐÆÁÞÕßÔÓËÏÜÛËÃÊØÇÓÇÚÏÑ¦ÚÇÙßÔÇÒÒÇÍÓÇÚÏÑ¦ÊÏÇÛÁÙÏÓ¦ÚÎÝÁÖËÏÚÇÇÖÄÇÒÒËÖ¦ÒÒÎÒËÝ
ÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝÚÎÝÑËÔÚØÏÑÂÝÚØ¦ÖËàÇÝÙÚÎÔÇÍÕØ¦ÙßÔÇÒÒ¦ÍÓÇÚÕÝ
ÖÕßÙÚÄÞËßÇÔÔÇÇÔÇÑÄÉÕßÔÚÎÔ
ÖÚ×ÙÎÚÎÝÚÕßØÑÏÑÂÝÒÃØÇÝÚÙÏ
ÚÇÊÏÇÛÁÙÏÓ¦ÚÎÝÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÕßÚÕßÞØßÙÕÆÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÁÞÕßÔÖËØÏÕØÏÙÛËÃÙËÓÄÒÏÝÊÏÙ
ÊÕÒ¦ØÏÇÆÓÌÜÔÇÓ¦ÒÏÙÚÇÓËÚÏÝ
ËÑÚÏÓÂÙËÏÝÕØÏÙÓÁÔÜÔÇÔÇÒßÚ×ÔÇÔ
ÇÖÄÇßÚ¦ÇÌÇÏØËÛÕÆÔÚÇÊ¦ÔËÏÇÚÎÝ

ÑËÔÚØÏÑÂÝÚØ¦ÖËàÇÝÇÖÄÚÏÝÚÕßØÑÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÚÄÚËÚÇÊÏÇÛÁÙÏÓÇ
ÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÁÞÕßÔËÐÇÔËÓÏÙÛËÃ
ÖÒÂØÜÝÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔ.VSKTHU
:HJOZÎ¬ÕßØÑÃÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÁÔÇ
ÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÏÑÄÑËÔÄÆÉÕßÝÖËØÃÖÕßÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÍÏÇÚÕÚØÁÞÕÔ
ÁÚÕÝÏ»ÇßÚÄÑÇÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎØÔÚÕÍ¦ÔÙÖËÆÊËÏÔÇÑÎØÆÐËÏÒÂÐÇÙÇ
ÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇÑÇÏÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏ
ÙËÓÏÇËÖÇÔËÑÑÃÔÎÙÎàÜÚÏÑ×ÔÚÕÓÁÜÔÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÑÇÏÏÊÏÇÏÚÁØÜÝ
ÄÙÜÔÌÁØÔÕßÔÙÑÒÎØÄÔÄÓÏÙÓÇÙÚÎ
Þ×ØÇÄÖÜÝÕÚÕßØÏÙÓÄÝ
©ÖÜÝÚÕÔÃàËÏÕ ÇÔÚØÃÇÓÙÕßÔÒÕÆÊÏËßÛÆÔÜÔÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÎÝÑÕÏÔÕÖØÇÐÃÇÝÖÕßÊÏÇÞËÏØÃàËÚÇÏÚÕÇËØÕÊØÄÓÏÕÚÎÝ ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎÝ
Î¬ÕßØÑÃÇËÃÔÇÏÇÖÕÌÇÙÏÙÓÁÔÎÔÇ
ÇÔÕÃÐËÏÚÏÝÖÄØÚËÝÚÎÝÞ×ØÇÝÙÚÕÔ
ÚÕßØÏÙÓÄ®©ÃÊÏÕÝÊÎÒ×ÔËÏÇÏÙÏÄÊÕÐÕÝÍÏÇÚÎÔËÏÑÄÔÇÖÕßÛÇÁÞËÏ
ÎÚÕßØÑÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÕÊËÆÚËØÕ
ÂÓÏÙßÚÕßÁÚÕßÝËÔ×ÖØÕÈÒÁÖËÏ
ÇØÍÂÇÒÒ¦ÙÎÓÇÔÚÏÑÂÇÔ¦ÑÇÓÉÎ
ÚÕßÝÚËÒËßÚÇÃÕßÝÚÁÙÙËØÏÝÓÂÔËÝ
ÚÕß

Υφεση έως 12% στην Ευρωζώνη προβλέπει για φέτος η ΕΚΤ
Το χειρότερο ÙËÔ¦ØÏÕÚÕÕÖÕÃÕËÃÞË
ÖØÕÈÒÁÉËÏÎßØÜÖÇáÑÂ ËÔÚØÏÑÂ
¬Ø¦ÖËàÇÍÏÇÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÑÇÏÖØÕÌÇÔ×ÝÊËÔÂÛËÒË
ÔÇËÖÇÒÎÛËßÛËÃÐËÚßÒÃÍËÚÇÏÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÇÓ¦ÚÏÇÚÎÝËÖÃÊÕÙÂÚÎÝ
ËÃÔÇÏÖÕÒÆÖÏÕÑÇÑÂÇÖÄÄÙÕËÃÞËÇØÞÏÑ¦ßÖÕÛÁÙËÏÑÇÏÎÆÌËÙÎ
ÙßÔ¦ÊËÏÓËÚÏÝÖÏÕÇÖÇÏÙÏÄÊÕÐËÝ
ËÑÚÏÓÂÙËÏÝÏÊÏÑÄÚËØÇÙËËÑÊÂÒÜÙÎÖÕßÇÖËßÛßÔÄÚÇÔÙÚÕßÝÔÁÕßÝÚÎÝßØ×ÖÎÝÚÄÙÕÎÖØÄËÊØÕÝ
ÚÎÝ ¬ ØÏÙÚÃÔÇÍÑ¦ØÔÚÄÙÕÑÏ
ÕÇÔÚÏÖØÄËÊØÄÝÚÎÝÕßÃÝÔÚËÑÃÔÚÕÝÖØÕÁÈÒËÉÇÔÄÚÏÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÛÇÖËØÏÕØÏÙÚËÃÇÖÄ
 ÁÜÝÑÇÏ ÚÕÚØÁÞÕÔÁÚÕÝ
ÖØÕÙÛÁÚÕÔÚÇÝÄÚÏÇÖÄÚÇÃÊÏÇÚÇ
ÊËÊÕÓÁÔÇÁÔÇÙËÔ¦ØÏÕÂÖÏÇÝÆÌËÙÎÝÁÞËÏÖÒÁÕÔÐËÖËØÇÙÚËÃ©ÏËÖÏÙÎÓ¦ÔÙËÏÝÚÕßÝÇßÚÁÝÄÖÜÝÇÔÇÌÁØËÏÚÕËÏÊÎÙËÕÍØÇÌÏÑÄÖØÇÑÚÕØËÃÕ
)SVVTILYNÊËÃÞÔÕßÔÑÇÚÇÌÇÔ×Ý
ÚÕÖÄÙÕÊØÏÓËÃËÝËÃÔÇÏÕÏÙßÔÁÖËÏËÝÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÙÚÎÔßØ×ÖÎ
ÇÌÄÚÕßÕÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝßÖÕÞØË×ÛÎÑÇÔÔÇÑÒËÃÙÕßÔÍÏÇÔÇÇÔÇÑÕÖËÃÎËÐ¦ÖÒÜÙÂÚÎÝ¥ÝÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ

Εκτιμά πως από
τα ίδια τα δεδομένα
ένα σενάριο ήπιας
μείωσης του ΑΕΠ
έχει ξεπεραστεί.
ÚÜÔÑÏÔÂÙËÜÔÇßÚ×ÔËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ
ÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝÞ¦ÛÎÑÇÔÙÚÎÎØÇÏ¦ÖËÏØÕ
ßØÜÖÇáÑÂ ËÔÚØÏÑÂ¬Ø¦ÖËàÇÑÇÏÕÏÑßÈËØÔÂÙËÏÝÚÜÔÞÜØ×Ô
ÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÔÜÙÎÝÁÞÕßÔÇßÐÂÙËÏÚÇÓÁÚØÇÙÚÂØÏÐÎÝÓËÇÖÕÊÁÑÚËÝ ÚÏÝ ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ ÑÇÏ ÚÇ
ÔÕÏÑÕÑßØÏ¦©ÏÊËÊÎÒ×ÙËÏÝÚÜÔ
ÇÍÑ¦ØÔÚÑÇÏ§ÚËÑÃÔÚÕÝÁÍÏÔÇÔ
ÓÄÒÏÝÒÃÍÕÖØÏÔÔÇÊÎÓÕÙÏÕÖÕÏÎÛËÃÎÖØÄÚÇÙÎÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝ
ÖÏÚØÕÖÂÝ ÍÏÇ ÁÔÇ ÑÇÏÔÕÆØÍÏÕ
ÖÇÑÁÚÕÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑ×ÔÓÁÚØÜÔ
ÆÉÕßÝÁÜÝÑÇÏÊÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔËßØ×ØÜÚÎÛËÃÙÇÎ ØÏÙÚÃÔ
ÇÍÑ¦ØÔÚÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÏÝÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÚÎÝËßØÜÖÇáÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ

«Τον ΙούνιοÚÑ×ÑÉËÑK¨{~ÌÐÑ³ÉÑÒÐÉÑ³ÉÒ¨{³iØÐÓ³¨{ÑØ
KÜÒKiØ~Ñ{ÉÉ~ÉËÐÉ³{ØKÑ¨{ÓØÑÜÉ{ÉØuVÙÊÜÉi¨Ño~Ò¨³
ÊÂÒÜÙËÄÚÏÓÁÙÇÙÚÏÝËÖÄÓËÔËÝ
ÎÓÁØËÝÛÇÁÞÕßÓËÓÃÇÑÇÒÆÚËØÎ
ÇÃÙÛÎÙÎÚÕßÚÏÙßÓÈÇÃÔËÏÊÏÄÚÏ
ÙÚÏÝÇØÞÁÝÕßÔÃÕßÊÎÓÕÙÏËÆÕßÓË
ÚÏÝÖØÕÈÒÁÉËÏÝÓÇÝÃÔÇÏÖÏÛÇÔÄÔ
ÔÇÌÇÔËÃÖÜÝÈØÏÙÑÄÓÇÙÚËÑ¦ÖÕß
ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕÙËÔ¦ØÏÕÚÎÝÓÁÚØÏÇÝ

ÈÒ¦ÈÎÝÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÑÇÏÙËËÑËÃÔÕÓËÚÏÝÈÇØÏÁÝÇÖ×ÒËÏËÝ®
 ¬ÖØÕ×ÛÎÙËÚÕÔ¡¦ØÚÏÕ
ÁÔÇÚËØ¦ÙÚÏÕÖØÄÍØÇÓÓÇËÖËÃÍÕÔÚÕÝÞÇØÇÑÚÂØÇËÏÊÏÑ¦ÍÏÇÚÎÔ
ÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÜÔËÖÏÖÚ×ÙËÜÔ
ÇÖÄÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇÓËÚÎÔÇÍÕØ¦

ÚÃÚÒÜÔÇÐÃÇÝÁÜÝÑÇÏÊÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔËßØ×ËÔËÃÔÇÏÒÃÍÕÏ
ÕÏÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÏÕÏÕÖÕÃÕÏÖØÕÈÒÁÖÕßÔÄÚÏÙÚÎÙßÔËÊØÃÇÙÂÚÎÝ
ÚÎÔÖØÕÙËÞÂÁÓÖÚÎÕßÔÃÕßÎ
 ¬ÛÇËÔÏÙÞÆÙËÏÁÚÏÖËØÇÏÚÁØÜ
ÚÕÖØÕÇÔÇÌËØÛÁÔÖØÄÍØÇÓÓÇÚÕ
ÕÖÕÃÕÁÞËÏÈÕÎÛÂÙËÏÙÚÕÔÇÚËÛËÃ
ßÖÄÁÒËÍÞÕÚÕÑÄÙÚÕÝÊÇÔËÏÙÓÕÆ
ßÔÚÕÏÝ¦ÒÒÕÏÝÁÞËÏÊ×ÙËÏÚÎ
ÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÙÚÏÝÑßÈËØÔÂÙËÏÝÔÇ
ÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÕÆÔËßÑÕÒÄÚËØÇÚÇÊÏÑ¦
ÚÕßÝÖÇÑÁÚÇÓÁÚØÜÔÍÏÇÚÎÙÚÂØÏÐÎ
ÚÜÔÕÏÑÕÔÕÓÏ×ÔÚÕßÝ©ÏÊËÇÖÕÊÄÙËÏÝÚÜÔÕÓÕÒÄÍÜÔÚÎÝßØÜà×ÔÎÝ
ÙÎÓËÃÜÙÇÔÖËØÇÏÚÁØÜÖÚ×ÙÎÄÚÇÔ
ÎßØÜÖÇáÑÂÖÏÚØÕÖÂÍÔÜÙÚÕÖÕÃÎÙËÚÕÙÞÁÊÏÄÚÎÝÍÏÇÚÎÔÛÁÙÖÏÙÎ¬ÇÓËÃÕßÔ¦ÑÇÓÉÎÝÓËÙÚÄÞÕ
ÚÎÔËÔÃÙÞßÙÎÓËËÖÏÞÕØÎÍÂÙËÏÝÑÇÏ
ÌÛÎÔ¦Ê¦ÔËÏÇÚÜÔÞÜØ×ÔÓËÚÏÝÈÇØÆÚËØËÝÇÖ×ÒËÏËÝÒÄÍÜÖÇÔÊÎÓÃÇÝ
ÄÖÜÝÎÚÇÒÃÇÑÇÏÎÙÖÇÔÃÇÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÂÚÕßÛÇÖØÕÁÒÛËÏÇÖÄ
ÚÎÔÁÑÊÕÙÎËßØÜÕÓÕÒÄÍÜÔÑ¦ÚÏ
ÖÕßÙßÔÏÙÚ¦ÇÑÄÓÇÁÔÇÈÂÓÇÖÇØÇÖ¦ÔÜÖØÕÝÚÎÙÚËÔÄÚËØÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂËÔÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝ

 ÇÚ¦ÚÎÔÑØÃÙÎÚÜÔÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÜÔÚÕß)SVVTILYNÇÖÕÓÁÔËÏ
ÔÇÇÖÕÊËÏÞÛËÃË¦ÔÎÖØÄÚÇÙÎÚÎÝ
ÕÓÏÙÏÄÔÛÇÇÔÚÁÐËÏÚÎÔËÔÊËÒËÞÂ
ÑØÏÚÏÑÂÚÜÔÑØÇÚ×ÔÖÕßÊËÃÞÔÕßÔ
ËÍÑØ¦ÚËÏÇÙÚÏÝÊÇÖ¦ÔËÝÚÕßÝ¦Ô
Ö¦ÔÚÜÝËÍÑØÏÛËÃÚÄÚËÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÈÕÂÛËÏÇÛÇËÃÔÇÏÖÕÒÆÕßÙÏÇÙÚÏÑÂÑÇÏÇÑÄÓÇÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÕ
ÛÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÁÔÇÊËÊÏÑÇÙÓÁÔÕÍÏÇÚÕÖ×ÝËÖÏÓËØÃàËÚÇÏÙËÄÒÇ
ÚÇÑØ¦ÚÎÓÁÒÎÚÕÑÄÙÚÕÝÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝ® ØÏÙÚÃÔÇÍÑ¦ØÔÚËÐÁÌØÇÙËÚÎÔÖËÖÕÃÛÎÙÎÄÚÏÕÏÓËÍÇÒÆÚËØËÝÊÎÓÄÙÏËÝÊÇÖ¦ÔËÝÊËÔÛÇ
ÕÊÎÍÂÙÕßÔÙËÔÁÇÑØÃÙÎÞØÁÕßÝ
ÙÚÎÔßØÜà×ÔÎÓÏÇÝÑÇÏÚÕÔÇ
ÞØËÜÛÕÆÔÚ×ØÇÕÏÑßÈËØÔÂÙËÏÝ
ÊËÔËÃÔÇÏÇÖÒ×ÝÓÃÇÙÆÙÚÇÙÎÖØÕÝ
ÇßÚÁÝÇÒÒ¦ÑÇÏÓÏÇÇÔÇÍÑÇÏÄÚÎÚÇ
ÙÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇ®
¬ÁÒÕÝÇÖËßÛßÔÄÓËÔÎÙÚÕßÝÔÁÕßÝÚÎÝßØ×ÖÎÝÚÕßÝÙßÔÁÙÚÎÙË
ÔÇÑØÇÚÂÙÕßÔÚÇÛËÚÏÑ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇ
ÇßÚÂÝÚÎÝÓËÍ¦ÒÎÝÇÒÒÇÍÂÝÖÕß
àÕÆÓËÇÖÕÑÚ×ÔÚÇÝÔÁËÝÊËÐÏÄÚÎÚËÝ
ÑÇÏÖØÕËÚÕÏÓÇàÄÓËÔÕÏÔÇÓÎÔÇÖÕÑÒËÃÙÕßÔÑÇÔËÔÄÝËÃÊÕßÝËØÍÇÙÃÇ

Νέο πακέτο στήριξης 1 τρισ. δολ. στην Ιαπωνία
Νέο, γενναίο ÖØÄÍØÇÓÓÇÓÁÚØÜÔ
ÍÏÇÚÎÙÚÂØÏÐÎÚÎÝÏÇÖÜÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝËÔÁÑØÏÔËÎÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÃÔàÕÓÖË
ÚÕÕÖÕÃÕÇÔÁØÞËÚÇÏÙËÚØÏÙ
ÊÕÒ¦ØÏÇÊÎÒÇÊÂÚØÏÙÍÏËÔ
ÚÕÖÒÇÃÙÏÕÇßÚÄÖØÕÈÒÁÖÕÔÚÇÏ
ÇÖËßÛËÃÇÝÊÇÖ¦ÔËÝÚØÏÙÍÏËÔ
ÇÖÕÙÑÕÖ×ÔÚÇÝÔÇÇÖÕÚØÁÉÕßÔ
ÓÃÇÈÇÛÆÚËØÎÆÌËÙÎËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝ
ËÐ¦ÖÒÜÙÎÝÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝ
ÖÃÙÎÝÛÇÊÕÛÕÆÔËÔÏÙÞÆÙËÏÝ
ÙËËÚÇÏØËÃËÝÕÏÕÖÕÃËÝÁÞÕßÔÖÒÎÍËÃÇÖÄÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇËÖÏÊÕÚÂÙËÏÝ
ÍÏÇÚÎÔÑ¦ÒßÉÎÚÜÔËÔÕÏÑÃÜÔÚÕßÝ
ÇØÑËÚ¦ÚØÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÍÏËÔÙÚÕ
ÙÆÙÚÎÓÇßÍËÃÇÝÑÇÏÙÚÏÝÚÕÖÏÑÁÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÃËÝßÔÕÒÏÑ¦ÍÏÇÚÎÙÚÂØÏÐÎÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÚÇÑÕÔÊÆÒÏÇÙÞËÊÄÔÚØÏÖÒÇÙÏ¦àÕÔÚÇÏÇÖÄ
ÚØÏÙÍÏËÔÚÕßÖØ×ÚÕßÖÇÑÁÚÕßÚÕß
ÖØÏÒÃÕßÙËÚØÏÙÍÏËÔÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÝÚÇÊ¦ÔËÏÇÓÎÊËÔÏÑÕÆËÖÏÚÕÑÃÕßÑÇÏÚÎÞÕØÂÍÎÙÎÑËÌÇÒÇÃÕß

Συνολικά για τη
στήριξη της οικονομίας
η κυβέρνηση έχει
εγκρίνει μέτρα
ύψους 2,18 τρισ. δολ.
ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÕÊËÆÚËØÕÖØÄÍØÇÓÓÇÓÁÚØÜÔÙÚÂØÏÐÎÝÆÉÕßÝ
ÚØÏÙÍÏËÔÖÕßÇÖÕÌÇÙÃàËÏÔÇ
ËÌÇØÓÄÙËÏÕÃÔàÕÓÖËÓËÚ¦ÚÕ
ÖØ×ÚÕÃÙÎÝÇÐÃÇÝÚÕßÖØÏÒÃÕß
ÖÕßÞØÎÓÇÚÕÊÕÚËÃÕÖØ×ÚÕÝÙßÓÖÒÎØÜÓÇÚÏÑÄÝÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÝ
ÔÓÁØËÏÚÕÞÛËÙÏÔÄÖØÄÍØÇÓÓÇÛÇ
ÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÎÛËÃÇÖÄÁÔÇÔÊËÆÚËØÕ
ÙßÓÖÒÎØÜÓÇÚÏÑÄÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄ
ÌÁØÔÕÔÚÇÝÚÕÙÆÔÕÒÕÚÜÔÑØÇÚÏÑ×ÔËÔÏÙÞÆÙËÜÔÙÚÇÚØÏÙÍÏËÔ
ÚØÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÂÙÚÕÙÞËÊÄÔ
 ÚÕßÇÑÇÛ¦ØÏÙÚÕßËÍÞ×ØÏÕß

ÖØÕáÄÔÚÕÝÚÎÝÇÖÜÔÃÇÝ¦ÔÛÇ
ÖØÁÖËÏÔÇÙßÍÑØÏÛËÃÓËÑ¦ÖÕÏÕ¦ÒÒÕÇßÚÄÛÇËÃÔÇÏÚÜÔÔÜÓÁÔÜÔ
ÕÒÏÚËÏ×ÔÚÕÕÖÕÃÕÇÔÁØÞËÚÇÏÙË
ÚØÏÙÊÕÒ¦ØÏÇ
ÖËßÛßÔÄÓËÔÕÝ ÙÚÕßÝ ÈÕßÒËßÚÁÝÚÕßÑÄÓÓÇÚÄÝÚÕßÕÃÔàÕ
ÓÖËÊÏËßÑØÃÔÏÙËÄÚÏËÃÔÇÏÑÇÛÂÑÕÔÓÇÝÔÇÖØÕÙÚÇÚËÆÙÕßÓËÓË
Ñ¦ÛËÓÁÙÕÔÖÕßÊÏÇÛÁÚÕßÓËÚÏÝ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÑÇÏÚÎÔÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎËÔ×ÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÕÌËÃÒÕßÓËÔÇ
ËÃÓÇÙÚËÖØÕËÚÕÏÓÇÙÓÁÔÕÏÍÏÇÔÁÕ
ÑÆÓÇÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝ®ÇÖÜÔÃÇ
ÛÇËÑÊ×ÙËÏËÖÏÖÒÁÕÔÑØÇÚÏÑ¦ÕÓÄÒÕÍÇÚÎÝÚ¦ÐËÜÝÚÜÔÙÞËÊÄÔ
ÚØÏÙÍÏËÔÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÕßÊËÆÚËØÕßÙßÓÖÒÎØÜÓÇÚÏÑÕÆÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÚÕßÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÁÚÕßÝ
ÓËÒÂÐÎÙÚÏÝ¡ÇØÚÃÕß
ÁÑÊÕÙÎÔÁÜÔÑØÇÚÏÑ×ÔÕÓÕÒÄÍÜÔ
ÛÇÌÛ¦ÙËÏÌÁÚÕÝÙÚÇËÖÃÖËÊÇØËÑÄØÚÜÔ ÚØÏÙÍÏËÔ
©ÖÜÝÇÔÇÌÁØËÏÚÕ9L\[LYZÎ

¬Ø¦ÖËàÇÚÎÝÇÖÜÔÃÇÝÖÏÛÇÔ×ÝÛÇ
ËÖÏÊÏ×ÐËÏÔÇÊÏÇÚÎØÂÙËÏÞÇÓÎÒÄ
ÚÕÑÄÙÚÕÝÊÇÔËÏÙÓÕÆÑ¦ÔÕÔÚÇÝÎ
ÃÊÏÇËÖÏÛËÚÏÑÁÝÇÍÕØÁÝÕÓÕÒÄÍÜÔ
ÇØ¦ÚÇÆÚÇÎÇÖØÕÙÊÄÑÎÚÎÇÆÐÎÙÎÙÚÎÔÁÑÊÕÙÎÕÓÕÒÄÍÜÔÖÕÒÆ
ÓÇÑØ¦ÝÊÏÇØÑËÃÇÝÃÙÜÝÔÇËÖÏÌÁØËÏ
Ñ¦ÖÕÏÇÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÙÚÏÝÇÍÕØÁÝ
ÄÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔÇÔÇÒßÚÁÝ¦ÔÚÜÝÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÙË
ÓÃÇÙÖ¦ÔÏÇÑÕÏÔÂÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÏÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÑÇÏÚÎÝ
¬Ø¦ÖËàÇÝÚÎÝÇÖÜÔÃÇÝÊËÙÓËÆÛÎÑÇÔÔÇÙßÔËØÍÇÙÚÕÆÔÙÚËÔ¦×ÙÚË
ÔÇÊÕÛÕÆÔÖÄØÕÏÙÚÏÝÞËÏÓÇàÄÓËÔËÝ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÑÇÏÔÇÛÜØÇÑÏÙÚËÃÎ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÇÖÄÚÏÝÙßÔÁÖËÏËÝÚÕß
ÑÕØÜÔÕáÕÆ¬ÁÒÕÝÚÕ¬ÄÑÏÕÁÞËÏÛÁÙËÏÑÇÚ¦ÓÁØÕÝÙËÇÖÕÛËÓÇÚÏÑ¦ÑËÌ¦ÒÇÏÇÖËØÃÚÇÚØÏÙÍÏËÔ×ÙÚË
ÔÇÓÖÕØÁÙËÏÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÓÃÇ
ËÖËÃÍÕßÙÇÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÓËÁÔÇÖÏÛÇÔÄÔÁÕÑÆÓÇÚÎÝÇÙÛÁÔËÏÇÝ
REUTERS, BLOOMBERG

Ο πρωθυπουργός.ËÇåÐÉÈo¨ÒÐÐ{ÉØtÉËÑ{~ÑÚÊ~ÐÑØÑ
¨³Ñ³ÉÖÈÐÉÐÉ~ÒÚÉÐÓ³{ØÉ{TÉ{¨ÊÉ{Ø~Ñ{³iÑÑTÌÜiiu
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Το επιτυχημένο
σχέδιο της Δανίας
στην αντιμετώπιση
της πανδημίας
Αδιαμφισβήτητα ËÖÏÚßÞÂÝ ÂÚÇÔÎÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÚÎÝÇÔÃÇÝÙÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÑÇÏÚÕßÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÚÎÝÇÔÚÏÑÚÆÖÕß©ÖÜÝÄÒÇ
ÊËÃÞÔÕßÔÓÁÞØÏÙÚÏÍÓÂÝÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÚÎÝÛÇÙßØØÏÑÔÜÛËÃÇÔÇÖÄÌËßÑÚÇ
ÄÖÜÝÑÇÏÄÒÜÔÚÜÔÞÜØ×ÔÑÇÛ×Ý
ÛÇÖÒÎØ×ÙËÏÚÕÚÃÓÎÓÇÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÙÞËÙÎÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝ
ÙßØØÃÑÔÜÙÂÚÎÝÛÇËÃÔÇÏ
ÄÓÜÝÙÇÌ×ÝÓÏÑØÄÚËØÎÇÖÄËÑËÃÔÎÖÕßÛÇÍÔÜØÃÙËÏÚÕÚÎÝ
ÍËÏÚÕÔÏÑÂÝÕßÎÊÃÇÝÓÕÒÕÔÄÚÏÎ
ÙÕßÎÊÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎËÖÁÒËÐËÚÎÔ
ÇÓÌÏÒËÍÄÓËÔÎÑÇÏÄÖÜÝÇÖËÊËÃÞÛÎ
¦ÙÑÕÖÇËÖÏÈÒÇÈÂÚÇÑÚÏÑÂÔÇÊ×ÙËÏÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÛÁÚÕÔÚÇÝÙËÑÃÔÊßÔÕÚÎÔßÍËÃÇÑÇÏ
ÚÎÔàÜÂÚÜÔÕßÎÊ×Ô ÇÏËÖÏÖÒÁÕÔÎÙßØØÃÑÔÜÙÎÚÎÝÊÇÔÏÑÂÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÛÇËÃÔÇÏÖÕÒÆÓÏÑØÄÚËØÎÇÖÄËÑËÃÔÎÚÜÔßÖÕÒÕÃÖÜÔ
ÞÜØ×ÔÚÎÝ
ÆÓÌÜÔÇÓËÁÍÍØÇÌÕÖÕßÊÏÁØØËßÙËÙÚÕ)SVVTILYNÖØÕÚÕÆ
ÇÑÄÓÎÊÕÛËÃÙÚÎÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇÇÖÄ
ÚÕßÖÕßØÍËÃÕ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÙÚÎÔ
ÕÖËÍÞ¦ÍÎÚÕÚÎÝÇÔÃÇÝÛÇ
ÓËÏÜÛËÃÑÇÚ¦ ÌÁÚÕÝÇÔÃÇ
ÁÙÖËßÙËÔÇÇÔÇÙÚËÃÒËÏÑ¦ÛËÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÔÜØÃÚËØÇ
ÇÖÄÚÏÝßÖÄÒÕÏÖËÝËßØÜÖÇáÑÁÝÞ×ØËÝÖÁÙÖËßÙËËÐÃÙÕßÄÓÜÝÑÇÏ
ÚÎÔÇÔÚÃÙÚØÕÌÎÖÕØËÃÇÑÇÛ×ÝÁÞËÏ
ÇØÞÃÙËÏÔÇÇÔÇÑÇÒËÃÚÇÓÁÚØÇÑÕÏ-

ÔÜÔÏÑÂÝÇÖÕÓÄÔÜÙÎÝÇÖÄÚÕÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÓÂÔÇÑÇÏÇÖÄÚÎÙÚÏÍÓÂ
ÖÕßÊÏÇÖÃÙÚÜÙËÄÚÏËÖÏÈØÇÊßÔÄÚÇÔ
ÕØßÛÓÄÝÓËÚ¦ÊÕÙÎÝÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆ¡ÁÞØÏÚÎËßÚÁØÇÎÇÔÃÇÁÞËÏ
ÑÇÚÇÍØ¦ÉËÏÛÇÔ¦ÚÕßÝÇÖÄÑÕØÜÔÕáÄÖÕßÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÎÛÔÎÙÏÓÄÚÎÚÇÇÔ¦ÑÇÚÕÃÑÕßÝËÃÔÇÏÖËØÃÖÕßÚÕ ÚÎÝÍËÏÚÕÔÏÑÂÝ
ÚÎÝÕßÎÊÃÇÝ
ÔÇÓËÔÄÓËÔÕÈÁÈÇÏÇÑÇÛ×ÝËÃÔÇÏÖÒÁÕÔËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÇÓÌÏÙÈÎÚÕÆÓËÔÎÎËÖÏÒÕÍÂÚÎÝÕßÎÊÃÇÝÔÇ
ÓÎÔËÖÏÈ¦ÒËÏÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ßÖÕÞØËÜÚÏÑÂÑÕÏÔÜÔÏÑÂÇÖÕÓÄÔÜÙÎÑÇÏ
ÔÇÇÌÂÙËÏÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÓÁØÕÝ
ÚÎÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝÑÇÏÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
ÙËÖÒÂØÎÒËÏÚÕßØÍÃÇØÕÌÇÔÂÝ
ËÐÂÍÎÙÎÇßÚÂÝÚÎÝËÖÏÒÕÍÂÝËÃÔÇÏ
ÖÜÝÎÕßÎÊÃÇËÖÁÒËÐËÔÇÊ×ÙËÏ
ÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÎÝ
ËßËÒÖÏÙÚ×ÔÚÇÝÔÇÇÖÕÌÆÍËÏÚÇÊËÏÔ¦ÖÕßÖËØÃÓËÔÇÔÚÏÝÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÕÏÑÕÔÕÓÃËÝÓËÚÃÓÎÓÇÈÁÈÇÏÇ
ÁÔÇÔÙÎÓÇÔÚÏÑÄÇØÏÛÓÄÛÇÔ¦ÚÜÔ
ÏËÔ×ÇÔÇÓËÔÄÚÇÔÔÇÁÞËÏÖØ¦ÍÓÇÚÏÓÏÑØÄÚËØËÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÄÙËÝÞ×ØËÝÇÔÁÙÚËÏÒÇÔÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂ
ÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝ
ÙÕßÎÊÏÑÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÊÏÇÉËÆÊÕßÔÚÎÔÖØÕÙÊÕÑÃÇ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÕßÎÊÂßÖÕßØÍÄ ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô ¡ÇÍÑÔÚÇÒÁÔÇ
ÔÚËØÙÕÔÎÙÕßÎÊÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇ

REUTERS

Ελαβε εγκαίρως τα περιοριστικά μέτρα
ελαττώνοντας τις συνέπειες στην οικονομία

Η Δανία ÑÓ³É{ÜÉ~ÒÚÉ{~Ð{~ÊÙ¨Ñ³i¨{Ì³i³Ñ¨Ë³É¨ÑÑÌ³{ØÈÌÜ{ÉØÉÈ¨ÑÍ~ÓØT¨ÉØ ÓÉÈÉVÌÐØV~Ñ{³iÑ³Ë³¨×i¨ÉËÑV~ÑÚØÒ¨T{ÉÑ
ÑÑ~ÑÜÉË³ÑÐÓ³¨Ñ~{{~ÊØÑÐÌiØÑÌ³¨ioÖÐÉÐÊÑ~Ñ{ÑÌ³i³{oÐÊÈÙ{ÑË³ÉÌ³{É{K¨ÑÙÈÌ³Ñ¨ÈÚÐÌØÐÉ³ÒÙiØ³È~¨ÍÖ

Η Κοπεγχάγη εκτιμά
ότι η μείωση του ΑΕΠ
φέτος θα διαμορφωθεί
στο 5,3%, ποσοστό
αρκετά χαμηλότερο
από τα υπόλοιπα
μέλη της Ε.Ε.
ÛÇÙßØØÏÑÔÜÛËÃÌÁÚÕÝÑÇÚ¦ 
ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÆÌËÙÎÖÕÒÆÈÇÛÆÚËØÎÇÖÄÚÎÔÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎÚÎÝ
ÇÔÃÇÝ ÕÖËÍÞ¦ÍÎËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÜÙÚÄÙÕÔÇÇÔÎÙßÞËÃÑÇÏÔÇ
ËÑÌØ¦àËÏÚÕÔÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÄÚÎÝ
ÊÏ¦ÙÚÄÓÇÚÕÝÚÕßßÖÕßØÍÕÆ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô§ÏÑÕÒ¦Ï¦ÓËÔ©ÑÄÙÓÕÝ
ÁÞËÏÇÒÒ¦ÐËÏÊØÇÓÇÚÏÑ¦ÚÕßÝÚËÒËßÚÇÃÕßÝÁÐÏÓÂÔËÝ®ÙÞÕÒÏ¦àËÏÙÚÕ
ÙÞËÚÏÑÄÁÍÍØÇÌÕÕÇÔÄÝßÖÕßØÍÄÝ
©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô§ÏÑÕÒ¦Ï¦ÓËÔËÔ×

ÚÕÔÃàËÏÖÜÝÎÖÇÔÊÎÓÃÇÇÔÁÚØËÉË
ÚÇÖ¦ÔÚÇÙÚÎàÜÂÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔ
ËÔ×ÇÔÁÙÚËÏÒËÖÒÂØÜÝÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÕÏÑÕÔÕÓÃÇ®ÔÇÌËØÄÓËÔÕÝ
ÙÚÎÔËÖÏÒÕÍÂÚÎÝ ÕÖËÍÞ¦ÍÎÝÔÇ
ËÖÏÙÖËÆÙËÏÚÎÔËÖÏÙÚØÕÌÂÙÚÎÔ
ÑÇÔÕÔÏÑÄÚÎÚÇÕÑ¦ÓËÔÚÕÔÃàËÏ
Ö¦ÔÚÜÝÄÚÏÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÖÇØÇÓÁÔËÏÙÕÈÇØÂ®ØÕËÐÕÌÒËÃÓ¦ÒÏÙÚÇÖÜÝÎÖÇÔÊÎÓÃÇÑÇÚ¦Ö¦ÙÇ
ÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇÛÇÖÒÂÚÚËÏÚÎÊÇÔÏÑÂ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÍÏÇÖÕÒÒ¦ÞØÄÔÏÇ®ÑÌØ¦àÕÔÚÇÝÖ¦ÔÚÜÝÚÎÔËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÚÕßÙÚÎÔÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÚÎÝ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÝÚÕÔÃàËÏÖÜÝÁÞÕßÓË
ÛÁÙËÏÚÇÛËÓÁÒÏÇÍÏÇÁÐÕÊÕÇÖÄÚÎÔ
ÑØÃÙÎÑÇÏÁÞÕßÓËÖØÕÞÜØÂÙËÏÙÚÇ
ÖØ×ÚÇÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÈÂÓÇÚÇ®

Αύξηση δανεισμού
ÃÔÇÏÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÖØÕÑËÏÓÁÔÕß
ÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÚÕÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄ
ÇÔÚÃÑÚßÖÕÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÎÇÔÃÇ
ÛÇÞØËÏÇÙÚËÃÔÇÇÔÚÒÂÙËÏßÖËØÚØÏÖÒ¦ÙÏÇÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÙËÙÆÍÑØÏ-

ÙÎÓËÚÇÖØÕÑÕØÜÔÕáÕÆËÖÃÖËÊÇ
ÆÓÌÜÔÇÓËÙÞËÚÏÑÂÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎ
ÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÕÏÇÔ¦ÍÑËÝÚÎÝ
ÍÏÇÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÚÕßÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÚÎÝÛÇËÑÚÏÔÇÞÛÕÆÔÌÁÚÕÝÙÚÇ ÊÏÙÊÇÔÏÑÁÝÑÕØ×ÔËÝ
ÖÕÙÄÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÚÜÔÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÄÚÇÔÓÄÒÏÝÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕ
ËÑÁÓÈØÏÕÖØÕÚÕÆÖÒÎÍËÃÎÞ×ØÇ
ÇÖÄÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇÊËÔßÖËØÁÈÇÏÔÇÔÚÇÊÏÙÊÇÔÏÑÁÝÑÕØ×ÔËÝ
ÖÕÙÄÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÚÜÔÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔ©ÖÜÝÚÕÔÃàËÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎÛÇÞØËÏÇÙÚËÃÔÇÇÔÚÒÂÙËÏÑËÌ¦ÒÇÏÇÇÖÄÚÏÝÇÍÕØÁÝÕÓÕÒÄÍÜÔ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÇÖÄÚÕÔÒÕÍÇØÏÇÙÓÄÚÎÝ
ÙÚÇÚÇÓËÃÇÚÎÝÑËÔÚØÏÑÂÝÚØ¦ÖËàÇÝ¡ÏÒ×ÔÚÇÝÙÚÕ)SVVTILYNÕ
ÏÇÔÚÄØÕßÖ§ÃÒÙËÔÇÔÇÒßÚÂÝÙÚÎ
5VYKLH4HYRL[ZÙÚÎÔ ÕÖËÍÞ¦ÍÎ
ÙÎÓËÃÜÙËÖÜÝÇßÚÂÎÇÆÐÎÙÎÚÜÔ
ÇÔÇÍÑ×ÔÍÏÇÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÚÎÝ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÝÖØÕÊÃÊËÏÖÄÙÕÓËÍ¦ÒÕ
ËÃÔÇÏÚÕÑÄÙÚÕÝÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÑÇÛ×ÝÊËÔÁÞÕßÓËÐÇÔÇÊËÃÖÕÚÁÚÄÙÕ

ÚËØ¦ÙÚÏÇÇÔÇÛË×ØÎÙÎÖØÕÝÚÇÖ¦ÔÜ®ÚÕÖÇØËÒÛÄÔÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÝ
ÖÕÔÕÑÁÌÇÒÕÝÍÏÇÚÏÝÑßÈËØÔÂÙËÏÝ
ÚÎÝÇÔÃÇÝÂÚÇÔÖÕÏÇÊÏÑÇÏÕÒÕÍÃÇ
ÔÇÈØÕßÔÍÏÇÔÇËÑÊ×ÙÕßÔÕÓÄÒÕÍÇÚÕßÊÎÓÕÙÃÕß®ÒÁËÏÕÑ§ÃÒÙËÔ
ÑÇÏÊÏËßÑØÏÔÃàËÏÖÜÝÙÂÓËØÇÎÞ×ØÇÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÓÏÇÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÖÕß
ÚÎÔÇÔÇÍÑ¦àËÏÔÇËÑÊ×ÙËÏÞØÁÕÝÍÏÇ
ÔÇÇÔÚÒÂÙËÏÖ¦ÔÜÇÖÄÚÕ ÚÕß
ÚÎÝÇÖÄÑËÌ¦ÒÇÏÇÚÜÔÞØÎÓÇÚÇÍÕØ×Ô®
ËÊÕÓÁÔÕßÈÁÈÇÏÇÄÚÏËÃÔÇÏÇÖÄ
ÚÏÝÒÃÍËÝËßØÜÖÇáÑÁÝÞ×ØËÝÖÕßÊÏÇÚÎØÕÆÔÚÎÔßÉÎÒÄÚËØÎÈÇÛÓÕÒÕÍÃÇÖÏÙÚÕÒÎÖÚÏÑÂÝÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÝÑÇÏ
ÁÞÕßÔÄÖÜÝÎËØÓÇÔÃÇÎÇÔÃÇËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇÇÔÚÒËÃÑËÌ¦ÒÇÏÇ
ÇÖÄÚÏÝÇÍÕØÁÝÓËÏÙÚÕØÏÑ¦ÞÇÓÎÒÁÝ
ÇÖÕÊÄÙËÏÝÇÖÄÊÕÙÎÚÕßÊËÑÇËÚÕÆÝÕÓÕÒÄÍÕßÚÎÝÈØÃÙÑËÚÇÏÙË
ÇØÔÎÚÏÑÄÁÊÇÌÕÝÄÖÜÝËÖÃÙÎÝÑÇÏ
ÕÏÇÖÕÊÄÙËÏÝÄÒÕßÚÕßÌ¦ÙÓÇÚÕÝ
ÚÜÔÕÓÕÒÄÍÜÔÚÎÝÓÁÞØÏÑÇÏÚÜÔ
ËÏÑÕÙÇËÚ×Ô

