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Η Ελλάδα
ξέρει να
 πολεμά
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Παγκόσμια αναγνώριση από διεθνή Τύπο 
και κυβερνήσεις για τις επιδόσεις της 

χώρας και την πρωτοφανή πειθαρχία των 
κατοίκων στην πανδημία του Covid-19 
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Του Νίκου  

Ελευθερόγλου

Γνωρίζαμε ότι στον χώρο της 
Υγείας διακινούνται τεράστια 

ποσά και δισεκατομμύρια ευρώ, 
ότι υπάρχουν συμφέροντα, 

ότι διακυβεύονται πολλά και 
ιδιαίτερα σε περιόδους μεγάλης 

κρίσης και πανδημίας, όπως 
αυτή που βιώνουμε, αλλά 
ότι θα έφταναν κάποιοι να 

στοχοποιήσουν τον κ. Τσιόδρα 
μάς φαίνεται αδιανόητο.
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Απειλούν τη ζωή 
του καθηγητή Τσιόδρα!

Η πληροφορία έφτασε στη στήλη από έγκυρη πηγή και πραγματικά προκάλεσε 
σοκ. Ούτε λίγο ούτε πολύ, μας «ενημέρωναν» ότι ο άνθρωπος που αυτήν τη δύ-
σκολη περίοδο έχει σηκώσει στους ώμους του όλο το βάρος της ενημέρωσης στο 
θέμα του κορονοϊού έχει στοχοποιηθεί από κάποιους, που έφτασαν στο σημείο να 
απειλούν και τη ζωή του. 

Ο λόγος για τον κ. Σωτήρη Τσιόδρα, που, με τον τρόπο του και την ηρεμία που 
«αναδίδει» ως άνθρωπος, έχει θα έλεγα το μεγαλύτερο ποσοστό στην επιτυχία του 
ότι οι Έλληνες στη συντριπτική τους πλειοψηφία έμειναν σπίτι.

Και το ότι μείναμε σπίτι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ήταν το καλύτερο… αντίδοτο 
απέναντι στον φονικό ιό, ώστε να περιοριστεί η πανδημία στη χώρα μας και να μη 
θρηνούμε εκατόμβες, όπως συνέβη σε άλλες χώρες.

Ο καθηγητής, ασυνήθιστος σε τέτοια «μηνύματα», ανησύχησε (όχι τόσο για τον 
εαυτό του αλλά για την οικογένειά του) και ενημέρωσε τον πρωθυπουργό. Ο κ. Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης πραγματικά εξεπλάγη από την πληροφορία και έδωσε αμέσως 
εντολές στον αρμόδιο υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη να 
παραχωρήσει αστυνομικούς για την προστασία του κ. Σωτήρη Τσιόδρα.

Από ό,τι πληροφορηθήκαμε, πρόκειται για 8 αστυνομικούς που έχουν αναλάβει 
σε βάρδιες την προστασία του καθηγητή αλλά και της πολυμελούς οικογένειάς του. 

Μάλιστα, όπως σχολίαζαν κύκλοι από την ΕΛ.ΑΣ., έχουν εντυπωσιαστεί από την 
ευγένεια και τη σεμνότητα του κ. Τσιόδρα, ακόμη και στον τρόπο που συμπεριφέρεται 
στους ανθρώπους της Ελληνικής Αστυνομίας, και πρόσθεσαν και αυτοί με τη σειρά 
τους ότι η εικόνα που εκπέμπει δεν είναι fake αλλά ειλικρινέστατη. 

Γνωρίζαμε ότι στον χώρο της Υγείας διακινούνται τεράστια ποσά και δισεκατομ-
μύρια ευρώ, ότι υπάρχουν συμφέροντα, ότι διακυβεύονται πολλά και ιδιαίτερα σε 
περιόδους μεγάλης κρίσης και πανδημίας, όπως αυτή που βιώνουμε, αλλά ότι θα 
έφταναν κάποιοι να στοχοποιήσουν τον κ. Τσιόδρα μάς φαίνεται αδιανόητο.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι απειλές θα σταμάτησαν και όσοι αποφάσισαν να 
παίξουν βρόμικα παιχνίδια απέναντι σε έναν άνθρωπο και σε μια ομάδα, που τους 
αξίζει ο σεβασμός όλων, να έχουν βάλει μυαλό.

Όσο για την Πολιτεία, ορθά πήρε τα μέτρα που πήρε για να προστατεύσει τον άν-
θρωπο που έχει «βάλει πλάτη» με τις οδηγίες του για όλους εμάς και ελπίζουμε να 
καταφέρει να εντοπίσει αυτούς που κρύβονται πίσω από τις ανώνυμες απειλές. 

Δ ε λ τ ί ο  θ υ έ λ λ η ς
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Του Δημήτρη Δραγώγια
Έχει ενδιαφέρον η δημοσιογραφική κά-

λυψη των παράλληλων δραστηριοτήτων 
που εκτυλίσσονται εν μέσω πανδημίας. 
Στα 90s όπου η προσοχή στρεφόταν στο 
ποια τράπεζα θα έδινε το μεγαλύτερο επι-
τόκιο προθεσμιακών καταθέσεων και στα 
Millenium βγαίναμε στους δρόμους πανηγυ-
ρίζοντας για το Euro και τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες, οι κακές ειδήσεις εμφανίζονταν ως 
διαφορετικότητα κόντρα στο κύμα της επο-
χής. Τα πρωτοσέλιδα ήθελαν λίγο «αίμα» 
για να ξεσηκώσουν το κοινό από τη ραστώ-
νη, πολλές φορές δημιουργώντας ψευδαι-
σθήσεις ανατροπής σε ημέρες απέραντης 
αποχαύνωσης. Εδώ και αρκετό καιρό όμως, 
μετράμε  μια καλή είδηση όπως ο παπάς το 
πρόσφορο. 

Πόλεμο δε ζήσαμε. Κι αυτό είναι 
ευλογία. Η γενιά μας όμως έζησε μια 
δεκαετή οικονομική κρίση και προτού 
αλέκτωρ λαλήσει δις, ήρθε μια παν-
δημία. Η Ελλάδα ευτύχησε να μετρά 
λιγότερους νεκρούς από ό,τι χώρες με 
πολύ πιο σύγχρονα εθνικά συστήματα 
υγείας και θεωρητικώς, πιο έτοιμα. Η 
κυβέρνηση πιστώνεται αυτήν την – 
προς το παρόν – επιτυχία διαχείρισης 
της κρίσης πράττοντας το αυτονόητο. 
Εμπιστευόμενη το άριστο επιστημο-
νικό προσωπικό που διαθέτει αναδει-
κνύοντας μάλιστα «ήρωες» τη στιγμή 
του κινδύνου, δηλαδή τη στιγμή που 
τους χρειάζεσαι κι όχι σε κάθε άλλη 
περίπτωση όπου μάλλον είναι πε-
ριττοί. Ακόμη δε περισσότερο, ήθελε 
μιαν ηθική επιβράβευση για την «επι-
τυχία». Ένα μπράβο ρε αδερφέ από 
εκείνους που τη χλεύαζαν στα χρόνια 
της κρίσης. Το βρήκε κι αυτό. Τα διε-
θνή συγχαρητήρια και τα εγκώμια από 
ειδησεογραφικά πρακτορεία όπου λίγα 
χρόνια νωρίτερα μας χλεύαζαν ως την 
πλέμπα της Ευρώπης, όπως και το 
κάνεις είναι ηθική ανταμοιβή για την 
κυβέρνηση Μητσοτάκη την οποία έχει 
ανάγκη. Κι αυτήν την ανάδειξη της 
«επιτυχίας» έχει αναλάβει η συντριπτι-
κή πλειονότητα του ελληνικού Τύπου, 
γραπτού και ηλεκτρονικού. 

Σαφώς και χρειάζεται η σημερι-
νή κυβέρνηση μια αποδοχή. Την έχει 
και με το παραπάνω. Γιατί ως συνή-
θως το ποτήρι είναι μισογεμάτο κι αν 
η αλήθεια είναι μία, οι αναγνώσεις 
της είναι διαφορετικές. Η κυβέρνηση 

έπραξε ορθότατα σπεύδοντας να κλείσει τα 
πάντα πολύ νωρίς. Γιατί ήξερε ότι το εθνικό 
σύστημα υγείας νοσεί και οποιαδήποτε κα-
θυστέρηση θα σήμαινε μεγαλύτερο αριθμό 
θυμάτων. Όπως ήξερε ότι σε μια πανδημία, 
θα πληγούν οι χώρες με τη μεγαλύτερη αε-
ροπορική συνδεσιμότητα και η Ελλάδα αν 
κάπου θα έπρεπε να νιώθει ευγνωμοσύνη 
για την οικονομική οπισθοχώρησή της είναι 
για τις αερομεταφορές. Η συνδεσιμότητα 
της Γαλλίας και της Τουρκίας για παράδειγ-
μα είναι 119 και 111 χώρες αντιστοίχως, τη 
στιγμή που η Ελλάδα μετρά 55 χώρες με τις 
οποίες συνδέεται αεροπορικώς. Αυτό σημαί-
νει λιγότερες πιθανότητες διάχυσης κρου-
σμάτων. 

Σήμερα αποθεώνουμε τους γιατρούς 
του δημόσιου συστήματος Υγείας. Αυτοί που 
λοιδορήθηκαν όσο ελάχιστοι επιστήμονες 
στα χρόνια των μνημονίων. Μέσα σε ένα 
μήνα, όλο το δημόσιο έγινε digital χάρη στον 
Κυριάκο Πιερρακάκη που πιστώνεται ίδιο 
μερίδιο επιτυχίας με τους συνεργάτες του 
πρωθυπουργού στην Υγεία. Και απλώθηκαν 
μεταξύ άλλων ψηφιακές πλατφόρμες για τις 
παραδόσεις των εκπαιδευτικών στα παιδιά 
που είναι έγκλειστα στα σπίτια. 

Ο Στέλιος Πέτσας αποθέωσε τους εκπαι-

δευτικούς για την προσαρμοστικότητά τους 
στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και τον 
αλτρουισμό τους για την άοκνη προσπάθειά 
τους να παραδίδουν από τα σπίτια τους το 
μάθημα ηλεκτρονικώς. Κι όμως, συνάδελ-
φοί του ήταν εκείνοι που χλεύαζαν τους 
Έλληνες εκπαιδευτικούς ως τεμπέληδες και 
καλοπερασάκηδες, στην εποχή των μνημο-
νίων, μετρώντας τους εκπαιδευτικούς που 
αντιστοιχούν ανά 1000 μαθητές στην Ελλά-
δα σε σχέση με την Αυστρία, την Φιλανδία 
και τη Δανία και να ενισχύσουν το ανάθεμα, 
συγκρίνοντας εν ολίγοις τρένα με κουνέλια. 

