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H μεγάλη απειλή για τον πλανήτη

Τα όσα ζούμε σίγουρα είναι πρωτόγνωρα. Αν και πολλές ταινίες... επιστημονικής 
φαντασίας είχαν καταγράψει πολλά από αυτά. Συμφωνούμε άπαντες ότι σε αυτήν τη 
φάση που βρισκόμαστε το κυριότερο είναι να σωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες 
ζωές. Μέτρο απάντων ο άνθρωπος. Αυτό είναι αξιακό και μη διαπραγματεύσιμο για 
τις κοινωνίες του δυτικού (και όχι μόνο) πολιτισμού.

Η μεγάλη απειλή που βιώνει το ανθρώπινο είδος δεν σταματάει στην αντιμετώπι-
ση του κορονοϊού, μια και ο άνθρωπος στο διάβα της ιστορίας του γνώρισε αντίστοι-
χες επιδημίες, που στοίχισαν τη ζωή σε εκατομμύρια ανθρώπους.

Η ζωή όμως συνεχίστηκε και το είδος μας συνέχισε να υπάρχει, να ζει και κυρίως 
να βελτιώνει την ποιότητα ζωής του και την ποιότητα των θεσμών του, οικοδομώ-
ντας τον αξιακό κώδικα του δυτικού πολιτισμού.

Το διακύβευμα, λοιπόν, σήμερα δεν είναι το αν θα επιβιώσουμε, αλλά το τι θα 
ακολουθήσει στο οικοδόμημα του δυτικού πολιτισμού, που ήταν θεμελιωμένο πάνω 
στον κώδικα των ελευθεριών και των δημοκρατικών διαδικασιών και του σεβασμού 
της ιδιωτικότητας των πολιτών.

Το βέβαιο είναι ότι η επόμενη ημέρα δεν θα είναι η ίδια και θα πρέπει να ξανα-
στήσουμε τον συνταγματικό χάρτη των δικαιωμάτων του ανθρώπου από την αρχή.

Στα χέρια των δυτικών κυβερνήσεων αλλά και των πολιτών είναι το προς τα πού 
θα στρίψουν το καράβι.

Στο πέρασμα των αιώνων οι παγκόσμιες κρίσεις, είτε οικονομικές είτε οι υγειονο-
μικές είτε πολιτικές, ανέτρεπαν δεδομένα και συμβάσεις τού μέχρι εκείνη τη στιγμή 
κόσμου.

Αν κάποιος ξεφυλλίσει, αυτές τις μέρες που είμαστε κλεισμένοι στα σπίτια μας, 
κάποιο ιστορικό βιβλίο, θα διαπιστώσει ότι καταστάσεις που προετοιμάζονταν ωρί-
μασαν και επιταχύνθηκαν μετά από μια μεγάλη κρίση.

Κάποιοι αυτές τις αλλαγές που βιώνουμε τις είχαν ήδη έτοιμες στα «εργαστήριά 
τους» σε ένα πείραμα διαρκείας που γινόταν με διάφορες αφορμές. Τώρα απλώς έγι-
νε το επόμενο βήμα. Από το... πείραμα στο εργαστήριο περάσαμε στην προσομοίωση 
και γι’ αυτό επιστρατεύτηκαν όλες οι δυνάμεις επιβολής αποφάσεων.

Μια προσομοίωση που βρήκε τον κόσμο ανέτοιμο και τον μετέτρεψε σε φοβισμέ-
νο. Πράγματι, αυτά που ανακοινώθηκαν και εφαρμόστηκαν μέσα σε ελάχιστες ώρες 
δεν μπορούσε κανείς να διανοηθεί ότι θα γίνονταν αποδεκτά από τους πολλούς. 
Μια... δόση είχαμε πάρει εμείς σε αυτόν τον τόπο με τα περιβόητα capital controls. 
Που εν μια νυκτί μάς κλείδωσαν τα χρήματά μας και μας έστειλαν στις... ουρές των 
ΑΤΜ για να μας δώσουν 50 ευρώ την ημέρα!

Ο νέος τεχνολογικός κόσμος έχει πλέον ξημερώσει. Αυτά που ζούμε είναι πρόβα 
της επόμενης ημέρας. Ο «μεγάλος αδελφός» ήταν εδώ. Απλώς, με αφορμή το σοβα-
ρό πρόβλημα της πανδημίας, αποφάσισε να βγει από το παραβάν και να γίνει πρωτα-
γωνιστής της ιστορίας της δικής μας γενιάς και της γενιάς των παιδιών μας. Ίσως για 
αυτό με έναν περίεργο τρόπο η γενιά των παππούδων μας και των γιαγιάδων μας... 
αναχωρεί από αυτόν τον κόσμο. Και μαζί της αποχωρεί η κιβωτός της μνήμης που 
κρατούσε ζωντανό τον παλιό κόσμο.

Και επειδή κάποιοι θα μιλήσουν για σενάρια συνωμοσίας, ας διαβάσουν το 
«1984»... Ο Όργουελ τα έγραφε, εμείς τα ζούμε...

Δ ε λ τ ί ο  θ υ έ λ λ η ς





Στο ξεκίνημα της νέας δεκαετίας, η ελληνική οικονομία έχει διορθώσει τις μείζονες μακροοικονομικές και 
δημοσιονομικές ανισορροπίες που προκάλεσαν την οικονομική κρίση και προσπαθεί να επιταχύνει το βηματισμό 
της προς μια διατηρήσιμη αναπτυξιακή τροχιά. Στο δρόμο της έχει να αντιμετωπίσει μια σειρά από σημαντικές 
προκλήσεις, σε μεγάλο βαθμό ως απόρροια της οικονομικής κρίσης, καθώς και εξωτερικούς κινδύνους. Η εξάπλωση 
του κορωνοϊού που προκαλεί τη νόσο Covid-19 και η όξυνση του προσφυγικού-μεταναστευτικού προβλήματος 
επηρεάζουν καταλυτικά τις βραχυπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές και θέτουν, προσωρινά, μεγάλα εμπόδια 
στην πορεία προς την κανονικότητα. Η πανδημία του κορωνοϊού δοκιμάζει τις κοινωνικές και οικονομικές αντοχές 
όλου του πλανήτη και απαιτεί άλλο επίπεδο διεθνούς επιστημονικής, κοινωνικής και οικονομικής συνεργασίας από 
αυτό που ίσχυε μέχρι σήμερα. Οι αγορές ομολόγων και κεφαλαίων έχουν ήδη υποστεί μεγάλες απώλειες, με τις πιο 
αδύναμες οικονομίες να πλήττονται περισσότερο.    
Παρά την αναιμική μεγέθυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας, η ελληνική οικονομία συνέχισε να ανακάμπτει 
μέχρι πρόσφατα, όπως μαρτυρούν οι θετικές επιδόσεις που καταγράφηκαν σε βασικούς μακροοικονομικούς και 
χρηματοοικονομικούς δείκτες. Η ισχυρή ανοδική τάση του δείκτη οικονομικού κλίματος και η ενίσχυση του δείκτη 
επιχειρηματικών προσδοκιών υποδήλωναν, μέχρι πρότινος, συνέχιση και επιτάχυνση της αναπτυξιακής δυναμικής. 
Παράλληλα, καταγράφηκαν θετικές εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό τομέα, με αύξηση των τραπεζικών καταθέσεων 
και βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησης των τραπεζών, που συνέβαλαν στην ενίσχυση της ρευστότητάς τους 
και επέτρεψαν την αύξηση της τραπεζικής χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Εξάλλου, 
η ανάκτηση της εμπιστοσύνης στον τραπεζικό τομέα επέφερε την πλήρη άρση των περιορισμών στην κίνηση 
κεφαλαίων από την 1η Σεπτεμβρίου 2019. Επιπρόσθετα, η πρόσφατη κατάργηση από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) της απόφασης του Μαρτίου 2015, με την οποία είχαν επιβληθεί ανώτατα 
όρια στην αγορά ελληνικών κρατικών ομολόγων από τις ελληνικές τράπεζες, πιστοποίησε την ανάκτηση της 
εμπιστοσύνης στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. 
Η συνετή δημοσιονομική πολιτική, ο προσανατολισμός του δημοσιονομικού μίγματος προς μια πολιτική 
περισσότερο φιλική προς την ανάπτυξη, με κύριο χαρακτηριστικό την εκλογίκευση του φορολογικού βάρους και 
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), οι ιδιωτικοποιήσεις και 
η εφαρμογή του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων είναι οι σημαντικότεροι άξονες της προσπάθειας για την 
ενίσχυση της αξιοπιστίας της οικονομικής πολιτικής σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Πολλά από τα μεσοπρόθεσμα αυτά 
στοιχεία της οικονομικής πολιτικής πρέπει να διατηρηθούν και στις σημερινές έκτακτες οικονομικές συνθήκες, άλλα 
όμως πρέπει να προσαρμοστούν αναλόγως.
Επιβράβευση της προόδου που σημείωσε η Ελλάδα είναι η αναβάθμιση του αξιόχρεου της χώρας κατά μία βαθμίδα 
τον Οκτώβριο του 2019 από τον οίκο αξιολόγησης Standard & Poor’s και πιο πρόσφατα, τον Ιανουάριο του 
2020, από τον οίκο Fitch, αλλά και η βελτίωση της θέσης της χώρας κατά επτά βαθμίδες όσον αφορά το δείκτη 
αντίληψης της διαφθοράς που καταρτίζει η Διεθνής Διαφάνεια. Σε ένα διεθνές περιβάλλον αρνητικών αποδόσεων, 
οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών και εταιρικών ομολόγων κατέγραψαν συνεχή και ταχεία αποκλιμάκωση, η 
οποία μόλις προσφάτως ανατράπηκε λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού, με τα περιθώρια (spreads) να αυξάνονται 
σημαντικά τις τελευταίες ημέρες. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις καταδεικνύουν, μεταξύ άλλων, τη σημασία που έχει 
η συμμετοχή των ελληνικών κρατικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας (ΕΚΤ). Στο πλαίσιο αυτό, είναι εξαιρετικά σημαντική η απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο 
της ΕΚΤ στις 18 Μαρτίου να εφαρμόσει εξαίρεση (waiver) από το γενικό κανόνα επιλεξιμότητας ομολόγων για τα 
ελληνικά κρατικά ομόλογα με το νέο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων που συνδέεται με την πανδημία (PEPP) ύψους 
750 δισεκ. ευρώ και θα διαρκέσει τουλάχιστον έως το τέλος του 2020.
Για να μπορέσει η ελληνική οικονομία να ενταχθεί με αξιώσεις στο νέο παγκόσμιο οικονομικό χάρτη, θα πρέπει να 
εντείνει τις προσπάθειές της για την αντιμετώπιση μιας σειράς από περιορισμούς και προκλήσεις που εξακολουθούν 
να υφίστανται, με έμφαση στη μείωση του μεγάλου επενδυτικού κενού, στη δημιουργία πολλών και καλά 
αμειβόμενων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης και υψηλής εξειδίκευσης, στην αποκλιμάκωση του υψηλού 
αποθέματος των ΜΕΔ και στη μείωση του δημόσιου χρέους. Παράλληλα, η εφαρμογή του εθνικού προγράμματος 
μεταρρυθμίσεων και αποκρατικοποιήσεων, με τις προσαρμογές που επιβάλλουν οι έκτακτες συνθήκες, συμβάλλει 
στη βελτίωση των οικονομικών προοπτικών. Τον ίδιο σκοπό εξυπηρετεί και ο εξορθολογισμός των δημοσιονομικών 
στόχων. Η προσαρμογή του στόχου για το πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα σε χαμηλότερα επίπεδα από 
εκείνα που ισχύουν σήμερα συνεπάγεται οφέλη, αρκεί να μην είναι τέτοια η μείωση του πλεονάσματος που να 
ανατρέπει τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους.
Υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να ιδωθεί και η πρόσφατη θετική απόφαση του Eurogroup της 16ης Μαρτίου, το 
οποίο, αξιοποιώντας τις διατάξεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης περί ευελιξίας στην εφαρμογή των 
δημοσιονομικών κανόνων σε περίπτωση δυσμενών οικονομικών εξελίξεων λόγω έκτακτων γεγονότων, εξαιρεί, για 
όλα τα κράτη-μέλη, τις δημοσιονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τα προσωρινά μέτρα για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας του κορωνοϊού. Επιπλέον, η λειτουργία των αυτόματων σταθεροποιητών στην οικονομία δεν θα 
επηρεάσει τη συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς κανόνες. Τέλος, στην περίπτωση της Ελλάδος, οι δαπάνες 
που σχετίζονται με τη διαχείριση της προσφυγικής-μεταναστευτικής κρίσης θα εξαιρεθούν από τον υπολογισμό του 
στόχου του δημοσιονομικού αποτελέσματος. 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ OΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟ 2019 ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020
Το 2019 η αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας διατηρήθηκε, παρά την επιβράδυνση της ευρωπαϊκής 
οικονομίας. Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ σε σταθερές τιμές διαμορφώθηκε σε 1,9%, όπως και το 2018, ενώ ο 
αντίστοιχος ρυθμός της οικονομίας της ζώνης του ευρώ επιβραδύνθηκε σε 1,2% από 1,9% το 2018. Το 2020 η ανάπτυξη 
της ελληνικής οικονομίας θα καθοριστεί σε μεγάλο βαθμό από τις επιπτώσεις της εξάπλωσης του κορωνοϊού στην 
παγκόσμια και την ευρωπαϊκή οικονομία. Ο οικονομικός αντίκτυπος εκδηλώνεται μέσω τριών διαύλων. Από την 
πλευρά της ζήτησης, με επιβράδυνση των ελληνικών εξαγωγών, τόσο αγαθών όσο και υπηρεσιών (μεταφορές, 
ναυτιλία και τουρισμός), και της εγχώριας κατανάλωσης και των επενδύσεων. Από την πλευρά της προσφοράς, 
με διατάραξη στις διεθνείς και περιφερειακές αλυσίδες εφοδιασμού ενδιάμεσων και κεφαλαιακών αγαθών, καθώς 
και με το κλείσιμο επιχειρήσεων για να περιοριστεί η πανδημία. Από την πλευρά του διεθνούς χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, η αύξηση του κόστους χρηματοδότησης λόγω της επανατιμολόγησης των κινδύνων διεθνώς οδηγεί 
στην επιδείνωση των όρων και του κόστους άντλησης νέας χρηματοδότησης για τις τράπεζες, τις επιχειρήσεις και 
τα νοικοκυριά, καθώς και για το Ελληνικό Δημόσιο. Ήδη παρατηρείται πολύ σημαντική αύξηση των περιθωρίων 
(spreads) τις τελευταίες ημέρες, ιδιαιτέρως στην περίπτωση της Ελλάδος, στις αγορές ομολόγων, οι οποίες, ούτως ή 
άλλως, παρουσιάζουν πολύ έντονη μεταβλητότητα. 
Ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας εκτιμάται ότι θα επιβραδυνθεί σημαντικά το 2020, δεδομένων των 
επιπτώσεων της εξάπλωσης του κορωνοϊού. Οι επιπτώσεις αυτές προς το παρόν δεν μπορούν να ποσοτικοποιηθούν 
με ακρίβεια, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα στοιχεία και η πανδημία είναι σε εξέλιξη. Ειδικότερα, 
σύμφωνα με το βασικό σενάριο της Τράπεζας της Ελλάδος, ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα είναι 
μηδενικός το 2020, αντί 2,4% που ήταν η πιο πρόσφατη πρόβλεψη μετά την ενσωμάτωση των στοιχείων των 

Εθνικών Λογαριασμών για το δ΄ τρίμηνο του 2019 (6 Μαρτίου 2020). Η προς τα κάτω αναθεώρηση της πρόβλεψης 
του ρυθμού ανάπτυξης κατά επιπλέον 2,4 ποσοστιαίες μονάδες οφείλεται στην ενσωμάτωση των επιπτώσεων από 
την εξάπλωση του κορωνοϊού. Με βάση τα τελευταία στοιχεία για την εξέλιξη της πανδημίας, η πιθανότερη εκδοχή 
είναι ότι θα υπάρξει σημαντική αρνητική επίπτωση στην οικονομία τα δύο πρώτα τρίμηνα του 2020, η οποία θα 
αντισταθμιστεί μερικώς τα δύο τελευταία τρίμηνα. Η επιβράδυνση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης θα προέλθει 
κυρίως από διαταραχές στην πλευρά της ζήτησης, με μείωση της εξωτερικής ζήτησης αγαθών και υπηρεσιών και της 
εγχώριας ζήτησης, αφού πλήττονται ιδιαιτέρως τομείς όπως οι μεταφορές, ο τουρισμός, το εμπόριο, η εστίαση και 
η ψυχαγωγία. Ουδείς σήμερα μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια την εξέλιξη της πανδημίας, ενώ οι επιπτώσεις της 
στις εθνικές οικονομίες θα εξαρτηθούν και από τα εθνικά και διεθνή δημοσιονομικά και νομισματικά μέτρα που 
λαμβάνονται. Το βασικό σενάριο της Τράπεζας της Ελλάδος ενσωματώνει υποθέσεις για τα αντισταθμιστικά μέτρα 
που έχουν ήδη ληφθεί. 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Το 2019, η εφαρμογή της δημοσιονομικής πολιτικής χαρακτηρίστηκε από την τήρηση των συμφωνηθέντων στο 
πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας, την προσήλωση στην υλοποίηση των δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων και, 
μετά τις εκλογές του Ιουλίου, την ανασύνθεση του δημοσιονομικού μίγματος με κύρια αλλαγή την ελάφρυνση του 
φορολογικού βάρους. Η μεταβολή της δημοσιονομικής πολιτικής προς αναπτυξιακή κατεύθυνση και, κυρίως, η 
έμφαση στις μεταρρυθμίσεις είχαν ως αποτέλεσμα την ταχεία αποκλιμάκωση των αποδόσεων των ελληνικών 
ομολόγων σε νέα ιστορικά χαμηλά, η οποία επέτρεψε την άνετη πρόσβαση του Ελληνικού Δημοσίου στις διεθνείς 
χρηματοπιστωτικές αγορές για άντληση φθηνών κεφαλαίων, καθώς και την πρόωρη αποπληρωμή μέρους του 
δανείου του ΔΝΤ.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα ταμειακά στοιχεία της γενικής κυβέρνησης για το 2019 υπήρξε, για πέμπτο συνεχές έτος, 
υπέρβαση του στόχου του πρωτογενούς πλεονάσματος, το οποίο εκτιμάται, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, ότι 
έκλεισε κοντά στο 4% του ΑΕΠ. 
Για το 2020, μέχρι προσφάτως η πρόβλεψη ήταν ότι θα επιτευχθεί ο δημοσιονομικός στόχος, ως αποτέλεσμα της 
εφαρμογής ενός αναπτυξιακού και δημοσιονομικά ουδέτερου μίγματος πολιτικής με κύρια χαρακτηριστικά την 
ελάφρυνση του φορολογικού βάρους και την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Όμως, η εξάπλωση της 
πανδημίας του κορωνοϊού αφενός δημιουργεί νέες υψηλές δαπάνες για την αντιμετώπιση της νόσου, τη στήριξη των 
επιχειρήσεων και τη διαφύλαξη της απασχόλησης και αφετέρου έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο ρυθμό 
οικονομικής ανάπτυξης και, κατά συνέπεια, στα κρατικά έσοδα. Με αυτά τα δεδομένα, το πρωτογενές αποτέλεσμα 
της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να διαμορφωθεί αρκετές ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ κάτω από τον αρχικό 
στόχο 3,5% του ΑΕΠ, αν και αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβλεφθεί με ακρίβεια. Λόγω όμως της 
ευελιξίας που ενσωματώνεται στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης για έκτακτες συνθήκες, η διαμόρφωση 
του δημοσιονομικού αποτελέσματος σε χαμηλότερα επίπεδα δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση ως 
παραβίαση του στόχου.
Η μεγαλύτερη πρόκληση για τη δημοσιονομική πολιτική σήμερα, που μεταβάλλει ριζικά όλα τα μέχρι τώρα 
δεδομένα, είναι να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες που προσφέρονται ώστε να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση 
των δαπανών για την αντιμετώπιση της νόσου του κορωνοϊού και να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιδράσεις 
στην πραγματική οικονομία, με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρξει η μικρότερη δυνατή επίπτωση στη βιωσιμότητα του 
δημόσιου χρέους. 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Το 2019 καταγράφηκε σημαντική υποχώρηση του ρυθμού αύξησης του παγκόσμιου εμπορίου σε 1%, από 3,7% 
το 2018, ως αποτέλεσμα του εντεινόμενου εμπορικού προστατευτισμού και της αυξημένης αβεβαιότητας. Η 
επιβράδυνση του διεθνούς εμπορίου έπληξε την εξωτερική ζήτηση και τη βιομηχανική παραγωγή και οδήγησε σε 
συγκρατημένη μεγέθυνση του παγκόσμιου ΑΕΠ κατά 2,9%, που ήταν ο χαμηλότερος ρυθμός της δεκαετίας, έναντι 
3,6% το 2018.
Ειδικότερα στη ζώνη του ευρώ, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ υποχώρησε σε 1,2% από 1,9% το 2018, κατά κύριο λόγο 
εξαιτίας της εξασθένησης της εξωτερικής ζήτησης. Ωστόσο, η επιβράδυνση της ανάπτυξης της οικονομίας της ζώνης 
του ευρώ συγκρατήθηκε από την εγχώρια ζήτηση, που παρέμεινε ισχυρή λόγω αύξησης της απασχόλησης και του 
διαθέσιμου εισοδήματος, αλλά και από τη συνεχιζόμενη βελτίωση των χρηματοπιστωτικών συνθηκών λόγω της 
διατήρησης της διευκολυντικής κατεύθυνσης της ενιαίας νομισματικής πολιτικής.
Η εξάπλωση του κορωνοϊού συνιστά σήμερα τη μεγαλύτερη πηγή κινδύνου για την παγκόσμια και την ευρωπαϊκή 
οικονομία, αφού άμεσες είναι οι συνέπειες στη βιομηχανία μέσω διαταράξεων της εφοδιαστικής αλυσίδας, στο 
εμπόριο, στις μεταφορές, στον τουρισμό, αλλά και στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Οι οικονομικές επιπτώσεις 
δεν μπορούν ακόμη να ποσοτικοποιηθούν με ακρίβεια, παρά μόνο να εκτιμηθούν με βάση διάφορα υποθετικά 
σενάρια. Σύμφωνα με το μετριοπαθές σενάριο του ΟΟΣΑ, υπό την προϋπόθεση δηλαδή μιας περιορισμένης και 
ήπιας εξάπλωσης του κορωνοϊού, ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας για το 2020 εκτιμάται ότι θα 
ανέλθει στο 2,4%, θα είναι δηλαδή κατά 0,5 της ποσοστιαίας μονάδας χαμηλότερος έναντι της πρόβλεψης του 
Νοεμβρίου του 2019. Σύμφωνα με το δυσμενές σενάριο, στο ενδεχόμενο δηλαδή μιας ευρύτερης εξάπλωσης της 
νόσου και γενικευμένης διάχυσης των επιπτώσεων, ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας θα περιοριστεί 
στο 1,5%. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις φαίνεται ότι το μετριοπαθές σενάριο του ΟΟΣΑ έχει ελάχιστες πιθανότητες 
να υλοποιηθεί. 
Σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ (Μάρτιος 2020), 
για την οικονομία της ζώνης του ευρώ προβλέπεται ότι ο ρυθμός μεγέθυνσης το 2020 θα περιοριστεί στο 0,8%, από 
1,1% που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη (Δεκέμβριος 2019), υπό την προϋπόθεση μιας περιορισμένης εξάπλωσης 
του κορωνοϊού. Ειδικότερα, εκτιμάται πολύ αδύναμη μεγέθυνση το πρώτο εξάμηνο του έτους και βελτίωση το 
δεύτερο εξάμηνο, καθώς η εξωτερική ζήτηση σταδιακά θα ανακάμπτει, οι κυβερνήσεις συντονισμένα θα έχουν ήδη 
λάβει αντισταθμιστικά δημοσιονομικά μέτρα, ενώ η επεκτατική νομισματική πολιτική θα συμβάλλει και αυτή στην 
οικονομική ανάκαμψη. Οι αρνητικές επιπτώσεις οφείλονται τόσο στις διαταράξεις στις αλυσίδες εφοδιασμού και 
παραγωγής, λόγω των προληπτικών αλλά και των περιοριστικών μέτρων για την αποφυγή ευρύτερης διασποράς της 
πανδημίας, όσο και στη χειροτέρευση της εμπιστοσύνης. Στην περίπτωση δε που η εξάπλωση του κορωνοϊού ενταθεί 
χρονικά και γεωγραφικά, οι επιπτώσεις θα είναι ακόμη δυσμενέστερες. Συγκεκριμένα, βάσει δύο εναλλακτικών 
δυσμενών σεναρίων, σε πιθανή ένταση της πανδημίας με μεγαλύτερη διασπορά στη ζώνη του ευρώ ή και με επιπλέον 
διαταραχές στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές και στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, εκτιμάται ότι ο ρυθμός 
μεγέθυνσης το 2020 θα επιβραδυνθεί περαιτέρω κατά 0,6 έως 1,4 ποσοστιαίες μονάδες, δηλαδή η οικονομία της 
ζώνης του ευρώ είναι πολύ πιθανόν να εισέλθει σε αρνητικούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης.
Η μεγαλύτερη πρόκληση για τη ζώνη του ευρώ σήμερα, που θέτει σε δεύτερη μοίρα όλα τα προηγούμενα, είναι η 
προστασία της ανθρώπινης ζωής και η διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής, καθώς και η έγκαιρη και αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων στην οικονομία και κοινωνία από την εξάπλωση του κορωνοϊού. Αν και η 
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μέχρι τώρα αντίδραση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), της Ευρωομάδας (Eurogroup) και ιδιαιτέρως των ίδιων των κρατών-μελών 
μπορεί να χαρακτηριστεί θετική, είναι σαφές ότι απαιτείται ακόμη μεγαλύτερη συνεργασία και συντονισμός 
σε επιστημονικό αλλά και σε δημοσιονομικό/νομισματικό επίπεδο, όπου η ευελιξία και ο ρεαλισμός πρέπει να 
υπερισχύσουν. Επειδή οι δυνατότητες των κρατών-μελών δεν είναι οι ίδιες, η επίδειξη συνοχής, αλληλεγγύης και 
ευελιξίας στην αντιμετώπιση της πανδημίας και η παροχή διευκολύνσεων στα κράτη-μέλη που έχουν τη μεγαλύτερη 
ανάγκη ή έχουν δημοσιονομικές δυσκολίες είναι καταλυτικής σημασίας για την καταξίωση της διακυβέρνησης της 
ζώνης του ευρώ στη συνείδηση των πολιτών αυτή την κρίσιμη περίοδο.

ΕΝΙΑΙΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η ΕΚΤ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σχετικά με τη διασπορά του κορωνοϊού και τους κινδύνους που 
δημιουργεί για την οικονομία της ζώνης του ευρώ, τις αγορές και το πλαίσιο άσκησης της νομισματικής πολιτικής 
και είναι σε εγρήγορση προκειμένου να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την ελαχιστοποίηση αυτών των κινδύνων. 
Ως πρώτη αντίδραση, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ στη συνεδρίαση της 12ης Μαρτίου αποφάσισε τη λήψη 
ολοκληρωμένης δέσμης μέτρων νομισματικής πολιτικής, ενώ και το Εποπτικό Συμβούλιο (Supervisory Board) της 
ΕΚΤ έλαβε παραλλήλως μέτρα εποπτικά που διευκολύνουν τις τράπεζες, ώστε αυτές να μπορούν με τη σειρά τους 
να συνεχίσουν να δανειοδοτούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά υπό τις έκτακτες συνθήκες που δημιουργούνται από 
την πανδημία. Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε: α) Διενέργεια, προσωρινά, πρόσθετων 
πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (LTRO) με σκοπό την άμεση παροχή στήριξης σε ρευστότητα 
προς το χρηματοπιστωτικό σύστημα της ζώνης του ευρώ. Οι πράξεις αυτές παρέχουν έναν αποτελεσματικό 
μηχανισμό στήριξης. Θα διενεργούνται μέσω δημοπρασίας σταθερού επιτοκίου με πλήρη κατανομή και επιτόκιο 
ίσο με το μέσο επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων και θα παρέχουν ρευστότητα με ευνοϊκούς όρους 
με σκοπό την κάλυψη της περιόδου μέχρι την πράξη TLTRO-III που είναι προγραμματισμένη για τον Ιούνιο του 
2020. β) Εφαρμογή σημαντικά ευνοϊκότερων όρων κατά την περίοδο Ιουνίου 2020-Ιουνίου 2021 σε όλες τις πράξεις 
TLTRO-III που εκκρεμούν στη διάρκεια της ίδιας περιόδου, με σκοπό τη στήριξη των τραπεζικών χορηγήσεων προς 
όσους έχουν πληγεί περισσότερο από την εξάπλωση του κορωνοϊού, ιδίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε όλη τη 
διάρκεια της περιόδου αυτής, το επιτόκιο θα είναι κατά 25 μονάδες βάσης χαμηλότερο από το μέσο επιτόκιο που 
εφαρμόζεται στις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος. Για τους αντισυμβαλλομένους που 
διατηρούν τα επίπεδα χορήγησης πιστώσεών τους, το επιτόκιο θα είναι χαμηλότερο και, στη διάρκεια της περιόδου 
που θα λήξει τον Ιούνιο του 2021, μπορεί να διαμορφωθεί έως και κατά 25 μονάδες βάσης χαμηλότερο από το 
μέσο επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων. Το μέγιστο συνολικό ποσό που μπορούν οι τράπεζες να 
δανειστούν μέσω των πράξεων TLTRO-III αυξάνεται στο 50% του υπολοίπου των αποδεκτών δανείων τους όπως 
είχε διαμορφωθεί στις 28 Φεβρουαρίου 2020. γ) Προσωρινή διάθεση συνολικού ποσού ύψους 120 δισεκ. ευρώ για 
πρόσθετες καθαρές αγορές στοιχείων ενεργητικού μέχρι το τέλος του 2020, διασφαλίζοντας την ισχυρή συμβολή 
των προγραμμάτων αγοράς περιουσιακών στοιχείων του ιδιωτικού τομέα. Σε συνδυασμό με τα υφιστάμενα 
προγράμματα αγοράς τίτλων (APP), το πρόγραμμα αυτό θα στηρίξει τις ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης της 
πραγματικής οικονομίας σε περιστάσεις αυξημένης αβεβαιότητας. 
Στις 18 Μαρτίου η ΕΚΤ, στη δεύτερη και πιο καθοριστική για τις αγορές παρέμβασή της, αποφάσισε να διαθέσει 
συνολικά 750 δισεκ. ευρώ, στο πλαίσιο έκτακτου προγράμματος αγοράς τίτλων που συνδέεται με την πανδημία 
(Pandemic Emergency Purchase Programme - PEPP), στο οποίο θα γίνονται δεκτά και ελληνικά κρατικά ομόλογα, 
μέσω της επαναφοράς της εξαίρεσης (waiver) από τους γενικούς κανόνες επιλεξιμότητας ομολόγων.
Οι σημαντικές αυτές δράσεις της ΕΚΤ συμπληρώνουν τις δημοσιονομικές δράσεις, τόσο σε επίπεδο ευρωζώνης 
όσο και σε εθνικό επίπεδο, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της εξάπλωσης του κορωνοϊού στις οικονομίες 
των κρατών-μελών της ζώνης του ευρώ. 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Οι εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα το 2019 προσδιορίστηκαν από τη βελτιωμένη λειτουργική κερδοφορία, τη 
διατήρηση της κεφαλαιακής επάρκειας σε ικανοποιητικό επίπεδο, τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της πιστωτικής 
επέκτασης προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, την άνοδο των τραπεζικών καταθέσεων του ιδιωτικού 
τομέα και την περαιτέρω μείωση του αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) στους ισολογισμούς 
των τραπεζών, το οποίο όμως παραμένει πολύ υψηλό. Η βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας οφείλεται κυρίως 
σε μη επαναλαμβανόμενα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και στη συγκράτηση των εξόδων. Αντίθετα, 
μείωση εμφάνισε η οργανική κερδοφορία, κυρίως εξαιτίας της συρρίκνωσης του δανειακού χαρτοφυλακίου των 
τραπεζών ως αποτέλεσμα αφενός της πώλησης θυγατρικών τους στο εξωτερικό και αφετέρου της υπέρβασης των 
αποπληρωμών δανείων σε σχέση με τις νέες εκταμιεύσεις, καθώς και της διενέργειας πρόσθετων προβλέψεων.
Ο περιορισμός του υψηλού αποθέματος των ΜΕΔ αποτελεί τη βασικότερη πρόκληση για το τραπεζικό σύστημα. Η 
εφαρμογή του σχεδίου “Ηρακλής” αναμένεται να συμβάλει στην ταχύτερη αποκλιμάκωση του αποθέματος αυτού. 
Η παρατηρούμενη μέχρι στιγμής μείωση των ΜΕΔ σε συνδυασμό με τη βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας 
συνέβαλαν στη βελτίωση των συνθηκών τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, κυρίως προς τις 
επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους. Αντίθετα, ο ρυθμός μεταβολής της στεγαστικής και καταναλωτικής πίστης 
παρέμεινε αρνητικός.
Θετική ήταν η εξέλιξη των τραπεζικών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα, ως αποτέλεσμα της επανατοποθέτησης 
τραπεζογραμματίων και του επαναπατρισμού κεφαλαίων επενδεδυμένων σε χρηματοοικονομικά στοιχεία 
στο εξωτερικό. Η εξέλιξη αυτή ήταν ευνοϊκότερη στην περίπτωση των νοικοκυριών ως συνέπεια της αύξησης 
του διαθέσιμου εισοδήματός τους, ενώ η δυναμική της αύξησης των καταθέσεων των μη χρηματοπιστωτικών 
επιχειρήσεων εξασθένησε. Η βαθμιαία αποκατάσταση της καταθετικής βάσης των ελληνικών τραπεζών επέτρεψε 
αφενός τον τερματισμό της προσφυγής στο μηχανισμό έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) της Τράπεζας 
της Ελλάδος και τον περιορισμό της άντλησης ρευστότητας μέσω των πράξεων νομισματικής πολιτικής του 
Ευρωσυστήματος και, αφετέρου, τη συγκράτηση της υποχώρησης της πιστωτικής επέκτασης προς την οικονομία.
Η βελτίωση της εμπιστοσύνης των καταθετών στο τραπεζικό σύστημα συνέβαλε ώστε να μην παρατηρηθεί 
εκροή καταθέσεων μετά την πλήρη άρση, το Σεπτέμβριο του 2019, και των τελευταίων περιορισμών στις διεθνείς 
πληρωμές και στη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό.
Στις 12 Μαρτίου 2020 το Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΚΤ ανακοίνωσε, όπως ήδη αναφέρθηκε, σειρά εποπτικών 
μέτρων ώστε να διασφαλίσει ότι οι τράπεζες που βρίσκονται υπό την άμεση εποπτεία της είναι σε θέση να 
συνεχίσουν να χρηματοδοτούν την πραγματική οικονομία εν όψει των αρνητικών επιπτώσεων αλλά και των 
προκλήσεων στις επιχειρησιακές λειτουργίες τους από την εξάπλωση του κορωνοϊού. Η ανακοίνωση της ΕΚΤ έγινε 
σε συντονισμό με συναφή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EAT/ΕΒΑ) που αναφερόταν ειδικότερα 
στην αναβολή της διεξαγωγής της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για τον τραπεζικό τομέα της 
ζώνης του ευρώ κατά ένα έτος και σε σειρά άλλων παρεμβάσεων. Η ανακοίνωση της ΕΚΤ αναφέρεται σε μέτρα 
κεφαλαιακής ελάφρυνσης, καθώς και σε πολιτικές ευελιξίας στην εφαρμογή εποπτικών μέτρων για κάθε επιμέρους 
τράπεζα. 
Οι ελληνικές τράπεζες, κάνοντας χρήση των προαναφερόμενων νομισματικών και εποπτικών διευκολύνσεων της 
ΕΚΤ, προχώρησαν ήδη σε ανακοίνωση δράσεων για τη διευκόλυνση επιχειρήσεων σε κλάδους που θίγονται από 
την κρίση του κορωνοϊού.
Μη εξυπηρετούμενα δάνεια
Κατά τη διάρκεια του 2019, οι τράπεζες συνέχισαν τις προσπάθειές τους στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης του 
υψηλού αποθέματος των ΜΕΔ. Αν και το πρόβλημα των ΜΕΔ θεωρείται κυρίως απόρροια της ύφεσης, νομοθετικές 
παρεμβάσεις όπως η αναστολή των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας, η κατάχρηση του πλαισίου προστασίας 
από κατασχέσεις, καθώς και διάφορα άλλα νομικά και δικαστικά εμπόδια δεν επέτρεψαν την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση του προβλήματος.
Στο τέλος Δεκεμβρίου του 2019 τα ΜΕΔ παρέμειναν σε υψηλό επίπεδο και ανήλθαν σε 68,0 δισεκ. ευρώ (ή 40,3% 
του συνόλου των δανείων, έναντι 3,4% του ευρωπαϊκού μέσου όρου στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2019), μειωμένα 
κατά 13,8 δισεκ. ευρώ συγκριτικά με το τέλος Δεκεμβρίου του 2018 και κατά 39,2 δισεκ. ευρώ έναντι του Μαρτίου 
2016, οπότε είχε καταγραφεί και το υψηλότερο επίπεδο ΜΕΔ. Η υποχώρηση του αποθέματος των ΜΕΔ κατά τη 
διάρκεια του 2019 οφείλεται κυρίως σε πωλήσεις δανείων ύψους 8,1 δισεκ. ευρώ και σε διαγραφές ύψους 4,3 δισεκ. 
ευρώ. 
Όσον αφορά τους επιχειρησιακούς στόχους για τη μείωση των ΜΕΔ, η στόχευση των τραπεζών είναι ο δείκτης 
ΜΕΔ να έχει διαμορφωθεί σε επίπεδα κάτω του 20% στο τέλος του 2021. Ο ρυθμός μείωσης των ΜΕΔ μπορεί να 
επιταχυνθεί περαιτέρω με την εφαρμογή λύσεων όπως του σχεδίου “Ηρακλής” (ν. 4649/2019). Σε επόμενο στάδιο 
και αφού αξιολογηθούν τα αποτελέσματά του, το σχέδιο “Ηρακλής” αναμένεται να πλαισιωθεί από την εφαρμογή 
και άλλων μέτρων ολιστικής προσέγγισης, όπως αυτά που έχει προτείνει στο πρόσφατο παρελθόν η Τράπεζα της 
Ελλάδος, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ταυτόχρονα και το ζήτημα που προκύπτει από τη σημερινή κεφαλαιακή 

διάρθρωση των τραπεζών, με την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση (DTC) να αποτελεί δυσανάλογα 
μεγάλο μέρος των συνολικών κεφαλαίων. Σε κάθε περίπτωση, με την υλοποίηση του σχεδίου “Ηρακλής” θα 
είναι σημαντικό να υπάρξει αξιολόγηση των θεμελιωδών μεγεθών του ελληνικού τραπεζικού τομέα, κυρίως της 
οργανικής κερδοφορίας, του δείκτη κάλυψης επισφαλών απαιτήσεων και της ποιότητας των εποπτικών κεφαλαίων, 
ιδιαίτερα μετά την παρέλευση της πανδημίας του κορωνοϊού. 
Όλα αυτά όμως τελούν υπό αναθεώρηση εν όψει των έκτακτων περιστάσεων και των συνθηκών μεγάλης 
αβεβαιότητας υπό τις οποίες καλείται να λειτουργήσει σήμερα το τραπεζικό σύστημα, όπως και η πραγματική 
οικονομία. Αναμένεται δηλαδή να επηρεαστεί αρνητικά η πορεία προς την επίτευξη του στόχου της σημαντικής 
μείωσης του ποσοστού των ΜΕΔ το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, όχι όμως και ο τελικός στόχος.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ
Οι εκτιμήσεις για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας περιλαμβάνουν σημαντικούς κινδύνους από ένα ασταθές 
διεθνές οικονομικό περιβάλλον, από γεωπολιτικές εντάσεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, από ακραία 
καιρικά φαινόμενα λόγω κλιματικής αλλαγής, από την πρόσφατη έξαρση της προσφυγικής-μεταναστευτικής 
κρίσης, κυρίως όμως από την εξάπλωση του κορωνοϊού, η οποία επηρεάζει σημαντικά την ελληνική οικονομία 
τόσο από την πλευρά της ζήτησης όσο και από την πλευρά της προσφοράς, με σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις 
στον τουρισμό, στη ναυτιλία, στις μεταφορές και στις εφοδιαστικές αλυσίδες, αλλά και στην εγχώρια ζήτηση λόγω 
της μείωσης της ιδιωτικής κατανάλωσης και των ιδιωτικών επενδύσεων. Στη φάση αυτή, όπως ήδη αναφέρθηκε, 
η Τράπεζα της Ελλάδος αναθεωρεί την πρόβλεψή της για το ΑΕΠ το 2020 και εκτιμά μηδενικό ρυθμό μεταβολής, 
από 2,4% που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη. 
Σε ό,τι αφορά το εξωτερικό περιβάλλον, κίνδυνοι προκύπτουν από μια αβέβαιη και αδύναμη ανάκαμψη της 
παγκόσμιας οικονομίας. Στο ενδεχόμενο μιας μεγαλύτερης σε διάρκεια και ένταση εξάπλωσης του κορωνοϊού, 
ενισχύονται οι προσδοκίες προσωρινής ύφεσης, όπως αυτό γίνεται ήδη φανερό από τη νευρικότητα των διεθνών 
χρηματοπιστωτικών αγορών, και ως εκ τούτου ο κίνδυνος επιβράδυνσης της παγκόσμιας και ευρωπαϊκής οικονομίας 
αυξάνεται σημαντικά. Όσον αφορά την οικονομία της ζώνης του ευρώ, η ανάπτυξη, όπως ήδη αναφέρθηκε, 
προβλέπεται ότι θα παραμείνει εξαιρετικά αδύναμη, με πολύ σημαντική πιθανότητα να καταγραφεί αρνητικός 
ρυθμός σε ετήσια βάση, αντανακλώντας την ήδη αρνητική επίδραση που ασκούν στις επιχειρηματικές επενδύσεις, 
στη μεταποίηση και στις εξαγωγές η επιβράδυνση του παγκόσμιου εμπορίου και η μείωση της εξωτερικής ζήτησης, 
κυρίως όμως η συγκράτηση της εγχώριας ζήτησης από τη μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης, λόγω της εξάπλωσης 
του κορωνοϊού. 
Σε ό,τι αφορά το εγχώριο περιβάλλον, η εξάπλωση του κορωνοϊού και η πρόσφατη έξαρση της προσφυγικής-
μεταναστευτικής κρίσης αποτελούν τους σημαντικότερους κινδύνους. 

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Η ήπια άνοδος της οικονομικής δραστηριότητας τα τελευταία χρόνια στηρίχθηκε κυρίως στην ενίσχυση της 
συνολικής ενεργού ζήτησης, με τη συμβολή της κατανάλωσης και των εξαγωγών. Η συντελούμενη στροφή της 
οικονομικής πολιτικής προς αναπτυξιακή κατεύθυνση και οι δρομολογούμενες αλλαγές στη δομή και λειτουργία 
του κράτους και της οικονομίας δημιουργούν προσδοκίες σταδιακής επανόδου του κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε τροχιά 
σύγκλισης προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο μεσοπρόθεσμα, και όταν βεβαίως παρέλθει η κρίση του κορωνοϊού. 
Για την καταγραφή ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης μεσομακροπρόθεσμα, αφού ξεπεραστεί η τρέχουσα κρίση, η 
ελληνική οικονομία καλείται να αντιμετωπίσει, εκτός των δύο πολύ σοβαρών εξωγενών κλυδωνισμών, που 
προφανώς αποτελούν εθνικές προτεραιότητες, και μια σειρά από μεσοπρόθεσμες προκλήσεις. Αυτές είναι: το 
μεγάλο επενδυτικό κενό, η υψηλή ανεργία, το μεγάλο απόθεμα των ΜΕΔ, το υψηλό δημόσιο χρέος και ο αργός 
ψηφιακός μετασχηματισμός. 
Επομένως κρίνονται αναγκαίες παρεμβάσεις οικονομικής πολιτικής που στοχεύουν στην ενίσχυση κυρίως 
της πλευράς της προσφοράς, για την επέκταση των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας και την άνοδο του 
πραγματικού και του δυνητικού προϊόντος. 
Είναι προφανές ότι ορισμένες από τις παρεμβάσεις που απαιτούνται δεν μπορούν να υλοποιηθούν υπό τις 
σημερινές συνθήκες έντονης διόρθωσης των διεθνών αγορών. Η αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού 
και γενικότερα η προστασία της δημόσιας υγείας, μαζί με την αντιμετώπιση της προσφυγικής-μεταναστευτικής 
κρίσης, είναι σήμερα προτεραιότητες οι οποίες κινητοποιούν τις δυνάμεις του έθνους. Αυτό όμως δεν σημαίνει 
ότι παρεμβάσεις που παράγουν μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα πρέπει τώρα να αγνοηθούν. Άλλωστε, οδηγούν σε 
υψηλότερους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα και στη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους, που είναι 
προϋποθέσεις για τη διάθεση περισσότερων πόρων στη δημόσια υγεία, καθώς και στη διαφύλαξη των εθνικών 
συνόρων, τα οποία είναι ταυτοχρόνως και ευρωπαϊκά σύνορα. Οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν τις ακόλουθες 
προτεραιότητες:
− Αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ). 
− Άσκηση συνετής δημοσιονομικής πολιτικής. 
− Αύξηση των ιδιωτικών παραγωγικών επενδύσεων. 
− Μείωση της ανεργίας. 
− Εφαρμογή του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων. 
− Ιδιωτικοποιήσεις, αποτελεσματικότερη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας και επέκταση του θεσμού των 
συνεργασιών και συμπράξεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα (ΣΔΙΤ). 
− Εφαρμογή στοχευμένων παρεμβάσεων πολιτικής για την αναστροφή της προβλεπόμενης πτωτικής τάσης του 
οικονομικά ενεργού πληθυσμού εξαιτίας των δυσμενών δημογραφικών εξελίξεων. 
− Ενδυνάμωση του “τριγώνου της γνώσης” και ανάπτυξη του αποθέματος του ανθρώπινου κεφαλαίου. 
− Αξιοποίηση των ευκαιριών από τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία. 

****
Η ελληνική οικονομία συνέχισε μέχρι πρόσφατα να ανακάμπτει και έχει αποκατασταθεί σε σημαντικό βαθμό η 
αξιοπιστία της οικονομικής πολιτικής. Η προσήλωση στη δημοσιονομική σταθερότητα, η εξισορρόπηση του 
μίγματος της δημοσιονομικής πολιτικής και η έγκαιρη υλοποίηση του φιλόδοξου μεταρρυθμιστικού προγράμματος 
της κυβέρνησης είναι οι βασικοί κινητήριοι μοχλοί για την επάνοδο της οικονομίας σε διατηρήσιμη αναπτυξιακή 
τροχιά σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Εντούτοις, για την επίτευξη ισχυρής ανάκαμψης, μετά την παρέλευση της 
κρίσης του κορωνοϊού, και ταχύρρυθμης ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα, κρίνεται αναγκαία η έγκαιρη αντιμετώπιση 
των σημαντικών προβλημάτων που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν τη λειτουργία της οικονομίας ως απόρροια 
της οικονομικής κρίσης, αλλά και των διαχρονικών διαρθρωτικών της αδυναμιών. Τα σημαντικότερα από όλα αυτά 
τα ζητήματα είναι η μείωση των ΜΕΔ και η ολοκλήρωση του μεταρρυθμιστικού προγράμματος με κατεύθυνση τη 
δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για το επιχειρείν. 
Η ομαλή πορεία της οικονομίας ανακόπτεται σήμερα από την εξάπλωση του κορωνοϊού, ο οποίος, από οικονομική 
άποψη, μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ένας πολύ σοβαρός εξωτερικός κλυδωνισμός που επιδρά από την πλευρά της 
ζήτησης, από την πλευρά της προσφοράς, αλλά και από την πλευρά του χρηματοπιστωτικού συστήματος, και του 
οποίου η αντιμετώπιση συναρτάται και με τα απαραίτητα μέτρα που λαμβάνουν οι κυβερνήσεις για την προστασία 
της δημόσιας υγείας. Παρότι οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία από την εξάπλωση του κορωνοϊού είναι πολύ 
δύσκολο στη φάση αυτή να ποσοτικοποιηθούν με ακρίβεια, είναι σαφές ότι θα μειώσουν σημαντικά τον μέχρι τώρα 
προβλεπόμενο ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης. Οι αρνητικές επιπτώσεις αναμένεται να εκδηλωθούν στα δύο πρώτα 
τρίμηνα του έτους, κυρίως το δεύτερο, και η μερική αντιστάθμισή τους να γίνει στα δύο τελευταία τρίμηνα, εν μέρει 
και ως αποτέλεσμα του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών που ήδη υλοποιείται παγκοσμίως. 
Η πανδημία του κορωνοϊού θέτει στις κοινωνίες, στους πολίτες, στους θεσμούς και στις πολιτικές ηγεσίες 
σημαντικές προκλήσεις και διλήμματα. Αξίες και αρετές όπως ευθύνη, αλληλεγγύη, συνεργασία, ορθολογισμός, 
συλλογικότητα, συντονισμός, αξιοποίηση και εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης, καθώς και υπεύθυνη και ικανή 
ηγεσία, αποκτούν καίρια σημασία για την επιτυχή διαχείριση της πανδημίας. Αυτές αποτελούν αναγκαίες αλλά 
όχι και ικανές συνθήκες για την επιτυχή αντιμετώπιση της πανδημίας που επελαύνει σε όλο τον πλανήτη. Αυτή 
ακριβώς η διεθνής διάσταση θέτει επί τάπητος και την απόλυτη ανάγκη διεθνούς συνεργασίας και συντονισμού 
στον επιστημονικό-επιδημιολογικό τομέα κατά κύριο λόγο, αλλά και στο δημοσιονομικό-νομισματικό. Τώρα είναι 
η στιγμή να αντιμετωπιστεί συλλογικά, σε διεθνές επίπεδο, με όλα τα διαθέσιμα οικονομικά μέσα, το υγειονομικό 
κόστος της πανδημίας, αλλά και να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις της, με τη χρήση της δημοσιονομικής και 
της νομισματικής πολιτικής ταυτοχρόνως. Επιπροσθέτως, η πανδημία θα πλήξει περισσότερο τις πιο αδύναμες 
οικονομίες με τα λιγότερο οργανωμένα συστήματα υγείας. Αυτές θα πρέπει να υποστηριχθούν με όλα τα μέσα. 
Ευελιξία, διεθνής συνεργασία και άντληση χρήσιμων συμπερασμάτων πολιτικής από προηγούμενες επιδημιολογικές 
και οικονομικές/χρηματοπιστωτικές κρίσεις θα ελαχιστοποιήσουν τις ανθρώπινες απώλειες, θα επιτύχουν την 
ελαχιστοποίηση του κόστους στις οικονομίες και θα συμβάλουν στην ταχεία ανάκαμψή τους.
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Δημήτρης Βαρτζόπουλος βουλευτής ΝΔ
Στόχος η απώλεια όσο δυνατόν 
λιγότερων ζωών
Αυτό, που ζούμε, είναι μια ακόμη υπενθύμι-

ση της ανάγκης ενός σωστού  υπαρξιακού αυ-
τοπροσδιορισμού. Απλοελληνιστί, του να έχουμε 
συνεχώς στο μυαλό μας τα σημαντικά της ύπαρ-
ξης, την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων της 
ζωής και την σημασία της βιβλικής ρήσης «μα-
ταιότης ματαιοτήτων τα πάντα ματαιότης» για 
όλα τα υπόλοιπα. Πρόκειται για μια καταστροφή, 
που αναδεικνύει ως σημαντικότερο την επιβί-
ωση, οικογενειακή αλλά και συλλογική. Κατά 
συνέπεια είναι μια απαράμιλλος πρόκληση σε 
προσωπικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο για 
την απώλεια όσο το δυνατόν λιγότερων ζωών. 
Ο,τιδήποτε άλλο έρχεται σε δεύτερη μοίρα.

Μόλις αυτό επιτευχθεί, το επόμενο ζητού-
μενο βέβαια είναι η ελαχιστοποίηση της ζημίας, 
που υφίσταται η ποιότητα της ζωής μας άμεσα 
από τις συνέπειες της φυσικής καταστροφής. 
Ακόμη σημαντικότερη είναι η προετοιμασία της 
εξασφάλισης της ποιότητας της ζωής των επο-
μένων γενεών παρά την σημερινή υποχώρηση 
και υπονόμευση των προοπτικών.

Τούτα θέτουν στόχους, που θα δοκιμάσουν 
ανεξαιρέτως όλες τις κατεστημένες έννοιες, τις 
συνήθειες, τα ήθη και έθιμα. Θα αποτελέσουν 
πεδίο σκληρότατης δοκιμής κοσμοθεωριών, 
ιδεολογιών και φυσικά πολιτικών στρατηγικών 
και τακτικών.Ίδωμεν..

Προς το παρόν εκείνο, που σίγουρα μπορού-
με,  να πούμε, είναι ότι η αποφασιστικότητα και 
η ταχύτητα με τις οποίες ο Κυβέρνηση  εφαρμό-
ζει τα επιστημονικά δέοντα παντού, στην αγορά, 

στην εκπαίδευση, στις θρησκευτικές τελετές, 
μας τοποθετούν στην ευρωπαϊκή πρωτοπορία 
στον τομέα της δημόσιας υγείας. Δεν υπήρξαν 
λάθη!

Σε προσωπικό επίπεδο έτυχε, να αποκτήσω 
και ιδίαν εμπειρία της καραντίνας. Μπήκα εθελο-
ντικά, αφού βέβαια ρώτησα τους ειδικούς, επει-
δή είχα επαφή στην Βουλή με βεβαιωμένο κρού-
σμα, τον συνάδελφο εκ Λαρίσης Χρήστο Κέλλα. 
Οι μέρες πέρασαν, όλα καλά! Φυσικά τα γραφεία 
μας παραμένουν κλειστά και εμείς στο σπίτι.

Ομολογώ, ότι μέχρις στιγμής δεν υπάρχει 
στιγμή ηρεμίας. Τα μέτρα πολλά, οι απορίες και 
τα αιτήματα περισσότερα, τα τηλέφωνα δεν στα-
ματούν.. Αγωνιζόμαστε για το καλύτερο! 

Δώρα Αυγέρη βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ
Μένουμε σπίτι, δεν καθόμαστε 
στα αυγά μας

Η πανδημία του κορωνοϊού δημιουργεί μια 
πρωτόγνωρη κατάσταση σε παγκόσμιο επίπεδο.
Είναι μια κατάσταση δύσκολη, όπου όλοι μας 
καλούμαστε να επιδείξουμε τη μέγιστη κοινω-
νική ευθύνη: απέναντι στους συμπολίτες μας, 
τους ανθρώπους που αγαπάμε, τους εαυτούς 
μας. Δίνουμε μια πρωτόγνωρη μάχη για τη δη-
μόσια υγεία. Μένουμε σπίτι,γιατί επιδεικνύουμε 
για άλλη μια φορά αλληλεγγύη. Αυτή είναι η 
λέξη-κλειδί, κι ας έχει κατασυκοφαντηθεί απ’ 
όσους ευαγγελίζονται οικονομικά μοντέλα αλό-
γιστου ανταγωνισμού, κοινωνικού αυτοματι-
σμού και ανθρωποφαγίας. Όλα αυτά τα πετάμε 
στην άκρη. Γιατί ο ιός δεν κάνει διακρίσεις. Άρα, 
δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με διακρίσεις.Γιατί, 
αν ένας αρρωστήσει, κινδυνεύουν να αρρωστή-
σουν περισσότεροι.

Μένουμε σπίτι, δεν σημαίνει καθόμαστε στα 
αυγά μας. Όλες αυτές τις μέρες βρίσκομαι στο 
σπίτι μου στη Νέα Κερασιά του δήμου Θερμαϊ-
κού. Δεν πρέπει να πάω στο γραφείο, αλλά έχει 
γίνει γραφείο το σπίτι. Μέσω διαδικτύου συζητώ 
καθημερινά με τους συνεργάτες μου, ενημερώ-
νομαι και επικοινωνώ με όποιον χρειάζεται για 
να έχω πλήρη εικόνα. Και παρεμβαίνουμε. Στη 
μάχη κατά του κορωνοϊού εκτυλίσσονται πολ-
λές άλλες παράλληλες μάχες, τις οποίες καλού-
μαστε να δώσουμε από την ίδια θέση ευθύνης.

Συνεχίζουμε να καταθέτουμε ερωτήσεις στη 
Βουλή, να κινητοποιούμαστε για νέα προβλήμα-
τα που ανακύπτουν, όπως η επιστροφή των Ελ-
λήνων φοιτητών από τη Βρετανία,

η κατάσταση των ΜΕΘ στα νοσοκομεία της 
Βόρειας Ελλάδας, οι διακοπές ρεύματος σε οι-
κισμούς Ρομά, οι ηλικιωμένοι που μένουν μόνοι 
χωρίς θέρμανση, και άλλα πολλά. Είναι συλλο-

Πως βιώνουν
το «Μένουμε σπίτι» βουλευτές

Ανησυχία για το σύστημα υγείας και την πανδημία μετά την οικονομική κρίση
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γική η προσπάθεια κι όχι ενός ανδρός αρχή.
Οι συνήθειές μου προσαρμόζονται, αλλά οι καθημε-

ρινές ασχολίες δεν έχουν αλλάξει. Και θα σιδερώσεις, και 
θα καθαρίσεις, και θα ετοιμάσεις φαγητό, και θα διαβά-
σεις, και θα συζητήσεις με τον σύντροφό σου, και θα βο-
ηθήσεις την ηλικιωμένη μάνα σου που ζει μόνη της.Μου 
λείπει η φυσική επαφή με τους ανθρώπους στις γειτονιές 
και προσπαθώ να την αναπληρώσω με την τεχνολογία. 
Όμως, ο χρόνος δεν περισσεύει ούτε τώρα.

Δεν είναι μόνο η άσκοπη μετακίνηση που μας βάζει σε 
κίνδυνο, αλλά και η άσκοπη αδράνεια του μυαλού. Δεν 
μπορούμε να μην σκεφτόμαστε πόσο λάθος είναι η υπο-
βάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Κι επειδή ήδη 
η πανδημία του κορωνοϊού γίνεται ξανά κρίση για τους 
οικονομικά ευάλωτους, από τώρα σκεφτόμαστε πώς θα 
επανέλθουμε δριμύτερα στο σχέδιο ενίσχυσης της δημό-
σιας υγείας.Έως τότε, μένουμε σπίτια μας, που είναι όχι 
οχυρά, αλλά κύτταρα ζωής.

Απόστολος Πάνας βουλευτής ΚΙΝΑΛ
Η πανδημία είναι αφορμή 
για επανασύσταση, όχι για εφησυχασμό
Ο κορονοϊός βρήκε τη χώρα μας σε μια κρίσιμη στιγ-

μή οικονομικά και κυρίως εθνικά. Μάλιστα τα εθνικά μας 
συμφέροντα βάλλονται από τη γείτονα χώρα, χωρίς να 
έχουμε την απαιτούμενη οικονομική και αμυντική υπο-
στήριξη από την Ε.Ε. Η οικονομία είναι ελλιπής και δυ-
σλειτουργική καθώς προσπαθεί να βγει από την κρίση. Σε

αυτή τη συγκυρία η Πολιτεία, προκειμένου να αντι-
μετωπίσει την εξάπλωση του κορονοϊού προχώρησε στη 
λήψη προληπτικών μέτρων, που είμαστε υποχρεωμένοι 
να τηρήσουμε.

Οι επιπτώσεις του κορονοϊού όμως, στην παγκόσμια 
οικονομία είναι ήδη ορατές και θα καθορίσουν την επό-
μενη μέρα. Η πανδημία είναι αφορμή για επανασύνταξη 
δυνάμεων και όχι για εφησυχασμό. Γι’ αυτό και παρά-
πλευρα με την ατομική ευθύνη,οφείλει η Κυβέρνηση 
να προχωρήσει σε ενέργειες, ώστε να δημιουργηθεί ένα 

εθνικό στρατηγικό σχέδιο δράσης.
Αρχικός στόχος η υγεία, έπειτα ο τουρισμός και ο 

αγροτικός κόσμος καθώς θα προκληθούν αλυσιδωτές 
αντιδράσεις, οι οποίες θα επηρεάσουν την οικονομική 
ζωή της χώρας μας.

Προχώρησα έτσι μαζί με την Κοινοβουλευτική Ομάδα 
του ΚΙΝ.ΑΛ. σε μια σειρά ενεργειών για την εξυγίανση του 
τουρισμού, την πρόταση μέτρων για τους αγρότες, για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας, όπως επίσης και ένα σχέδιο 
αξιοποίησης των Μονάδων Α/βάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Παράλληλα,«μένοντας στο σπίτι» ενημερώνομαι για 
τις εξελίξεις, επικοινωνώ με τους συνεργάτες των πολι-
τικών μου γραφείων μέσω skype αλλά και με φορείς του 
τόπου και εκπροσώπους επιχειρήσεων, αγροτών αλλά 
και πολίτες του Νομού Χαλκιδικής, ώστε να έχω πλήρη 
εικόνα για τα προβλήματα που προκύπτουν ενόψει της 
πανδημίας αλλά και να προωθώ οτιδήποτε χρειαστεί.
Φυσικά υπάρχει και αρκετός χρόνος, να βρεθώ με την 
οικογένειά μου, τους δικούς μου ανθρώπους και να χα-
λαρώσω, διαβάζοντας βιβλία αλλά και να ξεκουραστώ.

Κώστας Χήτας βουλευτής Ελληνικής Λύσης
Μειονέκτημα να ζούμε την πανδημία 
μετά από μια δεκαετία κρίσης
Η αλήθεια είναι ότι ζούμε μια πρωτόγνωρη κατάστα-

ση. Πρωτόγνωρη όχι μόνο για εμάς τους Έλληνες, αλλά 
για όλο τον κόσμο. Δυστυχώς, ως χώρα, έχουμε το μειο-
νέκτημα να ζούμε την πανδημία μετά από μια δεκαετία 
οικονομικής κρίσης, στη διάρκεια της οποίας ολόκληρος 
ο δημόσιος ιστός και όλοι οι μικροεπαγγελματίες υπολει-
τουργούσαν και είτε κατέρρευσαν είτε αποδεκατίστηκαν. 
Κλασικό παράδειγμα τα δημόσια νοσοκομεία.