Αποφασισμένη να συνεχίσει το QE ακόμη και χωρίς την Bundesbank είναι η ΕΚΤ
Στην περίπτωση
που το Συνταγματικό
Δικαστήριο απαγορεύσει στη γερμανική
κεντρική τράπεζα
να συμμετάσχει
στο πρόγραμμα.
ØÏàÜÓÁÔËÝËÖÏÌßÒ¦ÐËÏÝÚÎÝÍËØÓÇÔÏÑÂÝÑÕÏÔÂÝÍÔ×ÓÎÝÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÏÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÁÝÖÕßÇÙÑËÃÎ ¬
ÞËÏ ÖØÕÎÍÎÛËÃ ÖØÕ ÕÒÃÍÜÔ
ËÈÊÕÓ¦ÊÜÔÇÖÄÌÇÙÎÚÕßßÔÚÇÍÓÇÚÏÑÕÆÏÑÇÙÚÎØÃÕßÚÎÝ ÇØÒÙØÕÆÎÝÓËÚÎÔÕÖÕÃÇÑÇÒËÃÚÎÔ
 ¬ÔÇÊ×ÙËÏÓÁÞØÏÚÕÔÆÍÕßÙÚÕ
ËÐÎÍÂÙËÏÝÍÏÇÚÏÝÓÇàÏÑÁÝÇÍÕØÁÝ
ÑØÇÚÏÑ×ÔÕÓÕÒÄÍÜÔÂÔÇÙßÔËÞÃÙËÏÚÕÖØÄÍØÇÓÓ¦ÚÎÝÞÜØÃÝÚÎÔ
)\UKLZIHURÎÓËÏÜÚÁÕÔÄÓÜÝ
ÄÚÏÎÑËÔÚØÏÑÂÚØ¦ÖËàÇÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÆËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÚÕ ÇßÚ×ÔÚÜÔÇÍÕØ×ÔÕÓÕÒÄÍÜÔ©ÏÖËØÏÙÙÄÚËØËÝ
ÖÎÍÁÝÖÕßÖØÄÙÑËÏÔÚÇÏÙÚÎÔßÖÄÛËÙÎÖØÕËÐÕÌÒÕÆÔÖÜÝÚÕÔÕÓÏÑÄ
ÛÁÓÇÖÕßÛÁÚËÏÚÕÊÏÑÇÙÚÂØÏÕÚÎÝ
ÇØÒÙØÕÆÎÝÛÇÊÏËßÛËÚÎÛËÃÇÖÄ
ÚÎÔÃÊÏÇÚÎÔ)\UKLZIHURÖÕßÛÇ
ÇÖÕÌÇÔÛËÃßÖÁØÚÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝ

REUTERS

Το άνευ ÖØÕÎÍÕßÓÁÔÕßËÔÊËÞÄÓËÔÕ
ÔÇÖØÕÜÛÂÙËÏÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÇÍÕØ¦ÝÕÓÕÒÄÍÜÔÞÜØÃÝÚÎÙßÔËÏÙÌÕØ¦
ÚÎÝÍËØÓÇÔÏÑÂÝÑËÔÚØÏÑÂÝÚØ¦ÖËàÇÝ
ËÐËÚ¦àËÏÚ×ØÇÎ ¬ÆÓÌÜÔÇÓË
ÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑÄØËÖÕØÚ¦àÚÕß9L\[LYZ
ÎÚØ¦ÖËàÇËÑÖÕÔËÃÙÞÁÊÏÇÍÏÇÚÕÖ×Ý
ÛÇÖØÕÜÛÂÙËÏÚÕËÖÃÓÇÞÕÖØÄÍØÇÓÓÇÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕßÚÕßÔÚÇÍÓÇÚÏÑÄÏÑÇÙÚÂØÏÕÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝ
ÇÔÇÍÑ¦ÙËÏÚÕËØÕÒÃÔÕÔÇÇÖÄÙÞËÏ
ÚÕÇÑØÇÃÕÇßÚÄÙËÔ¦ØÏÕÎ ¬ÛÇ
ÑÏÔÂÙËÏÓÏÇÔËÖÃÙÎÝ¦ÔËßÖØÕÎÍÕßÓÁÔÕßÔÕÓÏÑÂÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÑÇÚ¦ÚÎÝ
)\UKLZIHURÖÕßËÃÔÇÏÑÇÏÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÝÓÁÚÕÞÄÝÚÎÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕß
ÔÇÚÎÔËÖÇÔÇÌÁØËÏÙÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇ
¬ÎÔÖÒÎØÕÌÕØÃÇÇßÚÂÁÊÜÙÇÔÙÚÕ
9L\[LYZÖÎÍÁÝÖØÕÙÑËÃÓËÔËÝÙÚÎÔ
ÚØ¦ÖËàÇÖÕßÄÓÜÝÓÃÒÎÙÇÔÙËÑÇÛËÙÚ×ÝÇÔÜÔßÓÃÇÝ
©ÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÚÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄËÏÊÎÙËÕÍØÇÌÏÑÄÖØÇÑÚÕØËÃÕ
ÇÔßÒÕÖÕÏÎÛËÃÚÕÇÑØÇÃÕÇßÚÄÙËÔ¦ØÏÕÛÇÖØÄÑËÏÚÇÏÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦
ÍÏÇÚÎÙÚÏÍÓÂÚÎÝÇÒÂÛËÏÇÝÍÏÇÚÕ
ËßØ× ÇÏÇßÚÄÍÏÇÚÃÙËÖËØÃÖÚÜÙÎÚÁÚÕÏÇÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÝÛÇÊÕÑÏÓÇÙÚËÃÎÊÁÙÓËßÙÎÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝÙÚÕËßØ×ÎÊÁÙÓËßÙÎÊÎÒÇÊÂ
ÚÎÝÞ×ØÇÝÖÕßÊÏÇÊØÇÓ¦ÚÏÙËÚÕÔ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÕØÄÒÕÙÚÎÛÁÙÖÏÙÎ
ÚÕßËÔÏÇÃÕßÔÕÓÃÙÓÇÚÕÝÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÚÎÝÞ×ØÇÝÖÕßÚÕÞØÎÙÏÓÕÖÕÃÎÙË
ÍÏÇÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÑ¦ÖÕÏËÝÈÇÛÏ¦

Η Bundesbank ÉËÑ{ÐÉoÑÜÖ³É¨ØÐÓ³TØ³iØ 0
ÚÎÝ ¬ÑÇÏÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÛÇÇÖÇÔÚÂÙËÏÙÚÕßÝÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÕÆÝÍÏÇÚÏÝ
ÖÇØËÔÁØÍËÏÁÝÚÕß
¬ÇÙÚËÒÁÞÎÚÎÝ ¬ÄÓÜÝÑÇÏ
ÕÏÑËÔÚØÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÚÜÔÞÜØ×Ô
ÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÖØÕËÚÕÏÓ¦àÕÔÚÇÏ
ÍÏÇÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÚÕßÇÖÃÙÚËßÚÕß®ÙËÔÇØÃÕßÔÇÇÖÇÍÕØËÆÙËÏ
ÚÕÊÏÑÇÙÚÂØÏÕÚÎÙßÓÓËÚÕÞÂÚÎÝ
)\UKLZIHURÙÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÚÎÔ
ÖËØÃÖÚÜÙÎÇßÚÂÎ ¬ÂËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÇÑÄÓÎÑÇÏÕÏ¦ÒÒËÝÑËÔÚØÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÛÇ

ÇÔÇÒ¦ÈÕßÔÚÎÔÖÕÙÄÙÚÜÙÎÖÕß
ÇÔÇÒÕÍËÃÙÚÎÔ)\UKLZIHURÑÇÏÛÇ
ÇÍÕØ¦ÙÕßÔÍËØÓÇÔÏÑ¦ÕÓÄÒÕÍÇÚÇ
ÒËÍÄÓËÔÇI\UKZÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÇßÚÂÛÇÖÇØÇÈÏ¦àËÚÇÏÎÇØÞÂÖÕß
ÇÖÇÍÕØËÆËÏÚÎÔÇÖÄÑÕÏÔÕÆÇÔ¦ÒÎÉÎÑÏÔÊÆÔÕß®ÙÚÎÊÏÇÙÌ¦ÒÏÙÎ
ÚÎÝÕÖÕÃÇÝËÖÁÓËÏÔËÎ)\UKLZIHUR
ÄÚÇÔËÍÑÇÏÔÏ¦ÙÚÎÑËÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇ
ÚÕÑÇÏÇÌÕØ¦ÚÕÔÖËØÏÕØÏÙÓÄ
ÖÕßËÖÏÈ¦ÒÒËÚÇÏÙËÑ¦ÛËÑËÔÚØÏÑÂ
ÚØ¦ÖËàÇÔÇÇÍÕØ¦àËÏÓÄÔÕÔÕÓÄÒÕÍÇÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÂÝÚÎÝ¡ËÚÕÔ

ÖËØÏÕØÏÙÓÄÇßÚÄÔÊÏÇÙÌÇÒÃàËÚÇÏ
ÖÜÝÎÑÕÏÔÂÇÔ¦ÒÎÉÎÑÏÔÊÆÔÕßÖËØÏÕØÃàËÚÇÏÓÄÔÕÙÚÇÕÓÄÒÕÍÇÖÕß
ÇÍÕØ¦àËÏÎÃÊÏÇÎ ¬
ÖÄÚÎÔÇØÞÂÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÎ
 ¬ÁÞËÏÖËØÏÕØÃÙËÏÚÏÝÇÍÕØÁÝÍËØÓÇÔÏÑ×ÔÕÓÕÒÄÍÜÔÑÇÏÁÞËÏËÖÏÑËÔÚØÜÛËÃÙÚÇÕÓÄÒÕÍÇÚÎÝÚÇÒÃÇÝ
ÑÇÛ×ÝÎª×ÓÎÁÞËÏßÖÕÙÚËÃÚÏÝÓËÍÇÒÆÚËØËÝÖÏÁÙËÏÝÙÚÎÔÇÍÕØ¦ÕÓÕÒÄÍÜÔÙßÔËÖËÃÇÚÕßÈÇØÆÚÇÚÕß
ÖÒÂÍÓÇÚÕÝÖÕßÁÞËÏßÖÕÙÚËÃÇÖÄ
ÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÎÔ
)\UKLZIHURÚÕÔÖØÃÒÏÕÇÍÄØÇÙËÍËØÓÇÔÏÑ¦ÕÓÄÒÕÍÇÙßÔÕÒÏÑÂÝ
ÇÐÃÇÝËÑÇÚËßØ×ÖÕßÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÆÕßÔÓÄÒÏÝÚÕ ÚÕßÙßÔÄÒÕßÚÜÔÇÍÕØ×ÔÑØÇÚÏÑ×ÔÕÓÕÒÄÍÜÔÖÕßÑÇÚËÍØ¦ÌÎÙÇÔÓÁÙÇÙÚÕÔ
ÓÂÔÇÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÕßËÖÃÓÇÞÕß
ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÑÄÓÎÄÓÜÝÑÏ
ÇÔËÍÑÇÚÇÒËÃÉËÏÎ)\UKLZIHURÚÕ
ÖØÄÍØÇÓÓÇÊËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇËÐÇÏØËÛÕÆÔÚÇI\UKZÇÌÕÆÁÞÕßÔÚÎÔ
ßÉÎÒÄÚËØÎÈÇÛÓÕÒÕÍÃÇÖÏÙÚÕÒÎÖÚÏÑÂÝÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÝÑÇÏÈØÃÙÑÕÔÚÇÏ
ÙËÇÌÛÕÔÃÇÍÏ»ÇßÚÄÑÇÏÖØÕÙËÒÑÆÕßÔÚÕßÝËÖËÔÊßÚÁÝÇÖÕÞ×ØÎÙÎ
ÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝÇÖÄÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇ
ÛÇËÖÇÔÁÌËØËÚÎÌÎÓÕÒÕÍÃÇÖËØÃ
ËÖÏÑËÃÓËÔÎÝÊÏ¦ÙÖÇÙÎÝÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÚÎÔÕÖÕÃÇÁÞËÏÖÕÒËÓÂÙËÏÓË
Ñ¦ÛËÚØÄÖÕÎ ¬ÇÖÄÚÎÔÖËØÃÕÊÕ
ËÔÚÜÓÁÙÜÚÎÝÑØÃÙÎÝ
ÞØÁÕßÝÚÕÓËÚÇÐÆÎ ¬ÛÇËÍÑÇÏ-

ÔÃÇàËÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÖØÕÙÌßÍÂÝÑÇÚ¦
ÚÎÝ)\UKLZIHURÑÇÚÎÍÕØ×ÔÚÇÝ
ÚÎÔÄÚÏÊÏÇÑÄÖÚÕÔÚÇÝÚÏÝÇÍÕØÁÝ
ÕÓÕÒÄÍÜÔÇÛËÚËÃÚÏÝßÖÕÞØË×ÙËÏÝ
ÚÎÝÜÝÓÁÒÕßÝÚÕßËßØÜÙßÙÚÂÓÇÚÕÝ ÇÏÇÔÊËÔßÖ¦ØÐËÏÇÒÒÇÍÂ
ÙÚ¦ÙÎÝÇÖÄÚÎÔ)\UKLZIHURÚÄÚËÎ ¬ÛÇÇÔÇÍÑÇàÄÚÇÔÔÇÖÇØÇÖÁÓÉËÏÚÕÛÁÓÇÙÚÕßØÜÖÇáÑÄ
ÏÑÇÙÚÂØÏÕÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÇÖÄÚÕ

ÑÇÏÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÚÕßËßØ×
ÎÓËÏÜÚÁÕÔÄÚÏÚÕßØÜÖÇáÑÄÏÑÇÙÚÂØÏÕÁÞËÏÂÊÎÇÖÕÌÇÔÛËÃßÖÁØ
ÚÕßËÖÃÓÇÞÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÇÒÒ¦
Î ÇØÒÙØÕÆÎÚÕÇÍÔÄÎÙË
ÚÕÓËÚÇÐÆÕÊÏÕÏÑÎÚÂÝÚÎÝ¬Ø¦ÖËàÇÝÚÎÝÇÒÒÃÇÝÑÇÏÓÁÒÕÝÚÕß
ÚÎÝ ¬¢ØÇÔÙÕß¦ÏÒËØÕß¦
ÔÚËÑÇÒÄÊÎÒ×ÔËÏÖÜÝÎÚØ¦ÖËàÇ
ÙÑÕÖËÆËÏÔÇËÖËÑÚËÃÔËÏÖËØÇÏÚÁØÜ
ÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÇÍÕØ¦ÝÕÓÕÒÄÍÜÔ
ÍÏÇÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÚÕÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÇÔÚÃÑÚßÖÕÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝ¡ÏÒ×ÔÚÇÝÙËÙßÔÁÊØÏÕÙÚÕÇØÃÙÏ
ÕÑ§ÚËÑÇÒÄÚÄÔÏÙËÖÜÝÄÙÕÕ
ÖÒÎÛÜØÏÙÓÄÝÖÇØÇÓÁÔËÏÙËÞÇÓÎÒ¦ËÖÃÖËÊÇßÖ¦ØÞÕßÔÖËØÏÛ×ØÏÇ
ÖËØÇÏÚÁØÜÍÏÇÑÇÏÔÕÚÕÓÃÇÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÍÏÇÊØ¦ÙÎÚÇÞÆÚÇÚÇÑÇÏÊßÔÇÓÏÑ¦®ÐÁÌØÇÙËÓ¦ÒÏÙÚÇÚÎÔÖØÕÙÜÖÏÑÂÚÕßÛÁÙÎÄÚÏÛÇÂÛËÒËÖËØÇÏÚÁØÜÞÇÒ¦ØÜÙÎÚÕßÕØÃÕßÚÜÔ
ÊÏÙËßØ×ÍÏÇÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇ
ÇÍÕØ¦ÝÕÓÕÒÄÍÜÔÚÕÕÖÕÃÕÑÇÏÞÇØÇÑÚÂØÏÙËÇØÏÙÚÕÆØÍÎÓÇ®

Επικίνδυνη η αύξηση του δημοσίου χρέους των κρατών-μελών της Ευρωζώνης
Τον κίνδυνο ÔÁÜÔÓËÍ¦ÒÜÔÖÏÁÙËÜÔ
ËÍÑßÓÕÔËÃÍÏÇÚÏÝËß¦ÒÜÚËÝÞ×ØËÝ
ÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÎÊÏÄÍÑÜÙÎÚÕß
ÞØÁÕßÝÚÕßÝÓËÚÎÔÒÒ¦ÊÇÔÇËÓÌÇÔÃàËÏÚÎÔÖÒÁÕÔÊËÏÔÂËÏÑÄÔÇÓË
ÞØÁÕÝÙÚÕ ÚÕßÚÎÝÚÎÔ
ÇÏÞÓÎØÂÇßÚÂÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙÎÖØÕÁÈÎÎßØÜÖÇáÑÂ ËÔÚØÏÑÂ¬Ø¦ÖËàÇÑÇÛ×ÝËÑÚÏÓ¦ÖÜÝÕÏÇßÐÎÓÁÔËÝ
ÊÇÖ¦ÔËÝÖÕßÇÖÕÌ¦ÙÏÙÇÔÕÏÞ×ØËÝ
ÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÍÏÇÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÔÚÕÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÇÔÚÃÑÚßÖÕÚÎÝ
ÖÇÔÊÎÓÃÇÝÛÇÕÊÎÍÂÙËÏÚÕÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÄÚÕßÝÁÒÒËÏÓÓÇÑÇÚ¦ÓÁÙÕÔ
ÄØÕÙÚÕ ÚÕßÚÕßÝ
ÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝËÐÇÓÎÔÏÇÃÇÝÁÑÛËÙÂÝÚÎÝÍÏÇÚÎÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏ-

Στην πιο δυσχερή
θέση βρίσκονται
η Ελλάδα και η Ιταλία,
επισημαίνει
σε έκθεσή της η ΕΚΤ.
ÑÂÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÙÚÎÔßØÜà×ÔÎ
ÎÚØ¦ÖËàÇÚÕÔÃàËÏÖÜÝÚÕËÖÃÖËÊÕ
ÚÕß ËÃÔÇÏÙÇÌ×ÝßÉÎÒÄÚËØÕ
ÇÖÄËÑËÃÔÕÙÚÕÕÖÕÃÕËÃÞËËÑÚÏÔÇÞÛËÃÚÕÁÒÒËÏÓÓÇÚÜÔÑßÈËØÔÂÙËÜÔÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÓËÚ¦ÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂÑØÃÙÎ

ÚÕß©ÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÕÔÓÁÙÕ
ÄØÕÚÕßÞØÁÕßÝÖØÕÈÒÁÖËÏÖÜÝÛÇ
ËÑÚÏÔÇÞÛËÃÇÖÄÚÕ ÙËËÖÃÖËÊÇ
ÙÇÌ×Ý¦ÔÜÚÕß ÙËÄÒÎÚÎÔ
ßØÜà×ÔÎÑÇÏÕÒÄÍÕÝÛÇËÃÔÇÏÕÏ
ÇßÐÎÓÁÔËÝÊÇÖ¦ÔËÝÍÏÇÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÕßÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÇÔÚÏÑÚÆÖÕßÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝ
©ÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÎ ¬Î
ÖÇÔÊÎÓÃÇÇÖÕÚËÒËÃÓËÙÕÖØÄÛËÙÓÇ
ÓËÃàÕÔÇÖØÄÑÒÎÙÎÍÏÇÚÎÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÚÜÔÊÎÓÕÙÃÜÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô®
ÚÎÝßØÜà×ÔÎÝØÕËÏÊÕÖÕÏËÃÖÜÝ
ÎÔÁÇÊÏÄÍÑÜÙÎÚÕßÞØÁÕßÝËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇËÐÜÛÂÙËÏÚÕßÝËÖËÔÊßÚÁÝ
ÔÇËÖÇÔËÑÚÏÓÂÙÕßÔÚÕÓÁÍËÛÕÝÚÕß
ÑÏÔÊÆÔÕßÑÇÏÔÇÖßØÕÊÕÚÂÙËÏÔÁËÝ

ÖÏÁÙËÏÝ®ÙÚÏÝÖÒÁÕÔËß¦ÒÜÚËÝÞ×ØËÝÓÁÒÎÚÎÝßØÜà×ÔÎÝ
ÏÊÏÑÄÚËØÇÕÏÑÃÔÊßÔÕÏËÃÔÇÏ
ÓËÍÇÒÆÚËØÕÏÍÏÇÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÛ×ÝÚÕÞØÁÕÝÚÎÝÇÍÍÃàËÏÚÕ 
ÑÇÏÍÏÇÚÎÔÚÇÒÃÇÚÎÝÕÖÕÃÇÝÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÕ ÇÒÒ¦ÑÇÏÍÏÇÚÏÝ
ßÖÄÒÕÏÖËÝÞ×ØËÝÚÕßËßØÜÖÇáÑÕÆ
§ÄÚÕßÓËÚÕÞØÁÕÝÚÎÝÕØÚÕÍÇÒÃÇÝÔÇÖÒÎÙÏ¦àËÏÚÕ ÑÇÏÙÞËÊÄÔÚÕ ÇßÚÄÚÎÝÇÒÒÃÇÝÑÇÏ
ÚÎÝÙÖÇÔÃÇÝ
©ÖÜÝÚÕÔÃàËÏ¦ÒÒÜÙÚËÓÁÙÇ
ÙÚÕËÖÄÓËÔÕÁÚÕÝÎÚÇÒÃÇÖØÁÖËÏ
ÔÇÇÔÇÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÂÙËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÚÕ ÚÕßÞØÁÕßÝÚÎÝ
ÚÕÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÖÕÙÕÙÚÄÍÏÇÇÒ-

ÒÃÇÙÖÇÔÃÇÁÒÍÏÕ¢ÏÔÒÇÔÊÃÇÑÇÏ
ÕØÚÕÍÇÒÃÇßÖËØÈÇÃÔËÏÚÕ 
ËÔ×ÕÏÖÒÎØÜÓÁÝÖÕßÛÇÑÒÎÛÕÆÔ
ÔÇÑÇÚÇÈ¦ÒÕßÔÖÕÒÒÁÝÞ×ØËÝÚÎÝ
ßØÜà×ÔÎÝÓÁÙÇÙÚÇËÖÄÓËÔÇÊÆÕ
ÞØÄÔÏÇÛÇËÃÔÇÏÕßÙÏ×ÊËÏÝ®ÄÖÜÝ
ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÇÔÇÌÁØËÏ
ÎÓËÏÜÚÁÕÔÄÚÏÎÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙÎÇßÚÂÚÎÝ ¬ÙßÓÖÒÎØ×ÔËÏ
ÚÏÝÊßÙÕÃÜÔËÝÖØÕÈÒÁÉËÏÝÚÎÝÖÕß
ÁÞÕßÔÖØÕÎÍÎÛËÃÑÇÏÇÌÕØÕÆÔÚÎÔ
ËÖÏÑËÃÓËÔÎÆÌËÙÎÙÚÏÝÞ×ØËÝÓÁÒÎÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÎÔ ¬ÎßØÜà×ÔÎÖØÄÑËÏÚÇÏ
ÔÇÈßÛÏÙÚËÃÌÁÚÕÝÙÚÎÞËÏØÄÚËØÎ
ÆÌËÙÎÖÕßÁÞÕßÔÍÔÜØÃÙËÏÙÚÎÓËÚÇÖÕÒËÓÏÑÂÏÙÚÕØÃÇÚÇÑØ¦ÚÎÓÁÒÎ

ÚÎÝÓËÚÕÚÎÝÔÇÙßØØÏÑÔ×ÔËÚÇÏÑÇÚ¦ÓÁÙÕÔÄØÕÙËÖÕÙÕÙÚÄ
ÇÖÄ ÁÜÝÑÇÏ ¬×ØÇÄÓÜÝ
ÖØÕËÏÊÕÖÕÏËÃÄÚÏÙËÖËØÃÖÚÜÙÎÙÕÈÇØÄÚËØÎÝÑÇÏÖÒÁÕÔÖÇØÇÚËÚÇÓÁÔÎÝÆÌËÙÎÝËÔÊÁÞËÚÇÏÚÇÊÎÓÄÙÏÇ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÚÜÔßÖËØÞØËÜÓÁÔÜÔ
ÞÜØ×ÔÔÇËÏÙÁÒÛÕßÔÙËÓÏÇÓÎ
ÈÏ×ÙÏÓÎÖÕØËÃÇ®ÏÊÏÇÏÚÁØÜÝÇÔ
ÇßÐÎÛËÃÚÕÑÄÙÚÕÝÊÇÔËÏÙÓÕÆÇßÚ×ÔÚÜÔÞÜØ×ÔÑÇÏÇÔÕÏÚØ¦ÖËàËÝÙÖËÆÙÕßÔÔÇÇÖÇÏÚÂÙÕßÔÚÏÝ
ËÍÍßÂÙËÏÝÍÏÇÓÎËÐßÖÎØËÚÕÆÓËÔÇ
Ê¦ÔËÏÇ©ÏÑßÈËØÔÂÙËÏÝÚÜÔÞÜØ×Ô
ÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇËÑÊ×ÙÕßÔÙßÔÕÒÏÑ¦ÓÁÙÇÙÚÕÁÚÕÝ
ÔÁÕÞØÁÕÝÆÉÕßÝÚØÏÙËßØ×
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Στην αναμονή οι πωλήσεις 23.000 ακινήτων
Εχουν αποκτηθεί από ξένα funds τα οποία, εξαιτίας της κρίσης, αναπροσαρμόζουν τα σχέδιά τους
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Σε πλήρη αναθεώρηση του πλάνου
αξιοποίησης ή πώλησης των σχεδόν
23.000 ακινήτων αξίας 4,57 δισ. ευρώ
που απέκτησαν μέσω της αγοράς
χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων, υποχρεώνονται πλέον
τα ξένα funds όπως: Apollo Global
Management, Bain Capital, Centerbridge Partners και Fortress. Η νέα
οικονομική συγκυρία που θα επηρεάσει και την αγορά ακινήτων, εκτιμάται ότι θα αλλάξει και τα σχέδια
που είχαν εκπονήσει οι εν λόγω
όμιλοι για την πώληση του όγκου
των ακινήτων που έχουν συσσωρεύσει.Σύμφωνα με τον κ. Γιάννη
Ορφανό, εταίρο της Arbitrage Real
Estate, εξειδικευμένης εταιρείας παροχής υπηρεσιών ακινήτων, «κατ’
αρχήν, αυτή την περίοδο δεν γίνονται
πωλήσεις, μιας και τα συμβολαιογραφεία ήταν κλειστά για μεγάλο χρονικό







Για να υπάρξει αγοραστικό ενδιαφέρον θα
πρέπει να μειώσουν τις
τιμές-στόχους που
έχουν θέσει.
διάστημα. Επίσης, έχουν σταματήσει
και οι πλειστηριασμοί, οι οποίοι αναμένεται να επανεκκινήσουν έως τον
Σεπτέμβριο. Τα γεγονότα αυτά έχουν
πάει πίσω τους προγραμματισμούς
των διαχειριστών των ακινήτων αυτών».
Παράλληλα, σε όσες αγοραπωλησίες δεν πρόλαβαν να ολοκληρωθούν πριν ληφθούν τα περιοριστικά
μέτρα, «αναμένουμε να διαπιστώσουμε αν το τελικό τίμημα θα έχει
κάποια μικρή απομείωση σε σχέση
με την αρχική συμφωνία. Ωστόσο,
δεν αναμένουμε μεγάλες εκπλήξεις,
πέραν ίσως κάποιων πιθανών διορθώσεων, λόγω αύξησης του κόστους
δανεισμού, ή ακόμα και αποσύρσεις
από την προβλεπόμενη συναλλαγή.
Σε δύο μήνες από τώρα, θα έχουμε
σίγουρα καλύτερη εικόνα», αναφέρει
ο κ. Ορφανός.Αξίζει να σημειωθεί
ότι, σύμφωνα με σχετική ανάλυση
της Arbitrage Real Estate, από τα
χαρτοφυλάκια κόκκινων δανείων με
εξασφαλίσεις σε ακίνητα που έχουν
πωληθεί μέχρι σήμερα, το 25% της

αξίας, ή περίπου 1,2 δισ. ευρώ, αφορά
βιομηχανικά ακίνητα και εγκαταστάσεις logistics. Επιπλέον 676 εκατ.
ευρώ αφορούν 381 ξενοδοχεία, ενώ
άλλα 624 εκατ. ευρώ αφορούν στα
8.615 οικόπεδα και γαίες που αποτελούν και το 38% του συνόλου των
ακινήτων (με βάση τον αριθμό).
Οπως σημειώνει στην «Κ» ο κ.
Χρήστος Μαντζουράτος, εμπορικός
αναλυτής και πιστοποιημένος εκτιμητής που έχει συνεργαστεί με τα
επενδυτικά funds που απέκτησαν
τελικά τα εν λόγω χαρτοφυλάκια,
«παρά την εταιρική φύση των χαρτοφυλακίων κόκκινων δανείων που
έχουν ήδη πουληθεί (π.χ. Amoeba,
Jupiter, Kairos, Symbol) ή πρόσφατα
διατέθηκαν στην αγορά και βρίσκονται σε φάση τελικής διαπραγμάτευσης (π.χ. Neptune, Icon), τα περισσότερα από τα εξασφαλισμένα περιουσιακά στοιχεία ήταν οικόπεδα
ή κατοικίες (πάνω από 60% συνολικά
σε αριθμό). Ωστόσο, το μεγαλύτερο
μέρος της αξίας έγκειται σε ενυπόθηκα βιομηχανικά και τουριστικά
ακίνητα (μεγαλύτερο από το 40%
της συνολικής αξίας των εξασφαλίσεων στα χαρτοφυλάκια αυτά) σε
συνδυασμό με τις κατοικίες λόγω
κυρίως του μεγάλου αριθμού τους.
Υπάρχουν επίσης ευκαιρίες σε ορισμένα αστικά οικόπεδα με δυνατότητα εμπορικής και οικιστικής ανάπτυξης, δεδομένης και της έλλειψης
ποιότητας στο κτιριακό απόθεμα».
Παράλληλα όμως η επικείμενη ύφεση
και η μειωμένη ρευστότητα είναι πιθανό να επηρεάσουν αρνητικά και
τις τιμές, στις οποίες θα μπορούσαν,
δυνητικά, να πωληθούν τα ακίνητα
αυτά. Τα υπό διαχείριση ενυπόθηκα
ακίνητα που δεν έχουν πουληθεί
είναι λιγότερο προνομιακά και πιο
δευτερεύοντα, οπότε εκ των πραγμάτων οι αγοραστές θα είναι πιο τοπικοί και λιγότερο θεσμικοί. «Αναμένουμε για τον λόγο αυτό οι πωλήσεις των ακινήτων αυτών είτε να
καθυστερήσουν χρονικά, είτε οι τιμές-στόχοι πώλησης να μειωθούν
για να υπάρξει σχετικό αγοραστικό
ενδιαφέρον.
Σε κάθε περίπτωση, η ζήτηση θα
εξαρτηθεί από την ανάκαμψη της
οικονομίας (για παράδειγμα αν θα
είναι σημαντική) και από τη ρευστότητα στην αγορά. Θα χρειαστεί οι
τράπεζες να υποστηρίξουν δανειακά
με λογικά επιτόκια και εξασφαλίσεις»,
καταλήγει ο κ. Ορφανός.

Επιπλέον απόθεμα εμπορικής αξίας άνω των 10 δισ. ευρώ
Εκτός από τις ανατροπές που έχει
δημιουργήσει η πανδημία και η
συνακόλουθη ύφεση στους διαχειριστές των χαρτοφυλακίων κόκκινων δανείων, υπάρχει και ο κίνδυνος να προκύψει μια σημαντική
οπισθοδρόμηση στην προσπάθεια
μείωσης του όγκου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, ένα
από τα πάγια προβλήματα και σημαντική τροχοπέδη για την ανάπτυξη του τραπεζικού κλάδου και
συνεπώς και της οικονομίας. Με
βάση σχετικές εκτιμήσεις, είναι
πιθανό το ποσό αυτό να προσεγγίσει ακόμα και τα 10 δισ. ευρώ,
μια αύξηση της τάξεως του 10%15% στο υφιστάμενο απόθεμα μη
εξυπηρετούμενων δανείων. Σύμφωνα με τον κ. Γιάννη Ορφανό,
εταίρο της Arbitrage Real Estate,
«υπάρχει κίνδυνος, ένας σημαντικός αριθμός επιχειρηματικών
δανείων να μετατραπούν (πάλι)
σε μη εξυπηρετούμενα, ειδικά από
αυτά που αναδιαρθρώθηκαν πρόσφατα.
Στην τρέχουσα κατάσταση αβε-
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Θα προκύψει από την
ενεργή διαχείριση και
πώληση εταιρικών
χαρτοφυλακίων από
μη εξυπηρετούμενα
δάνεια.
βαιότητας, είναι γεγονός ότι οι
τράπεζες εργάζονται σε συνεχή
συνεργασία με τους δανειολήπτες
για να αποφύγουν ένα νέο μεγάλο
κύμα κόκκινων δανείων».
Κατά τον κ. Ορφανό, η νέα γενιά
μη εξυπηρετούμενων δανείων που
θα δημιουργηθεί, θα προέρχεται
κυρίως από κλάδους που επλήγησαν περισσότερο λόγω της πανδημίας και επιχειρήσεις που είχαν
ήδη προβλήματα ρευστότητας ή
δυσκολίες εξυπηρέτησης του δανεισμού τους πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας. Από αυτές τις
επιχειρήσεις, εντονότερα προβλή-

ματα προφανώς θα έχουν εκείνες
που δραστηριοποιούνται στον ξενοδοχειακό κλάδο, στην εστίαση
και στην οργάνωση εκδηλώσεων
ή στον χώρο των θεαμάτων και
της διασκέδασης. Οπως είναι φυσικό, δυσκολίες θα επέλθουν και
στις ήδη προβληματικές επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου που
δεν εμπορεύονται είδη πρώτης
ανάγκης.Σε κάθε περίπτωση, τα
κόκκινα δάνεια αποτελούν έναν
τεράστιο πονοκέφαλο για τις συστηματικές τράπεζες, με πρόβλεψη
να φτάσουν τα 80 δισ. ευρώ στα
τέλη του 2020. Πάνω από το 60%
είναι ενυπόθηκα με ακίνητη περιουσία.
Επιπλέον, είναι σαφές ότι η
ενεργή διαχείριση και πώληση
εταιρικών χαρτοφυλακίων από μη
εξυπηρετούμενα δάνεια, όπως
Amoeba, Jupiter, Symbol, Neptune
και Icon, θα δημιουργήσουν μια
επιπλέον προσφορά ακινήτων, πιθανής εμπορικής αξίας μεγαλύτερης των 10 δισ. ευρώ, ιδίως αν
αξιοποιηθούν και τα οικόπεδα που

περιλαμβάνονται στα εν λόγω χαρτοφυλάκια.Στο πλαίσιο αυτό, η
επαγγελματική διαχείριση των
ακινήτων αυτών θα διαδραματίσει
σημαντικό ρόλο στην επανατοποθέτηση και στη στοχευμένη
πώλησή τους.
Η αύξηση της προστιθέμενης
αξίας θα προέλθει από την πολεοδομική ωρίμανση, την αλλαγή
χρήσης όπου αυτή προσφέρει προστιθέμενη αξία (π.χ. από γραφεία
σε ξενοδοχείο, ή αντίστροφα), την
αναβάθμισή τους, όπου χρειάζεται,
ή ενδεχομένως και τη στρατηγική
ενοικίασή τους, παρά από την άμεση πώλησή τους.
Οπως αναφέρει η Arbitrage
Real Estate στην ανάλυσή της, «η
μεγιστοποίηση των αποδόσεων
θα επιτευχθεί και μέσα από θεματικές και φορολογικά συμφέρουσες
εταιρικές δομές, όπως για παράδειγμα η σύσταση ειδικών ΑΕΕΑΠ
(εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη
περιουσία), π.χ. αποκλειστικά με
βιομηχανικά ακίνητα, ξενοδοχεία
ή κατοικίες.

/ Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ

Η αγορά ακινήτων υπό το φως του νέου πακέτου στήριξης
Η ανακοίνωση του νέου πακέτου στήριξης της πραγματικής οικονομίας
από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
είναι ένα πολύ δυνατό πακέτο στοχευμένων μέτρων που δημιουργεί
και επεκτείνει το δίκτυ προστασίας
που όλοι ποθούσαμε. Ένα δίκτυ προστασίας που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αύξηση της ρευστότητας
στην οικονομία, τον περιορισμό της
ανεργίας, την ενθάρρυνση της κατανάλωσης, αλλά και των επενδύσεων
στον τομέα των ακινήτων. Αν και θα
είναι πιο χρονοβόρα η υλοποίηση
του από το Σχέδιο Α΄ των εγγυημένων
δανείων που απεσύρθη, εντούτοις
κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει
την εμβέλεια και τη σημασία του.
Ευελπιστώ πως αυτή την φορά η αντιπολίτευση δεν θα βρει προσκόμματα
και προφάσεις και να αρθεί στο ύψος
των περιστάσεων και να το ψηφίσει.
Η στείρα αντιπολίτευση δεν έχει
χώρο και τόπο υπό συνθήκες γενικής
οικονομικής κατάρρευσης, όπου όλοι
θα πρέπει να βλέπουν το ευρύτερο
καλό.
Μακάρι να υπήρχε ακόμα λίγο
δημοσιονομικό περιθώριο έτσι ώστε
να εφαρμόζονταν ένα με δύο επιπλέον
στοχευμένα μέτρα στον τομέα των
ακινήτων και θα ήμασταν πραγματικά
«τζάμι» με ολόκληρο το πακέτο. Και
αναφέρομαι σε δύο μεταβλητές : τον
ΦΠΑ επί της πώλησης ακινήτων και








Η οικονομική πολιτική
πρέπει να έχει γρήγορα
αντανακλαστικά έτσι
ώστε η εφαρμογή μέτρων να είναι άμεση και
τα αποτελέσματά τους
να έχουν όσο γίνεται πιο
γρήγορο αντίκτυπο.
στον Φόρο Κεφαλαιουχικών Κερδών.
Η ζήτηση των ακινήτων σε αντίθεση
με την προσφορά χαρακτηρίζεται
από μεγαλύτερη ελαστικότητα, οπότε
μείωση στο κόστος κτήσης ακινήτων
– ιδιαίτερα μέσω προσωρινής μείωσης
του ΦΠΑ – θα επέφερε επέκταση
των πωλήσεων και αύξηση των κρατικών εσόδων. Ο φόβος του ρίσκου
να μην ισχύει απόλυτα αυτό το πράγμα, αλλά και το οριακό μέγεθος των
δημοσιονομικών απέτρεψε την εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου και μπορεί
υπό αυτό τον φακό να είναι κατανοητό.
Τι περιλαμβάνει λοιπόν το προχθεσινό πακέτο στήριξης για τα ακίνητα;
Το πρώτο μέτρο στηρίζει ξεκάθαρα
την ιδιοκατοίκηση. Αφορά την επι-

Η ζήτηση των ακινήτων σε αντίθεση με την προσφορά χαρακτηρίζεται από

μεγαλύτερη ελαστικότητα, οπότε μείωση στο κόστος κτήσης ακινήτων θα επέφερε επέκταση των πωλήσεων και αύξηση των κρατικών εσόδων.
δότηση του επιτοκίου για δάνεια
αγοράς στέγης που συνήφθησαν ή
θα συναφθούν από την 1η Μαρτίου
2020 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020,
με μέγιστο ποσό τις €300.000. Η
διάρκεια της επιδότησης θα είναι
τέσσερα χρόνια και θα ανέρχεται σε
1,5 ποσοστιαία μονάδα του επιτοκίου.
Αυτό το μέτρο είναι πολύ στοχευμένο
αφού το όριο των €300.000 πρακτικά
καλύπτει άτομα από χαμηλή έως μεσαία εισοδηματική στάθμη που θέλουν να αποκτήσουν ιδιόκτητη στέγη
και μπορεί να ανέβαλαν την απόφαση
τους λόγω των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας. Το ύψος της

επιδότησης του ποσοστού του επιτοκίου κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα
για τέσσερα χρόνια, πρακτικά σημαίνει ότι ο αγοραστής/ δανειολήπτης
θα μπορεί να μειώσει αρκετά το κεφάλαιο δανεισμού του εντός τετραετίας αν είναι συνεπής, αφού το δικό
του κόστος θα είναι πολύ κοντά στο
μηδενικό επιτόκιο δανεισμού. Σχεδόν
μηδενικό επιτόκιο δανεισμού σημαίνει πως η δόση ξεπληρώνει τους ελάχιστους τόκους και περισσότερο κεφάλαιο. Είναι ένα μέτρο που πρέπει
να τύχει σωστής εκμετάλλευσης από
τους υποψήφιους αγοραστές, οι οποίοι
θα γλυτώσουν αρκετές χιλιάδες ευρώ

κατά τη διάρκεια της επιδότησης.
Συνάμα, θα βοηθηθεί και η πώληση
μικρών κατοικιών και διαμερισμάτων
που με τη σειρά τους θα βοηθήσουν
την οικονομική δραστηριότητα αλλά
και τα δημόσια ταμεία.
Το δεύτερο μέτρο έχει έμμεσο
όφελος στην αγορά ακινήτων. Και
αναφέρομαι στην απευθείας εφάπαξ
χορηγία σε πολύ μικρές επιχειρήσεις,
καθώς και την κατηγορία των αυτοτελώς εργαζομένων. Ήμασταν ξεκάθαροι (όσοι ήμασταν) ότι δεν μπορούσε να ρυθμιστεί νομοθετικά μείωση των ενοικίων. Αυτή η εφάπαξ
χορηγία στοχεύει στο να καλύψει
λειτουργικά έξοδα και κάποιο ποσοστό των καταβαλλόμενων ενοικίων
κατά την κλειστή περίοδο. Άρα είναι
ένα θετικό μέτρο το οποίο θα βοηθήσει στην αποπληρωμή ενοικίων.
Το τρίτο μέτρο έρχεται επίσης με
έμμεσο τρόπο να βοηθήσει την αγορά
ακινήτων. Και αναφέρομαι για την
μείωση του ΦΠΑ από 9% σε 5% στους
τομείς της εστίασης και των τουριστικών καταλυμάτων. Ενόψει και
των μενού της μιας χρήσης, αλλά
και της προσπάθειας του να πειστεί
ο κόσμος να επιστρέψει σε αυτούς
τους χώρους, είναι αναμενόμενο πως
η μείωση στον ΦΠΑ θα μετακυλήσει
στους καταναλωτές. Αυτή η μείωση
θα σημαίνει αύξηση της κατανάλωσης και ενίσχυσης της βιωσιμότητας

των εν λόγω επιχειρήσεων. Αν η
βιωσιμότητα τους διασφαλιστεί, τότε
σημαίνει λιγότερα άδεια ακίνητα
και μικρότερη ερήμωση εμπορικών
οδών.
Τέλος, είναι και η παράταση του
Σχεδίου Εστία, το οποίο ήταν το
πλέον παρεξηγημένο κρατικό σχέδιο
υποστήριξης της πρώτης (κύριας)
κατοικίας. Θέλω να πιστεύω ότι οι
περισσότεροι από όσους δεν αιτήθηκαν την κάλυψη του το έκαναν
από άγνοια ή/ και παραπληροφόρηση
και όχι επειδή ήταν στρατηγικοί κακοπληρωτές. Παρόλο που, ας μην
κρυβόμαστε, σίγουρα αυτοί αναδείχθηκαν. Ας ελπίσουμε ότι με την παράταση θα υπάρξουν περισσότερες
αιτήσεις. Ο τομέας των ακινήτων το
έχουμε πει πολλές φορές είναι μια
πολύ σημαντική κινητήρια δύναμη
της οικονομίας. Από την άλλη, η οικονομική πολιτική πρέπει να έχει
γρήγορα αντανακλαστικά έτσι ώστε
η εφαρμογή μέτρων να είναι άμεση
και τα αποτελέσματά τους να έχουν
όσο γίνεται πιο γρήγορο αντίκτυπο.
Εδώ είμαστε να παρακολουθούμε
και να εισηγούμαστε πώς θα διαφυλάξουμε αυτό τον πνεύμονα οικονομικής ανάπτυξης.

Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS, είναι
CEO της APS Andreou Property Strategy
- Chartered Surveyors.
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Η παντοδυναμία είναι ανέφικτη
Η ψυχαναλύτρια Αννα Ποταμιάνου μιλάει στην «Κ» για όλα όσα ζούμε τον τελευταίο καιρό και την περιπέτεια της σκέψης
Συνέντευξη στη ΜΑΡΩ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

Η γλώσσα
Η ηλικία μου είναι τόσο
προχωρημένη πια, που
ούτως ή άλλως αυτό που
ονομάζουμε θάνατο είναι
προ των πυλών. Είτε έτσι
είτε αλλιώς, θα έρθει.
Αυτό είναι μία εξήγηση
της συμπεριφοράς μου.

Συχνά για τους Ελληνες
το «υπακούω» δεν αντιστοιχεί σε δέσμευση την
οποία επιλέγουμε, αλλά
σε υποταγή. Εξ ου και
επαναστατούμε.

Mας αρέσει να δημιουργούμε εντυπώσεις, να είμαστε στο προσκήνιο.
Μας ελκύει λιγότερο η
δουλειά που γίνεται βαθμιαία, χωρίς σαλπίσματα,
η αναμέτρηση με δυσκολίες χωρίς να βογκάμε
για την προσπάθεια.
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ÇßÚÄÖÕßÕÔÕÓ¦àÕßÓËÛ¦ÔÇÚÕËÃÔÇÏÖØÕÚÜÔÖßÒ×ÔÃÚËÁÚÙÏËÃÚË
ÇÒÒÏ×ÝÛÇÁØÛËÏßÚÄËÃÔÇÏÓÃÇ
ËÐÂÍÎÙÎÚÎÝÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÝÓÕß®
ÒÁËÏÇÖÇÔÚ×ÔÚÇÝÙÚÕÍÏÇÚÃÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÔÇÊ×ÙËÏÓÏÇÙßÔÁÔÚËßÐÎÇÖÄ
ÑÕÔÚ¦ÊËÆÚËØÎËÐÂÍÎÙÎËÃÔÇÏ
ÄÚÏÑÇÛ»ÄÒÎÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝàÜÂÝ
ÓÕßÂÚÇÔÖ¦ÔÚÇÖÏÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚÕ
ÚÏÞÚÃàËÚÇÏÓËÚÇÐÆÊÆÕÇÔÛØ×ÖÜÔ
ÖÇØ¦ÚÕÚÏÇÖÕÊÕÓËÃÚÇÏÎÒÇÊÂÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÏÓÖÕØÕÆÓËÔÇ
ÌÚÏ¦ÐÕßÓËÓÇàÃÖÇØ¦Ö×ÝÛÇÚÇ
ÞÜØÃÙÕßÓË ÇÏÔÕÓÃàÜÄÚÏÇßÚÂ
ÎÑÃÔÎÙÎÖØÕÝÚÕÔ¦ÒÒÕÔÍÃÔËÚÇÏ
ÖÒÁÕÔÇßÛÄØÓÎÚÇ®
ÔÔÇÕÚÇÓÏ¦ÔÕßËÃÔÇÏÊÏÊ¦ÑÚÜØ¢ÏÒÕÙÕÌÃÇÝÑÇÏÊÏÊ¦ÙÑÕßÙÇ
ÉßÞÇÔÇÒÆÚØÏÇÚÎÝ¤ßÞÇÔÇÒßÚÏÑÂÝÚÇÏØËÃÇÝÇØÏÙÃÜÔÑÇÏÚÎÝ
ÒÒÎÔÏÑÂÝ¤ßÞÇÔÇÒßÚÏÑÂÝÚÇÏØËÃÇÝ¬ÕÑÒÏÔÏÑÄÑÇÏÛËÜØÎÚÏÑÄ
ÚÎÝÁØÍÕÑÇÒÆÖÚËÏÖÕÒÒÕÆÝÚÕÓËÃÝÁÞËÏÓËÍ¦ÒÕÇØÏÛÓÄÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÜÔÙËËÒÒÎÔÏÑ¦ÑÇÏÊÏËÛÔÂ
ÙßÔÁÊØÏÇÇØÛØÕÍØÇÌËÃÙßÍÍØ¦ÌËÏÑÇÏÚÕ ÑßÑÒÕÌÄØÎÙËÚÕ
ÖÏÕÖØÄÙÌÇÚÕÈÏÈÒÃÕÚÎÝÖÕÃÎÙÏÝÚÜÔÕÔËÃØÜÔ®ËÑÊÑÇØÕÝ
ÁÔÇÈÏÈÒÃÕÕÊÎÍÄÍÏÇÄÙÕßÝËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇÏÍÏÇÚÎÔÖÕÃÎÙÎ®ÚÕß
ÇÔÛØ×ÖÏÔÕßÔÕßÒÒÜÙÚËÕÏÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝÚÎÝÙÑÁÉÎÝÇÖÕÚËÒÕÆÔ
ÑËÔÚØÏÑÄ¦ÐÕÔÇÚÕßÁØÍÕßÚÎÝ
ÙÜÝÄÒÇÇßÚ¦ÑÇÏÑßØÃÜÝÎ
ÓÇÑØ¦ÉßÞÇÔÇÒßÚÏÑÂÖÕØËÃÇÔÇ
ËÐÎÍËÃÚÎÔÉßÞØÇÏÓÃÇÚÎÝÓÏÇÚÄÙÕÌÏÒÕÙÕÌÏÑÂÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÚÕß
ÍÂØÇÚÕÝËÔÔÕÓÃàÜÄÚÏËÃÔÇÏ
ÌÏÒÕÙÕÌÏÑÂØËÇÒÏÙÚÏÑÂËÃÔÇÏ®
ÙÞÕÒÏ¦àËÏ ÇÏÎÇÍÜÔÃÇ"®ËÖÏÓÁÔÜÁØËÚËÚÕÚÏ¸ÖÇÃàËÚÇÏ¹ÙÚÕ
È¦ÛÕÝÊËÔÁÞËÏÖ¦ÔÚÕÚËÙÞÁÙÎÓË

Η Αννα Ποταμιάνου ÉËÑ{Ù{ÙÒ~³¨'{Ü×ËÑØ~Ñ{Ù{ÙÒ~ÈÑÈTÑÑÜÖ³¨{Ñ³iØ)ÈTÑÑÜÈ³{~ÊØ ³Ñ{¨ÉËÑØ(Ñ¨{Ë~Ñ{³iØ ÜÜi{~ÊØ)ÈTÑÑÜÈ³{~ÊØ ³Ñ{¨ÉËÑØ

Μιλάει ³ÑÉÜÜi{~ÒÐÉ³i
o¨ÑÐÐÑ³{~Ê~Ñ{³È³Ñ~³{~ÌÐ{ÑØÉÖiTiØ~Ñ{Ñ~¨{KÜÌoÈoÜÑØÉ³
ËÙ{³¨Ì~Ó³É³Ñ{~Ñ{
o¨Ò×É{t oÜÑÉËÑ{
ÓÑØ³¨ÌØÐÉ³Ë
¨ÉooËÇÉ{~ÑÉËØ³i
¨ÑoÐÑ³{~Ì³i³Ñ~Ñ{³
ÉÑÈ³Ì³ÈuVÜÓÉ{t ÉÜÜi{~ÊoÜÑÓTÉ{ÐÉ³Ñ³¨ÓØgÉÉËØÓTÉ³É³Ù{~Ì
ÑØ³¨ÌÉ~×¨ÒÉØV
Éo³Ù{~ÌÐÈgVÑÜÜÒ
ÙÉÐ¨ÉË~Ñ{ÑÑÜÜÒÂÉ{
³ÉÜÉËØåÌ³iÙ{~ÊÐÈ
ÜÉÈ¨ÒÂÓ¨Ì³{ÙÉÚÓÜ
ÑTÑÚÉËioÜ{~ÊÈÓTÉ{ÑViÖÙÉiÐÉ³Ñ¨ÉÜÚÌÐÑØ0iÑ¨Ño¨ËÇÈÐÉÊÐÑØÙ{Ñ×ÉÖoÉ{
ÐËÇÌ³{ÑÈ³ÌÚÑÓ¨ÉÉÑÉËÑ{Óo{ÑÌÜu
É³Ò³{ØÈÙÓØ³iØ³
ÉÂ³É¨{~ÌÉÓ³¨ÉÉ³i
åÚÊÑ~Ñ{Ò¨T{ÉÑÉ¨oÒÇÉ³Ñ{ØÈTÑÑÜÖ³¨{Ñ
³ÑÉ¨ËÈ³Ñ³ÓÜi³iØ
ÙÉ~ÑÉ³ËÑØ³ÈlÆ0{ÓTÉ{
ÑÜÜÒÂÉ{ÐÓÑÉÑÈ³Ò³Ñ
T¨Ì{Ñ«t TÈÐÉ¨T¨ÊÉ{ËoÈ¨Ñ~Ñ{ÉËÐÑ³ÉÉÚÓiÑÑ³ÓÂÈÐÉ
É¨³ÊÐÑ³Ño{Ñ³ÉÑÈ³Ì
ÐÑØ~Ñ{o{Ñ³ÈØÒÜÜÈØ
.ÊÐÉ¨ÑÐ¨ÑÐ{ÜÊ
ÐÉÓÑÓ¸lÉ³VÌØ
ËoÈ¨ÑÙÉÚÑÐ¨ÖÑÑ³~ÒØ¸lT¨i³iÉTÊÐÈVÐÉ~Ò{ÈÓTÉ{³i³¨{Ê
ÐÈiÜ{~ËÑ TÈÑËÂÉ{
Ü{ÌÌ¨³ÉØÉ{~{ËÑØ
ÐÉ³ÑÂÖ³oÉÉ0¨ÑV
ÉÒ³{ØÉ~ÐÉ³ÑÜÜÉÈÌÐÑ³ÉVÊÑ~Ñ³ÑÜÑKÑËÈÐÉ³iiÐÑËÑ³ÈØVÉ~ÉË
³Ñ¨ÒoÐÑ³Ñ{~ËÜÜÈ
ÐËÇÌ³{ØÉÚÌ³iØ~Ñ{
Ø~¨Ò³ØÚÑÐ¨ÖÑÐÉ
ÑÓTÈÐÉ~ÒÉ{É¨{Ì³É¨ÑKÊÐÑ³ÑØ¨Ø³i
~Ñ³ÑÌii³È³¨ÌÈÐÉ
³ËÈÐÉ¨{×É¨ÌÐÑ³ÉÉ¨{ÐÓÉØ~Ñ³Ñ³ÒÉ{ØVo{Ñ³ËÑ³{Ù¨ÖÐÉÐÉ
ÑÈ³Ê³iÑÈÚ¨ÐiËÑÊÐÉ
ÑÙ{Ñ×¨ËÑÑ{~Ò³{Ñ~ÌÐiU
ÐÑØÑ¨ÓÉ{ÑÙiÐ{È¨oÖÐÉÉ³ÈÉ{ØVÑÉËÐÑ³É
³¨~Ê{ÑØÉÜ~ÖÉ{
Ü{oÌ³É¨iÙÈÜÉ{ÒÈoËÉ³Ñ{KÑÚÐ{ÑËÑVT¨ËØÑÜËÐÑ³ÑViÑÑÐÓ³¨iiÐÉ
ÙÈ~ÜËÉØT¨ËØÑKo~ÒÐÉo{Ñ³i¨ÒÚÉ{Ñu

Η ψυχανάλυση είναι μία συνεχής δοκιμασία, δεν την αντέχουν όλοι
– Στην περίπτωση της πανδημίας οι Ελληνες πειθαρχήσαμε και
αποδεχθήκαμε τα όρια που μας
τέθηκαν.
¶ßÚÂÚÎÌÕØ¦ÈØËÛÂÑÇÓËßÖÄ
ÑÇÛÕÊÂÍÎÙÎÖÕßÁÒËÍË! ÏÔÊßÔËÆËÚËÌßÒÇÞÛËÃÚË®¬ÇÄØÏÇÁÍÏÔÇÔ
ÊËÑÚ¦ÍÏÇÚÃÚÁÛÎÑÇÔÓËÙÇÌÂÔËÏÇ
ÄÖÜÝÚÇÛÁÚËÏÁÔÇÝÑÇÒÄÝÍÕÔÏÄÝ
ÙÚÕÖÇÏÊÃÚÕßÍÏÔÇÔÊËÑÚ¦ËÖËÏÊÂÇÍÍÃàÕßÔÚÎÔÇÑËØÇÏÄÚÎÚÇËÇßÚÕÆÑÇÏÚÜÔÊÏÑ×ÔÓÇÝ¬ÕÖ×ÝÛÇ
ÊÏÇÞËÏØÏÙÛÕÆÓËÚËÒÏÑ¦ÚÕßÝÖËØÏÕØÏÙÓÕÆÝÓÁÔËÏÔÇÚÕÊÕÆÓËßÚÄ
ÖÕßËÆÞÕÓÇÏËÃÔÇÏÎÖÕØËÃÇÔÇÙßÔÕÊËÆËÚÇÏÇÖÄÙÑÁÉËÏÝÖÕßÇÌÕØÕÆÔÚÕÍÏÇÚÃÕÑÇÛÁÔÇÝÑ¦ÔËÏÄÚÏ
Ñ¦ÔËÏ¬ÏËÖÏÊÏ×ÑËÏ"ÕÆÕÊÎÍËÃÚÇÏ"

ßÞÔ¦ÍÏÇÚÕßÝÒÒÎÔËÝÚÕßÖÇÑÕÆÜ®ÊËÔÇÔÚÏÙÚÕÏÞËÃÙËÊÁÙÓËßÙÎÚÎÔÕÖÕÃÇËÖÏÒÁÍÕßÓËÇÒÒ¦ÙË
ßÖÕÚÇÍÂÐÕßÑÇÏËÖÇÔÇÙÚÇÚÕÆÓË
ÆÔÔËÌÇÓÇàËÆÕÔÚÇÏÑÇÏÕÏÑÇÑÕÑÇÏØÃËÝÓÇÝÊÁØÔÕßÔÒÖÃàÜÄÚÏÙÂÓËØÇÎÖÕØËÃÇÛÇËÃÔÇÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂ

– Τι επιπτώσεις έχει στον ψυχισμό μας η διαπίστωση ότι βαδίζουμε προς ένα μέλλον που δεν
μπορούμε να προβλέψουμε;
¶ÙÌÇÒ×ÝÊËÔÓÖÕØËÃÑÇÔËÃÝ
ÔÇÖØÕÈÒÁÉËÏÖ×ÝÛÇËÐËÒÏÞÛÕÆÔ
ÄÙÇ àÕÆÓË ÙÂÓËØÇ ±Ö¦ØÞÕßÔ
ÄÓÜÝÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßËÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÙÚÎÔÖÕØËÃÇÚÕßÑÄÙÓÕß
ÝÙÑËÌÚÕÆÓËÚÏÝÓËÍ¦ÒËÝËÖÏÊÎ-

Το δικό μου ερώτημα
είναι εάν το ξαλάφρωμα
με απαλλάσσει από
διαδικασίες που είναι
πολύ βαριές, που ζητούν
να μείνω μόνος και να
τα βρω με τον εαυτό μου.
ÓÃËÝÖÕßÁÞÕßÔÚÇÒÇÏÖÜØÂÙËÏÚÎÔ
ÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÚÏÝÑÇÚÇÙÚØÕÌÏÑÁÝ
ÙßÔÛÂÑËÝÖÇÔÚÄÝËÃÊÕßÝÖÕßÁÞÕßÔ
ÑÒÎÛËÃÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÔÄÚÇÔÎÉßÞÏÑÂÙÏÍÕßØÏ¦
Þ¦ÔËÚÇÏÑÇÏÕÉßÞÏÙÓÄÝÙËÃËÚÇÏ

ÕÏÇÔÚÕÞÁÝÊÕÑÏÓ¦àÕÔÚÇÏÑÇÏÕÏÈËÈÇÏÄÚÎÚËÝËÑÒËÃÖÕßÔ

– Μπορούμε να αντέξουμε καλύτερα το φορτίο της λύπης που
έφερε η πανδημία όλοι μαζί, ή ο
καθένας μόνος του;
¶ÃÔÇÏÊÆÙÑÕÒÎÎÇÖ¦ÔÚÎÙÎ
ÖÄÚÎÓÏÇÓËØÏ¦ÄÚÇÔÓÕÏØ¦àÕÓÇÏ
ÚÕßÝÌÄÈÕßÝÓÕßÚÏÝÇÔÎÙßÞÃËÝÚÏÝ
ÇÍÜÔÃËÝÓË¦ÒÒÕßÝÇßÚÄÓËÐÇÒÇÌØ×ÔËÏÍÏÇÚÃÊËÔÖÁÌÚÕßÔÄÒÇÚÇ
È¦ØÎËÖ¦ÔÜÓÕßÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÇßÚÄÖÕßÊËÔÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÜ¶ËÖËÏÊÂÚÕ
ÓÕÏØ¦àÕÓÇÏÑÇÏÚÕËÔÇÖÕÛÁÚÜÙÚÕßÝ
¦ÒÒÕßÝ¶ËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÖÕßÓËÖÒÕßÚÃàËÏÂÓËÇÊßÔÇÚÃàËÏ"ÔÊËÔÍÃÔÕÓÇÏ
ËÍ×ÕÌÕØÁÇÝÚÕßÈ¦ØÕßÝÊËÔÊÃÔÜ

ÚÎÒÆÙÎËÍ×ÇÒÒ¦ÚÎÓËÚÇÚÕÖÃàÜ
ÖØÕÝÚÇÁÐÜ¬ÕÊÏÑÄÓÕßËØ×ÚÎÓÇ
ÒÕÏÖÄÔËÃÔÇÏË¦ÔÇßÚÄÚÕÐÇÒ¦ÌØÜÓÇÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÓËÇÖÇÒÒ¦ÙÙËÏÇÖÄ
ÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝÖÕßËÃÔÇÏÖÕÒÆÈÇØÏÁÝ
ÖÕßàÎÚÕÆÔÔÇÓËÃÔÜÓÄÔÕÝÑÇÏÔÇ
ÚÇÈØÜÓËÚÕÔËÇßÚÄÓÕß

– Μετά τόσα χρόνια αναλυτικής
εργασίας με τον εαυτό σας και
τους άλλους, πιστεύετε ότι οι άνθρωποι είμαστε σε θέση να δούμε καθαρά όλα όσα υπάρχουν
μέσα μας;
¶©ÒÇÊËÔÍÃÔËÚÇÏÔÇÚÇÊÕÆÓË
ËÖËÏÊÂÊËÔÚÕÇÔÚÁÞÕßÓËÔÑÇÔËÃÝ
ÖÇØÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÚÎÔÖÕØËÃÇÚÕß
¢ØÄÏÔÚÓÁÙÇÇÖÄÚÇÍØÇÖÚ¦ÚÕß

ÈÒÁÖËÏÖÄÙÕÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇÖØÕÙËÍÍÃÙËÏÑ¦ÖÕÏÇÖØ¦ÍÓÇÚÇ¡ËÚ¦
ÌÕÈ¦ÚÇÏÑ¦ÔËÏÖÃÙÜÑÇÏÖ¦ÒÏËÖÏÙÚØÁÌËÏÉßÞÇÔ¦ÒßÙÎËÃÔÇÏÓÃÇ
ÙßÔËÞÂÝÊÕÑÏÓÇÙÃÇÑÏÇßÚÂÚÎÊÕÑÏÓÇÙÃÇÇÙÌÇÒ×ÝÊËÔÚÎÔÇÔÚÁÞÕßÔ
ÄÒÕÏqÙÚÕÑ¦ÚÜÑ¦ÚÜÊËÔÚÎÛÁÒÕßÔÄÒÕÏ

– Τι μας είναι πιο δύσκολο να δεχθούμε;
¶§ÕÓÃàÜÄÚÏÚÕÖÏÕÈÇØÆÍÏÇ
ËÓ¦ÝÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝËÃÔÇÏÚÕÔÇ
ÖÇØÇÊËÞÛÕÆÓËÚÕßÝÖËØÏÕØÏÙÓÕÆÝ
ÇÏÔÇÖÕØËßÛÕÆÓËÓËÇßÚÂÚÎÔËÖÃÍÔÜÙÎÖÇÔÚÕÊßÔÇÓÃÇÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÕÑÇÛÁÔÇÝËÖÏÛßÓËÃÍÏÇÚÕÔËÇßÚÄ
ÚÕßËÃÔÇÏÇÔÁÌÏÑÚÎ
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ÑÇÏØÄÓÕÆÑØÆÈÕÔÚÇÔ ÇÏÐÇÌÔÏ¦àÕÓÇÏÏÇÚÃÐËÞÔ×ÖÜÝßÖÂØÞÇÔ®

Η «Κ» ÙÇÝÖØÕÚËÃÔËÏÇÑÄÓÎÁÐÏÈÏÈÒÃÇ
ÆÖØÏÜÔÙßÍÍØÇÌÁÜÔÇÔÚÃÍÏÇÁÐÏËÑÊÎÒ×ÙËÏÝÇÔÑÇÏÙÚÇÊÏÇÑ¦ÕØÏÙÓÁÔËÝ
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ÔÇÙßÔËÞÃàÕßÓËÔÇÙÇÝÖØÕÚËÃÔÕßÓË
ÔÁÇÒÕÍÕÚËÞÔÏÑ¦ÖÇØ¦ÛßØÇÇÌØÕÔÚÃÙÕßÓËÔÇÈØÕÆÓËÚØÄÖÕÔÇÚÕÑ¦ÔÕßÓËÑÇÏÙÚÕÓÁÒÒÕÔÓËÚ¦ÚÎÔËÖ¦ÔÕÊÕÙÚÎÔÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÂÑÇÔÕÔÏÑÄÚÎÚÇ

Ρήνα Κατσελλή
«ΨΗΓΜΑΤΑ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ
ΤΟ ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΤΟΥ ΦΟΥΝΤΖΙΟΥ
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ»
ÉÈ~ËÑV¸Æl
Το βιβλίο ÊÏÎÍÎÓ¦ÚÜÔÚÎÝªÂÔÇÝ ÇÚÙËÒÒÂÓËÚÃÚÒÕ¤ÂÍÓÇÚÇÔÇÚØÕÖ×Ô¬ÕÑØÎÙÌÆÍËÚÕÚÕß¢ÕßÔÚàÏÕÆÑÇÏ
¦ÒÒÇÊÏÎÍÂÓÇÚÇ®¬ÇÊÏÎÍÂÓÇÚÇÇßÚ¦
ÇÔÇÌÁØÕÔÚÇÏÙËÇÔÇÚØÕÖÁÝÖÕßÙßÔÁÈÎÙÇÔÙÚÎÔ ÆÖØÕÓËÚÇÐÆÚÜÔÞØÄÔÜÔ
 ÑÇÏ ÃÔÇÏËÔÔÏ¦ÊÏÎÍÂÓÇÚÇÓËÚÇÖËØÏÙÙÄÚËØÇËÃÔÇÏÍØÇÓÓÁÔÇÖØÄÙÌÇÚÇÇÖÄÚÎÙßÍÍØÇÌÁÇÖÄ
ÇßÚ¦ÐËÞÜØÃàËÏ¬Õ ØÎÙÌÆÍËÚÕÚÕß
¢ÕßÔÚàÏÕÆ®ÖÕßËÃÔÇÏÈÇÙÏÙÓÁÔÕÙË
ÖËØÏÙÚÇÚÏÑÄÖÕßÁÚßÞËÙÚÕÔÂØÜÇÚÎÝ
©    ßØÏ¦ÑÕ¡¦ÚÙÎßÖËÆÛßÔÕÚÎÝËÖÇØÞÃÇÝ ËØÆÔËÏÇÝÙÚÕÔ
ÇÔÚÏÇÖÕÏÑÏÕÑØÇÚÏÑÄÇÍ×ÔÇ  

Ρήνα Κατσελλή
«ΨΗΓΜΑΤΑ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ Β΄»
ÉÈ~ËÑV¸Æ¬
Σε αυτό ÚÕÈÏÈÒÃÕÎªÂÔÇ ÇÚÙËÒÒÂ
ÊÃÔËÏÙËÓÕØÌÂÊÏÎÍÎÓ¦ÚÜÔÓËØÏÑ¦
ÉÂÍÓÇÚÇÇÔÇÚØÕÖ×ÔÓËÇÌÕØÓÂÚÎÔ
ÚÕßØÑÏÑÂËÏÙÈÕÒÂÙÚÎÔ ÆÖØÕÙÚÏÝ
ÚÕßÕÆÒÎ ×ÊËÑÇÊÏÎÍÂÓÇÚÇÚÕ
ÑÇÛÁÔÇÚÕßÝÓÏÇÇÔÇÚØÕÖÂÖÕßÇÔÇÙÚÇÚ×ÔËÏÚÎàÜÂÇÖÒ×ÔÇÔÛØ×ÖÜÔÂ
ÑÇÏÚÜÔà×ÜÔÚÕßÝÈÍ¦àËÏÁÐÜÇÖÄÚÇ

Γιώργος Νικολάου
«ΑΤΙΤΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ»
åÚÊÑV¸Æd

ÙÞÁÊÏ¦ÚÕßÝÚÕßÝÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÓÕÆÝ
ÚÕßÝÚÕßÝÑ¦ÔËÏÔÇÇÒÒ¦àÕßÔÙßÓÖËØÏÌÕØÁÝÚÕßÝÙÚËØËÃÈÇÙÏÑ¦ÇÔÛØ×ÖÏÔÇ
ÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÑÇÏÙËÇØÑËÚÕÆÝÊÃÔËÏÁÔÇ
ÈÃÇÏÕÂÖØÄÜØÕÚÁÒÕÝÙÚÎÔÃÊÏÇÚÕßÝ
ÚÎàÜÂ¬ÇËÖÚ¦ÖØ×ÚÇÇÔÇÌÁØÕÔÚÇÏ
ÙÚÎÔËÏÙÈÕÒÂÑÇÏÚÇßÖÄÒÕÏÖÇÖÁÔÚË
ÙÚÕßÝËÍÑÒÜÈÏÙÓÁÔÕßÝÚÕßÐËÔÕÊÕÞËÃÕ§ÚÄÕßÓ®ÓËÚÇÐÆÚÜÔÞØÄÔÜÔ
  

Νίκος Νικολάου-Χατζημιχαήλ
«20 ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ»
ÉÈ~ËÑV¸Æm
Η συλλογή ÚÕß§ÏÑÕÒ¦ÕßÇÖÕÚËÒËÃÚÇÏ
ÇÖÄÙÆÔÚÕÓÇÊÏÎÍÂÓÇÚÇ ÆØÏÕÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÚÜÔÊÏÎÍÎÓ¦ÚÜÔÇßÚ×Ô
ËÃÔÇÏÎÔÕÙÚÇÒÍÃÇÑÇÏÎËßÇÏÙÛÎÙÃÇÓË
ÚÎÔÕÖÕÃÇÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝÖØÕÙËÍÍÃàËÏ
ÛÁÓÇÚÇÄÖÜÝÎÇÖ×ÒËÏÇÕÖÄÒËÓÕÝÎ
ÙßÒÒÕÍÏÑÂÓÔÂÓÎÚÇÖÇÏÊÏÑ¦ÞØÄÔÏÇ
ÙÚÕÞÜØÏÄÚÇÙßÍÍËÔÏÑ¦ÖØÄÙÜÖÇÎ
ÙÑÒÇÈÜÓÁÔÎÓÓÄÞÜÙÚÕÝÑ¦ÚÕÈÏÈÒÃÕÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÚÇÊÏÎÍÂÓÇÚÇ!
©ÍÎÚËßÚÂÝÚÜÔÓßØÓÎÍÑÏ×Ô®¶
ÏÛ¦ØÇ®¶ÖÏÙÚØÕÌÂÙÚÎÔËßÚßÞÃÇ®
¶ÖÄÒÎÄÒÎ®¶¬ÕËÔÛßÓÎÚ¦ØÏÕ®¶
ÑÇØÊËØÃÔÇÍÆØÏÙË®¶ÍÃÇªÄÊÎÎÖÕÏÂÚØÏÇ®¶ÁØËÏÝÖÕÊÂÒÇÚÕ"®
¶ÒÈÃØÇ®¶¬ÇÖÕßÒÏ¦ÑÒÇÃÔË®
¶©ÑØÇÚÂØÇÝÓËÚÏÝËÌÚ¦ÒÇÈÁÝ®¶
©Ï¬ÙËØÑÁàÕÏ®¶¬ÁØÇÝÞÜØÃÝÑËÌ¦ÒÏ®¶ÓÇÆØÎÓÕÚÕÙßÑÒÁÚÇ®¶¬Õ
ÇËÏÑÃÔÎÚÕÔ®¶ÍÎÚËÆÚØÇ®¶ÑÄØÔÇ®¶¬ÕÛÇÆÓÇ®¶©¦ÔÛØÜÖÕÝÓË

ÚÕÖÏÊÑÏÇÆÒÏÔ®¶º¦ÓÖÕßÙÇ»®©Ï
ÏÙÚÕØÃËÝÚÕßÈÏÈÒÃÕßÓÇÝÚÇÐÏÊËÆÕßÔ
ÑßØÃÜÝÙÚÎÔÑÇÚËÞÄÓËÔÎËÖÇØÞÃÇÚÎÝ
ÓÓÄÞÜÙÚÕßÓÏÇÝ¦ÒÒÎÝËÖÕÞÂÝÚÄÚËÖÕßÎàÜÂÂÚÇÔÖÏÕÇÛ×ÇÑÇÏÚÇ
ÖØ¦ÍÓÇÚÇÍÆØÜÓÇÝËÃÞÇÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÞØ×ÓÇ

Φένια Κινικλή
«ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ.
ΑΦΗΓΗΜΑΤΑ - ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ»

Η Νάσια ÏÕÔßÙÃÕßÙÚÎÔÑØÏÚÏÑÂÚÎÝÍÏÇ
ÚÎÙßÒÒÕÍÂÊÏÎÍÎÓ¦ÚÜÔ³ÚÏÚÒÇÑËÃÓËÔÇ®
ÙÎÓËÏ×ÔËÏÄÚÏÓ¦ÝÙßÙÚÂÔËÚÇÏÙÚÎÔÖØ×ÚÎÚÕßÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÂËÓÌ¦ÔÏÙÎÕÏ×ØÍÕÝ§ÏÑÕÒ¦Õß´ÔÚËÑÇÊÏÎÍÂÓÇÚÇÖÕß
ÁÞÕßÔÍÏÇÚÃÚÒÕßÝÚÕßÝÍØ¦ÓÓÇÚÇÚÕßÇÒÌÇÈÂÚÕßÂÙÆÓÈÕÒÇÑÇÏÜÝÂØÜÁÝÚÕßÝ
ÇÔ×ÔßÓÇÖØÄÙÜÖÇÑÇÏÑÇÚ»ËÐÇÃØËÙÎ
ËÖ×ÔßÓÇà×ÇÖÄÌÇÙÎÇÖÕÒÆÚÜÝÙßÔËÏÊÎÚÂÄÖÜÝÇÖÕÑÇÒÆÖÚËÏÇÔ¦ÓËÙÇ
ÙÚÏÝÍØÇÓÓÁÝÚÕßÕÃÊÏÕÝÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝ
ÏØÜÔËÃÇÙÇØÑÇÙÓÄÝÑÇÏÇßÚÕâÖÕÔÄÓËßÙÎËÃÔÇÏÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßÞÇØÇÑÚÎØÃàÕßÔ
ÚÕÆÌÕÝÚÕßÙßÍÍØÇÌÁÇÄÖÜÝËÆÑÕÒÇ
ÊÏÇÌÇÃÔËÚÇÏÇÖÄÚÇÇÖÕÙÖ¦ÙÓÇÚÇÖÕß
ÖÇØÇÚÃÛËÔÚÇÏËÊ×

ÉÈ~ËÑV¸Æd
Η δεύτερη ÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÂÊÕßÒËÏ¦ÚÎÝ
¢ÁÔÏÇÝ ÏÔÏÑÒÂÎÖØ×ÚÎÂÚÇÔÚÕÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÖØÄÙÓËÔÎÑÇÚÇÏÍÃÊÇ®
ÖËØÏÁÞËÏÇÌÎÍÂÓÇÚÇÊÏÎÍÂÓÇÚÇÍØÇÓÓÁÔÇÓËÍÒÇÌßØÄÚÎÚÇÑÇÏ
ÓËØ¦ÑÏ©ÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÝÛÇÚÇÐÏÊÁÉËÏ
ÙÚÕÔÖÒÕÆÙÏÕÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÄÑÄÙÓÕ
ÓÏÇÝÔÁÇÝÍßÔÇÃÑÇÝÚÎÝÃÊÏÇÝÚÎÝÙßÍÍØÇÌÁÜÝÎÕÖÕÃÇÉ¦ÞÔËÏÓÁÙÇÇÖÄ
ÖËØÏÙÚØÕÌÁÝÙÑÁÉÎÝÔÇÙßÔÛÁÙËÏ
ÔÇÇÔÇÑÇÒÆÉËÏÔÇÑÇÚÇÍØ¦ÉËÏÑÇÏÔÇ
ËÔÚØßÌÂÙËÏÙËÚÇÐÃÊÏÇÖØÜÚÄÍÔÜØÇ
ÚÕßÔÕßÑÇÚÇÛÁÚÕÔÚÇÝÚÎÊÏÑÂÚÎÝ
ÙÌØÇÍÃÊÇÙÚÇÖÔËßÓÇÚÏÑ¦ÊØ×ÓËÔÇ
ÚÕßÚÄÖÕßÚÕÕÖÏÙÛÄÌßÒÒÕÇÔÇÌÁØËÚÇÏ!ÑÁÉËÏÝØËßÙÚÁÝËßÓËÚ¦ÈÒÎÚËÝ
ÇÙÇÌËÃÝ¡ÖËØÊËÓÁÔËÝØÕÁÝÇÙÆÔÊËÚËÝ²ÜØÃÝ¦ÑØÎÑÇÏÓÁÚØÕÖØÕÙÖÁÒÇÙÚËÝÑÇÏÇÔÚÏÌÇÚÏÑÁÝ¡ÇÑØÏ¦ÇÖÄ
Ñ¦ÛËÒÕÍÏÑÄËÏØÓÄÁÐÜÇÖÄÑÇÔÄÔËÝ
ÑÇÏÇÑÕÒÕßÛÃËÝ¤¦ÞÔÜÇÔÇÓÕÞÒËÆÜ
ÇÌÕßÍÑØ¦àÕÓÇÏÖØÕÙÖËØÔ× ÇÏÑ¦ÖÕÚËÙÚÇÓÇÚ×§ÇÊÜÄÙËÝËÊ×ÑÇÏ

Δημήτρης Λεβέντης
«ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»
åÚÊÑV¸Æ¸ÆwÆlw¸d
Στην πολύ ÖØÄÙÌÇÚÎËÔÊÏÇÌÁØÕßÙÇ
ÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÂÖØÄÚÇÙÎÚÕßÎÓÂÚØÎ
ËÈÁÔÚÎÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏËÏÑÕÙÏÚÁÙÙËØÇÊÏÎÍÂÓÇÚÇÓËÇÔÇÌÕØÁÝÙÚÇÔÎÙÏ¦ÚÕßÏÍÇÃÕßÚÕßØÍÕÙÇØÜÔÏÑÕÆ
ÚÕß¡ßØÚ×ÕßÑÇÏÚÕß ØÎÚÏÑÕÆËÒ¦ÍÕßÝÊÎÒÇÊÂÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔÛÇÒÇÙÙ×ÔÇÒÇÓÃÔÇ ÆÛÎØÇÇÔÚÕØÃÔÎ
ÀÊØÇÓÕØÍÄÝªÄÊÕÝ ØÂÚÎ¬ÂÔÕÝ ÃÓÜÒÕÝ¡ÆÑÕÔÕÝÆØÕÝ ÁÇ
ÕßÌÕÔÂÙÏ¡ÂÒÕÝÃÍÏÔÇÄØÕÝ
¦ØÕÝÖÁÚÙËÝÑÄÖËÒÕÝÆÈÕÏÇ
ÔÚÃÖÇØÕÝ§¦ÐÕÝÑÏ¦ÛÕÝÑÇÏÒÇÌÕÔÂÙÏ©ÙßÍÍØÇÌÁÇÝÙËÑ¦ÛËÚÕß
ÚÇÐÃÊÏÖËØÏÍØ¦ÌËÏÚÏÝËÓÖËÏØÃËÝÚÕß
ÑÇÏÓËÚØÄÖÕÙßÔÊÁËÏÚÎÔ ÆÖØÕÑÇÏ
ÚÏÝÏÙÚÕØÃËÝÚÕßÝ ßØÃÇØÞÕØÄÒÕÙÚÏÝ
ÊÏÎÍÂÙËÏÝÚÕßÙßÍÍØÇÌÁÇÖÇÃàËÏÎÓÓÄÞÜÙÚÕÝÑÇÏÎÌØÕÊÃÚÎ

Ε

Περί των άλλων λασπολογώντας
ÊÃÑÏÕÇÒÒ¦ÍÔÜØÃàËÚËÖ¦ØÇÖÕÒÆÑÇÒ¦
ÖÄÙÕÏÁÔÚÏÓÕÏÑßØÇÔÚËÒÂÊËÝ®ßÖ¦ØÞÕßÔËÑËÃÁÐÜÑÇÏÕÏÕÖÕÃÕÏËÔÖÕÒÒÕÃÝ
ÊÃÔÕßÔÚÕÔÑÕÏÔÜÔÏÑÄÚÄÔÕÑÇÏÉÎÌÃàÕßÔ
ÑÇÏÓËÚ¦ËÐÇÔÃÙÚÇÔÚÇÏÍÏÇÚÃÚÕßÝÇÖÇÍÄØËßÙÇÔÚÎÔËÃÙÕÊÕÙÚÎÔËÑÑÒÎÙÃÇÑÇÏ
ËßÑÄÒÜÝÚØÕÓÕÑØÇÚÕÆÔÚÇÏÇÖÄÚÕÔ¦ÒÒÕÄÞÏÄÓÜÝÇÖÄÚÕÔ³ÒÒÕÚÕßÝËÇßÚÄ
ËÔÚÇÈ¦àÜÓËÚÕÔÑ¦ÛËÑßØÇÔÚËÒÂ®ÊËÔÖÏÙÚËÆÜÙÚÕÔÇÚÕÓÏÑÄÇÓËÚÇÑÃÔÎÚÕÕÑÇÛÁÔÇÝÇÔÚÕßËÐÎÍÎÛËÃ
Ñ¦ÚÏÓÖÕØËÃÔÇÇÒÒ¦ÐËÏÍÔ×ÓÎÙÚ¦ÙÎ
ÔÇÊËÏÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÑÇÏÔÇ
ÙÑËÌÚËÃÒÃÍÕÖËØÏÙÙÄÚËØÕÜÝ¦ÔÛØÜÖÕÝ
ÖÇØ¦ÜÝÁÔÚÏÓÕÝÔÕÏÑÕÑßØÇÃÕÝÖÕß¬Ç
ÊÏÑ¦ÙÕßËÔÙÆÑÇÚàÇÏÙÚÕÏÈ¦àÕÔÚÇÏÚÇ
ÊÏÑ¦ÓÇÝËÔÑÇØÆÊÑÏÇÚàÇÏÌÇÑÑÕÆÙÏÔ®
§¦ÒÕÏÖÄÔÁØÍÕÑÇÏÇÖÕÙÚÕÒÂÚÎÝÕÒÏÚËÃÇÝÇÖÇØÇÃÚÎÚÕÑÇÏÖÕßÊËÔÖÇÃØÔËÏ
ÇÔÇÈÕÒÂÎÊÏÇÖÇÏÊÇÍ×ÍÎÙÎÚÎÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝÓÁÙÜÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑ×ÔÊÕÓ×ÔÓÁÙÜ
ÚÎÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÚÎÝÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÝÓËÚÕ
ÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÜÔÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÜÔÚÎÝÁÔÙÚÕÒÜÔÑÇÏÑÕßÙÚÕßÓÇØÏÙÓÁÔÜÔßÍÏÂÝÕÒÏÚËÃÇÊÏÇÖÇÏÊÇÍÜÍËÃÜÝÚØßÌËØÂÚØÕÌÄÝÜÝÙÚÕØÍÏÑÄÝÖÇÚÁØÇÝÊËÔ

