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Από τον καθένα μας εξαρτάται η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της πανδημίας 
του κορονοϊού που θέτει ολόκληρα κράτη σε κατάσταση πολιορκίας. Επιβεβλημένη 

η τολμηρή λήψη μέτρων από την κυβέρνηση για την ανακούφιση 
των δοκιμασμένων πολιτών.
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Σοκ και δέος με φόντο 
το κορονο…κράχ!

Δυστυχώς, είμαστε στην αρχή μιας κρίσης που τις συνέπειές της δεν τις έχουμε δει 
ακόμη. Η υπόθεση «κοροναϊός» βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, και στη χώρα μας τα 
μέτρα που ανακοίνωσαν η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης 
είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν φτάνουν. Η κατάσταση είναι ακόμη πιο 
τραγική από ό,τι πιστεύουν οι ελληνικές αρχές και το ντόμινο έχει μόλις ξεκινήσει. 
Ας ελπίσουμε να πέσουμε έξω, αλλά τα μέτρα-ασπιρίνη της ΕΕ δεν επαρκούν για να 
στηρίξουν τις οικονομίες (εργαζομένους-επιχειρήσεις) και για αυτό πρέπει να καθί-
σουν σε ένα τραπέζι και να συζητήσουν σοβαρά για το τι πρέπει να γίνει και κυρίως 
να αποφασίσουν να ανοίξουν τα σεντούκια των ισχυρών και όχι να εφαρμόσουν νέου 
τύπου μνημόνια. 

Όσον αφορά τη χώρα μας, πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Εκεί που περιμέναμε να 
βγούμε στο ξέφωτο, μπαίνουμε πάλι στο τούνελ. Η Ελλάδα είναι χώρα υπηρεσιών. 
Δεν έχουμε δυστυχώς βιομηχανία, έχουμε καταδικάσει τη γεωργία μας, εφαρμόζο-
ντας με λάθος τρόπο την ΚΑΠ, άρα είμαστε περισσότερο ευάλωτοι από άλλες χώρες. 
Η βαριά μας βιομηχανία ήταν και είναι ο τουρισμός, ο οποίος, όπως και η εστίαση, 
πλήττονται σοβαρά εδώ και ημέρες. Οι ακυρώσεις πέφτουν σαν το… χαλάζι και άν-
θρωποι που περίμεναν σαν μάννα εξ ουρανού και φέτος τους τουρίστες να έρθουν 
έχουν πάθει σοκ και δέος. Η ελληνική οικονομία και η ελληνική κοινωνία, που εί-
χαν πληγεί εδώ και χρόνια από τα… κορονομνημόνια, δεν θα αντέξουν ακόμα ένα 
κραχ. Ήδη, η Κριστίν Λαγκάρντ, σε δραματικούς τόνους μάλιστα, υποστήριξε ότι η ΕΕ 
μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με ένα μεγάλο οικονομικό σοκ, παρόμοιο με αυτό της 
κρίσης του 2008!

Μπορεί ο πρωθυπουργός να ποντάρει, και ορθώς, στη μείωση των πλεονασμά-
των, αλλά οφείλει (και το λέμε εγκαίρως) να προσέξει τους… αστερίσκους που βά-
ζουν, ως συνήθως, οι δανειστές μας. Ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες και 
επειδή οι καλοί μας εταίροι έχουν πολύ καλύτερες σχέσεις με τον… διάολο από ό,τι 
με τους Αγίους, ας προσέξει πολύ μην του φέρουν από την πίσω πόρτα κανένα νέου 
τύπου μνημόνιο.

Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να διεκδικήσει εναλλακτικά ένα πακέτο μέτρων ελά-
φρυνσης, ώστε να αναπνεύσουν η οικονομία και οι επιχειρήσεις, και να δει πώς θα 
ελαφρυνθεί το ελληνικό χρέος. 

Διότι τα προβλήματα δεν είναι πίσω μας, αλλά μπροστά μας. Επιχειρήσεις εκπέ-
μπουν SOS και τα πιο πιθανά θύματα αυτής της ιστορίας θα είναι οι εργαζόμενοι.

Για αυτό και στο επερχόμενο Eurogroup, αλλά και στη Σύνοδο Κορυφής, πρέ-
πει να είμαστε προετοιμασμένοι. Σίγουρα ο κοροναϊός έχει αλλάξει τα δεδομένα, όχι 
μόνο στην ελληνική οικονομία αλλά και στην παγκόσμια. Το ζήτημα είναι ότι η Ελ-
λάδα δεν έχει την πολυτέλεια ενός ακόμη κραχ.

Όχι μόνο για λόγους οικονομικούς αλλά και για εθνικούς.
Καθώς ο γείτονας «έχει ξεφύγει» για τα καλά και στα σχέδιά του είναι να μας 

εξαντλήσει οικονομικά, όχι πλέον μόνο στον αέρα, όπως κάνει τόσα χρόνια με τις 
παραβιάσεις, αλλά και στην ξηρά και στη θάλασσα. 

Για αυτό χρειάζεται εγρήγορση και διεκδίκηση. Να πάψουν επιτέλους να μας θε-
ωρούν δεδομένους. Για αυτό δεν θα έχανε τίποτε ο κ. Μητσοτάκης, να σήκωνε το 
τηλέφωνο και να συνομιλούσε με τον κ. Πούτιν. Τον άνθρωπο που, αν μη τι άλλο, 
«τσαλάκωσε» προσφάτως τον Ταγίπ Ερντογάν, στον οποίο οι καλοί μας φίλοι κάνουν 
τεμενάδες…

Δ ε λ τ ί ο  θ υ έ λ λ η ς
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Τον χαρακτηρισμό της πανδημίας προσέδω-
σε και επίσημα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγεί-
ας στο νέο κορωνοϊό (Convid-19) η εξάπλωση 
του οποίου αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο, με 
κρούσματα να έχουν εμφανιστεί σε περισσότε-
ρες από 120 χώρες τη στιγμή που τα αριθμητικά 
δεδομένα αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή. Στην 
Ελλάδα θρηνήσαμε το πρώτο θύμα του ιού, κα-
θώς την τελευταία του πνοή άφησε ο 66χρονος 
που νοσηλευόταν σε Μονάδα Εντατικής Θερα-
πείας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομεία Πατρών. 
Ο άτυχος άνδρας μολύνθηκε από τον ιό σε ταξίδι 
που είχε πραγματοποιήσει στους Αγίους τόπους 
και το όρος Σινά, ενώ είχε και επιβαρυμένο ια-
τρικό ιστορικό καρδιοπάθειας. Αυτό που πρέπει 
να τονιστεί είναι πως ενώ αυτή τη στιγμή τα επι-
βεβαιωμένα κρούσματα στη χώρα μας έχουν ξε-
περάσει τα 100, τη στιγμή του πρώτου θανάτου 
ήταν στα 99, αυτό δείχνει την χαμηλή θνητότητα 
του ιού, καθώς με πολύ απλά μαθηματικά κα-
ταλαβαίνει κάποιος πως το ποσοστό κυμαίνεται 
στο 1%.

Μήνυμα για μειωμένες μετακινήσεις 
και εκκλησία
Ο κρατικός μηχανισμός ενεργοποίησε για 

πρώτη φορά την Υπηρεσία Επικοινωνιών Εκτά-
κτου Ανάγκης με την αποστολή μαζικών προ-
ειδοποιητικών μηνυμάτων από το 112, που 
προέτρεπαν τους ανθρώπους που ανήκουν στις 
ευπαθείς ομάδες να περιορίσουν στο ελάχιστο 
τις μετακινήσεις τους και τον γενικό πληθυσμό 
να παραμείνει σπίτι με το παραμικρό σύμπτωμα 
ίωσης και να λάβει πρώτα μια ιατρική γνώμη 
πριν οδηγηθεί σε νοσοκομείο. 

Σε αυτό το σημείο, των μειωμένων μετακι-
νήσεων, αναφέρθηκε και ο πρωθυπουργός στο 
διάγγελμα του επιχειρώντας να ρίξει και τους 
τόνους με την εκκλησία, αλλά να δώσει και τη 
σωστή κατεύθυνση στους πολίτες. Όπως τόνι-
σε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης «ως 
Πρωθυπουργός,  οφείλω να ακούσω τους ειδι-
κούς επιστήμονες.  Ό,τι ισχύει για τις δημόσιες 
συναθροίσεις, ισχύει και για τις εκκλησίες μας. 
Σήμερα, δεν δοκιμάζονται τα «πιστεύω» μας, 
αλλά η πίστη μας στην υγεία του ανθρώπου. Η 
αγάπη προς τον «πλησίον» στην οποία ομνύει 
και η ίδια η Ορθοδοξία. Γι’ αυτό και τα θρησκευτι-
κά καθήκοντα πρέπει κι αυτά να προσαρμοστούν 
στην πραγματικότητα. Και να επιτελούνται, όσο 
είναι εφικτό, απ’ το σπίτι, ώστε να περιορίζονται 
οι μεγάλες συναθροίσεις. Η Εκκλησία των πι-
στών, άλλωστε, είναι μεγάλη.Προσβλέπω στη 
στήριξη της ηγεσίας της Εκκλησίας στον κοινό 

σκοπό.»
Κλειστά σχολεία, θέατρα, δικαστήρια!
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης 

θα έχει καθημερινές συσκέψεις με όλους τους 
αρμόδιους, ώστε να υπάρχει επικαιροποίηση 
του κρατικού σχεδιασμού βάση των νέων δε-
δομένων που προκύπτουν μέρα με την ημέρα. 
Στο πλαίσιο αυτό η κυβέρνηση έλαβε και σειρά 
επιπρόσθετων μέτρων, σε μια προσπάθεια περι-
ορισμού της διασποράς του ιού.

Αποφασίστηκε αναστολή λειτουργίας δικα-
στηρίων, θεάτρων, κινηματογράφων, γυμνα-
στηρίων, παιδοτόπων καθώς και των κέντρων 
διασκέδασης, έως τις 27 Μαρτίου. Ταυτόχρονα 
αποφασίστηκε αναστολή λειτουργίας, όλων 
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας, των 
ΚΑΠΗ και των συνεδριακών εκδηλώσεων. Η 
διεξαγωγή όλων των αθλητικών εκδηλώσεων 
θα πραγματοποιείτε κεκλεισμένων των θυρών, 
ματαιώνονται οι παρελάσεις για τον εορτασμό 
της 25ης Μαρτίου,ενώ αναστέλλονται και όλες 
οι εκδηλώσεις που συγκεντρώνουν πάνω από 
1.000 άτομα. 

Τέλος είναι απαραίτητη η αυστηρή τήρηση 
των μέτρων υγιεινής σε οποιαδήποτε συνάθροι-
ση άνω των 50 ατόμων. 

Επίσης, σύμφωνα με απόφαση του υπουρ-

γείου Υγείας, λόγω της αναμενόμενης αύξησης 
στη ζήτηση των υπηρεσιών των νοσοκομείων, 
το πρόγραμμα των χειρουργείων προσαρμόζε-
ται άμεσα, μέχρι νεοτέρας, και θα καλύπτει μόνο 
τα έκτακτα περιστατικά και τα περιστατικά εκείνα 
τα οποία δεν δύναται να αναβληθούν. Παράλλη-
λα,αναβάλλονται όλα τα απογευματινά ιατρεία 
των νοσοκομείων, μέχρι νεοτέρας.

Αυστηρές ποινές σε όσους παραβιάσουν 
την καραντίνα

Όπως έχει ήδη τονιστεί αλλά επιμένουν πολύ 
σε αυτό όλοι οι ειδικοί, η ατομική ευθύνη που 
θα δείξουμε ως λαός είναι πολύ σημαντική για 
την πορεία αυτής της μεγάλης παγκόσμιας δο-
κιμασίας.

Σε κάθε περίπτωση όμως ο  Άρειος Πάγος με 
εγκύκλιο που εξέδωσε βάζει μια τάξη για όσους 
εσκεμμένα παραβιάζουν την καραντίνα που τους 
έχει επιβληθεί από τον ΕΟΔΥ.

Στο κείμενο της εγκυκλίου που απευθύνεται 
προς τους κ.κ. Εισαγγελείς Εφετών της χώρας 
και δι’ αυτών στους κ.κ. Εισαγγελείς Πρωτο-
δικών της εκάστοτε περιφέρειας, αναφέρεται 
πως θεσπίζονται εξαιρετικά αυξημένες ποινικές 
κυρώσεις εναντίον όσων παραβιάζουν τα μέτρα 
που νομίμως έχουν διαταχθεί για ν’ αποτραπεί η 
διάδοση της νόσου, προσβάλλοντας, με τη συ-
μπεριφορά τους, θεμελιώδη προστατευόμενα 
έννομα αγαθά (ζωής, σωματικής υγείας κ.λπ.) ή 
θέτοντας αυτά σε κίνδυνο.

Σύμφωνα λοιπόν με τον εισαγγελέα του 
Αρείου Πάγου, προβλέπονται ποινές φυλάκισης 
έως και τρία χρόνια για όσους παραβιάζουν τους 
κανόνες και τους περιορισμούς των αρμοδίων 
υγειονομικών αρχών, ενώ εάν επέλθει θάνατος 
προβλέπεται κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών. 

«Μειώστε τις μετακινήσεις» 
το μήνυμα της κυβέρνησης

Σε συναγερμό η χώρα κλείνουν δομές λόγω κορωνοϊού
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Eστιατόριο-Πατσατζίδικο ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ 

Από το 1952 η ελληνική 
παραδοσιακή κουζίνα 

στη θέση που της αξίζει
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...στο τραπέζι σας!
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Η αγορά «νοσεί» από κορωνοϊό όπως και 
εκατοντάδες πλέον πολίτες στην Ελλάδα. Την 
ίδια στιγμή το υγειονομικό σύστημα της χώρας 
δοκιμάζεται με έναν τρόπο πρωτόγνωρο χωρίς 
μάλιστα το φαινόμενο όπως φαίνεται να έχει 
φτάσει στην κορύφωση του και ο κορωνοϊός να 
κρύβει ακόμη μεγαλύτερη πίεση στις υπάρχους 
δομές υγείας και φυσικά το προσωπικό που τις 
στελεχώνει. Για τους παραπάνω λόγους η κυ-
βέρνηση έχει ξεκινήσει μια σειρά μέτρων που 
συνοδεύονται και με Πράξη Νομοθετικού Περιε-
χομένου η οποία δημοσιεύθηκε και σε ΦΕΚ.

Άμεσες προσλήψεις προσωπικού 
στα νοσοκομεία
Για την οικονομική στήριξη του τομέα υγείας 

ο προϋπολογισμός του υπουργείου Υγείας ενι-
σχύθηκε με 15 εκατ. ευρώ, ενώ δρομολογούνται 
καινούργιες δαπάνες για προσλήψεις. Όπως δη-
λώνουν κυβερνητικά στελέχη τα χρήματα αυτά 
δεν θα είναι τα μόνα που θα διατεθούν καθώς θα 
εξεταστούν επιπλέον κονδύλια ανάλογα με τις 
ανάγκες που προκύπτουν.

Ταυτόχρονα, για την κάλυψη των αυξημέ-
νων πλέον αναγκών του συστήματος υγείας για 
επιπλέον προσωπικό, το Υπουργείο Υγείας προ-
βαίνει άμεσα στην πρόσληψη 2.000 επαγγελμα-
τιών υγείας σε Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και 
ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργεί-
ου, οι 1.500 θέσεις αφορούν νοσηλευτές και οι 
500 λοιπό επικουρικό προσωπικό (πληρώματα 
ασθενοφόρων-διασώστες, τραυματιοφορείς, 
παραϊατρικό προσωπικό, φυσικοθεραπευτές 
κ.α.).

Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα είναι 
διετούς διάρκειας. Η υποβολή των αιτήσεων 
για τις συγκεκριμένες θέσεις, θα γίνεται μέχρι τα 
μεσάνυχτα της Κυριακής 15 Μαρτίου 2020, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση loipoepikouriko.moh.
gov.gr

Ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας μάλιστα 
απεύθυνε έκκληση σε γιατρούς, νοσηλευτές και 
παραϊατρικό προσωπικό, να υποβάλλουν αίτη-
ση, να προσληφθούν με διετείς συμβάσεις και 
μετά να παραμείνουν στο Σύστημα Υγείας. «Θα 
κάνουμε ό,τι χρειαστεί, θα ενεργήσουμε όπως 
χρειαστεί, θα εφαρμόσουμε όποιο μέτρο χρεια-
στεί, για να προστατεύσουμε τους ανθρώπους 
μας» τόνισε.

Μέτρα για επιχειρήσεις και εργαζόμενους
Η κυβέρνηση θέσπισε μέσω Πράξης Νομο-

θετικού Περιεχομένου μια σειρά μέτρων οικο-
νομικής ελάφρυνσης των επιχειρήσεων, του-
λάχιστον για οφειλές προς το δημόσιο, για την 

προφύλαξη των εργαζομένων και τον περιορι-
σμό της διασπορά του ιού.

Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκαν τα εξής: 
- Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά 

λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνο-
ϊού COVID-19, αναστολή καταβολής Φ.Π.Α. υπό 
προϋποθέσεις και παράταση προθεσμίας κατα-
βολής ασφαλιστικών εισφορών

- Έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά 
εργασίας ως προς την οργάνωση του χρόνου και 
του τόπου εργασίας έως και τις 10.4.2020. 

 α) Αναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδό-
τη να καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα 
«ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση 
του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργα-
σίας των εργαζομένων, καθώς και την υπερερ-
γασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομοθε-
σία, υπερωριακή απασχόληση. 

β) Για όσο χρόνο εφαρμόζεται το παραπάνω 
μέτρο, ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποι-
ήσει στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων, συγκεντρωτικά, κάθε αλλαγή ή τροποποίη-
ση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου 
εργασίας των εργαζομένων, καθώς και την υπε-
ρεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα νο-

μοθεσία, υπερωριακή απασχόληση, που πραγ-
ματοποιήθηκε εντός του προηγούμενου μήνα 
κατά το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα 
της παρασχεθείσας εργασίας. 

γ) Ο εργοδότης δύναται με απόφασή του να 
καθορίζει ότι η εργασία που παρέχεται από τον 
εργαζόμενο στον προβλεπόμενο από την ατομι-
κή σύμβαση τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται 
με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας. 

Άδεια ειδικού σκοπού επιπρόσθετης της 
κανονικής για γονείς

Προς διευκόλυνση των γονέων εργαζομέ-
νων λόγω αναστολής της λειτουργίας των μο-
νάδων εκπαίδευσης, βρεφονηπιακών και παιδι-
κών σταθμών, δίνεται το δικαίωμα λήψης άδειας 
ειδικού σκοπού διάρκειας κατ’ ελάχιστον τριών 
(3) ημερών, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργα-
ζόμενος κάνει χρήση μιας (1) ημέρας από την 
κανονική του άδεια για κάθε τρεις (3) ημέρες 
της άδειας ειδικού σκοπού, στο πλαίσιο της τρι-
μερούς συμμετοχής στο έκτακτο και προσωρινό 
αυτό μέτρο. Η ανωτέρω άδεια μπορεί να ληφθεί 
από την έναρξη ισχύος της παρούσας και μέχρι 
τις 10.4.2020, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέ-
ας εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ως μισθωτός, 
ακόμα και εάν ο άλλος γονέας είναι ελεύθερος 
επαγγελματίας.

Μέτρα για επιχειρήσεις 
και εργαζόμενους ελέω κορωνοϊού

Οικονομική ενίσχυση και προσλήψεις στον τομέα υγείας
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ΚΥΡΙΑΚΗ

15 ΔΩΡΕΑΝ ΑΣΚΗΣΗ 

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!

Κάνουμε την φύση Elixirιο μας!
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Οι ραγδαίες εξελίξεις με τον κορονοϊό και η 
εξάπλωση της νόσου έχουν καθοριστικές επιπτώ-
σεις και στον Τουρισμό Σε όλη τη χώρα οι ξενοδό-
χοι δέχονται την μια μετά την άλλη τις ακυρώσεις 
από τους πελάτες τους.  Στη Θεσσαλονίκη η κατά-
σταση χαρακτηρίζεται δραματική με τα ξενοδοχεία 
να λειτουργούν με ελάχιστους πελάτες που δεν 
έχουν ακυρώσει το ταξίδι τους και ήδη να έχουν 
αρχίσει να δέχονται τις επιπτώσεις από τη σωρεία 
ακυρώσεων των τελευταίων ημερών. Οι ακυρώ-
σεις των σχολικών εκδρομών και οι ματαιώσεις 
των επισκεπτών από Ισραήλ και Κύπρο έχουν γο-
νατίσει τους ξενοδόχους της Θεσσαλονίκης.

«Αυτή τη στιγμή στο ξενοδοχείο μου έχω 5 
γεμάτα  δωμάτια από τα 90 ενώ η ίδια εικόνα επι-
κρατεί και στους συναδέρφους μου ξενοδόχους 
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης» επισημαίνει στην 
Καρφίτσα ο Σωκράτης Κύρτσος μέλος της Ένωσης 
Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης.

Το πρόβλημα διογκώνεται μέρα με την ημέ-
ρα καθώς έχουν αρχίσει να φαίνονται οι αδυνα-
μίες στη ρευστότητα που θα έχει συνέπειες και 
στο προσωπικό, όπως διαβλέπουν ξενοδόχοι της 
Θεσσαλονίκης. «Χρειαζόμαστε άμεσα μέτρα στή-
ριξης για να καταφέρουμε να περάσουμε αυτή 
τη δοκιμασία χωρίς κέρδος άλλα και χωρίς να 
καταστραφούμε οικονομικά  και φυσικά χωρίς να 
αναγκαστούμε να κάνουμε περικοπές στο προσω-
πικό» αναφέρει ο κ. Κύρτσος και εύχεται να περι-
οριστεί γρήγορα η εξάπλωση της επιδημίας και να 
μην χαθούν άλλες ανθρώπινες ζωές. 

Τάσσιος: Πτώση 50%
 «Έχουμε μια πτώση της τάξης του 50% με την 

ακύρωση των κρατήσεων, κυρίως σε Αθήνα, Θεσ-
σαλονίκη, αλλά και σε άλλα τουριστικά μέρη», 
υποστήριξε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας Ξενοδόχων, Γρηγόρης Τάσιος, υπογραμ-
μίζοντας ότι οι επιπτώσεις στην τουριστική κίνηση 
λόγω του κορονοϊού, είναι δραματικές.

Χαλκιδική: Δεν θα ανοίξουν πολλά ξενοδο-
χεία για το Πάσχα 

Πολλά ξενοδοχεία στη Χαλκιδική που ετοι-
μάζονταν να ανοίξουν το Πάσχα κρατούν στάση 
αναμονής, ωστόσο συζητούν το ενδεχόμενο να 
παραμείνουν κλειστά.  «Έχουν παγώσει τα πά-
ντα στη Χαλκιδική» αναφέρει στην Καρφίτσα o κ. 
Γιάννης Λασπάς, ταμίας της Ένωσης Ξενοδοχείων 
Χαλκιδικής.

«Περιμένουμε  μέρα με την ημέρα να δούμε 
πως θα αντιμετωπίσουμε  την κατάσταση και προ-
σπαθούμε να μείνουμε ψύχραμοι». Τα μέτρα για 
την ανακούφιση των επιχειρηματιών δεν έχουν 
φτάσει ακόμη σε περιοχές που δεν έχουν πληγεί 

από τον Κορονοιό.
Ακυρώθηκε η ITB Berlin 
Κάθε χρόνο τέτοια εποχή η καρδιά του παγκό-

σμιου τουρισμού χτυπούσε στο Βερολίνο με την 
ITB να συγκεντρώνει τουριστικούς φορείς από 
όλον τον κόσμο. Η έκθεση ακυρώθηκε από το 
Ομοσπονδιακό Υπουργείο Υγείας και το Ομοσπον-
διακό Υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας.

Μέτρα στήριξης του Τουρισμού 
προτείνει ο ΣΕΤΕ 
Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχει-

ρήσεων σε ανακοίνωση του σχετικά με τον κορο-
νοϊό προτείνει σειρά μέτρων στήριξης. 