Σ’ αυτήν την κρίσιμη στιγμή όλα συγχω-
ρούνται. Υπό την απαραίτητη προϋπόθεση, 
τα αναθέματα και οι κοινωνικοί αυτοματι-
σμοί του παρελθόντος  να μην επαναλη-
φθούν στο μέλλον. Και κάτι ακόμη. Αυτό που 
πράττει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα, 
ακούγοντας το επιτελείο του Τσιόδρα να 
εξακολουθήσει να το κάνει. Κι αν σήμερα 
έχει ανάγκη όσο ποτέ άλλοτε να κερδίσει 
ένα μεγάλο στοίχημα διαχείρισης μιας ομη-
ρικής κρίσης, το παραμικρό λάθος του θα 
στοιχίσει πολλαπλάσια από ένα ντεμαράζ 
κακών ειδήσεων. Οι ανθρώπινες ζωές δεν 
είναι διαπραγματεύσιμες. 

Όταν έχεις ανάγκη τις «καλές» ειδήσεις

Τ Ο Υ  Δ Η Μ Η Τ Ρ Η 
Δ Ρ Α Γ Ω Γ Ι Α

Τα διεθνή 
συγχαρητήρια 

και τα 
εγκώμια από 

ειδησεογραφικά 
πρακτορεία 

όπου λίγα χρόνια 
νωρίτερα μας 
χλεύαζαν ως 

την πλέμπα της 
Ευρώπης, όπως 

και το κάνεις 
είναι ηθική 

ανταμοιβή για 
την κυβέρνηση 

Μητσοτάκη 
την οποία έχει 

ανάγκη.
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Η πρωτοφανής κρίση που βρίσκεται σε εξέλιξη, λόγω 
της πανδημίας του κορονοϊού, απειλεί με βαθιά ύφεση 
το σύνολο της ευρωπαϊκής οικο-
νομίας. Χωρίς ένα γενναίο σχέδιο 
ανάκαμψης, είναι ορατός ο κίν-
δυνος να κλείσουν στο επόμενο 
διάστημα χιλιάδες επιχειρήσεις 
και να οδηγηθούν στην ανεργία 
εκατομμύρια άνθρωποι. Είναι, 
επομένως, περισσότερο από ποτέ 
απαραίτητη η ενεργοποίηση όλων 
των διαθέσιμων πόρων, αλλά και 
των δημοσιονομικών εργαλείων, 
για την αντιμετώπιση των οικονο-
μικών και κοινωνικών συνεπειών 
της κρίσης, τώρα αλλά και την 
επόμενη ημέρα. 

Στο πλαίσιο αυτό, ενισχύεται όλο και περισσότερο 
το αίτημα για έκδοση κοινού ευρωπαϊκού ομολόγου, 
το οποίο θα επιτρέψει στις χώρες – μέλη της Ένωσης να 
χρηματοδοτήσουν εθνικά σχέδια έκτακτης ανάγκης για 
να ενδυναμώσουν τις οικονομίες τους, περιορίζοντας την 
έκθεσή τους σε δημοσιονομικούς κινδύνους. 

Η έκδοση ενός κοινού χρεογράφου με την ονομασία 
corona bond, θα αποτελέσει έκτακτο εφάπαξ μέτρο ειδι-
κού σκοπού, το οποίο προφανώς θα συνδέεται αυστηρά 
με την αντιμετώπιση της τρέχουσας κατάστασης. Στόχος 
του θα είναι η συγκέντρωση κεφαλαίων, τα οποία θα αξι-
οποιηθούν από όλους τους εταίρους, αποκλειστικά για 
την υποστήριξη των πολιτικών που απαιτούνται για την 
ενίσχυση των συστημάτων περίθαλψης, για την προστα-
σία των εθνικών οικονομιών και της κοινωνικής συνοχής 
από τις επιπτώσεις της πανδημίας.

Δυστυχώς, η πρόταση αυτή συναντά την άρνηση μιας 
ομάδας κρατών – μελών, που για μια ακόμη φορά απο-
κλείουν κάθε σχετική συζήτηση, αντιμετωπίζοντας τα 
φλέγοντα προβλήματα του σήμερα με τα εργαλεία, αλλά 
και τις περιχαρακώσεις του χθες. 

Στο παρελθόν, ένα από τα κυριότερα επιχειρήματα 
ενάντια στην έκδοση ευρω-ομολόγου ήταν ο ηθικός 
κίνδυνος που θα δημιουργούσε η αμοιβαιοποίηση του 
κρατικού χρέους. Στην προκειμένη περίπτωση, ωστόσο 
αυτός ο κίνδυνος δεν ισχύει, καθώς δεν υπάρχουν συ-
νετές και ανεύθυνες κυβερνήσεις, αλλά η ανάγκη για τη 
διαχείριση μιας κρίσης που πλήττει όλα τα κράτη – μέλη 
ανεξαιρέτως. 

Ζητούμενο, ουσιαστικά, είναι η αμοιβαιοποίηση του 
αγώνα των χωρών και των λαών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος για το οποίο 
καμία χώρα δεν φέρει ευθύνη. Ενός προβλήματος που 
αγγίζει κάθε μια και κάθε έναν από τους πολίτες της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. 

Η Ευρώπη βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με μια 
πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση, αλλά και με τη χειρό-
τερη ύφεση των τελευταίων 70 ετών. Εάν θέλουμε να 
παραμείνει ζωντανή η ευρωπαϊκή οικονομία και να προ-

στατευθεί το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, χρειάζονται 
γενναίες και αποτελεσματικές πρωτοβουλίες. Διαφορε-

τικά, στο επόμενο διάστημα δεν 
θα βρεθεί σε κίνδυνο μόνο η ανά-
πτυξη, αλλά και η ίδια η ύπαρξη 
του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. 

Τώρα είναι η στιγμή να μπει 
στην άκρη η στείρα άρνηση, να 
κάνουμε ένα βήμα πιο πέρα από 
τις προκαταλήψεις και τους δι-
σταγμούς του παρελθόντος. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 
επιβεβαιώσει την αξία της και να 
ανταποκριθεί στις προσδοκίες 
των πολιτών της, στέλνοντας ένα 
ισχυρό μήνυμα αποφασιστικότη-
τας, συνοχής και αλληλεγγύης. 

. 
*Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος είναι πρόεδρος του 

εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου Αθηνών

Η Ευρώπη να δώσει ενιαία απάντηση

opinion

Τ Ο Υ 
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ 

Μ Ι Χ Α Λ Ο Υ *

Εάν θέλουμε να παραμείνει 
ζωντανή η ευρωπαϊκή οικο-
νομία και να προστατευθεί το 
ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέ-
λο, χρειάζονται γενναίες και 
αποτελεσματικές πρωτοβου-
λίες

Όταν έχεις ανάγκη τις «καλές» ειδήσεις
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Τρίτη φορά σε οκτώ μήνες στο έλεος της κακοκαιρίας η Χαλκιδική 

Μεγάλες ζημιές 
σε Σιθωνία και Παλλήνη 

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που ξέσπασαν στην 
αρχή της εβδομάδας σε όλη τη χώρα έπληξαν για ακόμη 
μια φορά τη Χαλκιδική που προσπαθεί να «σηκωθεί» στα 
πόδια της από τις αλλεπάλληλες καταστροφές που έχουν 
προκαλέσει τα έντονα καιρικά φαινόμενα τ φορές μέχρι 
σήμερα κατά τη διάρκεια του Χειμώνα και της Άνοιξης.  
Η περιοχή επλήγη για τρίτη φορά σε διάστημα οκτώ μη-
νών με τις πληγές από τις προηγούμενες καταστροφικές 
πλημμύρες να μην έχουν κλείσει εντελώς. 

Η Σιθωνία στο μάτι του Κυκλώνα 
Ο Δήμος Σιθωνίας  πέρασε δια πυρός και σιδήρου 

προκειμένου να σωθεί από τα έντονα καιρικά φαινόμενα 
που έπληξαν την περιοχή από τα ξημερώματα του προη-
γούμενου Σαββάτου και άρχισαν να υποχωρούν στα μέσα 
της εβδομάδας. 

Η Σάρτη, η Συκιά και η Τορώνη επλήγησαν  περισσό-
τερο από όλες τις άλλες περιοχές του δήμου. 

«Από τις 05.30 το πρωί που τα καιρικά φαινόμενα 
ήταν σε πλήρη εξέλιξη βγήκαμε όλοι στο δρόμο για να 
καταφέρουμε να έχουμε τις ελάχιστες ζημιές στην περιο-
χή μας» εξηγεί στην Karfitsa o δήμαρχος Σιθωνίας Πάρης 
Ντέμπλας.

Η είδηση ότι έξι κτηνοτρόφοι βρέθηκαν αποκλεισμέ-
νοι στα ποιμνιοστάσιά τους στα ορεινά της Συκιάς, καθώς 
δεν μπορούσαν να μετακινηθούν λόγω των νερών της 
βροχής σήμανε συναγερμό στο Δήμο Σιθωνίας.

Δύναμη της Πυροσβεστικής και μέλη της  ΟΦΚΑΘ συ-
νέδραμαν στον απεγκλωβισμό τους.

Στην παραλία της Συκιάς το νερό έφθασε τους 60 πό-
ντους, ενώ και η Τορώνη πλημμύρισε σε πολλά σημεία. 

Ἡ πλατεία της Σάρτης και το γήπεδο έγιναν λίμνη ενώ 
προκλήθηκαν ζημιές σε δρόμους και γεφύρια. 

Επίσης ο αγωγός ύδρευσης που  έσπασε στην πεζο-
γέφυρα άφησε τον οικισμό χωρίς νερό για πολλές ώρες.

Ο Δήμαρχος Σιθωνίας έστειλε έγγραφα σε Περιφέρεια 
και Υπουργεία Υποδομών και Εσωτερικών ζητώντας άμε-
σα νέα κονδύλια καθώς η περιοχή είναι ήδη ανακηρυγ-
μένη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

 «Ο Δήμος είναι στο κόκκινο και χρειάζεται πλέον 
σημαντικές παρεμβάσεις, με την υλοποίηση έργων αντι-
πλημμυρικής προστασίας έτσι ώστε να θωρακίσουν όσο 
το δυνατόν καλύτερα την περιοχή μας και να προφυλά-
ξουν τις περιουσίες, τις ζωές των συμπολιτών μας αλλά 
και των χιλιάδων επισκεπτών μας.

Ζητούμε την στήριξη της περιφέρειας και των συναρ-
μόδιων υπουργείων για την υλοποίηση των σημαντικών 
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αυτών παρεμβάσεων την άμεση χρηματοδότηση της Σι-
θωνίας για να αντιμετωπιστούν τα θέματα που προέκυ-
ψαν και προκύπτουν από τις θεομηνίες .

Η Δημοτική αρχή καθώς και η περιφέρεια ήταν πα-
ρούσες από την πρώτη στιγμή μαζί με όλους τους εμπλε-
κόμενους φορείς Πυροσβεστική Υπηρεσία, Εθελοντικές 
Ομάδες, προσωπικό πολιτικής προστασίας, τους οποίους 
και ευχαριστώ πολύ.”, δήλωσε ο δήμαρχος Σιθωνίας Κυ-
παρίσσης Ντέμπλας.

Οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών ξεκίνησαν 
από την Πέμπτη και αναμένεται να διαρκέσουν πολλές 
ημέρες 

Προβλήματα στην δημοτική ενότητα Παλλήνης 
Στο δήμο Κασσάνδρας για ακόμη μια φορά η  μανία 

των έντονων καιρικών φαινομένων χτύπησε τους οικι-
σμούς. Η έντονη βροχή προκάλεσε μεγάλες ζημιές στην 
κοινότητα Παλλήνης που άμεσα η Δήμαρχος Αναστα-
σία Χαλκιά σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας, κήρυξαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.  
Τεράστια προβλήματα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα 
σημειώθηκαν στην παραλιακή ζώνη, σε αγροτικές οδούς 
και σε ρέματα. Ήδη η δημοτική αρχή άρχισε την εκπόνη-
ση μελετών για την αποκατάσταση των ζημιών.

Στην Ορμύλια υπερχείλισε ο χείμαρρος με αποτέλε-
σμα ο δρόμος να παραμείνει αποκλεισμένος για πολλές 
ώρες ενώ η  κακοκαιρία έπληξε και το Άγιον Όρος. Η 
ισχυρή βροχόπτωση είχε σαν αποτέλεσμα δρόμοι να με-
τατραπούν σε ποτάμια, και πολλά προβλήματα στις υπο-
δομές στην Αθωνική πολιτεία.
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Για δουλοπρέπεια του προέδρου της ΕΑΥΘ προς την επικεφαλής του Υπερταμείου 
κάνει λόγο μέλος του δ.σ. της εταιρίας

Παρατυπίες και παραβάσεις καταστατικού 
καταγγέλλει ο εκπρόσωπος εργαζομένων 

Σοβαρά θέματα νομιμότητας και λειτουργίας του Δ.Σ. 
της ΕΥΑΘ Α.Ε. θέτει με επιστολή του προς τον πρόεδρο 
και τα μέλη της επιτροπής Κεφαλαιαγοράς το μέλος του 
Δ.Σ. της εταιρίας και εκπρόσωπος των εργαζομένων Τά-
σος Σαχινίδης.

Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση του δ.σ. του Υπερτα-
μείου του βασικού μετόχου της ΕΥΑΘ, υποχρεώθηκε σε 
παραίτηση από τη θέση του διευθύνοντα συμβούλου ο 
Νάρκισσος Γεωργιάδης. Η θέση του θα καλυφθεί από 
έκτακτη γενική συνέλευση που θα γίνει μέσα στον Απρί-
λιο. 

Τα σημαντικότερα σημεία της επιστολής του κ. Σαχινί-
δη φέρνει στη δημοσιότητα σήμερα η «Κ». 

Ο κ. Σαχινίδης αναφέρεται προς τον πρόεδρο του Δ.Σ. 

της ΕΥΑΘ Α.Ε. Αγη Παπαδόπουλο:
Αφαίρεση των αρμοδιοτήτων του Διευθύνοντος Συμ-

βούλου με εντολή βασικού μετόχου και ανάθεση τους 
σε μη εκτελεστικό μέλος κατά παράβαση του Αρ.23 του 
Καταστατικού.

Στις 9/3/2020 συγκαλέσατε ,εκτάκτως ΔΣ προκει-
μένου να συζητηθεί το αίτημα του βασικού μετόχου για 
σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με θέμα «αντι-
κατάσταση μελών ΔΣ». Ζητήθηκε να αποχωρήσει από τη 
Συνεδρίαση η Γενικός Διευθυντής, κ Ν. Θεοδωρίδου.

Σε αυτό το ΔΣ εσείς (ο Πρόεδρος) αναφερθήκατε στην 
επιστολή  της κ. «Αικατερινάρη», και εισηγηθήκατε την 
ανάθεση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων του Δ/ντος 
Συμβούλου στο μη εκτελεστικό μέλος και μέλος της Επι-

τροπής Ελέγχου  κ. Θ. Κουλούρη.
 Αυτό αποτέλεσε σοβαρή παράβαση του Κατα-

στατικού της ΕΥΑΘ το οποίο στο άρθρο 23 ορίζει επακρι-
βώς τις αρμοδιότητες του Δ/ντος Συμβούλου και οι οποί-
ες δεν μπορούν να ανατεθούν σε άλλον αν δεν αλλάξει 
το καταστατικό.

 Ο κ. Κουλούρης επιπλέον είχε εκλεγεί «μη 
εκτελεστικό» μέλος από την Γ.Σ της 27/8/19 και επομέ-
νως δεν μπορούσε να αναλάβει εκτελεστικά καθήκοντα. 
Επιπλέον ήταν και μη εκτελεστικό μέλος της επιτροπής 
ελέγχου από την οποία όμως δεν παραιτήθηκε και αυτό 
καταγράφεται στην απόφαση 160/2020.

 Το εν λόγω θέμα συζητήθηκε αλλά δεν έγινε 
καμία ψηφοφορία ανάμεσα στα μέλη του ΔΣ ώστε να το 
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καταψηφίσω.  Πλην όμως την επομένη ο κ. Κουλούρης 
ανακοίνωσε σε υπηρεσιακούς διευθυντές ότι αυτός πλέ-
ον ήταν ο εκπρόσωπος της εταιρίας και μαζί με τον Εντε-
ταλμένο θα διοικούσαν την εταιρία.  Συγκάλεσε δε και 
σύσκεψη μαζί με τον κ. Πενέλη για το σχέδιο ασφαλείας 
νερού της ΕΥΑΘ το οποίο σύμφωνα με τον Κανονισμό 
Λειτουργίας είναι αρμοδιότητα της Γενικής Διευθύντριας 
και της αρμόδιας Επιτροπής αντιμετώπισης κινδύνων 
της ΕΥΑΘ.   Πώς ήταν σίγουρος ο κ. Κουλούρης για την 
απόφαση του ΔΣ την επομένη μέρα,  όταν εγώ, ισότιμο 
μέλος του ΔΣ, δεν έχω πάρει ακόμα παρά και το έγγραφο 
αίτημα μου, αυτά τα πρακτικά στα χέρια μου;   Επομένως 
αποδεδειγμένα επικοινωνείτε με συγκεκριμένα μέλη του 
ΔΣ στα οποία δίνετε πληροφόρηση που δεν έχουμε όλα 
τα υπόλοιπα μέλη, γράφοντας και χρησιμοποιώντας τα 
πρακτικά του ΔΣ κατά το δοκούν.

  Με τις ενέργειες σας αυτές, δημιουργήθηκε έτσι 
πρόβλημα νομιμότητας με την Επιτροπή ελέγχου και 
επομένως με την νόμιμη σύσταση του Δ.Σ., κατάφωρη 
παραβίαση του Κανονισμού Λειτουργίας ο οποίος ανα-
φέρει με σαφήνεια τα αρμόδια όργανα της ΕΥΑΘ αλλά 
και πρόβλημα σύγχυσης αρμοδιοτήτων και λειτουργίας 
ολόκληρης της εταιρίας, θέτοντας σε κίνδυνο το νερό της 
πόλης και την περιβαλλοντική προστασία.

Εντολή παράτυπων ελέγχων εις βάρος του Διευθύνο-
ντος από τον κ. Κλείτου με εντολή σας

Τον Δεκέμβριο 2019 ο κ. Κλείτου έδωσε εντολή στην 
Μονάδα Ελέγχου να πραγματοποιήσει έλεγχο για τις 
απευθείας αναθέσεις κάτω των 20.000 ευρώ, των Διευ-

θυνόντων Συμβούλων για τα έτη 2016-2019 με προτε-
ραιότητα σε αυτές του τελευταίου τριμήνου 2019.  Όταν 
ρωτήθηκε στο ΔΣ με ποια αρμοδιότητα το έκανε αυτό 
καθώς η ΕΕ δεν έχει αρμοδιότητα να διατάζει από μόνη 
της έκτακτους ελέγχους ο κ. Κλείτου απάντησε ότι «του 
ζητήθηκε από τον Πρόεδρο».

Αλλά ούτε και εσείς (Πρόεδρος) έχετε τέτοια αρμο-
διότητα, η οποία ανήκει σύμφωνα με το Καταστατικό 
αποκλειστικά στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ Α.Ε. Ο 
δε Διευθύνων Σύμβουλος, κατέθεσε στα πρακτικά γνω-
μοδότηση του νομικού γραφείου της κ. Ψωμιάδου που 
ανέφερε, ότι τέτοια εντολή ελέγχου από τον κ. Κλείτου 
ήταν μη σύννομη και αποτελεί υπέρβαση εξουσίας.  Σε 
αυτό συμφώνησε και ο νομικός σύμβουλος ο οποίος είπε 
πως τέτοιες εντολές είναι στα ανεκχώρητα δικαιώματα 
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΑΘ Α.Ε σύμφωνα με 
το Καταστατικό. Να σημειωθεί ότι ο Διευθύνων εκλέχθη-
κε παμψηφεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 
ΕΥΑΘ ΑΕ. 

Πάρα ταύτα στο Δ.Σ. της 5-2-2020 ο κ. Κλείτου, κατά 
τη συνήθη πρακτική του, ενεργώντας καθ υπέρβαση 
εξουσίας και κατά παραβίαση της νομοθεσίας και του κα-
ταστατικού, έφερε εισήγηση στο ΔΣ.  Την κάνατε δεκτή ως  
Πρόεδρος. Η εισήγηση αφορούσε τη μείωση του ορίου 
απευθείας αναθέσεων του Διευθύνοντος, από του ποσού  
των 20.000 ευρώ, το οποίο είχε καθοριστεί, σε προηγού-
μενα χρόνια από τα προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια 
της ΕΥΑΘ Α.Ε,  ώστε να μπορεί να λειτουργεί η εταιρία. 
Στην εισήγηση επικαλέσθηκε , δήθεν εντοπισμό κατά-

τμησης σε μία σύμβαση συμβούλου. Όταν όμως κλήθηκε 
στο ΔΣ ο Προϊστάμενος της Μονάδας Ελέγχου κ. Κασιού-
λας να εξηγήσει τα ευρήματα με τα οποία ο κ. Κλείτου 
έκανε αυτή την εισήγηση, προς έκπληξη όλων απάντησε 
ότι ο έλεγχος δεν είχε ολοκληρωθεί και δεν είχε παρα-
δοθεί καν κάποιο πόρισμα.   Εξέφρασε δε την άγνοια του 
τόσο για την πρόωρη εισήγηση του κ. Κλείτου προς το ΔΣ 
όσο και για τους ισχυρισμούς του περί κατατμήσεων.  

Πάρα ταύτα με τις ψήφους τη δική σας και των κ. Πε-
νέλη, κ. Κλείτου, κ. Κουλούρη, κ. Γκόγκου, κ. Παπαϊωάν-
νου και κ. Αρχοντόπουλου,  η εισήγηση πέρασε και αφαι-
ρέθηκε έτσι η μοναδική δυνατότητα του Διευθύνοντος 
Συμβούλου να λειτουργήσει την εταιρία η οποία πραγμα-
τοποιεί πολύ κάτω του ορίου τον Νόμου 4412 περίπου 
100 τέτοιες απευθείας αναθέσεις τον χρόνο προκειμένου 
να λειτουργεί.