Τόσα χρόνια εξαιτίας της υποχρηματοδότησης, της μη 
πρόσληψης νέου προσωπικού και της ελλιπούς ή ανύ-
παρκτης συντήρησης των υποδομών, έφθασαν σε τρα-
γικά επίπεδα. Και κλήθηκαν ξαφνικά να αντιμετωπίσουν 
μια πανδημία, την οποία δεν μπόρεσαν να αντιμετωπί-
σουν υγιή δημόσια συστήματα υγείας ανα την Ευρώπη, 
πώς να τα καταφέρουν τα εγκαταλελειμμένα δημόσια νο-
σοκομεία μιας πτωχευμένης χώρας; Και πάλι καλά, χάρη 

καθαρά στο προσωπικό τους που έχει ξεπεράσει εαυτόν, 
καταφέρνουν να λειτουργούν σε αυτά τα επίπεδα.

Επίσης είμαστε και άτυχοι, γιατί ο COVID-19 δεν είναι 
η μόνη απειλή. Υπάρχει συγχρόνως το λαθρομετανα-
στευτικό. Και βέβαια η διαρκής, ασύστολη διεκδικητικό-
τητα των Τούρκων.

Όλα αυτά χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Δυστυχώς, 
η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αποδείχθηκε ότι 
δεν ήταν τόσο έτοιμη όσο διατεινόταν προεκλογικά. Τους 
τα λέγαμε ως Ελληνική Λύση, φώναζε ο Βελόπουλος στη 
Βουλή, αλλά, έκαναν πως δεν άκουγαν. Μέχρι που άρχι-
σαν τις αντιγραφές… και αποδείχθηκε ότι άκουγαν αλλά 
δεν ήθελαν να παραδεχτούν ότι ο Βελόπουλος είχε δίκιο. 
Σε όλα… και δυστυχώς κάπως αργά άρχισαν να υιοθε-
τούν κάποιες από τις ιδέες μας. Όμως δεν ξέρουμε πόσο 
μοιραίες μπορούν να αποβούν όλες αυτές οι καθυστερή-
σεις, η αδιαφορία η αναλγησία.

Το σίγουρο είναι ότι εμείς ως Ελληνική Λύση, στο 
βαθμό που μας επιτρέπει η δύναμη μας στη Βουλή, δεν 
θα επιτρέψουμε την υλοποίηση κανενός σχεδίου εις βά-
ρος των Ελλήνων και της Ελλάδας. 

Αναφορικά με τον εγκλεισμό στο σπίτι, για κανέναν 
μας δεν είναι εύκολο, είναι όμως ο μόνος τρόπος να κρα-
τήσουμε όρθιο το σύστημα υγείας. Δεν αντέχει το δημό-
σιο νοσοκομείο περισσότερα κρούσματα, δεν μπορεί να 
διαχειριστεί μία ραγδαία διασπορά του ιού. Οπότε όπως 
όλοι οι Έλληνες πολίτες, έτσι κι εγώ μένω σπίτι, επικοι-
νωνώ με τα μέσα τεχνολογίας με τους συνεργάτες μου 
και τους πολίτες, παρακολουθώ τις εξελίξεις και ελπίζω 
να τελειώσει όλος αυτός ο εφιάλτης όσο πιο γρήγορα 
γίνεται. Τις ώρες ηρεμίας, διαβάζω βιβλία που δεν είχα 
χρόνο πριν και απολαμβάνω την οικογενειακή θαλπωρή, 
την οποία στερούμαι όταν βρίσκομαι στη Βουλή πέντε μέ-
ρες την εβδομάδα, αλλά και τα σκυλάκια μου.

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους τους Έλ-
ληνες ψυχραιμία, υπομονή και ψηλά το κεφάλι. 
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Ο πλανήτης, η χώρα, η πόλη μας 
ζει πρωτόγνωρες καταστάσεις εξ’ αι-
τίας της εμφάνισης της υγειονομικής 
κρίσης που προκάλεσε ο ιός COVID-19. 
Δοκιμάζονται όλοι οι θεσμοί που θε-
ωρούσαμε αυτονόητους ως τώρα. 
Δοκιμάζεται η οικονομία, παγκόσμια 
και εγχώρια, δοκιμάζονται τα εθνικά 
συστήματα υγείας και οι δομές τους, 
επαναξιολογούνται οι ανθρώπινες 
σχέσεις, η φιλία, η αλληλεγγύη, ο 
εθελοντισμός, ο αλτρουισμός, ο ωχα-
δερφισμός. Μπήκε σε μεγάλη δίνη 
η παγκοσμιοποίηση και η Ενωμένη 
Ευρώπη. Βλέπουμε τα κράτη να ανυ-
ψώνουν και πάλι τείχη και να κλείνουν 
σύνορα. Δεν θα είναι τα πράγματα πάλι 
τα ίδια μετά το πέρας αυτής της συμ-
φοράς που βρήκε το ανθρώπινο είδος. 

Σε αυτήν τη δοκιμασία καλούμαστε 
όλοι να παίξουμε το ρόλο μας, ο κα-

θένας από τη δική του θέση. Και όλοι μαζί 
να συνδράμουμε την Πολιτεία για να αποσο-
βηθεί η απευκταία εξέλιξη αυτής της κρίσης, 
που αφήνει πίσω της όχι μόνο κατεστραμμέ-
νους οικονομικά ανθρώπους αλλά νεκρούς 
ανθρώπους. Ανθρώπους της διπλανής πόρ-
τας που μέχρι χτες λέγαμε «καλημέρα» στην 
είσοδο της πολυκατοικίας, στο μανάβη, στη 
στάση του λεωφορείου, στο φούρνο. Δικούς 
μας ανθρώπους, γονείς, παππούδες και για-
γιάδες, φίλους με χρόνια προβλήματα υγεί-
ας, συνεργάτες, γείτονες, συμπολίτες. Κλη-
θήκαμε να εφαρμόζουμε με θρησκευτική 
ευλάβεια τα ατομικά μέτρα προφύλαξης εδώ 
και πολύ καιρό και τελευταία μας επιβλήθη-
κε αυστηρός έλεγχος των μετακινήσεων και 
απομόνωση. Δικαίως κατ’ εμέ. Μόνο έτσι θα 
σπάσει η συνέχεια της αλυσίδας μετάδοσης 
του ιού και θα πενθήσουμε λιγότερα θύματα. 

 Προσωπικά, ως ιατρός,  δεν μπορώ να 
είμαι απομονωμένος από τα τεκταινόμενα, 

αλλά ούτε έχω το δικαίωμα ως Πρόεδρος 
του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης 
να απέχω από τις εξελίξεις και τη συνεχή ενη-
μέρωση που παρέχεται από την επίσημη Πο-
λιτεία. Στα πλαίσια, λοιπόν, αυτής της διττής 
ιδιότητάς μου, ένιωσα την ανάγκη να κατα-
γράψω και να δημοσιεύσω κάποιες πρώτες 
σκέψεις. Αυτό που λένε δηλαδή “σκέφτομαι 
φωναχτά”: Σε αυτήν την υγειονομική κρίση, 
η επίκληση της ατομικής ευθύνης είναι σω-
στή, μα σε κοινωνικό επίπεδο η συλλογική 
ευθύνη είναι πάντα παρούσα. Κι όταν με το 
καλό η κρίση περάσει και έρθει η ώρα της δι-
αχείρισής της, τότε είναι ακόμα πιο επιτακτι-
κή η συλλογική δράση και προφανώς η πο-
λιτική δράση. Από την πρόσφατη ιστορία μας 
αποδεικνύεται πως άλλοθι του τύπου “μαζί 
τα φάγαμε” δεν βοηθούν και όσοι θέλουμε 
να πολιτευόμαστε δεν πρέπει να τα χρησι-
μοποιούμε. Η ιστορία μάς διδάσκει ότι σε 
όλες τις καταγεγραμμένες μεγάλες κρίσεις 

Oφείλουμε να ακολουθούμε τις υποδείξεις 
των ειδικών και της πολιτείας 
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Θα χρειαστεί πέρα 

από επιδοματική 

παρέμβαση με απαλ-

λαγή από δημοτικά 

τέλη και φόρους, 

που είναι η απαραί-

τητη συνθήκη επα-

νεκκίνησης και ένα 

τοπικό αναπτυξιακό 

σχέδιο, που θα εκπο-

νηθεί από τον Δήμο 

σε διαβούλευση 

με τους συλλόγους 

των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων, των 

αυτοαπασχολούμε-

νων και των εργαζό-

μενων.

opinion
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Oφείλουμε να ακολουθούμε τις υποδείξεις 
των ειδικών και της πολιτείας 

opinion
παγκόσμιας πανδημίας η αστικοποίηση, η συγκέντρωση 
δηλαδή πληθυσμού σε μεγάλα αστικά κέντρα και ερή-
μωση της υπαίθρου, υπήρξε ένας βασικός παράγοντας 
εξάπλωσης ιώσεων και αιτία πανδημίας. Κατά το δεύτερο 
έτος του Πελοποννησιακού πολέμου, το 430 π.Χ., οι αρ-
χαίοι Αθηναίοι επέλεξαν να αντιμετωπίσουν τους Σπαρ-
τιάτες -που είχαν υπεροπλία στην στεριά- μαζεύοντας τον 
πληθυσμό μέσα στα τείχη (αστική συγκέντρωση) και να 
στηριχτούν στην υπεροπλία τους στην θάλασσα. Ο λοι-
μός, σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, αυτόπτης μάρτυρας και 
ασθενής ο ίδιος, ήρθε από την Αφρική στον Πειραιά. Η 
υπερσυγκέντρωση πληθυσμού υποβάθμισε τις συνθήκες 
υγιεινής, βοήθησε στην εξάπλωσή του και τελικά έφερε 
μεγάλη καταστροφή στην πόλη-κράτος των Αθηνών και 
το τέλος του «χρυσού αιώνα». Το 1330 μ.Χ. η πανδημία 
της πανώλης, που έφτασε στην Ευρώπη με δέκα χρόνια 
καθυστέρηση από την Κίνα, βρήκε πρόσφορο το ευρω-
παϊκό έδαφος από συγκέντρωση των πληθυσμών σε 
πόλεις-κάστρα και την ερήμωση της υπαίθρου, λόγω της 
φεουδαρχίας και των πολέμων μεταξύ των φεουδαρχών. 
Η πανδημία της πανώλης έφερε το τέλος της φεουδαρχί-
ας. Επιστρέφοντας στο τώρα, όλοι καταλάβαμε ότι τελικά 
ο πλανήτης μας είναι ένα “μικρό χωριό’ που ασφυκτιά στα 
όριά του εξ’ αιτίας μας. Συναισθανόμενοι πως τίποτα δεν 
θα είναι ίδιο την επόμενη μέρα, τώρα είναι η στιγμή να 
μετατρέψουμε τον φόβο και την συναισθηματική φόρτι-
ση, όχι σε μαζική κατάθλιψη, αλλά σε δημιουργική σκέ-
ψη και δράση. 

Ως μέρος του κόσμου και ως τρόπος διάρθρωσης του 
αστικού πολιτισμού, η οργάνωση της πόλης θα επηρε-
αστεί σίγουρα. Ας δούμε τα πράγματα στο πεδίο του μι-
κρού μας Δήμου, μια απειροελάχιστη κουκκίδα στον πα-
γκόσμιο χάρτη: Αν με βάση τα προ κρίσης δεδομένα του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) μια υγιής πόλη 
πρέπει να έχει 9 m2 πράσινο ανά κάτοικο, η πόλη μας 
με μόλις 2,5 m2 ανά κάτοικο απέχει πολύ από το όριο, 
που θέτουν οι μελέτες του παγκόσμιου οργανισμού. Η 
μελέτη του Τοπικού Χωρικού Σχεδίου (νομοθετημένη 
υποχρέωση του δήμου να ξεκινήσει εντός του 2020) και 
η αναθεώρηση των Πολεοδομικών Σχεδίων δεν μπορεί 
να είναι εκτός των αγωνιών όλων μας. Η πόλη ως δόμη-
ση και ως χώρος συγκέντρωσης ανθρώπων δεν μπορεί 
να μεγαλώνει συνεχώς και να υποβαθμίζονται οι συνθή-
κες υγιούς διαβίωσης. Ας θυμηθούμε αυτές τις αγωνίες 
μετά την κρίση. Δεν πρέπει να παραμείνουν αγωνίες. Η 
εργασία και η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που δί-
νουν ζωή σε μια πόλη χωρίς μεγάλες συγκεντρώσεις 
όγκου δόμησης, ανθρώπων, μεταφορικών μέσων έχει 
σταματήσει εντελώς. Θα χρειαστεί πέρα από επιδοματι-
κή παρέμβαση με απαλλαγή από δημοτικά τέλη και φό-
ρους, που είναι η απαραίτητη συνθήκη επανεκκίνησης 
και ένα τοπικό αναπτυξιακό σχέδιο, που θα εκπονηθεί 
από τον Δήμο σε διαβούλευση με τους συλλόγους των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των αυτοαπασχολούμενων 
και των εργαζόμενων. Η κρίση ακόμα μια φορά απέδειξε 
την αναντικατάστατη αξία της τοπικής αυτοδιοίκησης και 

του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών της. Η “Βοή-
θεια στο Σπίτι” και η υπηρεσία καθαριότητας, που τόσο 
πολύ συμπιέστηκαν το προηγούμενο διάστημα από πο-
λιτικές λιτότητας, έγιναν οι ήρωες μας. Ας το θυμηθού-
με την επόμενη μέρα και ας οργανώσουμε τον Δήμο με 
βάση την αρχή ότι υπάρχουν υπηρεσίες που πρέπει να 
είναι έξω από τον ανταγωνισμό της αγοράς. Δεν αρκεί να 
“φανεί στο χειροκρότημα”. Η Αλληλεγγύη μπαίνει ξανά 
μπροστά ως αναγκαία συνθήκη κοινωνικής συμβίωσης 
και έμπρακτη απάντηση στον κοινωνικό αυτοματισμό. Η 
οργάνωση δικτύων όλων των συλλογικοτήτων κοινωνι-
κής αλληλεγγύης γίνεται επιτακτική ανάγκη της τοπικής 
αυτοδιοίκησης στις συνθήκες κρίσης. Ας το θυμηθούμε 
και αυτό μετά την κρίση. Μια σειρά ερωτήματα έρχονται 
και ζητούν απαντήσεις. Τι σημαίνει λειτουργικό κράτος 
και τοπική αυτοδιοίκηση και μέχρι που αυτό παρεμβαί-
νει; Τι λέμε σχετικά με τις ατομικές ελευθερίες, τις κοι-
νωνικές παροχές, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία; Οι όποιες 
απαντήσεις δεν μπορεί παρά να έχουν στον πυρήνα μόνο 
δημοκρατία. Αυτή τη στιγμή οφείλουμε να ακολουθούμε 
τις υποδείξεις των ειδικών και της πολιτείας. Να μένουμε 
μέσα τώρα για να βγούμε όλοι και όλες υγιείς από αυτό. 
Μετά θα ξανασυναντηθούμε.

*ο κ.Τσαβλής είναι Πνευμονολόγος MD, MSc, PhD 
και πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου του δήμου 
Θεσσαλονίκης
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Ιστορικές πανδημίες και το αποτύπωμα τους

Πριν τον Κορωνοϊό
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Ανοίγεις την τηλεόραση, ακούς για νέα κρού-
σματα από τον πρωτάκουστο “Κορωνοϊό”.

Είσαι χαλαρός, σκέφτεσαι πως δε συμβαίνει 
κάτι το σοβαρό, αφού πρόκειται για ένα είδος 
γρίπης, όπως αρχικά ακούγεται.

Τα κρούσματα, όμως, αρχίζουν να αυξάνο-
νται, με τις κυβερνήσεις των χωρών να λαμβά-
νουν όλο και πιο αυστηρά μέτρα…και κάθεσαι 
και αναρωτιέσαι για τη σοβαρότητα της κατάστα-
σης, λίγο πιο υπεύθυνα.

Με αφορμή τον χαρακτηρισμό του νέου κο-
ρωνοϊού από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 
(ΠΟΥ) ως πανδημία, νοείται η εξάπλωση μίας 
ασθένειας πέραν του εύρους της περιοχής που 
αρχικά αυτός εμφανίστηκε. Έτσι, λοιπόν, παρα-
τηρείται μία έξαρση με όλο και περισσότερα ανα-
δυόμενα κρούσματα σε διαφορετικές χώρες ανά 
τον κόσμο.

Η αλήθεια είναι ότι η μάχη του ανθρώπου με 
τα παθογόνα μικρόβια ήταν άνιση για πολλούς 
αιώνες, καθώς πολλές μικροβιακές πανδημίες 
έπληξαν κατά καιρούς την ανθρωπότητα. Τις τε-
λευταίες δεκαετίες, οι γνώσεις και η κατανόηση 
της μολυσματικής ιδιότητας των μικροοργανι-

σμών έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τη θετική 
έκβαση της “μάχης” αυτής.

Όμως πριν έρθουμε αντιμέτωποι με την κα-
τάσταση αυτή, ποιες ήταν οι μολυσματικές ασθέ-
νειες που καθόρισαν κατά σημαντικό βαθμό τα 
όσα γνωρίζουμε σήμερα για την εξάπλωση των 
ασθενειών;

Πανώλη (1347-1351)
Γνωστή και ως “Μαύρος Θάνατος” πρωτοεμ-

φανίστηκε τον 14ο αιώνα με τους θανάτους να 

φτάνουν σε εκτιμώμενο αριθμό τους 75-200 
εκατομμύρια, δηλώνοντας ότι το 60% των Ευ-
ρωπαίων είχαν νοσήσει.

Οι καταγραφές δεν μπορούν να είναι ακρι-
βείς, καθώς τα δεδομένα προέρχονται από πη-
γές της εποχής. Σήμερα, ο ΠΟΥ καταγράφει ότι 
από το 2010-2015 υπήρξαν 3248 περιπτώσεις 
παγκοσμίως, αλλά λόγω αντιβιοτικής θεραπείας 
οι θάνατοι περιορίστηκαν στους 584. Η ασθένεια 
προκαλείται από το βακτήριο Yernisia pestis που 
μεταδίδεται από τσίμπημα ψύλλου, που παρα-
σιτεί στο τρίχωμα του αρουραίου. Η βαριά αυτή 
νόσος εμφανίζει δύο μορφές: την πνευμονική 
και τη βουβωνική. Η πρώτη αφορά τη μόλυνση 
των πνευμόνων και μεταδίδεται ιδιαίτερα εύ-
κολα μέσω επαφής. Στη βουβωνική, θα πρέπει 
το τσίμπημα του ψύλλου να βρίσκεται κοντά σε 
λεμφαδένα, οπότε και επέρχεται πρήξιμο σε εν 
λόγω περιοχές, με πιο εμφανές αυτό στη βου-
βωνική χώρα. Σε προχωρημένο στάδιο, μετατρέ-
πεται σε σηψαιμική φάση οπότε και το βακτήριο 
έχει διαπεράσει τη συστηματική κυκλοφορία του 
αίματος.

Λόγω της έντονης μυρωδιάς των πτωμά-
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των, τότε πίστευαν ότι η δυσοσμία ήταν ο λοιμογόνος 
παράγοντας -δηλαδή το παθογόνο βακτήριο που το προ-
καλεί. Για τον λόγο αυτό και βάσει των δεισιδαιμονιών 
που υπήρχαν, οι θεράποντες ιατροί φορούσαν μία ειδική 
στολή που έφερε μάσκα σε μορφή ράμφους πουλιού, την 
οποία γέμιζαν με βότανα, για να “ξορκίσουν” την μυρω-
διά.

Ισπανική γρίπη (1918-1920)
Η γρίπη αυτή προκλήθηκε από ένα υποτύπο του ιού 

Η1Ν1, ο οποίος σκότωσε 50-100 εκατομμύρια νοσού-
ντες, εκ των οποίων οι 8 εκατ. ήταν στην Ισπανία, χωρίς 
όμως να είναι σίγουρη η χώρα προέλευσής της.

Η εξάπλωσή της επηρεάστηκε από το γεγονός ότι 
υπήρχαν άσχημες συνθήκες υγιεινής, αλλά μεταξύ άλ-
λων λειτούργησε και ως αίτιο τερματισμού του Ά Παγκό-

σμιου πολέμου, αφού η πληθώρα των στρατευμάτων 
είχε αποδεκατιστεί.

Το κύριο χαρακτηριστικό που προξενεί ιδιαίτερη προ-
σοχή είναι ότι έπληξε μεγάλο μέρος των νεότερων ηλικι-
ών, χωρίς να έχουν ευαισθησία στο ανοσοποιητικό τους 
σύστημα. Αν και τα συμπτώματα εμφάνιζαν ομοιότητες 
με της κοινής εποχικής γρίπης που γνωρίζουμε, ο ιός 
αυτός παρουσίασε υψηλή δραστικότητα που μπορούσε 
να επέλθει θάνατος εντός 24 ωρών. Βέβαια, δεν έλειπαν 
και περιπτώσεις οξείας πνευμονίας που σε τελικό στάδιο, 
γέμιζαν οι πνεύμονες με υγρό δημιουργώντας υποξία και 
θάνατο.

Γρίπη Α (2009)
Η λεγόμενη γρίπη των χοίρων παραμένει μία πρό-

κληση για την παγκόσμια υγεία, διότι ο ιός της γρίπης 
μεταλλάσσεται συνεχώς.

Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας 
(ΕΟΔΥ) η εποχική γρίπη που κυκλοφορεί διαμορφώνει 
διαφορετικά επίπεδα νοσηρότητας και κατ’επέκταση θνη-
σιμότητας. Αυτό εξαρτάται από τα ιϊκά χαρακτηριστικά και 
το επίπεδο ανοσίας του πληθυσμού.

Τον Απρίλιο του 2009, ένα νέο στέλεχος ιού γρίπης 
Α (Η1Ν1) που φέρει ίδια γενετικά στοιχεία από ιούς που 
προσβάλλουν τους χοίρους, ξεκίνησε από το Μεξικό και 
εξαπλώθηκε ραγδαία σε όλον τον κόσμο. Ο πανδημι-
κός ιός της γρίπης Η1Ν1 μεταδίδεται από άνθρωπο σε 
άνθρωπο, μέσω επιμόλυνσης του περιβάλλοντος και 
αντικειμένων με σταγονίδια. Τα συμπτώματα της γρίπης 
Η1Ν1 περιλαμβάνουν αιφνίδιο υψηλό πυρετό, παραγω-

γικό βήχα, καταρροή, πονόλαιμο και γενικευμένη κόπω-
ση ή πόνο στους μύες και τις αρθρώσεις.

Η αρχική εκτίμηση ανέφερε ότι ο ιός αυτός προκάλε-
σε 203.000 θανάτους με καθαρά πνευμονικά αίτια.

Τα καθοριστικά νούμερα έρχονται το 2013 από συ-
ντονισμένες προσπάθειες ερευνητών ανά τον κόσμο, 
οι οποίοι επιβεβαιώνουν ότι οι θάνατοι ξεπερνούν τους 
400.000, καθώς πολλά θύματα δεν είχαν υποβληθεί στο 
συγκεκριμένο τέστ.

Χολέρα (1817-Σήμερα)
Η χολέρα αποτελεί μία διαρροϊκή νόσο, λόγω προ-

σβολής του εντέρου από το βακτήριο Vibrio cholerae που 
παράγει μία τοξίνη.

Οι θάνατοι πραγματικά είναι ανυπολόγιστοι. Μάλιστα, 
υπολογίζεται ότι ακόμα και στις μέρες μας υπάρχουν 
100.000-130.000 θάνατοι πλήττοντας κυρίως τριτοκο-
σμικές χώρες χωρίς δίκτυο υδατοπρομήθειας και μέτρα 
υγιεινής.

Αν και η λίστα δεν περιορίζεται μόνο σε αυτές, θα 
μπορούσε να ειπωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η 
ανθρωπότητα έρχεται αντιμέτωπη με κρίσιμες ασθένει-
ες. Αυτό που διαφοροποιείται σε σχέση με περασμένες 
εποχές είναι το υψηλότερο γνωστικό μας υπόβαθρο ανα-
φορικά με τους μικροβιακούς παράγοντες. Γι’αυτό είναι 
εύλογο να χρησιμοποιηθεί η γνώση αυτή ως ασπίδα. Ως 
σύνολο οφείλουμε να εφαρμόζουμε τις ενδεδειγμένες 
οδηγίες από τον εκάστοτε φορέα. Η δημόσια υγεία μας 
αφορά όλους, οπότε θα ήταν φρόνιμο να αναλάβουμε 
ατομική ευθύνη με σκοπό την κοινωνική προστασία!
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Η πανδημία του κορονοϊού προκάλεσε τε-
ράστια κρίση στη χώρα μας σε όλους τους το-
μείς. Κάποιοι ωστόσο κατάφεραν να κάνουν 
την κρίση ευκαιρία και να και να φέρουν πολύ 
γρήγορα  την τεχνολογική εξέλιξη στις δημόσι-
ες υπηρεσίες τοποθετώντας τη χώρα μας στην 
Πρώτη γραμμή ανάμεσα στους κολοσσούς πα-
γκοσμίως.

Οι εξελίξεις ήρθαν πολύ γρήγορα με το Κρά-
τος να εκπλήσσει ευχάριστα τους πολίτες που 
βλέπουν τη ζωή τους να γίνεται πιο εύκολη με 
μια ψηφιακή μεταρρύθμιση εν μέσω κρίσης κο-
ρονοϊου.

Τα οφέλη από τις μεταρρυθμίσεις 
για την κυβέρνηση  
Το Μέγαρο Μαξίμου δοκίμασε την ηλεκτρο-

νική εφαρμογή βίντεο-διασκέψεων e-presence 
που έως πρότινος χρησιμοποιούσε μόνο η 
ερευνητική κοινότητα της χώρας και πλέον 
όλο το ελληνικό δημόσιο. Η πλατφόρμα δίνει 
τη δυνατότητα 1000 ταυτόχρονων τηλεδιασκέ-
ψεων με συμμετοχή έως και 200 ατόμων σε 
κάθε «εικονικό δωμάτιο». Θα ακολουθήσουν 
σύντομα και άλλες εφαρμογές που ψηφιοποι-
ούν μια σειρά από διαδικασίες και υπηρεσίες 
του δημοσίου. Mε την πλατφόρμα epresence 
(https://epresence.gov.gr) που παραδόθηκε 
από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε 
πλήρη λειτουργία στο πλαίσιο διευκόλυνσης 
της τηλεργασίας λόγω των εξελίξεων με τον 
κορoνοϊό, δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους 
φορείς να πραγματοποιήσουν διαδικτυακές τη-
λεδιασκέψεις. 

Μερικές ημέρες αργότερα τέθηκε σε εφαρ-
μογή  ακόμη μια ψηφιακή πρωτιά. Τα μέλη του 
υπουργικού συμβουλίου απέκτησαν τη δυνα-
τότητα να υπογράφουν μέσω του κινητού τους 
τηλεφώνου νομοσχέδια, πράξεις νομοθετικού 
περιεχομένου και υπουργικές αποφάσεις. Με 
ένα SMS θα ειδοποιούνται να μπουν στην σχετι-
κή πλατφόρμα για να εγκρίνουν με την ψηφιακή 
τους υπογραφή την προτεινόμενη νομοθετική 
παρέμβαση. 

Στόχος του υπουργείου ψηφιακής διακυ-
βέρνησης που καθημερινά εγκαινιάζει και μια 
καινοτομία,  είναι μέσα στο 2020 όλο το ελλη-
νικό δημόσιο να είναι πλέον paperless χάρη στο 
κεντρικό σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης 
εγγράφων.

Το στοίχημα του Gov.gr 
Από την ώρα που ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο 

του υπουργείου ψηφιακής πολιτικής o Κυριά-

κος Πιερακάκης  οραματίστηκε το gov.gr, έναν 
χάρτη με διακλαδώσεις των αλληλεπιδράσεων 
του πολίτη με το Δημόσιο για όλα τα –περίπου 
100– «Γεγονότα Ζωής», δηλαδή γέννηση παι-
διού, έκδοση ταυτότητας και διαβατηρίου κ.λπ. 
«Εκτιμούμε ότι πριν παρέλθει το πρώτο εξάμη-
νο της χρονιάς θα έχουμε αναρτήσει μια πλατ-
φόρμα, την gov.gr. Στην πλατφόρμα αυτήν θα 
συγκεντρώνονται οι ψηφιακές υπηρεσίες του 
ελληνικού Δημοσίου. Εκτιμούμε ότι σε λίγους 
μήνες θα ξεκινήσει θα είναι ένα ‘οικοδόμημα’ 
στο οποίο θα προστίθενται διαρκώς νέα πράγ-
ματα» δήλωσε πριν από περίπου έναν μήνα 
λόγο πριν ηγηθεί της ταχύτατης ψηφιακής ανα-
προσαρμογής του  δημοσίου λόγω κορονοίου. 

Όταν ο υπ Ψηφιακής Μεταρρύθμισης Κυ-
ριάκος Πιερακάκης ανακοίνωνε το τηλεφωνικό 
αριθμό 13033 απευθυνόμενος στους πολίτες 
ζήτησε εντιμότητα σε ότι αφορά την εφαρμογή 
των μέτρων απαγόρευσης κυκλοφορίας. «Όπως 
ο πολίτης ζητά εντιμότητα από τους πολιτικούς 
εμείς ζητάμε εντιμότητα από τους πολίτες» είχε 
αναφέρει ο κ Πιερακάκης. 

Είχε προηγηθεί το 112 με την  αποστολή μα-
ζικών sms από την Πολιτική Προστασία σχεδόν 
σε όλα τα smart phones παρόχων τηλεπικοινω-
νίας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με 
τα οποία ζητούνταν από τους κατόχους των τη-
λεφωνικών αριθμών να παραμείνουν στο σπίτι. 

Ο απόφοιτος  του ΜΙΤ ηγείται της ψηφιακής 
αλλαγής 

Μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα ο απόφοι-
τος του Χάρβαρντ και του ΜΙΤ, και πτυχιούχος 
Πληροφορικής του Οικονομικού  Πανεπιστημί-

ου Αθηνών κατάφερε να φέρει τα πάνω κάτω 
στην ψηφιακή καθημερινότητα στη χώρα μας.

«Όποιος μπαίνει στην πολιτική οφείλει να 
γνωρίζει σε βάθος τις τεχνικές λεπτομέρειες του 
πεδίου του και ταυτόχρονα να διαμορφώνει το 
πολιτικό μήνυμα και τις συμμαχίες που θα του 
επιτρέψουν να πραγματοποιήσει τους στόχους 
του. Αυτά είναι απόλυτα συνδεδεμένα» είχε πει 
κατά το παρελθόν και μέχρι στιγμής τα ακολου-
θεί πιστά καθώς ηγείται όλων των πρωτοβου-
λιών στο υπουργείο του.

Τα Big Data και  στην υπηρεσία της υγείας 
«Με αυτές τις αλλαγές και την καινοτο-

μία που προωθεί η κυβέρνηση και ειδικά ο 
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος 
Πιερρακάκης  οδηγείται η χώρα σε ψηφιακή 
μεταρρύθμιση με πολύ γρήγορους ρυθμούς» 
παρατηρεί  ο Παναγιώτης Τζαμτζής, Analytics 
Implementation Consultant, ειδικός της τε-
χνολογίας «big data» και συμπληρώνει  «Όταν 
κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε την καινούρ-
για απειλή, η χώρα μας έκανε άμεσα χρήση την  
πληθώρα των δεδομένων που υπήρχαν δια-
θέσιμα από άλλες χώρες που έπληξε ο SARS-
CoV-2, και μας επέτρεψαν να πάρουμε σωστές 
αποφάσεις» παρατηρεί ο κ Τζαμτζής και εξηγεί 
ότι η ανάλυση μεγάλων δεδομένων “Big Data” 
έφερε την λήψη δραστικών μέτρων όμως ταυ-
τόχρονα βρήκε τη χώρα μας έτοιμη να ακολου-
θήσει μια τεχνολογική επανάσταση ως προς τα 
μέχρι σήμερα δεδομένα». 