-Μείωση 100% του μη μισθολογικού κόστους 
που αφορά τους εργοδότες, με ταυτόχρονη διατή-
ρηση της εισφοράς υπέρ των εργαζομένων, από 
1/3/2020 έως 31/5/2020 για τις τουριστικές επι-
χειρήσεις. Αναστολή καταβολής των τρεχουσών 
φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων 
έως 31/5/2020, με δυνατότητα παράτασης.

Πρόγραμμα επιχορήγησης των ασφαλιστικών 
εισφορών για τη διατήρηση και την επαναπρόσλη-
ψη του προσωπικού τουριστικών επιχειρήσεων.

Μείωση του αριθμού των απαιτούμενων ημε-
ρών εργασίας των εργαζομένων στον ξενοδοχεια-
κό κλάδο για την λήψη επιδόματος ανεργίας, κατά 
30 ημέρες σε όλες τις περιπτώσεις, με παράλλη-
λη αύξηση των ημερήσιων επιδομάτων ανεργίας 
από 400 σε 500 στην τετραετία, ειδικά για το έτος 
2021.

Αναστολή ή δραστική μείωση, κατά τουλάχι-
στον 50%, μόνο για φέτος, της προκαταβολής του 
φόρου εισοδήματος για τις τουριστικές επιχειρή-

σεις.
Για τις αεροπορικές εταιρείες να κρατούν το 

μέρος των τελών που καταβάλλεται ανά επιβάτη 
ή ανά πτήση μέσω αυτών στο Δημόσιο ή στα αε-
ροδρόμια 

Παροχή κεφαλαίων κίνησης με 100% εγγύη-
ση του ελληνικού Δημοσίου.

Αναστολή της υποχρέωσης πληρωμής των 
δόσεων των δανείων των τουριστικών επιχειρή-
σεων έως 31/12/2020 

Μείωση του ΦΠΑ στη διαμονή σε 6% και του 
συνόλου της εστίασης στο 13% από 1/7/2020 
έως 31/12/2020.

Μετάπτωση του ΦΠΑ στις εγχώριες μεταφορές 
στο 13%, για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας δημιουργεί το 
υπουργείο Τουρισμού 

Σε ετοιμότητα για τη διαχείριση του κορωνο-
ϊού βρίσκεται το υπουργείο Τουρισμού, που επε-
ξεργάζεται μέτρα και προτάσεις για τη στήριξη της 
ελληνικής αγοράς, σε συντονισμό με τον ΕΟΤ, τις 
αρμόδιες υπηρεσίες και την κεντρική κυβέρνηση.

Στο πλαίσιο αυτό προχώρησε μεταξύ άλλων  
στη σύσταση Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων για 
τον κορωνοϊό, η οποία πρώτον, ασχολείται με την 
έγκυρη ενημέρωση της τουριστικής αγοράς για τις 
εξελίξεις.

Επίσης δημιουργείται ανοικτή γραμμή επι-
κοινωνίας τουριστικών φορέων, επιχειρήσεων κι 
εκπροσώπων της αγοράς με το υπουργείο Του-
ρισμού προκειμένου να αντιμετωπίζονται θέματα 
που προκύπτουν.

Οι ακυρώσεις λόγω κορονοϊού 
«γονάτισαν» τον Τουρισμό 

«Πάγωσαν» οι ξενοδόχοι σε Θεσσαλονίκη  Χαλκιδική και  Πιερία 
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Έχει αναπτυχθεί δίκτυο χαμηλής πίεσης μήκους 61,5 χλμ

Συνάντηση της ΕΔΑ ΘΕΣΣ 
με το Δήμο Ωραιοκάστρου

Τα γραφεία της ΕΔΑ ΘΕΣΣ επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου, κ. Παντελής Τσα-
κίρης με τους συνεργάτες του, όπου τους υποδέχθηκε ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρεί-
ας, κ. Λεωνίδας Μπακούρας και o Διευθυντής Ανάπτυξης Δικτύου και Νέων Συνδέσεων, 
κ. Μιχάλης Στεργιόπουλος. Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο Δήμαρχος και το επιτελείο του 
ενημερώθηκαν για την πορεία του έργου για την ανάπτυξη του δικτύου διανομής στις 
περιοχές του δήμου. 

Ο κ. Μπακούρας ανέφερε ότι έως σήμερα στο Δήμο Ωραιοκάστρου έχει αναπτυχθεί 
δίκτυο χαμηλής πίεσης μήκους 61,5 χλμ με περισσότερα από 3.500 νοικοκυριά του Δή-
μου να έχουν ήδη συνδεθεί με το Δίκτυο Διανομής φυσικού αερίου και να απολαμβάνουν 
τα οφέλη της χρήσης του. Τόνισε επιπλέον, ότι δίκτυο αναπτύσσεται σύμφωνα με τις αι-
τήσεις των καταναλωτών και ότι το πενταετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2020-2024 της 
ΕΔΑ ΘΕΣΣ, προβλέπει στον Δήμο Ωραιοκάστρου την κατασκευή δικτύου χαμηλής πίεσης 
4bar συνολικού μήκους 31,3 km, καθώς και μέσης πίεσης 19bar 1,1 km, με συνολικές 
επενδύσεις 5,9 εκ. €. Αντίστοιχα, την ίδια περίοδο οι νέες συνδέσεις καταναλωτών προ-
βλέπεται να ανέλθουν σε ~3.100.

Αναφορικά με τις νέες περιοχές του Δήμου Ωραιοκάστρου, ο κ. Στεργιόπουλος ενη-

μέρωσε ότι σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης της ΕΔΑ ΘΕΣΣ προβλέπεται το έτος 
2022 η σύνδεση των περιοχών του Πενταλόφου και της Νεοχωρούδας μέσω Δικτύου 
Διανομής, ενώ το ίδιο έτος προβλέπεται η τροφοδότηση μέσω CNG της περιοχής της Μυ-
γδονίας, καλύπτοντας σταδιακά την Λητή, τον Δρυμό και το Μελισσοχώρι. Επίσης, ο κ. 
Μπακούρας συμπλήρωσε, ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα εξεταστεί η εναλλακτική 
δυνατότητα κατασκευής Δικτύου Διανομής για την τροφοδότηση της περιοχής της Μυ-
γδονίας, καθώς έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα της ΕΔΑ ΘΕΣΣ προς τον Διαχειριστή του 
Συστήματος Μεταφοράς ΔΕΣΦΑ για δημιουργία σχετικού σημείου διασύνδεσης.   

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου, έκανε λόγο για την άρτια συνεργασία 
του δήμου με την ΕΔΑ ΘΕΣΣ, σημειώνοντας ότι η επέκταση του δικτύου δίνει τη δυνατό-
τητα στους πολίτες να επωφεληθούν από τη χρήση φυσικού αερίου τόσο σε οικονομικό 
επίπεδο, μειώνοντας το κόστος θέρμανσης, όσο και σε περιβαλλοντικό επίπεδο. Επιπλέ-
ον αναφέρθηκε στη σημαντική εξοικονόμηση για τα δημοτικά και δημόσια κτίρια που 
επιτυγχάνεται μέσα από τη λειτουργία τους με φυσικό αέριο.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ευχάριστο κλίμα, με ευοίωνες προοπτικές ανά-
πτυξης και στο Δήμο Ωραιοκάστρου.

ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Τ. 2310 500005 • F. 2310 501180

 www.egnatia.tv • info@egnatia.tv
ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 21 (ΕΝΤΟΣ ΒΙΛΚΑ)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ • ΤΚ 54627

DVB-T: 51 (ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ - ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ), 59 (ΑΡΙ∆ΑΙΑ)

ΤΡ 15:30
ΤΡ 01:00 (Ε)  ΤΕ 06:30 (Ε)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ &
ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ

∆Ε - ΤΕ - ΠΑ 15:30
ΤΡ - ΠΕ - ΣΑ 06:30 (Ε)

Ε∆Ω ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

∆Ε 20:00
ΤΕ 21:00 (E) ΣΑ 12:00 (Ε)

ΒΑΛΤΕ GOAL



10 14.03.2020

Μια δεκαετία περίπου από τη έναρξη της 
κρίσης, ο επαγγελματικός κλάδος συνεχίζει 
να βιώνει δύσκολες καταστάσεις, καθώς  
φόροι, πρόστιμα και ασφαλιστικές εισφο-
ρές συνεχίζουν να αποτελούν δυσβάσταχτα 
βάρη για την πλειοψηφία των επιχειρήσεων. 
Ακόμα και σήμερα σε πολλές περιπτώσεις οι 
εισπράξεις επαρκούν ίσα ίσα για την κάλυψη 
των λειτουργικών εξόδων των επιχειρήσε-
ων με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.

Η διαφαινόμενη, σταδιακή, ανάκαμψη 
της οικονομίας στη χώρα μας αποτελεί  για 

όλους τους επαγγελματίες σημαντική 
προοπτική για το μέλλον. Οι επόμενοι 
μήνες βέβαια, μέχρι να εξομαλυνθεί 
πλήρως η κατάσταση από τα έκτακτα 
περιοριστικά μέτρα αντιμετώπισης 
της πανδημίας του κορονοϊού, που 
ορθώς ελήφθησαν, φαντάζουν εξαι-
ρετικά δύσκολοι.  Ο περιορισμός των 
συναλλαγών θα προκαλέσει μια νέα 
έλλειψη ρευστότητας στην αγορά και 
θα δημιουργήσει νέα οικονομικά βάρη 
και οφειλές, κάτι που θα δυσχεραί-
νει σημαντικά την επιβίωση μεγάλου 
αριθμού υγιών επιχειρήσεων. Για το 
λόγο αυτό η κυβέρνηση θα πρέπει να 
δείξει ετοιμότητα αλλά και να λάβει 
εγκαίρως, τολμηρά μέτρα για τη στή-
ριξη των επαγγελματιών.

Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να είναι:
• Επιδοτήσεις για τις επιχειρήσεις 

που έκλεισαν με εντολή της Πολιτείας.
• Αναστολή στην καταβολή κάθε 

φόρου και εισφοράς επιχείρησης προς 
την Εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία 
για τέσσερις μήνες.

• Αναστολή στην καταβολή του Φ.Π.Α για 
τέσσερις μήνες.

• Πάγωμα κάθε υφιστάμενης ρύθμισης 
προς Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία για δι-
άστημα τουλάχιστον τεσσάρων μηνών.

• Επιδότηση των Ασφαλιστικών Εισφο-
ρών των εργαζομένων από το κράτος, ώστε 
να μην έχουμε απολύσεις.

• Θεσμοθέτηση νέας ρύθμισης τουλάχι-
στον 48 δόσεων για τις ασφαλιστικές και φο-
ρολογικές υποχρεώσεις που θα προκύψουν 
το διάστημα της κρίσης.

• Άσκηση πιέσεων προς τις Τράπεζες 
ώστε κατά το διάστημα της κρίσης να προ-
χωρήσουν σε μέτρα διευκόλυνσης προς τις 
επιχειρήσεις αλλά και σε νέα δανειακά προ-

ϊόντα για την στήριξη της ρευστότητας τους.
• Παροχή Φορολογικής και Ασφαλιστι-

κής Ενημερότητας τουλάχιστον τετράμηνης 
διάρκειας στις επιχειρήσεις που σήμερα την 
διαθέτουν. Τυχόν καθυστερήσεις στις κατα-
βολές που θα προκύψουν κατά το διάστημα 
της κρίσης να μην αίρουν των Ενημεροτή-
των αυτών.

Το καθεστώς λοιπόν έκτακτης ανάγκης 
θα πρέπει να ισχύσει και για την αγορά κα-
θώς η πανδημία του κορονοϊού δεν απειλεί 
μόνο την υγεία εκατομμυριων ανθρώπων, 
αλλά ταυτόχρονα απειλεί και την οικονομία 
και κυρίως τη μικρομεσαία επιχειρηματικό-
τητα.

Οι ενδείξεις που είχαμε μέχρι τώρα για 
το 2020 ήταν ενθαρρυντικές καθώς έχει αλ-

λάξει η ψυχολογία των καταναλωτών οδη-
γώντας σε τόνωση και ενίσχυση της αγοράς, 
μικρή μεν, αλλά υπαρκτή. Καθώς λοιπόν 
γίνονται, επιτέλους, βήματα προς τη σωστή 
κατεύθυνση, έτσι ώστε υγιείς και συνεπείς 
επιχειρήσεις  να συνεχίσουν ομαλά τη λει-
τουργία τους, η παρέμβαση της πολιτείας 
σε αυτή την κρίσιμη & δύσκολη συγκυρία 
θα πρέπει να είναι άμεση και καταλυτική! 
Οι αντοχή της αγοράς έχει πλεόν εξαντληθεί 
και οι υπερδεκαετείς αγώνες και οι «θυσίες» 
των επαγγελματιών δεν πρέπει επ’ ουδενί να 
πάνε χαμένες.

*Ο Άκης Πούλακας είναι μέλος του ΔΣ 
του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσ-
σαλονίκης

Κορωνοϊός και επιχειρήσεις: Τολμηρά μέτρα «ανάσα»
από την πολιτεία για τη στήριξη των επαγγελματιών 
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Η ανακοίνωση της πρώτης δέσμης μέτρων, από τα συναρμόδια υπουρ-
γεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας, για τις επιχειρήσεις που επλή-
γησαν από τα μέτρα περιορισμού της εξάπλωσης του νέου κορονοϊού, ήταν 
ένα απαραίτητο θετικό βήμα με στόχο να περιοριστούν οι επιπτώσεις για τις 
τοπικές οικονομίες. Ωστόσο, με δεδομένο ότι η υγειονομική κρίση βρίσκεται 
ακόμη σε εξέλιξη, οι απειλές για την παγκόσμια, για την ευρωπαϊκή και – 
βεβαίως – για την ελληνική οικονομία θα ενταθούν στο επόμενο διάστημα 
και για την αντιμετώπισή τους θα απαιτηθούν περισσότερες και ακόμη πιο 
γενναίες παρεμβάσεις. 

Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, ο ΟΟΣΑ επισήμανε ότι ο νέος κο-
ρονοϊός αποτελεί το μεγαλύτερο κίνδυνο για την παγκόσμια οικονομία μετά 
τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 – 2009 και αναθεώρησε προς τα κάτω 
την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη το 2020 στο 2,4%, με την προειδοποί-
ηση ότι η επιβράδυνση μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερη, ανάλογα με την 
εξάπλωση της επιδημίας. Ειδικά για την Ευρωζώνη, ο ρυθμός ανάπτυξης 
αναμένεται να μειωθεί στο 0,8%.

Στην Ελλάδα, πέρα από τα προβλήματα που δημιούργησε η αναστολή 
εκδηλώσεων σε περιοχές όπως η Πάτρα, η Ξάνθη και το Ρέθυμνο, έχουν ήδη 
αρχίσει να καταγράφονται σημαντικές ζημιές στον τουρισμό, εξαιτίας των 
απωλειών από την αγορά της Κίνας, αλλά και της ματαίωσης μεγάλων συνε-
δριακών διοργανώσεων. Όσο, μάλιστα, η χρονική και γεωγραφική εξάπλωση 
του ιού θα συνεχίζεται, οι συνέπειες για τον τουρισμό θα γίνονται όλο και πιο 
έντονες, ενώ ενδέχεται να επεκταθούν και σε άλλους σημαντικούς κλάδους 
της οικονομίας, όπως είναι το εμπόριο, οι εξαγωγές, οι εισαγωγές υλικών κ.ά. 

Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστούν αντισταθμιστικά μέτρα από την πλευρά 
της Πολιτείας, αλλά και κατάλληλες κινήσεις από την πλευρά των τραπεζών, 

ώστε να στηριχθούν οι επιχειρήσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα 
ταμειακών ροών, εξαιτίας των μέτρων περιορισμού της μετάδοσης του ιού.

Η λήψη αυτών των μέτρων προϋποθέτει την εξασφάλιση αρκετού δημο-
σιονομικού χώρου, τον οποίο σήμερα η Ελλάδα δεν διαθέτει, κυρίως εξαιτίας 
της δέσμευσης σε εξαιρετικά υψηλούς στόχους για το πρωτογενές πλεόνα-
σμα. Είναι, λοιπόν, τώρα η στιγμή να υπάρξει ουσιαστική διεκδίκηση για το 
θέμα αυτό, απέναντι στους Ευρωπαίους εταίρους. 

Είναι κατ’ αρχήν αυτονόητο ότι θα πρέπει να γίνει χρήση της ευελιξίας 
που παρέχει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, για την εξαίρεση των 
δαπανών που οφείλονται σε έκτακτες καταστάσεις από τους στόχους για τα 
πρωτογενή πλεονάσματα όλων των χωρών μελών της ευρωζώνης. Είναι, 
επίσης, απαραίτητο να εφαρμοστούν ουσιαστικές νομισματικές παρεμβάσεις 
και μέτρα πολιτικής, για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και τη στήριξη της 
επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης. 

Ειδικά, όμως, για την Ελλάδα η οποία εξέρχεται από μακρόχρονη οικο-
νομική κρίση, θα πρέπει απαραίτητα να γίνει αποδεκτή η μείωση των στόχων 
για το πρωτογενές πλεόνασμα. Η χώρα έχει άμεση ανάγκη από πρόσθετο 
δημοσιονομικό χώρο, προκειμένου να καλύψει τις έκτακτες δαπάνες και να 
αντέξει στους οικονομικούς κραδασμούς που προκαλεί η επιδημία του κο-
ρονοϊού, χωρίς να αποκλίνει από την πορεία ανάκαμψης που ακολουθεί όλο 
αυτό το διάστημα. Αναμένουμε από την ηγεσία της Ευρωζώνης να δείξει, σε 
αυτή την περίπτωση, την απαιτούμενη αποφασιστικότητα. 

*Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος είναι πρόεδρος του εμπορικού και βιομη-
χανικού επιμελητηρίου Αθηνών

Η Ελλάδα χρειάζεται δημοσιονομικό χώρο

opinion
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Κανένα ουσιαστικό μέτρο για στρατό, αστυνομία και μετανάστες

Κάνουν τον σταυρό τους, να μην 
εμφανιστεί κορονοϊός στον Εβρο
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Κανένα ουσιαστικό μέτρο δεν λαμβάνεται 
στον Έβρο για τον κορονοΐό, τόσο για τους με-
τανάστες και πρόσφυγες που συλλαμβάνονται, 
μεταφέρονται μαζικά και κρατούνται σε χώρους 
όπου δεν πληρούνται συνθήκες προστασίας, 
όσο και για τους εκατοντάδες αστυνομικούς 
και στρατιωτικούς που διαχειρίζονται την κρίση 
στα σύνορα. Ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού θα 
δημιουργήσει «εκρηκτικό μείγμα» λένε όσοι 
γνωρίζουν τις συνθήκες και έχουν κρούσει τον 
κώδωνα του κινδύνου.

Την περασμένη Πέμπτη κλιμάκιο της Πανελ-
λήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων 
μοίρασε αντισηπτικά στους αστυνομικούς που 
επιχειρούν αυτή την περίοδο στον Έβρο. Λίγες 
ημέρες νωρίτερα ο πρόεδρος του Πανελλήνιου 
Ιατρικού Συλλόγου είχε υποσχεθεί ότι θα ενι-
σχύσει τις δυνάμεις στρατού και αστυνομίας με 
προστατευτικές μάσκες. «Μοιράσαμε μάσκες 
εμείς, αλλά τώρα έχουν τελειώσει. Μάσκες δεν 
υπάρχουν», τόνισε μιλώντας στην Karfitsa ο 
πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Ορεστιάδας Ηλίας Ακίδης. Αντίστοιχη είναι και η 
κατάσταση στους χώρους όπου φιλοξενούνται 
οι δυνάμεις που έχουν μετακινηθεί στον Έβρο. 
Είτε αυτά είναι ξενοδοχεία και οι χώροι της αστυ-
νομικής ακαδημίας για τους αστυνομικούς, είτε 
είναι στρατόπεδα για τους στρατιωτικούς. «Όσο 
ασφαλής μπορεί να θεωρείται ένας χώρος με 
μαζική παρουσία προσωπικού», παρατήρησε με 
νόημα ο κ. Ακίδης.

Στον στρατό η κατάσταση θεωρείται καλύτε-
ρη, καθώς στα στρατόπεδα έχουν ληφθεί μέτρα 
σε περίπτωση εντοπισμού κρούσματος, με ειδικό 
χώρο απομόνωσής του. Ο χώρος της επιχείρη-
σης όπου γίνονται οι συγκρούσεις θεωρείται ότι 
δεν ενέχει κινδύνους για μετάδοση του κορονο-
ϊού, καθώς είναι ανοιχτός. Σύμφωνα με το Γενι-
κό Επιτελείο Στρατού η ανταπόκριση του στρα-
τού έχει ήδη δοκιμαστεί με το πρώτο ύποπτο 
κρούσμα στη Ρόδο και τα αντανακλαστικά του 
μηχανισμού μετρήθηκαν. Το πρόβλημα όμως 
δεν είναι μόνον οι χώροι φιλοξενίας, δηλαδή τα 
στρατόπεδα όπου έχει προβλεφτεί τμήμα απο-
μόνωσης ή οι χώροι επιχείρησης στις Καστανιές 
και σε όλο το μήκος των συνόρων. Στρατιωτικοί 
έλεγαν πως υπάρχει ζήτημα μετάδοσης καθώς 
καθημερινά βρίσκονται σε διαδικασία συλλή-
ψεων και αποτροπών μεταναστών. Παράλληλα 

επιχειρούν μαζί με αστυνομικούς, ενώ βοηθητι-
κό ρόλο έχουν και πολίτες. Επομένως κανείς δεν 
ξέρει από ποια πλευρά μπορεί να προέλθει.

 
Κέντρα κράτησης – βόμβες 
Το μεγαλύτερο πρόβλημα πάντως εντοπί-

ζεται στους χώρους κράτησης των μεταναστών 
και προσφύγων, οι οποίοι την περίοδο αυτή συλ-
λαμβάνονται στα σύνορα επειδή εισέρχονται στη 
χώρα. «Στα κέντρα κράτησης η κατάσταση είναι 
πιο προβληματική», είπε στην Karfitsa ο επικε-
φαλής της ομάδας προστασίας της Ύπατης Αρμο-
στείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες Μαργαρίτης 
Πετριτζίκης. «Εμείς παρέχουμε μία ενημέρω-
ση στους πρόσφυγες, όμως το γεγονός ότι δεν 
υπάρχει υγειονομικός έλεγχος και ότι οι συνθή-
κες υγιεινής είναι προβληματικές, δημιουργούν 
ζήτημα», ανέφερε. «Σε συνεργασία με τις αρχές 
ως Ύπατη Αρμοστεία προσπαθούμε για τη βελ-
τίωση των συνθηκών με τη διανομή μη διατρο-
φικών ειδών στα κέντρα κράτησης», σημείωσε.

Πάντως η κατάσταση στο Κέντρο Υποδοχής 
και Ταυτοποίησης του Έβρου στο Φυλάκιο είναι 
καλύτερη, καθώς εκεί υπάρχει κλιμάκιο του 
Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας αποτε-
λούμενο από γιατρό, νοσηλευτή, ενώ έχει γίνει 

και ενημέρωση του προσωπικού.  
Άνθρωποι στον Έβρο, όπου την περίοδο αυτή 

καταγράφεται η μεγαλύτερη κινητοποίηση δυ-
νάμεων του στρατού και της αστυνομίας, εξέ-
φραζαν την ανησυχία τους τι θα συμβεί σε πε-
ρίπτωση που εντοπιστεί κρούσμα μεταξύ όσων 
επιχειρούν για την προστασία των συνόρων. 
«Πώς μπορεί αν γίνει ανίχνευση του κύκλου 
επαφής αυτού του ανθρώπου εάν βρίσκεται κο-
ντά με πολλούς άλλους», διερωτώνταν στελέχη 
των ενόπλων δυνάμεων και της αστυνομίας.