ÇÖÕÌÇÙÃàËÏÑÇÏÊÏÇÚ¦ÙËÏÜÝÓÎÚØÏ¦ÜÝ
ÇÊÏ¦ÌÕØÕÝÖÇÚØÏÄÝ ÇÏËÊ×ËØÞÄÓÇÙÚË
ÙÚÎÞÏÒÏÕËÏÖÜÓÁÔÎÖÒÁÕÔÑÇÏÙÚÇÄØÏÇ
ÚÕßÍØÇÌÏÑÕÆÃÙÜÝÖËÏÑ¦ÖÕÏÕÝËÖÏÒÕÍÂ
ÚÜÔ¦ØÏÙÚÜÔÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÕÖ×ÝÕÏÁÔÚÏÓÕÏÑßØÇÔÚËÒÂÊËÝ®ÇÔÁÞÕÔÚÇÏÚÇÍÕÆÝ
ÖÕßÊËÔÛÇÁÖØËÖËÔÇÖÇØÇÓÁÔÕßÔÙÚÇ
ÑÕÏÔ¦ÕÆÚËÊÁÑÇÒËÖÚ¦ÜÝËÖÏÑËÌÇÒÂÝ
ÈÒÁÖËÆÍÏÓËÚÎÔßÖÄÛËÙÎÚÜÔÇÙßÔÄÊËßÚÜÔ ßÖËØÕÆÔÚÇÍÏÇÚÕÔÕÙÎÒËßÚÂØÏÕÑÕØÜÔÕáÕÆ¯ ÇÏËÐ¦ØÞÕÔÖØÄÙÜÖÕ
ÚÜÔÎÓËØ×ÔÕßÖÕßØÍÄÝÙÜÚËØÏÑ×Ô§ÃÑÕÝ§ÕßØÂÝÕÕÖÕÃÕÝÈ¦ÒÛÎÑËÔÇÈ¦ÒËÏ
ÙËÚ¦ÐÎÚÎÔÇÚÇÐÃÇ
ËØÏÌÁØËÚÇÏÕßÖÕßØÍÄÝÑÇÏÓÕÏ¦àËÏ
ÑÏÔÎÚÂÒËÑÚÏÑÂÈÄÓÈÇÓÏÒ¦ËÏÚÕÖÕÛËÚËÃÚÇÏÑÇÏÖÃÙÜÚÕßÇÌÂÔËÏÙßÔÚØÃÓÓÏÇ
ÑÇÏÊËÔÚØÁÞËÏÚÃÖÕÚÇßÚÄÖÕßÁÞËÏËÔÊÏÇÌÁØÕÔËÃÔÇÏÄÚÏÚÕßÝÖÏ¦ÔËÏÄÒÕßÝÚÕ
ÑÕÒ¦ÔÏÑÇÚ¦ÚÎÔÑßÖØÏÇÑÂÂÑÇÒÆÚËØÇ
ÄÙÕßÝÊËÔÙßÓÌÜÔÕÆÔÓËÚÕÚØÃÖÚßÞÕ
ÇÚØÃÊÇ¶ÏÑÂÓÕß¶¡ÄÔÕ²ÇØÇÑÚÎØÃàÕÔÚÇÏÇØÏÙÚËØÕÃÇÔÇØÞÏÑÕÃÇÔÚÏËÐÕßÙÏÇÙÚÁÝ¡ÇÇÔÄÙÇÒÁËÏÕßÖÕßØÍÄÝÄÚÏÙßÓÈÇÃÔÕßÔÙÚÎ²Ò×ØÇÑÇÙÚÎ
¡ËÔÄÍËÏÇÙÚÕÕßØÔ¦ØÇ®ÙÚÎÔÖÇÒÏ¦

(1901 – 1972)
Ζεύγος Ελληνοκυπρίων, 1963
Λάδι σε κόντρα πλακέ, 80,5 x 28 εκ.
Υπογραφή και χρονολογία:
Γεωργίου VII 63 (κάτω αριστερά)
Ο Γεώργιος ÕÒËÜØÍÃÕß
àÜÍØ¦ÌÏÙËÚÕÁØÍÕÇßÚÄ
ÖÕßÇÖËÏÑÕÔÃàËÏÁÔÇàËßÍ¦ØÏÒÒÎÔÕÑßÖØÃÜÔÚÕ
 ÑÇÏÙÚÕÃÊÏÕÇÑØÏÈ×Ý
ÓÁÍËÛÕÝÑÇÏÙËÖÇØÄÓÕÏÇ
ÙÇÔÏÊÄÙÞÎÓÎËÖÏÌ¦ÔËÏÇ
ÑÇÏÁÔÇàËßÍ¦ØÏ¬ÕßØÑÕÑßÖØÃÜÔ¬ÇÊÆÕÁØÍÇ
ÒËÏÚÕßØÍÕÆÔÜÝÊÃÖÚßÞÕ©ËÜØÍÃÕßËÃÞËÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙËÏÖØÕÎÍÕßÓÁÔÜÝÚÇÃÊÏÇÊÆÕàËßÍ¦ØÏÇ
ÜÝÁÔÇÇÖÄÚÇÛËÓÇÚÏÑ¦
ÙÚÕÏÞËÃÇÓÏÇÝÓÔÎÓËÏÇÑÂÝ
ÙÆÔÛËÙÎÝÖÕßËÓÖÔËÆÙÚÎÑËÇÖÄÚÎÔÇÔÇÑÂØßÐÎÚÎÝ ßÖØÏÇÑÂÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÓËÚÃÚÒÕ
ÇÔÇÍÁÔÔÎÙÎÚÎÝ ÆÖØÕß®¬ÕÁØÍÕÇßÚÄ
ÖÇØÕßÙÏ¦ÙÚÎÑËÖØÄÙÌÇÚÇÙÚÎÔÁÑÛËÙÎ
ÖÕßÁÍÏÔËÙÚÕÂÊØÇ¦ÒÇÝÓÇàÃÓË¦ÒÒÇ
ÁØÍÇÚÕßÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÖÕßÈØÁÛÎÑÇÔÙÚÕ
ËØÍÇÙÚÂØÏÄÚÕßÙÚÎÔÓÓÄÞÜÙÚÕÑÇÏËÖÏÙÚØ¦ÌÎÑÇÔÙÚÕßÝÔÄÓÏÓÕßÝÏÊÏÕÑÚÂÚËÝÚÕßÝ
ÚÕÔ¢ËÈØÕß¦ØÏÕÚÕß
ÏÇ¦ÍÔÜÙÚÕÒÄÍÕÕËÜØÍÃÕßàÜÍØ¦ÌÏÙË
ÖËØÃÖÕßÚØÃÇÞØÄÔÏÇÓËÚ¦ÚÇÃÊÏÇÇßÚ¦àËßÍ¦ØÏÇÙËÊÆÕÇßÚÕÚËÒÂÁØÍÇ¿ÚÇÔÚÕ 
ÐÇÔÇàÜÍØ¦ÌÏÙËÚÇÊÆÕàËßÍ¦ØÏÇËÃÞÇÔÂÊÎ
ÐËÙÖ¦ÙËÏÕÏÖØ×ÚËÝÊÏÑÕÏÔÕÚÏÑÁÝÚÇØÇÞÁÝ
ÚÎÙÚ¦ÙÎÙÚÏÝÞËÏØÕÔÕÓÃËÝÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÎ
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ÚÃÚÒÕ4HYRPUN[PTL¶JYVZZPUNSPUL
JPYJSLÁÑÛËÙÎÓÖÕØËÃÔÇÈÏÜÛËÃ
ÜÝÁÔÇÈÏÈÒÃÕÖÕßÓÖÕØËÃÑ¦ÖÕÏÕÝ
ÔÇÖËØÖÇÚÂÙËÏ¬ÕÈÏÈÒÃÕËÃÔÇÏÓËÔ

Οι χώροι μεταξύ των
ρωγμών των σπασμένων
φαίνονται διαιρεμένοι ,
αλλά δύο
ύ μέ
μ ρη είίναι πά
άντα μέρος ενός μεγαλ
λύτερου συνόλ
όλο
ου και μπο
ο-ρεί να αναγεννηθεί μια
«καινού
ύρ
ργια οπτική».
ÊÏÇ
ÇÞ
ÞØÕÔÏÑÄÇÒ
ÒÒ
Ò¦ÚÇßÚÄÞØÕÔÇÑÇÏ
ÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÎÝÊÏ¦ØÑËÏÇÝÒÄÍÜÚÎÝ
ÌÄØÓÇÝÚÕßÖËØÏËÞÕÓÁÔÕßÑÇÏÚÎÝ
ÇÔÕÏÑÚÂÝÊÕÓ
ÓÂ
ÂÝ ¦ÛËÑÁÔÚØÕËÃÔÇÏ
ÓÏÇÖËØÏÌÁØËÏÇÑ¦ÛËØÜÍÓÂÑ¦ÛË
¦Ñ
¦
ÑØÎËÃÔÇÏÁÁÔ
ÔÇÓÁØÕÝÚÕßÙßÔÄÒÕß©Ï
ÒÁÐËÏÝÒËÏÚÕßØÍÕÆÔÙËÇßÚÄÚÕÖÒÇÃÙÏÕÜÝÁÔÇËÃÊÕÝÇÔÇ
ÇÒ
ÒÕÍÏÑÕÆÙÚÏÝ
àÜÍØÇÌÏÙÓÁÔËÝËÏÑÄÔËÝ¡ÏÇÕÓ¦ÊÇ
ÒÁÐËÜÔÇÖÄÚÇÎÓËØÕÒÄÍÏ¦ÚÕßÙÞËÚÃàËÚÇÏËÖÃÙÎÝÓËÚÕàÂÚÎÓÇÚÎÝÓËÚÇÔ¦ÙÚËßÙÎÝÖÕßËÃÔÇÏÛÁÓÇÙÂÓËØÇ
¡ÏÒ×Ô
ÔÚÚÇÝÙÚÎÔ ®Í
ÍÏÏÇÚÎÔÁÑÛËÙÎÕÑÇÒ
ÒÒ
ÒÏÚÁÞÔÎÝ/VYZ[>LPLYZ[HSS
ËÃÖËÄÚÏ©ÛËÇÚÂÝÑÇ
ÇÒ
ÒËÃÚÇÏÔÇÙßÓÓËÚ¦ÙÞËÏÙÚÎÔÇÔ¦Í
ÍÔ
ÔÜÙÎÑÇÏÚÎÔ
ÇÔÚÃÒ
ÒÎ
ÎÉÎÚÜÔÁØÍÜÔÖÕßÍËÓÃàÕßÔ
ÑÇÏÇÏÙÛ¦ÔÕÔÚÇÏÚÇÑËÔ¦ÑÇÏÚÇÑËÔ¦
ÓËÚÇÐÆÚÕßÝ¬ÕÖËØÖ¦ÚÎÓÇÙÇÔÚÕ
ÈÒÁÓÓÇËÃÔÇÏÇÖÇØÇÃÚÎÚÕÙÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÚÎÝÇÔÚÃÒ
ÒÎ
ÎÉÎÝÚÕßÞØ×ÓÇÚÕÝ
ÚÎÝÍØÇÓÓÂÝÑÇÏÚÎÝÓÕØÌÂÝ²ØÎÙÏÓÕÖÕÏ×ÚÎÓËÚÇÌÕØ¦ÚÕßÈÏÈÒÃÕßÖÇÒÃØØÕÏÇÝËÖËÏÊÂÄÒÇÚÇÓÁØÎÙÚÕßÝ
ÖÃÔÇÑËÝÙßÙÞËÚÃàÕÔÚÇÏÚÕÁÔÇÓËÚÕ
¦Ò
¦
ÒÒ
Ò
ÒÕÄÖÜÝÎÛ¦
¦Ò
ÒÇÙÙÇÓËÚÎÎÓÁÙÜ
ÚÎÝÑÃÔÎÙÎÝÚÕßÞØÄÔÕßÚÜÔÖÇ
ÇÒ
ÒÏØØÕÏ×Ô©ÏÞ×ØÕÏÓËÚÇÐÆÚÜÔØÜÍÓ×Ô
ÚÜÔÙÖÇÙÓÁÔÜÔÌÇÃÔÕÔÚÇÏÊÏÇÏØËÓÁÔÕÏÇ
ÇÒ
ÒÒ
Ò
Ò¦ÊÆÕÓÁØÎËÃÔÇÏÖ¦ÔÚÇ
ÓÁØÕÝËÔÄÝÓËÍÇ
ÇÒ
ÒÆÚËØÕßÙßÔÄÒÕß®
ÖÏÖØÄÙÛËÚÇÊÃÔËÏÜÝÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÄÚÏ ÆÖØÕÝÜÝÔ
ÔÎ
ÎÙ ÙßÓÈÕÒ àË 
ÇßÚÂÔÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ ¬ÇÊÆÕÓÁØÎ

Έργο ÑÌ³iÓ~ÚÉitºRvX_¦_Å_x²_{KÜË³ÑÜ{¨¨{u³ÈÉ¨ÐÑÖ~ÑÜÜ{³ÓTi¦©²8_x_¦©²>
ÙÎÓÏÇÖØÄÑ
ÑÒ
ÒÎ
Ò
ÎÙÎÍ
ÍÏÏÇÔÇÕÒÕÑ
ÑÒ
ÒÎØ×ÙÕßÓËÚÕÑËÔÄ®

Αμφιταλαντεύοντας...

Έργα ÑÌ³iÓ~ÚÉit.Èo~È¨{Ñ~ÓØ
ÑÈÓÉ{ÉØ¯_>X>Xv>X©_¦x_©u
³iØÖ¨{ÑØÈ¨{Ñ~ÊØ³Ñ
ßÖ¦ØÞÕßÔÑÇÏÙßÔßÖ¦ØÞÕßÔÙÚÎÔ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÒÄÍÜÚÎÝÑÕÏÔÂÝ
ÙÌØÇÍÃÊÇÝÑÕÏÔÂÇÑÚÂÊËÔËÃÔÇÏ
ÍØÇÓÓÂÊÏÇÃØËÙÎÝËÃÔÇÏÓÏÇÑÕÏÔÂ
ÖËØÏÌÁØËÏÇ®
¡ÕÏØ¦àÕÔÚÇÝÚÏÝÙÑÁÉËÏÝÚÕßÍÏÇ
ÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇÑÇÏÚÎÖÇÍÑÄÙÓÏÇÑØÃÙÎÖÕßÎÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÈÏ×ÔËÏÖÏÙÚËÆÜÄÚÏÇßÚÄÖÕßÓÇÝËÖÎØË¦àËÏ
ÓÇÝÑÏÔËÃËÖÃÙ
ÙÎ
ÎÝÑÇÏÓÇÝÌÁØÔËÏÖÃÙÜ
ÙËÙÚÕÏÞËÏ×ÊËÏÝÌÄÈÕßÝÑÇÏËÒÖÃÊËÝ®
ÁÊÜÙËËÖÃÙÎÝÙÇÔÖÇØ¦ÊËÏÍ
ÍÓ
ÓÇÁÔÇ
ØÎÚÄÚÕßÜÑØ¦ÚÎÆÖÇØÐÂÓÇÝ
ÛÇËÃÔÇÏÖ¦ÔÚÇÓÏÇÇÔÕÏÞÚÂËØ×ÚÎ-

ΤΟ Νο1 ΠΡΩΙΝΟ
ΤΟΥ
ΤΟ
Υ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ
ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

06:00 -10:00

ΤΑΣΟ
ΤΑΣΟΣ
ΟΣ
ΤΡΥΦΩΝΟΣ
ΤΡΥ
Φ
ΦΩΝΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
ΧΡΙΣΤΙ
ΙΑΝΑ
ΑΡΤΕΜΙΟΥ
ΑΡΤΕΜ
ΜΙΟΥ

11.3%

LOVE FM
100.7
10.1%
ANT1

9.8%
SFERA

9.2% 7.9%
SUPER
MIX

ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΦΩΝΑ Μ
ΜΕ ΤΗΝ
ΗΝ ΠΑ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ
Π Α ΕΠΙΣΗΜΗ
Π ΗΜΗ ΕΡΕΥΝΑ
ΝΑ ΑΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΟΑΜΑΑ Ο Η Α
Η
ΩΝ ΣΤΟ
ΣΕ ΗΛΙΚΙΕΣ
13-80 ΕΤΩΝ
Ο ΧΡΟΝΙΚΟ
ΟΝ Ο ΔΙΑΣΤΗΜΑ
Α ΗΜΑ 1/1/2020 – 31/3/2020
(ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Ν Α Α SYMMETRON
MM RON MARKET
MAR RESEARCH
R ARCH & CONREAD
CONR AD RESEARCH
R ARCH BUREAU)
BUR AU

 ßØÏÇÑÂ ×ÙÚÇÇÙÞÕÒËÃÚÇÏÓË
ÚÎÔËÖÏÙÑËßÂÚÜÔÇÔÚÏÑËÏÓÁÔÜÔÑÇÏ
ÚÎÔÁÇÇÏÙÛÎÚÏÑÂÖÕßÊÎÓÏÕßØÍËÃÚÇÏ
ÓÁÙÇÇÖÄÇßÚÂ¡ÁÙÇÇÖÄÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÚÎÝÇÖÕÑÇÚ¦Ù
ÙÚÚÇÙÎÝËÖÏÊÏ×ÑËÏ
ÔÇËÑÓÇÏËÆÙËÏÚÎÔÑÇÏÔÕÆØÍÏÇÕÖÚÏÑÂ®ÁÑÛËÙÎßÍÑßØÏÇÑÁÝÇÙßÔÁÖËÏËÝ/LHKHUKOHUKZLYPLZ®ÚÎÝ
ßØÏÇÑÂÝÂÚÇÔËÓÖÔËßÙÓÁÔÎÇÖÄ
ÚÕÖØÄÚàËÑÚÚÎÝ/LHKHUK/HUK®
¿ÖÜÝÊÂ
ÂÒ
ÒÜÙËÙÚÎÔ ®ÎËÏÑÇÙÚÏÑÄÝ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÊÕßÒËÏ¦ËÓÖÔËÆÙÚÎÑËÇÖÄÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÕÚÕÖÃÕÚÇ
ÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑ¦ÓÕÚÃÈÇÚÕßÏÔÙÚÏÚÕÆÚÕßÑÇÃÚËÑÇÏÚÎÝÍËÏÚÔ
ÔÏÏ¦àÕßÙÇÝÖËØÏÕÞÂÝ®ÖÃÙÎÝËÖÎØË¦àËÚÇÏÇÖÄ
ÚÎÔÁÔ
ÔÔ
ÔÕÏÇÚÎÝËÖÏÙÑËßÂÝÑÇÏÇÔÇÑÇÚÇÙÑËßÂÝÑÇÏÚÎÞØÂÙÎßÒÏÑ×Ô
ÖÕßÁÞÕßÔßÖÕÙÚËÃàÎÓÏ¦¬ÕÔÃàÕÔÚ
Ô
ÚÇÝÙÚÎÔ ®ÖÜÝÚÇßÒÏÑ¦ÇßÚ¦
ÇÖÕÙßÔÊÁÕÔÚÇÏËÖÇÔÇÙßÔÊÁÕÔ
ÔÚÚÇÏ
ÑÇÏÓÁÙÇÇÖÄÓÏÇÕØÍÇÔÏÑÂÙßÔÕÓÏÒÃÇÓËÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÑÇÏËÐÜÚËØÏÑÄ
ÖËØÏÈ¦
¦Ò
ÒÒ
Ò
ÒÕÔ ÓÖØÕÙÚ¦ÑÇÏÖÃÙÜÙÚÕ
ÞØÄÔÕÌÇÔËØ×ÔÕÔ
ÔÚÚÇ ÚÇ¸ÔÁÇÁØÍÇ¹® 
©ÏÒÄÍÕÏÖÕßÁÑÇÔÇÔÚÎÔÑÇ
ÇÒ
ÒÒ
Ò
ÒÏÚÁ-

ÞÔÏÊÇÔÇÇÙÞÕÒ
ÒÎ
ÎÛËÃÓËÚÎÔÇÔÇÔÁÜÙÎÚÕßÞ×ØÕßÇ
ÇÒ
ÒÒ
Ò
Ò¦ÑÇÏÓËÚÎÞØÂÙÎÇÞØÎÙÚ×Ô®ßÒÏÑ×ÔÄÖÜÝËÃÖË
ÙÚÎÔ ®¦ÔÚÇÍÕÎÚËßÄÓÕßÔÇÖÄ
ÚÏÝÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝÚÜÔÓÇÙÚÄØÜÔÑÇÏ
ÚÜÔÚËÞ
ÞÔ
ÔÏÚ×ÔÙÚÕÊÎÓÄÙÏÕÊÕÓÎÓÁÔÕÖËØÏÈ¦
¦Ò
ÒÒ
Ò
ÒÕÔÏÙÚËÆÜÄÚÏÕÞ×ØÕÝ
ÓÁÙÇÙÚÕÔÕÖÕÃÕàÕÆÓËÑÇÏÑÏÔÕÆÓÇÙÚËËÃÔÇÏÍËÓ¦ÚÕÝÇÖÄÚÁÞ
ÞÔ
ÔÎÞËÏØÕÚËÞÔÃÇÑÇÏÁÓÖÔËßÙÎ¿ÚÇÔÂÓÕßÔ
ÓÏÑØÂÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÙÇÚÕÔËØÍÕÒ¦ÈÕÖÇÚÁØÇÓÕßÑÇÏÚÕßÝÛËÃÕßÝ
ÓÕßÔÇÑ¦ÔÕßÔËØÍÇÙÃËÝÖ¦ÔÜÙË
ÙÖÃÚÏÇÑÏÁÖËÏÚÇÓÖÂÑÇÑÏËÍ×ÙÚÎÔ
ÃÊÏÇÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÓËÚÕÊÏÑÄÓÕßÊÏÇÚÎØÎÚÁÕÙÖÃÚÏÙÚÕ ÇáÓÇÑ
ÑÒ
ÒÃ³ØÞÏÙÇ
ÁÚÙÏÔÇÖÇØÇÚÎØ×ÚÇÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑ¦
ÙÚÕÏÏÞ
ÞËÃÇÊÏÇÌÕØËÚÏÑ×ÔËÖÕÞ×ÔÓÁÙÇ
ÙÚÕÙÖÃÚÏ¶ÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÖÕßËÃÞÇÔ
ÖØÕÙÛÁÙËÏÕÏÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÏÑ¦ÚÕÏÑÕÏ
ÑÇÏÚÕÖ×ÝÖØÕÙÖ¦ÛÎÙÇÔÔÇÐËÖËØ¦ÙÕßÔÚËÞ
ÞÔ
ÔÏÑ¦ËÓÖÄÊÏÇ´ÚÙÏÐËÑÃÔÎÙÇÓÏÇÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇËØÓÎÔËÃÇÝÇßÚ×Ô
ÚÜÔÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑ×ÔÓÇØÚßØÏ×ÔÖÕß
ÑØÆÈÕÔÚÇÔÑÇÏËÓÌÇÔÃàÕÔÚÇÔÓÁÙÇ
ÇÖÄÚÇÙ
ÙÚÚØ×ÓÇÚÇÚÕßÍÆÉÕßÑÇÏÚÜÔ
ÊÇÖÁÊÜÔ®
ÖÏÖØÄÙÛËÚÇ ÓÁÙÇÇÖÄÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇËÖÏÙÑËßÂÝÎ ßØÏÇÑÂ ×ÙÚÇ
ÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇËÐËÚ¦ÙËÏÚÕÖ×ÝÓÖÕ-

ØËÃÔÇËÖÇÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÎÛËÃÁÔÇÝ
Þ×ØÕÝÓËÚ¦ÇÖÄÚÎÔËÖÏÙÑËßÂÚÕß
ÑÇÏÖ×ÝÓÖÕØËÃÎÚÇßÚÄÚÎÚÇÚÕßÞ×ØÕßÔÇËÖÇÔÇÖØÕÙÊÏÕØÏÙÚËÃÓËÚ¦
ÚÏÝÔÁËÝÇ
ÇÒ
ÒÒ
Ò
ÒÇÍÁÝßÚÄÚÕÖØÄÚàËÑÚ
ÄÖÜÝÊÎ
ÎÒ
Ò×ÔËÏÑÇÏÎÃÊÏÇÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÖÇØÇÒ
ÒÒ
ÒÎ
ÎÒ
ÒÏÙÚËÃÓËÚÎÛËÜØÃÇ
ÚÕß1HJX\LZ3L.VMMMMÖÕßÖØÕÙÖÇÛËÃ
ÔÇËÐËÚ¦ÙËÏÚÚÎ
ÎÒËÖÚÂÍØÇÓÓÂÓËÚÇÐÆ
ÚÕßÖÇØËÒÛÄÔÚÕÝÑÇÏÚÕßÖÇØÄÔÚÕÝ
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏ×Ô
ÔÚÚÇÝÚÕÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÜÔ
ÙßÙÚ¦ÙËÜÔÚÎÝÍØÇÓÓÇÚÏÑÂÝÄÖÕß
ÕÖÇØËÒÛÕÔÚÏÑÄÝÞØÄÔÕÝÓÖÕØËÃÔÇ
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÎÛËÃÍÏÇÓÏÇÖÇØÕÆÙÇ
ÇÌÂÍÎÙÎÑÇÏÕÖÇØÄÔÚÇÝÞØÄÔÕÝ
ÓÖÕØËÃÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÎÛËÃÍÏÇÇÔÇÌÕØ¦ÚÕßÖÇØËÒÛÄÔÚÇËÃÞÔÕÔÚÇÝ
ÁÚÙÏÚÕÖÄÙÕËÆÖÒÇÙÚÎËÃÔÇÏÎÙÞÁÙÎ
ÓËÚÇÐÆÚÕßÝÑÇÏÚÕÄÚÏÙÚÎÔÕßÙÃÇÚÕ
ÁÔÇËÃÔÇÏÑÇÚÇÙÑËÆÇÙÓÇÚÕß¦Ò
ÒÒ
ÒÕß
ÔÇÌËØÄÓËËÔ
ÔÎ
Ô
ÎÙÚÎÊÕßÒËÏ¦ÚÎÝÑÇÏ
ÙÚÎÙÞÁÙÎÖÕßÁÞËÏÓËÚÕÔÞØÄÔÕÎ
ßØÏÇÑÂ ×ÙÚÇÒÁËÏ!¢ÇÃÔËÚÇÏÄÚÏ
ÄÒÇËÃÔÇÏÓÏÇÙßÔÁ
ÁÞ
ÞËÏÇÇÒ
ÒÒ
Ò¦ÇßÚÄ
ÊËÔÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÎÈÇØÆÚÎÚÇËÃÔÇÏ
ÊËÊÕÓÁÔÎÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔÕßÒËÆÜ
ÙÚÕÖÇØÄÔÓËÚÎÔËÖÏÛßÓÃÇÔÇÇØÞËÏÕÛËÚÂÙÜÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÑÇÏÓÁÙÇ
ÇÖÄÇßÚÁÝÚÏÝÊØ¦ÙËÏÝÊÎÓÏÕßØÍ×
ÇÌÎÍ
ÍÂ
ÂÙËÏÝÖÕßÓËÕÊÎÍÕÆÔÙÚÕÔÇ
ËÙÚÏ¦ÙÜÙÚÕÓÁÒ
ÒÒ
ÒÕÔ®

Χώρος ανταλλαγής
©2\UZ[9H\T.VL[OLËÃÔÇÏÁÔÇÝ
ÑÇ
ÇÒ
ÒÒ
Ò
ÒÏÚËÞ
ÞÔ
ÔÏÑÄÝÞ×ØÕÝÑÇÏÙËÇßÚÄÔ
ÓÃÇÔÁÇÙËÏØ¦ËÑÊÎ
ÎÒ
Ò×ÙËÜÔÚÕßÔÙÚÏÚÕÆÚÕßÑÇÃÚË ÆÖØÕßÌÏÏÒ
ÒÕÐËÔËÃÑÇ
ÇÒ
ÒÒÏÚÁÞÔËÝÑÇÏËÖÏÓËÒ
ÒÎ
ÎÚÁÝÙÆÍÞØÕÔÎÝ
ÚÁÞ
ÞÔ
ÔÎÝÖÕßÙÞËÚÃàÕÔÚÇÏÓËÚÎËØÓÇÔÃÇÑÇÏÚÎÔ ÆÖØÕÓËÊÏÇÌÕØËÚÏÑÕÆÝ
ÚØÄÖÕßÝÑÇÏÂÇÙÞÕÒÕÆÔÚÇÏÓËÚÏÝ
ÊÆÕÞ×ØËÝÓÁÙÇÇÖÄÚÕÁØÍÕÚÕßÝ

Ινστιτούτο ~ÑË³ÉÖ¨ÈV
ÑÌ³iÛÉÈ³Ó¨ÑÈËÈÐÓT¨ ³i0¨ ³i È È¸Æ¸Æ É× 
Ò¨~ÈÛ¨Ò~È¸ ÉÈ~ Ñ 0iÜÓ×¸¸®¬m®Æ®
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Κυριακή 31 Μαΐου 2020

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

ΔΙΑΛΕΞΗ

«Μίλα μου ιστορικά» έστω και διαδικτυακά
Η δρ Αναστασία Γιάγκου εγκαινιάζει τη δράση του Πολιτιστικού Ιδρύματος με δύο διαλέξεις για τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
Συνέντευξη στον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
Με αφορμή ÚÎÔËÖÇÔÁÔÇØÐÎÚÎÝ
ÖËØÏÕÊÏÑÂÝÁÑÛËÙÎÝ !ØÄÙÜÖÇÑÇÏÏÑÄÔËÝ ÆÖØÕÝÒÒ¦ÊÇ®ÚÎÔÎÕßÔÃÕßÚÕÕÒÏÚÏÙÚÏÑÄ¾ÊØßÓÇÚÎÝ¬Ø¦ÖËàÇÝ ÆÖØÕß
ÛÇÌÏÒÕÐËÔÂÙËÏÊÆÕÊÏÇÒÁÐËÏÝÚÎÝ
ÊØÕÝÔÇÙÚÇÙÃÇÝÏ¦ÍÑÕßÍÏÇÚÕÔ
qÇÍÑÄÙÓÏÕÄÒËÓÕÑÇÏÚÎÔ ÆÖØÕÕÏÕÖÕÃËÝËÍÑÇÏÔÏ¦àÕßÔÓÃÇ
ÔÁÇÙËÏØ¦ÊÏÇÊÏÑÚßÇÑ×ÔÊÏÇÒÁÐËÜÔÓËÚÃÚÒÕ¸¡ÃÒÇÓÕßÙÚÕØÏÑ¦¹
©ÏÊÏÇÒÁÐËÏÝÚÎÝÊØÕÝÏ¦ÍÑÕßÊËÔ
ÓÖÕØÕÆÔÔÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÎÛÕÆÔ
ÙËÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÞØÄÔÕÙÚÕÕÒÏÚÏÙÚÏÑÄ¾ÊØßÓÇÑÇÏÁÚÙÏÄÖÜÝÙßÓÈÇÃÔËÏÇßÚÂÚÎÔËÖÕÞÂÑÇÏÓËÚÄÙÇ
¦ÒÒÇÊØ×ÓËÔÇËÖÏÙÚØÇÚËÆÛÎÑËÎ
ÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÑÇÏÕÏÊÏÇÒÁÐËÏÝÎÞÕÍØÇÌÂÛÎÑÇÔÓËÙÑÕÖÄÔÇÇÔÇØÚÎÛÕÆÔÙÚÎÔÏÙÚÕÙËÒÃÊÇÚÕßÕÒÏÚÏÙÚÏÑÕÆÊØÆÓÇÚÕÝÙÚÕ@V\;\IL
ÑÇÏÙÚÕ-HJLIVVRÄÖÕßÛÇËÃÔÇÏ
ÊÏÇÛÁÙÏÓËÝÍÏÇÚÕÑÕÏÔÄÊØÔÇÙÚÇÙÃÇÏ¦ÍÑÕßÓ¦ÝÓÏÒ¦ËÏÍÏÇÚÕÔ
ØÄÒÕÚÎÝ ÆÖØÕßÙÚÕÔÄÒËÓÕ
ÑÇÏÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÝ
ÚÕßàÎÚÂÓÇÚÕÝÚÎÝÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝ
ÙÚÕÔÚÕÓÁÇÚÜÔÇÔÛØÜÖÏÙÚÏÑ×Ô
ËÖÏÙÚÎÓ×Ô
–Πες μας λίγα λόγια για την έκθεση καθώς και για τη δράση που
ετοιμάζεις σε συνεργασία με το
Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου.
¶ÁÑÛËÙÎ !ØÄÙÜÖÇÑÇÏ
ÏÑÄÔËÝ ÆÖØÕÝ¶ÒÒ¦ÊÇ®ÌÏÒÕÐËÔËÃÚÇÏÙÚÕÕÒÏÚÏÙÚÏÑÄ¾ÊØßÓÇ
ÚÎÝ¬Ø¦ÖËàÇÝ ÆÖØÕßÇÖÄÚÕÔ
ÖØÃÒÏÕÚÕß ÑÇÏÛÇËÃÔÇÏ
ÇÔÕÏÑÚÂÓÁÞØÏÑÇÏÚÏÝÕßÔÃÕß
ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÓÃÇÙÎÓÇÔÚÏÑÂÁÑÛËÙÎÎÕÖÕÃÇÇÔÏÞÔËÆËÏÑÇÏ
ÇÖÕÚßÖ×ÔËÏÖØÄÙÜÖÇÑÇÏËÏÑÄÔËÝ
ÚÜÔÇÌÇÔ×ÔÎØ×ÜÔÚÕßqÇÍÑÕÙÓÃÕßÕÒÁÓÕßÃÔÇÏÒÕÏÖÄÔÁÔÇ
ÇÌÏÁØÜÓÇÙÚÎÙßÓÓËÚÕÞÂÚÎÝ ÆÖØÕßÑÇÏÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÙÚÕÔÇÍ×ÔÇ
ÚÕß ©ËÖÏÙÑÁÖÚÎÝÁÞËÏÚÎÔ
ËßÑÇÏØÃÇÔÇÁØÛËÏÙËËÖÇÌÂÓËÊÏ¦ÌÕØËÝÖÚßÞÁÝÚÎÝËÓÖËÏØÃÇÝÚÕß
ÕÒÁÓÕßÖÕßÇÌÕØÕÆÔÚÎÔ ÆÖØÕ
ÑÇÏÚÎÔÒÒ¦ÊÇ¡ÁÙÇÇÖÄÖÒÕÆÙÏÕÌÜÚÕÍØÇÌÏÑÄßÒÏÑÄÑÇÏÖØÜÚÕÍËÔËÃÝÖÎÍÁÝÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÏ
ÕÏÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝÑÇÏÖÕÒÏÚÏÑÁÝÙßÔÛÂÑËÝÚÎÝËÖÕÞÂÝ¿ÖÜÝÍÔÜØÃàËÚËÇÖÄÚÕÔ¡¦ØÚÏÕÚÇÓÕßÙËÃÇ
ÑÇÏÕÏÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÕÃÞ×ØÕÏÖÇØÁÓËÏÔÇÔÑÒËÏÙÚ¦ÒÄÍÜÚÎÝÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝÖÕßÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑËÓË
ÚÎÔÖÇÔÊÎÓÃÇÚÎÝÔÄÙÕß*V]PK 
ÑÇÏÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇËÖÇÔÇÒËÏÚÕßØÍÂÙÕßÔÇÖÄÎÕßÔÃÕß¡ËÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÚÎÝËÖÇÔÇÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÚÎÝ
ÁÑÛËÙÎÝËÚÕÃÓÇÙÇÊÆÕÊÏÇÒÁÐËÏÝ
ÕÏÕÖÕÃËÝËÙÚÏ¦àÕßÔÙËÙßÍÑËÑØÏÓÁÔËÝÖÚßÞÁÝÚÎÝÖËØÏÄÊÕß  
 ÙÚÎÔ ÆÖØÕ©ÏÊÏÇÒÁÐËÏÝ
ÇßÚÁÝÊËÔÓÖÕØÕÆÔÊßÙÚßÞ×ÝÔÇ
ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÎÛÕÆÔÙËÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÞØÄÔÕÙÚÕÕÒÏÚÏÙÚÏÑÄ¾ÊØßÓÇ
´ÚÙÏÄÖÜÝÙßÓÈÇÃÔËÏÇßÚÂÚÎÔ
ËÖÕÞÂÑÇÏÓËÚÄÙÇ¦ÒÒÇÊØ×ÓËÔÇ
ËÖÏÙÚØÇÚËÆÙÇÓËÚÎÔÚËÞÔÕÒÕÍÃÇ
ÑÇÏÚÏÝÎÞÕÍØÇÌÂÙÇÓËÓËÙÑÕÖÄ
ÔÇÇÔÇØÚÎÛÕÆÔÙÚÎÔÏÙÚÕÙËÒÃÊÇ
ÚÕßÕÒÏÚÏÙÚÏÑÕÆÊØÆÓÇÚÕÝÙÚÕ
@V\;\ILÑÇÏÙÚÕ-HJLIVVRÄÖÕß
ÛÇËÃÔÇÏÊÏÇÛÁÙÏÓËÝÍÏÇÚÕÑÕÏÔÄ
ßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÕÏÊÆÕÊÏÇÒÁÐËÏÝ
ËÍÑÇÏÔÏ¦àÕßÔÓÏÇÔÁÇÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÂÙËÏØ¦ÎÞÕÍØÇÌÎÓÁÔÜÔÊÏÇÒÁÐËÜÔÑÇÏÙßÔËÊØÃÜÔÖÕßÊÏÕØÍÇÔ×ÔÕÔÚÇÏÇÖÄÚÕÕÒÏÚÏÙÚÏÑÄÓË
ÚÕÔÚÃÚÒÕ¡ÃÒÇÓÕßÙÚÕØÏÑ¦®
–Θα μας μιλάτε μόνο για ιστορία;
¶ÇÙÏÑ¦ÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÓÃÇÙËÏØ¦ÎÕÖÕÃÇÛÇÌÏÒÕÐËÔËÃÁÍÑØÏÚÕßÝ
ËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÍÏÇÊÏ¦ÌÕØÇÑßÖØÕÒÕÍÏÑ¦ÛÁÓÇÚÇÖÕßÙÞËÚÃàÕÔÚÇÏ
ÓËÚÇËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇÚÕßÕÒÏÚÏÙÚÏÑÕÆÊØÆÓÇÚÕÝÇÒÒ¦ÑÇÏÍÏÇ
¦ÒÒÇÑßÖØÕÒÕÍÏÑ¦ÛÁÓÇÚÇÇÖÄ
ÄÒËÝÚÏÝÖËØÏÄÊÕßÝÚÎÝÑßÖØÏÇÑÂÝ
ÏÙÚÕØÃÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÝÇØÞÇÏÕÒÕÍÃÇÝÚÎÝÏÙÚÕØÃÇÝÚÎÝÚÁÞÔÎÝÑÇÏ
ÚÎÝÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝÑÇÏÛÇÇÌÕØÕÆÔ
ÄÒÕßÝØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÓÏÇÇÐÏÄÒÕÍÎÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÎÕÖÕÃÇÇÖÕÑÚ¦
ÏÊÏÇÃÚËØÕÔÄÎÓÇÙÚÕßÝÊÆÙÑÕÒÕßÝ
ÑÇÏØÕÆÝÖÕßÊÏÇÔÆÕßÓËÖÃÚØËÉÁ
ÓÕßËÊ×ÔÇËßÞÇØÏÙÚÂÙÜÚÕÕÒÏÚÏÙÚÏÑÄ¾ÊØßÓÇÚÎÝ¬Ø¦ÖËàÇÝ

Οι διαλέξεις της δρος
Γιάγκου θα είναι διαθέσιμες για το κοινό on
line, «επιστρατεύσαμε την τεχνολογία και
τις ηχογραφήσαμε με
σκοπό να αναρτηθούν
στην ιστοσελίδα του Πολιτιστικού Ιδρύματος
στο YouTube και στο
Facebook όπου θα είναι
διαθέσιμες για το κοινό».