Η ψηφιακή μεταρρύθμιση 
στην εποχή του Κορονοϊου  

Η Ελλάδα ζει την τεχνολογική της επανάσταση 
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Εγγυάται την αδιάλειπτη λειτουργία των υπηρεσιών της για τη διανομή φυσικού 
αερίου με ασφάλεια για το προσωπικό της και τους καταναλωτές της

Το ειδικό σχέδιο της ΕΔΑ ΘΕΣΣ 
Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, λειτουργεί με γνώμονα την παροχή Υπη-

ρεσιών, όπως προκύπτουν από τις κείμενες διατάξεις του 
Κώδικα, της Άδειας Διανομής και της Άδειας Διαχείρισης 
Δικτύου Διανομής, με πρωτεύον στόχο την εξασφάλιση 
της ομαλής, ασφαλούς, αξιόπιστης και αδιάλειπτης τε-
χνικής λειτουργίας των Δικτύων Διανομής. Λαμβάνοντας 
υπόψη την προστασία των εργαζομένων και των κατα-
ναλωτών και με σεβασμό στις ανακοινώσεις του ΕΟΔΥ 
και της Πολιτείας κατά της εξάπλωσης του κοροναϊού η 
Διοίκηση της ΕΔΑ ΘΕΣΣ έχει καταρτίσει ειδικό σχέδιο επι-
χειρησιακής συνέχειας με στόχο την αδιάλειπτη λειτουρ-
γία των κρίσιμων υπηρεσιών της. Περαιτέρω, η Εταιρεία, 
με υψηλό αίσθημα ευθύνης, περιόρισε, το ρυθμό των 
δραστηριοτήτων  της, ενημερώνοντας  την Αρχή και τους 
Χρήστες Διανομής.

Ειδικότερα, τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Καταναλωτών 

στη Θεσσαλονίκη και σε τέσσερις πόλεις στη Θεσσαλία 
λειτουργούν με περιορισμένη και ελεγχόμενη προσέ-
λευση των Καταναλωτών, καθώς και με αυστηρή τή-
ρηση των οδηγιών προστασίας του ΕΟΔΥ αλλά και των 
ειδικών μέτρων που εφαρμόζει η ΕΔΑ ΘΕΣΣ. Παράλλη-
λα, λειτουργούν και έχουν ανακοινωθεί εναλλακτικές 
επιλογές για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών: 

• Ιστοσελίδα: www.edathess.gr 
• Τηλεφωνικό κέντρο: 11150
• Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την εξυπηρέτηση ευ-

παθών ομάδων: req@edathess.gr 
Επισημαίνεται ότι οι περιπτώσεις των Τελικών Πελα-

τών με Ειδικές Ανάγκες, Ευάλωτων ομάδων και Κατανα-
λωτών εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα από την ΕΔΑ 
ΘΕΣΣ, ενώ η υπηρεσία Άμεσης Επέμβασης λειτουργεί σε 
συνεχή 24ωρη βάση για τη διαχείριση των συμβάντων 

που παρατηρούνται στο Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερί-
ου.

Τα ανωτέρω τέθηκαν σε ισχύ από τη Δευτέρα 23/03, 
λαμβάνονται καθημερινά υπόψη οι εξελίξεις και οι σχετι-
κές ανακοινώσεις της πολιτείας και επανεκτιμώνται από 
την Εταιρεία.

Εκδόθηκαν οι Βεβαιώσεις Κυκλοφορίας των εργαζο-
μένων της ΕΔΑΘΕΣΣ  μετά την απαγόρευση της κυκλο-
φορίας η οποία ισχύει από 23/3/2020.

Στο πλαίσιο της διασφάλισης της επιχειρησιακής 
συνέχειας και με γνώμονα την αδιάλειπτη και ασφαλή 
διανομή του Φυσικού Αερίου, η Εταιρεία εφαρμόζει πο-
λιτική απομακρυσμένης εργασίας και παράλληλα πραγ-
ματοποιείται εβδομαδιαίος προγραμματισμός κατανομής 
ανθρώπινου δυναμικού, ο οποίος αναθεωρείται την τε-
λευταία ημέρα κάθε εβδομάδας.



14 28.03.2020

Re
po

rt
ag

e
Α

Π
Ο

 Τ
Η

 Δ
Ε

Σ
Π

Ο
ΙΝ

Α
 Κ

Ρ
Η

Τ
ΙΚ

Ο
Υ

Οι οίκοι ευγηρίας της χώρας μας που φιλο-
ξενούν ηλικιωμένους στις εγκαταστάσεις τους 
κάνουν ότι μπορούν για να κρατήσουν μακριά 
τον κορονοϊό ωστόσο ζητούν επίμονα υλικά 
προστασίας για τους εργαζομένους. 

Στα ελληνικά γηροκομεία έχουν ληφθεί όλα 
τα απαραίτητα μέτρα και προς το παρόν δεν 
υπάρχει κανένα περιστατικό ανησυχητικό και 
οι ιδιοκτήτες τέτοιων όπως αναφέρουν στην 
karfitsa ζητούν να έχουν τη στήριξη της πολι-
τείας σε ότι αφορά την προμήθεια αποστειρω-
μένων υλικών.  

Ασφαλής η φροντίδα των ηλικιωμένων 
«Στα ελληνικά γηροκομεία η φροντίδα των 

ηλικιωμένων είναι κατά πολύ περισσότερο 
ασφαλής απ΄ ότι στα σπίτια,  διότι οι νοσηλευτές 
ξέρουν να προφυλάσσονται και να προφυλάσ-
σουν τους ηλικιωμένους» δηλώνει ο κ Ελευ-
θέριος Ρόιδος, ιδιοκτήτης οίκων ευγηρίας στη 
Θεσσαλονίκη.  Άλλωστε στα γηροκομεία τα μέ-
τρα προστασίας ελήφθησαν πολύ πριν δοθούν 
οι σχετικές εντολές από την κυβέρνηση. «Στα-
ματήσαμε τα επισκεπτήρια και αρχίσαμε να λει-
τουργούμε σε άτυπη καραντίνα όταν διαπιστώ-
σαμε ότι ο ιός εξαπλώνεται και είναι ακόμη πιο 
επικίνδυνος από τη γρίπη» εξηγεί ο κ Ρόιδος.

«Υπήρξε μέριμνα και δόθηκαν σαφείς οδη-
γίες σε όλα τα γηροκομεία από την κυβέρνηση. 
Εμείς όμως πολύ νωρίτερα έχουμε πάρει πιο 
αυστηρά μέτρα. Απαγορεύονται εισαγωγές και 
εξαγωγές ηλικιωμένων από τα ιδρύματα. Εντα-
τικοποιούμε τους ελέγχους στο προσωπικό μας 
και λαμβάνουμε αυστηρά μέτρα προστασίας 
ενώ θερμομετρούνται και οι εργαζόμενοι» ανα-
φέρει ο πρόεδρος  της Ένωσης Γηροκομείων 
Ελλάδας Στέλιος Προσαλίκας στην karfitsa.

Να δώσουμε βαρύτητα 
στο προσωπικό των γηροκομείων 
Τα αναλώσιμα υλικά που χρησιμοποιούν 

οι νοσηλεύτριες και το διοικητικό προσωπικό, 
που υπολογίζονται σε  περίπου 20.000 όλοι οι 
εργαζόμενοι στα γηροκομεία, έχουν αγοραστεί 
όσο υπήρχε αυτή η δυνατότητα, πριν την επίτα-
ξη με αποτέλεσμα  πλέον οι αγορές γίνονται σε 
πολύ υψηλές τιμές. «Είμαστε στα μετόπισθέν 
του πρωτοβάθμιου συστήματος υγείας και δεν 
έχουμε καμία προστασία από τον ΕΟΔΥ.  Εάν 
σπάσει η δική μας αλυσίδα και αρρωστήσει 
κάποιος εργαζόμενος το πρόβλημα θα περάσει 
στους ηλικιωμένους, τρόφιμους  και στα νο-
σοκομεία μας» εξηγεί ο κ Στέλιος Προσαλίκας 
στην karfitsa και συμπληρώνει ότι «θα πρέπει 

η κυβέρνηση μέσα στις φροντίδες της να δει και 
το νοσηλευτικό προσωπικό των γηροκομείων 
αλλά και την τροφοδοσία μας με ιατρικό υλι-
κό για έχουμε δυνατές μεγάλες αντιστάσεις σε 
βάθος χρόνου να επιβαρύνουμε όσο το δυνατόν 
λιγότερο το γενικό σύστημα υγείας». 

Το προσωπικό δεν αποστειρώνεται όπως θα 
έπρεπε καθώς όπως εξηγεί ο κ Προσαλίκας οι 
νοσηλευτές δεν έχουν ειδικές φόρμες, ποδονά-
ρια, σκουφιά  και άλλα προστατευτικά υλικά τα 
οποία έχουν ανάγκη διότι δεν υπάρχουν στην 
αγορά «Ακολουθούμε αυστηρά πρωτόκολλα. 
Εκπαιδεύουμε και ενημερώνουμε το προσω-
πικό αλλά και αυτοί είναι άνθρωποι και έχουν 
προσωπική και οικογενειακή ζωή και μετά το 
πέρας της εργασίας τους πηγαίνουν στα σπίτια 

τους».

30.000 ηλικιωμένοι σε 250 γηροκομεία
Ήδη έχει συζητηθεί μεταξύ των ιδιοκτητών 

οίκων ευγηρίας,  και έχει συμφωνηθεί άτυπα  
να μην γίνονται εισαγωγές στα ιδρύματα ούτε 
να αναπληρώνονται τα κενά κρεβάτια ώστε αν 
χρειαστεί να απομονωθεί κάποιος ηλικιωμένος 
εφόσον διαγνωστεί με  κορονοϊό.  «Αρχικά οι 
ηλικιωμένοι πρέπει να διακομίζονται στα νο-
σοκομεία όπου και να νοσηλεύονται ωστόσο 
αν κάτι τέτοιο πάψει να είναι εφικτό θα αναγκα-
στούμε να τους νοσηλεύσουμε απομονωμένους 
σε μονόκλινα δωμάτια που θα τα διαμορφώ-
σουμε κατάλληλα» αναφέρει ο κ Προσαλίκας. 

Στα περίπου 250 ιδρύματα που ανήκουν 
στην Ένωση Γηροκομείων Ελλάδος  φιλοξενού-
νται περίπου 30.000 ηλικιωμένοι  «Για αυτό και 
είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος μας. Για αυτό 
πρέπει να κρατήσουμε τον κορονοϊό έξω από τα 
γηροκομεία μας και να κρατήσουμε τους ηλικι-
ωμένους προστατευμένους» τονίζει ο κ Προσα-
λίκας.

Κάνενας ηλικιωμένος μόνος του
Η απομόνωση των ηλικιωμένων στα δωμά-

τια και η διακοπή συναντήσεων με τους οικείους 
τους έχει προκαλέσει αρνητικά συναισθήματα 
που οι υπεύθυνοι στα γηροκομεία προσπαθούν 
να απομακρύνουν. Για τους νεαρότερους έχει 
προταθεί η απόκτηση τάμπλετ για να επικοινω-
νούν μέσω βίντεο και σκάιπ. «Δυσκολεύονται 
ορισμένοι αλλά δεν έχουν άλλη λύση και δεν 
θέλουμε να μείνει κανείς μόνος του» αναφέρει 
ο κ Προσαλίκας.

Ασφαλής η φροντίδα των ηλικιωμένων 
Να θωρακιστούν με αποστειρωμένα υλικά οι εργαζόμενοι στα ελληνικά γηροκομεία 
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Αγαπητοί φίλοι σε συνέχεια του άρ-
θρου μας για τα οφέλη ενός ιδιωτικού 
προγράμματος Υγείας, στο προηγού-
μενο φύλλο της εφημερίδας, επανερ-
χόμαστε και υπερθεματίζουμε τη ση-
μαντικότητα της ιδιωτικής ασφάλισης 
σε οποιονδήποτε τομέα η έκφανση της 
ζωής μας. 

Πλέον βιώνουμε παγκοσμίως εξω-
πραγματικές καταστάσεις με έκτακτα 
μέτρα, πανικό στις κεφαλαιαγορές, 
απαγορεύσεις μετακινήσεων κτλ.. 
όπου άνθρωποι νοσούν και επιχει-
ρήσεις κλείνουν αναγκαστικά με τον 
φόβο της εξάπλωσης του ιού με το 

ακρωνύμιο COVID-19 . Εδώ, λοιπόν είναι 
πολύ σημαντικός ο ρόλος μας στη συμβολή 
της σωστής ενημέρωσης σας για το πόσο 
σημαντική είναι πρόληψη, η ψυχραιμία και η 
επιλογή συνεργασίας με έναν επαγγελματία 
ασφαλιστικό σύμβουλο και μόνο.

Γιατί αυτός ο επαγγελματίας θα σας 
ενημέρωνε υπεύθυνα για παράδειγμα ότι 
υπάρχει πρόγραμμα Υγείας, ισόβιο μάλιστα, 
που καλύπτει πανδημίες. Ναι καλά διαβάσα-
τε, καλύπτεται 100% παγκοσμίως αν ένας 
άνθρωπος νοσήσει με ιό που έχει χαρακτη-
ριστεί πανδημία και μπορεί να νοσηλευτεί 

οπουδήποτε στον κόσμο νιώθει σιγουριά ο 
ίδιος. Τώρα πλέον το γνωρίζετε.

Επίσης, οι επιχειρηματίες μέσω ασφάλι-
σης των επιχειρήσεων τους θα μπορούν  να 
καλυφθούν για αναγκαστικό κλείσιμο της 
επιχείρησης από ανωτέρα βία όπως αυτό 
που βιώσαμε με το κλείσιμο ενός μεγάλου 
τουριστικού πρακτορείου με συνέπεια την 
οικονομική καταστροφή για πολλές επιχει-
ρήσεις. Μέσω της ασφάλισης, όσοι και αν 
και εφόσον είχαν, θα αποζημιώνονταν για 
διαφυγόντα κέρδη ή απώλεια κερδών. Αυτό 
όμως θα μας απασχολήσει σε άλλο άρθρο 
μας. 

Τα ερωτήματα που μας βασανίζουν, όσον 
αφορά την Υγεία, όλες αυτές τις μέρες, όσοι 
έχουμε ιδιωτικά νοσοκομειακά προγράμμα-
τα, και όσοι δεν έχουν, είναι : Αν νοσήσω τι 
γίνεται; Μπορώ να νοσηλευθώ σε ιδιωτικό 
νοσοκομείο; Η ασφάλισή μου με καλύπτει; 
Aν χρειαστώ εξειδικευμένες ιατρικές υπηρε-
σίες κτλ..

Η απάντηση είναι ΝΑΙ αρκεί η ιδιωτική 
κλινική να πληροί τα στάνταρ που θέλει ο 
ΕΟΔΥ. Προσοχή, όχι να κάνω προληπτικά το 
τεστ για να δω αν έχω κορονοιο αλλά αν έχω 
προσβληθεί να νοσηλευτώ κανονικότατα σε 
ιδιωτική κλινική με όλα τα υπερ που θα έχει 

ο πελάτης. Κλασικό παράδειγμα ήταν ο ιός 
Η1Ν1 όπου πάρα πολλοί ασθενείς έκαναν 
χρήση του συμβολαίου Υγείας τους σε ιδι-
ωτικές κλινικές για να θεραπευθούν και το 
πέτυχαν. 

Όμως δεν τελειώνουν όλα στην πανδη-
μία που βιώνουμε λόγω Κορονοιου; Τα σύγ-
χρονα προγράμματα Υγείας παρέχουν και 
πολλές άλλες σύγχρονες καλύψεις όπως 
την ρομποτική ιατρική, τις επεμβάσεις ημέ-
ρας χωρίς διανυκτέρευση, τις επεμβάσεις 
που δεν απαιτούν παραμονή στην κλινική 
και πάρα πολλά άλλα.  

Όπως καταλαβαίνετε μέσα από τέτοιες 
δύσκολες καταστάσεις μπορούμε να βγούμε 
και πιο δυνατοί και πιο έξυπνοι και να ψά-
ξουμε να βρούμε σοβαρούς επαγγελματίες 
να μας ενημερώσουν σωστά για τα οφέλη 
ενός ιδιωτικού προγράμματος υγείας. Έτσι, 
αν και εφόσον ενεργήσουμε προληπτικά, 
χωρίς να περιμένουμε νέες πανδημίες ή φυ-
σικές καταστροφές για να ασφαλιστούμε, θα 
έχουμε πετύχει διάνα. 

*Ο Λεωνίδας Ντόβας είναι εξειδικευ-
μένος Ασφαλιστικός Σύμβουλος Ζωής και 
Αποταμίευσης με MSc στην Διοίκηση Υπη-
ρεσιών καθώς και Ι.R.M.A SPECIALIST

Ασφαλιστήριο Υγείας vs πανδημίες. Τι πραγματικά ισχύει;

Τ Ο Υ  Λ Ε Ω Ν Ι Δ Α 
Ν Τ Ο Β Α *

Αν νοσήσω 
τι γίνεται; 

Μπορώ να 
νοσηλευθώ 
σε ιδιωτικό 

νοσοκομείο; 
Η ασφάλισή μου 
με καλύπτει; Aν 

χρειαστώ εξειδι-
κευμένες ιατρι-
κές υπηρεσίες 

κτλ..

opinion
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ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ

Ετοιμάζονται να κατακτήσουν 
και το κέντρο της Θεσσαλονίκης 

Το 2005 τα αδέλφια Χρήστος και Αργύρης Παπασω-
τηρίου αποφάσισαν να βάλουν όση γλύκα μπορούσαν 
στην καθημερινότητά μας. Κι έτσι δημιούργησαν το πρώ-
το τους ζαχαροπλαστείο στον Εύοσμο στην οδό Τσάμη 
Καρατάσου.  Για όνομα επέλεξαν το όνομά τους  φυσικά 
γιατί με συνέπεια υπογράφουν χειροποίητα γλυκά με τα 
πιο αγνά υλικά.  Η ποιότητα των παρασκευών του και 
οι ανταγωνιστικές τιμές εκτιμήθηκαν από τον κόσμο.  Κι 
έτσι δεν άργησε να δημιουργηθεί το δεύτερο ζαχαρο-
πλαστείο «Παπασωτηρίου» στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου, 
στην οδό Αντωνίου Τρίτση, όπου βρίσκει κανείς χειροποί-
ητα γλυκά και αλμυρά εδέσματα αλλά και έναν προσεγ-
μένο και όμορφο χώρο για στιγμές χαλάρωσης, με καφέ 

και ό,τι άλλο επιλέξετε.
Στα Ζαχαροπλαστεία «Παπασωτηρίου» η ποιότητα 

των υλικών και η αγάπη που βάζουν σε κάθε παρασκευή 
κάνουν τη διαφορά.  Γιατί ο κόσμος ξέρει να ξεχωρίζει 
την ποιότητα και να την προτιμά.  Ιδιαίτερα όταν αυτή 
προσφέρεται σε προσιτές τιμές.

Χειροποίητα γλυκά, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, 
παγωτά, τσουρέκια και ότι άλλο βάλει ο νους  γίνονται 
αφορμή για μοναδικές απολαύσεις και ιδανική επιλογή 
για προσφορά.

Δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι μεγάλες εταιρίες και φο-
ρείς της πόλης επιλέγουν για τις εκδηλώσεις τους το 
catering «Παπασωτηρίου» που αφήνει τους πάντες ικα-

νοποιημένους. 
Σήμερα η οικογενειακή παράδοση «Παπασωτηρίου» 

ετοιμάζεται να κατακτήσει και το κέντρο της πόλης, σ’ 
έναν μοναδικό χώρο κοντά στο Λευκό Πύργο στην οδό 
Παύλου Μελά(εκεί όπου βρισκόταν ο ‘Αγαπητός’) όπου 
η αναλλοίωτη ποιότητα και οι ανταγωνιστικές τιμές θα 
γίνουν η αφορμή για τις πιο γευστικές αναζητήσεις.

Ζαχαροπλαστεία «Παπασωτηρίου»
1ο Κατάστημα: Τσάμη Καρατάσου 25, τηλ. 2310 

759475
2ο Κατάστημα: Αντωνίου Τρίτση 100, τηλ. 

2310660300
Και σύντομα 3ο κατάστημα στο κέντρο της πόλης.
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Το πρόβλημα στη συνοριακή γραμμή των Καστανιών 
και η ξαφνική εκκένωση

Η μάχη των δακρυγόνων στον Eβρο
Reportage
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Ο συναγερμός που σήμανε στον Έβρο την 
ώρα που σουρούπωνε, την περασμένη Παρα-
σκευή δεν ήταν ο καθιερωμένος. Ούτε σχετιζό-
ταν με κλασικές προσπάθειες ομάδων μετανα-
στών να παραβιάσουν τον φράχτη. Για πρώτη 
φορά καταγράφηκε μαζική επιχείρηση εισόδου 
στην Ελλάδα από ομάδες πλέον των 1.000 ατό-
μων. Συνεπικουρούμενοι από Τούρκους αστυ-
νομικούς οι οποίοι δημιουργούσαν αποπνιχτική 
ατμόσφαιρα με βροχή δακρυγόνων.

Στον Έβρο το σχέδιο Ερντογάν με τον εξανα-
γκασμό χιλιάδων μεταναστών και προσφύγων 
να διασχίσουν τα σύνορα ευτυχώς δεν οδήγησε 
σε θερμό επεισόδιο, που ήταν ο μεγαλύτερος 
φόβος όλων, όμως εξελίχθηκε σε έναν ιδιότυ-
πο πόλεμο. Τον πόλεμο των δακρυγόνων. Από 
τη μία οι δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας, 
έχοντας δίπλα τους στρατιώτες και τους συνο-
ριοφύλακες του Frontex απωθούσαν τις όποιες 
προσπάθειες μεταναστών να παραβιάσουν τον 
φράχτη, ή όποιο άλλο εμπόδιο με ρίψη δακρυ-
γόνων. Από την άλλη όμως ήταν η σχεδιασμένη 
αντίδραση της τουρκικής αστυνομίας.

Το απόγευμα της περασμένης Κυριακής οι 
Έλληνες αστυνομικοί, οι περισσότεροι «μπαρου-
τοκαπνισμένοι» σε επεισόδια δρόμου, εξεπλά-
γησαν με αυτό που έβλεπαν. Τούρκοι αστυνομι-
κοί δεν σταμάτησαν για διάστημα μιάμισης ώρας 
να ρίχνουν δακρυγόνα. Δεν είχε προηγηθεί κάτι 
ιδιαίτερο. Μόνον μία ομάδα μεταναστών προ-
σπάθησε, όπως συνήθως, να ανοίξουν μία τρύπα 
στον φράχτη. Απωθήθηκαν από την ελληνική 
αστυνομία και μάλιστα χωρίς να γίνει ιδιαίτερη 
χρήση χημικών. Απλώς με νερό. Ωστόσο η ατμό-
σφαιρα μέσα σε λίγη ώρα θύμιζε πεδίο μάχης. Τα 
τουρκικά δακρυγόνα, τοπικής παραγωγής μάλι-
στα, έφταναν μέχρι και σε απόσταση 150 μέτρων 
στο ελληνικό έδαφος. Εκτοξεύονταν με όπλα με 
κύριο στόχο να εμποδίσουν οποιαδήποτε επιχει-
ρησιακή προσπάθεια των ελληνικών δυνάμεων. 
Η δράση αυτή απλώς επιβεβαίωσε για μία ακό-
μη φορά το συντεταγμένο σχέδιο των Τούρκων 
που χρησιμοποίησαν ως όχημα τους μετανάστες. 
Οι περισσότεροι εκ των οποίων άγνωστο πώς, 
είχαν προμηθευτεί και φορούσαν αντιασφυξιο-
γόνες μάσκες για να αντέχουν τη μάχη των δα-
κρυγόνων.

 
«Ευθεία απειλή» 
«Αυτό που ζούμε δεν είναι προσφυγικές 

ροές. Είναι ευθεία απειλή της Τουρκίας να παρα-
βιάσει τα σύνορά μας χρησιμοποιώντας ως όχη-
μα τους μετανάστες». Έμπειρος αξιωματικός στα 
σύνορα, γνωρίζει καλά τι συμβαίνει από την ανα-

τολική πλευρά των Καστανιών. Λόγω της εμπει-
ρίας του μελετάει μίας προς μία τις κινήσεις των 
τουρκικών δυνάμεων και τις ερμηνεύει. «Ο Ενρ-
τογάν έπαιξε στον Έβρο το τελευταίο του χαρτί. 
Μετά τις απανωτές ήττες με Συρία, Ρωσία και στο 
ενεργειακό», λέει με νόημα στην Karfitsa.

Στην άλλη πλευρά των Καστανιών, στον 
σταθμό του Παζάρ Κουλέ, οι Τούρκοι έστησαν 
καταυλισμό με σκηνές για τη διαμονή των με-
ταναστών και προσφύγων των οποίων οι ελπί-
δες διαψεύστηκαν απ’ όσα τους είπε ο Ερντογάν 
περί ανοιχτών συνόρων. Τις ημέρες αυτές, που η 
κακοκαιρία έκανε την εμφάνισή της στον Έβρο, 
οι απόπειρες παραβίασης των συνόρων περιο-
ρίστηκαν, όπως και τα μεθοριακά επεισόδια με 
τη ρίψη δακρυγόνων. Ωστόσο υπολογίζεται ότι 
περισσότεροι από 3.000 έζησαν στις σκηνές, 
μέσα στα λασπόνερα. Σε συνθήκες παρόμοιες 
με αυτές της Ειδομένης. Ήταν αυτοί που μετα-
κινήθηκαν ξαφνικά χθες τα ξημερώματα σε μία 
γιγαντιαία επιχείρηση της τουρκικής αστυνομίας. 
Και την ώρα που η τουρκική ηγεσία μιλούσε με 
ευαισθησία για πρόσφυγες, οι τούρκοι αστυνο-
μικοί χρησιμοποιώντας διαρκώς τα γκλοπ τους 
ανάγκασαν τους διαμένοντας να εκκενώσουν 
τον καταυλισμό και να κατευθυνθούν στην Κων-
σταντινούπολη με λεωφορεία. Και στο τέλος 
έβαλαν φωτιά σε ό,τι θύμιζε τις μάχες των Κα-
στανιών.

Μαρτυρίες μεταναστών, κυρίως από το Αφ-
γανιστάν, που κυκλοφόρησαν σε ανεξάρτητα βί-
ντεο, περιέγραφαν τη ζωή τους στον καταυλισμό 

του Παζάρ Κουλέ. Έλεγαν πως εκπρόσωποι των 
τουρκικών αρχών ήταν αυτοί που τους ώθησαν 
στον Έβρο, λέγοντας ψέματα ότι τα σύνορα είναι 
ανοιχτά. «Και τώρα μας έχουν εγκλωβίσει εδώ. 
Με την πρόφαση του κορονοϊού μας αναγκάζουν 
να μείνουμε στις σκηνές. Δεν μας επιτρέπουν να 
πάμε ούτε στο γειτονικό χωριό, ούτε στην Αν-
δριανούπολη. Η μοναδική μας επιλογή είναι να 
επιστρέψουμε στην Κωνσταντινούπολη», λένε. 
Πράγματι τις τελευταίες ημέρες στον καταυλι-
σμό, ήταν σταθμευμένα τουριστικά λεωφορεία 
τα οποία τελικά χρησιμοποιήθηκαν για την εκ-
κένωση.

Οι μετανάστες που εγκαταστάθηκαν στη 
συνοριακή γραμμή Ελλάδας – Τουρκίας, στην 
τουρκική πλευρά, χρησιμοποιήθηκαν για καιρό 
ως μία διαρκής διπλωματική πίεση. «Διαρκώς 
μεταξύ τους κυκλοφορούν φήμες ότι θα ανοί-
ξουν τα σύνορα και είτε έρχονται και άλλοι, είτε 
δεν φεύγουν αυτοί», περιγράφουν στην Karfitsa. 
Όπως ακριβώς γινόταν και στην Ειδομένη δηλα-
δή μέχρι η κυβέρνηση να αποφασίσει την εκκέ-
νωση του καταυλισμού, όπως έγινε και χθες τα 
ξημερώματα στο Παζάρκουλε.

Η κίνηση της εκκένωσης είχε διαφορετικές 
ερμηνείες. Άλλοι πίστευαν πως ο Τούρκος πρό-
εδρος δεσμεύτηκε έναντι των Ευρωπαίων και 
έτσι απομάκρυνε τους μετανάστες, άλλοι όμως 
θεώρησαν ότι ο κύριος λόγος ήταν οι εξελίξεις 
με την πανδημία του κορονοϊού. «Ποιος θα ήθε-
λε μία ωρολογιακή βόμβα συγκεντρωμένη στα 
σύνορά της και μάλιστα χωρίς έλεγχο», έλεγαν.
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Εφέτος ο εορτασμός της παγκόσμιας ημέρας στις 21 Μαρτίου είχε διαφορές 
σε σχέση με το παρελθόν προκειμένου να προστατευτούν τα παιδιά

Μαθήματα ζωής από τα άτομα 
με σύνδρομο Down
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Χορεύουν ζούμπα, λάτιν και παραδοσιακούς 
χορούς. Διακρίθηκαν στη ρυθμική γυμναστική 
και έχουν φτιάξει τη δική τους ομάδα με μαζορέ-
τες. Αγαπούν το μπόουλινγκ, ενώ καταπιάνονται 
με τον πηλό και κατασκευάζουν με ιδιαίτερο με-
ράκι λαμπάδες και μπομπονιέρες.

Τι κι αν αυτό το διάστημα κάνουν μία μικρή 
“παύση” από τις παραπάνω δραστηριότητες εξαι-
τίας του κορονοϊού και λόγω του ότι ανήκουν 
στις ευπαθείς ομάδες; Τα τελευταία χρόνια, η 
Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης στην Καλα-
μαριά αποτελεί “κυψέλη” για περίπου 90 άτομα 
με σύνδρομο Down. Στο κτίριο αυτό, τα παιδιά 
δεν ψυχαγωγούνται απλώς, αλλά συμμετέχουν 
σε εκπαιδευτικά προγράμματα γραφής και ανά-
γνωσης, καθώς και σε πρόγραμμα αυτόνομης 
διαβίωσης με στόχο να γίνουν περισσότερο ανε-
ξάρτητα. 

Κι αν για όλους τους υπόλοιπους οι απλοί 
καθημερινοί στόχοι μπορεί να είναι δεδομένοι, 
τα άτομα με το σύνδρομο Down δίνουν έναν 
πραγματικό αγώνα ζωής για να τους κατακτή-
σουν. Και το σημαντικότερο μήνυμα που στέλ-
νουν προς πάσα κατεύθυνση είναι ότι … δεν τα 
παρατούν! 

Μπομπονιέρες, τσάντες και 
...μαρτάκια από το δικό τους εργαστήρι!
Στο χώρο του Συλλόγου Συνδρόμου Down 

Ελλάδος λειτουργεί και εργαστήρι μπομπο-
νιέρας στο πλαίσιο του προγράμματος προε-
παγγελματικής κατάρτισης. Μπομπονιέρες για 
βαφτίσεις και γάμους, μετά από παραγγελία, 
μπορούν να ετοιμαστούν από τα άτομα με σύν-
δρομο, ηλικίας από 14 ετών και άνω, αφήνοντας 
άφωνους τους προσκεκλημένους με το γούστο 
και την λεπτότητα με την οποία έχουν φτιαχτεί. 