Ελάχιστα είναι τα μέτρα που λαμβάνονται 
κατά τη διάρκεια συλλήψεων. Κάποιοι αστυνομι-
κοί που συμμετέχουν φορούν γάντια ή προστα-
τευτικές μάσκες, όμως είναι ελάχιστοι. Οι στρα-
τιωτικοί απλώς καλύπτουν με κουκούλες τα 
χαρακτηριστικά τους και δεν είναι γνωστό κατά 
πόσο αυτό τους προστατεύει. Μέτρα δεν λαμ-
βάνονται και από τους οδηγούς των κλειστών 
φορτηγών όπου στοιβάζονται οι μετανάστες που 
συλλαμβάνονται και η ιδιότητα των οποίων δεν 
έχει διευκρινιστεί. Οι δε μετανάστες μέσα στα 
φορτηγά μεταφοράς είναι απολύτως εκτεθειμέ-
νοι, καθώς έρχονται σε επαφή με άλλους μετα-
νάστες σε χώρους που δεν αερίζονται. 
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Σε ελεύθερη πτώση ο τζίρος

Λουκέτο και στους παιδότοπους 
έβαλε ο κορωνοϊός

Αγωνία και ανασφάλεια επικρατεί στους επι-
χειρηματίες-ιδιοκτήτες παιδότοπων, λόγω της 
κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα 
εξαιτίας του κορωνοϊού και του λουκέτου που 
κρίθηκε απαραίτητο ότι πρέπει να μπει και στους 
συγκριμένους χώρους.

Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις που δραστη-
ριοποιούνται στον κλάδο είναι σε οικονομικά 
δυσχερή θέση λόγω των νέων δεδομένων. Η 
πτώση του τζίρου, σύμφωνα με την Ειρήνη Βα-
βούσκου, ιδιοκτήτρια του πολυχώρου διασκέ-
δασης παιδιών Partyland, ξεκίνησε τους τελευ-
ταίους δυο μήνες.

«Είχε διαμορφωθεί μια απίστευτα δυσμενής 
κατάσταση στο κομμάτι της εστίασης και πιο ει-
δικά για τους παιδότοπους, καθώς βρισκόμαστε 
στην πρώτη γραμμή. Πριν δυο μήνες κανείς δεν 
μπορούσε να μαντέψει την δραματική εξέλιξη 
που θα μπορούσε να έχει αυτή η πτώση. Εδώ 
και ένα μήνα πλέον ο τζίρος στους παιδότοπους 
έχει βρεθεί σε κατάσταση ελεύθερης πτώσης και 
υπάρχουν περιπτώσεις που έχει εκμηδενιστεί.

Δυστυχώς όμως τα έξοδα δεν ακολουθούν 
την ίδια πορεία. Το αντίθετο, μένουν σταθερά, 
δυσανάλογα και δυσβάστακτα, λόγω της επι-
σκεψιμότητας που έχει πέσει στα τάρταρα. Αυτή 
τη στιγμή σε σχέση με τους προηγούμενους χρό-
νους, του αντίστοιχους μήνες, έχουμε πτώση στο 
12%».

 Κλείσιμο και των παιδότοπων
Την Τετάρτη, μια μέρα αφότου αποφασίστηκε 

η αναστολή της λειτουργίας όλων των εκπαι-
δευτικών ιδρυμάτων, όλων των βαθμίδων, για 
14 ημέρες, το υπουργείο Εσωτερικών πήρε την 
απόφαση να κλείσουν επίσης όλοι οι παιδότοποι 
της χώρας. «Για το αν έπραξε σωστά η Κυβέρ-
νηση δεν είμαι αρμόδια για να το κρίνω, καθώς 
την απόφαση αυτή την πήραν άνθρωποι με γνώ-
σεις και εξειδίκευση πάνω σε ιατρικά ζητήματα. 
Εφόσον κρίνουν ότι το κλείσιμο των παιδότοπων 
είναι υπέρ για το δημόσιο συμφέρον και για την 
δημόσια υγεία, οφείλουμε να το σεβαστούμε», 
ξεκαθαρίζει η κα Βαβούσκου μιλώντας στην 
Karfitsa.

Ωστόσο προσθέτει ότι «Από την άλλη σαφώς 
περιμένουμε την στήριξη από τον κρατικό μηχα-
νισμό για να μπορέσουμε να σταθούμε και πάλι 
στα πόδια μας ως επιχειρήσεις και να μπορέσου-
με να στηρίξουμε το προσωπικό μας. Είμαστε 
σε αναμονή αυτή τη στιγμή και αναμένουμε να 
δούμε τι θα συμβεί στη συνέχεια».

Να ληφθούν μέτρα
Πιο αναλυτικά, όσον αφορά την πτώση του 

τζίρου σε επιχειρήσεις, λόγω του κορωνοϊου, η 
κα Βαβούσκου θεωρεί πως είναι επιτακτική ανά-
γκη να παρθούν άμεσα μέτρα για την στήριξη 
επιχειρήσεων που έχουν επηρεαστεί. «Σαφώς 
και όλοι οι επιχειρηματίες έχουμε έρθει αντιμέ-
τωποι με ένα μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, 
αλλά ειδικά οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με 
τα παιδιά, που είναι πολύ ευαίσθητο κομμάτι, 
πρέπει να στηριχτούν από το κράτος. Υπάρχουν 
διάφορα έξοδα, όπως τα πάγια που είτε μπει το 
κλειδί στην πόρτα, είτε όχι, τα έξοδα αυτά τρέ-
χουν, όπως το ενοίκιο. Επίσης, υπάρχει η μι-
σθοδοσία.  Έτσι καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν 
κινήσεις που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση, αν 
θέλει πραγματικά να βοηθήσει , όμως υπάρχουν 
και κινήσεις που είναι ανώφελες. Υπάρχουν μέ-
τρα που μπορούν όντως να βοηθήσουν τις επι-
χειρήσεις και μέτρα που δεν προσδίδουν κάτι, αν 
βασίζονται επί του τζίρου. Να δοθεί λοιπόν βο-
ήθεια», επισημαίνει η επιχειρηματίας και εξηγεί 
ότι κάτι τέτοιο θα γινόταν μόνο αν «έπεφτε» το 
ζήτημα αυτό στο τραπέζι των συζητήσεων.

Για αυτό τον λόγο, λέει η ίδια, το Σωματείο 
που θέλουν να συστήσουν οι επιχειρηματίες του 
κλάδου στη Θεσσαλονίκη και κινούν της διαδι-

κασίες από τον περασμένο Σεπτέμβριο αυτή τη 
στιγμή επισπεύδουν τις κινήσεις τους, ώστε δη-
μιουργηθεί άμεσα και να αντιμετωπίσουν ομαδι-
κά τα προβλήματα που έχει φέρει ήδη η κατά-
σταση που διαμορφώνεται λόγω του κορωνοϊού.

Μετά την κρίση ο κορωνοϊός
Ως επαγγελματίας που επέζησε κατά τα χρό-

νια της οικονομικής κρίσης, στην Ελλάδα, η κα 
Βαβούσκου αναφέρει ότι αυτή η περίοδος είναι 
πολύ κρίσιμη για τις επιχειρήσεις της χώρας. 
«Έχει μεγάλη σημασία για έναν επιχειρηματία 
έχοντας στην πλάτη του 10 χρόνια οικονομικής 
κρίσης στην Ελλάδα, να νιώσει πλέον ασφάλεια. 
Αυτό για να επιτευχθεί πρέπει να παρθούν απο-
φάσεις αυτή τη στιγμή και ληφθούν μέτρα και 
κίνητρα». Η ίδια προσθέτει δε ότι «αν αυτή η 
περίοδος είναι σε παγκόσμιο επίπεδο δύσκολη, 
για τους επιχειρηματίες της Ελλάδας είναι εκατό 
φορές περισσότερο, καθώς έχουμε νωπό ακόμη 
το δύσκολο οικονομικό παρελθόν που διανύσα-
με. Μπήκαμε σε μια νέα δεκαετία με αισιοδοξία 
και ξαφνικά ερχόμαστε αντιμέτωποι με κάτι με-
γαλύτερο και άγνωστο, που δεν έχει ημερομηνία 
λήξης. Δεν ξέρουμε τί επιπτώσεις και βαρύτητα 
θα έχει πάνω στην οικονομία».
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Αν και ο πληθυσμός της γης αναμένεται να αυξηθεί κατά τις επόμενες 
δεκαετίες, πολλές είναι οι χώρες, μεταξύ των οποίων και η δική μας, που 
πρόκειται να αντιμετωπίσουν σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα. 

Σύμφωνα με μία μελέτη  του ΟΗΕ που έγινε το 2018, χώρες όπως η 
Ιαπωνία, η Λιθουανία, η Λετονία, η Ουκρανία, η Σερβία, η Αλβανία και η Ρου-
μανία, απειλούνται με μία αισθητή μείωση του πληθυσμού ύψους 15-20%, 
κυρίως λόγω της οικονομικής μετανάστευσης αλλά και της επιλογής πολ-
λών νέων να μην κάνουν οικογένεια. Τελευταία στη λίστα αλλά με σημαντι-
κό ποσοστό μείωσης του πληθυσμού, ύψους 13,4%, βρίσκεται η Ελλάδα, η 
οποία  από τα 10,4 εκ που αριθμεί σήμερα, προβλέπεται να πέσει στα 9 εκ. 

Η γήρανση του πληθυσμού είναι μία δεδομένη και συνεχιζόμενη διαδι-
κασία που προκύπτει από ένα συνδυασμό παραγόντων, όπως είναι οι αυξή-
σεις του προσδόκιμου ζωής, τα χαμηλά ποσοστά γεννήσεων, η οικονομική 
μετανάστευση των νέων γενεών που μαστίζει κάποιες χώρες, μεταξύ των 
οποίων και τη δική μας, αλλά και η αλλαγή κουλτούρας από τις νέες γενιές, 
που επιλέγουν συχνά να μην κάνουν οικογένεια και παιδιά. 

Τι γίνεται όμως με την Ελλάδα; Σε ποια θέση βρισκόμαστε εμείς στην 
Ευρωζώνη; Δυστυχώς τα στοιχεία από τις σχετικές έρευνες κάθε άλλο παρά 
ενθαρρυντικά είναι. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ είμαστε στην πρώτη πεντάδα 
της Ευρώπης, με ποσοστό πληθυσμού άνω των 65 ετών πάνω από 30%.

Η Ελλάδα λοιπόν γερνάει και αν δεν ληφθούν άμεσα δραστικά μέτρα 
σύντομα η κατάσταση θα είναι οριστικά μη αναστρέψιμη.

Τα τελευταία χρόνια δυστυχώς στη χώρα μας καταγράφονται περισσό-
τεροι θάνατοι από γεννήσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το 2017 έγιναν 
88.553 γεννήσεις και οι θάνατοι ανήλθαν στους 124.501.

Με τα σημερινά δεδομένα η πληθυσμιακή μείωση την ερχόμενη 30ετία 
θα είναι συνεχής. Το 2035 θα κυμαίνεται μεταξύ 10,4 έως 9,5 εκ., ενώ το 
2015 ήταν 10,9 εκ. Ο πληθυσμός της χώρας το 2050 θα ανέρχεται από 
10,00 έως 8,3 εκ., με το 36% των Ελλήνων να είναι άνω των 65 ετών. Κατά 
διάφορους υπολογισμούς την ίδια στιγμή οι αλλογενείς, κατά το πλείστον 
μουσουλμάνοι, θα ανέρχονται στα 6 εκ. 

Σύμφωνα δε με έρευνα του εργαστηρίου Δημογραφικών και Κοινωνι-
κών Αναλύσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οι γεννήσεις από αλλοδα-
πές μητέρες θα συνεχίσουν πιθανότατα να υπερβαίνουν το 10% του συνό-
λου των γενήσεων για την επόμενη δεκαετία.

Πολλά τα αίτια του δημογραφικού και ακόμη περισσότερες οι υπάρχου-

σες σχετικές αναλύσεις. Λίγο πολύ αναφέρθηκαν στην αρχή. Το θέμα είναι 
ότι ακόμη περισσότερες είναι οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συ-
νέπειες του προβλήματος. 

Η αισθητή μείωση του ανθρώπινου δυναμικού, η συρρίκνωση του πο-
σοστού εργαζομένων και η συνακόλουθη δραματική αλλαγή της αναλογί-
ας εργαζομένων – συνταξιούχων είναι μόνο μερικές από τις πιο σημαντικές 
συνέπειες που προκαλούν έντονο προβληματισμό. Συνακόλουθη είναι κατά 
συνέπεια και η κατάρρευση του ισχύοντος ασφαλιστικού συστήματος.  Απαι-
τείται λοιπόν η άμεση λήψη μέτρων για την επιβράδυνση της δημογραφικής 
ουσιαστικά κατάρρευσης του ελληνισμού.

Τέτοια μέτρα θα μπορούσαν να αφορούν οικονομικές ενισχύσεις της 
νέας γενιάς ή των νεοσύστατων οικογενειών, με αύξηση των επιδομάτων 
γάμου και τέκνων, με φορολογικές ελαφρύνσεις και στεγαστικά επιδόμα-
τα, με χαμηλότοκα δάνεια για την αγορά πρώτης κατοικίας, με μειωμένη ή 
ακόμη και δωρεάν χρήση των μεταφορικών μέσων, με εκπτώσεις σε λογα-
ριασμούς αγαθών κοινής ωφελείας κλπ.

Επίσης η παροχή κινήτρων για εργασία –και άρα παραμονή- στη χώρα, 
η οικονομική στήριξη τόσο των υπαρχόντων όσο και των start up επιχειρή-
σεων θα μπορούσε να μειώσει το brain drain και μακροπρόθεσμα την υπο-
γεννητικότητα της χώρας μας. 

Παράλληλα θα πρέπει να ληφθούν μέτρα στήριξης των οικογενειών, 
όπως άδειες μητρότητας σε όλο τον ιδιωτικό τομέα, όπως ισχύει στο δημό-
σιο,  θέσπιση επιδόματος φύλαξης παιδιών, αύξηση των Κ.Δ.Α (Κέντρα Δη-
μιουργικής Απασχόλησης), απασχόληση όλων των παιδιών προσχολικής 
ηλικίας, αύξηση και ενίσχυση των παιδικών κατασκηνώσεων, επέκταση του 
θεσμού του Ολοήμερου Σχολείου ως τις 17.00 και πολλά άλλα.

Μέτρα και αποτελεσματικές πρακτικές υπάρχουν πολλές ανά την Ευ-
ρώπη και τον κόσμο. Το θέμα είναι αν οι κυβερνήσεις και το ισχύον πολιτικό 
σύστημα θέλει να σταματήσει την βραθυφλεγή βόμβα του δημογραφικού 
ή όχι. Αν ναι, πρέπει να δράσει άμεσα, αν όχι, η Ελλάδα με την τρισχιλιετή 
και πλέον καταγεγραμμένη ιστορία είναι καταδικασμένη να γεράσει και να 
σβήσει. 

*Ο Κωσταντίνος Χήτας είναι βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης της Ελλη-
νικής Λύσης, ενεργό μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου από τον Ιού-
λιο του 2019. 

Η βραδυφλεγής βόμβα του δημογραφικού

Τ Ο Υ 
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ 

Χ Η Τ Α * 
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Μέσα από την δεκαετή εμπειρία μου στον κλάδο της ιδιωτικής 
ασφάλισης πλέον είμαι βαθιά πεπεισμένος ότι χρειάζονται τομές στο 
Ελληνικό Σύστημα Υγείας και ο καλύτερος και πιο αποτελεσματικός 
σύμμαχος είναι σύμπραξη δημοσίου με την ιδιωτική πρωτοβουλία!!!

Ας βγάλουμε έξω κάθε πολιτική έννοια και ας μιλήσουμε καθαρά 
εφόσον αναρωτηθούμε το εξής : ποιος δεν θα ήθελε ένα εξαιρετικό 
σύστημα υγείας που να καλύπτει οτιδήποτε αφορά σε νοσηλείες κα-
θώς και σύγχρονες παθήσεις και ασθένειες σε συνάρτηση με μια καλή 
αποταμίευση; Έτσι , όταν θα συμπλήρωνε ο πολίτης τα ένσημα που θα 
του αναλογούσαν και προπαντόν πριν τα 67 έτη, να μπορεί να λαμβά-
νει και μια ισόβια σύνταξη ή ένα καλό εφάπαξ, που να είναι ανάλογη 
τόσο των κόπων του αλλά και των θυσιών που έκανε ο καθένας στη 
ζωή του. Ουτοπικό; 

Εύλογα θα αναρωτηθούν αρκετοί πόσα θα πρέπει να πληρώνουμε 
για να έχουμε όλα τα παραπάνω; Η απάντηση σίγουρα θα σας εκπλή-
ξει. Πολύ λιγότερα από όσα έχει φανταστεί ο καθένας μας. Το σημα-
ντικό όμως είναι ότι πρέπει να αναλογιστούμε ποιος μπορεί να έχει 
την ευχέρεια να επιλέξει ανάμεσα σε διάφορες εταιρείες, το καλύτερο 
δυνατό πακέτο παροχών με τις καλύτερες καλύψεις και το ιδανικότερο 
κόστος για την τσέπη του;

Ακούγεται μαγικό αλλά δεν είναι. Χρειάζεται απλά το σωστό τρόπο, 
την συμβολή – συμβουλή ενός Επαγγελματία Ασφαλιστικού Συμβού-
λου. Ενός πιστοποιημένου Individual Insurance Risk Specialist ο οποί-
ος θα αναλύει μέσω τεχνοκρατικών εργαλείων, τα οποία έχει σπουδά-
σει, το οικονομικό και ιατρικό προφίλ κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται 
να καλύψει τις ασφαλιστικές ανάγκες του και όχι απλά να ασφαλισθεί 
τυχαία σε μια τράπεζα ή μέσω Ίντερνετ. 

Ποια είναι όμως τα βασικότερα οφέλη για να φροντίσει κάποιος να 
είναι ασφαλισμένος σε ιδιωτικό πρόγραμμα Υγείας σε συνεργασία πά-
ντα με τον ασφαλιστικό του σύμβουλο;
► Τα υψηλά κεφάλαια κάλυψης παγκοσμίως που φθάνουν και το 

ένα εκατομμύριο ευρώ, ανά ασφαλιστικό έτος, ανά άτομο. Φανταστείτε 

μια 4μελής οικογένεια θα έχει 4 εκατομμύρια ευρώ κάλυψη. 
► Η επιλογή να μην περιμένουμε σε ουρές, ούτε να ταλαιπωρού-

μαστε θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία μας από μικρόβια ή πολυκοσμία 
στα εξωτερικά ιατρεία εφημερευόντων ιατρείων των δημοσίων νοσο-
κομείων. 
► Τα δωρεάν απεριόριστα επείγοντα περιστατικά, είτε από ασθέ-

νεια είτε από ατύχημα στα εξωτερικά ιατρεία των ιδιωτικών κλινικών
► Η ελεύθερη επιλογή του ιατρού που θα μας φροντίζει και της 

κλινικής που θα νοσηλευτούμε οποτεδήποτε είναι ιατρικώς αναγκαίο 
όσες φορές χρειασθεί.
► Η παγκόσμια ταξιδιωτική ασφάλιση που θα έχουμε ως bonus 

μέσα από το πρόγραμμα Υγείας μας. 
► Η κάλυψη σύγχρονων μεθόδων επεμβατικής ιατρικής όπως η 

ρομποτική, οι επεμβάσεις ημέρας που δεν απαιτείται νοσηλεία καθώς 
και πλήρες check-up ανά έτος, που δεν θα είναι υποχρεωμένοι να 
έχουν αναμονή μέσω Εοππυ.
► Το επίδομα τοκετού η γέννας αν θέλετε, που το λαμβάνει κάθε 

γυναίκα που γίνεται μητέρα όσες φορές επιθυμεί και φθάνει έως το 
ποσό των 3.000€ σε συνδυασμό με τα 2.000€ που θα δίνονται από το 
κράτος. 

Για όλα τα παραπάνω και πολλά περισσότερα η αποστολή μας είναι 
να σας παρέχουμε εξατομικευμένη ασφάλιση μέσω πλήθους συνδυα-
στικών επιλογών που προσαρμόζονται στις πραγματικές οικονομικές 
ανάγκες και δυνατότητες του κάθε πολίτη. Μόνο με αυτόν τον τρόπο 
διασφαλίζεται μια πλήρως ελεγχόμενη  διαχείριση και ο περιορισμός 
του κόστους στις δαπάνες του πολίτη. Το όραμα μας λοιπόν, συνεχίζει 
να είναι αυτό που είχε πει ο αείμνηστος  Winston Churchill - 

«Αν μπορούσα, θα έγραφα τη λέξη Ασφάλιση πάνω σε κάθε σπίτι 
και στο μέτωπο κάθε ανθρώπου» 

*Ο Λεωνίδας Ντόβας είναι εξειδικευμένος Ασφαλιστικός Σύμβουλος 
Ζωής και Αποταμίευσης με MSc στην Διοίκηση Υπηρεσιών καθώς και 
Ι.R.M.A SPECIALIST

ΓΟΝΑΤΙΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ και αυτό το διαπι-
στώνουν όλοι οι διεθνείς οργανισμοί με ανεπάλληλες εκθέσεις τους, 
κρούοντας τον «κώδωνα του κινδύνου» προς κάθε κατεύθυνση. Πάνω 
από τέσσερα εκατομμύρια νοικοκυριά μετά από δέκα χρόνια υπερφο-
ρολόγησης, ανεργίας και περικοπών βρίσκονται στο όριο ή κάτω από 
το όριο της φτώχειας και οι όποιες ελαφρύνσεις εξαγγέλονται, επί της 
ουσίας τίποτε ακόμη δεν φαίνεται ότι αλλάζει στη ζωή των πολιτών. 
Οι φόροι συνεχίζονται, ανατοκίζονται και οι κατασχέσεις τραπεζικών 
λογαριασμών παραμένουν.

Πάνω από ένα εκατομμύριο κάτοχοι οχημάτων μέχρι τα τέλη Ια-
νουαρίου του 2020 δεν πλήρωσαν τα τέλη κυκλοφορίας και μαζί με 
αυτούς, ένα ακόμη εκατομμύριο οχήματα βρίσκονται σε φορολογική 
ακινησία γιατί οι ιδιοκτήτες τους, έχουν παραδώσει τις πινακίδες στην 
εφορία. Ο συνολικός αριθμός είναι μεγάλος και δηλώνει πολύ απλά, 
ότι τα χαράτσια και τα τεκμήρια διαβίωσης, έχουν κάνει τον βίο των Ελ-
λήνων αβίωτο! Μα, θέλει πολύ μυαλό για να καταλάβουν εκεί στη Γε-
νική Γραμματεία Εσόδων και στην ΑΑΔΕ ότι πλέον έχουν ξεζουμίσει τον 
έλληνα φορολογούμενο; Από την άλλη μεριά, είναι τόσο δύσκολο να 
διαπιστώσουν, ότι αν κυκλοφορούσαν αυτά τα δύο εκατομμύρια αυτο-

κίνητα, ότι θα είχαν τουλάχιστον 1,5 δις ευρώ επιπλέον άμεσα έσοδα 
από τέλη κυκλοφορίας και άλλα τόσα από το πενήντα τοις εκατό που 
είναι οι φόροι στη βενζίνη κίνησης;

Μετά κόπων και βασάνων άνοιξε η εφαρμογή για τις 120 δόσεις 
στην εφορία και την έκλεισαν για να μην μπορούν να …επωφεληθούν 
κι άλλοι! Άσε που όσοι μπόρεσαν να μπουν στην ρύθμιση με το πλαίσιο 
αυστηρής εφαρμογής και τους τόκους, πολύ σύντομα θα χάσουν την 
ρύθμιση! Από τα 4,5 εκατομμύρια πολιτών που έχουν ληξιπρόθεσμες 
οφειλές στην εφορία μόνον, στη ρύθμιση των 120 δόσεων μπήκαν μό-
λις ένα εκατομμύριο και κάτι. Οι υπόλοιποι προφανώς λόγω οικονομι-
κής αδυναμίας, παραμένουν στο «κρεβάτι του Προκρούστη» με όλα τα 
συνακόλουθα, κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και οσονούπω 
από 1ης Μαϊου με την άμεση απειλή της κατάσχεσης κάθε κινητού και 
ακίνητου της περιουσίας τους! 

Αν και αυτή η κυβέρνηση δεν κατανοήσει την πραγματική δραμα-
τική κατάσταση που βρίσκεται σήμερα η μέση ελληνική οικογένεια και 
δεν πάρει τα μέτρα εκείνα που θα δώσουν μια ανάσα στον κόσμο, η 
επιστροφή στην …κανονικότητα  (!) μάλλον επιφυλάσσει δυσάρεστες 
εκπλήξεις, μέσα στη χρονιά που διανύουμε…  

Ασφάλιση Υγείας :  Η Υπέρτατη πράξη Αγάπης  Η βραδυφλεγής βόμβα του δημογραφικού

Επιχειρηματικό  βοριαδάκι...