ÑÇÏÚÎÝÇËØÕÖÕØÃÇÝÑÇÏÓËØÏÑÁÝ
ËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝ ßÖØÃËÝËÛËÒÄÔÚØÏËÝ
ÖØÜÚÕÖÄØËÝÍÏÇÚÎÔËÖÕÞÂÚÕßÝ
ÖÃÙÎÝ ÆÖØÏÕÏßÖÎØÁÚÎÙÇÔÙÚÕÔ
ËÒÒÎÔÏÑÄÙÚØÇÚÄÑßØÃÜÝÌÕÏÚÎÚÁÝÚÕßÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕßÛÎÔ×Ô
ÄÖÜÝËÖÃÙÎÝÙËÙÚØÇÚÕÆÝ¦ÒÒÜÔ
ÙßÓÓÇÞÏÑ×ÔÞÜØ×Ô
–Η συμβολή των Κυπρίων επηρέασε με κάποιο τρόπο την πολιτική των Βρετανών;
¶ÄÍÜÚÎÝÙßÓÈÕÒÂÝÚÜÔ ßÖØÃÜÔÙÚÕÔÄÒËÓÕÑÇÚ¦ÚÎÔÖËØÃÕÊÕÇßÚÂÁÞÕßÓËÓÃÇÇÔÇÍÁÔÔÎÙÎ
ÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝàÜÂÝÙÚÎÔ ÆÖØÕ
¡ËÚ¦ÚÎÔÑÇÚÇÙÚÕÒÂÚÎÝËÐÁÍËØÙÎÝÚÜÔ©ÑÚÜÈØÏÇÔ×ÔÚÕß 
ÕÏØËÚÇÔÕÃËÖÁÈÇÒÇÔÙÚÎÔ ÆÖØÕÁÔÇÇÔËÒËÆÛËØÕÑÇÛËÙÚ×ÝÚÕ
ÕÖÕÃÕÖÇÍÏ×ÛÎÑËÑßØÃÜÝÑÇÚ¦ÚÎ
ÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÚÕß:PY9PJOTVUK
7HSTLYÁÑØÎÐÎÚÕßÕÒÁÓÕß

ÚÎÔÇÖÇØÞÂÚÎÝÇÔÚÏÖÇÒÄÚÎÚÇÝ
ÚÎÝËÐÏ¦ÝÑÇÏÚÎÝØÏÙÚËØ¦ÝÎ
ÕÖÕÃÇÛÇÑÕØßÌÜÛËÃÓÁÞØÏÚÇÚÁÒÎÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß ¶ÇÔÚÇÔ¦ÑÒÇÙÎÚÜÔÖÇÛ×ÔÚÕßËÓÌßÒÃÕßÖÕÒÁÓÕßÙÚÕÔËÒÒÇÊÏÑÄÞ×ØÕ
ÖÏÖÒÁÕÔÎËÃÙÕÊÕÝÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝ
ÙÚÕÔÄÒËÓÕÚÕ ÙÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙËÚÎÔÇÔÇÈÃÜÙÎÚÕßËÔÜÚÏÑÕÆÑÏÔÂÓÇÚÕÝÚÎÊßÔÇÓÏÑÂÚÕß
ÕÖÕÃÕßÕÏØËÚÇÔÕÃËÃÞÇÔÖØÕÙÖÇÛÂÙËÏÔÇÑÇÚÇÙÚËÃÒÕßÔÇÔËÖÏÚßÞ×ÝÑÇÛ×ÝÌ¦ÔÎÑËÙÚÎÊËÑÇËÚÃÇ
ÚÕß  ÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕß
ÖÕÒÁÓÕßÕÓËÒËÚÎÚÂÝÓÖÕØËÃÔÇ
ËÔÚÕÖÃÙËÏÇØÑËÚ¦ËÖËÏÙÄÊÏÇÖÕß
ÊËÃÞÔÕßÔÚÎÔÁÔÚÕÔÎÖØÕÙÊÕÑÃÇ
ÚÜÔÒÒÂÔÜÔ ßÖØÃÜÔÍÏÇÁÔÜÙÎ
ÓËÚÎÔÒÒ¦ÊÇÓËÚ¦ÚÎÙßÓÓÇÞÏÑÂÔÃÑÎËÇßÚÄÚÕàÂÚÎÓÇÍÏÇ
ÊÏ¦ÌÕØÕßÝÒÄÍÕßÝÎÈØËÚÇÔÏÑÂ
ÖÕÒÏÚÏÑÂßÖÂØÐËÚËÒÏÑ¦ÇÓËÚÇÑÃÔÎÚÎÑÇÏ¦ÑÇÓÖÚÎ

Οι δύο Ù{ÑÜÓÂÉ{Ø³iØÙ¨ØåÑ³ÑËÑØ{Òo~ÈÉo~Ñ{{ÒÇÈÐ{ÑÓÑÙ{ÑÙ{~³ÈÑ~ÊÉ{¨ÒiTo¨Ñ×iÐÓÙ{ÑÜÓÂÉ~Ñ{ÈÉÙ¨ËÈÙ{¨oÑ³Ñ{ÑÌ³(Ü{³{³{~ÌÐÉ³³Ë³ÜtËÜÑÐÈ³¨{~Òu

Tο αντικείμενο ³Ù{ÑÜÓÂÉTÉ³ËÇÉ³Ñ{ÐÉ³ÑÉ¨ÉÈi³{~ÒÉÙ{Ñ×Ó¨³Ñ³iØÙ¨Ø{Òo~ÈV³ÑËÑÑ×¨Ö³i
É¨ËÙ³iØåooÜ~¨Ñ³ËÑØ~Ñ{Ñ³ÜÖÈÜ{~ÌÑÌ³iÐo¨Ñ×ËÑ³iØÐÉ³Ë³ÜtÃ¦º©x8¦X8>¦U&x²xR©>X
kxR²x²v_ >©²_¦_Xx²_¦¦>_>u

ÆÖØÕßÏÊÏÇÃÚËØÇÚÎÊÏËßÛÆÔÚØÏ¦
ÚÕßÊØÜ¦ÔÔÇ²ÇÚàÎÑÜÙÚÂÍÏÇ
ÚÎÔÖØÄÙÑÒÎÙÎÔÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙÜ
ÚÎÔÁØËßÔ¦ÓÕßÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÝÙËÏØ¦ÝÊÏÇÒÁÐËÜÔ

ÚØÕÙÚØÇÚÏÜÚÏÑ×ÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ
ÜÙÚÄÙÕÙßÔÁÈÇÒËÙÚÎÔÖÕÒËÓÏÑÂÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÚÎÝØËÚÇÔÏÑÂÝ
ßÚÕÑØÇÚÕØÃÇÝÓËÚÎÔÑÇÚ¦ÚÇÐÎ
ËÛËÒÕÔÚ×Ô©ÏËÛËÒÕÔÚÁÝßÖÎØÁÚÎÙÇÔÑßØÃÜÝÙÚÏÝÊßÔ¦ÓËÏÝÚÕß
ßÖØÏÇÑÕÆßÔÚ¦ÍÓÇÚÕÝ*`WY\Z
9LNPTLU[ ÑÇÏ ÙÚÎÔ ßÖØÏÇÑÂÛËÒÕÔÚÏÑÂÆÔÇÓÎ*`WY\Z
=VS\U[LLY-VYJL©Ï ÆÖØÏÕÏËÛËÒÕÔÚÁÝßÖÎØÁÚÎÙÇÔÙËÈÕÎÛÎÚÏÑÁÝÑßØÃÜÝÛÁÙËÏÝÙÚÎÇÒÒÃÇÚÎÔ
ÚÇÒÃÇÚÎÔÒÒ¦ÊÇÙËÊÏ¦ÌÕØËÝ
Þ×ØËÝÚÎÝÌØÏÑÂÝÑÇÏÙÚÎ¡ÁÙÎ
ÔÇÚÕÒÂÆÓÌÜÔÇÓËÖØÄÙÌÇÚÎ
ÁØËßÔÇßÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏÄÚÏÙÚÕ ßÖØÏÇÑÄÆÔÚÇÍÓÇßÖÎØÁÚÎÙÇÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÇÖÄÞÏÒÏ¦ÊËÝËÛËÒÕÔÚÁÝËÔ×ÑÕÔÚ¦ÙÚÏÝÞÏÒÏ¦ÊËÝ
ßÖÎØÁÚÎÙÇÔÙÚÎÔ ßÖØÏÇÑÂÛËÒÕÔÚÏÑÂÆÔÇÓÎËÔÖØÁÖËÏËÖÃÙÎÝÔÇÐËÞÔ¦ÓËÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏ
ÙÚÕÔÄÒËÓÕßÖÎØÁÚÎÙÇÔÙËÈÕÎÛÎÚÏÑÁÝßÖÎØËÙÃËÝÚÕßÙÚØÇÚÕÆ

–Σε ποιες πτυχές του πολέμου
θα επικεντρωθούν οι δύο διαλέξεις σου;
¶/ÖØ×ÚÎÊÏ¦ÒËÐÎÛÇËÐËÚ¦ÙËÏ
ÚÎÈØËÚÇÔÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÙÚÎÔ ÆÖØÕÑÇÚ¦ÚÎÔÖËØÃÕÊÕ   
ÇÇÔÇÒßÛÕÆÔÕÏÚØÄÖÕÏÓËÚÕßÝ
ÕÖÕÃÕßÝÎÙßÓÈÕÒÂÚÜÔ ßÖØÃÜÔ
ÙÚÕÔÄÒËÓÕËÖÎØÁÇÙËÚÎÙÚ¦ÙÎ
ÚÜÔØËÚÇÔ×ÔÙÚÇÖÕÒÏÚÏÑ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇÚÕßÚÄÖÕßÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇ
ÚÕßÕÒÁÓÕß ËÔÚØÏÑÂÛÁÙÎÙÚÎÔ
ÖÇØÕßÙÃÇÙÎÛÇÁÞËÏÚÕËÔÜÚÏÑÄ
àÂÚÎÓÇÚÕÕÖÕÃÕÇÔÇÈÃÜÙËÓË
ÖØÜÚÕÌÇÔÂÊßÔÇÓÏÑÂÓËÚ¦ÚÎÔ
ËÃÙÕÊÕÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÙÚÕÔÄÒËÓÕ
ÙÚÏÝ©ÑÚÜÈØÃÕß ÊËÆÚËØÎÊÏ¦ÒËÐÎÛÇËÖÏÑËÔÚØÜÛËÃÙÚÎÔ

ÖÕÒßÙÞÏÊÂÊØ¦ÙÎÓÏÇÝÙÖÕßÊÇÃÇÝ
ÌßÙÏÕÍÔÜÓÃÇÝÚÎÝÔËÄÚËØÎÝÙÚÕØÃÇÝÚÎÝ ÆÖØÕßÚÕßËÖÏÙÑÄÖÕß
¦ÌÕßÚÕÖÕÚÎØÎÚÂÚÕßÇØÞÏËÖÏÙÑÕÖÏÑÕÆÛØÄÔÕßËÕÔÚÃÕßÙÚÕÔ
qÇÍÑÄÙÓÏÕÄÒËÓÕ;VÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕÚÜÔÊÏÇÒÁÐËÜÔÙÞËÚÃàËÚÇÏÓË
ÚÇËØËßÔÎÚÏÑ¦ÓÕßËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇ
ÚÇÕÖÕÃÇÇÌÕØÕÆÔÚÎÔÖËØÃÕÊÕ
ÚÎÝÍÍÒÕÑØÇÚÃÇÝ©ÏÊÏÇÒÁÐËÏÝ
ÇÔÚÒÕÆÔßÒÏÑÄÇÖÄÚÎÓÕÔÕÍØÇÌÃÇÓÕßÓËÚÃÚÒÕ*`WY\ZPU>VYSK
>HY00!7VSP[PJZHUK*VUMSPJ[PU[OL
,HZ[LYU4LKP[LYYHULHU®ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÓÃÇÇÔÇÛËÜØÎÓÁÔÎÁÑÊÕÙÎ
ÚÎÝÊÏÊÇÑÚÕØÏÑÂÝÓÕßÊÏÇÚØÏÈÂÝÎ
ÕÖÕÃÇËÑÖÕÔÂÛÎÑËÙÚÕÔÙÚÏÚÕÆÚÕ ÕÏÔÕÖÕÒÏÚËÏÇÑ×ÔÖÕßÊ×Ô
ßÖÄÚÎÔËÖÃÈÒËÉÎÚÕß ÇÛÎÍÎÚÂ
9VILY[/VSSHUK
–Ποια ήταν η συμβολή της Κύπρου στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο;
¶ ÆÖØÕÝÊËÔßÖÂØÐËÛÁÇ-

ÙÚÎÔßØ×ÖÎÚÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕÚÕß
  ÓËÚÁÈÇÒË¦ØÊÎÔÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÙßÓÈÕÒÂÒÕÏÖÄÔÚÜÔ
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Στο περιθώριο οι ανθρωπιστικές σπουδές
–Ποιες είναι οι αρχειακές πηγές
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Δεν πρέπει να ξεχνάμε
το γεγονός ότι στον Πόλεμο υπηρέτησαν σε βοηθητικές υπηρεσίες του
στρατού και της αεροπορίας και μερικές εκατοντάδες Κυπρίες εθελόντριες, πρωτοπόρες για
την εποχή τους.
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K¨ÑË³iØÉ¨ÈÑÜÊÐV{Ë{Ñ¨Ö³Ñ{³iÑ×ÐËi
ÈØÇÃÕßÝÓÏÇÖÇÚØÃÊÇ¸ÇÃÓÇÚÕÝÑÇÏ
ËÊ¦ÌÕßÝ¹ÇÒ
ÒÒ
Ò¦ÓÏÇÍÒ×ÙÙÇÑÇÏÓÏÇ
ÑÕßÒÚÕÆØÇÚÜÔÕÖÕÃÜÔÁÍÏÔÇÔÕÏËØÓÎÔËßÚÁÝÚÏÝÕÖÕÃËÝÇÔÇÔÁÜÙÇÔÑÇÏ
ËÓÖÒÕÆÚÏÙÇÔÌÁØÕÔÚ¦ÝÚËÝÙËËÖÇÌÂÓË¦
¦Ò
ÒÒ
Ò
ÒËÝÑÕßÒÚÕÆØËÝÑÇÏÖÇØÇÊÄÙËÏÝ®ÃÔÇÏÎÍËØÓÇÔÏÑÂÍÒ×ÙÙÇ
ÚÕßÙßÍÍØÇÌÁÇÚÎÝØ¦ÍÇÝ¢ØÇÔÚÝ
¦ÌÑÇÚÕßÖÕÏÎÚÂÚÎÝ¡ÖÕßÑÕÈÃÔÇ
¦ÕßÒ¬ÙÁÒÇÔÚÜÔÏËÔ
ÔÔ
ÔÁàÜÔÙßÍÍØÇÌÁÜÔÏÄàËÌªÕÚÚÁÌÇÔ¬ÙÈ¦ÏÏÞ
Þ
ªÄÓÖËØÚ¡ÕÆàÏÏÒ
Ò²ÁØÓÇÔ¡ÖØÕÞÑÇÏ
¦Ò
ÒÒ
ÒÜÔÈØÇÃÜÔÙßÍÍØÇÌÁÜÔÖÕß
ÄÖÜÝÙÎÓËÏ×ÔËÏÚÕ ÕËÐÄØÏÙÚÕÝ
ÙÚÕÇØÃÙÏÏÄÙËÌªÕÚÇÖÕÑ¦ÒßÉÇÔÚÏÝÖÕÒ
ÒÒ
ÒÇÖÒÁÝÄÉËÏÝÚÕßÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÚÜÔÖÄÒËÜÔBDÇÖÄÚÕÔÕÖÕÃÕ
ÖØÕÁØÞÕÔÚÇÔÕÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÃÚÕßÝ
ÁÔÇÖËØÏÈ¦
¦Ò
ÒÒ
Ò
ÒÕÔÙÚÕÕÖÕÃÕÕÏÍÕÔËÃÝ
ÚÕßÝËÃÞÇÔÕÊÎÍÎÛËÃÍÏÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÝÒÄÍÕßÝBDÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÚÜÔ
ÓÎÈØÇÃÜÔËØÓÇÔ×ÔÙßÍÍØÇÌÁÜÔ
ÖËØÏÕØÏàÄÚÇÔÙÚÎÔÖËØÏÍØÇÌÂÚÕß
ÇÍØÕÚÏÑÕÆÚÕÖÃÕßÖÕßËÃÞËÙÚÇÛËÃ
ÖÇÚØÃÊÇÚÕßÝBDÑ¦ÖÕÚËßÉÎÒÕÆ
ÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÕÆËÖÏÖÁÊÕßÇ
ÇÒ
ÒÒ
Ò
Ò¦ËÑÚÜÔ
ÖØÇÍÓ¦ÚÜÔÇÖØÄÙÏÚÎÙÚÕßÝ¦
¦Ò
ÒÒ
Ò
ÒÕßÝ

ßØÜÖÇÃÕßÝ®
ÚËÒËßÚÇÃÇÌ¦ÙÎÚÎÝÏÙÚÕØÃÇÝ
ÚÕßÍËØÓÇÔÏÑÕÆËÈØÇáÙÓÕÆÚÕÖÕÛËÚËÃÚÇÏÙÚÕÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕÔqÇÍÑÄÙÓÏÕÑÇÏÙÚÎÔ
¦ÔÕÊÕËÔÄÝÈÃÇÏÕßÇÔÚÏÙÎÓÏÚÏÙÓÕÆ
ÄÞÏÖÒÁÕÔÛØÎÙÑËßÚÏÑÕÆÇ
ÇÒ
ÒÒ
Ò
Ò¦ÌßÒËÚÏÑÕÆÖÕßÛÇÌÁØËÏÎËÖÏÑØ¦ÚÎÙÎ
ÚÕßÔÇàÏÙÓÕÆÓËÇÖÕÑÕØÆÌÜÙÎÚÕ
©ÒÕÑÇÆÚÜÓÇÓÔÂÓÎÚÕß©ÒÕÑÇßÚ×ÓÇÚÕÝÛÇÓÖÕÒÏÇÙÚËÃ®ÄÖÜÝÒÁËÏÕ¬ØÇÈÁØÙÕÖ¦ÔÜÙÚÕÔÑÕØÓÄ
ÚÕßÙÏÜÔÏÙÓÕÆ®ÚÎÔËÑÑÕÙÓÏÑËßÓÁÔÎÇÖ¦ÔÚÎÙÎÚÜÔÈØÇÃÜÔÙÚÕÔ
ËßØÜÖÇáÑÄÇÔÚÏÙÎÓÏÚÏÙÓÄÚÕß Õß
ÇÏ×ÔÇÖÕßÊÏÁÛËÚËÄÒÇÚÇÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÚÜÔËÛÔÏÑ×ÔÑÏÔÎÓ¦ÚÜÔÚÎÝ
ËÖÕÞÂÝÙÚÎØÃàÕÔÚÇÝÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇ
ÚÕßÑØ¦ÚÕßÝÚÕßÙØÇÂÒ
ÚÕËÐÇÏØËÚÏÑ¦ËÔÊÏÇÌÁØÕÔÊÕÑÃÓÏÕÕ¬ØÇÈÁØÙÕÇÔÇàÎÚËÃÚÎÔÖÕØËÃÇ
ÚÕßËÈØÇáÙÓÕÆÚÜÔÇÔÚÏÌ¦ÙËÜÔÚÎ
ÙÞÁÙÎÚÕßÓËÚÏÝÏÙÚÕØÏÑÁÝËÐËÒÃÐËÏÝ
ÚÕßÝÓËÚÇÙÞÎÓÇÚÏÙÓÕÆÝÖÕßËÖÁÊØÇÙÇÔÙÚÎÔËÈØÇáÑÂÊÏÇÙÖÕØ¦ÓËÚÇÐÆÑÇÏ ÇÔÇÊËÏÑÔÆÕÔÚÇÝ
ÚÇÑßØÏÄÚËØÇÍ
ÍÔ
ÔÜØÃÙÓÇÚ¦ÚÎÝ®ËÔ×

Fo ow us

ÇÌÂÔËÏÇÔÕÏÞÚÂÚÎÙßàÂÚÎÙÎÍÏÇÚÕ
ÖÇØÄÔÑÇÏÚÕÓÁÒ
ÒÒ
ÒÕÔÑ¦ÛËßÖËØ¦ÙÖÏÙÎÝÂËÞÛØÄÚÎÚÇÝÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÎÔ
ËÚËØÄÚÎÚÇ¥ÙÚÄÙÕÓËÚÎÔÖÇØÇÊÕÞÂÄÚÏÎÇÖÄØØÏÉÎÚÕßÇÔÚÏÙÎÓÏÚÏÙÓÕÆÙßÔÏÙÚ¦ÖÒÁÕÔÈÇÙÏÑÄÑØÏÚÂØÏÕ
ÕØÛÂÝ¶ÎÛÏÑ¦¶ÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÚÜÔÌÏÏÒ
ÒËÒËÆÛËØÜÔÊÎÓÕÑØÇÚÏ×ÔÑÇÏÚÎÔÚÇßÚÄÞØÕÔ
ÔÎ
ÎËÐÁÚÇÙÎÚÜÔÔÁÜÔÇÖÕÞØ×ÙËÜÔÖÕßÖÇÃØÔËÏÕÇÔÚÏÙÎÓÏÚÏÙÓÄÝ
ÙÚÎÙÆÍÞØÕÔÎÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÖÞ
ÇÖÄÚÕßÝÏÙÒÇÓÕÌÕÔÚÇÓËÔÚÇ
ÇÒ
ÒÏÙÚÁÝ
ÖØÕÞÜØËÃÙËÓÏÇ¶Ó¦
¦Ò
ÒÒ
Ò
ÒÕÔÇÓÌÏÒËÍÄÓËÔÎÑÇÏÖ¦ÔÚÜÝÖØÕÈÒ
ÒÎ
ÎÓÇÚÏÑÂÍÏÇ
ÚÕÔÇÔÇÍÔ×ÙÚÎ¶ÊÏÇÖÃÙÚÜÙÎ!ÄÚÏ
ÊËÔßÖ¦ØÞËÏÖÒÁÕÔÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÄÝ
ÌÇÙÏÙÓÄÝÙÚÎßÚÏÑÂßØ×ÖÎÑÇÏ
ÎÏÙÒÇÓÕÌÕÈÃÇÁÞËÏÖ¦ØËÏÚÎÛÁÙÎ
ÚÕßÇÔÚÏÙÎÓÏÚÏÙÓÕÆÙÚÇÇÑØÕÊËÐÏ¦
ÇÌÎÍÂÓÇÚÇÑÇÏÙÚÏÝÒÇáÑÁÝÙßÔËÏÊÂÙËÏÝÌÂÔÕÔÚÇÝÙÚÎÔ¦ÑØÎÚÎÔÍÏÇ
ÖÕÒ
ÒÒ
ÒÕÆÝÒÄÍÕßÝÊßÙÇÔÇ
ÇÒ
ÒÕÍÃÇÇÝÙÎÓËÏÜÛËÃÄÚÏÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÓËÚ¦ÚÕ
 Î ØÕÇÚÃÇÓÏÇÞ×ØÇÖÕßÁÞËÏ
ÚÎÔÖØÕËÊØÃÇÚÎÝÕØÍ¦ÔÜÙË
ËÑÊÂ
ÂÒ
ÒÜÙÎÓËÙÇÌÂÙßÓÖ¦ÛËÏÇÍÏÇ
ÚÎÔÇàÏÙÚÏÑÂÖËØÃÕÊÕ
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Κυριακή 31 Μαΐου 2020

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

ΒΙΒΛΙΟ

500ΛΕΞΕΙΣ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ
Της ΜΑΡΙΑΛΕΝΑΣ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

MΕ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Ι. ΚΟΡΙΔΗ

Η ανοσία της αγάπης

Α

πό τη στιγμή ÖÕßÎÑÇØÇÔÚÃÔÇ
ËÚÁÛÎÙË¦ØÙÎÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏ
ÊËÏÒ¦ÊËÏÒ¦¦ØÞÏÙÇÔÔÇÁØÞÕÔÚÇÏÙËËÖÇÌÂÂØÇÔÓÏÇÇÔ¦ÙÇ
ËÖËÏÊÂÕÑÃÔÊßÔÕÝÖÇØÄÒÕÖÕßÖÇØÇÓÁÔËÏÙÚÎÙÚØÕÌÂÚÕßÊØÄÓÕß
ÊËÔÈØÃÙÑËÚÇÏÑÕßÒÕßØÏÇÙÓÁÔÕÝ
ÙÇÔÞÚßÖÎÓÁÔÕÙÑßÒÃÙÚÎÔÖÄØÚÇ
ÓÇÝÃÔÇÏÖ¦ÔÚÇËÊ×ÙÚÎÔÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÇÏÜØËÃÚÇÏÕÑÃÔÊßÔÕÝÄÖÜÝ
ÕÏÄÝÙÚÇÙÚÇÍÕÔÃÊÏÇÚÕßÇÁØÇÑÇÏ
ËÏÙÈ¦ÒÒËÏÙÚÕÔÔÕßÑÇÏÙÚÎÙÑÁÉÎ
ÌÜÒÏ¦àËÏÙÚÎÔÉßÞÂÑÇÏÚÎÔÚØÕÓ¦àËÏ¬ÏÓÇÝÑÇÛÎÙßÞ¦àËÏÖ¦ÔÚÇ
ÄÚÇÔÄÒÇÍÆØÜÓÇÝÍÃÔÕÔÚÇÏÇÖËÏÒÎÚÏÑ¦"©Ï¦ÔÛØÜÖÕÏ ÇÏÑßØÃÜÝ
ÕÏÊÏÑÕÃÓÇÝ¦ÔÛØÜÖÕÏ¡ËÚÇÒÇÏÖÜØÎÓÁÔÇÑÇÏÑÄÑÑÏÔÇÓ¦ÚÏÇÇÖÄ
ÚÏÝÚÎÒËÊÏÇÙÑÁÉËÏÝÑÇÏÚÇÇÖËØÏÄØÏÙÚÇaVVTZR`WL]PILYÑÇÏÒÕÏÖÁÝÖÒÇÚÌÄØÓËÝÎÇÔÛØ×ÖÏÔÎÇÔ¦ÍÑÎÍßØËÆËÏÚÕÄÓÕÏÄÚÎÝÚÕÙ×ÓÇ
ÚÎÔÇÆØÇÚÎÔÑÃÔÎÙÎÚÕÈÒÁÓÓÇ
ÞÜØÃÝÚÎÊÏÇÓËÙÕÒ¦ÈÎÙÎÚÎÝÕÛÄÔÎÝÔÑ¦ÔÕßÓËÁÔÇÓÏÑØÄÍÑ¦ÒÕÖ
ÓËÚÕËØ×ÚÎÓÇÖÕÏÕßÝËÃÞÇÚËÚÎÔ
ÇÔ¦ÍÑÎÔÇÙßÔÇÔÚÂÙËÚËÇßÚÁÝÚÏÝ
ÓÁØËÝ"®ÔÕÓÃàÜÖÜÝÄÒÕÏÛÇÇÖÇÔÚÂÙÕßÔÓËÚÎÔËÐÂÝÇÖ¦ÔÚÎÙÎ
ÓÇÚÕßÝÊÏÑÕÆÝÓÇÝ®©ÏÊÏÑÕÃÓÇÝ!
ÌÃÒÕÏÍÕÔËÃÝÖÇÏÊÏ¦ÙÆÔÚØÕÌÕÏ
ËØÇÙÚÁÝÍËÃÚÕÔËÝÎÁÔÔÕÏÇÚÕßÊÏÑÕÆÓÕß®ËÓÖËØÏÁÞËÏÇÖÄÓÄÔÎÚÎÝ
ÓÏÇÇÙÌÇÒÂÖÇÚØÃÊÇÓÏÇÛ¦ÒÇÙÙÇ
ÓÁÙÇÙÚÎÔÕÖÕÃÇËÏÙÁØÞËÙÇÏÑÇÏ
ÈÕßÚ¦ÝÑ¦ÛËÙÇÏÇÔ¦ÙÑËÒÇÓËÚÕ
ÖØÄÙÜÖÕËÑÚËÛËÏÓÁÔÕÙÚÕÔÂÒÏÕ
ÞÜØÃÝÚÃÖÕÚÇÔÇÙËÇÖËÏÒËÃÑÇÔÁÔÇÑÆÓÇÊËÔËÓÖÕÊÃàËÏÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎ
ÙÕßÔÇÇÌËÛËÃÝÙËÇßÚÄÖÕßÙËÞÇÒÇØ×ÔËÏÙËÎØËÓËÃÙËÍÇÒÎÔËÆËÏ
ÕÏÕÝËÃÔÇÏÄÓÜÝÕÊÏÑÄÝÓÇÝ
¦ÔÛØÜÖÕÝ"ÄÙÕËÓÖËØÏÁÞËÏÚÎÔ
ÇÙÌ¦ÒËÏÇÏÊÃÜÝÙËÓÏÇËÖÕÞÂÑÇÚ¦
ÚÎÔÕÖÕÃÇÕÛ¦ÔÇÚÕÝÑÇØÇÊÕÑËÃ"
©¢ØÄÏÔÚÃÙÜÝÊËÔËÃÔÇÏÚßÞÇÃÕ
ÄÚÏÒÃÍÕÖØÏÔÊÎÓÕÙÏËÆÙËÏÚÕÖËØÃÌÎÓÕÊÕÑÃÓÏÄÚÕßÁØÇÔÇÖÄÚÎÔ
ÇØÞÂÚÎÝËßÞÇØÃÙÚÎÙÎÝ®  
ÄÖÕßÓÏÒ¦ËÏÍÏÇÚÕÇØÔÎÚÏÑÄÙÚÎ
àÜÂÊÎÓÕÙÏËÆËÏ¬ÕÇÔÕÃÑËÏÕ®¬Õ
ÊÕÑÃÓÏÕÇßÚÄÇÙÞÕÒËÃÚÇÏÇÖÄÚÎÔ
ÖÒËßØ¦ÚÎÝÇÏÙÛÎÚÏÑÂÝÓËÚÎÔÖØÄÑÒÎÙÎÚÕßÇÏÙÛÂÓÇÚÕÝÚÕßÇÔÕÃÑËÏÕßÙÚÎÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÑÇÏÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÂàÜÂ©¢ØÄÏÔÚÙËÇßÚÂÔ
ÚÎÓËÒÁÚÎÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇÇÖÕÊ×ÙËÏÉßÞÇÔÇÒßÚÏÑ¦ÚÕÇÒÒÄÑÕÚÕÚÕ
ÇÖÄÑÕÙÓÕÇÑÄÓÇÑÇÏÚÕÊßÙÕÃÜÔÕ
ÓÁÙÇÙÚÎÔÃÊÏÇÚÎÔÇÔÛØ×ÖÏÔÎÉßÞÂ¬ÕÇÔÕÃÑËÏÕËÃÔÇÏÖ¦ÔÚÇÇßÚÄ
ÖÕßÑÇÏØÕÌßÒÇÑÚËÃÙËÑ¦ÛËÕÏÑËÃÕ
©ÏÊÏÑÕÃÓÇÝ¦ÔÛØÜÖÕÏËÃÔÇÏÙÚÎ
ÙÌÇÃØÇÚÎÝÌÇÔÚÇÙÃÜÙÂÝÓÇÝÑÇÏ

Ο Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης γεννήθηκε στην Αθήνα. Διευθύνει τις
εκδόσεις «Ιωλκός» από το 1996.
Παράλληλα, είναι επιμελητής εκδόσεων, υπεύθυνος ιστορικών και
λογοτεχνικών σειρών βιβλίων. Εχει
κυκλοφορήσει τις ποιητικές συλλογές «Βραχυγραφίες» (2014), «Συντμήσεις» (2018).
Ποια βιβλία βρίσκονται αυτόν τον
καιρό πλάι στο κρεβάτι σας;

0K{KÜËtÉ×Ì¨Ø å0$u³È {~Ê³Ñ.{{ÌoÜÈV³t(ÌÑoÑÒÐÉ
³i~ÜÓ³Ñu³ÈÖÜ{¨³ÒÑ¨V
ÉÐÉ³Ò×¨ÑiåT{ÜÜÓÑÈ¨{Ñ~ËÙi
~Ñ{³Ñt({ÊÐÑ³Ñw¨³iÉ{ÜoÊu
³È ÑÜÓ³ØÑÑÚ{³i
SHUTTERSTOCK
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Οι δικοί μαςÒÚ¨{ÉËÑ{³i×ÑË¨Ñ³iØ×Ñ³ÑËÊØÐÑØÑÈ³ËÈÙÉÚÑÐÑØ~ÜÜÊÈVÑÈ³ËÈ×Ó¨ÈÐÌ{~ÉËÑ¨ÒoÐÑ³Ñ ËÑ{o³ÌØÑÈ³ÌØtÐÖÚØuÑÜÜÒÉË³ÉoËÉ³Ñ{¨ÑoÐÑ³{~Ì³i³Ñ³iÐi³¨{~Ê×¨³ËÙÑVÌ³{{ÐÑÐÒÙÉØÙÉ~ÜÜÒÉÑÌ³{Ø{É{Ø³Ñ{Ù{³ÈØVo{Ñ³ËiÑoÒiÉÐÙËÇÉ{³iÐÉ³ÒÙi³iØÌÈ

Οι δικοί μας άνθρωποι
είναι φορείς αγάπης,
έλξης, ασφάλειας,
προστασίας, αλλά
και πόνου, δυστυχίας,
τραυμάτων.
ÚÎÝËÖÏÛßÓÃÇÝÓÇÝÚÕÆÚÎÚÎÙÚÏÍÓÂÇÒÒ¦ÑÇÏÖ¦ÔÚÇÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏ
ÖÕßÊËÔÛÇÓÇÝÑÕÒÒÂÙÕßÔÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÖÕßÌÁØÕßÔÓÄÔÕÔÕÏÑËÃÇ
ÖØ¦ÍÓÇÚÇÙËÓÇÝÌÁØÕßÔÚÕÛËÚÏÑÄÁÔÇÍØÇÙÃÊÏÖ¦ÔÜÙÚÕÕÖÕÃÕ
ÛÇÐÇÖÒ×ÙÕßÓËÃÔÇÏÍÔÜÙÚÄÝ
ÇßÚÄÝÕÓÆÛÕÝ®ÇÒÒ¦ËÔÃÕÚËÍÃÔËÚÇÏÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÙÚÎÓÎÚØÏÑÂ
ÌØÕÔÚÃÊÇÄÚÏÕÏÓÇÓ¦ÊËÝÊËÔÑÕÒÒ¦ÔËÇÖÄÚÏÝÏ×ÙËÏÝÚÜÔÖÇÏÊÏ×Ô
ÚÕßÝÍÏÇÚÃÎÇÍ¦ÖÎËÓÖÕÊÃàËÏÚÎ
ÓËÚ¦ÊÕÙÎÚÎÝÔÄÙÕß
¬ÏÓËÚÇÊÃÊÕßÓËÜÝÌÕØËÃÝÕÏÑËÃÜÔÑÇÏÇÔÕÃÑËÏÜÔÖØÇÍÓ¦ÚÜÔ"
ÚÇÍØÇÌËÃÇÚÜÔÛËØÇÖËßÚ×Ô
ÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÓÏÒ¦ÔËÍÏÇÚÇÚØÇÆÓÇÚ¦ÚÕßÝÏÇÚÇÚØÇÆÓÇÚÇÖÕßÚÕßÝ
ÖØÕÑ¦ÒËÙÇÔÙßÔËÏÊÎÚ¦ÂÇÙßÔËÃÊÎÚÇÕÏÕÏÑËÃÕÏÚÕßÝÕÚÁÑÇÔËÃÝ
ÊËÔÈØÁÛÎÑËÚÄÙÕÖÕÔËÓÁÔÕÝÇÖÄ
ÚÕÖÒÂÍÓÇËÔÄÝÇÍÔ×ÙÚÕßË¦Ô
ÖØ×ÚÇÊËÔËÃÞËÖØÕÎÍÎÛËÃÁÔÇ
ÁÊÇÌÕÝÖÒÎÍÂÝÇÖÄÑ¦ÖÕÏÕÔÍÕÔÁÇ©ÏÊÏÑÕÃÓÇÝ¦ÔÛØÜÖÕÏËÃÔÇÏ
ÌÕØËÃÝÇÍ¦ÖÎÝÁÒÐÎÝÇÙÌ¦ÒËÏÇÝ

ÖØÕÙÚÇÙÃÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏÖÄÔÕßÊßÙÚßÞÃÇÝÚØÇßÓ¦ÚÜÔ¢ÕØËÃÝÏ×ÙËÜÔÑÇØÑÏÔÏÑ×ÔÑßÚÚ¦ØÜÔ©ÚÏ
ÇÍÇÖ¦ÓËÚÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÓÖÕØÕÆÓËÔÇÚÕÖÕÔÁÙÕßÓË
ÇÏËÔ×ÛÁÒÕßÓËÔÇÇÌËÛÕÆÓË
ÑÏÔÊßÔËÆÕßÓËÖÄÑÕØÜÔÕáÄÇÖÄ
ËÍÑÇÚ¦ÒËÏÉÎÖÒÎÍÂÖØÕÊÕÙÃÇ ÏÔÊßÔËÆÕßÓËÇÔ¦Ö¦ÙÇÙÚÏÍÓÂÍÏÇÚÃ
ÕÃÊÏÕÝÕ¦ÔÛØÜÖÕÝÌÁØËÏÓÁÙÇÚÕß
ÚÕÛËÚÏÑÄÑÇÏÚÕÇØÔÎÚÏÑÄ¬ÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÈÏ×ÔËÏÚÎÔËßÚßÞÃÇÑÇÏÚÎÔ
ÕÒÕÑÒÂØÜÙÎÑ¦ÚÏÓÁÙÇÚÕßÚÕÔÈßÛÃàËÏÖØÕÝÚÎÔÇÖÕÊÄÓÎÙÎÇßÚÕÆ
ÎËÐ¦ØÚÎÙÎËÔÄÝÇÔÛØ×ÖÕßÙË¦ÔÛØÜÖÕËÃÔÇÏàÎÚÕÆÓËÔÕÑÇÏÑÇÚ¦ØÇ
©ÒËÝÇßÚÁÝÚÏÝÓÁØËÝÚÇZVJPHS
TLKPHËÃÞÇÔÚÎÔÚÏÓÎÚÏÑÂÚÕßÝ
©ÏÙÞÁÙËÏÝÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔ¦ÔÛÏÙÇÔÓÁÙÇÙÚÏÝÖÒÇÚÌÄØÓËÝ¡Ë
ÓÏÇÒÁÐÎÓÏÇÌØ¦ÙÎÁÔÇÓÏÑØÄÙÎÓ¦ÊÏÑ¦ÖÕÏÕÏÇÖÄÚÏÝÞÏÒÏ¦ÊËÝÖÕß
ÓÖÕØËÃÔÇÁÞËÏÑ¦ÖÕÏÕÝÙÚÕÖØÕÌÃÒÚÕßÁÍÏÔÇÔÒÏÍ¦ÑÏÖÏÕÑÕÔÚÏÔÕÃ
ÖÏÕÄÓÕÏÕÏÁÍÏÔÇÔÓÁÙÇÙÚÎÔÇÖÄÙÚÇÙÎÖÕßËÖÏÌßÒ¦ÙÙËÏÚÕÓÁÙÕ
ÖÏÕÊÏÑÕÃÓÇÝËÖÚ¦ÇÔËÖÇÃÙÛÎÚÇ
ÖØ¦ÍÓÇÚÇÙßÔÊÁÕßÔÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝ¡ÏÇÑÕÏÔÂÇÔÚÃÒÎÉÎÑÕÏÔÂ
ÇÃÙÛÎÙÎÚÕßÞÏÕÆÓÕØÎÃÊÏÇÇÏÙÛÎÚÏÑÂÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÂÇÖÒ×ÝÎ
ÇÔ¦ÍÑÎÔÇÇÔÂÑÕßÓËÔÇÓÇÝÇÍÇÖ¦ÔËÔÇÓÕÏØÇàÄÓÇÙÚËÚÏÝÊÆÙÑÕÒËÝÙÚÏÍÓÁÝÓËÑ¦ÖÕÏÕÔÖÕßÊËÔ
ÛÇÓÇÝÖØÕÊ×ÙËÏÁÔÔÕÏÇÚÕß
ÊÏÑÕÆÓÇÝÇÔÛØ×ÖÕß®ÊÏÇÛÁÚËÏ
ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÙßÍÍÁÔËÏÇÝÇÃÓÇ-

ÚÕÝÞØÄÔÏÇÝËÖÁÔÊßÙÎÝÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÙÆÔÚÕÓÎÝÇßÛÄØÓÎÚÎÝÙÆÔÊËÙÎÝ
ÓÁÙÇÇÖÄ¦ßÒÎÓËÚÇÌÕØ¦ÑÕÏÔ×Ô
ËÓÖËÏØÏ×ÔÓËÙÚÄÞÕÚÎÔÑÇÏÔÕÆØÍÏÇËÖÁÔÊßÙÎÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÓÏÇÝ
ÔÁÇÝÙÞÁÙÎÝ
ÄÙÕÏÑÇÏÖÄÙÕÙßÞÔ¦ÊËÔËÐÇÖÇÚÎÛÂÑÇÓË"ËÔÖØÕÊÕÛÂÑÇÓË"
ËÔËÍÑÇÚÇÒËÏÌÛÂÑÇÓË"ËÔÔÕÙÂÙÇÓËÚËÒÏÑ¦ÇÖÄÊÏÑÕÆÝÓÇÝÇÔÛØ×ÖÕßÝ©ÞÏÇÖÄÐÁÔÕßÝÏÇÚÃÑ¦ÛË
ÌÕØ¦ÖÕßÈØÏÙÑÄÓÇÙÚËÑÕÔÚ¦ÓË
Ñ¦ÖÕÏÕÔÔÏ×ÛÕßÓËÄÚÏËÃÔÇÏÊÏÑÄÝ
ÓÇÝÍÏÇÖ¦ÔÚÇÇÑÄÓÇÑÇÏË¦ÔËÃÔÇÏ
ÓÏÇÌËßÍÇÒÁÇÙßÔ¦ÔÚÎÙÎ¬Õ(0+:
ÇÔÁÊËÏÐËÖËØÃÚØÇÔÇÇßÚÂÚÎÔÖÚßÞÂÖÄÚÕßÝÊÏÑÕÆÝÓÇÝÑÏÔÊßÔËÆÕßÓËÃÚËËÖËÏÊÂÁÔÇÍÕÔÃÊÏÕÓËÚÇÌÁØÛÎÑËÇÖÄÍËÔÏ¦ÙËÍËÔÏ¦ËÃÚË
ËÖËÏÊÂËØÜÚËßÛÂÑÇÓËÁÔÇÔ¦ÔÛØÜÖÕÖÕßÓÇÝÖØÄÊÜÙËËÃÚËËÖËÏÊÂ
ÚÕÍÏÇÖ¦ÔÚÇ®ÖÕßÕØÑÏÙÚÂÑÇÓË
ÊÏÂØÑËÙËÖÕÒÆÒÏÍÄÚËØÕ ÏÔÊßÔËÆÕßÓËÄÚÇÔÇÌÂÔÕßÓËËß¦ÒÜÚÕÑÇÏ
ËÑÚËÛËÏÓÁÔÕÚÕÑÕÓÓ¦ÚÏÚÎÝËÖÏÛßÓÃÇÝÓÇÝ ¦ÛËÌÕØ¦ÖÕßÈÍÇÃÔÕßÓË
ÔÇÙßÔÇÔÚÂÙÕßÓËÚÕÔ¦ÒÒÕÔÞÜØÃÝ
Ó¦ÙÑÇÞÜØÃÝÖØÕÌÆÒÇÐÎÞÜØÃÝ
Í¦ÔÚÏÇàÜÂÓÇÝËÃÔÇÏÚÄÙÕËÖ×ÊßÔÎÑÇÏÚÄÙÕÇÔ¦ÒÇÌØÎÚÎÔÃÊÏÇ
ÙÚÏÍÓÂÇÑØÏÈ×ÝËÖËÏÊÂËÑÚÏÛÁÓËÛÇÍÏÇÔÇÇÖÕÑÚÂÙÕßÓËÚÎÔÇÔÕÙÃÇ
ÚÎÝÇÍ¦ÖÎÝ©ÚÇÔÇßÚÂÙßÓÈÇÃÔËÏ
ÕÛ¦ÔÇÚÕÝ®ÓÖØÕÙÚ¦ÚÎÝÌÇÔÚ¦àËÏ
ÁÔÇËÓÖÄÊÏÕÖÕßÛÇÓÇÝÑ¦ÔËÏÃÙÜÝ
ÙÕÌÄÚËØÕßÝÇÒÒ¦ÊËÔÛÇÓÖÕØÁÙËÏ
ÔÇÓÇÝÑÒËÃÙËÏÓÁÙÇÓÇÝ
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νας άνδρας ÇÖÄÚÎÔÒÒ¦ÊÇÖËÔÛËÃÙÚÎÔ ØÇÑÕÈÃÇÚÎÔËÑØÂ
ÚÕßÍßÔÇÃÑÇÚÕÓßÇÒÄÚÕß
ÌÚËØÕßÍÃàËÏÚÕÈÏÈÒÃÕÚÕß¡ÇÐÄØÚËØÛÒÃÉÎËÃÔÇÏÁÔÇÖØ¦ÍÓÇÓË
ÌÚËØ¦®ÚÕÊÏÖÒÇÔÄÊÜÓ¦ÚÏÕÚÕß
ÐËÔÕÊÕÞËÃÕßÚÕßÓÁÔËÏÓÏÇËÆÛØÇßÙÚÎÔËÇØÂÍßÔÇÃÑÇÇÖÄÚÎÔÚÇÒÃÇ
ÚÕÖØÜÏÔÄÚÎÈÒÁÖËÏÓËÍ¦àËÝÙÚÇ
Ó¦ÚÏÇÔÇÓÕÙÞÕÈÕÒ¦ÚØÏÇÔÚ¦ÌßÒÒÕÕÒÏÍÕÂÓËØÎÖÇØÇÓÕÔÂÚÕß
ÙÚÎÔÕÒÜÔÃÇÙßÙÚØÁÌËÚÇÏÍÆØÜ
ÇÖÄÚÎÔÖÇØ¦ÐËÔÎÑÕÖÁÒÇÖÕßÚÕß
ÌÁØÔËÏÙÚÕÔÔÕßÚÕÔÚËÒÏÑ¦ÚÕÙ×ÓÇÚÎÝÍßÔÇÃÑÇÝÚÕßÚÕÖØ×ÚÕ
ÓÁØÕÝÚÕßÈÏÈÒÃÕßÚÎÔÇÌÂÍÎÙÎ
ËÖÜÓÃàËÚÇÏÕ¦ÔÊØÇÝÕÕÖÕÃÕÝßÖÄ
ÚÎÔËÖÂØËÏÇÚÎÝÇÖ×ÒËÏÇÝÇÔÇÑÇÒËÃËÖ×ÊßÔËÝÙÚÏÍÓÁÝÚÎÝÙßàßÍÏÑÂÝÚÕßàÜÂÝ¬ÕÊËÆÚËØÕÓÁØÕÝ
ÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÎÔËÇØÂÚÇÒÃÊÇÎ
ÕÖÕÃÇËÐÏÙÚÕØËÃÚÎÊßÔÇÙÚÏÑÂÚÎÝ
ËÐ¦ØÚÎÙÎÇÖÄÁÔÇÔËÜÙÌÕØÏÑÄ
ËØÇÙÚÂÕÓÕÒÕÍ×ÔÚÇÝÙßÔ¦ÓÇÚÕÔ
ÖÄÛÕÚÎÝÍÏÇÚÕÔ¦ÍÔÜÙÚÕ¦ÔÊØÇ
©ÏÊÆÕÇÌÎÍÂÙËÏÝÎÇÔÊØÏÑÂ
ÑÇÏÎÍßÔÇÏÑËÃÇÙßÔßÌÇÃÔÕÔÚÇÏ
ÙÚÕÚØÃÚÕÓÁØÕÝÚÕßÈÏÈÒÃÕßÄÖÕß
ÚÕÔÒÄÍÕÖÇÃØÔËÏÁÔÇËØÓÇÌØÄÊÏÚÕ
ÕÔÁÔÇËÒ¦ÞÏÙÚÕÛÎØÃÕ®ÚÕÕÖÕÃÕ
ÜÝÇØÙËÔÏÑÄÙßÔËÖÇÃØÔËÏÚÕÖÔËÆ-