Επειδή όμως τα χέρια των παιδιών “πιάνουν”, 
στο ίδιο εργαστήρι κατασκευάζονται από πασχα-
λινές λαμπάδες, κούπες με το λογότυπο του 
Συλλόγου, πάνινες τσάντες για τα ψώνια, δώρα 
για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου μέχρι και 
βραχιολάκια και ...μαρτάκια για το χέρι ώστε να 
μη σας κάψει ο ήλιος. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν ανα-
λυτικά όλα τα προϊόντα μέσω της ιστοσελίδας 
www.down.gr και στη συνέχεια να κάνουν τις 
παραγγελίες τους, βοηθώντας με τον τρόπο 
αυτό οικονομικά το Σύλλογο να συνεχίσει και να 

αυξήσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα. 

Το κοινωνικό στίγμα πιο βαρύ 
από το σύνδρομο Down
Κάθε χρόνο, στις 21 Μαρτίου, γιορτάζεται η 

Παγκόσμια Ημέρα για το Σύνδρομο Down. Φέτος 
ο εορτασμός είχε κάποιες διαφορές σε σχέση με 
τα προηγούμενα χρόνια στο πλαίσιο των μέτρων 
που λαμβάνονται για την πρόληψη από τον κο-
ροναϊό, καθώς αποφασίστηκε να αναβληθούν 
όλες οι επόμενες δράσεις του Συλλόγου στη 
Θεσσαλονίκη για να προστατευτούν τα παιδιά και 
οι οικογένειες τους.

Ωστόσο, δεν είναι μόνο ο κοροναϊός που τους 
απασχολεί ή το σύνδρομο Down. Το κοινωνικό 
στίγμα που είναι πιο βαρύ, καθώς σύμφωνα με 
τον πρόεδρο του Συλλόγου Συνδρόμου Down 
Ελλάδος, Σταύρο Τσιφλίκη, τα άτομα που φέ-
ρουν το σύνδρομο “καταλαβαίνουν την περίερ-
γη ματιά, την περιθωριοποίηση. Αυτό που λέμε 
ως bullying, εμείς το ζούμε από τη στιγμή που θα 
βγάλουμε το παιδί μας με καροτσάκι έξω βόλτα 
και το πρόσωπό του έχει διαφορετικά χαρακτη-

ριστικά”.
“Είναι πολλά τα φαινόμενα, πας σε ένα πάρ-

κο… και οι υπόλοιποι γονείς παίρνουν τα παιδιά 
από το χέρι και φεύγουν. Το πιο άσχημο είναι 
όταν έχουμε εμπόδια από την εκπαιδευτική και 
την επιστημονική κοινότητα των γιατρών”, συνε-
χίζει ο κ.Τσιφλίκης, γονιός και ο ίδιος ενός παι-
διού με σύνδρομο Down. 

Ο Σύλλογος Συνδρόμου Down Ελλάδος 
ιδρύθηκε από 22 οικογένειες το 1990 με την 
προτροπή της Χαρίκλειας Χατζησεβαστού, κα-
θηγήτριας Παιδιατρικής Κλινικής Γενετικής ΑΠΘ. 
Πρόκειται για την πρώτη οργανωμένη ομάδα γο-
νέων με παιδιά με σύνδρομο Down στη χώρα και 
είναι φορέας παροχής υπηρεσιών κοινωνικής 
φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

Το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φρο-
ντίδας στην Καλαμαριά είναι δυναμικότητας 52 
ατόμων, ενώ στο ίδιο κτίριο στεγάζεται και η Στέ-
γη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης διαθέτει οκτώ 
διαμερίσματα όπου θα μπορούν να μένουν 16 
άτομα με σύνδρομο Down.
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Η κοσμοσυρροή σε παραλία και Σέιχ Σου είχαν σημαντικό ρόλο στην απόφαση

Έτσι φτάσαμε στην απαγόρευση 
της κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη

«Όταν βλέπεις ότι κλείνουν όλες οι καφετέριες και 
όλοι τρέχουν στην παραλία και στα δάση, τί να κάνει η 
κυβέρνηση;». Ανώτερος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., μεταξύ 
αυτών που κατέθεσαν αναφορές για την κατάσταση που 
επικράτησε στη Θεσσαλονίκη μετά την λήψη των πρώ-
των μέτρων για τον περιορισμό μετάδοσης του κορονο-
ϊού, ερμήνευε μιλώντας στην Karfitsa την απόφαση για 
απαγόρευση της κυκλοφορίας.

Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδα-
λιάς μέχρι και το περασμένο Σάββατο δεχόταν εισηγή-
σεις από όλα τα σημεία της χώρας και αναφορές για το 
πού εντοπίζεται το πρόβλημα με μαζικές συγκεντρώσεις. 
Η Θεσσαλονίκη, μπορεί να μην είχε αυξημένο αριθμό 
κρουσμάτων, όμως ήταν στο επίκεντρο των συζητήσε-
ων για την παραβίαση του «Μένουμε σπίτι». Άλλωστε η 
πρώτη εικόνα της γεμάτης παραλίας στις 14 του μήνα, 
λίγο μετά το κλείσιμο καφετεριών και οι… ουρές για take 
away ποτά, έκαναν τον γύρο του διαδικτύου. Η εικόνα 
επιχειρήθηκε να ανατραπεί – και επιτεύχθηκε σε μεγάλο 
βαθμό – με την κινητοποίηση της δημοτικής αστυνομί-
ας. Ένα περιπολικό του δήμου συνοδεία αστυνομικών 
της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. με μεγάφωνα καλούσε κάθε πρωί και 
απόγευμα τον κόσμο που ήταν στην παραλία να επιστρέ-
ψουν σπίτια τους επειδή υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης 
του ιού. Αρκετοί υπάκουσαν, άλλοι όμως αμέριμνοι εξα-
κολουθούσαν να πίνουν… καφέ στα παγκάκια.

Οι ειδικοί από την αστυνομία, την πολιτική προστα-
σία και τη δημοτική αστυνομία, θεωρούν πως μεγάλο 
ρόλο στην απόφαση για απαγόρευση κυκλοφορίας, πά-

ντα όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, είχαν οι συγκεντρώ-
σεις σε παραλία, στο δάσος του Σέιχ Σου, αλλά και στον 
Χορτιάτη. «Πολλοί ήταν αυτοί που ακόμη και πριν την 
επιβολή του μέτρου μερικής απαγόρευσης της κυκλο-
φορίας θεωρούσαν ότι εύκολα μπορούμε να αποφύγου-
με τη μετάδοση του ιού», είπε μιλώντας στην Karfitsa ο 
επικεφαλής της πολιτικής προστασίας στην περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας Χαράλαμπος Στεργιάδης. «Δεν 
είναι μέτρο φυλάκισης, αλλά αποτροπής της μετάδοσης. 
Ας γκρινιάξουμε αρκεί να είμαστε υγιείς», συμπλήρωσε.

 
Μετά την παραλία στο… δάσος 
Και αν η εικόνα με τη γεμάτη παραλία βελτιώθηκε 

λόγω των παρεμβάσεων της δημοτικής αστυνομίας, 
όπως και της περιφέρειας Κ. Μακεδονίας που με drone 
προέτρεπε τους κατοίκους να επιστρέψουν στα σπίτια 
τους, το Σαββατοκύριακο πριν την απαγόρευση κυκλο-
φορίας χιλιάδες συνέρρευσαν στα… δάση. «Στην πα-
ραλία είχαμε πολύ κόσμο σε μικρή έκταση, όπως συ-
νέβη και στο περιαστικό δάσος του Σέιχ Σου», είπε στην 
Karfitsa ο επικεφαλής εντεταλμένος σύμβουλος στη 
δημοτική αστυνομία Θεσσαλονίκης, αστυνομικός Δημή-
τρης Δαγκλής.

Είναι αλήθεια, όπως καταγράφηκε στις αναφορές των 
υπηρεσιών προς την κυβέρνηση, ότι το Σαββατοκύριακο 
21 – 22 Μαρτίου οι Θεσσαλονικείς έσπευσαν να πάρουν 
καθαρό αέρα τόσο στο Σέιχ Σου, όσο και στον Χορτιάτη. 
Ενδεικτικό είναι πως στον Χορτιάτη, πριν την είσοδο του 
χωριού ένθεν και ένθεν οι χώροι ήταν γεμάτοι. «Έτσι εί-

χαμε συνωστισμό και ενώ όλοι πήγαν για να αποφύγουν 
τον ιό στον καθαρό αέρα, όμως ήταν… πολλοί», έλεγε 
με νόημα αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. Δεκάδες παρέες είχαν 
γεμίσει και το περιαστικό δάσος του Σέιχ Σου. Μάλιστα η 
κοσμοσυρροή οδήγησε τον περιφερειάρχη Κ. Μακεδονί-
ας Απόστολο Τζιτζικώστα να απαγορεύσει την κυκλοφο-
ρία πεζών και οχημάτων στο δάσος, λίγο πριν ληφθεί η 
απόφαση για την απαγόρευση μετακινήσεων.

Σχετικά με την εικόνα που μεταδόθηκε για τη Χαλκι-
δική, στις αναφορές των υπηρεσιών δεν αποτυπώθηκε η 
κατάσταση που μεταδόθηκε από ορισμένα μέσα ενημέ-
ρωσης και ιστότοπους. Συγκεκριμένα, από τις καταγρα-
φές που έγιναν διαπιστώθηκε ότι η κίνηση είχε μία αύξη-
ση όμως οι περισσότεροι κατευθύνθηκαν στις εξοχικές 
τους οικίες και δεν βγήκαν από εκεί και έτσι δεν δημι-
ουργήθηκε πρόβλημα. Πάλι όμως η κίνηση, σε σύγκριση 
με τις καλές καιρικές συνθήκες, ήταν μειωμένη.

Η δημοτική αστυνομία Θεσσαλονίκης βρίσκεται πλέ-
ον στο πόδι όλο το 24ωρο με ελέγχους και επιτηρήσεις 
εφαρμογής των μέτρων. «Είναι στοίχημα να κρατήσου-
με το μέτρο. Στη Θεσσαλονίκη δείχνει ο κόσμος ότι έχει 
πειθαρχήσει», τόνισε ο κ. Δαγκλής. Πιστεύει ότι η απα-
γόρευση κυκλοφορίας επιβλήθηκε καθώς ένα τμήμα 
του πληθυσμού δεν είχε αντιληφτεί την κρισιμότητα της 
κατάστασης. «Οι περισσότεροι είχαν επίγνωση τι συμβαί-
νει. Ακόμη και αυτοί που έβγαιναν έστω για λίγα λεπτά, 
λέγοντας ότι το κάνουν για να ξεσκάσουν γνώριζαν ότι 
δεν έπρεπε να βγουν», σημείωσε.

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :  Κ Ω Σ Τ Α Σ  Κ Α Ν Τ Ο Υ Ρ Η Σ  –  Α Ν Α Σ Τ Σ Ι Α  Κ Α Ρ Υ Π Ι Δ Ο Υ 
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Ώριμοι οι Θεσσαλονικείς στην τήρηση των μέτρων για κορονοϊό
Ιδιαίτερα μεγάλο αποδεικνύεται το ποσοστό συμ-

μόρφωσης των Θεσσαλονικέων στα μέτρα απαγόρευσης 
κυκλοφορίας που επέβαλε η κυβέρνηση για τον περιο-
ρισμό εξάπλωσης του κορονοϊού και οι περιπτώσεις των 
ατόμων που αποφασίζουν να “σπάσουν” την καραντίνα 
άνευ λόγου και αιτίας είναι μετρημένες στα δάχτυλα, 
σύμφωνα με τους ελέγχους που διενεργεί εδώ και λίγες 
ημέρες σε ολόκληρη την πόλη η δημοτική αστυνομία.

Καθημερινά, περιπολικά και μοτοσικλέτες της δημο-
τικής αστυνομίας, βρίσκονται στους δρόμους της Θεσσα-
λονίκης και διενεργούν εκατοντάδες ελέγχους, ενώ τα 
πρόστιμα που έχουν βεβαιωθεί έως τώρα είναι ελάχιστα. 
Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση του 82χρονου άνδρα, 
που εντοπίστηκε στη συμβολή των οδών Τσιμισκή και 

Αριστοτέλους, ανήμερα της 25ης Μαρτίου, χωρίς υπεύ-
θυνη δήλωση μετακίνησης, χωρίς μάσκα και γάντια και 
μετά από ερώτηση ισχυρίστηκε πως ήθελε να πάει στη 
δουλειά του (!). Στον ηλικιωμένο επιβλήθηκε πρόστιμο 
150 ευρώ.

Οι υπόλοιποι δημότες, σύμφωνα με τους ελέγχους, 
φαίνεται πως έχουν συμμορφωθεί με τα μέτρα και όπως 
αναφέρουν στην “Karfitsa” δημοτικοί αστυνομικοί υπάρ-
χει διάθεση ελέγχου αναφορικά με το αν διαθέτουν τα 
απαραίτητα χαρτιά ή το sms στο 13033 αλλά και για την 
αναγκαιότητα της εξόδου από το σπίτι. Ακόμη και οι ει-
κόνες που έκαναν την εμφάνιση τους το προηγούμενο 
διάστημα με την κοσμοσυρροή στο παραλιακό μέτωπο 
της Θεσσαλονίκης φαίνεται πως ανήκουν στο παρελθόν, 

καθώς πλέον η κίνηση είναι μειωμένη.
Πέρα από τους επιτόπιους ελέγχους, το τηλεφωνικό 

κέντρο της δημοτικής αστυνομίας δέχεται αρκετές κλή-
σεις από πολίτες που δεν γνωρίζουν τι να πράξουν όσον 
αφορά συνδυαστικές μετακινήσεις και ζητούν να τους 
δοθούν κατευθύνσεις. Τηλεφωνήματα έχουν γίνει για 
οικόσιτα ζώα που υπάρχουν στο χωριό και δεν γνωρίζει 
ο δημότης εάν έχει το δικαίωμα να μετακινηθεί για να 
τα ταΐσει ή όχι, από διαζευγμένους με παιδιά για το τι θα 
πρέπει να πράξουν, ακόμη και από οδηγούς που θέλουν 
να κάνουν δύο ή τρία δρομολόγια συνδυάζοντας την ερ-
γασία τους με μεταφορά τροφίμων σε οικογενειακό πρό-
σωπο ή αγορά από κάποιο φαρμακείο.
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Η απαγόρευση κυκλοφορίας, ο κατ οίκον 
εγκλεισμός και η καραντίνα είναι μέτρα που 
λαμβάνονται από την ελληνική κυβέρνηση για 
την μείωση της πιθανότητας εξάπλωσης του κο-
ρονοϊού. Ωστόσο τα συγκεκριμένα πρωτόγνωρα 
μέτρα αφήνουν το αποτύπωμα τους σε άτομα με 
προβλήματα ψυχικής υγείας και με πρόβλημα 
άνοιας, ενώ θα πρέπει να γίνεται σωστή διαχεί-
ριση του παρατεταμένου εγκλεισμού από όλους 
μας ακόμη και τους υγιείς, ώστε να μην έρθουμε 
αντιμέτωποι εμείς και οι οικογένειες μας με δυ-
σάρεστες καταστάσεις.  

Μια κατηγορία ανθρώπων που πρέπει τις 
ημέρες που διανύουμε να αντιμετωπιστεί με 
ιδιαίτερη προσοχή είναι οι ασθενείς με άνοια, με 
Αλτσχάιμερ. Για τον λόγο αυτόν ζητήσαμε από 
την πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
νόσου Αλτσχάιμερ, νευρολόγο, ψυχίατρο και κα-
θηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσα-
λονίκης Μάγδα Τσολάκη να μας δώσει μερικές 
χρήσιμες πληροφορίες για την διαχείριση των 
ατόμων αυτών εν μέσω πανδημίας, φόβου για 
να μην εξαπλωθεί ο ιός και φυσικά την στιγμή 
που έχει επιβληθεί περιορισμός μετακινήσεων 
και απαγόρευσης άσκοπης κυκλοφορίας. 

Όπως εξήγησε εισαγωγικά η κυρία Τσολά-
κη «υπάρχουν πολλά προβλήματα ασθενών με 
άνοια, καθώς δεν μπορούν να κατανοήσουν την 
κρισιμότητα του προβλήματος και δεν μπορούν 
να καταλάβουν γιατί πρέπει να μείνουν μέσα». Η 
καθηγήτρια του ΑΠΘ, συνέχισε επισημαίνοντας 
πως το καλύτερο στις περιπτώσεις αυτές είναι 
οι ασθενείς να μην αντιληφθούν ότι άλλαξε κάτι 
στην καθημερινότητα τους προτείνοντας «απο-
φυγή δελτίων ειδήσεων που παρουσιάζουν το 
μέγεθος της άσχημης κατάστασης, έλεγχος στο 
τι παρακολουθούν στην τηλεόραση, ώστε να 
μην στενοχωριούνται, ούτε να αγχώνονται και 
οι άνθρωποι που τους φροντίζουν να έχουν στο 
μυαλό τους να βρίσκουν ευχάριστα προγράμ-
ματα να παρακολουθήσει ο ασθενής». Η κυρία 
Τσολάκη συστήνει αν στην καθημερινότητα του 
ατόμου με άνοια υπήρχε και ένας περίπατος, αυ-
τός να συνεχίσει να πραγματοποιείτε, λαμβάνο-
ντας όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας για τον 
ίδιο και τον περιθάλπον. «Όσο και αν μας φοβί-
ζει αυτή η κατάσταση, ο ασθενής δεν πρέπει να 
καταλάβει γιατί δεν μπορεί να το επεξεργαστεί», 
υπογραμμίζει η ειδικός.

Η πρόεδρος της πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
νόσου Αλτσχάιμερ, τονίζει πως «εαν αντιληφθεί 
την αλλαγή και μάλιστα την δυσάρεστη, στην 
καθημερινότητα του ο ασθενής, τότε οδηγείτε 

σε διαταραχή συμπεριφοράς. Αυτό είναι κάτι που 
πρέπει οπωσδήποτε να διαχειριστεί ο περιθάλ-
πον. ώστε να τον κρατάει ήρεμο» .

Έκκληση στους συγγενείς 
για τους ασθενείς που είναι μόνοι
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται από την κυρία Μά-

γδα Τσολάκη σε άτομα με άνοια που είναι όμως 
μόνα τους. «Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο. Οι 
συγγενείς ακόμη και μακρινοί πρέπει αυτό τον 
καιρό να φροντίσουν τους ανθρώπους αυτούς, 
ώστε να τους γλυτώσουν από τον πανικό και από 
το να κάνουν κακό στον εαυτό τους» επισημαίνει 
η καθηγήτρια. Τα συμπτώματα από την αλλαγή 
ρουτίνας και καθημερινότητας είναι άσκοπη πε-
ριπλάνηση, αϋπνία,εκνευρισμός, άγχος έλλειψη 
αναστολών, δηλαδή διαταραχή συμπεριφοράς. 
Αν πάλι δεν υπάρχει κανένας συγγενείς τότε θα 
πρέπει οπωσδήποτε να κινητοποιηθούν οι γείτο-
νες που γνωρίζουν ότι δίπλα τους ζει ένα άτομο 
που είναι με άνοια και δεν έχει κανέναν. 

Χρήσιμο ένα ημερήσιο 
πρόγραμμα δραστηριοτήτων 
Η πρόταση της νευρολόγου ψυχιάτρου για τις 

δύσκολες αυτές ημέρες είναι η δημιουργία ενός 
ημερήσιου προγράμματος δραστηριοτήτων. Μια 
καλή ιδέα για το πρόγραμμα αυτό είναι ο εφο-
διασμός με ένα βιβλίο ασκήσεων για ανάλογες 
περιπτώσεις, με το οποίο ο ασθενής και το άτο-
μο που τον φροντίζει θα κάνουν μαζί ασκήσεις 
λόγου, συγκέντρωσης και προσανατολισμού για 
μια ώρα. Στην συνέχεια και πάλι ωριαία μπο-

ρεί να ακούσουν μουσική και ειδικά τραγούδια 
που ευχαριστούν τον ασθενή, ενώ για σωματική 
άσκηση, που είναι εξίσου σημαντική, προτείνεται 
ακόμη και χορός. Ένα τέτοιο πρόγραμμα εκτός 
από ότι κρατάει απασχολημένο τον ασθενή τον 
κρατάει ευχαριστημένο και κυρίως ήρεμο

Πως να διαχειριστούμε όλοι 
τον περιορισμό και να αποφευχθούν 
κρούσματα ενδοοικογενειακής βίας
Η κυρία Τσολάκη γνωρίζοντας πως ο πα-

ρατεταμένος εγκλεισμός και περιορισμός μετα-
κινήσεων, μπορεί να επηρεάσει ακόμη και τους 
υγιείς ανθρώπους, δηλώνει πως πρέπει όλοι να 
βρούμε δραστηριότητες που μας ευχαριστούν. 
Να κάνουμε πράγματα που θέλαμε καιρό αλλά 
δεν είχαμε τον χρόνο.

Καθώς υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν αύ-
ξηση της ενδοοικογενειακής βίας τις τελευταίες 
ημέρες, που βρίσκονται οι πολίτες όλο και πε-
ρισσότερες ώρες στα σπίτια τους, η ψυχίατρος 
τονίζει « η αύξηση των κρουσμάτων ενδοοικο-
γενειακής βίας είναι αποτέλεσμα του εγωισμού 
μας. Καθένας θέλει να περνά καλά μόνος του. 
Στη συγκατοίκηση πρέπει ο ένας να αφήνει προ-
σωπικό χώρο και χρόνο στον άλλο και φυσικά 
συνεννόηση για τα πάντα, για τις εκπομπές που 
θα δούνε στην τηλεόραση, πότε θα χρησιμοποι-
ήσει ο καθένας τον υπολογιστή και γενικά σε ότι 
μπορεί να προκαλεί τριβή χωρίς ιδιαίτερο λόγο».

Φυσικά εάν η βία αυτή οφείλετε σε άλλα αί-
τια, θα πρέπει να αναζητηθούν και άλλοι τρόποι 
αποφυγής της.

Κλειδί να μην αντιληφθούν ότι άλλαξε 
η καθημερινότητα τους

Η πανδημία και η διαχείριση της απαγόρευσης κυκλοφορίας για άτομα με άνοια
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Τα μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας εφαρμό-
ζονται πιστά από τις Αρχές ενώ έχει δοθεί ιδιαίτερη 
βαρύτητα στους Ρομά  οι οποίοι όλο και πιο πιστά 
το «#μένουμε σπίτι». 

Οι απαγορεύσεις  εφαρμόστηκαν στους πλη-
θυσμούς των τσιγγάνων απαρέγκλιτα παρόλο που 
τόσο οι Αρχές όσο και οι επικεφαλής αυτών των 
ομάδων δυσκολεύτηκαν να τους πείσουν  καθώς 
η περιπλάνηση είναι στο αίμα τους και συνήθως 
δεν φοβούνται να κυκλοφορούν εκτεθειμένοι. 

Τελικά μετά από προσπάθεια των δημοτικών 
αρχών οι Ρομά   αναγκάστηκαν να παραμείνουν 
στα σπίτια τους και στους οικισμούς τους κόβο-
ντας κάθε επαφή με τον κόσμο. 

Από τη στιγμή που η κυβέρνηση έδωσε εντολή 
στους δήμους να ασχοληθούν με τους Ρομά των 
περιοχών τους και να επιβάλουν τα μέτρα απαγό-
ρευσης,  οι οδηγίες έφτασαν σε όλους τους κα-
ταυλισμούς  επίσημους ή μη. 

Στο Δενδροπόταμο οι κάτοικοι στον οικισμό 
των Ρομά αν και δεν έχουν πιστέψει ή κατανοή-
σει απόλυτα  την επικινδυνότητα του κορονοϊού 
δεν φεύγουν από τα όρια του οικισμού τους παρά 
μόνο για να προμηθευτούν τα απαραίτητα.. 

Ο νόμος του κράτους για απαγόρευση μετακί-
νησεων και η επιβολή προστίμου στους παραβά-
τες έλυσε τα χέρια όλων των αρμοδίων που μέσα 
σε λίγες ώρες επικοινώνησαν με τους προέδρους 
των καταυλισμών των Ρομά και τους ενημέρω-
σαν για τους νόμους και την εφαρμογή τους.

 «Για να βάλεις τους τσιγγάνους στα σπίτια 
τους και να τους κρατήσεις αποκλεισμένους είναι 
πολύ δύσκολο καθώς όλοι μας έχουμε συνηθίσει 
να ζούμε  έξω. Οι διαμεσολαβητές ( σ.σ αρμόδιοι 
για την διαμεσολάβηση ανάμεσα στους Ρομά και 
τις τοπικές κοινωνίες) έχουν ενημερώσει όλους 
τους κατοίκους στον Δενδροπόταμο και κατάφε-
ραν με τη βοήθεια μας να τους πείσουν να παρα-
μείνουν στα σπίτια τους» εξηγεί στην karfitsa η 
Γιαννούλα Μάγκα, πρόεδρος των Ρομά στον Δεν-
δροπόταμο. 

Άλλωστε είναι πολλοί οι τσιγγάνοι στην συ-
γκεκριμένη περιοχή που δεν έχουν απολύτως 
καμία σχέση με την τεχνολογία ενώ κάποιοι δεν 
έχουν ούτε απλά κινητά πόσο μάλλον smart 
phones για να ενημερώνονται για τις εξελίξεις 
και να λαμβάνουν τα μηνύματα από το 112. «Σε 
πολλά σπίτια δεν υπάρχει ούτε τηλεόραση οπότε 
αναγκαστήκαμε να τους ενημερώσουμε πόρτα- 
πόρτα» εξηγεί η κ Μάγκα.

Π.Σαμπάνης: Αλλάξαμε συνήθειες λόγω κο-
ρονοϊου  

Στις υπόλοιπες περιοχές της Θεσσαλονίκης 
που ζουν Ρομά όπως στο Δήμο Δέλτα και στο 
Δήμο Θερμαϊκού έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα 
μέτρα για την ενημέρωση τους και την επιβολή 
του μέτρου απαγόρευσης κυκλοφορίας. 

«Έχουμε ενημερώσει όλους τους Ρομά και 
τους έχουμε ζητήσει να παραμείνουν στα σπίτια 
τους και το κάνουν για να προστατεύσουν τους 
ίδιους, τις οικογένειες τους και τους πολίτες εκτός 
οικισμών,  αλλάζοντας χωρίς αντίρρηση τις συ-
νήθειες τους» εξηγεί ο Παναγιώτης Σαμπάνης  
Διαμεσολαβητής και κάτοικος του οικισμού Ρομά 
Αγία Σοφία στα Διαβατά. Ο κ Σαμπάνης πάντως εκ-
φράζει την έντονη ανησυχία του για την διαβίωση 
των Ρομά μετά από την επιβολή αυτών των μέ-
τρων για τον κορονοϊό καθώς όπως εξηγεί «έχουν 
σταματήσει να εργάζονται και να αποκτούν εισο-
δήματα». 

Βλέπουν να έρχεται οικονομική καταστροφή 
«Οι περισσότεροι πουλάνε σίδερα, και χαλκό 

ενώ άλλοι εργάζονται σε λαϊκές για το μεροκάμα-
το και τώρα έχουν σταματήσει με αποτέλεσμα να 
έχουν σταματήσει και τα έσοδα τους. Κανείς τους 
δεν μπορεί να πάρει το επίδομα των 800 ευρώ 

καθώς δεν είναι επιχειρηματίες ή εγγεγραμμένοι 
εργαζόμενοι και η μόνη πηγή εσόδων είναι οι 
συντάξεις και τα ΚΕΑ για όσους είναι δικαιούχοι» 
εξηγεί ο κ Σαμπάνης. 

Στο μεταξύ ο αποκλεισμός λόγω του κορονο-
ϊού ξεσκεπάζει προβλήματα που είχαν καλυφθεί 
από καιρό όπως η συμμετοχή των Ρομά  στο ΚΕΑ 
(κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης). «Είμαστε 
πολλοί που δεν παίρνουμε ΚΕΑ καθώς ζούμε σε 
σπίτια κατά πολλοί μαζί και δεν είναι δυνατόν 
όλοι να δηλώσουμε την ίδια διεύθυνση για να 
λάβουμε το επίδομα» εξηγεί η  Γιαννούλα Μάγκα 
πρόεδρος των Ρομά στον Δενδροπόταμο.

Η Γιαννούλα Μάγκα είναι  μικροπωλήτρια στο 
επάγγελμα και εδώ και λίγο καιρό έχει κλειστεί 
στο σπίτι της όπως και δεκάδες άλλοι Ρομά χωρίς 
να μπορεί να πουλήσει τα προϊόντα για να ζήσει. 
«Δεν έχουμε επιχειρήσεις για να καταθέσουμε δι-
καιολογητικά για να πάρουμε επιδόματα και πολύ 
σύντομα θα έχουμε προβλήματα επιβίωσης» το-
νίζει η κ Μάγκα.  Η ίδια ζει με την οικογένεια της 
σε ένα σπίτι που νοικιάζει  στο Δενδροπόταμο μαζί 
με το συζύγο της και τα παιδιά της τα όποια έχουν 
παντρευτεί και ζουν όλοι μαζί κάτω από την ίδια 
στέγη.

Οι Ρομά ακολούθησαν  
το «μένουμε σπίτι»

Οι  κοινωνίες των Τσιγγάνων στη Θεσσαλονίκη άλλαξαν συνήθειες  
και προσαρμόστηκαν με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ 
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Από την αποκάλυψη της «Karfitsa» μέχρι την επέμβαση της εισαγγελίας

Έτσι βρήκε τα ταξίμετρα – μαϊμού 
η Τροχαία Θεσσαλονίκης
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Οι αστυνομικοί της Τροχαίας βγαίνουν ξαφνι-
κά στο δρόμο του οδηγού ταξί και τον σταματούν 
για να τον ελέγξουν. Διαπιστώνουν πως το νό-
μιμο ταξίμετρο τέθηκε ελάχιστα δευτερόλεπτα 
πριν σε λειτουργία, ενώ ο πελάτης είχε επιβι-
βαστεί στο όχημα περισσότερα από δέκα λεπτά 
νωρίτερα. Το τάμπλετ που βρίσκεται στο ταμπλό 
του αυτοκινήτου δείχνει απενεργοποιημένο. Το 
άνοιγμα όμως της συσκευής αποκαλύπτει πως 
λειτουργούσε κανονικά και είχε αντικαταστήσει 
το ταξίμετρο, καταγράφοντας κανονικά το κό-
στος της διαδρομής, χωρίς όμως η διαδρομή 
να αποτυπώνεται στις συσκευές που ελέγχονται 
από τους φορολογικούς μηχανισμούς. Το ταξίμε-
τρο και την ταμειακή μηχανή.

Μπορεί η απάτη που αποκάλυψε με το πρω-
τοσέλιδό της η Karfitsa να μην ήταν σε γνώση 
τόσο των υπευθύνων της Τροχαίας, όπως του-
λάχιστον έλεγαν, όσο και των εκπροσώπων των 
ιδιοκτητών ταξί της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι δια-
βεβαίωναν πως «δεν το έχουμε ακούσει», χρει-
άστηκαν όμως λίγες ώρες για να διαπιστώσουν 
τα συνεργεία της Τροχαίας, σε μία μόνον έξο-
δο, το μέγεθός της. Οι τροχονόμοι της Ομάδας 
Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων 
γνώριζαν τον τρόπο να εντοπίσουν τα ταξί που 
λειτουργούσαν παράλληλο σύστημα για να μην 
καταγράφονται στις ταμειακές μηχανές του ταξί-
μετρου τα κόστη των διαδρομών.