Τ Ο Υ  Λ Ε Ω Ν Ι Δ Α 
Ν Τ Ο Β Α * 

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Ο 
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  Τ Ο Υ 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ 
Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Υ 

Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ  
Ν Τ Ι Ν Ο Σ 

Κ Ω Σ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
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Επέστρεψε στον Ιβάν ο Κυριάκος

Στην Καλαριά ο Ταχιάος ως πρόεδρος 
της Αττικό Μετρό

Τα ... ρετρό του Σπύρου 

Δυο νέοι αντιδήμαρχοι στο Ωραιόκαστρο

Η Αλεξίου τομεάρχης ΝΔ 
στην Α’ Θεσσαλονίκης 

Οι συνήθειες που δεν αλλάζει ο Ζέρβας

Υστερα από εννέα μήνες περίπου ο Κυριάκος Κυριά-
κος αποχωρεί από το ΚΙΝΑΛ, καθώς συμφώνησε με τον 
Ιβάν Σαββίδη να αναλάβει θέση στον όμιλο του επιχει-
ρηματία. Ο Γραμματέας Επικοινωνίας του ΚΙΝΑΛ αποδέ-
χθηκε την πρόταση του επιχειρηματία και ιδιοκτήτη του 
ΠΑΟΚ να αναλάβει επικεφαλής στην επικοινωνία όλου 
του ομίλου του (και στην ΠΑΕ) αφού μάλιστα το συζή-
τηση και πήρε τη σύμφωνη γνώμη της Φώφης Γεννημα-
τά. Η μετακίνησή του αναμένεται να ολοκληρωθεί αφού 
προηγουμένως ο ίδιος τελειώσει όλες τις εκκρεμότητες 
που έχει με το ΚΙΝΑΛ κυρίως σε ό,τι αφορά στο νέο site 
του κόμματος και το σύστημα καταγραφής προβολής 
των στελεχών στα ΜΜΕ. Αλλωστε ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι 
θέλει να αποχωρήσει από το ΚΙΝΑΛ με έντιμο τρόπο κι όχι 
«νύχτα». 

Μπορεί ο Νίκος Ταχιάος να μη δίνει συχνά το παρών 
στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου του δήμου 
Θεσσαλονίκης, ως εκλεγμένος παράταξης, ωστόσο στο 
δημοτικό συμβούλιο της Καλαμαριάς παρέστη κανονικά 
με την ιδιότητα του προέδρου της Αττικό Μετρό μετά από 
πρόσκληση του δημάρχου, Γιάννη Δαρδαμανέλη. Ενη-
μέρωσε το Σώμα για την πορεία εξέλιξης των εργασιών 
κατασκευής του Μετρό, διευκρινίζοντας πως τον Απρίλιο 
του 2023 θα είναι έτοιμη να λειτουργήσει η βασική γραμ-
μή και έξι μήνες μετά, η επέκταση της Καλαμαριάς.

Αναμνήσεις “ξεδιπλώθηκαν” στην προσωπική σελίδα του Σπύρου Βούγια στο facebook. Ανήρτησε μια φωτογραφία 
του 2005 από εκδήλωση του δήμου Αμαρουσίου με θέμα τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες στις πόλεις του μέλλοντος. 
Στο ίδιο πάνελ βρίσκεται και ο τωρινός πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ όπως θυμήθηκε ο κ.Βούγιας στην 
εκδήλωση συμμετείχε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας.  

 Δύο νέοι -αλλά άμισθοι- αντιδήμαρχοι ανέλαβαν κα-
θήκοντα στον δήμο Ωραιοκάστρου με απόφαση του δη-
μάρχου, Παντελή Τσακίρη. Πρόκειται για τον Χαράλαμπο 
Καζαντζίδη που θα έχει πλέον την αρμοδιότητα των Τε-
χνικών Εργων και της Πολεοδομίας και τον προερχόμενο 
από την παράταξη “Πολιτεία με Οραμα”, Δαμιανό Ιωση-
φίδη, που αναλαμβάνει τα θέματα Πολιτικής Προστασίας 
και Αθλητισμού. 

Σε συγχώνευση σε μία των τριών ως σήμερα ΝΟΔΕ Α’ 
Θεσσαλονίκης προσαρμόστηκε η γραμματεία Οργανωτι-
κού της ΝΔ. Με απόφαση του γραμματέα Οργανωτικού 
Στέλιου Κονταδάκη, τομεάρχης της Α’ Θεσσαλονίκης ορί-
στηκε η Παρασκευή Αλεξίου. Μέχρι σήμερα ήταν τομε-
άρχης της γραμματείας Οργανωτικού για την Ανατολική 
Θεσσαλονίκη. Για την Κεντρική Θεσσαλονίκη ήταν η Μα-
ρία Καρατενίζη και για τη Δυτική ο Δημήτρης Παπαδό-
πουλος.

Τρία απλά, καθημερινά, πράγματα δεν έχει αλλάξει 
στη ζωή του ο Κωνσταντίνος Ζέρβας από τη στιγμή που 
εκλέχθηκε δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Να βγάζει νωρίς το 
πρωί βόλτα τον σκύλο του, να επισκέπτεται τον φούρνο 
της γειτονιάς του για την πρώτη καλημέρα και να τηλε-
φωνεί στη μητέρα του. Αμέσως μετά, γύρω στις 8 και κάτι 
παίρνει το δρόμο για το δημαρχιακό μέγαρο και το ιδιαί-
τερα φορτωμένο πρόγραμμα του.
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Η ακουαρέλα της Κατερίνας

Κατασχέθηκαν κούτες λαθραίων τσιγά-
ρων στο Κορδελιό

Τα αντισηπτικά του δ.σ. και η απουσία 
της Νοτοπούλου

Το ισχυρό χαρτί του Ζέρβα στα έργα

Μαγείρεψε ο Απόστολος 

Αίσια έκβαση για το ΓΚΝ Παπαγεωργίου 

Ένα δώρο που της έδωσε μεγάλη χαρά ανήρτησε στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ 
και επικεφαλής της δημοτικής παράταξης “Θεσσαλονίκη 
Μαζί”, Κατερίνα Νοτοπούλου. Η ακουαρέλα του Σάμη Τα-
μπώχ από τη σειρά Idiot Wind που βρισκόταν στη βιτρίνα 
τέχνης του ΟΤΕ βρέθηκε στο γραφείο της. Και η ίδια δεν 
έχασε την ευκαιρία να φωτογραφηθεί μ’ ένα πλατύ χα-
μόγελο… 

 “Ντου” στα λαθραία τσιγάρα και τα είδη παρεμπο-
ρίου πραγματοποίησε η δημοτική αστυνομία του δήμου 
Κορδελιού - Ευόσμου, στο πλαίσιο οργανωμένης επιχεί-
ρησης. Μεταξύ άλλων κατασχέθηκαν 3.000 κούτες λα-
θραίων τσιγάρων και πληθώρα ειδών παρεμπορίου, ενώ 
η συγκεκριμένη επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως μια από 
τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών. 

Με ...αντισηπτικά που βρισκόταν διάσπαρτα στην αί-
θουσα του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, λόγω 
κοροναϊού, πραγματοποιήθηκε η τελευταία συνεδρίαση. 
Μάλιστα, αρκετοί δημοτικοί σύμβουλοι απουσίαζαν εκ-
φράζοντας με τον τρόπο αυτό την αντίθεση τους στον 
τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε η διοίκηση Ζέρβα τη δη-
μόσια υγεία μετά τα πρώτα κρούσματα. Από την αίθουσα 
έλειπαν εξαιτίας κοροναϊού όλοι οι εκλεγμένοι της παρά-
ταξης Νοτοπούλου αλλά και ο Ανδρέας Κουράκης. 

Ενα από τα ισχυρά χαρτιά του Κωνσταντίνου Ζέρβα 
στην προσπάθειά του να στελεχώσει με τεχνοκράτες το 
ψηφοδέλτιό του στη μάχη του Δήμου προεκλογικά ήταν 
η πληθώρα ικανων ανθώπων που προέρχονταν από το 
χώρο των μηχανικών από όπου άλλωστε προέρχεται κι ο 
ίδιος. Και μια από τις καλύτερε επιλογές που αποδεικνύε-
ται πως έκανε μετεκλογικά ήταν ο Δημήτρης Μήτρου που 
ανήκει στο στενό πυρήνα των ειδικών συμβούλων του σε 
θέματα έργων, στέλεχος του ΤΕΕ, τοπογράφος μηχανικός 
και ο ίδιος και με οξυδέρκεια και εμπειρία πάνω στα θέ-
ματα τα οποία θεωρούνται κομβικής σημασίας στην προ-
σπάθεια αλλαγής της εικόνας της Θεσσαλονίκης. 

Σε ρόλο μάστερ σεφ ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μα-
κεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας. Φόρεσε ποδιά, έπια-
σε τις κουτάλες και μαγείρεψε μακεδονικές συνταγές στο 
πλαίσιο της 29ης Detrop, της πιο πετυχημένης έκθεσης 
τροφίμων στην Ελλάδα. Κι απ’ ότι φάνηκε το “έχει” στη 
μαγειρική καθώς ήταν ελάχιστες οι οδηγίες και οι κατευ-
θύνσεις που έλαβε για την εκτέλεση της συνταγής. 

Είναι ευχάριστο το ότι μετά από τα δημοσιεύματα της 
«Κ» σχετικά με την υπόθεση της κατακύρωσης διαγωνι-
σμού του ΓΚΝ Παπαγεωργίου υπέρ βουλγαρικής εταιρεί-
ας Τουρκικών συμφερόντων, όσον αφορά την προμήθεια 
του ραδιοφαμρμάκου για εξετάσεις ποζιτρονικής τομο-
γραφίας (PET/CT), είχε ευτυχή έκβαση με την ακύρωση 
του διαγωνισμού καθώς κρίθηκε ότι ζημιωνόταν το ελ-
ληνικό δημόσιο. 

Σε κάθε περίπτωση είναι ένα ζήτημα που χρίζει ιδιαί-
τερης προσοχής και για τις μελλοντικές περιπτώσεις σε 
μια εποχή όπου η κρίση στα ελληνοτουρκικά μεγεθύνε-
ται. Εκφράζουμε την ελπίδα ότι η συνέχεια θα δικαιώσει 
την προσπάθεια που καταβάλλουμε έτσι ώστε να το-
νωθούν οι ελληνικές επιχειρήσεις ειδικώς όταν εκείνες 
προβαίνουν σε σημαντικές επενδύσεις στην περιοχή της 
Θεσσαλονίκης, με την ανέγερση υπερσύγχρονου εργο-
στασίου παραγωγής ραδιοφαρμάκων στην Ελλάδα, από 
Ελληνικά χέρια. 
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Για όσους ασχολούμαστε χρόνια με τις 
ελληνοτουρκικός σχέσεις, η πρόσφατη εξέ-
λιξη στα ελληνοτουρκικά σύνορα δεν αιφ-
νιδίασε. Δεν αιφνιδίασε και την κυβέρνηση, 
όπως αποδείχθηκε, καθώς η προσπάθεια 
εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού 
ζητήματος από την γειτονική χώρα, με το 
άνοιγμα των συνόρων για πρόσφυγες και 
παράτυπους μεταναστες, συνάντησε την 
ισχυρή αντίσταση της Ελλάδας.

Τα σύνορα «σφραγίστηκαν» με μια τα-
χύτατη κινητοποιήση ανδρών των σωμάτων 
ασφαλείας, αστυνομίας, στρατού, πυροσβε-
στικής, το ζήτημα διεθνοποιήθηκε με την 
επίσκεψη  αξιωματούχων της Ε.Ε παρουσία 
του πρωθυπουργού στη συνοριογραμμή και 
κυρίως οι πολίτες συσπειρώθηκαν, έτοιμοι 

σαν από καιρό να αντιμετωπίσουν την 
ασύμμετρη απειλή που εμφανίστηκε 
στις Καστανιές του Έβρου.

Μετανάστες κυρίως νεαρής ηλικίας 
και ανδρικού φύλου, οι οποίοι μετα-
φέρθηκαν με την βοήθεια της τουρ-
κικής κυβέρνησης και στην συνέχεια 
εξοπλίστηκαν με δακρυγόνα, κόφτες 
και τελευταία με βόμβες μολότωφ, 
ώστε να καταφέρουν να διάσπάσουν 
την άμυνα της χώρας μας.

Γεγονότα που αδιαμφισβήτητα βρί-
σκουν την πατρίδα μας ενισχυμένη στο 
εξωτερικό και στο εσωτερικό, εκθέτο-
ντας την Τουρκία που πιεσμένη από το 
θράσος της wanna be περιφερειακής 
υπερδύναμη,προσπάθησε να εξάγει 
στην Ελλάδα μια κρίση για την οποία 
είναι συνυπεύθυνη(ποιός άραγε διεξά-
γει πολεμικές επιχειρήσεις σε έδαφος 
ξένης χώρας αυτήν την περίοδο, δημι-
ουργώντας εκ νέου Σύριους πρόσφυ-
γες;).

Ο πρόεδρος της γειτονικής χώρας, 
βρίσκεται γεωπολιτικά στριμωγμένος 

ανάμεσα στους παραδοσιακούςσυμμάχους 
του, το ΝΑΤΟ, τους οποίους φρόντισε να πι-
κράνει με αποκορύφωμα την αγορά των  
πυραύλων S400 και του «άσπονδου», όπως 
τελικά φαίνεται, νέου φίλου του, της Ρωσσί-
ας του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Δεν θα είμαστε εμείς τα θύματα της αδιέ-
ξοδης εξωτερικής πολιτικής του. Ισως ήρθε 
η ώρα για μία λιγότερο αμετροεπή εξωτερι-
κή πολιτική από πλευράς του Τούρκου προ-
έδρου.

Και εμείς; Κάθε κρίση γεννά και μία ευ-
καιρία. Η Ελλάδα για πρώτη φορά μετά από 

πολύ καιρό έχει την ευκαιρία να ενεργήσει 
με κινήσεις που θα της δώσουν χρόνο «δι-
πλωματικής ανάσας» και ισχύος,ώστε να 
προετοιμαστεί κατάλληλα για πιθανή επι-
κείμενη επιδείνωση της  γεωπολιτικής σύ-
γκρουσης με την Τουρκία.

Ας μη γελιόμαστε: οι δυο χώρες έχουν 
συμφέροντα τα οποία συγκρούοννται πα-
ντού. Η στρατηγική του κατευνασμού,φαίνε-
ται ότι άνοιξε την όρεξη στην γείτονα χώρα, 
που εκλαμβάνει διαχρονικά οποιαδήποτε 
προσπάθεια διπλωματικής προσέγγισης εκ 
μέρους μας, ως ευκαιρία διεκδίκησης εκ 
μέρους της, των κυριαρχικών μας δικαιω-
μάτων, είτε αυτά αφορούν το Αιγαίο, είτε την 
ΑΟΖ, είτε την εκμετάλλευση των υδρογο-
νανθράκων.

Οφείλουμε να ενδυναμώσουμε την δι-
απραγματευτική μας ισχύ δυναμώνοντας 
πρώτιστα τις ελληνικές θέσεις στους διε-
θνείς οργανισμούς, αλλά παράλληλα ενι-
σχύοντας την αποτρεπτική  στρατιωτική μας 
ισχύ. «Ένας καλός διπλωμάτης αξίζει όσο 
ένα σύνταγμα πεζικού», όμως και «Αν θέ-
λεις Ειρήνη, προετοιμάσου για πόλεμο».

Η χρυσή τομή μεταξύ των δύο αυτών σο-
φών φράσεων, οφείλει να διέπει την στρατη-
γική μας από εδώ και πέρα. Είναι προφανές 
ότι επιθυμούμε επίλυση των διαφόρων μας 
με ειρηνικό τρόπο, όχι όμως ετεροβαρή ως 

προς τα ελληνικά συμφέροντα. Η ελληνική 
κοινωνία έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται ότι 
χρειάζεται ενωμένοι να αντιμετωπίσουμε 
τον εξωτερικό κίνδυνο στα σύνορα. Με επα-
νεξοπλισμό της πατρίδας μας με σύγχρονα 
πολεμικό υλικό, με ορθολογική διαχείριση 
των χρημάτων του Έλληνα φορολογούμε-
νου-που δεν περισσεύουν-για την αποτελε-
σματική διαφύλαξη της ακεραιότητας των 
συνόρων αλλά και της εθνικής μας ασφα-
λείας.

Οφείλουμε να φανούμε αντάξιοι της κλη-
ρονομιάς των προγόνων μας. Έχουμε χρέος 
να διαφυλάξουμε αυτά που μας παραδόθη-
καν, που δεν αφορούν μόνο τα ιστορικά όρια 
του σύγχρονου ελληνικού κράτους αλλά και 
τις αρχές, τις αξίες, τις παραδόσεις αλλά και 
την  του Ελληνισμού.

Η καρδιά της Ελλάδας χτυπάει στον 
Έβρο και τα νησιά μας. Θα υπερασπιστούμε 
την καλή της υγεία απέναντι στον «κορω-
νοιό» των διεθνών σχέσεων της περιοχής 
μας-Την επεκτατική πολιτική της Τουρκίας.

*Ο Διαμαντής Γκολιδάκης είναι ειδικός 
καρδιολόγος, MD, PHD, πολιτευτής ΝΔ Α’ 
Θεσσαλονίκης

ΕΛΛΑΔΑ VS ΤΟΥΡΚΙΑ: Επιτέλους νικητές
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ΠΠΡΡΟΟΛΛΗΗΠΠΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΜΜΕΕΤΤΡΡΑΑ  
  ΓΓΙΙΑΑ  

ΤΤΟΟΝΝ  ΚΚΟΟΡΡΟΟΝΝΑΑΪΪΟΟ  
 
  ΠΛΕΝΟΥΜΕ ΣΥΧΝΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ,  

ΜΕ ΣΑΠΟΥΝΙ ΚΑΙ ΝΕΡΟ  Ή ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 

ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΜΕ ΤΑ ΜΗ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΑΞΙΔΙΑ, 
 ΤΙΣ ΑΣΚΟΠΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ  
ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

ΟΤΑΝ ΒΗΧΟΥΜΕ  Ή ΦΤΑΡΝΙΖΟΜΑΣΤΕ,  
ΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΥΤΗ ΜΑΣ 
 

ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΟΝΤΙΝΕΣ ΕΠΑΦΕΣ  ΟΤΑΝ  
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑΤΟΣ 
 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΜΑΣ 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΜΕ ΤΟ ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΟ  
ΑΜΕΣΩΣ  ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΛΑΔΟ 

ΓΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  
ΠΟΛΙΤΕΥΤΗΣ ΝΔ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΟΥΜΕ ΜΕ ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 

ΕΛΛΑΔΑ VS ΤΟΥΡΚΙΑ: Επιτέλους νικητές
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Η εγκατάσταση των 10,3 χιλιομέτρων 
όπου εξελίσσονται οι συγκρούσεις στα σύνορα

«Χτίζονται» με φράχτες 
όλα τα σύνορα του Έβρου
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Ήταν το 2010 όταν οι προσφυγικές και μετα-
ναστευτικές ροές στον Έβρο άρχισαν να παρου-
σιάζουν πρωτοφανή αύξηση. Όλοι οι δρόμοι της 
Μεσογείου μεταφέρθηκαν στην Τουρκία και από 
εκεί στην Ελλάδα, με επίκεντρο τον βόρειο Έβρο 
όπου υπάρχει το μεγαλύτερο και πιο προσβάσι-
μο σημείο των χερσαίων συνόρων. Το χερσαίο 
τμήμα ξεκινάει από τις Καστανιές και νότια επε-
κτείνεται μέχρι τη Νέα Βύσσα. Δέκα χιλιόμετρα 
και 300 μέτρα. Από εκείνο το σημείο υπολογί-
στηκε πως σε έναν χρόνο πέρασαν περισσότεροι 
από 27.000 πρόσφυγες και μετανάστες.

Στις 3 Αυγούστου 2010 ο τότε αστυνομικός 
διευθυντής Ορεστιάδας, απόστρατος αντιστράτη-
γος σήμερα Γιώργος Σαλαμάγκας προτείνει στην 

ηγεσία της περιόδου εκείνης την κατασκευή ενός 
αποτρεπτικού εμποδίου. Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. τότε 
ήταν ο σημερινός υφυπουργός Προστασίας του 
Πολίτη Λευτέρης Οικονόμου και υπουργός δη-
μόσιας Τάξης ο σημερινός υπουργός Προστασίας 
του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. «Το σημείο 
εκείνο ήταν αχίλλειος πτέρνα των συνόρων. Γι’ 
αυτό πρότεινα να κατασκευαστεί ο φράχτης και 
να τοποθετηθεί σύστημα επιτήρησης με κάμε-
ρες», περιέγραψε στην Karfitsa ο κ. Σαλαμάγκας.

Ο φράχτης του Έβρου τελικά ολοκληρώθη-
κε στα μέσα Δεκεμβρίου 2017, επί υπουργίας 
Χρήστου Παπουτσή, ο οποίος νωρίτερα τον είχε 
θεμελιώσει. Το τεχνικό εμπόδιο επιτηρείται από 
τρεις μεγάλες κάμερες στην αρχή, τη μέση και 

το τέλος του και ακόμη 20 μικρότερες. Πρόκει-
ται για τον φράχτη που «κράτησε» τους χιλιάδες 
μετανάστες και πρόσφυγες που επιχειρεί να χρη-
σιμοποιήσει την περίοδο αυτή η τουρκική ηγεσία 
δημιουργώντας το μεγαλύτερο συνοριακό πρό-
βλημα μεταξύ των δύο χωρών. Με όχημα τους 
πρόσφυγες. Στις πλευρές του φράχτη αυτές τις 
ημέρες εξελίσσονται οι ιδιότυπες μάχες μεταξύ 
της αστυνομίας, του στρατού και των μετανα-
στών, πίσω από τους οποίους όμως επιχειρούν οι 
ειδικές δυνάμεις της τουρκικής αστυνομίας. «Τε-
λικά για την επιμονή μας εκείνη δικαιωθήκαμε», 
λέει ο κ. Σαλαμάγκας. Ήταν αυτός που παρά τις 
πολλές αντίθετες φωνές επέμεινε να κατασκευ-
αστεί ο φράχτης. Ο φράχτης παραδόθηκε τελικά 
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τον Δεκέμβριο του 2017 και έκτοτε οι ροές από εκείνο το 
σημείο σχεδόν εκμηδενίστηκαν.

 
Η επέκταση σε όλες τις πλευρές
 Η διασάλευση των λεπτών ισορροπιών στα ελλη-

νοτουρκικά σύνορα που έγινε με απόφαση του Τούρκου 
προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανέδειξε τον φράχτη 
του Έβρου σε κορυφαίο αποτρεπτικό έργο της προσπά-
θειας να γίνει μαζική είσοδος μεταναστών στην Ελλάδα 
από τον Έβρο. Και η κατασκευή που επικρίθηκε ως έργο 
όσο κανένα άλλο την περίοδο εκείνη, ακόμη και από την 
τότε ηγεσία του στρατού, σήμερα ενισχύεται σε όλο το 
μήκος των ελληνοτουρκικών συνόρων.

Ειδικότερα, κατά μήκος των ελληνοτουρκικών συ-
νόρων εδώ και τουλάχιστον μία εβδομάδα και μετά την 
εξέλιξη των επεισοδίων στις Καστανιές αλλά και σε με-
γάλο μήκος του φράχτη, μεγάλα τεχνητά εμπόδια τοπο-
θετούναι σε πολλά σημεία της μεθορίου, προκειμένου τα 
σύνορα να «σφραγιστούν» εντελώς. «Θα επιδιώξουμε να 
κλείσουμε κάθε σημείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για τη διέλευση οποιουδήποτε», έλεγε ανώτερος αξι-
ωματικός της ΕΛ.ΑΣ. που γνωρίζει την κατάσταση στον 
΄Εβρο. Από το πέρασμα στις Καστανιές, εκεί που το τελω-
νείο έχει κλείσει από τις 28 Φεβρουαρίου, διέρχονται κα-
θημερινά μεγάλα φορτηγά του στρατού και μεταφέρουν 
τόσο προκατασκευασμένους φράχτες με αγκαθωτό σύρ-
μα, όσο και πέλματα με μπετόν που χρησιμοποιούνται για 
εμπόδια. Ήδη ο ΟΣΕ έχει κινητοποιηθεί για την προμήθεια 
σίδερου από παλιές ράγες, ενώ και ιδιώτες στον Έβρο 
έχουν συμβάλλει για την κατασκευή των εμποδίων.