Ε

ÓÇËÔ×ÜÝÛÎÒßÑÄÍÃÔËÚÇÏÈØÜÓËØÄÑÇÏÈÊËÒßØÄÃÔÇÏÕÕÃÙÚØÕÝÓÆÍÇÓËÚÇÓÌÃËÙÎÚÎÝÙßÍÍØÇÌÁÜÝ
ÖÕßËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÙÚÏÝÙËÒÃÊËÝÑÕÓÃàÕÔÚÇÝÚÕÔËÖÃÒÕÍÕàÜÄÓÕØÌÎ
ËÓÌ¦ÔÏÙÎÚÕßÖÇÔÚËÖÄÖÚÎÇÌÎÍÎÚÂËÃÔÇÏÇÖÕÒÆÚÜÝÙßÓÈÇÚÂÓË
ÁÔÇÈÏÈÒÃÕÑÇÚÕÏÑÎÓÁÔÕÇÖÄÑ¦ÛËÒÕÍÂÝà×Ç©Ï
ÛÎØÏÄÓÕØÌÕÏÚÎÝ
¡ÇØÕÆÚÙÕßËÃÔÇÏ
ÖÒ¦ÙÓÇÚÇßÈØÏÊÏÑ¦ÖÒÇÙÓÁÔÇÇÖÄ
ÆÒÎÇÒÒ¦ÑÇÏÇÖÄ
ÓÆÛÕßÝÍÎÚËÓÁÔÇÇÖÄÖÄÛÕÛÇÔ¦ÚÕß
ÚÏÝ ÙËÒÃÊËÝ
ÖÇØËÏÙÊÆÕßÔÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝ ÇÁØÏÔÜÔÖÒÇÙÓ¦ÚÜÔ
ÖËØÏÙÌÏÍÓÁÔÜÔÙË
ÙÑÕÆØÇÓÕÔÇÙÚÎØÏÇÑ¦ÌÕØÁÓÇÚÇ
¬ÇÖÒ¦ÙÓÇÚÇÇßÚ¦ËÃÔÇÏÍÁÔÕßÝÛÎÒßÑÕÆÎÛÎÒßÑÄÚÎÚ¦ÚÕßÝÄÓÜÝÔÕÛËÆËÚÇÏÇÖÄ
ÚÕÇÍÑ¦ÒÏÇÙÓ¦ÚÕßÝÓËÊÏ¦ÌÕØÇ
à×ÇÖÕßÒÏ¦ÙÑÆÒÕßÝÇÒËÖÕÆÊËÝ
ÌÃÊÏÇÖËÚÇÒÕÆÊËÝ¡ÇØÕÆÚÙÕß
ÇÔÇÛÁÚËÏÙÚÏÝÒÁÐËÏÝÔÇÓËÚÇÍÍÃÙÕßÔÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÎÝÚÎÓßÙÚÇÍÜÍÏÑÂÇÃÙÛÎÙÎÖÕßÊÏÇÞÁËÚÇÏÇÖÄ
ÚÏÝßÖÕÊÎÒÕÆÓËÔËÝÇÌÎÍÂÙËÏÝÚÜÔ
ÌÜÚÕÍØÇÌÏ×Ô¬ÄÙÕÇÖÄÚÏÝÒÁÐËÏÝ

ÄÙÕÑÇÏÇÖÄÚÏÝËÏÑÄÔËÝÇÔÇÈÒÆàËÏ
ÓÏÇàÜ×ÊÎÝÙËÐÕßÇÒÏÑÄÚÎÚÇÖÕß
ËÍÑßÓÕÔËÃÚÕÚØÇÆÓÇÑÇÏÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕ©ÏÛËÇÚØÏÑÁÝÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝ
ÚÎÝ3H\YH4HRHIYLZR\ ØÇÑÕÈÃÇ ÓÕÒÕÔÄÚÏÇÖÕÖÔÁÕßÔ
ÒßØÏÙÓÄÊÏÇÙÚÃàÕÔÚÇÏÇÖÄÇÏÞÓÁÝ
ÈÃÇÝÇÔÚÁÒËÝØ¦ÈÕÔÚÇÏÓËÇÏÓ¦ÚÏÔÇÔÂÓÇÚÇ¦ÒÒËÝÙÚØÇÍÍÇÒÃàÕßÔ
ÒÇÏÓÕÆÝ ÖËÚÇÒÕÆÊËÝ ÑËÔÚÕÆÔ
ÊÏ¦ÌÇÔÇ ÕÙÚÁÏÔÇÙÚÂÛÎÇÒÇÈ¦ÙÚØÏÔÇ ÊÁØÓÇÚÇ
ÌÁØÕßÔÃÞÔÎÇÔÕÏÞÚ×ÔÖÒÎÍ×Ô¦ßÒÇÙÞËÊÄÔÙ×ÓÇÚÇ
ÊÁÞÕÔÚÇÏÚÇØÇÓÌÃÙÓÇÚÇÄØÔËÜÔ
Í¦àËÝÓËÚØÏÇÔÚ¦ÌßÒÒÇÚßÌÒ×ÔÕßÔ
ÚÇ Ó¦ÚÏÇ ¡ÁÙÇ
ÇÖÄ ÚÎÔ ÖËØÃÚËÞÔÎÙÑÎÔÕÛËÙÃÇ
ÚÜÔÌÜÚÕÍØÇÌÏ×ÔÇÔÇÊÆËÚÇÏÚÕ
ÖÒÁÍÓÇÒÇÍÔËÃÇÝÑÇÏÕÊÆÔÎÝÎÇÒÍÕÒÇÍÔËÃÇØÃàÇÚÕßÛÇÔÇÚÄÒÎÖÚÕß
Ö¦ÛÕßÝ¬ÇÇØÇÞÔÕäÌÇÔÚÇ¦ÓÌÏÇ
ÚÜÔÍßÔÇÏÑ×ÔÖÇØÇÈÏ¦àÕÔÚÇÏÇÔËÖÇÃÙÛÎÚÇÇÖÄÚÕÔÖÇÒÒÄÓËÔÕËØÜÚÏÙÓÄÚÜÔËÍÑÒÜÈÏÙÓÁÔÜÔÙÜÓ¦ÚÜÔ©àÜÕÓÕØÌÏÙÓÄÝÚÕßÝËÃÔÇÏ
ÚÕÙÚÃÍÓÇÚÎÝÌÏÒÎÊÕÔÃÇÝÚÕßÝ
¡ÇØÕÆÚÙÕßÙßÔÕÓÏÒËÃÊËÐÏÕ

ÚËÞÔÏÑ¦ÓËÚÏÝÙßÔÊÎÒ×ÙËÏÝÚÜÔ
ËÏÑÄÔÜÔËÔÛÁÚÕÔÚÇÝÙÚÏÝÇÌÎÍÂÙËÏÝÚÕß¦ÔÊØÇÑÇÏÚÎÝÍßÔÇÃÑÇÝ
ÙÚÏÍÓÏÄÚßÖÇÑÒËÓÓÁÔÇÇÖÄÚÕÔ
ÖÕÏÎÚÏÑÄàÄÌÕÚÎÝ4HRHIYLZR\
ÓßÛÕÖÒÇÙÃÇËÃÔÇÏÚØÄÖÕÔÚÏÔ¦ÓËÚËÃÑÇÙÓÇÚÎÝËØËÈ×ÊÕßÝ
ÙËÐÕßÇÒÏÑÄÚÎÚÇÝÇÖÄÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÑÇÚÁÞÕÔÚÇÏÕÏÛÎØÏÄÓÕØÌÕÏÕÏ
ÄÓÕØÌËÝÖÕßÇÍÑÇÒÏ¦àÕÔÚÇÏÓË
ÛÎØÃÇ©ÖÜÝÙÎÓËÏ×ÔËÏËÖÏÒÕÍÏÑ¦
Î¡ÇØÕÆÚÙÕßÚÕÈÏÈÒÃÕÇÌÎÍËÃÚÇÏ
ÚÎÓßÙÚÏÑÂàÜÂÚÕßÛÎØÃÕßÓÁÙÇÙÚÕÔ¦ÔÛØÜÖÕÄÖÜÝÑÇÏÚÕß
ÚØßÌËØÕÆÇÖØÕÙÚ¦ÚËßÚÕßà×Õß
ÓÁÙÇÙÚÕÔ¦ÔÛØÜÖÕ®¬Õà×ÕÓÁÙÇÓÇÝÓÖÕØËÃÔÇÇÒßÞÚ¦ÑÇÏÔÇ
ÊÇÍÑ×ÔËÏÇÒÒ¦Ñ¦ÖÕÚËÁÞËÏÌÚËØ¦ËÚ¦ÑÇÏÖËÛÇÃÔËÏ
©ÏÊÆÕÂØÜËÝßÖÕÌÁØÕßÔÇÖÄ
ÚÎÔÇÔ¦ÓÔÎÙÎÚÕßÞÇÓÁÔÕßÖÄÛÕßÖÕÔ×ÔÚÇÝÇÖÄÚØÇÆÓÇÚÇÖÕß
ËÍÞ¦ØÇÐËÙÚÕÊÁØÓÇÚÕßÝÚÕÚÁÒÕÝ
ÚÕßÖ¦ÛÕßÝ¬ÄÙÕÕ¦ÔÊØÇÝÄÙÕÑÇÏ
ÎÍßÔÇÃÑÇÈÎÓÇÚÃàÕßÔÙÇÔßÖÔÕÈ¦ÚËÝÓÁÙÇÙÚÎÔÖÒÂØÎÌÇÔÚÇÙÓ¦ÚÜÔ ØÇÑÕÈÃÇ¬ÇÓÁÒÎÚÕßÝ
ÊËÙÓËÆÕßÔÑÄÑÑÏÔËÝÑÒÜÙÚÁÝÚÇ
ÐÁÌÚÏÇÚÜÔÇÏÓÕÈÄØÜÔËØ×ÚÜÔ
ÚÕßÝ¬ÕÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÄÙÓÃÐÏÓÕ
ÚÜÔÏÊÏÜÚÏÑ×ÔÚÕßÝÓßÛÕÒÕÍÏ×Ô
ÊÏÇÊØÇÓÇÚÃàËÚÇÏÙËÁÔÇÈÏÈÒÃÕÖÕß
ÙßÔÏÙÚ¦ÇÏÙÛÎÚÏÑÂÇÖÄÒÇßÙÎÑÇÛÇßÚÄÞ¦ØÎÙÚÎÔÇÖÇØ¦ÓÏÒÒÎËÑÊÕÚÏÑÂÌØÕÔÚÃÊÇ

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

$$ÙÈÓÑØ³iØt$ÙÖÉ{ÑØu³È
Ë~ÈÑÇÑ³ÇÒ~i{Ñ³ËÉËÑ{ÜÑ³¨ÉÈ³ÌØÐÈÚ{~ÌØÊ¨ÑØ~{ÌT{ÐÌ
{Ñ³ËÑ¤³iÉ{³¨×Ê³È³i
ÚÒ~iÂÉ~{ÒÓÑÓ³ÑÂËÙ{ Ñ
³ÑÂËÙ{ÑÈ³oËÑØ Ñ³ÑÂËÙ{Ü~ÜÊ¨iØ
Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους
ποιητές ή συγγραφείς καλείτε, ζώντες και τεθνεώτες;

0ÈØÛÒ³iV(ÌÉVÑ¨ÂV Ë³ÉV ³³o{Ó×~{V(ÑÑÙ{ÑÐÒ³iVÑÇÑ³ÇÒ~iV³{Ø ³Ë~{VÈÜ×~Ñ{
³ÑÐÑÒ~i~{ÑØÉÜÜTÉÖÉ{
×ÌKØeÌ³{ÙÉÚÑ×³ÒÈÐÉ³Ó
³oÜÈ~Ìj
Ποιο είναι το βιβλίο που έχετε διαβάσει τις περισσότερες φορές;

0{Øt³¨ËÉØu³È ³o~Ñ¨åÜÑ
(ÌÉÛ{Ñ³i¨ÐËÑtÉÐÐ{~ÊuTÓiÐÉ³Ù{ioiÐÑ³{~ÌÜÌo³È

(ÌÉåÈ³ÌØÉËÑ{~{KÑ{~ÌØÜÌoØÈÑooÓÜiØ(¨K{ÒØVÚÑ
É{ÐÉÜiÚÉËwÉ{~Ñ{¨{ÊÉ{³{Ø
ÐÉ³Ñ×¨ÒÉ{Ø³ÈÐÒ(ÜË³iV
ÚÑÐÉ³Ñ×¨ÒÉ{~Ñ{Ö¨o{ÉØV~{
ÉÐÉËØÚÑ³{ØÉ~ÙÈÐÉÉ³ÌØ³iØ
³¨ÓTÈÑØT¨{ÒØV³ÜÑË{
³ÈÓÈÉ~Ù³{~ÖÉoTÉ{¨ÊÐÑ³Ø
³iØtÜ~ÖuV³itå{{ÑÑo~ÌÐ{ÑÉÇo¨Ñ×ËÑu
Τα ποιήματα της συλλογής Συντμήσεις είναι λακωνικά, σχεδόν αποφθεγματικά. Πώς εντοπίζει κανείς
το απόσταγμα των φαινομένων
της ζωής;

É³Ñt×ËÜ³¨ÑuÈÙ{ÑÚÓ³É{~Ñ{
ÐÉ³TÑ¨Ñ~³Ê¨Ñ³ÈÏØÙÓ~³ÉØ
ÜÜÉ¨ÉÚ{ÐÒ³VÙioÖÐÑ³ÉVÜÜÓØ×¨ÓØV³io¨Êo¨iÑ~Ù{~ËiiÐiÈÐÒ³V
oÉoÌ³ ³ÌØ³iØÑÜÌ³i³ÑØ
ÈÒ¨TÉ{~Ñ{iÖÚÉiå~ÌÐÑ~Ñ{
³{É³È{Ñ~ÌVÜÖT¨ÐV
ÐÉoÒÜ×È³ÌÓTÉ{ÒÚiÈ¨×Ó¨³Ñ{o{ÑÑ³Ñ×¨ÑÚÉËØ
å¨~ÉËÑ³ÑÙÉ{Ø
Πώς συνδυάζετε την ιδιότητα του
τεχνοκράτη-εκδότη, με εκείνη του
ποιητή-δημιουργού;

.³KÑÚÐÌÈÐ¨V{¨¨³ÑØ ÐËÑ{Ù{Ì³i³ÑÑÜÜiÜÈÐÜi¨É{³iÒÜÜi${Èo~¨ÖÉ{ØV×È{~ÒVÉËÑ{ÑÑÌ×ÉÈ~³ÉØV
ÑÜÜÒ³³ÓÜØÉ{~¨Ñ³ÉËiÜo{~ÊV
iÜo³ÉT{~ÊÜo{~Êj0ÑÖÐÉ¨Ñ
ÜÓÉÒ³Ñ³iÑÜÊÚÉ{ÑVÑÜÜÒ~Ñ{
{ÜÓÂÉ{Ø×ÑÉ¨ÈV×³ËÇÈ
ÑÜÊÚÉ{ÉØ.iÐÑ³{~ÌoÉoÌØÉËÑ{
Ì³ÑÓÑØÙiÐ{È¨oÌØÈÐKÈÜÉÖÉ³Ñ{ÑÌÓÑÉ~ÙÌ³iwÙiÐ{È¨oÌ
~ÉËØÉËÑ{{ÜÌ³Ø³iØ¨oÉËiØÓKÑ{ÑVËÙ{Ø{ÜÌ³Ø
ÑÑÜÑÐKÒÉ{~Ñ{³iÑoÉËi~{
Ó³{³³ÑÂËÙ{ÂÉ~{Òj
Πρόσφατα γίνατε πατέρας. Αλλαξε αυτό την ποιητική σας ματιά
στη ζωή;

'È{~ÒVÙ{Ì³{³tÉouoËÉ³Ñ{
tÉÐÉËØu$Ð{~¨ÌØtÜÑÊ³iØuÐÈ
Ñ×Ð{É³Ñ{¤ÓÑtÖÐÑuoÉÐÒ³É~¨ÊÂÉ{Ø~{É~ÜÊÂÉ{ØÛÖ
ÐÑ³Ò~{ÑÉÑ{TÐÑÜ³ËÇÈÉ³ÌØ
³iØ³¨È×É¨Ì³i³ÒØ³ÈØ~Ñ{ÉÈÐÑ¨ÑÖ¨È¤ÓÑ³ÑÂËÙ{È
ÒÜÜ³ÉÉËÑ{ÙioÌØ~{ÒÜÜ³ÉÙioÖÐÉØÑ×³ËÇÉ{Ø³iÉÑÒ³ÑiÐÉÒÜÜÌÐÑVÜÓ
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ΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Κλειστά το καλοκαίρι
Το Μητροπολιτικό ¡ÕßÙËÃÕÚÎÝ§ÁÇÝ
±ÄØÑÎÝÓËÚÁÛËÙËÚÕÔÞØÄÔÕËÖÇÔÇÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÚÕßÇÕØÃÙÚÜÝÖØÕÝÚÇ
ÓÁÙÇßÍÕÆÙÚÕß×ÙÚËÔÇÙßÓÈÇÊÃÙËÏÓËÚÕÔØßÛÓÄÚÎÝßÖÄÒÕÏÖÎÝ
ÖÄÒÎÝÑÄÓÎÑÇÏÇÔÇÔÕÃÐËÏÑ¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂÓÁÙÇÙÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏ
ÚÕÜØ¦ØÏÕÛÇËÃÔÇÏÓËÏÜÓÁÔÕËÔ×
ÓÇÚÇÏ×ÛÎÑÇÔÄÒËÝÕÏËÑÊÎÒ×ÙËÏÝ
ÕÏÐËÔÇÍÂÙËÏÝÑÇÏÕÏÕÓÏÒÃËÝÍÏÇÚÎÔ
ÚØÁÞÕßÙÇÞØÕÔÏ¦ÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦
ËÖÃÙÎÝÊËÔÛÇÍÃÔËÏÌÁÚÕÝÚÕËÚÂÙÏÕÍÑÇÒ¦ÚÕßÓÕßÙËÃÕß

ΛΟΝΔΙΝΟ

Ο μεγάλος Αυστραλός
Νέα έκθεση ÛÇÁÞËÏÚÕÔ©ÑÚ×ÈØÏÕ
ÙÚÕÕÔÊÃÔÕÕßÙÚØÇÒÄÝËÏÑÇÙÚÏÑÄÝªÕÔ¡ÕßÑÖÕßÌÎÓÃàËÚÇÏÍÏÇÚÇ
ØËÇÒÏÙÚÏÑ¦ßÖËØÌßÙÏÑ¦ÇÔÛØÜÖÄÓÕØÌÇÁØÍÇÚÕßÇÖÄÙÏÒÏÑÄÔÎ
ÑÇÏÌ¦ÏÓÖËØÍÑÒÇÝÁÑÛËÙÎÍÃÔËÚÇÏÙËÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÕÔØËÚÇÔÄ
ËÖÏÓËÒÎÚÂÑÇÏÙßÒÒÁÑÚÎÔÚÕÔÏ§Ú»
©ÌÁÏÓËÚ¦ÚÎÔÁÇÙßÔËØÍÇÙÃÇÓË
ÚÎÔÍÑÇÒËØÃ;OHKKHL\Z9VWHJÑÇÏ
ÚÎÔÇÃÛÕßÙ¦ÚÎÝÙÚÕÕÔÊÃÔÕÇ
ËÃÔÇÏÎÖØ×ÚÎÁÑÛËÙÂÚÕßÙÚÎÔÍÍÒÃÇÓËÚ¦ÚÕ

ΤΙΡΑΝΑ

Κοινωνία των πολιτών
Η υπόθεση ÚÎÝÑÇÚËÊ¦ÌÏÙÎÝÚÕß
ÛÔÏÑÕÆË¦ÚØÕßÙÚÇ¬ÃØÇÔÇÇÔÁÊËÏÐËÙÚÎÊÏËÛÔÂÑÕÏÔÄÚÎÚÇÚÎÊßÔÇÓÏÑÂÑÕÏÔÜÔÃÇÚÜÔÖÕÒÏÚ×ÔÙÚÎÔ
ÒÈÇÔÃÇ¬ÕÑÚÃØÏÕËÃÞËÞÚÏÙÚËÃÚÕ
  ÇÖÄÚÕßÝÚÇÒÕÆÝÙÚÕØÇÙÏÕÔÇÒÏÙÚÏÑÄÆÌÕÝÖÕßËÐÂÍÇÍËÚÄÚËÎÚÇÒÃÇÍÑÇÚÇÒËÒËÏÓÓÁÔÕÍÏÇ
ÞØÄÔÏÇËÃÞËÖËØÏÁÒÛËÏÙËÇÞØÎÙÃÇ
ÇÖÄÌÇÙÎÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÔÇÚÕ
ÑÇÚËÊÇÌÃÙËÏÑ¦ÚÏÖÕßÚËÒÏÑ¦ËÖÁÚßÞËÖØÕÑ¦ÒËÙËÙÜØËÃÇÇÔÚÏÊØ¦ÙËÜÔÑÇÏÊÏÇÓÇØÚßØÏ×Ô

ΠΑΡΙΣΙ

Ανιές Βαρντά, τα άπαντα
Η κορυφαία ÙÑÎÔÕÛÁÚÏÝÑÇÏËÔÍÁÔËÏÊÎÓÏÕßØÍÄÝÔÏÁÝÇØÔÚ¦ 
  ¦ÌÎÙË ÁÔÇ ÖÒÕÆÙÏÕ ÁØÍÕ
ÖÇØÇÑÇÚÇÛÂÑÎÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÕß
ÙÏÔËÓ¦¬ÕÑÇÔ¦ÒÏ*YP[LYPVUÙÚÎÙËÏØ¦ÚÕß*YP[LYPVU*VSSLJ[PVU®ÛÇÑßÑÒÕÌÕØÂÙËÏÚÕÔÆÍÕßÙÚÕÚÇ¦ÖÇÔÚÇÚÎÝÔÏÁÝÇØÔÚ¦ÙËÓÏÇÁÑÊÕÙÎ
ÖÕßÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÊÃÙÑÕßÝÇÔÇÒÆÙËÏÝÚÇÏÔÏ×ÔÑÇÏÖÒÕÆÙÏÕËÏÑÕÔÕÍØÇÌÏÑÄßÒÏÑÄÎÓÇÔÚÏÑÂÙßÓÈÕÒÂÙÚÎ
ÓËÒÁÚÎÚÕßÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕßÞØÂÙÏÓÕÑÇÏÍÏÇËÑÖÇÏÊËßÚÏÑÕÆÝÙÑÕÖÕÆÝ

ΝΕΟ ΔΕΛΧΙ

Τα κτίρια του Κοινοβουλίου
Με την υπογραφήÚÕßÓËÍ¦ÒÕßÇØÞÏÚÁÑÚÕÔÇÔÚÕßÏÔ¦ÚÏËÔÝ 
 ÚÇÑÚÃØÏÇÚÕß ÕÏÔÕÈÕßÒÃÕß
ÙÚÕ§ÁÕËÒÞÃÇÖÎÞÕÆÔÚÎÈØËÚÇÔÏÑÂÇÖÕÏÑÏÕÑØÇÚÃÇÇÒÒ¦ÓËÙÖÕßÊÇÃÇ
ÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂ©ÔÊÄÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝ
ÔÏÝ ÇÖÕÆØÖØÕËÏÊÕÖÕÏËÃÄÚÏËÔ
ÓÁÙÜÖÇÔÊÎÓÃÇÝÎÏÔÊÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÖØÕÞÜØËÃÙÞÁÊÏÇÇÔÇÓÄØÌÜÙÎÝ
ÚÜÔÑÚÏØÃÜÔÖÕßÞÚÃÙÚÎÑÇÔÚÎÔ
ÖËØÃÕÊÕ  ÑÇÏÑßØÃÜÝÚÕß
ÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝÞ×ØÕßÓËÑÃÔÊßÔÕ
ÇÔËÖÇÔÄØÛÜÚÎÝÇÒÒÕÃÜÙÂÝÚÕßÝ
Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

0ÑÜ{Ì³ÑTÈÙ¨ÐÉËÈÓo{ÉK{KÜ{ÚÊ~i
ΟΥΤΡΕΧΤΗ

Η νέα àÜÂÚÕßÖÇÒÏÕÆÚÇÞßÊØÕÓËÃÕß
ÚÎÝ©ßÚØÁÞÚÎÝÌÁØÔËÏÓÇàÃÄÞÏÓÄÔÕÓÏÇÜØÇÃÇÈÏÈÒÏÕÛÂÑÎÑÇÏÇÔÇÍÔÜÙÚÂØÏÕÇÒÒ¦ÑÇÏÑÇÒÂÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÖÇÒÇÏ¦ÑÇÏÙÆÍÞØÕÔÎÙË
ÁÔÇÔËßÚßÞÂÙßÍÑËØÇÙÓÄ¬ÕÖÇÒÏÄÑÚÃØÏÕÞÚÏÙÓÁÔÕÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕ
 ÑÇÏÚÕ ËÃÔÇÏÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÚÎÝÞÕÒÂÝÚÕßÓÙÚËØÔÚÇÓÓËÚÕÚÄÙÕÏÊÏÇÃÚËØÕÆÌÕÝ
ßÚ¦ÚÇÑÚÃØÏÇÖÕßÛÇÓÖÕØÕÆÙË
ÔÇÖËÏÑÇÔËÃÝÖÜÝËÃÔÇÏÓÏÇËÛÔÏÑÂ
ÙÞÕÒÂÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÕÆËÐÖØËÙÏÕÔÏÙÓÕÆÍÏÇÚÎÔ©ÒÒÇÔÊÃÇÑ¦ÔÕßÔ

ËßØËÃÇÞØÂÙÎÓÏÑØ×ÔÊÏÇÑÕÙÓÎÚÏÑ×ÔÚÕÆÈÒÜÔÍÏÇÚÎÔËÖÁÔÊßÙÎ
ÚÎÝÖØÄÙÕÉÎÝËÌÇØÓÄàÕßÔÓÏÇ
ÕÒÏÙÚÏÑÂÛË×ØÎÙÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÑÇÏ
ÊÏÇÑÄÙÓÎÙÎÝÑÇÏËÃÔÇÏÚßÖÏÑ¦ÚÎÝ
ÖËØÏÄÊÕß  ÎÍÂÂÚÇÔÚÕ
ÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÄÍØÇÌËÃÕÚÕß,K\HYK
*\`WLYZÚÕßÕÖÕÃÕßÕÖÇÖÖÕÆÝ
ÏËØ ¦ÏÖËØÝËÃÞËÙÞËÊÏ¦ÙËÏÚÕ
9PQRZT\ZL\TÙÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß
¬ÕÚÇÞßÊØÕÓËÃÕÚÎÝ©ßÚØÁÞÚÎÝËÃÔÇÏÁØÍÕÚÕßÏÄàËÌ ØÕÆËÒ
 ÑÇÏËÃÔÇÏÑÇÏÇßÚÄÚßÖÏÑÄÚÕßÕÒÒÇÔÊÏÑÕÆÆÌÕßÝËÑËÃÔÎÝ
ÚÎÝËÖÕÞÂÝÕÒÒÕÃÚÇÕÔÄÓÇàÇÔ

ËÐÖØËÙÏÕÔÏÙÚÏÑ¦ÑÚÃØÏÇ¡ËÍ¦ÒÕÏ
ËÙÜÚËØÏÑÕÃÞ×ØÕÏÓËÊÏÇÑÕÙÓÎÚÏÑ¦
ÖÒÇÑÃÊÏÇÊËÙÓÃÊËÝÌÜÚÄÝÛÄÒÕÏ
ÑÇÏÇÖÄÙÞÏÙÎÇÖÄÚÕÔÑÒÇÙÏÑÏÙÓÄ
ÔÁÇàÜÂÚÕßÙßÓÖÒÁËÏÚ×ØÇÓË
ÇßÚÂÔÚÎÝÔÁÇÝÈÏÈÒÏÕÛÂÑÎÝÚÎÝ
©ßÚØÁÞÚÎÝÖÕßÇÖÁÑÚÎÙËÁÔÇÔÞ×ØÕÖÕßÖØÕÑÇÒËÃÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÑÇÏ
ËÓÖÔÁËÏÃÔÇÏÁÔÇÔÁÕÇØÞÏÚËÑÚÄÔÎÓÇÖÕßÙßÔÕÓÏÒËÃÓËÚÕÖÇÒÏÄ
ÖØÕÙÛÁÚËÏÞ×ØÕßÝÑÇÏÙÚÕÏÞËÃÇÑÇÏ
ÍËÔÔ¦ÁÔÇÇÓ¦ÒÍÇÓÇÖÕßÁØÞËÚÇÏ
ÇÖÄÚÇÙÖÒ¦ÍÞÔÇÚÎÝÖÄÒÎÝÈÏÈÒÏÕÛÂÑÎ5L\KL)PISPV[OLLRËÃÔÇÏÑÇØÖÄÝÚÎÝÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÊÆÕ

ÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑ×ÔÍØÇÌËÃÜÔÚÎÝ©ÒÒÇÔÊÃÇÝÚÜÔALJJ(YJOP[LJ[LUÇÖÄ
ÚÎÔ©ßÚØÁÞÚÎÑÇÏÚÜÔ9PQUIV\[[
ÇÖÄÚÎ²¦ÍÎÖÕßÁÊÜÙÇÔÁÔÇÁØÍÕÍÏÇÔÇÚÕÞÇÃØËÚÇÏÚÕÑÕÏÔÄÏÇÛÁÚËÏÓËÍ¦ÒÕÇÔÇÍÔÜÙÚÂØÏÕÇÓÌÏÛÁÇÚØÕÑÇÏËÙÚÏÇÚÄØÏÕÑÇÏÊÃÔËÏ
ÙÚÕÑÕÏÔÄÚÎÝÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇ
ÇÖÕÒÇÆÙËÏÚÎÙÖÕßÊÇÃÇÖØÜÚÄÚßÖÎÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÓËÚÕßÝÛÄÒÕßÝ
ÑÇÏÚÇÖÒÇÑÃÊÏÇÚÕß ÄÖÜÝÑÇÏ
ÚÏÝÔÁËÝËÖËÑÚ¦ÙËÏÝÓËÚÎÔÇØÓÕÔÏÑÂÙßÔÕÓÏÒÃÇÚÎÝÃÊÏÇÝËÐËÒÏÍÓÁÔÎÝÓÇÚÏ¦ÝÚÎÝÞÕÒÂÝÚÕßÓÙÚËØÔÚÇÓÍÏÇÚÕÔÕÇÏ×ÔÇÚÎÔ

ÖØÄÙÕÉÎËÔÏÙÞÆÛÎÑËÎËØÓÎÔËÃÇ
ÚÎÝÖØ×ÚÎÝËÑÊÕÞÂÝÓËÑËØÇÓÏÑÁÝËÖÏÙÚØ×ÙËÏÝÚÎÝÌÎÓÏÙÓÁÔÎÝ
ÕÒÒÇÔÊÏÑÂÝÑËØÇÓÕÖÕÏÃÇÝ9V`HS
;PJOLSHHYÖÕßÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏËÃÚÇÏ
ÇÖÄÚÕ ßÚÄÚÕÖÕÒßËÖÃÖËÊÕ
ÑÚÃØÏÕÊËÔßÖ¦ØÞËÏÖËØÃÖÚÜÙÎÔÇ
ÌÕÈÃÙËÏÑÇÔÁÔÇÔÑÇÛ×ÝÎ¦ÔËÚÎ
ÖØÕÙÈÇÙÏÓÄÚÎÚÇÂÚÇÔÁÔÇÇÖÄ
ÚÇÈÇÙÏÑ¦ÑØÏÚÂØÏÇÍÏÇÚÎÔÕÒÕÑÒÂØÜÙÎÚÕßÁØÍÕßÖÕßÊÏÂØÑËÙËÖÁÔÚËÞØÄÔÏÇÔÇ
ÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÄÑÄÙÓÎÓÇÕØÍÇÔÏÑÄ
ÙÚÕÏÞËÃÕÓÏÇÝÖÇÔÁÓÕØÌÎÝÖÄÒÎÝ
ÖÕßÖØÕ¦ÍËÏÚÎÍÔ×ÙÎ

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ
Γράφει ο ΗΛΙΑΣ

ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Μια συνηθισμένη γυναίκα που αναπνέει
Αίφνης ÚÇ ÙÚÂÛÎÚÎÝÍØ¦ÌËÏËÃÞÇÔ
ÇÖÒÜÛËÃÖ¦ÔÜÙÚÕÔÑÕØÓÄÚÎÝÒÄÍÜ
ÚÎÝÈÇØÆÚÎÚÇÝÔÇÇÑÃÔÎÚÕÙ×ÓÇ
¶ÚÕÙ×ÓÇÓÏÇÝÔËÑØÂÝ¶ÓÕÏ¦àËÏÔÇ
ßÖÇÑÕÆËÏÙËÙßÔÚØÏÖÚÏÑÕÆÝÈÇØßÚÏÑÕÆÝÔÄÓÕßÝ!ÕÚØÕÆÒÕÝÑÇÚËÊÇÌÃàËÚÇÏÇÖÄÁÔÇÙËÏÙÓÄÈÇÛÏ¦ÓÁÙÇ
ÙÚÕÇÃÓÇÇÑÏÔÎÙÃÇËÃÔÇÏÆÖÕßÒÕÖØ¦ÍÓÇ
ÃÔÇÏÇØÞÁÝßÍÕÆÙÚÕßÑÇÏÙÚÕ
ÕÝÔÚàËÒËÝÁÞËÏÓÏÇÜØÇÃÇÐËØÂ
àÁÙÚÎÖÕÏÂÚØÏÇÖÇØÇÚÎØËÃÚÕßÝ
¦ÔÊØËÝÚØÇßÓÇÚÏÕÌÕØËÃÝØÕÙÖËØÔÕÆÔÚÕÔÖØ¦ÙÏÔÕÑÂÖÕÑÇÏÚÎÓËÍ¦ÒÎÖÏÙÃÔÇÙÜÝÔÇÖÇØÇÚÂØÎÙÇÔ
ÖÄÙÕÇÑÃÔÎÚÕÖÄÙÕÛÕÒÄÂÚÇÔÚÕ
ÔËØÄÙÜÝÕÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝÊÆÕÔÇ
ÓÖÕØÕÆÙËÔÇÛßÓÎÛËÃÚÏÝÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÖÕßÚÎÝËÃÞËÚØÇÈÂÐËÏËÊ×Õ
ÄØËÔÝÃÒËØÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕÕÆÔÏÕÔÄÞÏÊËÔÁÞÕßÔÚÎÔËÏÑÄÔÇ
ÚÎÝ!ÍßÓÔÂÓÁÙÇÙÚÕÔËØÄÑØÇÚ×ÔÚÇÝÁÔÇÖÕÚÂØÏÑØÇÙÃÞÕßÔÓÄÔÕÔÚÎÔËÏÑÄÔÇÇßÚÕÆÚÕßÞÒÜÓÕÆ

«Ακόμα και ο θάνατος /
έδειχνε διαφορετικός
σε αυτόν – ένα μέρος
όπου θα περίμενε /
εκείνη».
ÍÇÒÇÑÚ×ÊÕßÝßÍØÕÆÖÕßÚÃÖÕÚÇÊËÔ
ÚÕÇÔÇÑÏÔËÃÖÒÁÕÔ©ÏÊÆÕ¦ÔÊØËÝ
ÊÏËÏÙÊÆÕßÔÙÚÕ¦ÊßÚÕÚÜÔÇÊÆÚÜÔ!
ÙÚÎÔÑØËÈÇÚÕÑ¦ÓÇØÇÊ×ÚÎÝËÃÞË
ÚØÇÈÂÐËÏÓËØÏÑÁÝÖÇÏÞÔÏÊÏ¦ØÏÑËÝÖÄàËÝÕ¬àÕØÚà¡Ö¦ØÏÝÚÕÔÕÆÔÏÕÑÇÏ
ÇßÚÄÝËÔÛÇÓÖÕØÕÆÙËÑÇÔÁÔÇÝÔÇ
ÑÇÚÇÒ¦ÈËÏÇÖÄÚÕÔËØÜÚÏÙÓÄÖÕß
ÇÖÁÖÔËËÄÚÏËÃÞËÒÏÍÄÚËØÕÇÖÄÊÆÕ
ÓÂÔËÝàÜÂÝÓÖØÕÙÚ¦ÚÎÝ¥ÝÙßÔÂÛÜÝÕÏÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÉËÆÊÕÔÚÇÏ
ÚÕÊÏÖÒÄÑØËÈ¦ÚÏÓËÚÇÒËßÑ¦
ÙËÔÚÄÔÏÇÕ¡ÖËØÚÚËØÔÚÎÔËÃÞË
ÖØÏÔÇÖÄËÒ¦ÞÏÙÚËÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÌÜ-

«Ο εφιάλτης»¬d³ÈÓ¨{'ÈÓÜ{({ÌÉ{¨Ñ³iÑËÙÉÉÉ~ÉËi³i³ÉÜÉÈ³ÑËÑÖT³Ñ³iØÇÊØ³iØ«

ÚÕÍØÇÌÃÙËÏÍßÓÔÂÓËÚÎÔÚÙÇÒ¦ÑÇ
ÚÜÔÙËÔÚÕÔÏ×ÔÔÇÑØÆÈËÏÚÎÔÚÙÇÒÇÑÜÓÁÔÎÚÎÝÑÇØÊÏ¦¡ÕÔ¦ÞÇÙÚÇ
ÑÕÔÚÏÔ¦ÖÕØÚØÁÚÇÚÕßÒÇÔÑØÇÔÚ
ÙÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÌÜÚÕÍØ¦ÌÏÙÎÚÎÝ
àÜÂÝÚÎÝÊÏÇÑØÃÔÕÔÚÇÏÕÏÙÑÏÁÝ
ßÚÂÊËÔËÃÔÇÏÖÕßËÃÖËÔÄÓÏàÇÖÜÝÂÓÕßÔÚÕÖÏÕÊßÙÚßÞÏÙÓÁÔÕ
ÖÒ¦ÙÓÇÙÚÕÔÑÄÙÓÕ×ÙÖÕßÍÔ×ØÏÙÇÚÕÔ¡ÕÔÚÍÑÄÓËØÏ ÒÏÌÚ®"Ï»ÇßÚÂÖÕßÖØÕÑ¦ÒËÙËÇÒßÙÏÊÜÚ¦ßÍØ¦
ÄÔËÏØÇÙËÕÒÄÑÒÎØÕÚÕÔÖÒÇÔÂÚÎ
ÊËÔÁÍØÇÉÇÔÄÚÏÊËÔÑÇÚ¦ÌËØËÖÕÚÁÔÇÔÏ×ÙËÏÕÆÚËÁÔÇÔÕØÍÇÙÓÄ"
ÑÚÕÚËÇßÚÕÃÕÏÊÆÕ¦ÔÊØËÝÊËÔ
ÂÙÇÔÖÕÚÁÕÏÃÊÏÕÏÐÇÔ¦®ÍØ¦ÌËÏÎ
ÖÕÏÂÚØÏÇØÍÄÚËØÇÈÍÂÑÇÔÁÐÜ
ÄÖÜÝÁÑÇÔÇÔÖ¦ÔÚÕÚËÍÏÇÑ¦ÔÇÊßÕ
ÖÕÚ¦ÊËÔÓÖÕØÕÆÙËÄÓÜÝÕÁÔÇÝ
ÔÇÑÕÏÚ¦ÐËÏÚÕÔ¦ÒÒÕ®
©ÁÔÇÝÓÇÝÖÒÎØÕÌÕØËÃÎÖÕÏÂÚØÏÇËÃÞËËÌÏ¦ÒÚËÝÇÒÒÄÑÕÚÕßÝ
ÖÄÔÕßÝßÖÁÌËØËÇÖÄÑÇÚ¦ÛÒÏÉÎ
ËÔÓÖÕØÕÆÙËÔÇÑ¦ÔËÏÁØÜÚÇÖÏÇ