«Σε εννέα περιπτώσεις οι οδηγοί έκαναν 
χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής ταξιμέ-
τρου μέσω φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή 
(tablet), αντί να θέτουν σε λειτουργία το ταξίμε-
τρο του οχήματος», αναφέρεται χαρακτηριστικά 
στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τους ελέγχους 
που έγιναν. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα διοι-
κητικά πρόστιμα που επιβλήθηκαν στους συγκε-
κριμένους οδηγούς ταξί, στις συσκευές τάμπλετ 
που έχουν στο ταμπλό των οχημάτων τους είχαν 
θέσει σε λειτουργία εφαρμογή, που «κατεβαί-
νει» ελεύθερα από το διαδίκτυο και αντικαθιστά 
το ταξίμετρο. Το κόστος της διαδρομής καταγρά-
φεται κανονικά στο τάμπλετ που λειτουργεί σαν 
ταξίμετρο, ο πελάτης πληρώνει τα ίδια χρήματα 
μαζί με τους φόρους, μόνον που ο ταξιτζής δεν 
αποδίδει ούτε φόρους ενώ και η είσπραξη είναι 
«μαύρη», αφού δεν έχει καταγραφεί από το ταξί-
μετρο. Επίσης δεν συνδέεται με τη μηχανή εκτύ-
πωσης αποδείξεων.

 Η παρέμβαση της Εισαγγελίας
 Τα όσα συνέβαιναν στους κύκλους των ταξί 

και αποκάλυψε η Karfitsa στην οποία καταγ-
γέλθηκε η πρακτική ορισμένων οδηγών, ενώ η 
καταγγελία συνοδεύτηκε με φωτογραφία από 
ταξίμετρο – μαϊμού, θεωρούνταν «άγνωστα» 
για τις αρχές ελέγχου. Ωστόσο στην έρευνα της 
Karfitsa οδηγοί ταξί, ανώνυμα, διαβεβαίωναν ότι 
το κακό με συναδέλφους τους που παρανομούν 
είχε παραγίνει. Η μεγάλη διάσταση του προβλή-
ματος αποκαλύφτηκε από τους ελέγχους των 
δύο ειδικών ομάδων της Τροχαίας. Τα μέλη τους 
μάλιστα είναι ιδιαίτερα έμπειρα και γνωρίζουν 
πώς προσπαθούν οι παραβάτες να ξεφεύγουν. Οι 
έλεγχοι έγιναν αιφνιδιαστικά νυχτερινές κυρίως 
ώρες, όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες 
που δημοσιοποίησε η Τροχαία, όταν οι οδηγοί 
που χρησιμοποιούν ταξίμετρα – μαϊμού ήταν 
ανυποψίαστοι.

Προηγουμένως πάντως είχε κινητοποιηθεί 
η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης που 
με αφορμή το ρεπορτάζ της Karfitsa εξέτασε τις 
παραμέτρους της απάτης. Πληροφορίες αναφέ-
ρουν ότι δόθηκαν συγκεκριμένες εντολές στους 
επικεφαλής της Τροχαίας για της διενέργεια άμε-
σων ελέγχων. Και αυτό επειδή πρόκειται για δι-
οικητική παράβαση και όχι για ποινικό αδίκημα, 

η διάσταση του οποίου πάντως εξετάζεται για το 
ενδεχόμενο φοροδιαφυγής.

Έτσι οι εκπαιδευμένοι τροχονόμοι σε έλεγχο 
τέτοιων καταστάσεων εντόπισαν αμέσως τους 
εννέα οδηγούς ταξί που αντί για τα ταξίμετρα κα-
τέγραφαν τα κόστη των διαδρομών σε τάμπλετς 
που είχαν πάνω στα ταμπλό τους. Όπως άλλωστε 
φαίνεται και από τις φωτογραφίες της Τροχαίας 
σε ορισμένες περιπτώσεις οι οδηγοί ακινητοποι-
ήθηκαν όταν τα τάμπλετ ήταν σε λειτουργία και 
φάνηκε πως η διαδρομή δεν καταγραφόταν στο 
νόμιμο ταξίμετρο, που είχε τεθεί εκτός λειτουρ-
γίας για τη συγκεκριμένη διαδρομή.

«Ήταν γνωστό ότι γινόταν, μάλιστα το εί-
χαμε καταγγείλει και στα σωματεία μας, όμως 
κανείς δεν κινητοποιήθηκε», έλεγε ιδιοκτήτης 
ταξί που διαμαρτυρόταν για την πρακτική που 
είχε ακολουθηθεί από ορισμένους. Πληροφορί-
ες της Karfitsa ανέφεραν πάντως πως μετά τους 
έκτακτους ελέγχους της Τροχαίας αρκετοί ήταν 
οι οδηγοί οι οποίοι απέσυραν τα τάμπλετς τους 
και χρησιμοποιούν πλέον το νόμιμο ταξίμετρο. 
Ωστόσο ορισμένοι επιμένουν να επιδίδονται στην 
παράνομη μέθοδο. «Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν, 
δεν πρόκειται να σταματήσουμε», διαβεβαίωνε 
αξιωματικός της Τροχαίας στέλνοντας μήνυμα 
προς πάσα κατεύθυνση.
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Περί τηλεδιασκέψεων Η σπάνια γιορτή του Δρόσου Ζωγραφίζουν με τα παιδιά 
στην Καλαμαριά

Το συντομότερο συμβούλιο Παρέα με τον Κέλσο, ο Ζέρβας

Μέτρα στην Πυλαία 

Ραντεβού… μέσω τηλεδιάσκεψης είχε ο περιφερειάρ-
χης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, 
με τον υπουργό Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκο. Στην 
ίδια διαδικτυακή “συνάντηση” έδωσαν το παρών και οι 
υπόλοιποι περιφερειάρχες της χώρας, προκειμένου να 
συντονιστούν οι ενέργειες της Αυτοδιοίκησης για να μπο-
ρέσει να ξεπεραστεί το συντομότερο δυνατό η κρίση του 
κορονοϊού.  

Αμέτρητες ευχές για την ονομαστική (σπάνια όπως ο 
ίδιος την χαρακτήρισε) γιορτή του έλαβε ο πρόεδρος του 
δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, Δρόσος Τσαβλής. 
Ο ίδιος επέλεξε να ευχαριστήσει τους φίλους του με έναν 
ιδιαίτερο τρόπο… τους συνέστησε με την ιδιότητα του 
πνευμονολόγου να μένουν στο σπίτι, να αποφεύγουν τις 
άσκοπες μετακινήσεις και να τηρούν τα ατομικά μέτρα 
προφύλαξης. “Θα σας είμαι ευγνώμων. Θα σας το χρω-
στάω σαν χάρη”, έγραψε χαρακτηριστικά στο ευχαριστή-
ριο μήνυμα του.   

“Μένουμε σπίτι” και ζωγραφίζουμε παρέα με τα παι-
διά… Τον ίδιο δρόμο ακολούθησε και ο δήμαρχος Κα-
λαμαριάς, Γιάννης Δαρδαμανέλης, ο οποίος εκμεταλ-
λεύτηκε τον εγκλεισμό στο σπίτι με τον καλύτερο τρόπο 
παίζοντας παιδικά παιχνίδια και ζωγραφίζοντας. Δεν δί-
στασε μάλιστα να ανεβάσει και μια φωτογραφία στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης σχολιάζοντας πως πρέπει να δού-
με “την κακή ομολογουμένως κατάσταση με θετικό μάτι 
για να την κάνουμε πιο ανεκτή και να αντέξουμε…”. 

Σε χρόνο ...ρεκόρ πραγματοποιήθηκε η τελευταία 
συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης. 
Μπορεί να έχουμε συνηθίσει τις πολύωρες συζητήσεις, 
τα ξενύχτια και τις αντιπαραθέσεις κάθε φορά που συνε-
δριάζει το Σώμα, ωστόσο αυτή τη φορά ολοκληρώθηκε 
μέσα σε μόλις δύο ώρες. Ο λόγος; Εγινε διά περιφοράς 
εξαιτίας των μέτρων που λαμβάνονται για τον κορονοϊό 
και χρειάστηκαν λίγα ...κλικ στο διαδίκτυο και συνοπτικές 
διαδικασίες για να παρθούν αποφάσεις στα 19 θέματα 
της ημερήσιας διάταξης. 

Αγκαλιά με τον σκύλο του, Κέλσο, έμεινε σπίτι ο δή-
μαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, στο πλαί-
σιο των μέτρων για τον κορονοϊό. Φορώντας βερμούδα 
και χαλαρώνοντας στον καναπέ του επιχείρησε να περά-
σει το μήνυμα στους δημότες να περιορίσουν τις μετακι-
νήσεις και να απολαύσουν τις στιγμές που ενδεχομένως 
δεν προλάβαιναν να χαρούν στους έντονους ρυθμούς 
της καθημερινότητας. 

Κατευθύνσεις μέσω τηλεδιάσκεψης δίνει ο δήμαρχος 
Πυλαίας - Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, προς τους συ-
νεργάτες του για το τι θα πρέπει να πράξουν στο πλαίσιο 
των μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης του κορονοϊού. 
Η πρώτη τηλεδιάσκεψη στέφθηκε με επιτυχία με τους 
συμμετέχοντες να “μένουν σπίτι” και να παρακολουθούν 
όλα όσα τους ανακοίνωσε ο δήμαρχος.   



26 28.03.2020

Και γάμοi εν μέσω κορονοϊού Το μήνυμα Τσίπρα και οι αναρτήσεις 
των βουλευτών

Οι εντολές του προέδρου 
Θ. Εξαδάκτυλου 

Έπιασε «φωτιά» το skype 
στην ΝΔ Θεσσαλονίκης 

Σταύρος ο … επικοινωνιολόγος

Η αγάπη στα χρόνια του κορονοϊού… φορώντας μά-
σκες, γάντια και λαμβάνοντας όλα τα μέτρα προστασίας 
τελούνται το τελευταίο διάστημα οι πολιτικοί γάμοι. Το 
ίδιο έπραξαν ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος του δήμου 
Θεσσαλονίκης, Σωκράτης Δημητριάδης, και ο αντιδήμαρ-
χος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Ψηφιακής Πολιτικής 
του δήμου Νεάπολης - Συκεών, Αντώνης Σαουλίδης, που 
“ένωσαν” με τα δεσμά του γάμου ζευγάρια. Παρά τις δύ-
σκολες καταστάσεις με την πανδημία ευχήθηκαν στους 
νιοπαντρους βίο ανθόσπαρτο, μακροημέρευση και κάθε 
ευτυχία.  

Το μήνυμα «Μένουμε Σπίτι» έστειλε ο πρόεδρος του 
ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας με ένα πρωτότυπο βίντεο στο 
οποίο υπό τους ήχους του Λουκιανού Κηλαηδόνη εμφα-
νίζονται οι βουλευτές του κόμματός του να στέλνουν με 
γραπτά μηνύματα το ίδιο μήνυμα. Στο βίντεο εμφανίζο-
νται και όλοι οι βουλευτές Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης που 
στη συνέχεια, ανήρτησαν τις σχετικές φωτογραφίες στους 
λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης τους.

Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης αλλά και της 
δράσης συνολικά είναι ο Πανελλήνιος Ιατρικός σύλλο-
γος με τον πρόεδρο Θανάση Εξαδάκτυλο να συνομιλεί 
καθημερινά με τους συνεργάτες του μέσω τηλεδιάσκε-
ψης. Μάλιστα έχει οργανώσει ένα … στρατηγείο κατ’ 
οίκον από όπου συντονίζεται πλέον ο… e-ΠΙΣ! Οι τηλε-
οπτικές εμφανίσεις του δε , είναι διαρκείς όπως και η αρ-
θρογραφία του στα ΜΜΕ με εντολές και συστάσεις κατά 
κύριο λόγο στις άπειρες ερωτήσεις και απορίες που τίθε-
νται από τους πολίτες. 

Συνεχείς είναι οι τηλε-διασκέψεις που πραγματοποιεί 
η γραμματεία Οργανωτικού της ΝΔ για τον προγραμμα-
τισμό της κομματικής δράσης στη Θεσσαλονίκη υπό τον 
Στέλιο Κονταδάκη. Ήδη έγινε μία με τη συμμετοχή των 
αναπληρωτών γραμματέων από όλη τη χώρα. Η άλλη 
αφορούσε στη Βόρεια Ελλάδα και συμμετείχαν ο αν. 
γραμματέας Κώστας Φωτίου και οι συντονιστές Θεσσα-
λονίκης Γιώργος Βλαχογιάννης, Κεντρικής Μακεδονίας 
Ηλίας Τάπρας, Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Μάξιμος 
Μπογιατζής και Δυτικής Μακεδονίας Στέργιος Αδάμ.

Έναν ρόλο επικοινωνιολόγου φαίνεται να παίζει ο 
γενικός γραμματέας της Κ.Ο. της ΝΔ Σταύρος Καλαφά-
της καθώς οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης φαίνεται να 
απασχολούνται κυρίως αν όχι αποκλειστικά με τα θέμα-
τα του κορονοϊού. Έτσι ο Σταύρος Καλαφάτης επιδιώκει 
να επικοινωνήσει τις προσπάθειες της κυβέρνησης και 
συνολικά το κυβερνητικό έργο στα ΜΜΕ επιδεικνύοντας 
μια πρωτοφανή εξωστρέφεια με δημόσιες τοποθετήσεις, 
περί των κυβερνητικών αντανακλαστικών, της επικρότη-
σης των μέτρων από την κοινωνία, την διεθνή αναγνώρι-
ση της χώρας, με τεκμήρια δημοσιεύματα ειδησεογραφι-
κών δικτύων όπως του Reuters. Το κατά πόσο βρίσκουν 
απήχηση είναι άλλη συζήτηση καθώς όσο κλιμακώνεται 
η κρίση λόγω κορονοϊού τόσο δυσκολότερα θα χωνεύ-
ονται τα επικοινωνιακά μπαράζ από το ταλαιπωρημένο 
κοινό. 
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Ολημερίς στα Social Τζιτζικώστας και Νίτσας συνεργάζονται 
εξ αποστάσεως

«Χρωματίζει» τις ημέρες 
με τον γιο της η Άννα Ευθυμίου

Τα συγχαρητήρια Ζέρβα στον Αρη

Για μια θέση στο ευρωκοινοβούλιο

Μοναχική τελετή από τον Λάζαρο 

“Φωτιά” έχουν πάρει οι χρήστες των μέσων κοινω-
νικής δικτύωσης, κατά τον εγκλεισμό στο σπίτι λόγω 
κορονοϊού, συμμετέχοντας στην ...πρόκληση να ανεβά-
ζουν φωτογραφίες από το προσωπικό τους παρελθόν. Το 
ίδιο έκανε και η δημοτική σύμβουλος Θεσσαλονίκης, Ρία 
Καλφακάκου, η οποία πόσταρε μια τρυφερή φωτογραφία 
με την ίδια μωρομάνα να ταίζει γιο της που πλέον είναι 
φοιτητής! 

Η απειλή της εξάπλωσης του κορονοϊού ρυθμίζει 
πλέον όλες τις κινήσεις μας, και επιβάλλει και νέους 
τρόπους αντιμετώπισης καταστάσεων. Έτσι Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας και Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλο-
νίκης, αξιοποίησαν δίπλα τις δυνατότητες που προσφέ-
ρουν οι νέες τεχνολογίες. Απόστολος Τζιτζικώστας και 
Νικόλαος Νίτσας, πραγματοποίησαν την πρώτη κοινή 
διαδικτυακή συνέντευξη τύπου, για να παρουσιάσουν τη 
νέα ειδική υπηρεσία τηλεϊατρικής για όλους τους πολί-
τες, που παραμένουν στα σπίτια τους, λόγω του κορονο-
ϊού και αντιμετωπίζουν ιατρικά ζητήματα. Με το σύστημα 
αυτό παρέχεται δωρεάν και δίνει τη δυνατότητα άμεσης 
αντιμετώπισης ιατρικών ζητημάτων από το σπίτι, μέσω 
βιντεοκλήσης.

Το μήνυμα «Μένουμε Σπίτι» στηρίζει και η βουλευτής 
Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας Άννα Ευθυμίου που 
δείχνει να απολαμβάνει τον επιπλέον χρόνο που μπορεί 
να περνά με την οικογένειας της. Η κ. Ευθυμίου δεν χάνει 
ευκαιρία να βρίσκεται δημιουργικά δίπλα στα παιδιά της 
και όπως η ίδια δηλώνει, «μένουμε σπίτι και χρωματί-
ζουμε τις μέρες μας», αναδεικνύοντας τις καλλιτεχνικές 
ανησυχίες και δεξιότητες του μεγαλύτερου από τα δυο 
μικρά παιδιά της. 

Μπορεί να μην κρύβει ποτέ τα φιλοΠΑΟΚτσήδικα αι-
σθήματά του ωστόσο, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κων-
σταντίνος Ζέρβας, έσπευσε να στείλει ευχετήρια επιστολή 
στον Α.Σ. Άρης με αφορμή τον εορτασμό των 106 ετών 
από την ίδρυση του. Μάλιστα ο κ. Ζέρβας έκανε αναφορά 
στις καλές και κακές στιγμές που είχε ο Άρης στην πορεία 
και κρύβει πάντα ο αθλητισμός,όπως και στις μνήμες που 
ξυπνούν, γήπεδο «Χαριλάου» και Pales de Sport. Έκλεισε 
την επιστολή με τη φράση «όταν η πόλη έχει ομάδες που 
πρωταγωνιστούν, θα πρωταγωνιστεί και η ίδια».

Στο σημείο της κατάθεσης μαρτύρων σε συμβολαιο-
γράφους σε πέντε διαφορετικούς νομούς έχει φτάσει η 
υπόθεση της  ένστασης του υποψήφιου στις περασμένες 
εκλογές ευρωβουλευτή Σάββα Γεωργιάδη ο οποίος ζητά 
ακύρωση της εκλογής του   ευρωβουλευτή της Ελληνι-
κής Λύσης Εμμανουήλ Φράγκου. Την υπόθεση έχει ανα-
λάβει γνωστός συνταγματολόγος της Θεσσαλονίκης. Η 
ένσταση κατατέθηκε με αιτιολογία την εκμετάλλευση 
από πλευράς ευρωβουλευτή, του ονόματος του στρατη-
γού Φράγκου Φραγκούλη, θεωρώντας πως μεγάλο μέ-
ρος των ψηφοφόρων παραπαλανήθηκε,Στο ψηφοδέλτιο 
αναγραφόταν ΦΡΆΓΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ και από κάτω σε 
παρένθεση (ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ). Αν χάσει την έδρα του στην 
ευρωβουλή ο κ. Φράγκος τότε την καταλαμβάνει ως ανε-
ξάρτητος πλέον ο κ. Γεωργιάδης.

 Στεφάνι στα μνημεία του δήμου Αμπελοκήπων - 
Μενεμένης κατέθεσε ο δήμαρχος Λάζαρος Κυρίζογλου, 
τιμώντας την επέτειο της 25ης Μαρτίου. Σίγουρα, ο φε-
τινός εορτασμός ήταν διαφορετικός και πιο ...μοναχικός 
καθώς δεν πραγματοποιήθηκαν ούτε παρελάσεις, ούτε 
δοξολογίες και επιμνημόσυνες δεήσεις. Ωστόσο, ο κ. Κυ-
ρίζογλου βρήκε ευκαιρία στο μήνυμα του και ζήτησε από 
τους δημότες να “μείνουν σπίτι” και να κάνουν υπομονή, 
προσθέτοντας πως στο τέλος “θα νικήσουμε”.  
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Ό φόβος και ο πανικός είναι ήττα της λο-
γικής και της αξιοπρέπειάς μας, και η βασική 
προϋπόθεση για να βιώσουμε αύριο κάθε 
είδους προβλήματα. 

Υπάρχουν αρκετά δεδομένα, χωρίς να 
μας δίνουν μεγάλη ασφάλεια ακόμη, από 
την εξέλιξη της πανδημίας σε άλλες χώρες. 

Και πάλι οι συγκρίσεις είναι γενικές, για-
τί κάθε χώρα έχει τις δικές της πολιτιστικές, 
πολιτικές, υγειονομικές ιδιαιτερότητες και 
όχι μόνο. 

Ο κορονοιός, όλα δείχνουν ότι, ξεκίνησε 
από την Κίνα. 

Πήρε έκταση, γιατί δεν αντιμετωπίστηκε 
έγκαιρα, με συνέπεια να έχει μεγάλες επι-
πτώσεις πρώτα στην Κίνα, και φυσικά με-

γάλη διασπορά σε όλες τις χώρες με 
τις οποίες η Κίνα έχει συνεργασίες και 
κανείς δεν ξέρει που θα φθάσει. 

Η Κίνα φαίνεται ότι, έχει ελέγξει την 
εσωτερική διασπορά εφαρμόζοντας 
μεθόδους που ήταν συμβατές με την 
πολιτική, κοινωνική και πολιτιστική 
υπόστασή της. 

Η διασπορά είναι μεγαλύτερη στις 
χώρες και στις περιοχές όπου η Κίνα 
έχει τις πιο μεγάλες οικονομικές και 
εμπορικές συνεργασίες. 

Στην Ευρώπη, το Μιλάνο και η Βαρ-
κελώνη, φαίνεται ότι είναι πόλεις που 
τα τελευταία χρόνια και ειδικά τους 
χειμερινούς μήνες, υπάρχουν πολλές 
δραστηριότητες, στις οποίες η παρου-
σία κινέζων είναι μεγάλη, γιαυτό η εμ-
φάνιση των κρουσμάτων προηγήθηκε 
και αυξήθηκε γρήγορα με τα τραγικά 
γεγονότα που παρακολουθούμε.

Η χώρα μας είναι τυχερή γιατί, η 
περίοδος της εξωστρέφειάς της είναι 
το καλοκαίρι, όπου και η παρουσία των 
Κινέζων, συνεχώς αυξάνεται. 

Είναι τυχερή, γιατί η μεταφορά του ιού, 
έγινε κυρίως από την Ιταλία, αρκετές ημέ-
ρες αργότερα, ατομικά ή από μικρές ομάδες 
εκθετών του Μιλάνου, και έτσι είχαμε την 
δυνατότητα της σχετικής προετοιμασίας και 
ενημέρωσης για την αντιμετώπιση ενός μι-
κρού αριθμού φορέων στην αρχή. 

Όπως λένε και οι αρμόδιοι, είμαστε στην 
αρχή ανάπτυξης της νόσου, και τις επόμενες 
εβδομάδες θα έχουμε καλύτερη εικόνα για 
την δυναμική της. 

Θεωρώ σημαντικό να διατυπώσω μερι-
κές παρατηρήσεις:

1. Εμείς δεν ακολουθούμε την στρατη-
γική της Βρετανικής κυβέρνησης, ούτε των 

ΗΠΑ και ορθώς, όπως δείχνουν οι εξελίξεις. 
2. Ακολουθούμε την στρατηγική των 

περισσότερων χωρών της ΕΕ, αυτό που υπο-
δεικνύει και ο ΠΟΥ( Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας).

3. Η στρατηγική όμως αυτή, εφαρμόζε-
ται διαφορετικά στην Γερμανία και διαφορε-
τικά στην Ιταλία, για να πάρω τις δύο χώρες 
ως παραδείγματα. Στην Γερμανία έχει σαν 
βασικό στοιχείο τον μεγάλο αριθμό των τεστ, 
ενώ στην Ιταλία, όχι. 

4. Οι δύο χώρες, στην αντίστοιχη φάση 
της νόσου, πήραν κλιμακωτά τα αντίστοιχα 
περιοριστικά μέτρα.

5. Στην Γερμανία, η επέκταση της νόσου 
είναι πιο αργή και οι θάνατοι θεαματικά λι-
γότεροι.

6. Σημειώνω, ότι, οι υγειονομικές υπο-
δομές της Λομβαρδίας είναι εφάμιλλες της 
Γερμανίας, όπως και η αναλογία των κατοί-
κων πάνω από τα 65, περίπου η ίδια. 

7. Στα στατιστικά των δύο χωρών, έχου-
με επίσης μια μεγάλη απόκλιση. Ενώ στην 
Γερμανία έχουμε ίδιες αναλογίες νοσούντων 
με εκείνες της πληθυσμιακής σύνθεσης του 
πληθυσμού, στην Ιταλία, όπως βλέπω στα 
στοιχεία που δίνουν οι δύο χώρες, το ποσο-
στό των κρουσμάτων στις ηλικίες άνω των 
65 ετών, είναι πάνω από το 50% των βεβαι-
ωμένων κρουσμάτων. Αυτό, όπως εύκολα 
καταλαβαίνουμε δεν είναι το πραγματικό και 
οφείλεται στην επιλογή της Ιταλίας να μην 
κάνει μαζικά τεστ, αλλά μόνο στα βαριά πε-
ριστατικά, που είναι αυτά των ηλικιωμένων 
και μάλιστα με υποκείμενα νοσήματα. 

Δηλαδή, οι φορείς των μικρότερων ηλι-
κιών δεν εντοπίζονται, γιατί είναι ασυπτω-
τικοί ή με ελαφρά συμπτώματα, δυστυχώς 
όμως, ακόμη και σήμερα κυκλοφορούν και 
μεταδίδουν τον ιό. 

Στην Γερμανία, λόγω των πολλών τεστ, 
ακόμη και με ελαφρά συμπτώματα, εντοπί-
ζονται περισσότεροι νέοι και τίθενται υπο-
χρεωτικά σε καραντίνα, με αυστηρές ποινές, 
αν την παραβιάσουν, έτσι μειώνεται ο αριθ-
μός των μεταδοτών στον γενικό πληθυσμό, 
μέτρο που εφαρμόστηκε με μεγάλη επιτυχία 
στην Νότια Κορέα, και το οποίο με έμφαση 
προτείνει ο ΠΟΥ. 

8. Στην χώρα μας, στο θέμα αυτό, έχει 
επιλεγεί το μοντέλο της Ιταλίας, δηλαδή 
λίγα τεστ και κυρίως στα βαριά περιστατικά. 

Τα ερωτήματα είναι:
-Επιλέξαμε αυτό το μοντέλο ως πιο απο-

τελεσματικό;
-Επιλέξαμε αυτό το μοντέλο, επειδή δεν 

είχαμε το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό;
-Επιλέξαμε αυτό το μοντέλο, επειδή δεν 

είχαμε τις αναγκαίες υποδομές και το ανα-
γκαία υλικά;

-Αν δεν είχαμε το προσωπικό τις υποδο-
μές και τα υλικά, μπορούσαμε να τα αποκτή-
σουμε, στον χρόνο που μας έδωσε η έκρηξη 
του ιού στην Κίνα και αργότερα στην Ιταλία;

-Μπορούμε, έστω και τώρα, να ενσω-
ματώσουμε το κομμάτι αυτό της Γερμανίας, 
που αξιοποίησε πρώτη η Νότια Κορέα και 
ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικό, όπως δεί-
χνουν οι εξελίξεις;

Σωστή η διαρκής έκλυση των αρμοδίων 
για αυτοπειθαρχία με έμφαση στην ατομική 
ευθύνη, όπως και τα κλιμακωτά περιοριστι-
κά μέτρα, όμως δεν θα ήταν πιο αποτελε-
σματικά, εάν η πολιτεία ήξερε μεγαλύτερο 
αριθμό φορέων, ειδικά νέων ηλικιών, αλλά 
και οι ίδιοι ως επιβεβαιωμένοι φορείς δεν 
θα ήταν πιο πειθαρχημένοι, ξέροντας και τις 
προβλέψεις του ποινικού κώδικα; 

Νομίζω, οι αρμόδιοι σύντομα θα πάνε σε 
μέτρα αυστηρότερων απαγορεύσεων, για να 
δώσουν απάντηση στο προηγούμενο ερώ-
τημα. Πόσο, αποτελεσματικά όμως θα είναι, 
πόσο και για πόσο χρόνο πρακτικά μπορούν 
να εφαρμοστούν;

Πόσο περισσότερο, θα επηρεάσουν την 
οικονομία και την κοινωνία. 

Πώς, θα ξεκινήσει η χώρα την επόμενη 
ημέρα;

*Ο Γιάννης Μαγκριώτης είναι πρώην 
υπουργός του ΠΑΣΟΚ

Στις αποφάσεις των αρμοδίων πειθαρχούμε, 
δεν σταματάμε όμως, να σκεπτόμαστε…

Τ Ο Υ  Γ Ι Α Ν Ν Η 
Μ Α Γ Κ Ρ Ι Ω Τ Η *

Πειθαρχούμε 
στις αποφάσεις 
και τις οδηγίες 
των αρμοδίων, 
μένουμε σπίτι, 
δεν εφησυχά-

ζουμε για κανένα 
λόγο, ούτε όμως 

υποκύπτουμε 
στον φόβο και 

τον πανικό. 

opinion
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Στις αποφάσεις των αρμοδίων πειθαρχούμε, 
δεν σταματάμε όμως, να σκεπτόμαστε…

Επιστήμονες προσπαθούν να χρησιμο-
ποιήσουν βακτήρια για τη θεραπεία κακοή-
θων όγκων: πρώτον, τα βακτήρια διεγείρουν 
την ανοσία, η οποία καταστρέφει τα καρκι-
νικά κύτταρα, δεύτερον, τα ίδια τα βακτήρια 
περιέχουν πρωτεΐνες τοξικές για τον όγκο, 
τρίτον, τα βακτήρια μπορούν να φορτωθούν 
με φαρμακευτικές αντικαρκινικές ουσίες, 
ώστε να τις μεταφέρουν στην εστία της νό-
σου. Τέλος, υπάρχουν ενδείξεις ότι η εντερι-
κή μικροχλωρίδα αυξάνει την αποτελεσμα-
τικότητα της χημειοθεραπείας.

Τα βακτήρια, από την άλλη πλευρά, μπο-
ρούν να διαδραματίσουν και ευνοϊκό ρόλο 
για τον καρκίνο: για παράδειγμα, βοηθούν 
τα μεταστατικά κύτταρα να ριζωθούν σε μια 
νέα θέση. Το βακτηριακό DNA έχει βρεθεί 

πολλές φορές σε όγκους σε διαφορετι-
κά όργανα (δηλαδή, όχι μόνο στο έντε-
ρο). Ωστόσο, το βακτηριακό DNA έχει 
εντοπιστεί επίσης και σε υγιείς ιστούς. 
Έτσι, οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο 
της Καλιφόρνια στο Σαν Ντιέγκο απο-
φάσισαν να διαπιστώσουν εάν είναι 
δυνατόν να προσδιοριστεί ένας κακο-
ήθης όγκος από την παρουσία ειδικών 
μικροβιακών νουκλεϊκών οξέων στον 
ασθενή - του DNA και του RNA.

Για το σκοπό αυτό,  αναλύθηκαν 
γονιδιωματικά δεδομένα από περισ-
σότερα από 17.000 δείγματα, τα οποία 
περιλάμβαναν 33 τύπους κακοήθων 
όγκων. Τα δείγματα εκτός από δείγματα 
όγκων, πρωτευόντων ή προερχομένων 
από μετάσταση, περιείχαν και δείγματα 
υγιών ιστών, καθώς και δείγματα αίμα-
τος. Οι αλληλουχίες DΝΑ και RNA που 
διαβάστηκαν σε αυτά  υποβλήθηκαν 
σε επεξεργασία με τη χρήση τεχνητής 
νοημοσύνης, της οποίας στόχος ήταν 
να ξεχωρίσει και να απομονώσει με-
ταξύ των γονιδιωματικών δεδομένων 

ό,τι αφορά τα μικρόβια και να αποκόψει όλα 
όσα μοιάζουν με πιθανή μόλυνση. Εν τέλει 
ανιχνεύθηκαν μη ανθρώπινες αλληλουχίες 
DNA και RNA που ανήκαν σε βακτήρια, αρ-
χαία ή ιούς και στο 12,6% των περιπτώσεων 
ήταν δυνατόν να προσδιοριστεί με ακρίβεια 
ότι η γενετική ακολουθία ανήκε στα βακτή-
ρια ή στον ιό.