 Εντύπωση δε προκαλεί πώς ο κ. Κλείτου δεν 
διέταξε κανέναν έλεγχο ούτε για τις πολλές απευθείας 
αναθέσεις του κ. Κρεστενίτη σε συγκεκριμένα μελετητικά 
γραφεία, ούτε την ανάθεση 5 (!) μελετών αξίας 80 χιλ. 
από την Επιτροπή Ελέγχου που είναι ο ίδιος πρόεδρος 
στην ίδια εταιρία (DEJAVU), ούτε για τις υπογραφές του 
Προέδρου στις 2 συμβάσεις συνολικής αξίας 6 εκ. ευρώ, 
ούτε έκανε καμία παρέμβαση όπως θα έπρεπε στο ΔΣ για 
τις κατάφορες παραβιάσεις του Καταστατικού και του Κα-
νονισμού Λειτουργίας, παρά τις υποδείξεις του νομικού 
συμβούλου.
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Οι διατακτικές και ο αγωγός της Αραβησσού 

Ο ρόλος της επιτροπής ελέγχου 
Σε άλλα σημεία της επιστολής του κ. Τάσου Σαχινίδη 

αναφέρονται τα εξής:

Σε ότι αφορά την ανεξαρτησία των μελών και τη νομι-
μότητα της Επιτροπής Ελέγχου (ΕΕ) να σας υπενθυμίσω 
κ. Πρόεδρε ότι:

 Στις 21/2/19 μαζί με τον κ. Πενέλη εκλέχθηκε 
στο ΔΣ και ο κ. Ν. Κλείτου ως ανεξάρτητο και με εκτελε-
στικό μέλος.  Ο κ. Κλείτου εκλέχθηκε και Πρόεδρος της 
Ε.Ε. αντικαθιστώντας τον κ. Γκόγκο ο οπoίος παρέμεινε 
απλό μέλος της Ε.Ε.

 Για τον κ. Γκόγκο τέθηκε επανειλημμένα στο ΔΣ 
το ερώτημα κατά πόσο μπορούσε να θεωρείται ανεξάρ-
τητο μέλος από τη στιγμή που ήταν και υπάλληλος της 
ΔΕΥΑ Θέρμης με την οποία η ΕΥΑΘ είχε σύμβαση παροχής 
υπηρεσιών αποχέτευσης  ύψους 250 χιλ ετησίως.

 Παράλληλα το ίδιο ερώτημα τέθηκε και για τον 
κ. Κλείτου ο οποίος ήταν και είναι αναπληρωτής Οικο-
νομικός Διευθυντής της ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ (Supermarket) 
με την οποία η ΕΥΑΘ έχει σύμβαση είσπραξης λογαρια-
σμών πελατών της.  Παρότι η Μασούτης δεν χρεώνει 
προμήθεια, το ύψος των λογαριασμών που εισπράττει 
και κρατάει για 4 ημέρες πριν την απόδοση τους ανέρχε-
ται σε 12,5 εκ. ευρώ ετησίως, από περ. 250.000 πελάτες 
ΕΥΑΘ οι οποίοι εισέρχονται στα καταστήματα της για να 
πληρώσουν (και φυσικά ψωνίζουν πρώτα).  Εσείς όμως 
και ο κ. Κουλούρης, αναφέρατε απαντώντας σε σχετική 
ερώτηση μου στο ΔΣ μόνο τις διατακτικές χαμηλής αξίας 
που αγόρασε η ΕΥΑΘ από την ΜΑΣΟΥΤΗΣ αποκρύπτοντας 
επιμελώς την ύπαρξη της σύμβασης των 12+ εκατομμυ-
ρίων για την είσπραξη των λογαριασμών από τα υπόλοι-
πα μέλη, παραπλανώντας έτσι το ΔΣ και καλύπτοντας τον 
κ. Κλείτου.  Αυτή η συγκάλυψη, θα έπρεπε να ελεγχθεί 
για τυχόν παραβιάσεις της νομοθεσίας ειδικά για τον κ. 
Κουλούρη που είναι και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου. 

 Γνωρίζετε επίσης πολύ καλά, πως όταν το στέ-
λεχος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρίας κ. 
Ε. Μάντζιου επιχείρησε να καταγγείλει τα παραπάνω συ-
ντάσσοντας σχετικό υπόμνημα προς τον Προϊστάμενο της 
Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, απομακρύνθηκε από τη 
θέση της  με εντολή των κυρίων Κλείτου και Κουλούρη, 
οι οποίοι στη συνέχεια με απευθείας εντολές σε υπηρεσι-
ακά στελέχη της εταιρίας μετακίνησαν στη θέση της την 
κα Λίλη από την Διεύθυνση Έργων αιφνιδιάζοντας την 
αρμόδια Διευθύντρια και ανακοινώνοντας χωρίς καμία 
εξήγηση νέα σύνθεση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου 
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.  Το ίδιο δε έκαναν και με 
τον Προϊστάμενο της ΜΕΕ κ. Κασιούλα, όταν βγήκε και 
αυτός «μη συνεργάσιμος» και τον οποίο υποβάθμισαν 

ανακοινώνοντας από τώρα την αντικατάσταση του από 
τον κ. Καφετζή και για τον οποίο διαδίδουν ότι έχετε πά-
ρει εσείς απόφαση να ασχοληθεί με την παρακολούθηση 
των αποφάσεων του ΔΣ μέχρι να βγει στη σύνταξη σε δύο 
χρόνια! Αν αυτό δεν είναι πλήρης υποβάθμιση της Μονά-
δας Εσωτερικού Ελέγχου και όλου του ΔΣ, τότε τί είναι;

 Τα παραπάνω όλα τα γνωρίζετε κ. Πρόεδρε και 
επομένως δια της σιωπής σας και της παράληψης ουσια-
στικής διερεύνησης τους τα συγκαλύπτετε!!

Επιπλέον των παραπάνω, θεωρώ σκόπιμο να σας 
ξανά αναφέρω την εμπλοκή του Αντιπροέδρου του ΔΣ  κ. 
Γρηγόρη Πενέλη με την μελέτη και τον διαγωνισμό για 
την επισκευή του αγωγού της Αραβησσού, θέματα τα 
οποία γνωρίζετε πάρα πολύ καλά.

Ο διαγωνισμός για την επισκευή της Αραβησσού βα-
σίστηκε σε μελέτη που έκανε το γραφείο Γ&Γ Πενέλη.  Ο 
κ. Γρηγόρης Πενέλης ισχυρίζεται ότι αυτό έγινε αφιλο-
κερδώς.  Πλην όμως δεν υπάρχει καμία σύμβαση μεταξύ 

γραφείου κ. Πενέλη και ΕΥΑΘ που να το επιβεβαιώνει, 
ενώ στο διαγωνισμό ο οποίος είχε περιέργως διάρκεια 
μόνο 20 ημέρες, κατάφεραν μόνο δύο εταιρίες από τις 
πολλές εργοληπτικές να υποβάλλουν σωστό φάκελο.  
Η δε κατακύρωση έγινε με απόφαση Δ.Σ στο οποίο συμ-
μετείχε και ο κ. Πενέλης επί του διαγωνισμού ο οποίος 
συντάχθηκε με μελέτη του γραφείου του. 

Επιπλέον ο κ. Γρηγόρης  Πενέλης συγκάλεσε, ενώ 
είναι μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, πολυάριθμές συ-
σκέψεις με στελέχη  Διευθύνσεων της ΕΥΑΘ  όπου έδινε 
συνεχώς οδηγίες για το συγκεκριμένο έργο και τα τεύχη 
μελετών και δημοπράτησης. Επιπλέον όπως γνωρίζετε, 
πρόσφατα ο ίδιος, πραγματοποίησε παρέμβαση σε αρμό-
διους υπηρεσιακούς υπαλλήλους της ΕΥΑΘ προκειμένου 
να υποστηριχθούν οι θέσεις της FRAPORT αναφορικά με 
την διάθεση των αποβλήτων των αεροσκαφών.  Επομέ-
νως όχι μόνο δεν είναι ανεξάρτητο μέλος του ΔΣ αλλά θα 
πρέπει να κληθεί να δώσει και εξηγήσεις για τις συναντή-
σεις του με στελέχη της εταιρίας σε παράβαση του ΚΕΛ 
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της ΕΥΑΘ και εις βάρος των συμφερόντων της ΕΥΑΘ.
 Γνωρίζετε επίσης πολύ καλά κ. Πρόεδρε, ότι 

έτερο μέλος του Δ.Σ., μη εκτελεστικό, Νομικός, συστεγά-
ζεται με την κόρη της στο ίδιο γραφείο, η οποία συνεργά-
ζεται με την ΕΥΑΘ αναλαμβάνοντας  υποθέσεις της ΕΥΑΘ. 
Για το ανωτέρω θέμα προς ώρας δεν έχει γίνει καμία 
γνωμοδότηση από την πλευρά σας κ. Πρόεδρε.

Ως μη εκτελεστικός Πρόεδρος κ Παπαδόπουλε, ελέγ-
χεστε και για την πραγματοποίηση καθημερινών συ-
ναντήσεων με υπηρεσιακά στελέχη της ΕΥΑΘ δίνοντας 
εντολές για σημαντικά θέματα λειτουργίας ορισμένα 
εκ των οποίων αφορούν διαγωνισμούς σε εξέλιξη, τις 
οφειλές από δήμους με τους οποίους η ΕΥΑΘ είχε ανοι-
κτά μέτωπα, τις απαιτήσεις της FRAPORT για παραβίαση 
της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, κλπ.  Αναφορικά με το 
τελευταίο, απαράδεκτη παρέμβαση σε βάρoς του αρμό-
διου Διευθυντή Δικτύων Αποχέτευσης κ. Τραγανού έκα-
νε όπως αναφέρθηκε ο κ. Πενέλης μπροστά σε εσάς και 
όλα τα μέλη του ΔΣ και ο οποίος πίεσε να παρακαμφθεί 
η περιβαλλοντική νομοθεσία και η απόφαση της αρμό-
διας επιτροπής της ΕΥΑΘ προκειμένου να διευκολυνθεί 
η FRAPORT στην διάθεση των αποβλήτων αεροσκαφών.  
Εξόσον γνωρίζω σε μία συνάντηση υπηρεσιακών στε-
λεχών ΕΥΑΘ και στελεχών της FRAPORT ζητήσατε και 
ήσασταν παρών και εσείς δίνοντας διαβεβαιώσεις στην 
FRAPORT ότι θα διευθετηθεί το αίτημα της, παρακάμπτο-
ντας τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη της ΕΥΑΘ που ήταν 
παρόντα!  Δράσατε επομένως εσείς και ο κ. Πενέλης ενά-
ντια στα συμφέροντα της εταιρίας στην οποία είστε μέλη 
του ΔΣ της.