©¦ÒÒÕÝÁÖÇÉËÔÇËÔÊÏÇÌÁØËÚÇÏ
ÍÏÇÚÎÊÕßÒËÏ¦ÚÕßÎÍßÔÇÃÑÇÚÕß
ÒÁËÏÎÖÕÏÂÚØÏÇÁÊËÏÞÔËÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÚÕÃÊÏÕÑÇÏÚÇÖÇÏÊÏ¦ÚÕßÑÄÓÇ
ÑÇÏÕÛ¦ÔÇÚÕÝÁÊËÏÞÔËÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÝÙËÇßÚÄÔ¶ÁÔÇÓÁØÕÝÄÖÕßÛÇ
ÖËØÃÓËÔËËÑËÃÔÎ®
ÖËÏÚÇÚÕÇÏÔÏÍÓÇÚÏÑÄÑÒËÃÙÏÓÕ
ÚÕßÖÕÏÂÓÇÚÕÝÖÏÕÇÏÔÏÍÓÇÚÏÑÄÑÇÏ
ÇÖÄÚÕÔÃÊÏÕÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕÚÎÝÙÚÇØ!
 ÇÏÕÁÔÇÝÈØÁÛÎÑËÔÇÙÚÁÑËÚÇÏÓÏÇ
ÔÆÞÚÇÑ¦ÚÜÇÖÄÚÎÔÑ¦ÙÇÓÏÇÝÖÄØÚÇÝÖÕßÕÊÎÍÕÆÙËÙÚÕÊÜÓ¦ÚÏÕÚÕß
ÆÖÔÕßÇÑÕÆÍÕÔÚÇÝÓÏÇÍßÔÇÃÑÇÔÇ
ÇÔÇÖÔÁËÏÇÖÒ×ÝÓÏÇÙßÔÎÛÏÙÓÁÔÎ
ÍßÔÇÃÑÇÔ»ÇÔÇÖÔÁËÏ®

|¬ÕÖÕÃÎÓÇËÃÔÇÏÚÕ©Û¦ÔÇÚÕÝÚÎÝ
¡ÁØÏÒÏÔ¡ÕÔØÄË®ÇÖÄÚÎÙßÒÒÕÍÂ;OL+LHKHUK[OL3P]PUN®ËÑÊ
(SMYLK2UVWMÚÎÝ¦ØÕÔ©ÒÔÚÝ
¡ÁØÏÒÏÔ¡ÕÔØÄËÈØÁÛÎÑËÔËÑØÂ
ÙÚÕÙÖÃÚÏÚÎÝÚÕ¦ÈÈÇÚÕßÍÕÆÙÚÕßÚÕß 
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γνωρίζοντας τις αόρατες καινοτομίες
Μια προσπάθεια κατανόησης των τεχνολογικών επιτευγμάτων της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης που τώρα ξεκινάει
THOMAS KOULOPOULOS,
GEORGE ACHILIAS
Revealing the Invisible.
How are hidden behaviours
are becoming the most valuable
commodity of the 21st Century
εκδ. Post Hill Press, New York, 2018
σελ. 335
Της ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΠΙΝΑΖΗ

Οι αυτοματισμοί
της νέας εποχής έχουν
πλέον τη δυνατότητα
να αναλύουν δεδομένα
και να λαμβάνουν
αποφάσεις χωρίς
την παρέμβασή μας.
ÙÑÕÔÚÇÏÙÚÕÚÏÓÄÔÏÚÎÝÇÒÒÇÍÂÝÓË
ÕÊÎÍÄÚÎÔÚËÞÔÎÚÂÔÕÎÓÕÙÆÔÎÑÇÏ
ÚÏÝÇßÚÄÓÇÚËÝÓÎÞÇÔÁÝÓ¦ÛÎÙÎÝ
SLHYUPUNTHJOPULZÖÕßÐËÑÃÔÎÙÇÔÔÇÖÇÃØÔÕßÔÍÏÇÒÕÍÇØÏÇÙÓÄ
ÓÇÝËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÓÏÑØÁÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝ
ÑÇÛÎÓËØÏÔ¦ÓËÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÚËØÕÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÇKYP]LSLZZÇßÚÕÑÃÔÎÚÇÑËÌÛËÃÚËÖÄÙÕÒÏÍÄÚËØÕÏ
ÔÕÙÎÒËßÚÁÝÚÜÔ ÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝ
ÛÇÁÛËÚÇÔÚÕÔËÇßÚÄÚÕßÝËÑÚÄÝ
ÑÏÔÊÆÔÕßÁÑÛËÙÎÝÙËÌÕØÚÃÕÚÎÝ

Το βιβλίο ³ÈÜÌÈÜÈwåT{Üw
Ü{ÒÑÑ³Ò³ÈØ×ÌKÈØÐÑØT¨i{w
Ð{³ÑØÑ¨ÑÙÉËoÐÑ³ÑÖoT¨w
³ÉTÜo{~É{³ÉÈoÐÒ³V³i
¨³iÐÑØÑ³ËÙ¨ÑiÉÑÈ³ÒVÑÜÜÒ
~Ñ{³³¨ÌÐÉ³ËÐ¨Ö
ÑÙ{ÉÈ~ÜÖÈ³iÇÊÐÑØ

*6=0+ ÇÔÛÁÚÇÓËÙËËÌÇØÓÕÍÂ
KYP]LSLZZÇÙÛËÔÕÌÄØÇÓËÇßÚÕÓÇÚÏÙÓÕÆÝÏÇÚØÏÑÂÝÑÇÏÓÎÞÇÔÏÑÂÝ
ßÖÕÙÚÂØÏÐÎÝ
©ÙÑÕÖÄÝÚÕßÈÏÈÒÃÕßËÃÔÇÏÐËÑ¦ÛÇØÕÝÇÖÄÚÕÔÖØÄÒÕÍÕÏÇÚÃËÃÔÇÏ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÄÔÇÑÇÚÇÔÕÂÙÕßÓËÚÕÔ
ÚØÄÖÕÖÕßÊÕßÒËÆÕßÔÕÏÇÄØÇÚÕÏ
ÇßÚÕÓÇÚÏÙÓÕÃÙÚÎÔÁÇËÖÕÞÂ"ÑØÏÈ×ÝÍÏÇÚÃÁÞÕßÔÖÒÁÕÔÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÇÔÇÒÆÕßÔÊËÊÕÓÁÔÇÑÇÏÔÇ
ÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÞÜØÃÝÚÎÔ
ÖÇØÁÓÈÇÙÂÓÇÝËÖÏÊØ×ÔÚÇÝÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÙÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÙÚÎÔËØÍÇÙÃÇÑÇÏÙËÄÒËÝÚÏÝ
ËÑÌ¦ÔÙËÏÝÚÎÝàÜÂÝÓÇÝ
ÃÔÇÏÒÄÍÕÝÇßÚÄÝÔÇÚÕßÝÊÇÏÓÕÔÕÖÕÏÕÆÓËÑÇÏÔÇÖØÕÙÖËØÔ¦ÓË
ÚÎÛËÚÏÑÂËÖÃÊØÇÙÂÚÕßÝ"¡ÂÖÜÝ
ÖØÁÖËÏÔÇÛßÓÎÛÕÆÓËÄÚÏÎÖØÕÑÇÚ¦ÒÎÉÎÍËÔÔÏÁÚÇÏÄÖÕßËÑÒËÃÖËÏÎ
ÍÔ×ÙÎ"ÚÕÈÏÈÒÃÕÖÇØÇÚÃÛËÚÇÏÓÃÇ
ÖÕÒÆËÔÊÏÇÌÁØÕßÙÇÁØËßÔÇÚÕß
ÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆ©ÓÃÒÕßßÚÕÑÃÔÎ-

ÙÎÝÎÕÖÕÃÇÁÊËÏÐËÄÚÏÚÕ ÚÜÔ
ÓËØÏÑÇÔ×ÔÇÖÄÌÄÈÕÛÇÇÖÁÌËßÍËÚÎÔÇÍÕØ¦ËÔÄÝKYP]LSLZZÇßÚÕÑÏÔÂÚÕßÚÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÖÕßÚÕ
 ËÖÏàÎÚËÃÇÑØÏÈ×ÝÚÏÝÒËÏÚÕßØÍÃËÝÑÇÏÚÕßÝÇßÚÕÓÇÚÏÙÓÕÆÝÖÕß
ÇßÚÄÊÏÇÛÁÚËÏ
¬ÎÔ¦ÖÕÉÎÇßÚÂËÔÏÙÞÆËÏÓÏÇ
ÁØËßÔÇÖÕßÊÏËÔÂØÍÎÙËÚÕÖËØÏÕÊÏÑÄ([SHU[PJàÎÚ×ÔÚÇÝÇÖÄÚÕßÝ
ÇÔÇÍÔ×ÙÚËÝÚÕßÔÇÏËØÇØÞÂÙÕßÔ
ÇÔ¦ÓËÙÇÙËÕÍÊÄÔÚÇÁÐÏÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÖØÄÙÜÖÇ
ÑÇÏÁÔÔÕÏËÝÈÇÛÓÕÒÕÍ×ÔÚÇÝÇÖÄÚÕ
ÁÔÇ×ÝÚÕÊÁÑÇÇßÚÄÖÕßÚÕßÝÖØÕÑÇÒËÃÓËÍÇÒÆÚËØÕÌÄÈÕ¡ËÚ¦ÚÏÝ
ÌßÙÏÑÁÝÑÇÚÇÙÚØÕÌÁÝÙÚÎÔÖØ×ÚÎ
ÛÁÙÎÇÑÕÒÕßÛÕÆÙËÙÚÎÊËÆÚËØÎ
ÛÁÙÎÎÚËÞÔÕÒÕÍÃÇ©Û¦ÔÇÚÕÝÏËØÇØÞÂÛÎÑËÑ¦ÖÕßÙÚÎÓÁÙÎÇÖÕÊËÏÑÔÆÕÔÚÇÝÄÚÏÕ¦ÔÛØÜÖÕÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÚÎÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÚÕß
ÛÇÔ¦ÚÕßÌÕÈ¦ÚÇÏÚÎÔÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇ
ÚÜÔÚËÞÔÕÒÕÍÏÑ×ÔËÖÏÚËßÍÓ¦ÚÜÔ

SHUTTERSTOCK

Είναι ÙÇÌÁÝÄÚÏÙÚÕÔÙÆÍÞØÕÔÕÑÄÙÓÕÈÏ×ÔÕßÓËÚÄÙÕÚÏÝÇÒÒÇÍÁÝ
ÄÙÕÑÇÏÚÎÊÃÔÎÖÕßÚÏÝÙßÔÕÊËÆÕßÔÓËÛËÚÏÑÄÂÇØÔÎÚÏÑÄÖØÄÙÎÓÕÄÓÕÏËÝÓËËÑËÃÔËÝÚÎÝÎÝ
ÑÇÏÎÝÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÝÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÝÉÎÌÏÇÑÂËÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÑÇÏ
ÕÏÔÁËÝÚËÞÔÕÒÕÍÃËÝÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝ
ÇÒÒ¦àÕßÔÍÏÇÖ¦ÔÚÇÚÎÙÞÁÙÎÑÇÚÇÔÇÒÜÚÂÖÕÒÃÚÎÑÇÏÚÜÔÖØÕÙÌËØÄÓËÔÜÔßÖÎØËÙÏ×ÔÖØÕáÄÔÚÜÔ
ÊÎÓÏÕßØÍ×ÔÚÇÝÊÏÑÇÏÕÒÕÍÎÓÁÔÎ
ÇÓÎÞÇÔÃÇÄÙÕÓ¦ÒÒÕÔÚ×ØÇÖÕß

ÁÔÇÝÇÄØÇÚÕÝËÞÛØÄÝÕÑÕØÜÔÕáÄÝËÖÏÚÇÞÆÔËÏÇßÚÂÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ
¬ÕÈÏÈÒÃÕÚÜÔ ÕßÒÄÖÕßÒÕßÞÏÒÒÏ¦9L]PLSPUN[OLPU]PZPISL®È¦àËÏÚÕßÝÌÄÈÕßÝÑÇÏÚÎÔÇÓÎÞÇÔÃÇ
ÓÇÝÙËÚ¦ÐÎÞØÎÙÏÓÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÖÇØÇÊËÃÍÓÇÚÇÙÆÍÞØÕÔÜÔÚËÞÔÕÒÕÍÏÑ×ÔËÖÏÚËßÍÓ¦ÚÜÔÚÎÔÖØ×ÚÎ
ÓÇÝÇÔÚÃÊØÇÙÎÙËÇßÚ¦ÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÚÕÔÚØÄÖÕÖÕßÓÖÕØÕÆÔÔÇÊÏËßÑÕÒÆÔÕßÔÚÎàÜÂÓÇÝ
¬ÇÖØÕÎÍÕÆÓËÔÇÞØÄÔÏÇÕÏËØÍÕÙÚÇÙÏÇÑÕÃÇßÚÕÓÇÚÏÙÓÕÃÎËÓÌ¦ÔÏÙÎÚÜÔÖØ×ÚÜÔÖÚÂÙËÜÔÎ
ËÐÁÒÏÐÎÚÎÝÇßÚÕÑÃÔÎÙÎÝÎÇÒÒÇÍÂÙÚÏÝÊÏÇÍÔÜÙÚÏÑÁÝÓËÛÄÊÕßÝ
ÑÇÏÛËØÇÖËÃËÝÚÎÝÏÇÚØÏÑÂÝËÖÏÙÚÂÓÎÝÂÚÇÔÖØÄÕÊÕÏÕØÇÚÁÝÊÏ¦
ÍßÓÔÕÆÕÌÛÇÒÓÕÆËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔ
ÕÏÙßÍÍØÇÌËÃÝÎÎÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂ
ÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÁÞËÏßÖÕÊÄØÏÇÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÇÄØÇÚÇÙÚÕÓ¦ÚÏÑÇÏ
ÖÕÒÆÙßÞÔ¦ÑÇÏÙÚÎÔÇÔÚÃÒÎÉÂ
ÓÇÝ©ÏÇÄØÇÚËÝÑÇÏÔÕÚÕÓÃËÝÈØÃ-

Οι εταιρείες ÈÉÉÂÉ¨oÒÇ³Ñ{³iÑ¨ÑooÊ³X¦x¿__©©ÑÈ³~{Ê³Ñ³{ÜÑÐKÒ³Ñ{Ì³{i{ÙÑ{~ÊÜÊoiiÉËÑ{ÑÈ³ÊÈÐ{¨ÒÇÉ³Ñ{ÐÉ³ÑÂÖÑÚ¨È~Ñ{ÈÜo{³ÊÒ³{Ñ³Ë³{TÈÐKÑËÉ{ÉÙ~Ñ{T¨Ì{Ñ³ÑÑÉ¨ÜÒÑ

Ο ρόλος του GPS στην εξέλιξη της αυτοκινητοβιομηχανίας
Η έρευνα ÚÕßÖËØÏÕÊÏÑÕÆ([SHU[PJ
ÛÇÂÚÇÔÖÏÛÇÔÄÔÇÊËÃÐËÏ¦ÒÒÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÇÔËÖËÐËØÍÇàÄÓÇÙÚÇÔ
ÑÇÒÆÚËØÇÚÕÛÁÓÇÚÎÝËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝÙËÓÎÞÇÔÁÝÑÇÏÇßÚÕÓÇÚÏÙÓÕÆÝ
ÓÁÙÇÇÖÄÚØÇÍÏÑ¦ËÓÖËÏØÏÑ¦ÖÇØÇÊËÃÍÓÇÚÇÚÕÈÏÈÒÃÕÛßÓÄÓÇÙÚË
ÚÕßÝÒÄÍÕßÝÖÕßÕÊÂÍÎÙÇÔÙÚÎÔ
ÖÚ×ÙÎÚÕßÇËØÕÖÒ¦ÔÕßÚÎÝ(PY
-YHUJL¬ÕÓÇÆØÕÑÕßÚÃÚÎÝÓÕÏØÇÃÇÝÖÚÂÙÎÝ(-ÚÎÔÎÕßÔÃÕß
ÚÕß ÇÖÁÊËÏÐËÄÚÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÃÙÜÝÍÒÃÚÜÔÇÔÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕÇÔ
ÕÏÖÏÒÄÚÕÏÁÊËÏÞÔÇÔËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎ
ÙÚÏÝÖØÕËÏÊÕÖÕÏÂÙËÏÝÚÜÔÕØÍ¦ÔÜÔÚÕßÑÄÑÖÏÚÑÇÏËÖÁÙÚØËÌÇÔÚÕÔ
ÁÒËÍÞÕÚÎÝÖÚÂÙÎÝÙÚÕÔÇßÚÄÓÇÚÕ
ÖÏÒÄÚÕÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÁÐÏÒËÖÚ¦ÖØÏÔ
ÇÖÄÚÎÔÖÚ×ÙÎÙÚÇÖÇÍÜÓÁÔÇÔËØ¦ÚÕßÚÒÇÔÚÏÑÕÆ
©ÏËÚÇÏØËÃËÝÖÕßËÖËÐËØÍ¦àÕÔÚÇÏ
ÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂÚÜÔKYP]LSLZZÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÄÚÏÎ
ÏÊÇÔÏÑÂÖÒÕÂÍÎÙÎËÃÔÇÏÇßÚÂÖÕß
ÓÕÏØ¦àËÚÇÏÓËÚÇÐÆÚÕßÇÔÛØ×ÖÏÔÕßÓßÇÒÕÆÑÇÏÚÕßßÖÕÒÕÍÏÙÚÂ
ÇÖËØÃÓËÔËÑÇÔËÃÝÔÇÈØÕÆÓËÚÎÔ
ÑÇÏÔÕÚÕÓÃÇÙÚÎÔËÐÁÒÏÐÎÚÎÝÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝÓÁÙÇÙÚÏÝ
ÒËÏÚÕßØÍÃËÝÚÜÔËÐÇØÚÎÓ¦ÚÜÔÖÕß
ÙßÔÛÁÚÕßÔÚÕÃÊÏÕÚÕÇßÚÕÑÃÔÎÚÕ
ÒÒ¦ÎÑÇÏÔÕÚÕÓÃÇÙÚÎÔÁÇËÖÕÞÂ
ÄÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔÕÏÙßÍÍØÇÌËÃÝ
ÁØÞËÚÇÏÇÖÄÑ¦ÚÏËÔÚËÒ×ÝÐÁÔÕÔ
ÖØÕÑËÏÓÁÔÜÁØÞËÚÇÏÇÖÄÚÎÔËÐÁÒÏÐÎÚÕß.7:ÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÖÒÕÎÍÕÆÓÇÙÚËÑ¦ÛËÙÚÏÍÓÂ¦ÒÒÇÐËÍÏÇ
Ö¦ÔÚÇÚÎÔÕÊÎÍÏÑÂÓÇÝÇÖÄÒÇßÙÎ
ÑÇÏÑÕßÒÚÕÆØÇ
ÏÇØÑËÃÝßÖÕÒÕÍÏÙÓÕÃÓ¦ÝÖÒÎØÕÌÕØÕÆÔÍÏÇÚÎÔÇÖÄÙÚÇÙÎÚÎÔ
ÚÇÞÆÚÎÚÇÑÇÏÚÎÙÖÇÚ¦ÒÎËÔÁØÍËÏÇÝ©ÏÞ¦ØÚËÝËÔÎÓËØ×ÔÕÔÚÇÏ
ÑÇÏÚÕÊÏ¦ÔßÙÓÇÓÏÇÝÇÖÄÙÚÇÙÎÝ
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Σύμφωνα ÐÉ³ÈØÈoo¨Ñ×ÉËØV{É³Ñ{¨ÉËÉØÈÙÉÚÑ¨Ñ¨Ð³Ö³ÑÓÑi×{Ñ~Ò{~È³ÊÐÑ³ÑÚÑÙÈ~ÜÉÈ³ÖÑÈÉTËÈ³iÓÑÉTÊ
ÇÖÄÚÕÙÎÓËÃÕÙÚÕÙÎÓËÃÕÓËÚÇÚØÁÖËÚÇÏÙËÊÏ¦ÔßÙÓÇÓÁÙÇÙË
ÓÏÇÊËÐÇÓËÔÂËÓÖËÏØÏ×ÔÖÕßÙÞËÚÃàÕÔÚÇÏËÃÚËÓËÑ¦ÒßÉÎÇÔÇÍÑ×Ô
ÖÒÎÙÏÁÙÚËØÇÖØÇÚÂØÏÇÈËÔàÃÔÎÝ
ÖÒÎÙÏÁÙÚËØÇÌÇØÓÇÑËÃÇÏÇÚØËÃÇ
ËÃÚËÓËÚÎÔÇÖÄÒÇßÙÂÓÇÝÖÒÎÙÏÁÙÚËØÇÊÎÓÕÌÏÒÂËÙÚÏÇÚÄØÏÇÐËÔÕÊÕÞËÃÇÛÁÇÚØÇÑ¦¬ÕÇßÚÕÑÃÔÎÚÕËÔÚ¦ÞÛÎÑËÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÙË
ÁÔÇÓËÍÇÒÆÚËØÕÕÏÑÕÙÆÙÚÎÓÇÓË
ÊÏÇØÑÂÊÏ¦ÊØÇÙÎÓËÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔ

Οι συγγραφείς
δεν αποκρύπτουν
τους κινδύνους
που ελλοχεύουν
στη νέα ψηφιακή
εποχή και στην
παραχώρηση χρήσης
των δεδομένων μας.

Το παράδειγμα της Uber
×ÝÓÖÕØËÃÄÓÜÝÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÔÇËÖÎØËÇÙÚËÃÇÖÄÚÎÔÑÃÔÎÙÎ
ÚÜÔÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔ"¬ÕÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ
ÚÎÝ<ILYËÃÔÇÏÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÙË
ÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÎÙßÒÒÕÍÂÚÜÔÊËÊÕÓÁÔÜÔÓËÚÇÑÃÔÎÙÎÝÚÜÔÞØÎÙÚ×Ô
ÚÎÝËÖËÐËØÍÇÙÃÇÊËÊÕÓÁÔÜÔÓËÚÇÑÃÔÎÙÎÝËÃÔÇÏÖÕÒÆÚÏÓÎÍÏÇÔÇ

ÑØÃÔÕßÓËÚÎÒËÏÚÕßØÍÏÑÄÚÎÚÇÓÏÇÝ
ÖÄÒÎÝØÕÂÚÜÔÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔ
ÁÞËÏ¦ÓËÙÎÙÞÁÙÎÓËÚÎÔÑßÑÒÕÌÕØÏÇÑÂÙßÓÌÄØÎÙÎÓËÚÕÔËÔÚÕÖÏÙÓÄÚÜÔÜØ×ÔÇÏÞÓÂÝÚÎÔÇÃÙÛÎÙÎÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÂÇÔÇÙÌ¦ÒËÏÇÝ
ÄÚÇÔÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÇÖÕÌËÆÍÕÔÚÇÏÙÚÇÛËØ¦ÑÇÑÄÌÎÓÕÏÊØÄÓÕÏ

ÓËÚÎÙÖÇÚ¦ÒÎËÔÁØÍËÏÇÝÓËÚÇÑÃÔÎÙÎÝ<ILYÓËÓÎÊËÔÏÑÄÙÚÄÒÕ
ÑÇÏÚÎÔÁÐßÖÔÎÞØÂÙÎÚÎÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝ¦ÒÒÇÐËÍÏÇÖ¦ÔÚÇÚÕÔÚØÄÖÕÓËÚÇÑÃÔÎÙÎÝ©ÏÁÐßÖÔËÝÖÄÒËÏÝÈÇÙÃàÕÔÚÇÏÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄ
ÙÚÎÔËÖËÐËØÍÇÙÃÇÚÁÚÕÏÕßËÃÊÕßÝ
ÊËÊÕÓÁÔÜÔÚÜÔÖÕÒÏÚ×Ô©ÏÃÊÏÕÏ
ÕÏÖÕÒÃÚËÝÓËÚÎÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÚÕßÝ
ÊÏÇÓÕØÌ×ÔÕßÔÚÕËÖÏÛßÓÎÚÄÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝÑÇÒÂÝÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÚÎÝÖÄÒÎÝÄÖÕßÊÏÇÓÁÔÕßÔÂÊÏÁØÞÕÔÚÇÏ
ÑÇÏÔÕÚÕÓÃÇÑØÆÈËÚÇÏÙÚÎÙÞÁÙÎ
ÞØÂÙÚÎßÖÎØËÙÃÇÝÑÇÏËÓÖËÏØÃÇÝ
¬ÇÄØÏÇÙÚÕÚØÃÖÚßÞÕËÃÔÇÏØËßÙÚ¦ÑÇÏÙËÊÏÇØÑÂÇÒÒÎÒËÖÃÊØÇÙÎ
¬ÕÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÎÝ<ILYÑÇÏÚÕß
JYV^KZV\YJPUNÖÕßÇßÚÂÞØÎÙÏÓÕÖÕÃÎÙËÙßÔËÞÃàÕßÔÔÇÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÑÏ¦ÒÒËÝÑÇÏÔÕÚÄÓËÝËÚÇÏØËÃËÝ¬ÇÓÎÔÆÓÇÚÇÖÕßÌÚ¦ÔÕßÔÇÖÄ
ÚÏÝZ[HY[\WZÚÎÝ:ÃSPJVU=HSSL`ÊËÃ-

ÞÔÕßÔÖÜÝÎÁÓÌÇÙÎÙÚÕJ\Z[VTLY
L_WLYPLUJLÇÖÄÚÇÖØ×ÚÇÙÚ¦ÊÏÇ
ÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝÑÇÏÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÓÏÇÝ
ÏÊÁÇÝÑÇÛÕÊÎÍÕÆÔÚÕÙÞÂÓÇÚÕ
ÖËØÏËÞÄÓËÔÕÑÇÏÚÎÔËÐÁÒÏÐÂÚÎÝ
¬ÕÈÏÈÒÃÕÑÇÚÇÒÂÍËÏÙÚÕÙßÓÖÁØÇÙÓÇÄÚÏÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÖÇÆÕßÓËÜÝÞØÂÙÚËÝÑÇÏÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝÔÇ
ÇÖÕÚËÒÕÆÓËÓÁØÕÝÓÏÇÝÇÄØÇÚÎÝ
ÇÍÕØÇÙÚÏÑÂÝÓ¦àÇÝÃÓÇÙÚËÚÄÙÕ
ÓÕÔÇÊÏÑÕÃÍÏÇÚÏÝÓËÍ¦ÒËÝËÚÇÏØËÃËÝÄÙÕÑÇÏÚÕÊÇÑÚßÒÏÑÄÓÇÝÇÖÕÚÆÖÜÓÇÆÙÑÕÒÇÖÒÁÕÔÁÔÇÝÞÕØÚÕÌ¦ÍÕÝÛÇÊËÞÛËÃÙÚÕLTHPSÚÕß
UL^ZSL[[LYÓËÚÎÔÑÇÒÆÚËØÎÊËÑ¦ÊÇËÙÚÏÇÚÕØÃÜÔÑØËÇÚÕÌÇÍÃÇÝÙÚÎÔ
ÖËØÏÕÞÂÚÕß
ÙßÍÑÇÚ¦ÛËÙÂÓÇÝÙÚÎÞØÂÙÎ
ÑÇÏÊÏ¦ÊÕÙÎÚÜÔÊËÊÕÓÁÔÜÔÓÇÝÊÎÓÏÕÆØÍÎÙËÇÔÇÖÄÌËßÑÚÇÙÑËÖÚÏÑÏÙÓÄÑÇÏÇÓÌÏÛßÓÃÇËÚÏÈÇÛÓÄËÃÔÇÏËÖÏÚØËÖÚÂÎÖÇØÇÞ×ØÎÙÎÚÎÝ

ÏÊÏÜÚÏÑÄÚÎÚ¦ÝÓÇÝ"©ÏÙßÍÍØÇÌËÃÝ
ÊËÔÇÖÕÑØÆÖÚÕßÔÚÕßÝÑÏÔÊÆÔÕßÝ
ÖÕßÑØÆÈÕÔÚÇÏÙÚÎÔÁÇÉÎÌÏÇÑÂ
ËÖÕÞÂÑÇÏÙÚÎÖÇØÇÞ×ØÎÙÎÞØÂÙÎÝÚÜÔÊËÊÕÓÁÔÜÔÓÇÝÒÒ¦ÊËÔ
ÖÇØÇÒËÃÖÕßÔÔÇÓÇÝËÖÏÙÎÓ¦ÔÕßÔ
ÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÓËØÏ¦ÄÚÏÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÙÚÕÔÚÕÓÁÇÚÎÝßÍËÃÇÝÄÖÕß
ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÑÇÏÚÇÖÏÕËßÇÃÙÛÎÚÇ
ÖØÕÙÜÖÏÑ¦ÓÇÝÊËÊÕÓÁÔÇÎÙÜÙÚÂÊÏÇÞËÃØÏÙÂÚÕßÝÓÖÕØËÃÔÇÓÇÝ
Ù×ÙËÏÚÎàÜÂËÖËØÃÖÚÜÙÎÇÚßÞÂÓÇÚÕÝÇÔÞ¦ÙÕßÓËÚÏÝÇÏÙÛÂÙËÏÝ
ÓÇÝÑÇÏÊËÔÓÖÕØÕÆÓËÕÏÃÊÏÕÏÔÇ
ËÔÎÓËØ×ÙÕßÓËÍÏÇÓÏÇÙÎÓÇÔÚÏÑÂ
ÖÒÎØÕÌÕØÃÇËÖÏÒÎÉÃÇÇÒÒËØÍÃÇ
ÑÒÖÚÕßÝÛËØ¦ÖÕÔÚËÝÏÇÚØÕÆÝÎ
¦ÓËÙÎÖØÄÙÈÇÙÎÙÚÕÔÏÇÚØÏÑÄÓÇÝ
Ì¦ÑËÒÕÂJSV\KÛÇÊÃÔËÏÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÙÚÕßÝÍÏÇÚØÕÆÝÔÇËÖÏÒÁÐÕßÔÚÎÙÜÙÚÄÚËØÎÖØÕÙÁÍÍÏÙÎ
ÛËØÇÖËÃÇÝÑÇÏÞÕØÂÍÎÙÎÖØ×ÚÜÔ
ÈÕÎÛËÏ×ÔÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝÙÚÕÓÎÊÁÔ
ÚÎÔÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇÏÇÚØÏÑÕÆÒ¦ÛÕßÝ
ßØÃàÕÔÚÇÝÑÇÏÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇ
ÙËÒÃÊÇÚÕßÈÏÈÒÃÕßÕÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÝ
ÇÔÇÍÔÜØÃàËÏÄÚÏÎÇÔÇÖÄÊØÇÙÚÎ
ÇÒÒ¦ÇÄØÇÚÎÊÆÔÇÓÎÚÎÝÎÝÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÝËÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÝÓÕÏ¦àËÏ
ÓËÖËÒ×ØÏÕÚÙÕßÔ¦ÓÏ ÇÔËÃÝÊËÔ
ÓÖÕØËÃÖÒÁÕÔÔÇÚÕÙÚÇÓÇÚÂÙËÏ
ÖØÄÑÒÎÙÎËÃÔÇÏÔÇÖËØ¦ÙÕßÓËÇÖÄ
Ö¦ÔÜÚÕßÑÇÏÔÇÚÕÇÐÏÕÖÕÏÂÙÕßÓË
ÜÝÇØÊËßÚÏÑÄËØÍÇÒËÃÕ©ÏËÚÇÏØËÃËÝÖÕßÊËÔÛÇÖØÕÙÇØÓÕÙÚÕÆÔÙÚÇ
ÔÁÇÉÎÌÏÇÑ¦ÕÏÑÕÙßÙÚÂÓÇÚÇÛÇ
ÊßÙÑÕÒËßÚÕÆÔÔÇÙßÔËÞÃÙÕßÔÙÚÎ
ÔÁÇËÖÕÞÂ©ÏÖÄÒËÏÝÍÏÇÔÇËÃÔÇÏ
ÈÏ×ÙÏÓËÝÛÇÖØÁÖËÏÔÇÙßÔÊËÛÕÆÔ
ÓÇàÃÚÕßÝ¬ÕÓÁÒÒÕÔÁØÞËÚÇÏÓËÊÆÔÇÓÎÑÇÏÓËÓËÍÇÒÆÚËØËÝÖØÕÑÒÂÙËÏÝÇÖÄÇßÚÁÝÖÕßÖØÕÁÈÒËÉËÑÇÏ
ÖËØÏÁÍØÇÉËÕ¬àÕØÚà©ØÍÕßËÒÙÚÕ
ÈÏÈÒÃÕÚÕß ®
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ΑΜΥΝΑ

Tα «μάτια» μιας χώρας στον ουρανό
Ο ρόλος της συλλογής πληροφοριών από δορυφόρους και της αξιοποίησής τους στον τομέα της εθνικής ασφάλειας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Κ. ΚΟΛΟΒΟΣ
Αποφάσεις από το Διάστημα.
Πληροφορίες και Δορυφορική
Τεχνολογία
εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2019, σελ. 454
Toυ ΘΑΝΟΥ Π. ΝΤΟΚΟΥ

Η σημασία ÚÕßÏÇÙÚÂÓÇÚÕÝÙÞËÊÄÔ
ÍÏÇÑ¦ÛËÚÕÓÁÇÇÔÛØ×ÖÏÔÎÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝÇßÐ¦ÔËÚÇÏÙßÔËÞ×Ý
ÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÏÇÚÕÔ
ËßØÆÚËØÕÚÕÓÁÇÚÎÝËÛÔÏÑÂÝÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÎÇÆÐÎÙÎÇßÚÂÒÇÓÈ¦ÔËÏ
Þ×ØÇÓËÍËÜÓËÚØÏÑÕÆÝØßÛÓÕÆÝ
ÑÇÛ×ÝÕÚÕÓÁÇÝÚÕßÏÇÙÚÂÓÇÚÕÝ
ÓÖÕØËÃÔÇÙßÔËÏÙÌÁØËÏÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÙÚÎÙßÒÒÕÍÂÖÒÎØÕÌÕØÏ×ÔÓË
ÙÚÄÞÕÚÎÔÁÍÑÇÏØÎÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙÎ
ÙËÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÊÏÇÑØÇÚÏÑ×ÔËÔÚ¦ÙËÜÔÚÎÔÑÇÒÆÚËØÎÍÔ×ÙÎÚÕß
ÇÔÚÏÖ¦ÒÕßÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÊÏÇÑØÇÚÏÑ×ÔÙÞÁÙËÜÔÖÕßÞÇØÇÑÚÎØÃàÕÔÚÇÏ
ÇÖÄÁÒÒËÏÉÎËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝÑÇÏ
ÙßÔÇÑÄÒÕßÛÇÙÚÎÞ¦ØÇÐÎËÐÜÚËØÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÚÎÔËÖÇÒÂÛËßÙÎ
ÊÏËÛÔ×ÔÙßÓÌÜÔÏ×ÔÇÌÕÖÒÏÙÓÕÆ
ÂËÒÁÍÞÕßÚÜÔËÐÕÖÒÏÙÓ×ÔÇÒÒ¦
ÑÇÏÚÎÔÁÍÑÇÏØÎÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÌßÙÏÑ×ÔÑÇÚÇÙÚØÕÌ×Ô
¬ÕÔÁÕÈÏÈÒÃÕÚÕßÒÁÐÇÔÊØÕß
ÕÒÕÈÕÆÚÕßÙÕÈÇØÄÚËØÕßÒÒÎÔÇËÏÊÏÑÕÆÙËÛÁÓÇÚÇÏÇÙÚÂÓÇÚÕÝÑÇÏËÛÔÏÑÂÝ¦ÓßÔÇÝÑÇÛ×Ý
ÊÏËÚÁÒËÙËÍÏÇÖÕÒÒ¦ÞØÄÔÏÇÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÕßÛÔÏÑÕÆ ÁÔÚØÕßÏÇÙÚÎÓÏÑ×ÔÌÇØÓÕÍ×ÔÚÎÝÕÒËÓÏÑÂÝËØÕÖÕØÃÇÝÑÇÏÙÂÓËØÇ
ÊÏÊ¦ÙÑËÏÚÕÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕÙÚÎÞÕÒÂ
Ñ¦ØÜÔÇÖÕÚËÒËÃÓÏÇÙÎÓÇÔÚÏÑÂ
ÙßÔËÏÙÌÕØ¦ÙÚÎÔÇÔÇÏÓÏÑÂËÒÒÎÔÏÑÂÈÏÈÒÏÕÍØÇÌÃÇ¡ËÖØÕÒÄÍÕßÝ®
ÇÖÄÚØËÏÝËÐÁÞÕÔÚËÝËÏÊÏÑÕÆÝÙËÛÁÓÇÚÇÊÏËÛÔ×ÔÙÞÁÙËÜÔÇÙÌ¦ÒËÏÇÝ

Εκτός από την ξηρά,
τον αέρα, τη θάλασσα
και τον ψηφιακό κόσμο,
κρίσιμο είναι και το πεδίο του Διαστήματος.
ÑÇÏÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝ ×ÙÚÇÝ¬ÙÃÖÎÝ
ÛÇÔ¦ÙÏÕÝÒÇÚÏ¦ÝÇÔÇÍÏ×ÚÎÝ
¬Ù¦ÑÜÔÇÝÚÕÈÏÈÒÃÕÇÙÞÕÒËÃÚÇÏ
ÓËÚÎÔËÖÏØØÕÂÚÜÔËÑÚÏÓÂÙËÜÔ
ÚÜÔ±ÖÎØËÙÏ×ÔÒÎØÕÌÕØÏ×ÔÙÚÎ
ÒÂÉÎÇÖÕÌ¦ÙËÜÔËÐÜÚËØÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÚÜÔÙÚÏ¦àËÏÊËÙËÁÔÇ
ÛÁÓÇÖÕßÊËÔÁÞËÏÇÑÄÓÎÓËÒËÚÎÛËÃ
ÊÏËÛÔ×Ý!ÚÎÙßÓÈÕÒÂÚÎÝÖÒÎØÕÌÄØÎÙÎÝÖÕßÖØÕÁØÞËÚÇÏÇÖÄÊÕØßÌÄØÕßÝÙÚÎÒÂÉÎÇÖÕÌ¦ÙËÜÔ
©ÖÜÝÇÔÇÌÁØËÏÕ¬Ù¦ÑÜÔÇÝ
ÚÕÈÏÈÒÃÕÑÇÚÇÊËÏÑÔÆËÏÓËÖÕÏÕÔ
ÚØÄÖÕÎÕÓÇÒÂÊÏÇÙÆÔÊËÙÎÚÜÔ
ÓËØ×ÔÚÕßÙßÔËÞÕÆÝÖÒÎØÕÌÄØÎÙÎÇÔ¦ÒßÙÎÇÖÄÌÇÙÎ®ÓÖÕØËÃÔÇ
ÁÞËÏÛËÚÏÑÂÙßÓÈÕÒÂÙÚÎÙÞÁÙÎÓËÚÇÐÆÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚ×ÔÂÑØÇÚ×ÔÖÕß
ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙËÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎÓËÚØÏ¦àÕÔÚÇÝÚÕÊÃÒÎÓÓÇÇÙÌ¦ÒËÏÇÝ®ËÔ×ÇÔÇÊËÏÑÔÆËÚÇÏÎÇÔ¦ÍÑÎ
ÙÆàËßÐÎÝÑÇÏÙßÔÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÚÎÝ
ÇÑÇÊÎÓÇáÑÂÝËØËßÔÎÚÏÑÂÝÑÕÏÔÄÚÎÚÇÝÓËÚÏÝßÖÎØËÙÃËÝÇÔ¦ÒßÙÎÝ
ÖÒÎØÕÌÕØÏ×Ô
© ÕÒÕÈÄÝËÐÎÍËÃÄÚÏÙÚÕ
ÙÆÍÞØÕÔÕÖÇÍÑÄÙÓÏÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔ
ÇÙÌÇÒËÃÇÝÚÕÏ¦ÙÚÎÓÇÇÔÇÊËÏÑÔÆËÚÇÏÙÚÕÔÁÕÖËÊÃÕÓËÚ¦ÚÎÔ
ÐÎØ¦ÇÁØÇÛ¦ÒÇÙÙÇÑÇÏBÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÓËDÚÕÔÉÎÌÏÇÑÄÑÄÙÓÕÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÑØÇÚÏÑÂÝÑÇÏÙßÒÒÕÍÏÑÂÝ
ÊØ¦ÙÎÝÑÇÏÚÄÙÕÕÏËÛÔÏÑÁÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝÖÒÎØÕÌÕØÏ×ÔÚÜÔÄÙÕ
ÑÇÏÚÕÎÓËØÂÙÏÕÊËÒÚÃÕÖÒÎØÕÌÕØÏ-

Ο συγγραφέας³ÈK{KÜËÈVåÜÓÂÑÙ¨ØÜKÌØVÉËÑ{KÑ¨Ì³É¨Ø ÜÜiÑØÉ{Ù{~ÌØÉÚÓÐÑ³Ñ
Û{Ñ³ÊÐÑ³Ø~Ñ{ÉÚ{~ÊØÒÐÈÑØ

O αναγνώστης³ÈK{KÜËÈÚÑÐÒÚÉ{o{Ñ³iÙÐÊ³iØÑÐÉ¨{~Ñ{~ÊØ~{Ì³i³ÑØÈi¨É{Üi¨×¨{gÐÉ³{Ø¬Ù{Ñ×¨É³{~ÓØÈi¨ÉËÉØgVo{Ñ³{ØÙ{Ò×¨ÉØ~Ñ³io¨ËÉØÙ¨È×Ì¨V³{ØioÓØÈÜÜoÊØÜi¨×¨{~Ò
×ÔÚÜÔÖØÕÁÊØÜÔÈÇÙÃàÕÔÚÇÏÑßØÃÜÝÙÚÇÖØÕáÄÔÚÇÚÜÔÊÕØßÌÄØÜÔ
ÚÕÈÏÈÒÃÕÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÏÖÕÒÆ
ÞØÂÙÏÓËÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÍÏÇÚÕÔÓÎ
ËÐËÏÊÏÑËßÓÁÔÕÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÄÖÜÝ
ÎÊÕÓÂÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÑÕÏÔÄÚÎÚÇÝßÖÎØËÙÏ×ÔÖÒÎØÕÌÕØÏ×Ô
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝßÖÎØËÙÃËÝÕÏ
ÊÏ¦ÌÕØËÝÑÇÚÎÍÕØÃËÝÊÕØßÌÄØÜÔ
ÇÔÇÍÔÜØÏÙÚÏÑÕÃ¡§¬ßÖÕÑÒÕÖÂÝÙÎÓ¦ÚÜÔ:0.05;ÁÍÑÇÏØÎÝ
ÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙÎÝÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏÇÑÕÃÊÕØßÌÄØÕÏÚÕßÖÇÍÑÄÙÓÏÕß
ÙßÙÚÂÓÇÚÕÝËÔÚÕÖÏÙÓÕÆÖÒÕÂÍÎÙÎÝÑÇÏÞØÕÔÏÙÓÕÆ.7:ÕÏÖÎÍÁÝ