Τα ευρήματα συνέπιπταν με προηγού-
μενες μελέτες - για παράδειγμα, τα βα-
κτήρια Fusobacterium συνοδεύουν γα-
στρεντερικούς όγκους ενώ ίχνη των ιών 
Alphapapillomavirus και Hepacivirus μπο-

ρούν να βρεθούν σε όγκους του τραχήλου 
της μήτρας, του εγκεφάλου και της σπονδυ-
λικής στήλης. Στη συνέχεια, έγιναν απόπει-
ρες να διδαχθεί ο ίδιος αλγόριθμος να δια-
κρίνει τους όγκους από τους υγιείς ιστούς, 
τους τύπους των όγκων μεταξύ τους και τα 
στάδια ενός όγκου με βάση τα μικροβιακά 
χαρακτηριστικά: ο αλγόριθμος κατάφερε να 
λύσει τα πρώτα δύο προβλήματα επιτυχώς,  
ενώ στο τελευταίο, που αφορά τη διάκριση 
των σταδίων ενός όγκου, δυσκολεύτηκε αρ-
κετά.

Και τέλος, με τη βοήθεια του προγράμ-
ματος, οι επιστήμονες προσπάθησαν να ξε-
χωρίσουν ανάμεσα σε 169 ανθρώπους τους 
υγιείς από τους ασθενείς με όγκο στον πνεύ-
μονα, στον προστάτη και με μελάνωμα. Η 
διάκριση ήταν απαραίτητο να γίνει με βάση 
το μικροβιακό DNA στο αίμα… η αποτελε-
σματικότητα της μεθόδου αξιολογήθηκε σε 
σύγκριση με μια άλλη μέθοδο στην οποία ο 
καρκίνος προσδιορίζεται επίσης από μια εξέ-
ταση αίματος, αλλά μόνο από την περιεκτι-
κότητα του DNA των καρκινικών κυττάρων 
σε αυτό.

Γενικά ο προσδιορισμός ενός κακοήθους 
όγκου από το μικροβιακό DNA στο αίμα απο-
δείχθηκε αρκετά αποτελεσματικός. Βέβαια, 
εάν πρόκειται να εφαρμοστεί αυτή η μέθο-
δος στα νοσοκομεία, πρέπει να δοκιμαστεί 
σε περισσότερες κλινικές περιπτώσεις και σε 

περισσότερους διαφορετικούς όγκους.
Σαφώς, παραμένουν ορισμένα ερωτή-

ματα όπως, για παράδειγμα, σχετικά με την 
καθαρότητα των δειγμάτων. Τα δείγματα 
που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπαίδευση 
του αλγορίθμου λήφθηκαν από ασθενείς με 
τρόπο που καθιστά πολύ πιθανή την εισχώ-
ρηση «ξένου» μικροβιακού DNA ή RNA. Γε-
γονός που ενδέχεται να σημαίνει πως δεν δί-
νεται επαρκή εικόνα των μικροβιακών ιχνών 
στους όγκους. Δηλαδή, στο μέλλον θα ήταν 
χρήσιμο να επαναλάβουμε την ίδια διαδικα-
σία, αλλά μόνο με μεθόδους που θα επιτρέ-
ψουν την προστασία των δειγμάτων από τη 
«ρύπανση» και την ακριβή ανάγνωση του 
μικροβιακού DNA.

Ένα άλλο ερώτημα που προκύπτει και 
θεωρείται πιο θεμελιώδες: πως εξηγείται η 
παρουσία μικροβιακού DNA στους καρκι-
νικούς όγκους; Προέρχεται από τα ίδια τα 
μικρόβια που ζουν μέσα στα καρκινικά κύτ-
ταρα ή είναι μικροβιακό DNA από βακτηρίδια 
και ιούς που έχουν πεθάνει σε κάποιο άλλο 
σημείο; Εάν όντως υπάρχουν ζωντανοί μι-
κροοργανισμοί στους όγκους, τότε κρίνεται 
σκόπιμο να ανακαλύψουμε με ποια σχέση 
συνδέονται μεταξύ τους και εάν είναι δυ-
νατόν, σκόπιμα επηρεάζοντας αυτούς τους 
μικροοργανισμούς, να εξασθενήσουμε κατά 
κάποιον τρόπο τον όγκο.

Ίχνη μικροβίων βρέθηκαν σε καρκινικούς όγκους

Τ Ο Υ  Α Ν Δ Ρ Ε Α 
Σ Ο Υ Π Ο Ν Ι Τ Σ Κ Ι

Αλγόριθμος 
εντόπισε το μι-

κροβιακό/βακτη-
ριακό DNA που 
μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί για 

τη διάγνωση του 
καρκίνου.
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Παρόλο που οι γονείς έχουν να αντιμε-
τωπίσουν αρκετές καταστάσεις όπως, το 
μέλλον της ζωής τους, την αβεβαιότητα, τη 
ρύθμιση της επιμέλειας των παιδιών, προ-
βληματίζονται και ανησυχούν περισσότερο 
για το πώς τα παιδιά τους θα αντιμετωπίσουν 
ψυχολογικά τα νέα δεδομένα.

Τα παιδιά είναι πιθανό να βιώσουν κά-
ποιες δυσάρεστες ψυχολογικές επιπτώσεις 
όπως δυσφορία, θυμό, άγχος και δυσπι-
στία, διαταραχές συμπεριφοράς, διαταραχές 
προσαρμογής, καυγάδες με συνομιλήκους, 
κατάθλιψη, μειωμένη επίδοση στο σχολείο, 
διαταραχές στην προσοχή και στο λόγο. Η 
συχνότητα και η διάρκειά τους ωστόσο ποι-
κίλλουν ανάλογα με την ιδιοσυγρασία, τις 
ανάγκες και την ηλικία του καθενός. 

Τα μικρά παιδιά προσπαθούν συχνά 
να καταλάβουν γιατί πρέπει να ζουν 
σε δύο σπίτια. Μπορεί να ανησυχούν 
επίσης ότι οι γονείς τους μπορούν να 
σταματήσουν να αγαπούν ο ένας τον 
άλλο ότι κάποια μέρα οι γονείς τους 
μπορεί να σταματήσουν αγαπούν και 
τους ίδιους

Τα παιδιά της σχολικής ηλικίας, 
μπορεί να ανησυχούν ότι το διαζύγιο 
είναι δικό τους λάθος. Μπορεί να φο-
βούνται ότι έχουν κακή συμπεριφορά ή 
μπορεί να υποθέσουν ότι έκαναν κάτι 
λάθος και οι γονείς τους οδηγήθηκαν 
στην κατάσταση αυτή.

Οι έφηβοι από την άλλη, μπορεί 
να νιώσουν θυμό για το διαζύγιο των 
γονιών τους και τις αλλαγές που τους 
δημιουργήθηκαν. Συνήθως ρίχνουν 
ευθύνες κατηγορώντας έναν γονέα 
για τη διάλυση του γάμου ή μπορεί 
να προσβάλλουν έναν ή και τους δύο 
γονείς για την αναταραχή στην οικογέ-
νεια.

Φυσικά, η κάθε περίπτωση είναι 
μοναδική. Σε σπάνιες περιπτώσεις, ένα 

παιδί μπορεί να αισθάνεται ανακούφιση από 
τον χωρισμό των γονιών του, και ίσως αυτό 
σημαίνει λιγότερες συγκρούσεις και συνε-
πώς λιγότερο άγχος.

Το διαζύγιο συνήθως σημαίνει ότι τα παι-
διά χάνουν την καθημερινή επαφή με έναν 
γονέα -συχνά τον πατέρα. Η μειωμένη επα-
φή επηρεάζει τη σχέση γονέα-παιδιού και 
σύμφωνα έρευνες, πολλά παιδιά αισθάνο-
νται λιγότερο δεμένα με τον πατέρα τους.

Επιπροσθέτως, έχει επιπτώσεις στη σχέ-
ση του παιδιού με τον γονέα ο οποίος είναι 
περισσότερο υπεύθυνος για την ελευθερία 
του παιδιού και τις περισσότερες φορές αφο-

ρά τη μητέρα. Οι πρωτοβάθμιοι φροντιστές 
συχνά αναφέρουν υψηλότερα επίπεδα άγ-
χους που σχετίζονται με τη γονική μέριμνα 
και η πειθαρχία τους γίνεται λιγότερο συνε-
πής και λιγότερο αποτελεσματική προς τα 
παιδιά σύμφωνα με έρευνες.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο χωρι-
σμός του ζευγαριού δεν είναι το δυσκολό-
τερο μέρος της κατάστασης. Οι συνοδευτικοί 
παράγοντες άγχους επιβαρύνουν όλα τα 
μέλη και το κάνουν πιο δύσκολο. Η αλλα-
γή σχολείου, οι οικονομικές δυσκολίες,  η 
μετακόμιση σε ένα νέο σπίτι ίσως μικρότε-
ρο από αυτό που ζούσαν και η ζωή με έναν 
μόνο γονέα που βιώνει κι εκείνος αλλαγή, 
είναι μερικοί αυτούς.

Αρκετοί γονείς, κάνουν νέα αρχή στην 
προσωπική τους ζωή, ίσως και νέο γάμο. 
Κάτι τέτοιο μπορεί να συνεπάγεται και με 
την προσθήκη νέων αδερφών που σημαίνει 
ακόμα μία μεγάλη προσαρμογή. 

Τα καλά νέα είναι, ότι οι γονείς μπορούν 
να λάβουν μέτρα για τη μείωση των ψυχολο-
γικών επιπτώσεων του διαζυγίου στα παιδιά 
τους. Μερικές υποστηρικτικές στρατηγικές 
γονικής μέριμνας μπορούν να βοηθήσουν τα 
παιδιά να προσαρμοστούν στις αλλαγές που 
επήλθαν με το διαζύγιο:

• Ειρηνική συνεργασία μεταξύ των γο-
νιών. Η εμφανής εχθρότητα ανάμεσα στο 
ζευγάρι σχετίζεται με τα προβλήματα συ-
μπεριφοράς των παιδιών.

• Μην βάζετε τα παιδιά σας στη μέση. 
Αποφεύγετε να μεταφέρετε μηνύματα μέσω 
των παιδιών σας ή να κατηγορείτε ο ένας τον 
άλλο σε αυτά. Τα παιδιά που βρίσκονται σε 
αυτή την κατάσταση είναι πιθανόν να εμφα-
νίσουν άγχος και κατάθλιψη. 

• Διατηρήστε θετική σχέση με το παι-
δί σας. Η υγιής σχέση γονέα-παιδιού έχει 
αποδειχθεί ότι βοηθά στην ανάπτυξη της 
αυτοεκτίμησης και στις καλές ακαδημαϊκές 
επιδόσεις.

• Χρησιμοποιήστε σταθερούς κανόνες. Η 
έλειψη κανόνων και πειθαρχίας, σχετίζεται 
με το ρίσκο της ανάπτυξης της εγκληματικό-
τητας σε ένα παιδί.

• Δώστε ιδιαίτερη βαρύτητα στους εφή-
βους. Όταν οι γονείς δίνουν ιδιαίτερη προ-
σοχή σε ό, τι κάνουν οι έφηβοι και με ποιον 
ξοδεύουν το χρόνο τους, είναι λιγότερο 
πιθανό να παρουσιάσουν προβλήματα συ-
μπεριφοράς. Αυτό επίσης σημαίνει μειωμέ-
νη πιθανότητα χρήσης ουσιών και λιγότερα 
ακαδημαϊκά προβλήματα.

• Ενδυναμώστε το παιδί σας. Τα παιδιά 
που αμφιβάλλουν για την ικανότητά τους 

να αντιμετωπίζουν τις αλλαγές και όσοι 
θεωρούν τους εαυτούς τους ως αβοήθητα 
θύματα, είναι πιο πιθανό να αντιμετωπίσουν 
προβλήματα ψυχικής υγείας. Διδάξτε το παι-
δί σας ότι αν και η αντιμετώπιση του διαζυγί-
ου είναι δύσκολη, έχει τη διανοητική δύναμη 
να το χειριστεί.

• Διδάξτε το παιδί σας πώς να διαχειρι-
στεί τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις συ-
μπεριφορές του με υγιές τρόπο.

• Βοηθήστε το παιδί σας να αισθανθεί 
ασφάλεια. Ο φόβος της εγκατάλειψης και οι 
ανησυχίες για το μέλλον μπορεί να προκα-
λέσουν πολύ άγχος. Βοηθώντας το παιδί σας 
να αισθάνεται αποδοχή και ασφάλεια μπορεί 
να μειώσει τον κίνδυνο προβλημάτων ψυχι-
κής υγείας.

• Ζητήστε επαγγελματική βοήθεια για 
τον εαυτό σας. Η μείωση του επιπέδου στρες 
μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη παροχή 
βοήθειας στο παιδί σας. 

Είναι άραγε καλύτερο για τα παιδιά να 
παραμένουν οι γονείς παντρεμένοι;

Παρά το γεγονός ότι το διαζύγιο είναι 
δύσκολο για τις οικογένειες, η επιλογή της 
αποφυγής ενός χωρισμού λόγω της ύπαρ-
ξης των παιδιών μπορεί να μην είναι η καλύ-
τερη επιλογή. Τα παιδιά που ζουν σε σπίτια 
με πολλές αντιπαραθέσεις, εχθρότητα και 
δυσαρέσκεια μπορεί να διατρέχουν μεγα-
λύτερο κίνδυνο για την ανάπτυξη προβλη-
μάτων ψυχικής υγείας και προβλημάτων 
συμπεριφοράς.

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

Οι ψυχολογικές επιπτώσεις του διαζυγίου στα παιδιά

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Η  Ν Α Ν Σ Υ 
Ν Ε Ν Ε Ρ Ο Γ Λ Ο Υ -

Π Ε Τ Α Λ Ω Τ Η *

Όταν ένας γάμος 
διαλύεται, κά-

ποιοι γονείς συ-
χνά αναρωτιού-

νται: «Μήπως 
πρέπει να μεί-

νουμε μαζί για τα 
παιδιά;». Άλλοι 

πάλι γονείς βρί-
σκουν το διαζύ-
γιο ως τη μόνη 
επιλογή τους.
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Οι ψυχολογικές επιπτώσεις του διαζυγίου στα παιδιά
Συνηθίζουμε να λέμε πως ο άνθρωπος 

είναι ένα καταναλωτικό ον που δεν χορταί-
νει εύκολα καθώς η τάση του να αγοράζει 
προϊόντα που μπορεί και να μη χρειάζεται 
είναι μεγάλη. Ζούμε  σε μια κοινωνία που 
έχει πληθώρα επιλογών και αυτή η πληθώ-
ρα προδιαθέτει σε αύξηση του καταναλωτι-
σμού, δηλαδή της τάσης μας να αγοράζουμε 
προϊόντα και υπηρεσίες. Τι γίνεται αλήθεια 
στις μέρες μας που διαπιστώνουμε ολοένα 
και περισσότερο ότι ένας τρόπος για να γεμί-
σουμε το χρόνο μας αλλά και να ικανοποιή-
σουμε κάποιες ανάγκες μας είναι να κάνουμε 
αγορές μέσω διαδικτύου; Η πραγματικότητα 
των τελευταίων εβδομάδων και κυρίως των 
τελευταίων ημερών έχει συμβάλλει στην 
αύξηση της διαδικτυακής αγοράς προϊό-
ντων και στην αλλαγή νοοτροπίας ως προς 
την πραγματοποίηση αγορών. Η βιτρίνα των 
εμπορικών καταστημάτων έχει αντικαταστα-
θεί από τις ελκυστικές ηλεκτρονικές σελίδες 
επιχειρήσεων και η επαφή με τον πωλητή 
έδωσε τη θέση της σε διαδικτυακές οδηγί-
ες για πετυχημένες και έξυπνες αγορές. Εί-
ναι όμως η ενασχόληση με τις διαδικτυακές 
αγορές ασφαλής για την ψυχική μας υγεία; 

Ας ξεκινήσουμε λέγοντας πως είναι αρ-
κετά συνηθισμένο να καταφεύγουμε σε ψώ-
νια όταν δεν αισθανόμαστε καλά με σκοπό 
να νιώσουμε καλύτερα. Αυτό άλλωστε είναι 
το περιβόητο shopping therapy. Επενδύου-
με συναισθηματικά - και όχι μόνο οικονομι-
κά - σε ένα καινούργιο ζευγάρι παπούτσια ή 
σε ένα ρούχο που δεν μας είναι απαραίτητο 
αλλά μας δίνει μία πρόσκαιρη χαρά την ώρα 
που το διαλέγουμε. Αργότερα μόνο διαπι-
στώνουμε ότι τελικά ούτε αυτή η καινούρ-
για αγορά ήταν αρκετή για να μας βοηθήσει 
να διαχειριστούμε αποτελεσματικά αυτό 
που συμβαίνει μέσα μας. Λειτουργεί ως ένα 
παυσίπονο που δρα για λίγες ώρες αλλά θα 
χρειαστεί να το πάρουμε ξανά για να αντιμε-
τωπίσουμε τον πόνο που επιμένει. Σύμφωνα 
με τους ειδικούς οι γυναίκες αναλώνονται σε 
αγορές που συνδέονται κυρίως με την ομορ-
φιά τους (π.χ. ρούχα, υποδήματα, κοσμήμα-
τα, καλλυντικά) ενώ οι άνδρες προτιμούν 
πιο πρακτικές αγορές (π.χ. υπολογιστές, κι-
νητά, φωτογραφικές μηχανές). 

Αν λοιπόν πρόκειται για μια κατάσταση 
που μας βλάπτει γιατί συνεχίζουμε να την 
έχουμε στη ζωή μας; Η πραγματικότητα 
είναι ότι δεν μας ενδιαφέρει τόσο η ίδια η 

αγορά που κάνουμε όσο η διαδικασία που 
προηγείται. Με άλλα λόγια απολαμβάνουμε 
να σερφάρουμε στο διαδίκτυο για να βρούμε 
την καλύτερη προσφορά καθώς όλο αυτό 
αποσπά την προσοχή μας από άλλες δυσά-
ρεστες καταστάσεις (π.χ. να ακούμε ειδή-
σεις) και γεμίζει τον ελεύθερο χρόνο που 
έχουμε. Όσο περισσότερο ψάχνουμε, τόσο 
λιγότερο σκεφτόμαστε. Όσο λιγότερο σκε-
φτόμαστε, τόσο καλύτερα νιώθουμε. Όσο 
καλύτερα νιώθουμε, τόσο μεγαλύτερη γί-
νεται η ανάγκη μας να επαναλάβουμε αυτό 
που μας βοηθά. 

Οι κυριότεροι κίνδυνοι που απορρέουν 
από την υπερβολική ενασχόληση με δια-
δικτυακές αγορές αλλά και γενικότερα με 
αγορές είναι οι ακόλουθοι: 

* επιβαρύνονται τα οικονομικά μας 
* δεν αναγνωρίζουμε την πηγή της δυ-

σφορίας μας με συνέπεια να μην αντιμετω-
πίζουμε το πρόβλημα που υπάρχει 

* διασκεδάζουμε μέσω των αγορών και 
αφήνουμε εκτός άλλους τρόπους ψυχαγω-
γίας 

* απομονωνόμαστε από τους άλλους 
* έχουμε την ψευδαίσθηση της ευτυχίας 

(θα είμαι χαρούμενος αν αγοράσω κάτι) 
* έχουμε την ψευδαίσθηση της επιτυχίας 

(θα είμαι σημαντικός αν αγοράσω κάτι)  

* γινόμαστε παρορμητικοί
Τι πρέπει επομένως να προσέξουμε την 

επόμενη φορά που θα θελήσουμε να κάνου-
με μια διαδικτυακή αγορά; 

* να αγοράσουμε κάτι επειδή το χρειαζό-
μαστε πραγματικά 

* να παρατηρήσουμε τη συναισθηματική 
κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε προτού 
πραγματοποιήσουμε την αγορά 

* να υιοθετήσουμε νέους τρόπους για να 
εκτονώνουμε τα συναισθήματά μας και να 
γεμίζουμε τον ελεύθερο χρόνο μας 

* να καταγράψουμε τις ρεαλιστικές ανά-
γκες μας για υλικά αγαθά / υπηρεσίες και να 
κάνουμε έναν οικονομικό προϋπολογισμό 
προβλέποντας επακριβώς το ποσό που σκο-
πεύουμε να ξοδέψουμε 

Ο Martin Heidegger υποστηρίζει πως 
όταν ο άνθρωπος αναλώνεται στην καθη-
μερινότητα, αποφεύγει τις βαθύτερες ανη-
συχίες και τη διαπεραστική αυτοεξέταση. Ας 
ευχηθούμε λοιπόν να αξιοποιήσουμε θετικά 
αυτήν την πανδημία μαθαίνοντας να αρκού-
μαστε στα απαραίτητα είτε αυτά είναι υλικά 
είτε ψυχικά. 

*Η Νέλη Βυζαντιάδου είναι  Ψυχοθε-
ραπεύτρια ενηλίκων - Σύμβουλος ζεύ-
γους – Συγγραφέας

Shopping therapy και COVID-19

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Η  Ν Ε Λ Η 
Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι Α Δ Ο Υ * 
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Πού σημειώνεται πτώση και πού άνοδος μέσω των e-shops

Online καταναλωτισμός
στην εποχή του... κορονοϊού

Την καταναλωτική τους συμπεριφορά και τον 
παραδοσιακό τρόπο με τον οποίον πραγματοποι-
ούσαν τις αγορές τους καλούνται να τροποποιή-
σουν οι πολίτες, την περίοδο που διανύουμε.

Ο κορονοϊός έχει αναγκάσει την ελληνική 
κυβέρνηση να πάρει δραστικά μέτρα για την 
μείωση της εξάπλωσης του. Η αρχή έγινε με το 
κλείσιμο των σχολείων, μετά των μπαρ, καφέ, 
εστιατορίων, ξενοδοχείων και τέλος με την ανα-

στολή λειτουργίας των εμπορικών καταστημά-
των. Αποκορύφωμα ήταν η απαγόρευση κάθε 
άσκοπης κυκλοφορίας που ανακοινώθηκε στις 
22 και τέθηκε σε ισχύ από 23 Μαρτίου.

Πολίτες κάθε ηλικίας ξαφνικά είδαν τη ζωή 
τους να αλλάζει. Συνήθειες που μέχρι πρότινος 
ήταν δεδομένες, μετατράπηκαν ακόμη και ως 
απαγορευτικές. Μια από αυτές ήταν οι αγορές, 
από τα καθημερινά ψώνια στο σούπερ μάρκετ 

μέχρι η αγορά προϊόντων ηλεκτρονικών συ-
σκευών, ένδυσης κτλ. Οι προτεραιότητες άλ-
λαξαν και δόθηκε βαρύτητα σε είδη πρώτης 
ανάγκης, όπως τρόφιμα. Χαρακτηριστικό είναι 
το γεγονός ότι σε αρκετά σούπερ μάρκετ αυξή-
θηκαν οι online παραγγελίες και οι κατ’οίκον 
παραδόσεις, με την αναμονή της αποστολής να 
φτάνει έως και μερικές μέρες.

Από την άλλη πλευρά, το «Μένουμε Σπίτι» 
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μείωσε την κατανάλωση προϊόντων όπως η αγορά καλ-
λυντικών, ωστόσο το κλείσιμο κομμωτηρίων αύξησε την 
ζήτηση για βαφές μαλλιών, περιγράφει στην karfitsa ο 
ιδιοκτήτης της εταιρείας ΚΥΑΝΑ, Γιάννης Βασιλειάδης.

«Από την αρχή της εφαρμογής των μέτρων παρατη-
ρήθηκε μικρή αύξηση στην αγορά προϊόντων μέσω του 
site. Όσο περνάει ο καιρός πιστεύω θα αυξηθεί περισ-
σότερο» σημειώνει ο ίδιος εξηγώντας ότι ο κόσμος έχει 
στραφεί στα e-shop για αγορές, λόγω του παραμονής του 
στο σπίτι. Μάλιστα, αναφέρει ότι στο online shop έχουν 
προχωρήσει σε προσφορές προϊόντων, αλλά όπως τονί-
ζει «έως ένα σημείο που μπορούμε, γιατί δεν θέλουμε 
να έρθουμε σε αντίθεση με τους πελάτες μας που είναι 
οι κομμωτές».

Ο επιχειρηματίας αναφορικά με τα μέτρα που έχει πά-
ρει η κυβέρνηση για τον περιορισμό του ιού θεωρεί ότι 
«είναι προς σωστή κατεύθυνση, ασχέτως αν μας πλήττει 
πάρα πολύ ως εταιρεία, γιατί εμείς απευθυνόμαστε κα-
τευθείαν στον επαγγελματία κομμωτή, ο οποίος όμως 
έχει κλείσει εδώ και καιρό. Θα πρέπει να υποστούμε την 
κατάσταση αυτή, αλλά πάντα να σκεφτόμαστε αισιόδο-
ξα». Παράλληλα, ο κ. Βασιλειάδης συμφωνεί με τα μέτρα 
που έχουν ληφθεί για την στήριξη των επιχειρήσεων που 
έχουν πληγεί, όμως τονίζει ότι «υπάρχουν επιχειρήσεις 
που έχουν πληγεί περισσότερο και άλλες λιγότερο. Για 
παράδειγμα, στον δικό μας κλάδο σημειώνεται μια αδι-
κία, γιατί όλο το κέρδος αυτή τη στιγμή πάει προς τα φαρ-
μακεία και τα σούπερ μάρκετ, τα οποία είναι πλέον και 
σημεία καλλωπισμού και καλλυντικών, ενώ εμείς την 
ίδια ώρα πληττόμαστε. Θα έπρεπε να γίνει ένας διαχω-
ρισμός».

Επιπλέον, επισημαίνει ότι αυτή η κατάσταση μπορεί 
να αλλάξει τις συνήθειες του καταναλωτικού κοινού, 
εξηγώντας πως «εάν ο πελάτης συνηθίσει για ένα διά-
στημα να αγοράζει καλλυντικά και βαφές από το φαρ-
μακείο ή το σούπερ μάρκετ, μεγάλο ποσοστό ενδέχεται 
να συνεχίσει να ψωνίζει αυτά τα προϊόντα από εκεί. Έτσι 
εμείς χάνουμε πελάτες». Εξηγεί βέβαια ότι: «ας μην ξε-
χνάμε όμως ότι αγοράζοντας ένα προϊόν από κομμωτή-
ριο τον βοηθάει να επιλέξει το σωστό για τα μαλλιά, με 
την βοήθεια του ειδικού, ώστε να το χρησιμοποιήσει μετά 
από σχετικές οδηγίες που θα του δοθούν για να έχει απο-
τέλεσμα».

Πτώση στην online ένδυση
  Όσον αφορά την ένδυση και την υπόδηση ο Σάββας 

Τζεβελέκης, ιδιοκτήτης της γνωστής εταιρείας Judah 
Club, η οποία διαθέτει ένα από τα πιο επιτυχημένα online 
shop της Ελλάδας, εξηγεί ότι από την αρχή των μέτρων 
παρατηρήθηκε πάγωμα του ηλεκτρονικού πελατειακού 
κοινού. «Δεν υπάρχει αύξηση. Ίσα ίσα, στασιμότητα και 
ελαφριά μείωση, από την αρχή των μέτρων», περιγρά-
φει και δηλώνει πως «σαφώς είναι ένα πλήγμα αυτό». 
Θέλοντας να εξηγήσει αυτή την πορεία που έχει η κίνηση 
των online αγορών o κ.Τζεβελέκης λέει ότι «αυτή την 
στιγμή η αγορά ρούχων για τους πολίτες δεν είναι μέσα 
στις άμεσες προτεραιότητες τους. Υπάρχει άλλωστε και 
η ανασφάλεια ως προς τα χρήματα που ξοδεύουν και τα 
ρούχα-παπούτσια δεν είναι πρωτεύουσας ανάγκης. Όλα 
όσα ζούμε είναι πρωτόγνωρα και ο κόσμος είναι ακόμη 
μουδιασμένος. Μετά την πρώτη περίοδο θα αρχίσει σιγά 
σιγά να βρίσκει τους φυσιολογικούς ρυθμούς του». Η ει-
κόνα αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο παρατηρείται και από τις 

χώρες του εξωτερικού καθώς υπάρχει και από εκεί μείω-
ση στις παραγγελίες.

Επιπροσθέτως ο επιχειρηματίας υποστηρίζει ότι τα 
μέτρα στήριξης της κυβέρνησης είναι θετικά, όμως όχι 
σωστά δομημένα, «διότι αυτά εφαρμόζονται με βάση την 
κυρία κατηγορία ΚΑΔ κάθε εταιρείας, χωρίς να υπολογί-
ζουν τους δευτερεύοντες δηλωμένους ΚΑΔ, όποτε μια 
εταιρεία που λειτουργεί σαν φυσικό κατάστημα ρούχων, 
εστιατόριο, μπαρ και ηλεκτρονικό κατάστημα μαζί, αν έχει 
ορίσει σαν κύριο ΚΑΔ το ηλεκτρονικό κατάστημα τότε δεν 
δικαιούται μέχρι στιγμής κανένα μετρό στήριξης ασχέτως 
αν το κατάστημα είναι κλειστό λόγω απαγόρευσης». Επί-
σης, ο ίδιος πρόσθεσε ότι «μεταξύ των πληγέντων είναι 
και τα e-shop, που θεωρητικά δεν έχουν κλείσει λόγω 
της κατάστασης, όμως οι εταιρείες που τα διαχειρίζονται 
για να κρατούν τις συνθήκες υγιεινής για το προσωπικό 
που δουλεύει σημαίνει ότι λειτουργούν με μειωμένο για 
να τηρούνται τα μέτρα και για να μην υπάρχει συγχρωτι-
σμός».

Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας ΚΥΑΝΑ, Γιάννης Βασιλειάδης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε 
αρκετά σουπερ μάρκετ αυξή-
θηκαν οι online παραγγελίες 
και οι κατ’ οίκον παραδόσεις  
με την αναμονή της αποστο-
λής να φτάνει έως και μερικές 
ημέρες. 

ο Σάββας Τζεβελέκης, ιδιοκτήτης της γνωστής εταιρείας Judah Club
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Επηρεάζομαι από οτιδήποτε 
αγγίξει την  καρδιά  μου

Η πολυτάλαντη τραγουδίστρια των Vegas 
Κατερίνα Κουκουράκη τρέχει χωρίς .. φρένα

Εκκεντρική, πολυτάλαντη, γεμάτη χιούμορ 
και τσαχπινιά η τραγουδίστρια των Vegas, Κατε-
ρίνα Κουκουράκη, μας μιλάει στην Karfitsa από 
το σπίτι για την συμμετοχή της στο «Your face 
sounds familiar», για την μουσική και πως βλέ-
πει την τωρινή κατάσταση με τον covid-19!

Σε τι φάση βρίσκεσαι αυτήν την στιγμή;
Απαντάω σε μια φανταστική συνέντευξη 

απολαμβάνοντας τη ζεστασιά του σπιτιού μου  
(Γέλια😂😂😂😂!)

Πώς προέκυψε η συνεργασία με το Your 
Face Sounds Familiar; 

Χτύπησε το τηλέφωνο μου ένα όμορφο πρω-
ινό , έκλεισα  κατευθείαν ραντεβού, πήγα στον 
όμιλο ΑΝΤ1 και συμφώνησα με πάρα πολύ τρέ-
λα να ξεκινήσω  αυτό το ταξίδι !!!