Έγκυρες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα συγκεκρι-
μένα εμπόδια τοποθετούνται σε 40 διαφορετικά σημεία 
των ελληνοτουρκικών συνόρων από τα Μαράσια μέχρι 
το Δέλτα του Έβρου. Στο επίκεντρο των εργασιών βέβαια 
βρίσκονται σημεία κοντά στις Καστανιές, καθώς εκεί έχει 
συγκεντρωθεί ο μεγάλος όγκος των μεταναστών και προ-
σφύγων, οι οποίοι με την οργάνωση του τουρκικού κρά-
τους μένουν στον καταυλισμό που οργανώθηκε και ανά 
διαστήματα προσπαθούν να παραβιάσουν τον φράχτη. 
Συγκεκριμένα ήδη έχουν τοποθετηθεί τμήματα εμποδίων 
– μικροί φράχτες, στο τμήμα των χερσαίων συνόρων που 
βρίσκονται βόρεια από το τελωνείο των Καστανιών. Είναι 
το άλσος των συνόρων στο οποίο Τούρκοι στρατιώτες 
είχαν συλλάβει τους δύο Έλληνες της περιπόλου. Είναι 
το σημείο που αμφισβητείται συνοριακά σε ποια πλευρά 
ανήκει. Και εκεί η αστυνομία έχει τοποθετήσει εμπόδια, 
προκειμένου να αποτραπεί στους μετανάστες να περά-
σουν.

Ακόμη οχυρωματικά έργα γίνονται από τον στρατό 
παράλληλα από τον φράχτη σε μεγάλο μήκος του, κυ-
ρίως στην περιοχή των Καστανιών. Εκεί τοποθετούνται 
μεγάλοι σάκοι με χώμα γύρω από τους οποίους υπάρ-
χουν αγκαθωτά σύρματα. Έτσι δημιουργείται μία δεύτερη 
ζώνη ανάσχεσης εκεί που εξελίσσονται τα επεισόδια.

Στα υπόλοιπα σημεία των συνόρων τοποθετούνται 
αγκαθωτά σύρματα – μικροί φράχτες τόσο σε τμήματα 
χερσαίων που αποτελούν περάσματα όσο όμως και στα 
ποτάμια σύνορα. Εκεί εμπόδια τοποθετούνται σε μικρά 
λιμανάκια του ποταμού, που χρησιμοποιούνται κατά κό-
ρον από τους μετανάστες και τους πρόσφυγες που περ-
νούν στην Ελλάδα.

Παράλληλα ο Έβρος ενισχύεται και από σύστημα κα-
μερών που θα τοποθετηθούν εντός του επόμενου δια-
στήματος σε όλο το μήκος των συνόρων. Ακόμη και πριν 
την έκρηξη της κρίσης τα σύνορα επιτηρούνταν και από 
ελικόπτερα, όπως γίνεται και σήμερα.  «Οι εξελίξεις οδη-
γούν στην ενίσχυση των αποφάσεων», έλεγε καλά πλη-
ροφορημένη πηγή στα σύνορα. «Ήδη είχαν αποφασιστεί 
μέτρα για την επιτήρηση των συνόρων, που πλέον όμως 
ενισχύθηκαν».
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Η ανησυχία για το νέο ιό μπορεί να προκαλέσει στις οικογένειες και 
συνεπώς στα παιδιά, έντονο άγχος. Ενώ δεν γνωρίζουμε πού και σε 
ποιο βαθμό η ασθένεια μπορεί να εξαπλωθεί, γνωρίζουμε ότι είναι με-
ταδοτική, ότι η σοβαρότητά της μπορεί να διαφέρει από άτομο σε άτο-
μο και ότι υπάρχουν βήματα που μπορούμε να εφαρμόσουμε για την 
πρόληψη της εξάπλωσής της. Αποφεύγοντας τον πανικό, μπορούμε με 
κατάλληλες ενέργειες μειώσουμε τους πιθανούς κινδύνους. Η παροχή 
βοήθειας στα παιδιά για την αντιμετώπιση του άγχους που μπορεί να 
δημιουργηθεί λόγω των συνθηκών, απαιτεί την ακριβή πληροφόρηση 
των γεγονότων και των μέτρων πρόληψης.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να θυμόμαστε ότι η αντίδραση των ενη-
λίκων είναι καθοδηγητική για τα παιδιά σχετικά με τον τρόπο αντίδρα-
σής τους στα αγχωτικά γεγονότα. Αν οι γονείς φαίνεται να ανησυχούν 
υπερβολικά, το άγχος των παιδιών μπορεί να αυξηθεί με αποτέλεσμα 
να δράσουν μιμούμενα τις λεκτικές και μη λεκτικές αντιδράσεις των 
γονιών τους.

Τα παιδιά χρειάζονται όσο και οι ενήλικες πληροφορίες για την πι-
θανή σοβαρότητα του κινδύνου της νόσου και συγκεκριμένες οδηγίες 
σχετικά με τον τρόπο αποφυγής λοιμώξεων και εξάπλωσης ασθενει-
ών. Διδάσκοντας στα παιδιά τα οφέλη των προληπτικών μέτρων, μι-
λώντας μαζί τους για τους φόβους τους και δίνοντάς τους μια αίσθηση 
ελέγχου του κινδύνου μιας μόλυνσης, μπορεί να βοηθηθούν στη μεί-
ωση του άγχους τους. Δώστε τους λοιπόν την ευκαιρία να μιλήσουν για 
τα συναισθήματά τους και βοηθήστε τους να επαναπροσδιορίσουν τις 
ανησυχίες τους σε μία πιο θετική προοπτική.

Λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορετικότητα του κάθε παιδιού 
και σεβόμενοι τις ατομικές του ανάγκες, ρυθμό μάθησης και 
ανάπτυξης, είναι χρήσιμο να αφήσουμε τα ερωτήματά τους να 
λειτουργήσουν ως οδηγό για το πόση πληροφορία χρειάζεται να 
τους παρέχετε. Αναζητήστε για ενδείξεις για τα σημεία τα οποία 
θέλουν να συζητήσετε και δώστε τους όσο χρόνο χρειάζονται. Για 
παράδειγμα, είναι πολύ χαρακτηριστική συνήθεια για τα μικρό-
τερα παιδιά να θέτουν μερικές ερωτήσεις, να επιστρέφουν στο 
παιχνίδι τους και στη συνέχεια να επανέρχονται για να θέσουν 
μερικές ακόμα ερωτήσεις. Στην περίπτωση που το παιδί σας είναι 
σε αρκετά νεαρή ηλικία, μπορείτε να περιγράψετε την κατάσταση 
του κορωνοϊού λέγοντας: «Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί ιοί! 
όπως όταν η κοιλιά μας πονάει ή  όταν μερικές φορές έχουμε ένα 
κακό κρυολόγημα, έτσι και κορωνοϊός είναι ένας άλλος τύπος 
ιού «. Σε κάθε περίπτωση, αναφέρετε στο παιδί σας ότι είστε δί-
πλα του και πάντα έτοιμοι να το ακούσετε και να απαντήσετε στα 
ερωτήματά του.

Περιορίστε την τηλεοπτική προβολή του θέματος ή την 
πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με το θέμα στο διαδίκτυο 
ή άλλων κοινωνικών μέσων. Προσπαθήστε να αποφεύγετε να 
παρακολουθείτε ή να ακούτε πληροφορίες που μπορεί να επι-
βαρύνουν ψυχολογικά τα παιδιά σας όταν είναι παρόντα. Εξηγή-
στε τους σχετικά με το πόσες ιστορίες σχετικά με τον COVID-19 
στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης μπορεί να βασίζονται σε φήμες 
και ανακριβείς πληροφορίες και συζητήστε μαζί τους σχετικά με 
τις πραγματικές πληροφορίες. Η συνεχής παρακολούθηση ενη-
μερώσεων σχετικά με την κατάσταση του COVID-19 μπορεί να 
αυξήσει το άγχος και να προκαλέσει σύγχιση. Ιδανικά, ενισχύστε 
την προσοχή τους σε παιχνίδια ή άλλες ενδιαφέρουσες δραστη-

ριότητες.

Είναι σημαντικό επίσης να αποφύγετε τη ρήξη ευθυνών προς τρί-
τους για την κατάσταση. Όταν οι εντάσεις είναι υψηλές, μερικές φορές 
προσπαθούμε να κατηγορήσουμε κάποιον. Αποφεύγετε τα στερεότυπα 
οποιασδήποτε ομάδας ανθρώπων ως υπεύθυνων για τον ιό. Ο εκφοβι-
σμός ή τα αρνητικά σχόλια που απευθύνονται σε άλλους, είναι καλό να 
μην χρησιμοποιούνται καθώς με αυτό τον τρόπο μεταφέρεται ο φόβος, 
το άγχος και η στοχοποίηση. Επιπροσθέτως, προσπαθήστε να γνωρίζε-
τε τις παρατηρήσεις και τα σχόλια των άλλων ενηλίκων γύρω από την 
οικογένειά σας. Μπορεί να χρειαστεί να εξηγήσετε τη σημασία κάποιων 
στην περίπτωση που είναι διαφορετικά από τις αξίες που έχετε στο σπίτι 
σας.

Να θυμάστε πως όταν μεταφέρετε πληροφορίες σε ένα παιδί, εί-
ναι εξαιρετικά οφέλιμο να φροντίζετε να παρέχετε ενημέρωση  για τα 
γεγονότα αποφεύγοντας τη συνοδεία αρνητικών συναισθημάτων, επι-
σημάνοντας με ηρεμία ότι οι αρμόδιοι του χώρου της υγείας και των 
σχολείων εργάζονται σκληρά για να εξασφαλίσουν την υγεία των αν-
θρώπων της κοινωνίας κάνοντας ότι χρειάζεται για την αντιμετώπιση 
αυτής της σοβαρής κατάστασης.

*Η κα Νενέρογλου-Πεταλωτή είναι ψυχολόγος και συνιδρύτρια του 
Reggio Thessaloniki

«Πως να διαχειριστείτε το άγχος των παιδιών σας για τον κορωνοϊό» 
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Άραγε υπάρχει έστω και κάτι θετικό στην 
εξάπλωση του ιού CoVID-2019 σε ολόκληρο 
τον πλανήτη; Σε γενικές γραμμές, η κατάσταση 
φαίνεται ανησυχητική: μέγιστη πτώση ζήτησης 
αεροπορικών εισιτηρίων, κατάργηση σημαντι-
κών δημόσιων εκδηλώσεων, κατάρρευση των 
τιμών του πετρελαίου, απειλή νέας οικονομικής 
κρίσης … τι θα μπορούσε να θεωρηθεί πραγμα-
τικά θετικό για τον άνθρωπο; 

Έπειτα από την τελευταία δήλωση των ειδι-
κών  της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (World 
Health Organisation) ότι ο κορωνοϊός θα παρα-
μείνει μαζί μας τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι, 
αρχίζουμε σταδιακά να κυριευόμαστε από το 
άγχος όλο και περισσότερο. Αλλά εάν κοιτάξου-
με προσεκτικά την τρέχουσα κατάσταση από μία 
άλλη οπτική γωνία, θα παρατηρήσουμε ότι η 
ποσότητα των βλαβερών εκπομπών στην ατμό-
σφαιρα έχει μειωθεί σημαντικά από την αρχή της 
επιδημίας. Και αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως 
να θεωρηθεί ένα  αρκετά θετικό στοιχείο μέσα 
σε όλη την κατάσταση.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση της Κίνας αποτε-
λεί σοβαρό πρόβλημα

Πιστεύω όλοι μας έχουμε παρατηρήσει την 
εμφάνιση της «πληροφοριακής επιδημίας»  - 

αποκλείεται να υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ακούσει 
για τον κορωνοϊό σήμερα. Η τηλεόραση, το ραδιόφωνο,  το δι-
αδίκτυο με τις καθημερινές δηλώσεις τους σχετικά με τον ρα-
γδαία αυξανόμενο αριθμό των μολυσμένων - θα μπορούσε να 
πει κανείς - σε ένα βαθμό βάζουν λάδι στη φωτιά. Δεν διαφω-
νώ, έχουμε λόγους να ανησυχούμε - ο CoVID-2019 συνδέεται 
με περισσότερα από 100 χιλιάδες κρούσματα σε όλο τον κόσμο 
και πρόσφατα οι επιστήμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο 
ιός έχει την ικανότητα να μεταλλάσσεται. Ωστόσο, εάν ελαφρώς 
«κατευνάσουμε» το βουητό των ειδήσεων και υιοθετήσουμε τη 
συνήθεια  να πλένουμε πιο σχολαστικά και τακτικά τα χέρια μας, 
θα μπορέσουμε να διακρίνουμε σε μια τέτοια δυσάρεστη κατά-
σταση κάτι αίσιο και χαρμόσυνο. 

Έτσι ακριβώς έπραξαν οι εμπειρογνώμονες της NASA. Προ-
σφάτως, εκπρόσωποι της αμερικανικής υπηρεσίας διαστήματος 
δήλωσαν ότι οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν μια απότομη μεί-
ωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Κίνα μετά την εμφάνιση 
του κορωνοϊού. Να θυμίσω ότι τα πρώτα κρούσματα του ιού κα-
ταγράφηκαν στη πόλη Γουχάν (Ουχάν) τον Δεκέμβριο του 2019. 
Έκτοτε, η κινεζική κυβέρνηση έχει λάβει πρωτοφανή μέτρα 
καραντίνας, τα οποία, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας, αποδείχθηκαν αποτελεσματικά. Η καταπολέμηση της 
επιδημίας οδήγησε στην ακύρωση ταξιδιών εντός της χώρας και 
σε μερική διακοπή της βιομηχανίας. Οι δορυφορικές εικόνες της 
NASA δείχνουν ότι το επίπεδο διοξειδίου του αζώτου -  τοξικού 
αερίου που εκπέμπουν τα μέσα μεταφοράς και τα εργοστάσια, 
κατέρρευσε μετά την επιβολή μαζικής καραντίνας.

Νωρίτερα, οι επιστήμονες είχαν διαπιστώσει ότι ο κορωνοϊός 
κατέστρεψε τουλάχιστον το ένα τέταρτο των βλαβερών εκπο-

μπών αερίων του θερμοκηπίου στην Κίνα σε μόλις δύο εβδομάδες στα 

μέσα Φεβρουαρίου. Το κλείσιμο των βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
και  η τάση των ανθρώπων να παραμένουν στο σπίτι τους οδήγησαν σε 
μια απότομη μείωση της καύσης ορυκτών καυσίμων - βασικής αιτίας 
της κλιματικής αλλαγής – στην Κίνα, που αποτελεί το μεγαλύτερο πα-
ραγωγό αερίων θερμοκηπίου στον κόσμο.

Οι ερευνητές της NASA δήλωσαν επίσης ότι η μείωση των επιπέδων 
ρύπανσης έγινε αρχικά αντιληπτή κοντά στην πόλη Γουχάν και τελικά 
εξαπλώθηκε σε όλη τη χώρα. Πρέπει να σημειωθεί ότι στο παρελθόν 
είχε παρατηρηθεί ένα παρόμοιο φαινόμενο μόνο κατά την οικονομική 
κρίση του 2008. Ωστόσο, εκείνη την εποχή η πτώση ήταν πιο σταδιακή.

Θα μπορέσει ο  CoVID-2019 να βοηθήσει στην καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής;

Αξίζει να θυμηθούμε ότι στο τέλος του περασμένου έτους 11 χιλιά-
δες επιστήμονες από όλο τον κόσμο ανακοίνωσαν την ύπαρξη ακραί-
ας κλιματικής κατάστασης. Ο ανθρωπογενής παράγοντας μαζί με την 
αύξηση του πληθυσμού απειλούν τη ζωή των μελλοντικών γενεών 
και την ύπαρξη της άγριας φύσης. Επιπλέον, η κλιματική αλλαγή ήδη 
επηρεάζει αρνητικά τις ζωές μας σήμερα με τις πυρκαγιές στην Αυ-
στραλία να είναι άμεσο αποτέλεσμα της υπερθέρμανσης του πλανήτη. 
Για να αποφευχθεί το χειρότερο σενάριο, ο τρόπος ζωής της σύγχρονης 
κοινωνίας πρέπει να αλλάξει δραστικά. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, 
υπάρχουν βασικά κριτήρια που μπορούν να συμβάλουν στη μείωση 
των εκπομπών CO2. Μεταξύ αυτών είναι η αλλαγή της στάσης μας 
απέναντι στην κατανάλωση, η μείωση του αριθμού αεροπορικών πτή-
σεων, η διακοπή της εξόρυξης ορυκτών καυσίμων κ.α. 

Συνεπώς, παρά τον τρόμο που επικρατεί και τη σοβαρότητα της 
κατάστασης, το ξέσπασμα του CoVID-2019 μπορεί να βοηθήσει στην 
καταπολέμηση της ταχείας κλιματικής αλλαγής. Διότι, πριν από τον 
κορωνοϊό, κανείς δεν έσπευδε να αναλάβει αποφασιστική δράση στον 
αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. 

Η συμβολή του κορωνοϊού 
στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής

opinion

Προσφάτως, 

εκπρόσωποι της 

αμερικανικής υπη-

ρεσίας διαστήμα-

τος δήλωσαν ότι οι 

δορυφορικές εικό-

νες δείχνουν μια 

απότομη μείωση 

της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης στην 

Κίνα μετά 

την εμφάνιση 

του κορωνοϊού

Τ Ο Υ  Α Ν Δ Ρ Ε Α 
Σ Ο Υ Π Ο Ν Ι Τ Σ Κ Ι *
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Oι ΚΙΟΝΕΣ και ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ με τον απερχόμενο ιδρυτικό Πρόεδρο Μάριο Δράμαλη ,έκοψαν την πίτα τους στο νέο BAR -RESTAURANT της πόλης μας στο THE HUB HOUSE και ευχήθηκαν σε 
όλους καλή χρονιά. Παράλληλα ευχήθηκαν στον νέο Πρόεδρο Γιάννη Βασιλειάδη και Αντιπρόεδρο Μπάμπη Τζιώγα και στην Γραμματέα Βίκυ Ραπτάκη καλή επιτυχία στο έργο τους.

Πλούσια δώρα της εταιρείας ΚΥΑΝΑ της εταιρείας FASHION SHOP και της εταιρείας e-fit soma δόθηκαν στους τυχερούς καλεσμένους. 

Αλλαγή προεδρίας στους ΚΙΟΝΕΣ και ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ

Μπάμπης Τζιώγας, Μάριος Δράμαλης, Γιάννης Βασιλειάδης

Μπάμπης Τζιώγας, Μάριος Δράμαλης, Παντελής Βογιατζής, Γιάννης Βασιλειάδης

Μάριος δράμαλης, Μάκης Καϊκονίδης, Ναταλία Ζαχαριάδου, Χρήστος Τσερτσενές, Γιάννης Βασιλειάδης Μάριος Δράμαλης, Πόπη Δούνου, Χάρης Μέγας, Μαρία Παπαδοπούλου, Γιάννης Βασιλειάδης 

Ναταλία Ζαχαριάδου, Μάριος Δράμαλης Γιάννης Παπαστεργίου, Μάριος Δράμαλης

Όλια Βασιλάκη, Ντέμπυ Σφακιανάκη, Μαρία Παπαδοπούλου, Βίκυ Ραπτάκη, Ελβίνα Κασπαριάν, Πόπη Δούνου Μάριος Δράμαλης, Πόπη Δούνου
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Ο Γιώργος Μαργαρίτης ανέκαθεν αποτελούσε κεφάλαιο στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι και μιλά Ο Γιώργος Μαργαρίτης ανέκαθεν αποτελούσε κεφάλαιο στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι και μιλά 
στην «Κ» για όσα πέρασε στη ζωή του και κυρίως την προσφυγιά.στην «Κ» για όσα πέρασε στη ζωή του και κυρίως την προσφυγιά.

Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
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s ΙΣΤΟΡΙΕΣ 
ΜΕ ... ΚΑΡΥ 

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Πέτρος Λεκάκης 
αναρωτιέται ποιά κοινά 

σημεία έχει με την αδερφή 
του Μαρία...

Οι StarWound μιλούν 
για τη μουσική τους που 
είναι ένα μεγάλο σχόλιο 
της κοινωνικοπολιτικής 

κατάστασης.

Η Τζένη Γεωργιάδη είναι η νέα 
πολλά υποσχόμενη παρουσία 
στην ελληνική μουσική σκηνή

Σελ. 30 Σελ. 34

Σελ. Σελ. 26-27

Σελ. 28
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Ο Γιώργος Μαργαρίτης αποτελεί ένα δικό 
του κεφάλαιο, στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Οι 
επιτυχίες που τραγούδησε τον έκαναν γνωστό, 
όμως η διαχρονικότητα του πηγάζει στην μα-
γκιά, το πείσμα και την ανθρωπιά του. Λέει την 
σκέψη του με ειλικρίνεια και διαθέτει ένα σπάνιο 
– για την εποχή μας – χάρισμα, αυτό της ευγνω-
μοσύνης. «Η μεγάλη μου δυσκολία ήταν ότι δεν 
ήξερα πώς πρέπει να ελίσσομαι μέσα στον χώρο. 
Έκανα κάποιους δίσκους στην αρχή, όμως δεν 
ήξερα πως να τους προωθήσω στο ευρύ κοινό. 
Για αυτό χρωστάω ένα ευχαριστώ στους φίλους 
μου, γνωστούς και άγνωστους, που με κράτησαν 
και με κρατούν ακόμα», λέει χαρακτηριστικά μι-
λώντας στην Karfitsa.

Η αρχή της πορείας του στο τραγούδι ξεκί-
νησε πριν ενηλικιωθεί και πριν μετακομίσει καν 
στην Αθήνα. Ήταν Πάσχα και εκείνος μόλις 13 
ετών, όταν γνώρισε τον – μεγάλο – Τσιτσάνη, 
σε ένα καφενεδάκι που είχαν τα αδέρφια Τσι-
τσάνη στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, τα Τρίκαλα. 
Τον άκουσε να τραγουδάει και τον παρότρυνε να 
κατέβει στην πρωτεύουσα. Ο μικρός τότε Γιώρ-
γος ήταν σίγουρος ότι αυτό που έπρεπε να κάνει 
ήταν να κυνηγήσει το τραγούδι. «Έπαιξε πολύ 
σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι κατέβηκα στην 
Αθήνα», εξηγεί ο κ. Μαργαρίτης και προσθέτει 
ότι κατά την διάρκεια όλων αυτών των χρόνων 
που ασχολείται επαγγελματικά στον χώρο αυτόν 
υπήρξαν φορές που βρήκε δυσκολίες και απελ-
πίστηκε. Όμως ήταν πεισματάρης. «Όσο αγαπού-
σα τη μουσική τόσο μεγάλωνε και μέσα μου το 
πείσμα. Έτσι είναι, όταν έχεις κάτι δικό σου και 
παλεύεις για αυτό, αναγνωρίζεται κάποια στιγμή.  
Αυτό έδωσε χαρά σε μένα, αλλά και στους γύρω 
μου», υπογραμμίζει.

Όταν τον ρωτάμε τί δουλειά θα έκανε, αν τε-
λικά δεν είχε γίνει τραγουδιστής είναι ξεκάθαρος 
λέγοντας πως «Προσωπικά δεν έχω πρόβλημα 
να κάνω οποιαδήποτε δουλειά. Ο καημός όμως 
μέσα μου για το τραγούδι μεγάλωνε και μεγα-
λώνει ακόμα. Οπότε ήταν αναπόφευκτο να ασχο-
ληθώ επαγγελματικά με αυτό».