ÙßÒÒÕÍÂÝÖÒÎØÕÌÕØÏ×Ô0405;
ÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÕÖÚÏÑÁÝËÏÑÄÔËÝÈÃÔÚËÕ:0.05;ßÖÕÑÒÕÖÂÙÎÓ¦ÚÜÔ
4(:05;ÓËÚØÂÙËÏÝ/<405;ÑÇÚÇÙÑÕÖËÃÇ6:05;ÇÔÕÏÞÚÁÝÖÎÍÁÝ
ÕÑÆÑÒÕÝÒÎØÕÌÕØÏ×Ô®ÑÇÛ×Ý
ÑÇÏÕØÏÙÓÁÔËÝËÔÔÕÏÕÒÕÍÏÑÁÝËÖÏÙÎÓ¦ÔÙËÏÝÄÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÕßÝÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÓËÔÕßÝÄØÕßÝÙÚÕÔÞ×ØÕ
ÚÜÔÖÒÎØÕÌÕØÏ×Ô
ÐËÚ¦àÕÔÚÇÏËÖÃÙÎÝàÎÚÂÓÇÚÇ
ÄÖÜÝÕÓÆÛÕÝÄÚÏÕÏÊÕØßÌÄØÕÏÈÒÁÖÕßÔÚÇÖ¦ÔÚÇÑÇÒ¦ÑÇÏÚ×ØÇ®
ÎÇÔ¦ÒßÙÎÖÒÎØÕÌÕØÏ×ÔÚÇÖØÕáÄÔÚÇÑÇÏÎÊÏÇÔÕÓÂÚÕßÝÎÇÈË-

ÈÇÏÄÚÎÚÇËÑÚÏÓÂÙËÜÔÑÇÏÚÕÖ×Ý
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÕÏÒÂÖÚËÝÇÖÕÌ¦ÙËÜÔÚÏÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÔÇÌÕØ¦
ÍÃÔËÚÇÏÑÇÏÙÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÕÖÕÃÎÙÎ
ÚÜÔÖÒÎØÕÌÕØÏ×ÔÊÎÒÇÊÂÙÚÎÔ
¦ÓËÙÎÂÁÓÓËÙÎÞËÏØÇÍ×ÍÎÙÎÚÜÔ
ËÑÚÏÓÂÙËÜÔÚÜÔÖÒÎØÕÌÕØÏ×ÔÍÏÇ
ÔÇÇÔÚÏÑÇÚÕÖÚØÃàËÏÚÏÝÖØÕÚÏÓÂÙËÏÝ
ÚÜÔÒÎÖÚ×ÔÇÖÕÌ¦ÙËÜÔÂÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÖÕßÛÁÒÕßÔÔÇËÖÏÒÁÐÕßÔ
¬ÕÈÏÈÒÃÕËÙÚÏ¦àËÚÇÏÑßØÃÜÝÙË
ÚØËÏÝÖËØÏÖÚÜÙÏÕÒÕÍÏÑÁÝÓËÒÁÚËÝ!
ÇßÚÁÝÚÎÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÚÕßÖßØÎÔÏÑÕÆÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÚÎÝÕÈÏËÚÏÑÂÝ
ÔÜÙÎÝÚÕßØ¦ÑÑÇÏÚÎÝÄØËÏÇÝ
ÕØÁÇÝÑÇÛ×ÝÑÇÏÚÜÔÓÁÙÜÔÓËÚÇÌÕØ¦ÝÇßÚ×Ô
ÃÔËÚÇÏÈËÈÇÃÜÝÇÔÇÌÕØ¦ÑÇÏ
ÙÚÎÔËÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎ®ÖÕßÖØÕÑ¦ÒËÙËÎËÑÚÄÐËßÙÎÚÕßÖØ×ÚÕßÊÕØßÌÄØÕßÖÕÆÚÔÏÑ®ÙÚÕÞ¦ÙÓÇÊÏÎÖËÏØÜÚÏÑ×ÔÖßØÇÆÒÜÔ®ÑÇÏ
ÙÚÕÔÕÊÏÇÙÚÎÓÏÑÄÖÄÒËÓÕÙÚÕÔ

ÄÒÖÕ  ©ÙßÍÍØÇÌÁÇÝËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÕÒÕÍËÃÓËÖËÏÙÚÏÑÄ
ÚØÄÖÕÄÚÏÚÕÏ¦ÙÚÎÓÇÊÃÔËÏÒÆÙËÏÝ
ÑÇÏÓÖÕØËÃÔÇßÖÕÙÚÎØÃÐËÏÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÙÚÕÙÚØÇÚÎÍÏÑÄËÖÃÖËÊÕÚÎ
ÒÂÉÎÇÖÕÌ¦ÙËÜÔÙÚÎÎ
ÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄÔÇÙÎÓËÏÜÛËÃ
ÄÚÏÇÔÑÇÏÎÊÕØßÌÕØÏÑÂÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÁÞËÏÙßÓÈ¦ÒËÏÙÚÎÈËÒÚÃÜÙÎÚÎÝÙßÒÒÕÍÂÝÊËÊÕÓÁÔÜÔÊËÔ
àÕÆÓËÙËÁÔÇÔÑÄÙÓÕÚÁÒËÏÜÔÑÇÏ
ÕÒÕÑÒÎØÜÓÁÔÜÔÖÒÎØÕÌÕØÏ×Ô©Ï
ÖÒÎØÕÌÕØÃËÝËÃÔÇÏÞØÂÙÏÓËÝÇÒÒ¦ÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏßÖ»ÄÉÏÔÙËÙßÔÊßÇÙÓÄÓË¦ÒÒËÝËßØÆÚËØËÝÊÏÇÙÚ¦ÙËÏÝËÔÄÝàÎÚÂÓÇÚÕÝËÔ×Î
ÏÙÚÕØÃÇÊËÃÞÔËÏÄÚÏÕÏÇÖÕÚßÞÃËÝ
ÖÒÎØÕÌÕØÏ×ÔËÃÔÇÏÇÔÇÖÄÌËßÑÚËÝ
¬ÕÈÏÈÒÃÕÙßÔÕÊËÆËÚÇÏÇÖÄÞØÂÙÏÓÕÌÜÚÕÍØÇÌÏÑÄßÒÏÑÄÑÇÏËÑÚËÔÁÙÚÇÚÎÈÏÈÒÏÕÍØÇÌÃÇ
¡ËÊËÊÕÓÁÔËÝÚÏÝÇßÐÇÔÄÓËÔËÝÊÕØßÌÕØÏÑÁÝÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÚÎÝ
¬ÕßØÑÃÇÝÑÇÏÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÜÔÊÏÇÙÚÎÓÏÑ×ÔÊßÔÇÚÕÚÂÚÜÔÚÎÝ
ÖÕßÇÖÕÚËÒËÃÙÎÓÇÔÚÏÑÂÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇÚÎÝÔÁÇÝßØÜÖÇáÑÂÝ
ÖÏÚØÕÖÂÝÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚØÇÚÎÍÏÑ×Ô
ËÚÇÃØÜÔÄÖÜÝÎÇÒÒÃÇÇÔÇÊËÏÑÔÆËÚÇÏÜÝßÉÎÒÂÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇÎ
ÇÐÏÕÖÕÃÎÙÎÚÕßÏÇÙÚÂÓÇÚÕÝÇÖÄ
ÚÎÔÒÒ¦ÊÇÍÏÇÓÃÇÙËÏØ¦ÊØÇÙÚÎØÏÕÚÂÚÜÔÑÇÏÇÔÇÍÑ×ÔÚÕßËßØÆÚËØÕßÓÎÞÇÔÏÙÓÕÆËÛÔÏÑÂÝÇÙÌÇÒËÃÇÝÖÇØÇÃÚÎÚËÝÖØÕâÖÕÛÁÙËÏÝ
ÇÖÕÚËÒÕÆÔÒÄÍÜÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÖËØÏÕØÏÙÓ×ÔÎÈÁÒÚÏÙÚÎÇÐÏÕÖÕÃÎÙÎ
ÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÜÔÖÄØÜÔÑÇÏÎÕØÛÂ
ËÖÏÒÕÍÂÖØÕÙ×ÖÜÔ

Ο Θάνος Π. Ντόκος είναι πρώην
γενικός διευθυντής στο Ελληνικό
Ιδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής
Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ).
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Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Θ Ε Α Μ ΑΤΑ

Ο ονειροπόλος
διπλωμάτης
και η νησίδα
της παράνοιας
Οι επιλογές της εβδομάδας
Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

ÙÎÝÊÏËÔÁÐËÜÔÑÇÏÙßÍÑØÕÆÙËÜÔ
ÙËÊÏ¦ÌÕØÇÓÁØÎÚÕßÑÄÙÓÕß

Σέρτζιο

Ο Φάρος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ (2020)
Σκηνοθεσία: ~¨Éo~Ò¨~É¨
Ερμηνείες: Òo~É¨ÌÈ¨ÑVåÑ

ΘΡΙΛΕΡ (2019)
Σκηνοθεσία: ,ÌÐÉ¨³ o~É¨Ø
Ερμηνείες: ÈËÜÉÐ ³Ñ×ÌÉV

³Éå¨ÐÒØV¨Ò³ÜÉÍÈË³×¨³
Η αληθινή ÏÙÚÕØÃÇÚÕßßÉÎÒÄÈÇÛÓÕßÊÏÖÒÜÓ¦ÚÎÚÕß©ÁØÚàÏÕ
ÔÚÏ¡ÁÒÕÍÃÔËÚÇÏÚÇÏÔÃÇÇÖÄÚÕ
5L[MSP_ÓËÁÓÌÇÙÎÙÚÎÙÞÁÙÎÚÕß
ÚËÒËßÚÇÃÕßÓËÚÎÙÆÔÚØÕÌÄÚÕß
ÇØÕÒÃÔÇÇØÏÁØÇ©¦ÍÑÔËØ¡ÄÕßØÇÚÕßÙÖÕßÊÇÃÕß5HYJVZ®
ßÖÕÊÆËÚÇÏÚÕÔØÇàÏÒÏ¦ÔÕÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÚÕÔÕÖÕÃÕÈÒÁÖÕßÓËÔÇÌÚ¦ÔËÏÙÚÕØ¦ÑÚÕÙÚÎÔËÖÇÆØÏÕÔÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÝ
ËÖÁÓÈÇÙÎÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÈÕÎÛÂÙËÏÙÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÓËÚ¦ÈÇÙÎÝ
ÖØÕÝÚÎÊÎÓÕÑØÇÚÃÇ¡ÏÇÈÄÓÈÇ
ÜÙÚÄÙÕÖÕßÛÇËÑØÇÍËÃÙÚÇÑËÔÚØÏÑ¦ÚÜÔÔÜÓÁÔÜÔÛÔ×ÔÚÕÔ
ÇÌÂÔËÏÈÇØÏ¦ÚØÇßÓÇÚÏÙÓÁÔÕÑÇÏ
ËÍÑÒÜÈÏÙÓÁÔÕÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÕß
ÑÚÏØÃÕß ÇÛ×ÝÕÏÊßÔ¦ÓËÏÝÚÕßÚÕÔ
ËÍÑÇÚÇÒËÃÖÕßÔËÑËÃÔÕÝÙßÒÒÕÍÃàËÚÇÏ¶ÑÇÏËÓËÃÝÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÓË
ÙËÌÒÇÙÓÖ¦Ñ¶ÙÚÏÍÓÁÝÇÖÄÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÚÎÝàÜÂÝÚÕßÄÚÇÔ
ÑÇÏÍÔ×ØÏÙËÚÎÔËÇØÂ ÇØÕÒÃÔÇ
ÊÏÖÒÜÓÇÚÃÇÓÖÒÁÑËÚÇÏÓËÚÕØÕÓ¦ÔÚàÕÙËÓÏÇÚÇÏÔÃÇÖÕßÇÔÇÊËÏÑÔÆËÚÇÏÑßØÃÜÝËÐÇÏÚÃÇÝÚÜÔÞÇØÏÙÓÇÚÏÑ×ÔÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚ×ÔÚÎÝ
ÙßÓÈ¦ÒÒËÏÌßÙÏÑ¦ÑÇÏÎÐËÞÜØÏÙÚÂ
ÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇÚÕßÁØÚàÏÕÔÚÏ
¡ÁÒÕËÔÄÝÇÔÛØ×ÖÕßÖÕßËØÍ¦ÙÚÎÑËËÖÃÖÕÒÒ¦ÞØÄÔÏÇÙÑÒÎØ¦
ÖØÕÝÚÎÔÑÇÚËÆÛßÔÙÎÚÎÝËÖÃÒß-

ΡΙΚ1

0U¸¸d®¸ÆÆÆ

ΡΙΚ2

Ο Βάγκνερ Μόουρα, ³ÈÈÙÑËÈt>¦R©uVÈÙÖÉ³Ñ{³¨ÑÇ{Ü{ÒÈiÜÌKÑÚÐÙ{ÜÐÒ³i³È$

,ÌÐÉ¨³(Ò³{
Μια εξαιρετική ÚÇÏÔÃÇÚÎÝÌËÚÏÔÂÝ
ÖÇØÇÍÜÍÂÝËÃÔÇÏÊÏÇÛÁÙÏÓÎÖÒÁÕÔ
ÖØÕÝËÔÕÏÑÃÇÙÎÙÚÎÔVUKLTHUK
ßÖÎØËÙÃÇÚÎÝ*VZTV[L;=©ÓËØÏÑÇÔÄÝ ÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝ ªÄÓÖËØÚ
ÍÑËØÝËÔ×ÔËÏËÊ×ÚÕÔÕßÃÒËÓ
§ÚÇÌÄËÑÇÏÚÕÔªÄÓÖËØÚ¦ÚÏÔÙÕÔ
ÓËÚÕßÝÊÆÕÙÚÇØÔÇÙßÔÛÁÚÕßÔ
ÁÔÇÍÕÎÚËßÚÏÑÄÄÙÕÑÇÏÖÇØÇÔÕáÑÄÊÃÊßÓÕÃÍÕÖØÏÔÇÖÄÚÇÚÁÒÎ
ÚÕß ÕßÇÏ×ÔÇÕÔËÇØÄÝ¬ÄÓÇÝ
²¦ÕßÇØÔÚ¦ÚÏÔÙÕÔÌÚ¦ÔËÏÙË
ÁÔÇÇÖÕÓÇÑØßÙÓÁÔÕÇÑÇÚÕÃÑÎÚÕ
ÑÇÚ¦ÚÇ¦ÒÒÇÔÎÙ¦ÑÏÖØÕÑËÏÓÁÔÕß
ÔÇËØÍÇÙÚËÃÙÚÕÔÌ¦ØÕÖÕßßÖ¦ØÞËÏËÑËÃ¡ÇàÃÚÕßËÃÔÇÏÕ¬ÄÓÇÝ
ÕßÁÏÑ§ÚÇÌÄËÁÓÖËÏØÕÝÌÇØÕÌÆÒÇÑÇÝÑÇÏÖØ×ÎÔÔÇßÚÏÑÄÝÓË
ÇÊßÔÇÓÃÇÙÚÕÇÒÑÕÄÒÈ¦ÔÇßÙÎ
ÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÚÕßÚËÒËßÚÇÃÕßÓÇàÃ
ÓËÓÏÇÑÇÚÇÏÍÃÊÇÖÕßÚÕßÝÇÖÕÑÄÖÚËÏÇÖÄÚÕÔßÖÄÒÕÏÖÕÑÄÙÓÕÛÇ
ÚÕßÝÕÊÎÍÂÙÕßÔÙË¦ÍØÏÇÙÆÍÑØÕßÙÎ©ÍÑËØÝÊÎÓÏÕßØÍËÃÍÏÇÚÕßÝ
ÎÛÕÖÕÏÕÆÝÚÕßÁÔÇÛËÇÚØÏÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔ©ÙÕÕÏÓÁØËÝÖËØÔÕÆÔÑÇÏ
ÚÕÌÇÍÎÚÄÙÚÇÊÏÇÑ¦ÇÔÚÏÑÇÛÃÙÚÇÚÇÏÇÖÄÓÖÕßÑ¦ÒÏÇÕÏÔÕÖÔËÆÓÇÚÕÝ
¶ÓÁÞØÏÑÇÏÌÜÚÏÙÚÏÑÕÆÖËÚØËÒÇÃÕß¶ÎÖÇØ¦ÔÕÏÇÑÒÏÓÇÑ×ÔËÚÇÏÙË
ÁÔÇÔÙÚØÄÈÏÒÕÇÖËÒÖÏÙÃÇÝÑÇÏÖÇØÇÏÙÛÂÙËÜÔ

0U¸¸d®¸ÆÆÆ

ΟMEGA

HOME CINEMA

Εγκλωβισμένοι σε έναν κόσμο γεμάτο ταμπού
Τα μυστικά της Τεχεράνης

ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ (2017)
Σκηνοθεσία: åÜË.ÈÇÑ³Ó
Ακούγονται: 'Ñ¨Ò³åÐÑ³{ÉÇÒ³V

0ÌÐÑØ ÑØVå¨ÒØÑ¨Ñ³Ë

«Τα μυστικά της Τεχεράνης»
ÉÒÉËÑ{Ù{ÑÚÓ{ÐÑ³
xH0ÑÙÖ¨³ÑÉÉ{ÌÙ{Ñ
³iØÉ{¨ÒØt-Àx_¦R_¦u³i
×³i0ÇÓ{×É¨ÌÉÜ{ÓTÈ
ÊÙi¨KÜiÚÉË³_²kxÁ

0U¸¸m¬¬¬¬¬

ANT1

0U¸¸¸ÆÆ¸ÆÆ

Από την πλατφόρμα ÚÕß*PUVIVËÖÏÒÁÍÕßÓËÁÔÇÖÕÒÆÏÊÏÇÃÚËØÕËÔÂÒÏÑÕ
ÑÏÔÕÆÓËÔÕÙÞÁÊÏÕÚÕÕÖÕÃÕÓÇÝÁØÞËÚÇÏÇÖÄÚÎËØÓÇÔÃÇÇÔÇÌÁØËÚÇÏ
ÜÙÚÄÙÕÙÚÎÙÆÍÞØÕÔÎËØÙÃÇ©
ÑÇØÚÕßÔÃÙÚÇÝÒÃÕßàÇÔÚÁÖÕßÁàÎÙËÙÚÕØ¦ÔÓÁÞØÏÚÇÚÕßÑÕÏÚ¦àËÏ
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Ενα σαξόφωνο με ανθρώπινη λαλιά
Εκατό χρόνια από τη γέννησή του, ο σπουδαίος μουσικός της τζαζ Τσάρλι «Μπερντ» Πάρκερ γίνεται ήρωας γκράφικ νόβελ
Του ΝΙΚΟΛΑ ΖΩΗ

ÚÇÐËÁÔÇÖÏÇÚÃÔÏÍÏÇÚÃÁÞÇÔËÚÎÔ
ËÔÇÒÒÇÍÂÚÜÔÙßÍÞÕØÊÏ×ÔÄÚÇÔ
ÄÓÜÝ¦ØÞÏÙËÓËÚÕÔ§ÚÃàÏÑÏÒÁÙÖÏÔÇËÐËØËßÔ¦ÔÁÕßÝÚØÄÖÕßÝ
ÇßÚÕÙÞËÊÏÇÙÓÕÆÄÚÇÔÁÖÇÏàËÓË
ÚÕÔ¡¦ÏÒÝ§ÚÁÏÈÏÝÑÇÏÚÕÔ¡ÇÐ
ªÄÕßÚÝÚÇÈÒÁÓÓÇÚÇÙÚØÁÌÕÔÚÇÔ
Ö¦ÔÜÚÕßÇÖÕÙÈÕÒÜÓÁÔÇ¡ÖÕØËÃ
ÔÇÁÑÇÔËÓÖ¦ÞÇÒÕÚÏÝÎÞÕÍØÇÌÂÙËÏÝÒÄÍÜÚÕßËÛÏÙÓÕÆÜÙÚÄÙÕ
ÎÓÕßÙÏÑÂÙÑÎÔÂ¡ÖÁØÔÚÒÇÔÚ®
ÛÇÕÔÕÓÇàÄÚÇÔÁÚÙÏÊÏËÑÊÏÑ×ÔÚÇÝ
ÒÃÍÎÇÖÄÚÎÔÇÃÍÒÎÚÕß¬ÕÖÇØÇÚÙÕÆÑÒÏÚÕß¡ÖËØÔÚ®ËÃÔÇÏ
Ñ¦ÚÏÙÇÔÇÃÔÏÍÓÇ!Ñ¦ÖÕÏÕÏÒÁÔË
ÄÚÏÚÕßÑÄÒÒÎÙË®ËÖËÏÊÂÙÚËÑÄÚÇÔÙÇÔÓÏÑØÄÖÕßÒÃÁÐÜÇÖÄÚÇ
ÑÒÇÓÖÖÕßÚÕßÇÖÇÍÄØËßÇÔÚÎÔ
ËÃÙÕÊÕÒÄÍÜÎÒÏÑÃÇÝ¦ÒÒÕÏÄÚÏÚÕ
ÇÖÁÑÚÎÙËÙËÁÔÇÚÇÐÃÊÏÄÚÇÔÚÕ
ÇßÚÕÑÃÔÎÚÕÙÚÕÕÖÕÃÕËÖÁÈÇÏÔË

Η φράση ÇÖÕÊÃÊËÚÇÏÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÙÚÕÔËÒÄÔÏÕßÝ¡ÕÔÑÂÚÕÔ
ÒÈÏÝ ÕÙÚÁÒÕÑÇÏÇÔËÐÇØÚÂÚÜÝ
ÚÎÝÖÇÚØÄÚÎÚ¦ÝÚÎÝÁÞËÏÜÝËÐÂÝ!
¬ÕÔÇÍØ¦ÌËÏÝÍÏÇÚÎÓÕßÙÏÑÂËÃÔÇÏÙÇÔÔÇÞÕØËÆËÏÝÍÏÇÚÎÔÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂ®¬ÕßÚÁÙÚÏÔÚÕßÝØßÛÓÕÆÝÑÇÏÚÏÝÓËÒÜÊÃËÝÑÇÒÆÚËØÇ
ÔÇÚÏÝÈÏ×ÔËÏÝÖÇØ¦ÔÇÚÏÝËØÓÎÔËÆËÏÝ ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕÛÇÓÇÝÙÚËØÕÆÙËÁÔÇÙÜØÄßÖÁØÕÞÇÍØÇÖÚ¦
ÄÓÜÝÚÕËØ×ÚÎÓÇËÊ×ËÃÔÇÏ¦ÒÒÕ
¡ÖÕØËÃÑÇÔËÃÝÄÞÏÔÇÍØ¦ÉËÏÇÒÒ¦ÔÇÙÞËÊÏ¦ÙËÏÔÇÙÑÏÚÙ¦ØËÏÚÎ
ÓÕßÙÏÑÂÑÇÏÚÎÔÇÚÓÄÙÌÇÏØ¦ÚÎÝ"
ÇÏÑÇÒ¦ÎßÉÎÒÂàÜÍØÇÌÏÑÂë¦ØÇÍËÎÔÇÚÎ¬ÁÞÔÎËÔÊËÃÑÔßÚÇÏÍÏÇ
ÔÇÇÖËÏÑÕÔÃÙËÏÚÎàÜÂÑÇÏÚÕÔÂÞÕ
ËÔÄÝØÏàÕÙÖÇÙÚÏÑÕÆÑÇÏÇßÚÕÑÇÚÇÙÚØÕÌÏÑÕÆÈÏØÚÕßÄàÕßÚÎÝÚàÇà"
ÚÏÝ ßÍÕÆÙÚÕßÙßÓÖÒÎØ×ÔÕÔÚÇÏÞØÄÔÏÇÇÖÄÚÎÓÁØÇ
ÖÕßÍËÔÔÂÛÎÑËÕÑÇÚ¦ÖÕÒÒÕÆÝ
ÑÇÒÆÚËØÕÝÙÇÐÕÌÜÔÃÙÚÇÝÄÒÜÔÕ
¬Ù¦ØÒÏ¡ÖËØÔÚ®¦ØÑËØØÇÍÓÇÚÏÑÄÝÛØÆÒÕÝËÃÞËËÓÖÔËÆÙËÏ
ÚÕ  ÚÕÔ ÒÏÔÚÙÚÍÕßÔÚÔÇ
ÍßØÃÙËÏÚÎÔÖËØÃÌÎÓÎÚÇÏÔÃÇÚÕß
¡ÖËØÔÚ®¬×ØÇÚÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕ
ÛÇËÑÊÕÛËÃÇÖÄÚÎÔA*VTPJZ
ÑÇÏÚÕ*OHYSPL7HYRLY,Z[H[LÁÔÇ
ÍÑØ¦ÌÏÑÔÄÈËÒÓËÛÁÓÇÚÎàÜÂ
ÑÇÏÚÎÔÚÁÞÔÎÚÕß ÏÇÔÑØÃÔÕßÓË
ÇÖÄÚÇÒÄÍÏÇÚÕßÙÞËÊÏÇÙÚÂÚÕß

Ο σχεδιαστής
του κόμικ,
που θα εκδοθεί
τον Σεπτέμβριο,
και μουσικός της τζαζ
Ντέιβ Τσίζχολμ
μίλησε στην «Κ».
ÑÇÏÓÕßÙÏÑÕÆÚÎÝÚàÇà§ÚÁÏÈ¬ÙÃàÞÕÒÓÁÔÇÑÇÒÄÙÎÓËÃÕËÑÑÃÔÎÙÎÝ
ÍÏÇÔÇÖÇÔÚØÁÉËÏÝÚÕßÝÂÞÕßÝÓË
ÚÏÝÙËÒÃÊËÝËÃÔÇÏÎÇÍ¦ÖÎ!ÇÚØËÆÜÚÇÖ¦ÔÚÇÙÚÎÓÕßÙÏÑÂÚÕß
¡ÖËØÔÚ®ÒÁËÏÙÚÎÔ ®Õ¬ÙÃàÞÕÒÓÈÇÛÆÚËØÎÑÇÏÔÕÚÕÓÃÇ
ÚÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÎÔËÖÏÑØ¦ÚËÏÇ
ÚÕßØßÛÓÕÆ©ÏÓËÒÜÊÃËÝÚÕßËÃÔÇÏÙÇÔÚÕßÝÇßÚÕÙÞËÊÏÇÙÓÕÆÝ
ÚÕß!ËÔÚËÒ×ÝÖØÜÚÕÖÕØÏÇÑÁÝÇÖÄ
ØßÛÓÏÑÂÝ¦ÖÕÉÎÝÑÇÏÞÜØÃÝÔÇ
ÈÇÙÃàÕÔÚÇÏÙÚÇÚËÞÔ¦ÙÓÇÚÇËÔÄÝ
ÓËÒÜÊÏÑÕÆÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÖÕßÖËØÔ¦ËÏÇÖÄÚÕÍËÔÏÑÄÙÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÚÙÏÚÕÑÄÓÏÑÊÕÓÂÛÎÑËÙË
ÈÏÔÏÁÚËÝÖÕßÓÕßÁÊÜÙÇÔÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇËÐËØËßÔÂÙÜÖÕÒÒÕÆÝ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÕÆÝÚØÄÖÕßÝÇÖËÏÑÄÔÏÙÎÝÚÎÝÓÕßÙÏÑÂÝÙÚÕÞÇØÚÃ®
ÙÆÔÕÉÎÚÕßÁØÍÕßËÃÔÇÏÒÏÍÄÚËØÕÖËØÃÖÒÕÑÎëÙÇÔÞÕØËßÚÏÑÄÙÕßÐÁÚÕßÓËÙÕÖÕÒÁÓÕß¬Õ
*OHZPU»[OL)PYK®ÄÖÜÝËÃÔÇÏÕ
ÚÃÚÒÕÝÚÕßÑÇÚÇÖÏ¦ÔËÚÇÏÓËÚÇ
ÞØÄÔÏÇÖÕßÕ¬Ù¦ØÒÏ¦ØÑËØÖÁØÇÙËÙÚÎÔ ÇÒÏÌÄØÔÏÇÓËÚÕÔÚØÕÓÖËÚÃÙÚÇ§ÚÃàÏÑÏÒÁÙÖÏÑÇÏÚÕ
ÙÚÄØÏÐËÑÏÔ¦ÓËÚÕßÝÊßÕÚÕßÝÔÇ
ÌÚ¦ÔÕßÔÙÚÕÕÝÔÚàËÒËÝÇÖÄÚÎ
§ÁÇ±ÄØÑÎÙÚÇÚÁÒÎÚÕß 
ÚÕÓËÚÇÐÆÁÞÕßÔËÖÏÔÕÂÙËÏÚÎ
ÌØËÔÃÚÏÊÇÖÕßÕÔÕÓ¦ÙÚÎÑËÓÖÃÓÖÕÖÑÇÏÁÞÕßÔËÑÔËßØÃÙËÏÓËÚÏÝ
ÑÇÏÔÕÚÕÓÃËÝÑÇÏÚÏÝÏÑÇÔÄÚÎÚÁÝ
ÚÕßÝÇØÑËÚÕÆÝ!ÇÔÇÔÂÑËÝÙÚÎÔ
ÖÇÒÏ¦ÌØÕßØ¦ÚÕßÙÕßÃÔÍÑÕÏÌÒËÍÄÓËÔËÝÑÇÏÇÖØÄÈÒËÖÚËÝÊÏÙÕÒÃËÝ
ÚÕß¦ØÑËØÑÇÏÚÕßÑÏÒÁÙÖÏÙË
ÑÕÓÓ¦ÚÏÇÄÖÜÝ.YVV]PU»/PNO®Â
:HS[7LHU\[Z®ÃÙÜÝÙÕßÍËÔÔÕÆÙÇÔÁÔÇÇÃÙÛÎÓÇÇÖËÏÒÂÝ

Μια ιδιαίτερη περίοδος
ÌËØÇÔÚÕÔÂÞÕÚÎÝÎÝÕÊÕÆ
ÚÕß¡ÇÔÞ¦ÚÇÔÙËÑÒÇÓÖÖËØÃÌÎÓÇ
ÄÖÜÝÚÕß¡ÖÃÒÏ¡ÖËØÍÑÙÚÕ²ÄÒÏÍÕßÔÚÖÇØÄÒÕÖÕßÕÏÖØÕÙÜÖÏÑÕÃÊÇÃÓÕÔËÝÚÕß¦ØÑËØÄÖÜÝÕ
ËÛÏÙÓÄÝÙÚÎÔÎØÜÃÔÎÂÚÇÔÙÚÇÛËØ¦ÖÇØÄÔÚËÝ!ÙÚÏÝÑÇÒÁÝÚÕß
ÙÚÏÍÓÁÝÙÚÎÔ ÇÒÏÌÄØÔÏÇÎÞÕÍØÇÌÕÆÙËÑÕÓÓ¦ÚÏÇÖÇÛÏÇÙÓÁÔÇÙÇÔ
ÚÕ6YUP[OVSVN`®ëÙÚÏÝÑÇÑÁÝÚÕß
ÈØÏÙÑÄÚÇÔÁÍÑÒËÏÙÚÕÝÙÚÎÔÉßÞÏÇÚØÏÑÂÑÒÏÔÏÑÂÚÕß ÇÓÇØÃÒÕ
ÓÏÇËÓÖËÏØÃÇÖÕßËÃÞËÜÝÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÎÙÆÔÛËÙÎÚÕßÖÏÕÍÒßÑÕÆ
9LSH_PU»H[*HTHYPSSV®

Το «Chasin’ the bird»,~Ñ³Ñ{ÒÉ³Ñ{ÐÉ³ÑT¨Ì{ÑÈ0Ò¨Ü{(Ò¨~É¨Ó¨ÑÉ³iÑÜ{×Ì¨{ÑÐÉ³³¨ÐÉ³Ë³Ñ ³ËÇ{~{ÜÓ{
ÚÇÔÓÏÇÏÊÏÇÃÚËØÇÊØÇÓÇÚÏÑÂÑÇÏÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÂÖËØÃÕÊÕÝ
ÓÏÇÝÂÊÎÊØÇÓÇÚÏÑÂÝÑÇÏÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÂÝàÜÂÝ®ËÐÎÍËÃÙÚÎÔ ®
Õ¬ÙÃàÞÕÒÓÔÇÝÇØÏÙÚÕÚÁÞÔÎÝ
ÓÕßÙÏÑÄÝÙÚÕàËÔÃÛÚÜÔÏÑÇÔÕÚÂÚÜÔÚÕßÓÇÑØÏ¦ÇÖÄÚÕËÖÃÑËÔÚØÕÚÕßÔÁÕßËÃÊÕßÝÓÕßÙÏÑÂÝ
ÖÕßËÍÑÇÏÔÃÇÙËÓÇÑØÏ¦ÇÖÄÚÕ
ÙÆÙÚÎÓÇÙÚÂØÏÐÎÝÖÕßËÃÞËÙßÔÎÛÃÙËÏÑÇÏÇÌÂÔÕÔÚÇÝÚÎÔÑÕÒÕÙÙÏÇÃÇÄØËÐÂÚÕßÍÏÇÚÕÑ¦ÛËÚÏÔÇ
ÊÏÕÍÑÜÛËÃËßÚßÞ×ÝÂÊßÙÚßÞ×Ý
ÖØÕÝÖ¦ÙÇÑÇÚËÆÛßÔÙÎ
ÃÔÇÏÒËÝÑÇÏÑ¦ÛËÓÕØÌÂàÜÂÝ
ÖÕß¦ÍÍÏàËÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇËÑËÃÔÎÝ
ÚÎÝÖËØÏÄÊÕß¦ÒÒÇàËÇÓËÚ¦ÑÒÎÚÇÊÏÇÓÕØÌ×ÔÕÔÚÇÝÁÔÇÔÓÏÑØÄÑÕÙÓÕÚÇÏØÏÇÙÚÄÓËÚÕÔÇÔÚÃÑÚßÖÕÖÕßËÃÞËÎÚØÇÍÏÑ¦ÙÆÔÚÕÓÎ
àÜÂÚÕßÙÚÕÔËßØÆÚËØÕÑÄÙÓÕÚÎÝ
ÓÕßÙÏÑÂÝ®
ËÔËÃÔÇÏÈÁÈÇÏÇÎÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÖÕßÚÕÇÙßÍÑØ¦ÚÎÚÕÙÚßÒÚÕß
ÓÖÃÖÕÖËÓÖÔÁËÏÓÏÇÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂ
ÓÕØÌÂÚÁÞÔÎÝÚÕÓßÛÏÙÚÄØÎÓ¦
ÚÕßÚÕÊØÄÓÕ®Õ¬àÇÑ ÁØÕßÇÑ
ÓÃÒÎÙËÇÖÔËßÙÚÃÍÏÇÇßÚÕÆÝÖÕß
ÚØËÒÇÃÔÕÔÚÇÏÔÇàÂÙÕßÔÔÇÓÏÒÂÙÕßÔÔÇÙÜÛÕÆÔÖÕßÖÕÛÕÆÔÚÇ

ÕÝËÏÑÇÙÚÏÑÄÝ¬àÏØÇãØÕØÚÏ¦Ô©Ï
ÊÆÕÚËÒËßÚÇÃÕÏÇÔÂÑÇÔÙËÓÏÇÙßÔÚØÕÌÏ¦ÓÖÕÁÓÑÇÒÒÏÚËÞÔ×ÔÚÕß
ÕÝÔÚàËÒËÝÖÕßËÖÏÊÃÊÕÔÚÇÔÙË
ÊÏ¦ÌÕØËÝËÑÑËÔÚØÏÑÄÚÎÚËÝÄÖÜÝ
ËÑËÃÔÕÚÕÖËØÏÛØÆÒÎÚÕÈØ¦ÊßÙÚÕ
ÙÖÃÚÏÚÎÝ¡ÇÑÔÚÄÔÇÒÔÚÖÕßÎ
ÕÓÂÍßØÎÙßÓÓËÚËÃÞËÙËÁÔÇÕÓÇÊÏÑÄÙÚØÏÖÚÃàËÔ×Õ¦ØÑËØÁÖÇÏàË
ÙÚÕÙÇÐÄÌÜÔÕÚÕ,TIYHJLHISL
`V\®ÚÕß¬àÕØÚàÑÁØÙÕßÏÔ

Το ξεκίνημα

«Το παίξιμό τουÚÈÐËÇÉ{³iÑÚ¨{iÐ{ÜËÑ~Ñ{³È³Ñ~³{~Ì³iØu
Ö¦ÔÚÇÚÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂ¯ÖÕß
ÖÕÚÁÊËÔÞÇÙÓÕßØÏÕÆÔÚÇÏÂÊËÔ
ÒÁÔËÑÕÏÔÄÚÕÖÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÇÒÒ¦
ÖÕßÑÇÃÍÕÔÚÇÏÑÇÃÍÕÔÚÇÏÑÇÃÍÕÔÚÇÏÙÇÔÇØÞÇÃÇØÜÓÇáÑ¦ÑËØÏ¦®!
ÔÇÓÏÇÖËØÏÍØÇÌÂÖÕßÛÇÚÇÃØÏÇàË
Í¦ÔÚÏÙÚÕÔ¦ØÑËØÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎ
ÚÕ*OHZPU»[OL)PYK®ÞÜØÃàËÚÇÏ

ÙËÑËÌ¦ÒÇÏÇÊÏÇÌÕØËÚÏÑÕÆÞØÜÓÇÚÏÑÕÆÆÌÕßÝÓËßÖËÆÛßÔÕÍÏÇ
ÚÕÞØ×ÓÇÚÕÔÃÚËØ¡ÇØÑÄÌÙÑÏ
ÄÖÕßÊÏÇÌÕØËÚÏÑÕÃÇÌÎÍÎÚÁÝÓÏÒÕÆÔÍÏÇÚÕÔÓÕßÙÏÑÄÇÖÄÚÎÊÏÑÂÚÕßÝÕÖÚÏÑÂÍÜÔÃÇ¬ÕÔÒÄÍÕ
ÖÇÃØÔÕßÔÕÑÏÒÁÙÖÏÎÍÒÆÖÚØÏÇ
¬àÕÆÒÏ¡ÇÑÔÚÄÔÇÒÔÚÂÕØÓÁÔÏ-

±Ö¦ØÞÕßÔËÖÃÙÎÝÇØÑËÚÕÃÇßÚÕÑÇÚÇÙÚØÕÌÏÑÕÃ ÈÏØÚÕßÄàÕÏ®
ÖÕßÖØÕÙËÍÍÃàÕÔÚÇÏÓËÚ¦Û¦ÔÇÚÕÔÓÁÙÇÇÖÄÚÏÝËÙÜÚËØÏÑÁÝÙßÍÑØÕÆÙËÏÝÚÕßÝÑÇÏÚÇÛÇÆÓÇÚÇ
ÂÚÕÞ¦ÕÝÖÕßÇßÚÁÝÖØÕÑÇÒÕÆÔë
Õ¦ØÑËØÊËÔÇÖÕÚËÒËÃËÐÇÃØËÙÎ¡ÖÕØËÃÑÇÔËÃÝÔÇÇÌÎÍÎÛËÃ
ÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÕßÐËÑÏÔ×ÔÚÇÝÇÖÄ
ÚÕ ¦ÔÙÇÝÃÚÏÄÖÕßÍËÔÔÂÛÎÑË
ÚÕ ÑÏÁÖËÏÚÇÔÇËÖÏÙÎÓ¦ÔËÏ
ÄÚÏÖÇØ¦ÚÎÙËÚÕÙÞÕÒËÃÕÍÏÇÔÇ
ÖÇÃÐËÏÚàÇàÞÜØÃÝÔÇËÃÔÇÏÖÕÒÆ
ÑÇÒÄÝËÖÏÓÁÔÕÔÚÇÝÄÓÜÝÑÏËÐÇÙÑÕÆÓËÔÕÝÑÇÚ¦ÓÄÔÇÝÍÏÇÑÇÏØÄ¬Õ ÙËÁÔÇÚàÇÓ¦ØÏÙÓÇ
ÕÔÚØ¦ÓËØ¬àÕ¬àÄÕßÔÝÚÕßÖÁ-

ÞÚÆÖÎÙËÁÔÇÑÕÚÄÖÕßÒÕÑÏËÑËÃÔÕÝÚÕÖÂØËÍÏÇÔÇÚÕÓÇÍËÏØÁÉËÏ
¬ÕÚÁÒÕÝÚÕßËÖÏÙÚÁÍÇÙÓÇËÔÄÝ
ÖÒÂÛÕßÝÖØÕÈÒÎÓ¦ÚÜÔßÍËÃÇÝËÃÞË¦ÒÒÎÓÃÇÇÔÚÃÙÚÏÐÎ®!ËÔ×ÂÚÇÔ
ÕÏÇÚØÕÊÏÑÇÙÚÂÝËÑÚÃÓÎÙËÚÎÔ
ÎÒÏÑÃÇÚÕßÍÆØÜÙÚÇ
×ÝÚÕÁÒËÍËÊÆÕÇÏ×ÔËÝÖØÏÔ
Õ¬à¦ÑÕÓÕËÕÖ¦ØÔÚÏÙÚÕÍÑ×ÓÏÕÚÜÔÖÕßÒÏ×Ô®"¬ÇÖÕßÒÏ¦
ÊËÔÚÇÈÒÁÖËÏÝÖÕÚÁÔÇÖÇØÇÓÁÔÕßÔÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÇÑÃÔÎÚÇëÊÏÇØÑ×ÝÚØÏÍßØÔÕÆÔËÊ×ÑÏËÑËÃÊÏÇØÑ×ÝÖËØÏÙÚØÁÌÕÔÚÇÏÖËÚÇØÃàÕßÔ
ÙÜØÏ¦àÕÔÚÇÏÙÚØÏÌÕÍßØÃàÕßÔëÓ»
ËÑËÃÔÎÚÎÔÇÔËÃÖÜÚÎàÜÎØ¦ÊÇ
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