Περαιτέρω, σε συνεδρίαση που αφορούσε τη Σύμ-
βαση του Διαγωνισμού 1 του 2016, αποκάλυψε ο εντε-
ταλμένος Σύμβουλος κ. Παπαϊωάννου ότι το ενεργειακό 
όφελος του φωτοβολταϊκού  πάρκου στην Ε.Ε.Λ. Θεσσα-
λονίκης που διαπραγματευτήκατε εσείς με τον λειτουρ-
γό, το καρπώνεται ο λειτουργός και όχι η ΕΥΑΘ. Εξ αυτού 

του λόγου προκλήθηκε αναστάτωση στο ΔΣ και επιχειρή-
σατε να πείτε ότι αυτό δεν ίσχυε παρότι υπήρχε σχετική 
επίσημη επιστολή του λειτουργού την επομένη της συνά-
ντησης μαζί σας στο γραφείο σας.   Αντί όμως να δώσετε 
εξηγήσεις προκαλέσατε αντιπερισπασμό δημιουργώντας 
θέμα δήθεν παραβίασης εχεμύθειας και την επομένη ζη-
τήσατε δήλωση εμπιστευτικότητας από τα μέλη του Δ.Σ. 
παρόλο που σας εξήγησε ο νομικός σύμβουλος ότι κάτι 
τέτοιο δεν χρειάζονταν καθώς υπάρχει σχετική νομοθε-
σία για όλα τα μέλη.   Ντόρος να γίνεται κοινώς για να μην 
δώσετε εξηγήσεις.  Ζητήσατε δε να γίνει ΕΔΕ όχι εις βάρος 
σας αλλά για τον Διευθυντή κ. Τραγανό και παροχή εξη-
γήσεων από τον Γενικό Διευθυντή!  Εσείς όμως ως Πρόε-
δρος είχατε παραπλανήσει τα μέλη του Δ.Σ. ενημερώνο-
ντας τους ότι από το φωτοβολταϊκό πάρκο που θα κάνει 
ο λειτουργός στην εγκατάσταση της ΕΕΛΘ, το ενεργειακό 
όφελος θα το καρπώνεται η ΕΥΑΘ. Υπάρχει έγγραφο του 
λειτουργού στις 20/9/2019 που αναφέρεται σε συνάντη-
ση εκπροσώπων τους στο γραφείο σας, παρουσία του 
Διευθύνοντος Συμβούλου και του Γενικού Διευθυντού 
όπου δεν γίνεται καμία αναφορά στο άμεσο όφελος της 
ΕΥΑΘ από την χρήση των φωτοβολταϊκών. 

Στη Συνεδρίαση του Δ.Σ. της 19/12/19 για το θέμα που 
αφορούσε τοποθετήσεις Διευθυντών και Γενικού Διευθυ-
ντού, ζητήθηκε από εσάς ως  Πρόεδρος  να αποχωρήσει η 
Γραμματέας του Δ.Σ. και να κλείσει το κασετόφωνο. Στην 
πρόταση από τον Διευθύνοντα για Γενικό Διευθυντή μετά 
το όνομα του κ. Τραγανού υπήρχαν άλλα 3. Στην πρόταση 
του Διευθύνοντος για τον κ. Τραγανό, πήρατε  τον λόγο 
κατηγορώντας τον για το θέμα που μόλις προανάφερα 
και έχοντας, σχεδιάσει την παραπάνω σκευωρία εις βάρος 
του κ. Τραγανού, καταψηφίσατε την υποψηφιότητά του. 
Είχατε δε την αμέριστη συμπαράσταση του κ. Κουλούρη, 
ο οποίος χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο δήλωσε ότι 
συμφωνεί με τον Πρόεδρο λέγοντας επί λέξη «είχαμε 
τον Πέτρο Νάστο, το παιδί του Άκτωρα, τώρα θα έχουμε 

τον διάδοχό του;» προσβάλλοντας ξεδιάντροπα, έχοντας 
μόλις 4 μήνες στην εταιρία,  την τιμή και υπόληψη δύο 
εμπειρότατων Διευθυντών της εταιρίας.   Οι επιθέσεις και 
οι απειλές του κ. Κουλούρη προς υπηρεσιακούς παρά-
γοντες είχαν τη συνέχειά τους και προς το πρόσωπό μου, 
δηλώνοντας ότι θα μου κάνει μήνυση, διότι καταγράφω 
στα πρακτικά τις τοποθετήσεις μου που τον ενοχλούν.

Έχω τύχει τέλος πολλές φορές μάρτυρας σε αναφο-
ρές δικές σας και του κ. Πενέλη για τηλεφωνικές συνο-
μιλίες που έχετε απευθείας με την κ. Αικατερινάρη και τις 
οποίες μεταφέρετε σαν εντολές προς συγκεκριμένα μέλη 
του ΔΣ (Παπαϊωάννου, Κλείτου, Κουλούρη) αλλά και σε 
εμάς τους υπολοίπους κατά τις συνεδριάσεις του ΔΣ λέ-
γοντας μας ότι αυτές αποτελούν βούληση του βασικού 
μετόχου.  Με περισσή δε δουλοπρέπεια για Πρόεδρος ΔΣ 
εισηγμένης εταιρίας, αναφέρεστε στην κυρία Αικατερινά-
ρη ως «η αφεντικίνα μας».   Ενεργείτε δηλαδή ως όργανα 
του βασικού μετόχου ξεχνώντας πως η εταιρία έχει και 
άλλους μετόχους αλλά και πως ανήκει στο κράτος και 
επομένως τους πολίτες! 

Εν ολίγοις, είναι προφανές από όλα τα παραπάνω πως 
έχετε συγκροτήσει μία οργανωμένη ομάδα μέσα στο ΔΣ, 
χρησιμοποιείτε την Επιτροπή Ελέγχου ως εκτελεστικό 
σας όργανο εις βάρος όσων σας ενοχλούν στην εταιρεία 
και στο ΔΣ  αλλά και για να εμποδίζει την διενέργεια των 
σωστών ελέγχων που θα έπρεπε να έχουν γίνει για τα 
έργα και τις ημέρες της προηγούμενης διοίκησης και πή-
ρατε στα χέρια σας, παρότι μη εκτελεστικός πρόεδρος την 
διοίκηση της εταιρίας!!

Ύστερα από τα ανωτέρω σας καλώ να αποκαταστή-
σετε την τάξη και να επαναφέρετε την εταιρεία στην νο-
μιμότητα!

Αναστάσιος Σαχινίδης μέλος του Δ.Σ της ΕΥΑΘ Α.Ε 
εκλεγμένος εκπρόσωπος των εργαζομένων»

«Έχει προηγηθεί ερώτησή μου, προς τον Προϊστάμενο 
της Noμικής Υπηρεσίας αν υπάρχει σύγκρουση συμφε-
ρόντων ή ασυμβίβαστο για 3 μέλη του Δ.Σ. (κ. Γκόγκο, κ. 
Κλείτου. και κ. Πενέλη). Εσείς ως Πρόεδρος του Δ.Σ. της 
ΕΥΑΘ πήρατε τον λόγο και ως γνωμοδοτικό όργανο απο-
φασίσατε, ότι δεν τίθεται κανένα ζήτημα και στις 3 πε-
ριπτώσεις.  Μετά τα δημοσιεύματα στον Τύπο κατά 
μελών Δ.Σ., συγκαλείται από εσάς (τον Πρόεδρο) Συνεδρία-
ση μέσα σε πολεμικό κλίμα κατά του Διευθύνοντος κυρίως, 
αναγγέλλοντας  μάλιστα και άλλη Συνεδρίαση για το θέμα. 
Μετά την ανακοίνωσή μου για την καταγγελία στην Επιτρο-
πή Κεφαλαιαγοράς για 4 μέλη του Δ.Σ. προς διερεύνηση αν 
υπάρχει ασυμβίβαστο και σύγκρουση συμφερόντων, έληξε 
η Συνεδρίαση χωρίς να γίνει δεύτερη.

 Ως εισήγηση δική σας στα πλαίσια ενημέρωσης 
και όχι έγκρισης δηλαδή εκτός ημερησίας διάταξης στη 
συγκεκριμένη Συνεδρίαση υπήρχε και η Σύμβαση Εργασίας 
Αορίστου Χρόνου του εντεταλμένου Συμβούλου κ. Ι. Παπα-
ϊωάννου. Η Σύμβαση φέρει την υπογραφή των συμβαλλο-
μένων μερών, λογοκριμένη. Τότε έλαβε γνώση το Δ.Σ. για 

την υπογραφή της παραπάνω Σύμβασης για την πρόσληψη 
εργαζομένου που έγινε από εσάς με την ιδιότητα του Πρό-
εδρου! Διαπιστώνεται έτσι ότι έχουν υπογραφεί και άλλες 
Συμβάσεις από εσάς, ως Πρόεδρος και μη εκτελεστικό μέ-
λος, όπως:

 Η υπογραφή, σύμβασης (συμφωνία πλαίσιο μέχρι εξα-
ντλήσεως του προϋπολογισμού)  ύψους 3,3 +1 εκ. ευρώ 
για την επισκευή του αγωγού της Αραβησσού, χωρίς να 
ενημερώσετε το Δ.Σ.

Η εν λόγω σύμβαση είχε εγκριθεί από την προηγούμε-
νη διοίκηση Κρεστενίτη και την υπογράψατε εσείς ως νέος 
Πρόεδρος, χωρίς να την ξαναφέρετε για συζήτηση στο Δ.Σ 
ως οφείλατε,  καθώς ο όλος διαγωνισμός ελέγχεται για πα-
ράβαση του Ν.4412/16.  Για την ιστορία συμμετείχαν δύο 
εταιρίες όλες κι όλες, η μία με έκπτωση 49% και η άλλη με 
23%.  Το Δ.Σ Κρεστενίτη με Αντιπρόεδρο τον κ. Πενέλη είχε 
την δυνατότητα και την ηθική υποχρέωση, σύμφωνα με τον 
Ν.4412 να ζητήσει αιτιολόγηση της έκπτωσης (Αρ.88), ως 
έπραξε σε άλλες εργολαβίες .  Αντ’ αυτού προχώρησε στην 
κατακύρωση του διαγωνισμού αλλά δεν πρόλαβε λόγω της 

παραίτησης  του κ. Κρεστενίτη να υπογράψει την σύμβαση 
, η οποία με περισσή σπουδή υπογράφηκε από εσάς, παρό-
τι γνωρίζατε ότι δεν είχατε το δικαίωμα να υπογράψετε ως 
πρόεδρος μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ της ΕΥΑΘ Α.Ε!

B) Η υπογραφή σύμβασης (συμφωνία πλαίσιο μέχρι 
εξαντλήσεως του προϋπολογισμού)  ύψους 1,3 εκ. ευρώ 
για την εκπόνηση υποστηρικτικών μελετών από Ομάδα 
Συμβούλων, χωρίς να ενημερώσετε το Δ.Σ.

Και αυτή η σύμβαση είχε εγκριθεί από την προηγού-
μενη διοίκηση Κρεστενίτη και την υπογράψατε εσείς (ως  
Πρόεδρος μη εκτελεστικό μέλος ) χωρίς να αξιολογήσετε 
εκ νέου ως οφείλατε  την χρησιμότητα δαπάνης 1,3 εκ. σε 
συμβούλους-μελετητές από την στιγμή μάλιστα που η ΕΥΑΘ 
διαθέτει Διεύθυνση Έργων στελεχωμένη με 50 μελετητές 
μηχανικούς .  Ούτε το ότι η εταιρία προσέλαβε 150 νέα στε-
λέχη με σκοπό να καταργήσει όσο γίνεται τις αναθέσεις ερ-
γασιών σε εργολάβους.  Ολοκληρώνοντας έτσι την σπατά-
λη Κρεστενίτη 1,3 εκ. ευρώ από τα χρήματα της ΕΥΑΘ προς 
συγκεκριμένα γραφεία μελετητών τα οποία συνεργάζονται 
χρόνια με την ΕΥΑΘ.