 
Πιστεύει στην εξέλιξη του λαϊκού τραγουδιού
Μόλις η κουβέντα πήγε στο λαϊκό τραγούδι 

και στο μέλλον που μπορεί να έχει, ο κ. Μαργα-
ρίτης είναι αισιόδοξος. «Θέλω να πιστεύω πως 
υπάρχει μέλλον στο λαϊκό τραγούδι και θα είναι 
αυτό που τραγουδάνε σήμερα τα νέα παιδιά», 

σημειώνει και τονίζει ότι του αρέσει που οι νέοι 
κάνουν δικά τους πράγματα και πως για το αν εί-
ναι  καλό ή όχι, θα κριθούν στο μέλλον. Μάλιστα, 
δίνει δυο παραδείγματα καλλιτεχνών που θεω-
ρεί ότι είναι φωτεινά παραδείγματα. «Η Νατάσα 
Θεοδωρίδου και ο Γιώργος Σαμπάνης είναι δυο 
αξιόλογοι και ταλαντούχοι καλλιτέχνες», δηλώ-
νει.

Η νύχτα τότε
Ο τραγουδιστής θυμάται πως η νύχτα τις 

προηγούμενες δεκαετίες είχε διαφορές με το σή-
μερα. «Τα πράγματα στη νύχτα ήταν τότε ωραία, 
αλλά και τώρα είναι. Σήμερα υπάρχουν πολύ 
ωραίοι χώροι για διασκέδαση, που παλαιότερα 
δεν υπήρχαν, αλλά τότε είχαμε τις οικογένειες 
μαζί μας. Τραγουδούσαμε σε ταβέρνες και ερχό-
ταν ο κόσμος με τα παιδιά τους. Έτσι η νέα γενιά, 
της τότε εποχής, βίωνε το καλό τραγούδι και όσο 
μεγάλωνε το ταξίδευε. Αυτό έπαιξε σημαντικό 
ρόλο στο να συνεχιστούν αρκετά τραγούδια».

Η προσφυγιά
Όταν το 2018 βρέθηκε για συναυλίες στη 

Λέσβο επισκέφθηκε το Hot Spot στο Καρά Τεπέ. 
Τότε κανείς δεν ξαφνιάστηκε με την κίνηση του 
αυτή, διότι είναι γνωστή η ευαισθησία του προς 
τους ανθρώπους που έχουν οδηγηθεί στην προ-
σφυγιά. «Αυτοί οι άνθρωποι δεν έφυγαν από 
την πατρίδα τους επειδή το ήθελαν. Είναι άτιμο 
πράγμα να ξεριζώνεσαι από το μέρος που μεγά-
λωσες. Μακάρι η πατρίδα μας να είχε υποδομές 
και να ήταν καλά οικονομικά και να αγκαλιάζαμε 
αυτούς τους ανθρώπους. Δεν θα είχαμε χάσιμο, 
αλλά κέρδος», εξηγεί.

«Ήρθαν άνθρωποι, ήρθαν ζωές, μικρά παι-
διά. Πρέπει να εξασφαλίσουμε το μέλλον τους. 
Διαφορετικά, κάποια μέρα, θα δούμε πράγματα 
που δεν τα χωράει ο νους μας.

Οι ‘’μεγάλοι και τρανοί’’ όλων των κρατών 
πρέπει να το δουν από την καλή πλευρά του και 
να βοηθήσουν όλοι, καθώς μόνη της η πατρίδα 
μας δεν μπορεί», αναφέρει.

Ο Γιώργος Μαργαρίτης είναι από τους καλλι-
τέχνες που έχουν αγαπήσει τη Θεσσαλονίκη και 
έχει αγαπηθεί από το κοινό της. Μια συνάντη-
ση μεταξύ τους είχε προγραμματιστεί για τις 24 
Μαρτίου, ωστόσο λόγω της εφαρμογής των μέ-
τρων για τον κορωνοϊό (COVID-19), η προγραμ-
ματισμένη συναυλία στο Αριστοτέλειον θέατρο, 
δεν θα πραγματοποιηθεί. 
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«Είναι άτιμο πράγμα να ξεριζώνεσαι 
από το μέρος που μεγάλωσες»

Ο Γιώργος Μαργαρίτης μιλά στην «Κ» για το 
τραγούδι, τη νύχτα και την προσφυγιά
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Γιώργος
Μαργαρίτης

«Οι πρόσφυγες δεν έφυγαν 
από την πατρίδα τους 

επειδή το ήθελαν»
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

Po
lis

  
  

 P
in-

up Νέα, ταλαντούχα και πολύ υποσχόμενη ερ-
μηνεύτρια, η Τζένη Γεωργιάδη, δεν θα μπορούσε 
να κάνει καλύτερη «Αρχή» για τη μουσική της 
καριέρα, όπως λέει και το ομώνυμο νέο τραγού-
δι της, που υπογράφει τη μουσική ο Στέφανος 
Κορκολής και τους στίχους η Ρεβέκκα Ρούσση, 
όπως και το προηγούμενό της, με τίτλο «Έλα 
Κοντά μου». Μετρώντας μόλις έναν ενεργό 
χρόνο στη δισκογραφία και στο πεντάγραμμο 
γενικότερα, έχοντας επίσης κυκλοφορήσει το 
«Μην Κλαις» σε μουσική του Κωστή Μηλιωτάκη 
και στίχους της Ρεβέκκας Ρούσση, αλλά και την 
επιτυχημένη επανεκτέλεση του διάσημου «Tu Es 
Foutu», η Τζένη Γεωργιάδη, βαδίζει με μεγάλη 
επιτυχία στα πιο έντεχνα μουσικά μονοπάτια.

Τι είναι αυτό που οδήγησε τη Τζένη Γεωρ-
γιάδη στους δρόμους της μουσικής; Από πάντα 
μου άρεσε η μουσική. Ήταν ένα μεγάλο μου 
όνειρο που αρχίζει να πραγματοποιείται!

Πώς συνδυάζονται οι σπουδές πληροφο-
ρικής με αυτές τις μουσικής; Πριν αρχίσω τις 
σπουδές μου πάνω στη μουσική σπούδαζα πλη-
ροφορική για λίγο καιρό, επειδή γενικά μου αρέ-
σουν και οι υπολογιστές, όταν όμως ξεκίνησα τις 
σπουδές στην μουσική ανακάλυψα ότι αυτό είναι 
που με γεμίζει περισσότερο από όλα τα υπόλοι-
πα!

Παρά το νεαρό της ηλικίας σου, μετράς ήδη 
τέσσερα σπουδαία τραγούδια στο βιογραφικό 
σου. Νιώθεις ευλογημένη; Νιώθω ευλογημέ-
νη και ευγνώμων για τους ανθρώπους που με 
εμπιστεύτηκαν και μου έδωσαν αυτά τα υπέροχα 
τραγούδια!

Πώς είναι να σε ξεχωρίζει ο μεγάλος Στέ-
φανος Κορκολής και να σου εμπιστεύεται δύο 
τραγούδια του, το «Έλα Κοντά μου», και το 
«Αρχή»; Είναι μεγάλη τιμή για εμένα, πολλές 
φορές ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω!

Κάνε μας μία μικρή ανασκόπηση της ζωής 
σου. Που γεννήθηκες, πώς μεγάλωσες, πως 
ονειρεύεσαι να πορευτείς; Γεννήθηκα στην 
Αθήνα και τα καλοκαίρια μου όλα τα πέρναγα 
από μικρό παιδί στην Τήνο, επειδή ο παππούς 
μου είναι από εκεί και έχουμε σπίτι. Μεγάλωσα 
με μια οικογένεια που με αγαπάει και με στηρίζει 
γενικά στις αποφάσεις μου. Ονειρεύομαι η ζωή 
μου να συνεχίζει να πορεύεται τόσο ωραία όσο 
έχει εξελιχθεί μέχρι τώρα, ειδικά στο κομμάτι της 
μουσικής!

Οι μουσικοί σου στόχοι που φτάνουν; Κάθε 
μέρα βάζω στόχο να γίνομαι καλύτερη! Επίσης 
θα ήθελα ο κόσμος να μαθαίνει τα τραγούδια 
μου και να του αρέσει η δουλειά μου, γιατί αυτό 

είναι που κάνει ευτυχισμένο έναν καλλιτέχνη.
Υπήρξε κάποια στιγμή που σκέφτηκες να 

αφήσεις την αγαπημένη κιθάρα σου στο ντου-
λάπι, και να ασχοληθείς με κάτι άλλο; Από όταν 
άρχισα να μαθαίνω κιθάρα και να με συνοδεύει 
όταν τραγουδάω δεν υπήρξε στιγμή που να σκε-
φτώ κάτι τέτοιο! Είναι η δεύτερη μου αγάπη μετά 
το τραγούδι.

Θα δήλωνες συμμετοχή σε ένα talent 
show; Δεν θα το προτιμούσα, προτιμώ ότι κάνω 
να το κάνω μόνη μου. Πολλές φορές τα talent 
show μπορεί να σε εκθέσουν.

Αν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν 3 ευ-
χές σου, ποιες θα ήταν αυτές; Να έχω υγεία εγώ 
και οι άνθρωποι που αγαπάω, να γίνομαι κάθε 
μέρα καλύτερη και να συνεχίζω να βγάζω όλο 
και πιο ωραία τραγούδια.

Υπάρχει κάτι που θα ήθελες να αλλάξεις σε 
εσένα; Θα ήθελα να μην είμαι τόσο κλειστή και 

ντροπαλή και να δείξω στον κόσμο πια πραγμα-
τικά είναι η Τζένη, αν και με αυτή την δουλειά 
σιγά σιγά το καταφέρνω!

Με ποιον καλλιτέχνη θα ήθελες να κάνεις 
ένα ντουέτο; Θα ήθελα πολύ με τον Θοδωρή 
Μαραντίνη μιας και είναι από τους αγαπημέ-
νους μου τραγουδιστές! Μικρή άκουγα πάντα 
Onirama!

Ποιες θυσίες είσαι διατεθειμένη να κάνεις 
για να πετύχεις τους μουσικούς σου στόχους; 
Δεν θα ήθελα να θυσιάσω κάτι, ότι κάνω μου 
αρέσει και πιστεύω αυτό βγαίνει προς τα έξω και 
αρέσει και στον κόσμο!

Πώς φαντάζεσαι την Τζένη, μετά από δέκα 
χρόνια; Να τραγουδάω σε σταθερά μαγαζιά, να 
έχω εξελιχθεί ως καλλιτέχνης και ως άνθρωπος 
και να έχω βγάλει ακόμα περισσότερα τραγού-
δια.

Η καλύτερη «Αρχή» για την επιτυχία
Τα έντεχνα μονοπάτια της Τζένης Γεωργιάδη
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The Media
▶Μέχρι και η γραφή μας στα έντυπα γίνεται μετ’εμποδίων 
λόγω κορονο’ι’ού.Θεατρικές και μουσικές παραστάσεις 
ακυρώνονται ενώ υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να ακυρωθεί 
ακόμη και η Eurovision.Οπότε λίγη κατανόηση γιατί τα δεδο-
μένα αλλάζουν σχεδόν καθημερινά.

▶Συζητιέται πολύ 
σε social,site και 
TV μετά την επι-
τυχία των ‘Άγριων 
Μελισσών’ για 
τρελές απαιτήσεις 
από μία συγκε-
κριμένη ηθοποιό 
και συγκεκριμένα 
για μία από τις αδελφές ‘Σταμίρη’.Μάλιστα η Καινούργιου 
είπε στην εκπομπή της πως δεν είναι η ‘Ελένη’.Δικές μας 
πληροφορίες λένε πως δεν είναι ούτε η Δρόσω αλλά και πως 
τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα παρουσιάζουν.12ωρα 
σκληρά γυρίσματα,σε δύσκολες συνθήκες οπότε η νεαρή 
ηθοποιός –η οποία έχει λάβει μέρος σε αξιόλογες παραγω-
γές- διεκδικεί προφανώς τα αυτονόητα.Θέρμανση,σίτιση και 
όχι χρήματα!!

▶Μας βλέπω 
όλους Master 
Chef.Έχουν 
τρελαθεί όλοι να 
κάνουν σούπες 
βελουτέ,πουρέ-
δες σεληνόριζας 
η γλυκοπατάτας 
τουλάχιστον και 
μερίδες πείνας.Ξέρατε ότι το γάλα τίγρης δεν προέρχεται από 
το συμπαθές αιλουροειδές;Τώρα μάθατε ότι έτσι ονομάζεται 
η Περουβιανή μαρινάδα με lime,κρεμμύδι,καυτερή πιπε-
ριά και ζωμό ψαριού που χρησιμοποιείται για να ψηθεί το 
ceviche.Τι λές τώρα ….;

▶Ο ‘καθηγητής’ και η παρέα του La Casa De Papel επιστρέ-
φουν στην μικρή οθόνη στις 3 Απριλίου.Η τέταρτη σεζόν της 
Ισπανικής σειράς και το καινούργιο teaser κορυφώνει την 
αγωνία.Η επιθεωρήτρια Σιέρα χακάρει το FB της σειράς και 
ρωτάει τους τηλεθεατές ‘Που είναι ο Professor?’ Δείτε το!

▶Είναι και κάποιοι καλλιτέχνες από το ‘εντόπιο’ Χόλυγουντ 
–που λέω και εγώ- που ενώ μεγαλώσανε επιμένουν στις 
εμφανίσεις τους να χρησιμοποιούν φωτογραφίες πριν από 
30 και περισσότερα ίσως χρόνια.Είναι κάτι το πολύ θλιβερό 
και το μόνο που καταφέρνουν είναι γελοιοποιούν τον εαυτό 
τους.Πρέπει όλοι να μάθουμε να αποδεχόμαστε και να συμ-
βιβαζόμαστε με τον χρόνο.Πρόσφατα είχε και τα γενέθλιά του.Σημαδιακή και η φωτο αφού ο Γιώργος Μαζωνάκης όπως έμαθα ήταν να έρθει 

στον ίδιο χώρο αλλά αναβλήθηκε λόγω κορονοιού.Η φωτο είναι στην ΠΥΛΗ ΑΞΙΟΥ μία δωδεκαετία περίπου πριν,και 
πάλι είχε γνωρίσει μεγάλη επιτυχία ο μοναδικός αυτός καλλιτέχνης,και πάλι τον επισκέφθηκαν οι κορυφαίοι σχεδια-

στές Dean και Dan –γνωστότεροι ως Disquared2- που συχνά πυκνά τον ακολουθούν στις εμφανίσεις του.

Ένας νέος πολυχώρος, το ΒΑΜΒΟΟ Pool / Events / Venues, έρχεται να αποτελέσει ένα αγαπημένο σημείο στην Περιοχή του Αεροδρομίου. 
Κομψό και σύγχρονο με minimal γραμμές, σχεδιασμένο για να προσελκύσει και να διεγείρει τις αισθήσεις σας στους διαφορετικούς και μο-
ναδικούς του χώρους!  Στόχος του BAMBOO είναι να παρέχει στους πελάτες του, την υψηλότατη και πολυτελέστατη εξυπηρέτηση, καθ’ολη 
τη διάρκεια της παραμονής τους, καθώς προσφέρει την καλύτερη ανθρώπινη επαφή και την υψηλότερη ποιότητα παροχής υπηρεσιών, 
ικανές να εκπληρώσουν κάθε πολυπόθητη επιθυμία των πελατών του!  Ένα ταξίδι αναψυχής με πολυτελές εξοπλισμό, μοναδική και ξεχω-
ριστή γαστρονομία, υψηλή αισθητική και άψογο service!
Πολυτελείς ανέσεις και exclusive υπηρεσίες. Επιπροσθέτως, χάρη στην ευέλικτη υποδομή του, ο χώρος του ΒΑΜΒΟΟ είναι στη διάθεση σας 
να φιλοξενήσει την οργάνωση και την εκτέλεση παντός τύπου εκδηλώσεων, όπως γαμήλιες δεξιώσεις, βαφτίσεις, αρραβώνες, κοινωνικές, 
πολιτιστικές εκδηλώσεις και επαγγελματικές συνεστιάσεις, αλλά και εναλλακτικά events και άλλα prive πάρτυ. Περιοχή Αεροδρομίου(-
στροφή Casino).Tηλ. 2310 477083.
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Αγαπημένο άθλημα του αντιδημάρχου Αθλητι-
σμού; Το μπάσκετ. Αλλωστε μην ξεχνάμε ότι ανήκω 
στη γενιά του μεγαλύτερου αήττητου σερί ομάδας σε 
ομαδικό άθλημα όταν ο ΑΡΗΣ παρέμεινε αήττητος 
για 81 σερί παιχνίδια.

Η Θεσσαλονίκη, εκτός από κορυφαίους αθλη-
τές, τι άλλο “παράγει”; Κορυφαία μυαλά που, δυ-
στυχώς, τα τελευταία χρόνια λόγω της κρίσης ανα-
γκάστηκαν να φύγουν. 

Γιατί ένας νέος άνθρωπος να επιλέξει να ζήσει 
μόνιμα στην πόλη μας; Γιατί συνδυάζει τα πάντα… 
Και εκεί πρέπει να δουλέψουμε όλοι οι εμπλεκόμε-
νοι προκειμένου να δώσουμε κίνητρα στους νέους 
ανθρώπους να ζήσουν και να δημιουργήσουν στη 
Θεσσαλονίκη μας.

Τρία πράγματα που δεν αποχωρίζεσαι στη διάρ-
κεια της ημέρας… Η αλήθεια είναι πως όσο και να 
θέλω να μην αποχωριστώ κάποια πράγματα, συνή-
θως όλο και κάπου τα ξεχνάω. Κλειδιά, αναπτήρα, 
γυαλιά...

ΠΑΣΟΚ ή Κίνημα Αλλαγής; Κεντροαριστερά, 
όπως και να ονομάζεται. Τα κόμματα πρέπει να εξε-
λίσσονται, να μεταβάλλονται, να εκσυγχρονίζονται 
ανάλογα με τις ανάγκες της εποχής.

Το πρωινό ξύπνημα με τρία παιδιά είναι… Μια 
γλυκιά περιπέτεια, αλλά και μία ...ανακούφιση! Γιατί 
για να φτάσουμε στο πρωινό ξύπνημα σημαίνει ότι 
επιτέλους κοιμήθηκαν το προηγούμενο βράδυ!

Τι κοινό έχεις με την ηθοποιό Μαρία Λεκάκη; Το 
μόνο σίγουρο είναι πως δεν έχουμε κοινό το ταλέντο 
στην υποκριτική. Αν και είναι πολλές φορές που θα 
το ήθελα...

Λίγους φίλους ή πολλούς γνωστούς; Λίγους 
φίλους πολλών χρόνων… Πολλούς γνωστούς των 
τελευταίων χρόνων.

Η σχέση με τους εργαζόμενους στον δήμο Θεσ-
σαλονίκης… Σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργή-
θηκε βήμα - βήμα και χρόνο με τον χρόνο.

Στίχος τραγουδιού που σ’ εκφράζει...  Αν θα 
μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέβαφα γα-
λάζια την θάλασσα...

Δέκα ερωτήσεις αναζητούν δέκα σύντομες απαντήσεις. Πρόσωπα της Θεσσαλονίκης, από όλους τους χώρους, 
μοιράζονται με τους αναγνώστες της εφημερίδας “Karfitsa” πτυχές της ζωής τους και αδημοσίευτες φωτογραφίες σε μια διαφορετική - μίνι συνέντευξη. 

Εδώ και δέκα χρόνια κάθεται στα έδρανα του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Έχει αναλάβει θέσεις ευθύνης στις αντιδημαρχίες Ανάπτυξης και Κοινωνικής 
Πολιτικής. Ο Πέτρος Λεκάκης, αυτή τη στιγμή, κατέχει τη θέση του αντιδημάρχου Αθλητισμού, Νεολαίας και Εθελοντισμού. Με συνδικαλιστική δράση στον τομέα των 

τραπεζών και στέλεχος του ΚΙΝΑΛ, ωστόσο λίγοι γνωρίζουν πως είναι αδελφός της γνωστής ηθοποιού Μαρίας Λεκάκη.  

Πέτρος Λεκάκης
Η Θεσσαλονίκη παράγει κορυφαία μυαλά

Ιστορίες με ...κάρυ! Μ Ε  Τ Η Ν  Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Α  Κ Α Ρ Υ Π Ι Δ Ο Υ 
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Την Παρασκευή 6 Μαρτίου, διεξήχθησαν στην Chalkos Gallery τα εγκαίνια της ατομικής έκθεσης ζωγραφικής του Αχιλλέα Αϊβάζογλου με τίτλο “Θέαση». 
Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 28 Μαρτίου.

Λαμπερά εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής 
του Αχιλλέα Αϊβάζογλου στην Chalkos Gallery

Στεφανία Τανιμανίδου, Κώστας Παρχαρίδης Κώστας Παρχαρίδης, Παναγιώτης Αλατζίδης, Παντελής Τσάτσης, Αχιλλέας 
Αϊβάζογλου, Χρήστος Κοκκινάκης.

Κώστας Παρχαρίδης, Αχιλλέας Αϊβάζογλου, Σταύρος Καλαφάτης

Βασιλεία Τάτση, Αμαλία Τσαμπάζη

Κώστας Παρχαρίδης, Ρασίντ και Μήδεια Μαμμάντωφ, Σαλατίν Μαμμεντλί

Κώστας Παρχαρίδης, Σταύρος Καλαφάτης, Χρήστος Κοκκινάκης 

Κωνσταντίνος Ζέρβας, Δημήτρης Δαγκλής, Σταύρος Καλαφάτης 

Κώστας Παρχαρίδης, Ηλίας Φιλιππίδης, Δανάη Μπέκα, Σωτήρης Φωτεινίτσογλου, 
Χρήστος Κοκκινάκης

Κώστας Παρχαρίδης, Αχιλλέας Αϊβάζογλου, Κωνσταντίνος Ζέρβας

Θοδωρής Δοϊρανλής, Σταύρος Καλαφάτης, Λια Καλαμποκάκη, Κώστας Παρχαρίδης, 
Κατερίνα Λυρούδη, Μαρία Καβούνη, Μάκης Καικονίδης

Χρήστος Κοκκινάκης, Αναστασία Κύρου, Κώστας Παρχαρίδης 
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1α. Ο θεατής μιας σύγχρονης καλλιτεχνικής έκθεσης 
αντιμετωπίζει όλο και περισσότερο εκθέματα, που δεν 
είναι πια η ζωγραφική και η γλυπτική όπως τις γνώριζε 
από την παράδοση της ιστορικής του παιδείας. Είναι συ-
χνά κατασκευές με κάθε μορφής υλικά, συνδυασμούς ή 
παραθέσεις καθημερινών αντικειμένων ή ακόμα και χρη-
σιμοποίηση, από τον καλλιτέχνη, οργανικών στοιχείων 
της φύσης. Αυτή η εικαστική αντίληψη έχει και εκείνη μια 
μακρά ιστορική παράδοση. Με εναρκτήρια πρωτοβου-
λία τη χρησιμοποίηση από τον Braque (1882-1963) και 
τον Picasso (1881-1973) το 1912, αυτούσιων υλικών 
στη θέση της εικόνας τους (Picasso: επικολλήσεις στη 
ζωγραφική εικόνα γυαλισμένου μουσαμά που απεικό-
νιζε ψάθα, Braque: επικόλληση χαρτιού), το εξωτερικό 
αντικείμενο ενσωματώθηκε στη ζωγραφική παράσταση. 
Μέχρι το 1916, ο Picasso αναμείγνυε ή επικολλούσε 
στο ζωγραφικό χρώμα, άμμο, γύψο, πριονίδια. Από εκεί, 
ήταν ένα βήμα το πέρασμα, εκτός της ζωγραφικής, στο 

καθαυτό αντικείμενο.  Το Ουρητήριο (1917) του Marcel 
Duchamp (1887-1968), είναι το ιστορικό έμβλημα της 
νέας καλλιτεχνικής αντίληψης κατά την οποία ένα αυ-
τούσιο αντικείμενο των δημόσιων ουρητηρίων, μετατρέ-
πεται σε καλλιτεχνικό έργο συμμετέχοντας απλά, σε καλ-
λιτεχνική έκθεση. Αυτή η χειρονομία άλλαζε τη θεωρία 
της τέχνης. Εννοούσε ότι δεν είναι σταθερά τα κριτήρια 
που ορίζουν το καλλιτεχνικό έργο (μια απόλυτη αισθητι-
κή αντίληψη του ωραίου), αλλά ότι το εκάστοτε πλαίσιο 
του έργου, ορίζει το πώς αξιολογείται. Την ίδια περίοδο 
οι καλλιτέχνες της ρωσικής πρωτοπορίας (1910 περί-
που-1930), στο ίδιο πνεύμα της ενσωμάτωσης του καλ-
λιτεχνικού έργου στο πλαίσιο, ανέδειξαν την κοινωνική 
του ιδέα, ως το κατεξοχήν κίνητρο του τρόπου της κατα-
σκευής του. Η ρωσική πρωτοπορία και μετά θα είναι το 
θέμα του επόμενου σημειώματος (μέρος β΄ τελευταίο). 