Πώς έχει αλλάξει η καθημερινότητά σου 
λόγω του covid-19; 

Με τα γυρίσματα του  Yfsf είχα ελάχιστο χρό-
νο στο σπίτι, είχαμε γυρίσει έξι επεισόδια και η 
κούραση ήταν μεγάλη. Τώρα απολαμβάνω το 
σπίτι μου, έχω χρόνο να διαβάζω , να τραγου-
δάω περισσότερο και σίγουρα έχω εκτιμήσει 
παραπάνω την αξία που  έχει η ζωή μας. Συνει-
δητοποίησα  πως όλα μπορούν να αλλάξουν σε 
μια στιγμή και δεν έχω παρά να ζω και να εκτιμώ 
όλα αυτά που είχα δεδομένα .

Ποιό είναι το highlight της καριέρας σου 
ως τώρα; 

Έχω περάσει αξιομνημόνευτες και ξεχωρι-
στές στιγμές όμως ξεχωρίζω μια που με άγγιξε 
πραγματικά μέσα μου. We Are All Bros σας λέει 
κάτι;;; Το ΟΑΚΑ γεμάτο με χιλιάδες κόσμο στις 
κερκίδες, οι φωνές τους ενωμένες για ένα σκοπό 
, τα αδέρφια Αντετοκούμπο  έδωσαν το σύνθημα 
του αγώνα και εμείς ήμασταν εκεί να τραγου-
δήσουμε και να διατηρήσουμε αυτό τον παλμό 
στα ύψη!! Τα πόδια μου στο παρκέ έτρεμαν και 
η καρδιά μου χτύπαγε δυνατά. Η θέα από εκεί 
κάτω ήταν μοναδική. Ο κόσμος ενώθηκε και 
στήριξε αυτή την προσπάθεια με αγάπη και πά-
θος. Το χειροκρότημα στο τέλος με αποζημίω-
σε. Γύρισα σπίτι μου, ξάπλωσα στο κρεβάτι  και 
έλεγα στον εαυτό μου ξανά και ξανά , έγινε αυτό 
στα αλήθεια; 

Είσαι μέλος σε ένα από τα πιο επιτυχημέ-
να ελληνικά συγκροτήματα, τους Vegas. Πώς 
προέκυψε αυτή η συνεργασία; 

Τα παιδιά έκαναν  οντισιόν για να βρουν νέα 
τραγουδίστρια και μια κοινή μας φίλη με ενημέ-

ρωσε. Η οντισιόν κράτησε ώρες αλλά ένιωσα 
πως δεν ήταν οντισιόν  αλλά καφές με φίλους.  
Ήρθαμε κοντά, γελάσαμε και ο χρόνος πέρασε 
τόσο γρήγορα που δεν καταλάβαμε τίποτα! Έφυ-
γα με ένα χαμόγελο και περίμενα τηλεφώνημα 
με μια απάντηση. Το κινητό μου χτύπησε μετά 
από 4 μέρες, μου είπαν πως μπαίνω στην οικο-
γένεια Vegas  και θυμάμαι κατέβηκα τσιρίζοντας 
τις σκάλες να το ανακοινώσω στην μαμά μου! 
Φτάνουμε στο σήμερα έχοντας διατηρήσει άψο-
γες σχέσεις και συγκεκριμένα αυτό το διάστημα 
η βαρύτητα έχει πέσει στην προσωπική δισκο-
γραφία του καθενός.   

Το ελληνικό κοινό θεωρείς ότι στηρίζει τα 
συγκροτήματα ή τους μεμονωμένους καλλιτέ-
χνες; 

Θεωρώ πως ο κόσμος στηρίζει ότι ακούει 
στα αυτιά του και του αρέσει. Δεν μπορώ να το 
ξεχωρίσω σε καμιά περίπτωση. Ίσως αυτό το δι-
άστημα να στηρίζουν τους μεμονωμένους καλ-
λιτέχνες  λίγο παραπάνω γιατί τα συγκροτήματα 
εκλείπουν.  

Ποιό είναι το μυστικό μιας καλής συνεργα-
σίας σε μουσικό group;

Σεβασμός , Ελευθερία και κατανόηση 
Οι μουσικές επιρροές σου; 
Εδώ θα γελάσουμε 😂😂 Αν σου πω μόνο πως

ο αγαπημένος μου τραγουδιστής είναι ο Μάρι-
ος Φραγκούλης και δεν έχει καμία σχέση με το 
μουσικό είδος που ακολουθώ τι θα πεις ; Ακούω 
τα πάντα και επηρεάζομαι από οτιδήποτε  αγγί-
ξει την  καρδιά  μου. Εντάξει …έχω μια ιδιαίτερη 
αγάπη στην RNB μουσική όμως μου αρέσει να 
ακούω τα πάντα.

Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε 10 χρό-
νια από τώρα; 

Χμμ… μόλις προσπάθησα να σκεφτώ αλλά ο 
μικρός μου εαυτός αρνείται να το επεξεργαστεί 
καν!!! Σίγουρα στη ψυχή θα νιώθω πάντα 15 
χρονών , αυτό μπορώ να πω με  βεβαιότητα.

Τα social media θεωρείς πως είναι ένα ατού 
για τους καλλιτέχνες της σύγχρονης εποχής

Ζούμε σε μια εποχή που το διαδικτυακό  
Socialising έχει γίνει απαραίτητο . Ο κόσμος έχει 
στραφεί   εκεί με τα μπούνια και ακόμα και να 
μην ήθελα να το ακολουθήσω δεν θα μπορούσα 
να κάνω αλλιώς .Τέλος θεωρώ πως δίνεται πο-
λύς χώρος και ευκαιρίες σε νέα παιδιά, πράγμα 
που με χαροποιεί .  

Το styling σου είναι πολύ ιδιαίτερο. Πες μας 

για αυτό… 
Τρελαίνομαι να πειραματίζομαι με την εμφά-

νιση μου γενικότερα. Και στα ρούχα και στα μαλ-
λιά . Δε θα σου κρύψω βέβαια πως έχω υπάρ-
ξει διστακτική στο παρελθόν όμως πλέον είμαι 
έτοιμη για όλα ! Μέχρι και γουλί κουρεύτηκα, τι 
άλλο έχει μείνει;    

Ποιόν καλλιτέχνη θα ήθελες να ενσαρκώ-
σεις στο YFSF; 

Χμμ… θα ήθελα πολλούς αλλά δεν ξέρω 
αν θα τους χαροποιούσε κάτι τέτοιο αχαχαχχα!! 
Νιώθω πως κάποιους καλλιτέχνες δεν πρέπει να 
τους ακουμπάς αλλά αν δεν μπορείς να το απο-
φύγεις κάντο με ευλάβεια και πολύ πρόβααααα-
αα! Οπότε …..μια Whitney houston παρακαλώ !

Έχεις συμμετάσχει σε talent show. Τα talent 
show είναι μέσο ανάδειξης ενός καλλιτέχνη; 

Θεωρώ πως είναι μια μεγάλη ευκαιρία να 
γυμνάσεις το στομάχι σου καταρχήν . Είναι δύ-
σκολος ο δρόμος του καλλιτέχνη. Ωστόσο θε-
ωρώ πως μπορείς να γνωρίσεις συνεργάτες και 
σίγουρα να σε ακούσει κόσμος που διαφορετικά 
δεν θα μπορούσες. Καλώς η κακώς η τηλεόρα-
ση αποτελεί μεγάλο βήμα και μέσο.

Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί λόγω 
του covid-19 έχει επηρεάσει τον καλλιτεχνικό 
κόσμο. Όταν περάσει η κατάσταση αυτή επίση-
μα, πιστεύεις θα έχουν αλλάξει τα δεδομένα 
στον μουσικό χώρο; 

Με κάθε ειλικρίνεια δεν έχω ιδέα !!! Νομίζω 
πως οι καλλιτέχνες αλλά και όλος ο κόσμος θα 
αρχίσει να εκτιμά το δώρο της ζωής που του δό-
θηκε και θα ζει πιο έντονα κάθε στιγμή.  
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Κατερίνα 
Κουκουράκη

Ζούμε σε μια εποχή 
που το διαδικτυακό  

Socialising έχει γίνει 
απαραίτητο . Ο κόσμος 

έχει στραφεί   εκεί με 
τα μπούνια και ακόμα 
και να μην ήθελα να 
το ακολουθήσω δεν 

θα μπορούσα να κάνω 
αλλιώς



36 28.03.2020

«Δεν είσαι αρκετός, εγώ μπορώ να 
κάνω πολλά περισσότερα μέσα στο 
μισό χρόνο»

«Είσαι πολύ λίγος»
«Μη μου ξαναμιλήσεις, δεν μου εί-

σαι πια χρήσιμος»

Γνώριμες συμπεριφορές της καθη-
μερινότητας. Μας στενοχωρούν, μας 
πληγώνουν, μας βάζουν σε σκέψεις 
για το τι κάνουμε λάθος… Ποτέ όμως 
για το τι κάνει ο άλλος λάθος.

Τα τελευταία χρόνια, τόσο επιστη-
μονικά όσο και κοινωνικά, διαπιστώ-
θηκε πως άνθρωποι γύρω μας, γεμά-
τοι ανασφάλειες και ερωτηματικά σε 
σχέση με τους εαυτούς τους, μπορούν 
να μας διαβρώσουν, όπως ακριβώς δι-
αβρώνει το οξύ. Οι λεγόμενοι τοξικοί, 
οι ανικανοποίητοι, οι χρησιμοθηρικοί, 
αυτοί που θα σε εκμεταλλευτούν μέχρι 
να αδειάσει το μεδούλι σου και να μην 
μπορείς να προσφέρεις πλέον, οι χειρι-
στικοί, οι κενοί άνθρωποι…

Τα πάντα στη ζωή ενός τοξικού ανθρώ-
που είναι ένα δράμα, μια σαπουνόπερα και 
για ό,τι στραβό του συμβαίνει φταίνε πάντα 
οι άλλοι. Ευθυνόφοβος. Στο τέλος, βέβαια,  
θα δεχτεί με μοναδική χαρά - που θα κρύ-
ψει επιμελώς - τα βλέμματα συμπόνοιας 
από όλους. Δεν πρέπει, όμως, να μας ξεγε-
λά αυτό. Όπως το οξύ που απλά χαράσσει 
το δρόμο του διαβρώνοντας τα πάντα στην 
πορεία, οι τοξικοί άνθρωποι θα επιστρέψουν 
σπίτι τους ικανοποιημένοι και εμείς οι υπό-
λοιποι νιώθοντας μίζεροι. Οι «μαύρες τρύ-
πες» δεν φέρνουν τίποτα καλό στη ζωή μας, 
παρά μόνο την απομυζούν. 

Ποτέ καλός λόγος δεν θα βγει από το 
στόμα ενός τοξικού ανθρώπου. Και αν βγει, 
θα είναι απλώς μια συγκαλυμμένη προσβο-
λή. Βλέπουν και ξέρουν τα πάντα, νιώθουν 
μόνο φθόνο, και περιμένουν την κατάλληλη 
στιγμή για να χτυπήσουν εκεί που πονάει. 
Αυτό θεραπεύει προσωρινά τον πόνο που 
νιώθουν, την απογοήτευση από τους ίδιους 
τους τους εαυτούς… Μέχρι η αναλγητική 
δράση να περάσει και να αναζητήσουν νέα 

θύματα της μιζέριας τους.
Αν τους έχετε στη δουλειά θα χαρούν να 

σας δουν να αποκτάτε προβλήματα με όσα 
σας έχουν αναθέσει - και φυσικά θα βάλουν 
το χεράκι τους για να συμβεί. Αν τους καλέ-
σετε σπίτι σας θα περάσετε από εξονυχιστικό 
έλεγχο για το φαγητό, τη διακόσμηση και το 
αν σας βοήθησε ο σύντροφος σας ή όχι. 

Αν τους έχετε στην παρέα σας θα σας 
τρελάνουν στη γκρίνια καταστρέφοντας 
όποιο κέφι και αν είχατε. Το να δέχεσαι την 
παρουσία ενός τέτοιου ανθρώπου στη ζωή 
σου είναι σαν να καταπίνεις λίγες σταγόνες 
δηλητήριο κάθε μέρα. Αργά αλλά σταθερά 
θα σε εξοντώσει

Φύγετε, απομακρυνθείτε, βάλτε ωτο-
ασπίδες και οχυρώστε τον εαυτό σας. Μην 
τους δίνετε τροφή για συνέχεια, μη δίνεται 
αξία σε αυτά που λένε, είναι οι κραυγές από-
γνωσης ενός πονεμένου ζώου. «Σκοτώστε 
τους με καλοσύνη» και πείτε όχι στα τοξικά 
απόβλητα! Είναι πλέον απαραίτητο να απο-
τρέψουμε την αυτοκαταστροφή μας!

Είναι πλέον απαραίτητο να αποτρέψουμε την αυτοκαταστροφή μας

Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ο Υ Ν  Ο Ι : 
Π Α Ρ Α Σ Χ Ο Υ  Σ Ο Φ Ί Α -

Ζ Ω Η ,  Φ Ο Ι Τ Η Τ Ρ Ι Α 
Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ  Σ Χ Ο Λ Η Σ 

Ε . Κ . Π Α Ν .  Α Θ Η Ν Ω Ν , 
Α Ρ Θ Ρ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Σ  Κ Α Ι 
Ο  Μ Α Ρ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ 

Χ .  Θ Ω Μ Α Σ , 
Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ο Λ Ο Γ Ο Σ , 

Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο Σ 
Φ Ο Ι Τ Η Τ Η Σ  Δ Ι Ε Θ Ν Ω Ν , 

Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ω Ν 
Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν  Κ Α Ι 

Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Α Σ  Σ Τ Ο 
Π Α Ν .  Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ 

Αν τους έχετε 
στη δουλειά θα 
χαρούν να σας 

δουν να αποκτά-
τε προβλήματα 

με όσα σας έχουν 
αναθέσει - και 
φυσικά θα βά-
λουν το χεράκι 

τους για να συμ-
βεί

opinion
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Είναι πλέον απαραίτητο να αποτρέψουμε την αυτοκαταστροφή μας Η καραντίνα ελέω κορονοϊού γεννά ιδέες 
και τα … challenge μεταξύ αθλητών δεν έχουν τελειωμό

Εσύ, τολμάς να το κάνεις;

Ο κορονοϊός έχει «παγώσει» τα πάντα. Υπολογίζεται 
πως περισσότεροι από τρία δισεκατομμύρια άνθρωποι 
είναι έγκλειστοι στα σπίτια τους, τηρώντας τις οδηγίες 
των κρατών τους. Ο αθλητισμός εδώ και 20 μέρες έχει 
μπει στον «πάγο». Οι αγώνες, οι προπονήσεις έχουν στα-
ματήσει και όπως όλος ο κόσμος έτσι και οι αθλητές βρί-
σκουν τρόπους ώστε να προπονούνται εντός των κατοι-
κιών τους προκειμένου να διατηρήσουν την φόρμα τους. 

Η καραντίνα όμως εκτός των άλλων, έχει και πολύ 
ελεύθερο χρόνο. Και όπου ελεύθερος χρόνος, ίσον, ευ-
καιρία για νέες... προκλήσεις. 

Καθημερινά το instagram, η μακράν πιο δημοφιλής 
πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης έχει πάρει «φωτιά» 
και ολοένα και πληθαίνουν τα... challenge μεταξύ φίλων, 
συνακόλουθων ή (ακόμα) και αγνώστων.

Η αρχή έγινε μέσω του πιο δημοφιλούς αθλήματος ανά 
τον κόσμο. Το περίφημο πλέον #Toiletpappechallenge 
σάρωσε τα πάντα στο... διάβα του. Παγκόσμιοι αστέρες, 
όπως οι Μέσι, Ρονάλντο, Σαλάχ, Νεϊμάρ και εκατοντάδες 
άλλοι πήραν μέρος εντυπωσιάζοντας με τα... skills τους 

ακόμα και με το ρολό χαρτί. 
Οι Ελληνες αθλητές δεν θα μπορούσαν να μην συμ-

μετέχουν. Ακόμα και οι παλαίμαχοι, θυμήθηκαν ή μας 
θύμισαν τις ατέρμονες δεξιοτεχνίες τους. Γιατί ως γνω-
στόν η μπάλα και το ποδήλατο, δεν ξεχνιούνται. 

Η αρχική αυτή ιδέα έδωσε την σκυτάλη στο 
#bestsavechallenge. Δοκιμασία αμιγώς για τερματοφύ-
λακες. Διούδης, Πασχαλάκης, Γλύκος, Κουέστα και πολ-
λοί ακόμα πήραν μέρος και μας θύμισαν πως μια καλή 
απόκρουση μπορεί να είναι... καλύτερη και από γκολ. 

Ναι, αλλά τι νομίζατε οι βιρτουόζοι της μπάλας δεν 
θα έδιναν τη δική τους απάντηση; Και ξαφνικά εγένετο το 
#bestskillschallenge. Εκεί έγινε της... ποδιάς. Οι περισ-
σότεροι ποδοσφαιριστές της Super League, ξέβαψαν τα 
καλύτερα βίντεο της καριέρας τους και έδειξαν ορισμέ-
νες από τις πιο φανταζί ενέργειές τους στα γήπεδα. Για το 
ποιος νίκησε; Μη ρωτάτε εμείς, άλλωστε ο καθένας σας 
είναι ο καλύτερος κριτής. 

Ε, οι επιθετικοί να έμεναν στην απ’ έξω; Το 
#bestgoalchallenge, όχι απλώς πήρε την σκυτάλη, αλλά 

έκανε... πάταγο, αφού ακόμα και αμυντικοί, όπως για πα-
ράδειγμα ο Βέλεθ, ο Σεμέδο, θέλησαν να υπενθυμίσουν 
προς όλους πως και οι αμυντικοί έχουν... ψυχή. 

Ωραία ως εδώ... Κάπως απλά, όμως δεν είναι όλα 
αυτά; Ε, λοιπόν ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, Αντελίνο Βιεϊρίνια, 
είπε να το πάει ένα level παρακάτω. Καλές οι ντρίμπλες, 
τα τσιλικάκια, οι αποκρούσεις και τα γκολ, αλλά ποιος 
τολμάει να πάρει την... ψιλή και να κουρευτεί γουλί μό-
νος του; Κι όμως, ο Πορτογάλος άσος, το ξεκίνησε, προ-
κάλεσε μεταξύ άλλων, τον Πασχαλάκη, κι αυτός αν και 
λάτρης των εξτρίμ κουρεμάτων, δέχτηκε την πρόκληση 
και με την βοήθεια της καλής του, Ειρήνης Παπαδοπού-
λου, έκανε αυτό που κανείς δεν περίμενε. Κοτσιδάκια, 
χαίτη και τα συναφί, αποτελούν παρελθόν. 

Το challenge συνεχίζεται και όσο η καραντίνα παρα-
μένει ποιος ξέρεις; Ίσως μέχρι να ξεκινήσουν (;) τα πρω-
ταθλήματα, δούμε ολόκληρη την Super League με... 
στρατιωτικά κουρέματα. 

Επόμενο challenge;

Τ Ο Υ  Θ Ω Μ Α  Μ Ι Χ Ο Υ
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Ο πόλεμος με τον αόρατο εχθρό του κορω-
νοϊού καλά κρατεί. Καθημερινά τα μέτρα που 
λαμβάνει η ελληνική Κυβέρνηση γίνονται ολο-
ένα και πιο αυστηρά, επιχειρώντας με τον τρόπο 
αυτό να σταματήσει την εξάπλωση και την δια-
σπορά του. Ο αντίκτυπος του «φονικού» ιού έχει 
μεγάλη επίδραση και στον παγκόσμιο αθλητι-
σμό. Τα πάντα έχουν σταματήσει, χωρίς κανείς να 
μπορεί με βεβαιότητα να απαντήσει στο «πότε» 
και «αν» θα έχουμε ξανά δράση στα εγχώρια και 
ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. 

Η Karftisa συνομίλησε με τον Άγγελο Χαρι-
στέα, με τον τεχνικό διευθυντή του Αρη, να δίνει 
τις δικές του απαντήσεις για την πανδημία που 

βιώνουμε και τις προεκτάσεις, τον αντίκτυπο και 
τις «πληγές» που αφήνει στις ομάδες και τους 
αθλητές. 

Παράλληλα, ο τεχνικός διευθυντής της ΠΑΕ 
Αρης, ως ambassodor της UEFA σχολίασε απο-
κλειστικά στην karfitsa την απόφαση που έλαβε 
την περασμένη Τρίτη η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, 
για την μετάθεση του EURO για το καλοκαίρι του 
2021. 

- Είμαστε πλέον μάρτυρες μιας πανδημίας 
που έχει αλλάξει κατά πολύ την ζωή και την 
καθημερινότητα μας. Πως βιώνεις εσύ και η 
οικογένεια σου αυτές τις δύσκολες στιγμές; 
«Μένω σπίτι. Εγώ και η οικογένειά μου. Αυτό 

πρέπει να κάνουμε όλοι. Από την πρώτη στιγ-
μή πειθάρχησα στις συμβουλές των ειδικών και 
άπαντες πρέπει να συμμορφωθούμε και να ει-
σακούσουμε τα όσα μας λένε οι υπεύθυνοι του 
κράτους. Εξάλλου, για όλους μας είναι μία ευ-
καιρία που δεν θα είχαμε σε διαφορετική βάση 
ώστε να περάσουμε χρόνο με τις οικογένειές 
μας. Ακόμα και στο σπίτι υπάρχουν πολλά πράγ-
ματα που μπορούμε να κάνουμε και μέχρι να 
τελειώσει η κατάσταση αυτή θα πρέπει να στα-
ματήσουμε κάθε λογής συνάθροιση. Η τεχνολο-
γία μας βοηθάει και σε αυτό οπότε και μέσω των 
βιντεοκλήσεων μπορούμε να κάνουμε ωραία 
παρέα και σε... απόσταση».
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Ο Άγγελος Χαριστέας μίλησε αποκλειστικά στην Karfitsa για τον κορονοϊό και 
την λαίλαπα που δημιουργεί στον παγκόσμιο αθλητισμό

«Ο αθλητισμός μπαίνει στα... πιτς, μένουμε 
στο σπίτι και θα βγούμε νικητές»!
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- Η έξαρση του ιού έχει φέρει αλυσιδωτές αντιδρά-
σεις παγκοσμίως. Ένα από τα «θύματά» του είναι και ο 
αθλητισμός. Τι βλέπεις να γίνεται από δω και στο εξής, 
αφού ουσιαστικά είναι μία αχαρτογράφητη κατάσταση 
αυτή που βιώνει η ανθρωπότητα και κατά συνέπεια ο 
παγκόσμιος αθλητισμός... «Κανείς δεν μπορεί με σιγου-
ριά να πει πότε θα τελειώσει αυτό. Είναι πολύ πρόωρο και 
θα είναι μόνο εκτίμηση ρίσκου να ορίσουμε μια ημερομη-
νία όπου θα αλλάξει η συγκεκριμένη κατάσταση. Τα πά-
ντα βλέπουμε πως αλλάζουν από μέρα σε μέρα. Το θέμα 
πλέον είναι πολύ βαθύ. Για παράδειγμα, ας πούμε πως 
ξεκινάμε τον άλλο μήνα και παίζουμε. Πως θα γίνουν οι 
αγώνες με κόσμο ή χωρίς; Τα οικονομικά προβλήματα 
που θα αποκομίσουν οι ομάδες, ποιος θα τα καλύψει; 
Οι ομάδες; Η FIFA; Η UEFA; Κανείς δεν μπορεί να δώσει 
μία ξεκάθαρη απάντηση. Είναι πρωτόγνωρη η κατάσταση 
και ο ίδιος ο αθλητισμός δεν ήταν έτοιμος να αντεπεξέλ-
θει. Για μένα τα σενάρια είναι δύο. Είναι το κακό που αν 
επικρατήσει είναι να μην γίνει κανένα παιχνίδια και να 
διακοπούν όλα τα πρωταθλήματα οριστικά. Και το λίγο 
πιο ευοίωνο που είναι να υπάρξει ύφεση της κατάστασης 
να συμπτυχθούν οι ημερομηνίες και να τελειώσουν όλα 
μάξιμουμ μέχρι τις 30 Ιουνίου. Δηλαδή τότε που ολοκλη-
ρώνονται τα περισσότερα συμβόλαια των ποδοσφαιρι-
στών. Και αυτό όμως εμπεριέχει ρίσκο. Ως σχήμα λόγου 
χαρακτηρίζω την κατάσταση αυτή ως «πανδημία του 
αθλητισμού» η οποία χτυπάει αλυσιδωτά τις Ομοσπονδί-
ες, τις ομάδες και τις διοργανώσεις».

- Μέσα από την μακρά πορεία σου στο ποδόσφαι-
ρο ποια θεωρείς πως είναι η καλύτερη λύση όταν με 
το καλό καταπολεμηθεί ο ιός και επιστρέψουμε στην 
καθημερινότητα. Θεωρείς πως οι ομάδες, οι αθλητές 
θα είναι σε θέση να επιστρέψουν στη δράση;  «Είναι 
υποχρεωμένοι να επιστρέψουν και να βρίσκονται στην 
καλύτερη δυνατή κατάσταση. Δεν είναι εύκολο, αλλά δεν 
υπάρχει άλλη επιλογή. Γι’ αυτό είμαστε και εμείς εδώ και 
προσπαθούμε να τους έχουμε έτοιμους ψυχολογικά και 
αγωνιστικά».

- Πόσο δύσκολο είναι Άγγελε για έναν αθλητή να 
επανέλθει πλήρως από μια μακρά περίοδο αποχής από 
κάθε λογής προπόνηση και ενόψει απαιτητικών αγώ-
νων που θα κρίνουν τίτλους; «Όλες οι ομάδες έχουν 
δώσει ειδικά προγράμματα στους ποδοσφαιριστές για 
να δουλέψουν στα σπίτια τους. Έχω παίξει ποδόσφαιρο 
και γνωρίζω πως όσο κι αν τρέξεις, τίποτα δεν μπορεί να 
αναπληρώσει την προπόνηση στο γήπεδο. Είναι δεδομέ-
νο πως καμία ομάδα δεν θα επιστρέψει στα στάνταρ που 
ήταν. Αυτό θα συμβεί ατομικά και στους ποδοσφαιριστές. 
Αν η αποχή είναι μεγαλύτερη των 14 ημερών, ο αθλη-
τής χάνει τον ρυθμό του και την φυσική του κατάσταση. 
Νομίζω πως αν γίνουν αγώνες θα δούμε διαφορετικά 
πρωταθλήματα. Προτιμάω όμως ανέτοιμες ομάδες και 
ποδοσφαιριστές από το να μην παίξουμε καθόλου».

- Από τη θέση του αθλητικού διευθυντή που διατη-
ρείς στον Άρη ποιες είναι οι συμβουλές που έδωσες 
στους αθλητές του συλλόγου και πως αντιμετωπίζουν 
οι ίδιοι την κατάσταση αυτή; «Μιλάμε καθημερινά με 
όλα τα παιδιά. Έχουμε στενή επικοινωνία και δεν πρόκει-
ται να ρισκάρουμε το παραμικρό που να αφορά την υγεία 
τους. Το προπονητικό τιμ επίσης έχει προνοήσει, ετοίμα-
σε ειδικά πρόγραμμα πλήρως προσαρμοσμένο στις νέες 

συνθήκες, υπάρχουν με την εξέλιξη της τεχνολογίας 
πολλές συσκευές παρακολούθησης των αριθμών και της 
έντασης που δουλεύει ο κάθε ποδοσφαιριστής και υπάρ-
χει ο καθημερινός έλεγχος για την ατομική κατάσταση 
του κάθε αθλητή».

- Σε τι βαθμό επηρεάζει τον δικό σου προγραμματι-
σμό η πανδημία που βιώνουμε και τι οικονόμο αντίκτυ-
πο έχει και στην ομάδα αυτή η κατάσταση; «Το πρώτο 
εμπόδιο για εμάς ήρθε από την FIFA και την απόφασή 
της τον περασμένο Γενάρη. Μας έδεσε τα χέρια και μέχρι 
και σήμερα που δεν έχει λυθεί μας επηρεάζει στον τρό-
πο που θέλουμε να κινηθούμε και να δράσουμε ενόψει 
της νέας σεζόν. Εγώ έχω έτοιμο το πλάνο μου, ξέρω τι 
θέλει ο Αρης, όμως η τωρινή κατάσταση της πανδημίας, 
έχει φέρει το κομμάτι «προγραμματισμός» σε δεύτερη 
μοίρα και καλούμαστε να προσαρμοστούμε στα δεδομέ-
να. Για παράδειγμα δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε για να 
παρακολουθήσουμε ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει 
με επιτυχία τα scouting τεστ. Όπως προείπα όμως δεν 
υπάρχει εφησυχασμός μένουμε σπίτι και δουλεύουμε και 
προετοιμαζόμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα μπορούμε 
και μέσα σε αυτό».

- Άγγελε είσαι ambassador της ΟΥΕΦΑ ενόψει του 
Euro το οποίο τελικά θα διεξαχθεί το καλοκαίρι του 
2021. Από αυτή τη θέση και την εμπειρία σου θεωρείς 
πως η απόφαση αυτή που πάρθηκε ήταν η καλύτερη 
λύση για την διοργάνωση; «Είναι το καλύτερο σενάριο. 
Είναι μία τεράστια διοργάνωση κόσμημα της UEFA που 
δεν μπορείς να την βάλεις σφήνα μέσα στο καλεντάρι της 
χρονιάς, όπως ακούγονταν. Είναι μία απόφαση σταθμός, 
αφού κάτι τέτοιο ουδέποτε συνέβη και βοηθάει πολύ στο 
να ολοκληρωθούν ομαλά τα πρωταθλήματα σε όλη την 
Ευρώπη».

- Πως αξιολογείς τα μέτρα που έλαβε η Κυβέρνη-
ση και την καμπάνια με κεντρικό μήνυμα «Μένουμε 
σπίτι» του Υπουργείου υγείας; «Η καμπάνια που ξεκί-
νησε και τρέχει όλο αυτό το διάστημα είναι εξαιρετική. Τα 
αντανακλαστικά του κράτους λειτούργησαν σε τρομερό 
βαθμό, πάρθηκαν άμεσα σκληρά και επίπονα μεν μέτρα, 
αλλά ουσιαστικά και καταλυτικά για να μην συνεχιστεί η 
εξάπλωση του ιού και γίνουμε νέα Ιταλία. Εύχομαι γρή-
γορα να το ξεπεράσουμε όλο αυτό και είμαι πεπεισμένος 
πως μέσω της καμπάνιας, της ευσυνειδησίας των πολι-
τών και των μέτρων που πάρθηκαν πως τα νούμερα των 
ανθρώπων που θα νοσήσουν θα είναι πολύ μικρότερα 
από όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες».

- Παρά τα θύματα του κορωνοϊού και τα αυστηρά 
μέτρα του κράτους για τον περιορισμό του αρκετοί 
εξακολουθούν να μην εναρμονίζονται σε αυτά. Τι μή-
νυμα θα ήθελες να στείλεις εσύ στον ελληνικό λαό που 
περνάει αυτή την δοκιμασία; «Το είπα και σε ένα μήνυμά 
μου μέσω των social media. Στιγμές σαν και αυτές δεί-
χνουν το πραγματικό νόημα της ζωής που είναι η υγεία η 
δική μας, των οικογενειών μας, των συνανθρώπων μας. 
Ο αθλητισμός κάνει στην άκρη για λίγο, και ήρθε η ώρα 
να ακούσουμε τις συμβουλές των ειδικών, να μείνουμε 
στο σπίτι, να προσέξουμε για να μείνουμε ασφαλείς. Μαζί 
ενωμένοι και στα σπίτια μας θα περάσουμε την δύσκολη 
στιγμή και θα βγούμε νικητές στον πόλεμο με αυτόν τον 
αόρατο εχθρό».



Ανανεωµένη ιστοσελίδα