Προσλήψεις 150 νέων στελεχών 
σύμβαση ΑΟΧ. εντεταλμένου συμβούλου
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Η βρετανική κυβέρνηση γνώριζε ότι ένας θανατηφόρος ιός έρχεται, 
αλλά δεν κατάφερε να προετοιμαστεί.

Γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο 
αγνόησε τους κινδύνους;
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Ξέραμε ότι αυτό έρχεται. Στην προειδοποί-
ησή της για τον κόσμο το 1995, η βραβευμένη 
με Πούλιτζερ Laurie Garrett, στο βιβλίο της «Η 
πληγή που έρχεται», κατέληξε στο συμπέρα-
σμα: «Ενώ η ανθρωπότητα μάχεται εναντίον του 
εαυτού της, το πλεονέκτημα μετακινείται στο δι-
καστήριο των μικροβίων. Είναι οι θηρευτές μας 
και θα νικήσουν αν εμείς, ο Homo Sapiens, δεν 
μάθουμε πώς να ζούμε σε ένα ορθολογικό πα-
γκόσμιο χωριό που προσφέρει στους μικροορ-
γανισμούς λίγες ευκαιρίες ».

Αν νομίζετε ότι ήταν υπερβολική η γλώσσα 
της, εξετάστε την πιο τρελή ανάλυση από το 
Αμερικανικό Ινστιτούτο Ιατρικής το 2004. Αξι-
ολόγησε τα διδάγματα της έκρηξης του Sars 
2003, μνημονεύοντας τον Γκαίτε: «Η γνώση δεν 
είναι αρκετή, πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε. 
Η προθυμία δεν είναι αρκετή, πρέπει να ενερ-
γήσουμε». Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «η 
ταχεία συγκράτηση του Sars αποτελεί επιτυχία 
στη δημόσια υγεία, αλλά και μια προειδοποίη-
ση ... Εάν επαναληφθεί ο Sars ... τα συστήματα 
υγείας σε όλο τον κόσμο θα τεθούν υπό ακραίες 
πιέσεις ... Η συνεχής επαγρύπνηση είναι ζωτικής 
σημασίας».

Αλλά ο κόσμος αγνόησε 
αυτές τις προειδοποιήσεις.
Ο Ian Boyd, πρώην επικεφαλής επιστημονι-

κός σύμβουλος της κυβέρνησης του Ηνωμένου 
Βασιλείου μεταξύ 2012 και 2019, υπενθύμι-
σε πρόσφατα «μια πρακτική εξάσκηση για μια 
πανδημία γρίπης στην οποία πέθαναν περίπου 
200.000 άνθρωποι. Με άφησε θρυμματισμένο. « 
Αλλά η εμπειρία προκάλεσε κυβερνητική δράση; 
«Μάθαμε τι θα βοηθούσε, αλλά αυτή δεν έκανε 
υποχρεωτικά αυτά τα μαθήματα», είπε ο Boyd.

Η αυστηρότητα έπληξε τη φιλοδοξία και τη 
δέσμευση της κυβέρνησης να προστατεύσει 
τους ανθρώπους της. Ο πολιτικός στόχος ήταν 
να μειωθεί το μέγεθος και ο ρόλος του κράτους. 
Το αποτέλεσμα ήταν να εγκαταλείψει τη χώρα 
θανάσιμα αποδυναμωμένη. Όποιοι και αν είναι οι 
λόγοι για τους οποίους δεν επιδόθηκαν τα μα-
θήματα των προσομοιώσεων του Sars και της 
γρίπης, το γεγονός παρέμεινε, όπως το συνόψισε 
ο Boyd: «Είμαστε κακοί.»

Η παγκόσμια απάντηση στον Sars-CoV-2 
είναι η μεγαλύτερη αποτυχία της πολιτικής επι-
στήμης σε μια γενιά. Τα σήματα ήταν ξεκάθαρα. 
O ιός Hendra το 1994, ο Nipah το 1998, ο Sars το 
2003, ο Mers το 2012 και ο Ebola το 2014, αυ-
τές οι μείζονες ανθρώπινες επιδημίες προκλή-
θηκαν από ιούς που προέρχονταν από ζωικούς 
ξενιστές και διασταυρώθηκαν σε ανθρώπους. Το 
Covid-19 προκαλείται από μια νέα παραλλαγή 
του ίδιου κοροναϊού που προκάλεσε ο Sars.

Το γεγονός ότι τα προειδοποιητικά σημά-
δια παρέμειναν αδρανή δεν εκπλήσσει. Λίγοι 
από εμάς έχουμε βιώσει μια πανδημία και όλοι 
μας είμαστε ένοχοι αγνοώντας πληροφορίες 
που δεν αντικατοπτρίζουν τη δική μας εμπειρία 
στον κόσμο. Οι καταστροφές αποκαλύπτουν την 
αδυναμία της ανθρώπινης μνήμης. Πώς μπορεί 
κάποιος να σχεδιάσει ένα τυχαίο σπάνιο γεγονός 
- σίγουρα οι θυσίες θα είναι πάρα πολύ μεγάλες; 
Αλλά, όπως ισχυρίζεται ο σεισμολόγος Lucy 
Jones στο βιβλίο του «Οι Μεγάλες καταστρο-
φές», το 2018, «οι φυσικοί κίνδυνοι είναι ανα-
πόφευκτοι. Η καταστροφή δεν είναι «.

Το πρώτο καθήκον της κυβέρνησης είναι να 
προστατεύσει τους πολίτες της. Οι κίνδυνοι μιας 
πανδημίας μπορούν να μετρηθούν και να πο-
σοτικοποιηθούν. Όπως έδειξαν ο Garrett και το 
Ινστιτούτο Ιατρικής, οι κίνδυνοι μιας νέας επιδη-
μίας ήταν γνωστοί και κατανοητοί από την εμφά-
νιση του HIV στη δεκαετία του 1980. Έκτοτε, 75 
εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μολυνθεί από τη 
νόσο και 32 εκατομμύρια έχουν πεθάνει. Ο ιός 
HIV μπορεί να μην έχει εξοντώσει τον κόσμο με 
τον ίδιο ρυθμό με τον Sars-CoV-2, αλλά η μακρά 
σκιά του θα έπρεπε να ειδοποιήσει τις κυβερνή-
σεις να προετοιμαστούν για ένα ξέσπασμα ενός 
νέου ιού.

Κατά τη διάρκεια μιας κρίσης, τόσο οι πολί-
τες όσο και οι πολιτικοί στρέφονται καταρχήν σε 
εμπειρογνώμονες. Αλλά με αυτή την ευκαιρία, 
οι εμπειρογνώμονες - οι επιστήμονες που έχουν 
μοντελοποιήσει και προσομοιώσει το πιθανό 
μέλλον μας, έκαναν υποθέσεις που αποδείχθη-
καν λανθασμένες. Το Ηνωμένο Βασίλειο φαντα-
ζόταν ότι η πανδημία θα ήταν παρόμοια με τη 
γρίπη. Ο ιός της γρίπης δεν είναι καλοήθης - ο 
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αριθμός των ετήσιων θανάτων από τη γρίπη στο Ηνωμέ-
νο Βασίλειο ποικίλλει ευρέως, με μια πρόσφατη κορυφή 
28.330 θανάτων το 2014-15 - αλλά η γρίπη δεν είναι 
Covid-19.

Η Κίνα, αντίθετα, ήταν μυημένη από την εμπειρία της 
στον Sars. Όταν η κυβέρνηση συνειδητοποίησε ότι κυ-
κλοφορούσε ένας νέος ιός, οι Κινέζοι αξιωματούχοι δεν 
έλεγαν ότι αρκεί το πλύσιμο των χεριών, ή η έκταση το 
αγκώνα στο βήχα. Επέβαλαν καραντίνα σε ολόκληρες 
πόλεις και έκλεισαν την οικονομία. Όπως έθεσε ένας 
πρώην υπουργός υγείας στην Αγγλία, οι επιστήμονες μας 
υπέφεραν από μια «γνωστική προκατάληψη» προς την 
ηπιότερη απειλή της γρίπης.

Ίσως αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η κυρίαρχη κυ-
βερνητική επιτροπή, η νέα συμβουλευτική ομάδα για τις 
απειλές του αναπνευστικού ιού (Nervtag), κατέληξε στις 
21 Φεβρουαρίου, τρεις εβδομάδες μετά την κήρυξη μιας 
παγκόσμιας έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία, ότι 
δεν είχαν αντίρρηση για τη λήψη ήπιων μέτρων εναντίον 
της νόσου για τον πληθυσμό του Ηνωμένου Βασιλείου. 
Αυτό ήταν ένα πραγματικά θανατηφόρο σφάλμα κρίσης.

Η αποτυχία κλιμάκωσης της εκτίμησης κινδύνου οδή-
γησε σε θανάσιμες καθυστερήσεις στην προετοιμασία του 
NHS για το ερχόμενο κύμα λοιμώξεων. Οι απελπισμένοι 
λόγοι που έλαβα από το προσωπικό της NHS στην πρώτη 
γραμμή είναι οδυνηρές για να διαβάσω. «Ο καρκίνος του 
νοσηλευτικού προσωπικού είναι σε υψηλό επίπεδο και 
πολλά από τα ηρωικά νοσηλευτικά στελέχη μας βρίσκο-
νται στα πρόθυρα της συναισθηματικής κατάρρευσης.» 
«Είναι αποτρόπαιο ότι αυτό συμβαίνει και ότι με κάποιο 
τρόπο αυτή η χώρα σκέφτεται ότι είναι εντάξει να αφήσει 
κάποια μέλη του προσωπικού να αρρωσταίνουν, να αε-
ρίζονται ή να πεθάνουν». «Νιώθω σαν ένας στρατιώτης 
που πηγαίνει στον πόλεμο χωρίς όπλο». «Είναι αυτοκτο-
νία.» «Αν είχα οποιαδήποτε επιλογή δεν θα έρχονταν να 
δουλέψω «.

Η διαθεσιμότητα και η πρόσβαση σε κατάλληλο εξο-
πλισμό ατομικής προστασίας είναι αποτρόπαια κακή για 
πολλούς νοσοκόμους και γιατρούς. Ορισμένες νοσο-

κομειακές εταιρείες έχουν σχεδιάσει καλά τους εξοπλι-
σμούς. Όμως, πολλοί δεν κατάφεραν να παράσχουν τον 
απαραίτητο ασφαλή εξοπλισμό στις ομάδες τους.

Σε κάθε συνέντευξη Τύπου, ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος περιλαμβάνει πάντα την ίδια γραμμή: «Παρακο-
λουθούμε τις ιατρικές και επιστημονικές συμβουλές». 
Είναι μια καλή γραμμή. Και είναι εν μέρει αλήθεια. Αλλά 
η κυβέρνηση γνώριζε ότι το NHS ήταν απροετοίμαστο. 
Ήξερε ότι δεν κατάφερε να οικοδομήσει την απαραίτη-
τη δυναμική εντατικής θεραπείας για να καλύψει την 
πιθανή ζήτηση των ασθενών. Όπως ένας γιατρός μου 
έγραψε: «Φαίνεται ότι κανείς δεν θέλει να μάθει από την 
ανθρώπινη τραγωδία που συνέβη στην Ιταλία, την Κίνα, 
την Ισπανία ... Αυτό είναι πραγματικά λυπηρό ... Ιατροί και 
επιστήμονες που δεν μπορούν να μάθουν ο ένας από τον 
άλλο».