*Η Εύη Κυρμακίδου είναι εικαστικός, υποψήφια 
Διδάκτωρ Πολυτεχνείου Κρήτης.

   Η καλλιτεχνική χρήση των καθημερινών αντικειμένων (μέρος α΄).

art

Μ Ε  Τ Η Ν  Ε Υ Η  Κ Υ Ρ Μ Α Κ Ι Δ Ο Υ * 
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Πόσες ώρες ασχολείσαι με το Instagram την ημέρα; 
Γύρω στις 5-6 ώρες.

Ποιά είναι τα βήματα για έναν επιτυχημένο λογαρια-
σμό στο Instagram; Να έχεις έναν συνδυαστικό λογα-
ριασμό που να προωθείς εκτός από διαφημίσεις αληθινά 
κομμάτια της ζωής σου και της καθημερινότητάς σου!

Ποιό είναι το πιο περίεργο μήνυμα που έχεις λάβει; 
Σεξουαλικού περιεχομένου και υβριστικά.

Τι κάνει κατά την γνώμη σου κάποιον Influencer; 
Ένας πετυχημένος influencer δεν απαιτεί απλά την σωστή 
διαφήμιση αλλά και την έντονη επιρροή του κόσμου που 
τον ακολουθεί.

Πόσο συχνά λαμβάνεις μηνύματα για συνεργασίες; 
Σίγουρα 6 την εβδομάδα (αξιόλογα τουλάχιστον).

Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου μετά από 10 χρόνια; 
Να έχω τον δικό μου πετυχημένο πολυχώρο ομορφιάς και 
να συνεχίσω να ασχολούμαι ενεργά με το insta.

Ποιά ήταν η πρώτη σου δουλειά; Σερβιτόρος σε beach 
bar.

Πως αντιδράς όταν σε χαιρετάνε στο δρόμο; Χαμογε-
λάω, συζητάω και είμαι πρόσχαρος και ανοιχτός οποιον-
δήποτε έχω απέναντι μου.

Κάτι μοναδικά Θεσσαλονικιώτικο που αγαπάς; Βόλ-
τα στον Θερμαϊκό στις 9 το βράδυ με φόρμες καλοκαιράκι.

Θα σ’ άρεσε το κορίτσι σου να εκτίθεται στα social; Δεν 
θα είχα κανένα πρόβλημα αν το έκανε σωστά και με επαγ-
γελματικό τρόπο.

Ποιες εφαρμογές χρησιμοποιείς για επεξεργασία 
φωτογραφιών; BeatyPlus, VSCO cam & Lightroom.

Είναι εύκολο τελικά, να είσαι influencer; Καθόλου 
εύκολο θέλει συνεχή προσπάθεια και φαντασία.

Θύμιος Μηνάς

Κate goes social

Η επιτυχία απαιτεί την επιρροή του κόσμου 

#pinfluencers

Μ Ε  Τ Η Ν  Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Α  Χ Α Ρ Κ Ι Ο Λ Α Κ Η

Όνομα: Θύμιος Μηνάς
Επάγγελμα: Δημόσιες Σχέσεις/Κομμωτής
Σπουδές: Τεχνικός κομμωτικής 
Ζώδιο: Λέων 
Θα τον βρείτε: thimios.official
Ακόλουθοι: 32k

   Η καλλιτεχνική χρήση των καθημερινών αντικειμένων (μέρος α΄).
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StarWound. H λέξη που  περιγράφει το σημά-
δι που αφήνει στην γη η πτώση ενός μετεωρίτη. 
Πέρα από αυτό όμως είναι και η ονομασία του 
ομώνυμου γκρουπ, που από την αρχή της ίδρυ-
σης τους – οκτώ χρόνια πλέον – έχει συστήσει 
στο ελληνικό κοινό τον ήχο του “Rock Cabaret” 
κερδίζοντας ολοένα και περισσότερο έδαφος. Η 
μπάντα για πρώτη φορά θα πραγματοποιούσε 
live στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο ο κορωνοϊός και 
τα μέτρα που έχουν ληφθεί... πρόλαβε το event. 
Παρ’όλα αυτά το ραντεβού τους με το κοινό της 
πόλης θα ανανεωθεί σύντομα και προς το παρόν 
μας δίνουν μια μικρή γεύση από τον μουσικό 
κόσμο τους. Τονίζοντας, μεταξύ άλλων, σε συνέ-
ντευξη τους στην Karfitsa ότι τα τραγούδια τους 
είναι ουσιαστικά ένας σχολιασμός της κοινωνι-
κοπολιτικής κατάστασης.

Ποιες είναι οι μουσικές σας επιρροές; Οι 
επιρροές μας είναι πολλές και αρκετά ετερόκλη-
τες καθότι ο καθένας από εμάς έχει το δικό του 
μουσικό background.  Μας αρέσουν και επηρε-
αζόμαστε από συνθέτες όπως ο Kurt Weill , ο 
Hans Eisler και το ευρύτερο φάσμα της μουσικής 
θεάτρου και της κλασσικής αλλά και από πιο 
mainstream μουσικά είδη όπως rock, jazz και 
blues. Ενδεικτικά κάποιοι καλλιτέχνες που μας 
αρέσουν είναι ο Tom Waits, ο Nick Cave, η Nina 
Simone και η Beth Hart. 

Το ελληνικό κοινό γοητεύεται από τους 
ήχους του Rock Cabaret; Η αλήθεια είναι ότι 
είμαστε περισσότερο ενεργοί στο εξωτερικό κα-
θότι το συγκεκριμένο είδος είναι λίγο ιδιαίτερο 
και έχει μεγαλύτερη απήχηση εκτός Ελλάδας. 
Το βασικότερο πρόβλημα βέβαια είναι ο αγγλι-
κός στίχος, πολύ περισσότερο από το είδος αυτό 
καθεαυτό. Όσο περνάει ο καιρός από την άλλη, 
βλέπουμε όλο και μεγαλύτερη ανταπόκριση 
στην Ελλάδα από κοινό και από venues, πράγμα 
που μας χαροποιεί ιδιαίτερα.

Ποιες ‘’ανησυχίες’’ εκφράζετε μέσα από τα 
τραγούδια σας; Τα τραγούδια μας είναι ουσιαστι-
κά ένας σχολιασμός της κοινωνικοπολιτικής κα-
τάστασης η οποία επικρατεί σήμερα στον κόσμο 
και των επιπτώσεων που μπορεί να έχει αυτή στο 
άτομο σαν μονάδα και σαν μέλος του κοινωνι-
κού συνόλου, δύο έννοιες αλληλοεξαρτώμενες 
και αντικρουόμενες ταυτόχρονα.

Πως προέκυψε η ονομασία του group 
‘’StarWound’’; Η φράση StarWound περιγράφει 
το σημάδι που αφήνει στην γη η πτώση μετεωρί-

τη. Η ‘πληγή’ δηλαδή που μπορεί να προκαλέ-
σει ένα ‘άστρο’. Μας άρεσε η έννοια της φράσης 
αλλά και το πώς ηχεί. Έχει μία σκληρή ποιητική.

Επόμενα σχέδια; Δουλεύουμε σε ένα πρωτό-
τυπο θεατρικό κείμενο της Κωνσταντίνας μαζί με 
έναν σκηνοθέτη στην Ελβετία, ολοκληρώνουμε 
νέες ενορχηστρώσεις και συνθέτουμε συνεχώς. 
Πιστεύουμε πώς στα μισά της επόμενης σεζόν 
θα έχουμε έτοιμο τον 3ο δίσκο.
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«Τα τραγούδια μας είναι ένας σχολιασμός 
της κοινωνικοπολιτικής κατάστασης»

Οι  StarWound μιλούν στην Karfitsa
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Η Ελένη Ψυχούλη καλωσόρισε τους λιλιπούτειους pastry chef στο κατάστημα Flexa στο Mediterranean Cosmos και έφτιαξαν παρέα τα πιο νόστιμα τρουφάκια! Στο ειδικά διαμορφωμένο 
stage μικροί και μεγάλοι διασκέδασαν φορώντας τα Little Chef καπέλα και της Little Chef ποδιές τους. Γιατί ένας σεφ ζαχαροπλαστικής πρέπει να είναι πάντα εξοπλισμένος με μια όμορφη ποδιά 
και ένα ωραίο καπέλο για να προστατεύει τα ρούχα του από οποιοδήποτε ατύχημα! Στην σειρά LITTLE CHEF, απεικονίζετε ο Ζορζ ο λεμούριος, που στα παιδιά έγινε γνωστός από τον σκανδαλιάρη 

ήρωα της ταινία «Μαδαγασκάρη». FLEXAShop: Θεσσαλονίκη:  MediterraneanCosmos, τηλ. 2310477188, www.flexaworld.com, https://www.facebook.com/FlexaGreece

Little Chef μαγειρέματα με την Ελένη Ψυχούλη

Ελισάβετ Χατζημιχαήλ, Δήμητρα Αιβαζίδου, Ελένη Ψυχούλη και η ιδιοκτήτρια του καταστήματος  Flexa Χριστίνα Βότση

Η Ελένη Ψυχούλη φτιάχνει τρουφάκια με τα παιδιά Παιδιά εν δράση με ποδιές και σκούφο Little Chef

Η Ελένη Ψυχούλη στο κατάστημα Flexa@Mediterranean Cosmos
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SOS εκπέμπει ολόκληρος ο πλανήτης με την 
έξαρση του κορωνοϊού να πλήττει - πλέον - τις 
περισσότερες χώρες της Ευρώπης και την Αμε-
ρική. «Θύμα» του ιού δεν θα μπορούσε να μην 
είναι η Ελλάδα. Καθημερινά ο αριθμός των ατό-
μων που νοσούν αυξάνεται με γεωμετρική πρό-
οδο (την Πέμπτη είχαμε και τον πρώτο νεκρό) 
χωρίς κανείς να μπορεί να προβλέψει το πότε 
και κυρίως το πως θα σταματήσει αυτό. Όπως σε 
όλα τα κράτη έτσι και στην Ελλάδα η Κυβέρνη-
ση έλαβε πολλά και έκτακτα μέτρα. «Ζητώ από 
όλους μεγαλύτερη υπευθυνότητα για να περι-
οριστεί η διάδοση της νόσου στη χώρα μας. Οι 
επόμενοι δύο μήνες είναι ιδιαίτερα κρίσιμοι», 
δήλωσε προσφάτως ο Υπουργός Υγείας, Βασί-
λης Κικίλιας, ενώ διάγγελμα έβγαλε και ο Πρω-
θυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης. 
Ήδη, τα σχολεία όλης της χώρας θα παραμεί-
νουν κλειστά για τις επόμενες δύο εβδομάδες, 
ενώ κάτι ανάλογο αποφασίστηκε να συμβεί και 
στις αθλητικές δραστηριότητες και τα γήπεδα. Η 
Karftisa δεν θα μπορούσε να μείνει άπραγη στο 
φαινόμενο «Κορωνοϊός» και σας παρουσιάζει 
όλες τις εξελίξεις και το πως επηρεάζει τον πα-
γκόσμιο αθλητισμό.

ΕΛΛΑΔΑ
«Λουκέτο» όχι μόνο στις κερκίδες, αλλά και 

σε όλα τα σπορ έβαλε η Κυβέρνηση με απόφαση 
που γνωστοποιήθηκε στις αρχές της εβδομάδας. 
Και αν όλα έδειχναν πως τα πλέι οφ της Σούπερ 
Λιγκ θα διεξαχθούν έστω και κεκλεισμένων 
των θυρών, εν τέλει το απόγευμα της Πέμπτης, 
γνωστοποιήθηκε η οριστική ματαίωσή τους. 
Στην χώρα μας είναι η πρώτη φορά που συμ-
βαίνει κάτι ανάλογο, σε μία κίνηση όμως που 
βρήκε άπαντες σύμφωνους προκειμένου να δι-
αφυλαχθεί η δημόσια υγεία. Από την απόφαση 
γλίτωσε κατά κάποιο τρόπο ο Ολυμπιακός που 
αναμετρήθηκε κεκλεισμένων των θυρών με την 
Γούλβς στο Γ. Καραϊσκάκης». Και μπορεί ο λόγος 
που πάρθηκε η απόφαση αυτή να είναι σημαντι-
κός δεν παύει ωστόσο να δημιουργεί οικονομι-
κή ζημιά στους συλλόγους, από τα έσοδα που 
χάνονται από την πώληση εισιτηρίων, την αξι-
οποίηση των εμπορικών χώρων, αλλά και των 
καταστημάτων σίτισης που υπάρχουν εντός των 
γηπέδων. Χαρακτηριστικό είναι πως η απόφαση 
να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών ο αγώ-

νας του Ολυμπιακού με την Γούλβς, θα στοιχίσει 
έσοδα περίπου οκτώ εκατομμυρίων ευρώ στην 
Περαϊκή ΠΑΕ. Επίσης, η πρώτη μεγάλη διοργά-
νωση που ματαιώθηκε στην Ελλάδα ήταν αυτή 
του κυπέλλου βόλεϊ που ήταν προγραμματισμέ-
νη να γίνει το Σαββατοκύριακο στην Σύρο. Επί-
σης και η Εθνική Ελλάδος δεν θα ταξιδέψει στην 
Αμερική για τα δύο προγραμματισμένα φιλικά 
που ήταν να δώσει εκεί με Κόστα Ρίκα και Μεξι-
κό. Εξάλλου, ένα από τα «θύματα» του ιού είναι 
και ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης 
Μαρινάκης, με τον ίδιο να ανακοινώνει πως προ-
σλήφθηκε από το COVID-19 μέσω ανάρτησής 
του στα social media.

ΙΤΑΛΙΑ
Το «έλα να δεις» γίνεται στην γειτονική 

χώρα. Από το βράδυ της Δευτέρας όλη η χώρα 
βρίσκεται σε «κόκκινο συναγερμό» με εντολή 
του Πρωθυπουργό, Τζουζέπε Κόντε. Η Ιταλία, 
άλλωστε ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που 
«χτύπησε» ο ιός και ήδη εδώ και δύο εβδομά-
δες όλα τα παιχνίδια όλων των αθλημάτων δι-
εξάγονταν κεκλεισμένων των θυρών. Το μέτρο 
αυτό ήταν μόνο η αρχή, αφού πλέον πάρθηκε η 
απόφαση για παύση κάθε αθλητικής δραστηριό-
τητας μέχρι και τις 3 Απριλίου. Μια απόφαση που 
θέτει σε κίνδυνο ακόμα και την ομαλή λήξη της 
Serie A, για τον απλούστατο λόγο πως δεν βγαί-
νουν οι ημερομηνίες για την ολοκλήρωση του 
πρωταθλήματος, ελέω... Euro. Σε σύσκεψη που 
έγινε στην ομοσπονδία μετά την ανακοίνωση της 
κυβέρνησης ότι αναστέλλεται κάθε αθλητική 
δραστηριότητα, συζητήθηκε το πώς μπορεί να 
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Ο κορονοϊός «χτυπάει» παγκοσμίως 
και θύμα του αποτελεί και ο αθλητισμός

«Συναγερμός» και 
καραντίνα σε όλα τα σπορ!
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ολοκληρωθεί… όπως-όπως η σεζόν. Σε αυτό το πλαίσιο 
τέθηκε επί τάπητος το ενδεχόμενο να διεξαχθούν πλέ-
ι-οφ (βασισμένα στην υπάρχουσα βαθμολογία) για την 
ανάδειξη του πρωταθλητή και να υποβιβαστούν οι τρεις 
τελευταίες ομάδες του πίνακα. Και ήδη οι αντιδράσεις εί-
ναι πολλές...

ΓΑΛΛΙΑ
Μία ακόμα χώρα που ο κορωνοϊός χτυπάει και αυ-

ξάνει καθημερινά τα κρούσματά του. Και εκεί το αρχικό 
μέτρο που πάρθηκε ήταν να διεξάγονται τα παιχνίδια με 
μόλις 1.000 θεατές στις κερκίδες. Πολύ γρήγορα και πριν 
καν εφαρμοστεί αυτό, η γαλλική Ομοσπονδία ανακοίνω-
σε πως όλα τα παιχνίδια θα διεξάγονται κεκλεισμένων 
των θυρών μέχρι και τις 15 Απριλίου. Ένα μέτρο απαραί-
τητο στην προσπάθεια για την όσο το δυνατόν μικρότερη 
εξάπλωση του κορωνοϊού που πλήττει και την Γαλλία. 
Ενώ για προληπτικές εξετάσεις πήγε και ο Κίλιαν Εμπαπέ, 
το μεγάλο αστέρι δηλαδή της Παρί και του Παγκοσμίου 
ποδοσφαίρου, ωστόσο αυτά ήταν αρνητικά.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΒΕΛΓΙΟ, 
ΔΑΝΙΑ, ΕΛΒΕΤΙΑ ΚΑΙ MLS
Στην Ισπανία τα μέτρα που έλαβε η Κυβέρνηση ήταν 

ακόμα πιο αυστηρά. Αυτά δεν αφορούν μόνο στον χώρο 
του ποδοσφαίρου και τη La Liga, αλλά γενικότερα τον 
αθλητισμό της χώρας. Η εξάπλωση της επιδημίας που 
από την οποία έχασαν τη ζωή τους 30 άνθρωποι, ενώ 
ο αριθμός αυτών που νοσούν έχει ξεπεράσει τους 2.00 
οδήγησε στην απόφαση να μπει «λουκέτο» σε όλα τα 
πρωταθλήματα σε κάθε λογής διοργάνωση και σπορ.

Στην Γερμανία, ο Υπουργός Υγείας, Γιενς Σπαν, ειση-
γήθηκε την ακύρωση εκδηλώσεων με προσέλευση άνω 
των 1.000 ατόμων λόγω κορωνοϊού. Πάντως, αυτό που 
συζητιέται είναι ακόμα πιο δραστικό και ενδεχομένως φέ-
ρει... ντόμινο εξελίξεων, αφού υπάρχει η σκέψη να διεξα-
χθούν όλα τα παιχνίδια των δύο πρώτων κατηγοριών χω-
ρίς κόσμο μέχρι και το τέλος των πρωταθλημάτων. Ήδη 
έχει γίνει γνωστό ότι οι αναμετρήσεις Γκλάντμπαχ-Κο-
λωνία, Oυνιόν-Μπάγερν και αυτή της εθνικής Γερμανίας 
κόντρα στην Ιταλία θα λάβουν χώρα με κλειστές πόρτες 
και ως προς τα κλαμπ της εγχώριας λίγκας, οι συνέπειες 
αυτής της εξέλιξης θα είναι βαρύτατες από οικονομικής 
πλευράς, καθώς υπολογίζεται πως κάθε σύλλογος θα 
χάνει για κάθε παιχνίδια 1,7 εκ. ευρώ από τα έσοδα μέσω 
των εισιτηρίων.Εξάλλου, την Τετάρτη έγινε γνωστό πως 
ο 23χρονος αμυντικός του Αννόβερου Τίμο Χούμπερς 
είναι το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα του κορωνοϊού 
στην Γερμανία, ενώ ακολούθησε και ο Γιάνες Χορν κάτι 
που ανάγκασε όλη την ομάδα να τεθεί σε καραντίνα. Επί-
σης, τα πρωταθλήματα Πορτογαλίας, Ολλανδίας, Δανίας, 
Ελβετίας, αλλά και το αμερικανικό MLS αποφάσισαν την 
διακοπή των ποδοσφαιρικών δραστηριοτήτων επ’ αόρι-
στον. Tέλος με εντολή της ποδοσφαιρικής ομοσπονδί-
ας του Βελγίου, όλα τα ματς του Σαββατοκύριακου στα 
ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα θα διεξαχθούν χωρίς την 
παρουσία οπαδών, ενώ αναβλήθηκε ο τελικός του Κυ-
πέλλου.

ΑΓΓΛΙΑ
Από το βράδυ της Πέμπτης όταν και ανακοινώθηκε 

ότι όλα τα ματς θα γίνουν κανονικά και με κόσμο, μέσα 

σε ελάχιστες ώρες τα πάντα άλλαξαν με εφτά ομάδες να 
έχουν πλέον επηρεαστεί από τον κορονοϊό και να έχουν 
ποδοσφαιριστές και μέλη των επιτελείων τους σε καρα-
ντίνα! 

Αυτό ανάγκασε την Premier League και την EFL να 
διακόψουν προσωρινά και μέχρι την 3η Απριλίου κάθε 
ποδοσφαιρική δραστηριότητα! Η διοργανώτρια αρχή του 
κορυφαίου πρωταθλήματος αλλά και αυτή των τριών 
χαμηλότερων κατηγοριών του αγγλικού ποδοσφαίρου 
πήραν την απόφαση να κατεβάσουν ρολά για τις επόμε-
νες 20 μέρες, όταν και θα καθίσουν ξανά στο τραπέζι να 
συζητήσουν με τα δεδομένα που θα επικρατούν εκείνες 
τις μέρες. 

Λέστερ, Άρσεναλ, Τσέλσι, Γουότφορντ, Μπόρνμουθ 
και Έβερτον έχουν κρούσματα και ανθρώπους σε καρα-
ντίνα, ενώ και η Μάντσεστερ Σίτι έχει τον Μεντί απομονω-
μένο έπειτα από επαφή με άτομο της οικογένειάς του που 
διαγνώστηκε θετικό.

Οριστική ματαίωση σε Euroleague, 
Champions και Europa League
Για το τέλος αφήσαμε τις κορυφαίες διασυλλογι-

κές διοργανώσεις των δύο μεγάλων σπορ. Τόσο στην 
Euroleague, όσο και στο Champions και Europa League, 
δεκάδες είναι τα ματς που έγιναν χωρίς κόσμο το προ-
ηγούμενο διάστημα. Εκτός των άλλων, υπήρχε και ένας 
ακόμα σκόπελος που έπρεπε να ξεπεράσουν οι ομάδες. 
Αυτό των μετακινήσεων με τα αεροπλάνα, ειδικά σε πό-
λεις όπου υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, όπως για παράδειγ-
μα είναι το Μιλάνο, το Τελ Αβίβ κ.α. Και ενώ τα παιχνίδια 
του Champions League, διεξήχθησαν κανονικά, εν τέλει 
η UEFA, αλλά και η Euroleague, αποφάσισαν την Πέμπτη 
να βάλουν «λουκέτο» στις διοργανώσεις τους μέχρι νε-
οτέρας.

Aναβολή έναρξης και στο Moto GP 
και στα ATP τένις
Ο κορωνοϊός πλήττει και τα μηχανοκίνητα σπορ. Μετά 

από τις ήδη πολλές αλλαγές που έγιναν στο πρόγραμμα 
για την προστασία όλων, ανακοινώθηκε ότι το Γκραν Πρι 
του Όστιν στις ΗΠΑ αναβάλλεται και ότι η σεζόν θα ξεκι-
νήσει από τις 17 Απρίλη, στην Αργεντινή. Επίσης, αναβλή-
θηκαν για έξι εβδομάδες όλα τα τουρνουά ΑΤP εξαιτίας 
του ίδιου λόγου, αλλά και το Προολυμπιακό τουρνουά 
του πόλο.