Υποθέτουμε ότι ζούμε στη μέση της Ανθρωπόκαινου 
εποχής  όπου η ανθρώπινη δραστηριότητα έχει γίνει η κυ-

ρίαρχη επιρροή στο περιβάλλον. Η ιδέα της εποχής του 
ανθρώπου περιγράφει τις αντιλήψεις της ανθρώπινης 
παντοδυναμίας. Αλλά το Covid-19 αποκάλυψε την εκ-
πληκτική ευπάθεια των κοινωνιών μας. Έχει αποκαλύψει 
την αδυναμία μας να συνεργαστούμε, να συντονίζουμε 
και να δράσουμε από κοινού. Αλλά ίσως δεν μπορούμε 
τελικά να ελέγξουμε τον φυσικό κόσμο. Ίσως δεν είμαστε 
τόσο κυρίαρχοι όσο σκεφτήκαμε κάποτε.

Αν το Covid-19 μολύνει τελικά τα ανθρώπινα όντα με 
όσο το δυνατό λιγότερες απώλειες, είναι πιθανό ότι θα 
είμαστε, τελικά, δεκτικοί στα μαθήματα αυτής της θανα-
τηφόρας πανδημίας. Ή ίσως θα βυθιστούμε πίσω στην 
κουλτούρα της εφησυχαστικής εξαιρετικότητας και θα 
περιμένουμε την επόμενη μάστιγα που σίγουρα θα φτά-
σει. Για να περάσουμε από την πρόσφατη ιστορία, αυτή η 
στιγμή θα έρθει νωρίτερα από όσο νομίζουμε.

*O Richard Horton είναι ιατρός και διευθυντής του 
επιστημονικού περιοδικού ιατρικής «The Lancet». 
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Για φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού κάνουν λόγο οι εμπορικοί σύλλογοι φορείς 

Ανησυχία στην αγορά 
για κύμα απολύσεων και λουκέτων

Το αποτύπωμα της πανδημίας του κορονοϊού είναι 
οπωσδήποτε τεράστιο με παγκόσμιες διαστάσεις στον 
υγειονομικό, τον κοινωνικό και φυσικά με ανυπολόγι-
στες συνέπειες στον οικονομικό τομέα και την αγορά. 
Και αν ήταν δεδομένο πως, κατά πολύ μεγάλο ποσοστό 
η αγορά είναι ψυχολογία, όπως συνηθίζουν να λένε οι 
επαγγελματίες του κλάδου, στην πρωτόγνωρη περίοδο 
που ζούμε και σε μια πραγματικότητα όπου η ψυχολογία 
την πλειονότητας των πολιτών βρίσκεται σε πολύ άσχη-
μο σημείο, εάν προστεθούν και τα μέτρα που έχουν λη-
φθεί με κυβερνητική απόφαση, στο πλαίσιο των οποίων 
επιχειρήσεις έχει αναστείλει την λειτουργία τους και οι 
πολίτες έχουν απαγορευτικό άσκοπων μετακινήσεων, ο 
έντονος προβληματισμός για την υφιστάμενη κατάσταση 
στην αγορά και τις μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις και 
η μεγάλη ανησυχία για την μετά-κορονοϊό εποχή, είναι 
φανερή στις τοποθετήσεις των εκπροσώπων, των συγκε-
κριμένων επαγγελματικών κλάδων.  Μια γενικώς καλή 
άποψη για τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση και την τα-
χύτητα λήψης αυτών, εξέφρασαν στην karfitsa οι πρόε-
δροι των δύο επιμελητηρίων Θεσσαλονίκης, Επαγγελμα-
τικό και Βιοτεχνικό, όπως και του Εμπορικού Συλλόγου 
της πόλης, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως υπήρξαν κενά 
και παραλήψεις. 

Στο σημείο που επίσης συμφωνούν , είναι στην πολύ 
δύσκολη επόμενη ημέρα που περιμένει την αγορά και 
τον επιχειρηματικό κόσμο, θεωρώντας δεδομένο πως θα 
χαθούν αρκετές θέσεις εργασίας και θα οδηγηθούν από 
αναστολή λόγω κορονοϊού, σε οριστική παύση λειτουρ-
γίας, δηλαδή σε λουκέτο. 

Την ίδια στιγμή οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, ζητούν παρέμβαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης σε θέματα αθέμιτου ανταγωνισμού 
που έχουνε προκύψει και τα οποία έχουν επισημάνει από 
την πρώτη στιγμή.  Μεγάλη αβεβαιότητα σύμφωνα με το 
ρεπορτάζ υπάρχει και στο πεδίο των επιταγών, όπου και 
σε αυτό ζητάτε κυβερνητική πρωτοβουλία. 

Το μόνο σίγουρο για τους εκπροσώπους των μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων, είναι πως χρειάζεται ένας καλός 
σχεδιασμός και λήψη γενναίων μέτρων από την κυβέρ-
νηση.

Τα παραπάνω προέκυψαν καθώς η karfitsa ζήτησε 
την άποψη των προέδρων του Βιοτεχνικού Επιμελητη-
ρίου Θεσσαλονίκης Αναστάσιου Καπνοπώλη, του Επαγ-
γελματικού Επιμελητηρίου Μιχάλη Ζορπίδη και του 
Εμπορικού Συλλόγου της πόλης Παντελή Φιλιππίδη, για 
την υφιστάμενη κατάσταση, την επόμενη ημέρα και την 

αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί από 
την κυβέρνηση μέχρι στιγμής.

Τα Μέτρα 
“Αναμφισβήτητα τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν για 

τη στήριξη της οικονομίας, εν μέσω του κορονοϊού, κι-
νούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ειδικά η τελευταία 
τέταρτη δέσμη μέτρων, αποτελεί την επέκταση των ευ-
νοϊκών ρυθμίσεων σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό επιχειρή-
σεων και εργαζομένων. Το ΒΕΘ είναι ιδιαίτερα ικανοποι-
ημένο καθώς μετά από επανειλημμένες επιστολές προς 
τους αρμόδιους υπουργούς αλλά και προς τον πρωθυ-
πουργό, συμπεριλήφθηκαν οι ΚΑΔ των επαγγελμάτων 
που βρίσκονται στο δυναμικό του”, τονίζει σε δήλωση 
του στην karfitsa ο πρόεδρος του ΒΕΘ Αναστάσιος Κα-
πνοπώλης.

“Τα μέτρα είναι καλά. Οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριό-
τητας (ΚΑΔ) που έχουν δημοσιευθεί για ένταξη στην ει-
δική αποζημίωση, καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των 
μελών μας”, εξηγεί από την πλευρά του ο πρόεδρος του 
ΕΕΘ Μιχάλης Ζορπίδης, χαρακτηρίζοντας τα όμως αρκετά 
πρόχειρα, για να καταλήξει, πως σε γενικές γραμμές είναι 
καλά, αλλά υπάρχουν προβλήματα τα οποία δεν μπο-
ρούσαν να προβλεφθούν.

Στο ίδιο κλίμα και πρόεδρος του ΕΣΘ Παντελής Φι-
λιππίδης ο οποίος αφού υπογραμμίζει τα γρήγορα αντα-
νακλαστικά της κυβέρνησης, αναφερόμενος στα μέτρα 
στήριξης του εμπορικού κόσμου, δηλώνει “ αυτά είναι τα 
πρώτα μέτρα, εγώ πιστεύω πως θα ληφθούν και άλλα, 
γιατί εάν δεν συμβεί αυτό “χτυπάμε” ντουβάρι και πάρα 
πολύ γρήγορα. 



1511.04.2020

Προβληματισμός ! Πιθανή μεγάλη απώλεια 
θέσεων εργασίας και λουκέτων
Τεράστιος είναι ο προβληματισμός και η ανησυχία για 

την επόμενη ημέρα και αφού απαλλαγούμε από το υγειο-
νομικό κομμάτι της πανδημίας, αλλά και για μια παρατε-
ταμένη κρίση, με τον φόβο του μεγάλου αριθμού λουκέ-
των και χαμένων θέσεων εργασίας να είναι ο ορατός και 
στις δηλώσεις των τριών προέδρων.

Σε αυτό το κλίμα ο κύριος Ζορπίδης δηλώνει “ η κα-
τάσταση αυτή για τους επαγγελματίες είναι θάνατος. Εγώ 
θέλω να κάνω σχόλιο για την κατάσταση σε ένα μήνα η 
και παραπάνω. Θα μπορέσουν αυτές οι εταιρείες να δου-
λέψουν; Θα μπορέσουν τα μέλη μας να δουλέψουν; τον 
άλλο μήνα, τον πιο άλλο, τον μεθεπόμενο;”. Ο πρόεδρος 
του ΕΕΘ προβλέπει κύμα λουκέτων και χαμένων θέσεων 
εργασίας ως αποτέλεσμα του οικονομικού πλήγματος 
της πανδημίας. “Βλέπω ότι τον επόμενο μήνα θα χαθούν 
αρκετές θέσεις εργασίας” επισημαίνει.

Αναφερόμενος στις ανησυχίες του για μια παρατετα-
μένη κρίση ο κ. Καπνοπώλης από την δική του πλευρά 
εξηγεί, “Είναι δεδομένο πως αν η τρέχουσα κρίση συνεχι-
στεί επί μακρόν, την ώρα, μάλιστα, που ο κίνδυνος είναι 
ορατός για βαθιά ύφεση, θα χρειαστούν και αλλά μέτρα 
για τη στήριξη των επιχειρήσεων αλλά και των νοικοκυ-
ριών. Παράλληλα απαιτείται ένας εμπεριστατωμένος και 
εξειδικευμένος σχεδιασμός για την εποχή μετά τον κορο-
νοϊό. Προς αυτή την κατεύθυνση θα χρειαστούν γενναίες 
αποφάσεις και συνεργασία μεταξύ της Πολιτείας, των πα-
ραγωγικών φορέων και των κοινωνικών εταίρων”.

Πολλά λουκέτα κατά τον Σεπτέμβριο προβλέπει ο 
κ. Φιλιππίδης εάν δεν ληφθούν πρόσθετα μέτρα οικο-
νομικής στήριξης, χαρακτηριστική η δήλωση του στην 

karfitsa. “Αυτά τα μέτρα πιστεύω είναι στο 5%  για να πά-
ρει η αγορά μπρος και αν δεν ληφθούν άλλα σύντομα θα 
έχουμε πολλά λουκέτα, σκοπός είναι να μην φτάσουμε 
εκεί. Όλοι εύχονται να μην χαθεί ούτε μια θέση εργασίας, 
το ζητούμενο όμως είναι να μπορεί να γίνει αυτό, γιατί 
εάν δεν είναι εφικτό, οι επιχειρηματίες θα είναι υποχρεω-
μένοι να απολύσουν για να σώσουν τις επιχειρήσεις τους 
και αυτό θα συμβεί”.