Στον αέρα(;) το Euro 2020
Και το μεγαλύτερο ερώτημα που τίθεται είναι τι θα 

συμβεί με το Euro 2020 που από φέτος με το νέο του 
φορμάτ θα διεξαχθεί σε 12 διαφορετικές πόλεις. Οι 
Ομοσπονδίες της Ευρώπης πιέζουν έντονα την UEFA να 
αναβάλει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα για την επόμενη 
χρονιά, ώστε να μπορέσουν να διοργανώσουν με κάποια 
λογική τα εγχώρια πρωταθλήματα, όταν και εφόσον αυτά 
θα μπορούν και πάλι να διεξαχθούν. Η UEFA ωστόσο, 
είναι αρνητική αυτή τη στιγμή, καθώς διακυβεύονται τε-
ράστια οικονομικά συμφέροντα και κάτι τέτοιο δεν έχει 
συμβεί ποτέ στην ιστορία του θεσμού. Λογικά όμως, εάν 
αυτή η κατάσταση συνεχιστεί, το μόνο σίγουρο είναι πως 
το EURO δεν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί στις κα-
θορισμένες ημερομηνίες, με την UEFA να καλεί όλες τις 
Ομοσπονδίες σε τηλεδιάσκεψη την Τρίτη για να λάβουν 
αποφάσεις. Μύλος...

Ο αθλητισμός, το κέρδος
και οι ανθρώπινες ζωές

Ο αθλητισμός σε όλο τον κόσμο έχει μπει σε κα-
ραντίνα, λόγω του κορωναϊου. Μέχρι όμως να γίνει 
αντιληπτή η σοβαρότητα της κατάστασης υπήρξαν 
ολιγωρίες οι οποίες παρέπεμπαν σε διλλήματα του 
τύπου υγεία ή κέρδος. Στην άποψη ότι το αθλητικό 
προϊόν είναι πηγή κέρδους δεν υπάρχουν διαφωνίες. 
Πλέον στα σπορ κυριαρχεί το κέρδος και γύρω από 
τους αθλητές στήνεται χορός εκατομμυρίων. Υπάρχει 
ένας μηχανισμός κέρδους ο οποίος σταματάει μόνο 
κάτω από ακραίες συνθήκες. Η Euroleague  είναι κλει-
στή Λίγκα του μπάσκετ η οποία έχει στηθεί με άξονα το 
αθλητικό προϊόν να γεννάει χρήματα για τις ομάδες.

Ο Τζόρντι Μπερτομέου, ισχυρός άνδρας της 
Euroleague, στο θέμα της διαχείρισης της παγκόσμιας 
κρίσης λόγω κορωνοϊού, επέδειξε ανευθυνότητα. Στην 
ουσία στο δίλλημα υγεία ή κέρδος έβαλε πιο ψηλά το 
κέρδος και έπεισε ότι ασχολείται μόνο με αριθμούς και 
στατιστικά και όχι με τον συνάνθρωπό του.

Μέχρι να πάρει την οριστική απόφαση αναβολής 
των αγώνων της διοργάνωσης προηγήθηκαν αδέξιοι 
χειρισμοί. Σε ένα θέμα που δεν αφορούσε   τυπικές δι-
αδικασίες της Euroleague αλλά τις ζωές ανθρώπων.

Αρχικώς απέρριψε το αίτημα του Ολυμπιακού για 
αναβολή του αγώνα του Ολυμπιακού στο Μιλάνο, 
«πηγή» μετάδοσης του ιού στην Ιταλία. Αγνοώντας τις 
οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, στη συ-
νέχεια όρισε έδρα διεξαγωγής του αγώνα το Βερολίνο 
και μετά, αποφάσισε την αναβολή όλων των αγώνων 
της διοργάνωσης. Το χειρότερο; Ο Μπερτομέου απα-
ντούσε στις πιέσεις των ομάδων για αναβολή: «Αυτό 
είναι δικό σας πρόβλημα».

Το ταξίδι του Ολυμπιακού στο Μιλάνο ήταν μι-
κρότερο ολίσθημα του εκτελεστικού διευθυντή της 
Euroleague σε σχέση με την απόφαση του 

η Μακάμπι να παίξει μπροστά σε 5 χιλιάδες κόσμο. 
Τελικώς η απόφαση για λουκέτο στο ΝΒΑ ίσως είναι 
αυτή που οδήγησε τον Μπερτομέου στο να κάνει το 
ίδιο και στη διοργάνωση την οποία διευθύνει. 

Το πρόβλημα της πανδημίας του κορωνοϊού είναι 
πλέον παραδεχτό απ’ όλους ότι πρέπει να το διαχειρι-
στεί η παγκόσμια κοινότητα με ψυχραιμία και αποτελε-
σματικότητα. Οι ζημίες στην οικονομία είναι τεράστιες 
και φυσικό είναι να προκύψουν και για τον αθλητισμό. 
Οπότε κανείς δεν έχει δικαίωμα να βάζει ανθρώπινες 
ζωές κάτω από το κέρδος. Ακόμη κι αν χρειαστεί να 
μη ξαναρχίσουν τα πρωταθλήματα σ’ όλο τον κόσμο.

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

αθλητισμός
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Τελικά, τι είναι η 
γλωσσοφαγιά-γρουσουζιά 
ή κατάρα?

Αρκετοί θεωρούν ότι τα περί 
γρουσουζιάς, γλωσσοφαγιάς, φθό-
νου ή κατάρας είναι προκαταλήψεις 
και δεν ευθύνεται κανείς για ότι 
παθαίνει κάποιος. Άλλοι, πάλι, όπως 
πιστεύουν στις ευχές, πιστεύουν 
και στις κατάρες. Καλώς ή κακώς, 
όλοι μας είμαστε δέκτες και πομποί 
θετικής ή αρνητικής ενέργειας και 
τα vibes που εκπέμπονται μπορούν 
όντως να επηρεάσουν τη διάθεση 
ή την ψυχολογία τη δική μας ή των 
άλλων.

Κάθε φορά που σκεφτόμαστε 
άσχημα για κάποιον ή αισθανόμαστε 
ζήλια, ουσιαστικά στέλνουμε αρνη-
τικά vibes, τα οποία δεν επηρεάζουν 
μόνο το συγκεκριμένο άτομο, αλλά 
και το περιβάλλον, όπως επίσης και 
τα δικά σας επίπεδα ενέργειας.

Το να καταριόμαστε, λοιπόν, 
έχει συνέπειες ακόμα και πάνω μας, 
άλλωστε, ας μην ξεχνάμε και την 
παροιμία που λέει ότι «η κατάρα 
είναι γαϊδάρα και γυρίζει στον 
αφέντη της».

Από την άλλη, αν κάποιος σε 
γλωσσοτρώει ή σε καταριέται, αυτή 
η αρνητική ενέργεια μπορεί να σε 
διαπεράσει μόνο αν είσαι σε μια 
χαμηλότερη κατάσταση συνειδη-
τότητας.

Αν, πάλι, φοβάσαι, είναι πολύ 
πιθανό να αυθυποβάλλεσαι και 
τα περισσότερα από αυτά που σου 
συμβαίνουν να τα αποδίδεις στα 
κακά vibes που σου στέλνουν.

Ας μην ξεχνάμε ότι η καθημε-
ρινότητά μας είναι γεμάτη από αν-
θρώπους που εκπέμπουν αρνητική 
ενέργεια: άτομα κακοδιάθετα, μέσα 
στον εκνευρισμό ή την επιθετικό-
τητα, στην ουρά της τράπεζας, του 
σουπερμάρκετ ή που οδηγούν, τα 
οποία όμως δεν μπορούν να μας 
επηρεάσουν, παρά μόνο αν εμείς εί-
μαστε σε ευαίσθητη κατάσταση ή αν 
έχουμε πεσμένη διάθεση. Τίποτα δε 
σε αγγίζει, αν εσύ βλέπεις τον κό-
σμο με άλλο μάτι, είσαι ευδιάθετος 
ή χαρούμενος, άρα υπάρχει ισχυρή 
αλληλεπίδραση των ανθρώπων.

Αυτό που πρέπει να κάνεις, λοι-
πόν, είναι το να εστιάσεις στη θετική 
πλευρά, στην ευγνωμοσύνη, τη 
δημιουργικότητα, στις καλές στιγ-
μές της ζωής σου και στα πρόσωπα 
που σε περιβάλλουν, τα οποία σε 
νοιάζονται και σε αγαπούν. Αν υπο-
ψιάζεσαι ότι κάποιος σε καταριέται, 
ή θέλει το κακό σου γενικά, τότε 
επικοινώνησε μαζί μου!

Γιατί για εμένα πρόβλημα άλυτο 
δεν υπάρχει!

ΚΡΙΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΛΕΩΝ

ΖΥΓΟΣ

ΤΟΞΟΤΗΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Η εβδομάδα αυτή θα είναι αρκετά καλή, καθώς το 
γενικότερο πλανητικό σκηνικό θα βρίσκεται 
σε μια ευνοϊκή θέση για σένα. Αυτό σημαίνει 

ότι είναι μια κατάλληλη περίοδος για να 
ξεκινήσεις νέα εγχειρήματα ή να προωθήσεις τα 

υπάρχοντα σχέδιά σου.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…6,12,35,47.

Η εβδομάδα αυτή θα είναι αρκετά καλή για 
εσένα, αρκεί να προσέξεις τις κακοτοπιές και 
να τις αποφύγεις. Το γενικότερο καλό κλίμα 
θα σε βοηθήσει να επιτύχεις όσα σκέφτεσαι 
και να θέσεις στέρεες βάσεις για το μέλλον.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…3,10,28,46.

Στη διάρκεια της εβδομάδας αυτής θα έχεις τη 
χαρά να γευτείς την επιτυχία στα επαγγελματικά 

και στον τομέα των προσωπικών. Κάθε ημέρα 
θα είναι μια μικρή νίκη για εσένα, καθώς θα 
μπορέσεις να κάνεις πράξη τις σκέψεις σου.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…5,13,21,37.

Πέρασες ένα διάστημα που κατέβαλες αρκετή 
προσπάθεια, κάνοντας υπομονή και μένοντας 

πιστή στο στόχο σου. Τώρα θα αρχίσεις σιγά 
σιγά να βλέπεις τα πρώτα αποτελέσματα που 

θα σου δώσουν το κίνητρο που ψάχνεις για να 
συνεχίσεις ακάθεκτη.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…6,24,36,47.

Η εβδομάδα αυτή θα είναι αρκετά καλή για το 
ζώδιό σου, σε γενικότερα πλαίσια. Μάλιστα θα 
ήταν καλό να στηριχθείς αρκετά στη διαίσθησή 
σου και στη γνώση που πηγάζει από μέσα σου, 

παρά στην απόλυτη λογική. Δώσε προσοχή 
στα όνειρά σου καθώς υπάρχουν αλήθειες που 

ψάχνουν να βγουν στην επιφάνεια.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…13,25,36,48.

Διανύεις μια περίοδο εσωτερικής κρίσης 
που μάχεσαι με τον εαυτό σου, αλλά και τα 

δεδομένα έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί στη 
ζωή σου. Υπάρχουν στιγμές που χάνεις την 

πίστη στις καταστάσεις και νιώθεις τρομερή 
απογοήτευση. Δείξε αυτοπεποίθηση και 

μην κυνηγάς την τύχη σου με απελπισία. 
Συγκροτήσου!

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…10,34,36,45.

ΤΑΥΡΟΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΙΧΘΕΙΣ

Η εβδομάδα αυτή θα είναι πολύ καλή για το ζώδιό 
σου .Έτσι, θα έχεις τις ευκαιρίες που χρειάζεσαι 
για να προωθήσεις τα σχέδια που έχεις για τα 
επαγγελματικά σου, ενώ θα μπορέσεις και να 
διευθετήσεις με αποτελεσματικότητα προσωπικές 
υποχρεώσεις και εκκρεμότητες.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…8,17,22,41.

Το πλανητικό σκηνικό αλλάζει και δημιουργεί τις 
προϋποθέσεις για να αναλάβεις δράση. Αυτήν την 
εβδομάδα θα σου δοθεί η ευκαιρία να ασχοληθείς 
με όλα τα φλέγοντα θέματα που αναζητούν 
άμεσα λύση. Παρά τις φαινομενικές δυσκολίες θα 
καταφέρεις να υπερπηδήσεις τα εμπόδια και να 
διευθετήσεις ζητήματα .
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…5,11,23,36.

Αυτή θα είναι η εβδομάδα σου, όπως καταλαβαίνεις, 
ένας νέος κύκλος ανοίγει και θα είναι πιο 
δημιουργικός. Τώρα μπορείς να φτιάξεις το δικό σου 
σκηνικό και να τοποθετήσεις μέσα σε αυτό όλα όσα 
σε κάνουν να νιώθεις χαρά και ικανοποίηση με τον 
τρόπο που θέλεις εσύ.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…2,18,39,46.

Οι προβλέψεις για εσένα είναι παραπάνω από 
θετικές καθώς στο τέλος της εβδομάδας το 
πλανητικό σκηνικό θα κινείται υπέρ στο ζώδιό 
σου. Αυτό σημαίνει ότι και οι υπόλοιπες ημέρες θα 
κλέψουν λίγη από τη λάμψη του Σαββατοκύριακου.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…6,13,28,49.

Η εβδομάδα αυτή θα είναι πολύ ελπιδοφόρα και 
μάλιστα χαρακτηρίζεται πολύ θετική για το ζώδιό 
σου. Οπότε, τώρα θα είναι μια καλή στιγμή για να 
ξεκινήσεις μια νέα συνεργασία ή σχέση, πάνω σε 
γερές βάσεις που θα έχει διάρκεια στο χρόνο.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…8,17,26,31.

Μια πολλή όμορφη εβδομάδα και ένα ακόμη 
καλύτερο Σαββατοκύριακο σε περιμένει. Οι μέρες 
αυτές θα σε βοηθήσουν να ανακαλύψεις τη 
συνταγή της ευτυχίας. Θα μπορέσεις να δουλέψεις 
αποτελεσματικά με σκοπό να υλοποιήσεις τα σχέδιά 
σου και αυτό θα σου δώσει μεγάλη ικανοποίηση.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…9,13,26,42.
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Βρείτε την Karfitsa στα παρακάτω σταθερά σημεία, σε όλα τα café της Λ. Νίκης και της Αριστοτέ-
λους (από Εγνατίας μέχρι Παραλία), αλλά και σε όλα τα δημαρχεία, επιμελητήρια, στο αεροδρόμιο 
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», στο Δικαστικό και Αστυνομικό Μέγαρο. Παράλληλα, γίνεται χειροδιανομή Αριστοτέ-

λους με Τσιμισκή, στη Βούλγαρη, στη ΧΑΝΘ και στο φανάρι του Νοσοκομείου του Αγ. Παύλου.
ΚΕΝΤΡΟ
Αθιβολή
Κατούνη 15, 2310508509   
Apallou 
Mητροπόλεως  51, 2310228898
Αrc 
Κομνηνών 8, 2310250309
Ξενοδοχείο Electra Palace
Αριστοτέλους 9, 2310294000
Βutler 
Μητροπόλεως  42, 2310281350
Café de Sport 
(Eντός Παλαί Ντε Σπόρ), 2310229555
Canteen 
Δημ. Γούναρη 7, 2310228520
Chilai 
Αγίου Μηνά 4, 2313054500
Ergon Agora 
Παύλου Μελά 42, 2310288008
Ernest 
Λεωφόρου Νίκης 13, 2310242241
Garçon Brasserie 
Αγίας Σοφίας 2, 2310253033
Kitchen Bar 
Αποθήκη Β2, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, 
2310502241
Local Café  
Π.Π. Γερμανού 17, 2310223307
Manoir Café
Κατούνη 31, 6973808906
Mikel
Λ. Νίκης 67, 231 028 3507
Public
Τσιμισκή 24,  231 022 7288
Plaisir 
Μητροπόλεως 9, 2310277444
Rahati Shisha Bar
Ολύμπου 75, 2312 315433
Sinatra 
Μητροπόλεως 20, 2310223739
Starbucks
Λεωφόρος Νίκης & Γούναρη Δημήτριου 
1, Λευκός Πύργος, 2310 273307
The Rolling Burger Bar
Εγνατία 144, 2310226926
Tre Marie 
Εθνικής Αμύνης & Μητροπόλεως, 
2310242280
Πλατεία Assos Odeon
Τσιμισκή 43
Warehouse 7 
Εντός ΟΛΘ, 2313051669
7 Θάλασσες 
Καλαποθάκη 10, 2310233173
Ciel
Μεγ. Αλεξάνδρου 12, 2310888000
One
Καρόλου Ντηλ 1, 2310256585
ΔΕΘ Helexpo 
Γραφείο Διοίκησης, Eγνατία 154
Ντερλικατέσεν 
Κούσκουρα 7, 2310230326
Ξενοδοχείο Capsis 
Μοναστηρίου 18, 2310596800
Ξενοδοχείο Grand 
Mοναστηρίου 305, 2310549000
Ξενοδοχείο Tobacco
Αγ. Δημητρίου 25, 2310515002
Ξενοδοχείο Mediterranean 
Σαλαμίνος 3, 2310552554
Ξενοδοχείο Porto Palace 
28ης Οκτωβρίου 65, 2310504504
Ξενοδοχείο The Met 

26ης Οκτωβρίου 48, 2310017000
Ξενοδοχείο Δάϊος 
Λεωφόρου Νίκης 59, 2310250200                               
Ξενοδοχείο Εγνατία Palace 
Εγνατία 61, 2310222900
Oλύμπιον
Πλ. Αριστοτέλους 10, 2310284001
Ταβέρνα Διάβαση 
Παύλου Μελά 13 & Τσιμισκή, 
2310220596
Box Café
Αριστοτέλους 5, 2310267992
Ύψιλον 
Εδέσσης 5, 2310530480
Ψησταριά Διαγώνιος 
Στρατηγού Καλλάρη 13, 2310260958
Mentha x piperita
Παπαναστασίου 10, 
2310848216
Greco
Αριστοτέλους 22, 2310230980
Μακεδονία TV
26ης Οκτωβρίου 90 Porto Center, 
2310504300
TV-100 - FM-100
Νικ. Γερμανού 1 , Γραφείο Προγράμμα-
τος  2310261100
Atlas TV
Εγνατία 154 εντός ΔΕΘ περίπτερο 1, 
1ος ορ. Γραφείο Καμελίδη Αντώνη , 
2310501006 
Βεργίνα TV
Λεωφ. Στρατού 31, γραφείο προγράμ-
ματος , 2310831062
Εγνατία TV 
Αν. Γεωργίου 21 εντός Βίλκα , γραφείο 
Χριστοφορίδης Μπάμπης , 2310500005
North Radio
Μητροπόλεως 34, γραφείο προγράμμα-
τος Μύρτσος Κώστας , 2310519005
Κέντρο Πνευματικής Αναζήτησης 
Βαλεντίνη Βασιλειάδη
Μητροπόλεως 34, 2314007050
Ζαχαροπλαστείο Νίκος Κουφός
Παύλου Μελά 27, 2310274671
Simons
Ερμού 57, 2310272778 
Τιτάνια
Τσιμισκή 139, 2310220985
Dandelion
Χρ. Σμύρνης  17, 2310234208 
Αρλεκίνος Κρέπες 
Τσιμισκή 102, 2310271001
Ξαρχάκος Καφέ 
Πάρκο ΧΑΝΘ , 6970368006
Green Family
Βατικιώτου 26 -28, Πλ. Άθωνος, 
2310257503
Βεργίδης Ζαχαροπλαστείο
Ελευθερίας 6, Τριανδρία, 6981004425

ΔΥΤΙΚΑ
Alpha Plan Consultants
Ι. Κωλέττη 25, 231 056 6767 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ  
Μοναστηρίου 326
GAS Theodorou  
Γιαννιτσών 181, Τηλ. 2310523131 
ΕΔΑ Θεσσαλονίκης
Μοναστηρίου 256, Μενεμένη, 
2310584000
Subito
Παύλου Mελά 26, Εύοσμος, 

2310706600
Mεζέ Μεζέ 
Κων. Καραμανλή 6, Κορδελιό, 
2310700100
Μονή Λαζαριστών 
Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη, 
2310650999
Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου 
Μ. Αλεξάνδρου 57, Εύοσμος, 
2310762400
Ζαχαροπλαστείο 
Παπασωτηρίου
Αντώνη Τρίτση 100, Εύοσμος, 
2310660300
PR Café 
27, Π. Μελά 25, Εύοσμος,  
231 124 2181
Times Café Bar
Αγνώστου Στρατιώτη 25, Πολίχνη, 
2310600885
Looney Bar
Κώττα Ρούλια 12, One Salonica Outlet 
Mall, 2310538627 
Coffee Drop
Ανδρέα Παπανδρέου 28,  
Κορδελιό, 2316007645
Barista
 25ης Μαρτίου 20, Ευκαρπία, 
6936930404
Mint 
Aνδ. Παπανδρέου 115, Νεάπολη, 
2311243610
Il Posto
Πλατεία Ευόσμου, 2310768831
Il Posto
Μεγ. Αλεξάνδρου 51, Εύοσμος, 
2310704999
Calderon
Eπταπυργίου 82, Συκιές, 2313039993
U Bar Project
Μεγ. Αλεξάνδρου 93, Εύοσμος, 
2310776002
Café Espelho
Χρ. Σμύρνης 26, Σίνδος ( δεν εχει τηλ )
 Vegera Café 
Π. Μελά , Πεζόδρομος Ευόσμου, 
2310704696

ANATOΛΙΚΑ
Boheme 
Απολλώνεια Πολιτεία, Πυλαία, 
2310477497
Hondos Center Apollonia 
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 84, 
Πυλαία, 2310806000
SharkBar 
Αργοναυτών 2, Καλαμαριά, 
2310416855
Γένεσις 
Τέρμα 17ης Νοέμβρη, Θεσσαλονίκη, 
2310984000
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο 
Ασκληπιού 10, Πυλαία, 2310400904
Ξενοδοχείο Metropolitan
Βασιλίσσης  Όλγας 65, Θεσσαλονίκη, 
2310824221-8 
Ανατολικό 
Μεταμορφώσεως 40, Καλαμαριά, 
2310419654
Μercado
Μεταμορφώσεως – Κομνηνών 13, 
Καλαμαριά, 2310402017
Remeron

Κομνηνών 70, Πεζόδρομος Καλαμα-
ριάς, 2310432122
Coffice Books & Coffee
Αιγαίου 62, Καλαμαριά, 2310403550
Το Νέον Καφενείον
Γρ. Λαμπράκη 205, Άνω Τούμπα, 
2310900707
Papillon
Γρ. Λαμπράκη 207, Άνω Τούμπα, 
2310908680
Cafe Le Monde
Μαρίας Κάλλας 3, Θεσσαλονίκη, 
2313038414
Remvi
Κανάρη 2, Καλαμαριά,
2310433100
National Cafe
Αμφιπόλεως 47, Θεσσαλονίκη,
2310926393
LA BISTECCA
Καπετανίδου 2- Θεμ.Σοφούλη 77, 
Καλαμαριά, 2310 410999
Dio Con Dio
Παπαδόπουλου 13,  
2310344294  
Noah 
Λ. Κομνηνών 3,  2310331331
Ζαχαροπλαστείο Τάσος    
Λ. Κομνηνών 16, 2310342103
Baraki
Διογένους 42 , Κ. Τούμπα, 2313026226
Theros
Aκτής 2 & Φιλίππου, Περαία, 
2392020510
Zebra
Νικ. Πλαστήρα 20, Χαριλάου, 
2310304674
Λόρδον
Πλατεία Παραμάνα 19, Θέρμη, 
2310024900
Lodge
Καρ. Δημητρίου 4, Θέρμη, 2310024943
Rumors
Πλατεία Παραμάνα 20, Θέρμη, 
2310024717
Day- Night
Κων. Καραμανλή 97, 2310949554
Café Octo
Δημοκρατίας 27, Καρδία, 2392066500
Nelson 
Κομνηνών 27, Πανόραμα, 6944863248
Εστιατόριο Κρητικός
Βενιζέλου 5, Πανόραμα, 2310332810
Παραδοσιακό
Παπαδοπούλου 17, Πανόραμα, 
2310344803
Κλινική Θέρμης
14ο χλμ Θεσν/κης- Ν. Μουδανιών, 
Θέρμη, 2310024800
Green Family
Θεμ. Σοφούλη 34, Καλαμαριά, 
2310429044
Green Family
Λεωφ. Κομνηνών 27, Πανόραμα, 
2310023820
Elixir Pilates Studio
Λασκαράτου 15, Θεσσαλονίκη

ση
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ής

Πού θα μας βρείτε



40 14.03.2020

30/04/2020