Στοπ στον αθέμιτο ανταγωνισμό
Ένα ακόμη σημείο στο οποίο στάθηκαν οι πρόεδροι 

του Εμπορικού Συλλόγου και του Επαγγελματικού Επι-
μελητηρίου Θεσσαλονίκης, είναι τα φαινόμενα αθέμιτου 
ανταγωνισμού που έχουν προκύψει, ανάμεσα σε επιχει-
ρηματίες που έχουν αναγκαστεί να αναστείλουν τη λει-
τουργία τους με κυβερνητική απόφαση και επιχειρήσεις 
κυρίως σούπερ μάρκετ που συνεχίζουν να λειτουργούν 
για να προσφέρουν είδη πρώτης ανάγκης, αλλά και το 
αίσθημα της επάρκειας, όμως δεν περιορίζονται μόνο σε 
αυτά, όπως δηλώνουν οι κύριοι Φιλιππίδης και Ζορπίδης. 
“Ο ΕΣΘ πρώτος είχε θέσει το θέμα του αθέμιτου αντα-
γωνισμού από σούπερ μάρκετ ”, εξηγεί ο κ. Παντελής 
Φιλιππίδης, για να προσθέσει “το Υπουργείο Ανάπτυξης 
πρέπει να αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να κλείνει αναγκα-
στικά εμπορικές επιχειρήσεις και αυτές να στοκάρουν 
εμπορεύματα χωρίς να ξέρουν τι να τα κάνουν και πως 
να τα πληρώσουν και κάποιοι που είναι ανοιχτοί για λό-
γους τροφοδοσίας του κόσμου και να διαφημίζουν, ρού-
χα, παπούτσια, μηχανήματα και να μην ενοχλείτε κανείς 
από αυτό. Άρα θα πρέπει να ληφθεί απόφαση που δεν θα 
επιτρέπει να πωλούνται προϊόντα σε βάρος επιχειρήσεων 
που έκλεισαν αναγκαστικά”. Ο πρόεδρος του ΕΣΘ ξεκα-

θαρίζει πως δεν επιρρίπτει ευθύνες σε κανένας, όμως 
αφού επισημάνθηκε και γνωστοποιήθηκε εδώ και ημέ-
ρες το πρόβλημα, αναμένει από το Υπουργείο Ανάπτυξης 
να επιληφθεί άμεσα επί του θέματος.

Μάλιστα την ίδια ακριβώς επισήμανση για την ύπαρ-
ξη αθέμιτου ανταγωνισμού έχει κάνει και το ΕΕΘ με τον 
πρόεδρο του Μιχάλη Ζορπίδη να δηλώνει στην karfitsa, “ 
εμείς διαμαρτυρόμαστε γιατί έχουν τη δυνατότητα να πω-
λούν, είδη δώρων και λαμπάδες, παπούτσια και ρούχα 
και υπάρχουν πολλά παράπονα από μέλη μας των οποί-
ων τη δουλεία παίρνουν τα σούπερ μάρκετ, που έχουν 
και πολύ μεγαλύτερη διαφήμιση”. Το ζήτημα έχουν στεί-
λει επιστολές σε όλους τους αρμόδιους Υπουργούς, ενώ 
η επιτροπή ανταγωνισμού έχει απαντήσει στο, Εμπορικό 
Σύλλογο πως δεν μπορεί να επιληφθεί του θέματος, 
λόγω των ειδικών καταστάσεων αυτής της περιόδου.

Τι προτείνουν 
Μετά από όλες τις παραπάνω επισημάνσεις, το σημα-

ντικό είναι τι προτείνουν αυτοί οι φορείς της αγοράς. Ο 
πρόεδροις του ΒΕΘ επισημαίνει “οι τράπεζες θα πρέπει 
να υλοποιήσουν πλήρως τις κυβερνητικές αποφάσεις 
και να ελεγχθούν από τους αρμόδιους φορείς, ως προς 
το βαθμό που πραγματικά διευκολύνουν την πληρωμή 
δόσεων των ενήμερων δανείων σε επιχειρήσεις και νοι-
κοκυριά. Οι τράπεζες επί της ουσίας δεν επηρεάζονται 
από τη σημερινή κρίση, ενώ κατά τη διάρκεια των περα-
σμένων ετών ανακεφαλαιοποιήθηκαν πλήρως. Μια από 
τις σημαντικές παρεμβάσεις είναι και η δημιουργία χρη-
ματοδοτικού σχήματος «επιστρεπτέας προκαταβολής», 
για την περαιτέρω στήριξη ΜμΕ, που προβλέπει τη διάθε-
ση ενός δισεκατομμυρίου ευρώ στις επιχειρήσεις από το 
κράτος. Επιπρόσθετα η απόφαση του υπουργείου Οικο-
νομικών για παράταση 75 ημερών στην πληρωμή επιτα-
γών από τους εκδότες τους, ήταν απόλυτα επιβεβλημένη 
και αναμφίβολα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Η 
παράταση θα πρέπει να ισχύσει και για τις μεταχρονολο-
γημένες επιταγές, που ενδεχομένως θα λήξουν σε μετα-
γενέστερο χρόνο από τις 31 Μαΐου, δηλαδή, μετά τη λήξη 
του διαστήματος που καλύπτει η νέα ρύθμιση”.

Την λήψη ενός ευρωομολόγου καταθέτει ως πρόταση 
ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου. Πιο συγκεκριμέ-
να ο κ. Φιλιππίδης τόνισε στην karfitsa “ πρέπει όλοι να 
πληρωθούν στην ώρα τους και επειδή ο επιχειρηματικός 
κόσμος δεν έχει την δυνατότητα να το κάνει, θα πρέπει 
να μπει μπροστά το κράτος και να εγγυηθεί, ώστε να 
πληρωθούν οι πάντες. Να ληφθεί ένα ευρωομόλογο, να 
πιστωθούμε οι έμποροι και να πληρώσουμε τα χρήματα 
σε βάθος χρόνου, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να πλη-
ρωθεί ούτε ευρώ μέχρι τον Σεπτέμβριο, καθώς και όταν 
θα ανοίξουμε θα είμαστε στο 20% του τζίρου που κάναμε 
πέρσι. Ο κύριος Φιλιππίδης προτείνει μάλιστα να δημι-
ουργηθούν δυο πλατφόρμες καταβολής υποχρεώσεων 
των εμπορικών επιχειρήσεων. Η μια για τα πάγια έξοδα 
και η άλλη για επιταγές. Αλλά σε κάθε περίπτωση η απο-
πληρωμή σε βάθος χρόνου πολλών μηνών.

Μια πρόταση που αφορά την μείωση ενοικίου καταθέ-
τει και ο πρόεδρος του ΕΕΘ με τον κύριο Ζορπίδη να εξη-
γεί πως η μείωση στα μισθώματα θα πρέπει να παραταθεί 
έως τον ερχόμενο Δεκέμβριο.
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Η βουλευτής Θεσσαλονίκης της ΝΔ Άννα Ευθυμίου στην karfitsa

Δεν υφίσταται καμία συνθήκη που να 
δικαιολογεί περικοπές μισθών και συντάξεων

Την δημιουργία ενός νέου κοινωνικού συμβολαίου 
στήριξης των εργαζομένων, μεταξύ των εργοδοτών και 
των επιχειρήσεων, όπου η Πολιτεία θα εγγυάται τη σωστή 
τήρηση των όρων του και την εύρυθμη λειτουργία του, 
προτείνει σε συνέντευξη της στην karfitsa για την επόμε-
νη ημέρα και αφού ξεπεραστεί η πανδημία του κορονο-
ϊού, η βουλευτής Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας κ. 
Άννα Ευθυμίου. Η κυρία Ευθυμίου εμφανίζεται καθησυ-
χαστική όσον αφορά τα σενάρια για μειώσεις εισοδημά-
των, τονίζοντας πως δεν υφίσταται προς το παρόν καμία 
προϋπόθεση ή συνθήκη ικανή να δικαιολογήσει περικο-
πές σε μισθούς κι συντάξεις, χαρακτηρίζοντας παράλλη-
λα άκαιρη κάθε συζήτηση που έχει ανοίξει για πρόωρη 
προσφυγή στις κάλπες, μετά και τα άκρως θετικά για την 
κυβέρνηση δημοσκοπικά αποτελέσματα. Η βουλευτής 
δεν παραλείπει να στείλει μήνυμα τήρησης των μέτρων 
και συμμόρφωσης με τις υποδείξεις των ειδικών.

Το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας, έχει 
παραταθεί μέχρι τις 27 Απριλίου. Σε περίπτωση που 
έχουμε μείωση των κρουσμάτων στη χώρα μας, αλλά 
συνεχίσουν να υπάρχουν, πιστεύετε πως θα πρέπει να 
συνεχιστούν τα μέτρα στο σημερινό επίπεδο αυστηρό-
τητας ή να εξεταστεί μια πιο ελαστική μορφή; Κυρίαρ-
χο ρόλο στη διαμόρφωση των μέτρων κυκλοφορίας θα 
παίξει η γνώμη των επιστημόνων και της αρμόδιας επι-
τροπής, που, όπως έχει αποδειχθεί, επιτελούν εξαιρετικό 
έργο. Τόσο ο καθηγητής λοιμωξιολόγος και εκπρόσω-
πος του υπουργείου Υγείας, Σωτήρης Τσιόδρας, όσο και 
ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης 
Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς έστειλαν σαφές μήνυμα πως 
για την ώρα δεν υπάρχει κανένα περιθώριο χαλάρωσης 
των μέτρων και πως το επόμενο χρονικό διάστημα είναι 
καθοριστικό για την εξέλιξη της εξάπλωσης του ιού. Η 
κυβέρνηση αντιλαμβάνεται και κατανοεί την κόπωση 
της ελληνικής κοινωνίας για τα μέτρα απαγόρευσης κυ-
κλοφορίας, αλλά τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμα. Μόνο αν 
υπάρξει απαρέγκλιτη τήρηση των μέτρων μέχρι τις 27 
Απριλίου, θα υπάρχει η δυνατότητα έπειτα να ανοίξουμε 
τη συζήτηση για σταδιακή αποκλιμάκωσή τους.

 Εκτός από κυβερνητική βουλευτής, είστε μητέρα 
και νομικός, με εξειδίκευση στο Εργατικό Δίκαιο. Πι-
στεύετε πως έχουν καλυφθεί όλες οι παράμετροι ή 
υπάρχουν κενά στα εργασιακά μέτρα που έχουν λη-
φθεί, που πρέπει να εξεταστούν; Η κυβέρνηση προέβη 
άμεσα και έγκαιρα σε αποτελεσματικά μέτρα για τον πε-
ριορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού στη χώρα, προ-
βλέποντας τόσο για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που 
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πλήττονται οικονομικά από την πανδημία του covid-19, 
όσο και για τη στήριξη των εργαζόμενων, αλλά και των 
ανέργων. Βιώνουμε μία δύσκολη και πρωτόγνωρη συ-
γκυρία, γι’ αυτό και οι αρμόδιοι υπουργοί προβαίνουν συ-
νεχώς στην επανεξέταση των ανακοινωθέντων μέτρων 
στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων, αναλόγως των 
συνθηκών που διαμορφώνονται από τις επιπτώσεις του 
κορονοϊού. Στο πλαίσιο αυτό, προσωπικά, ως βουλευτής 
Α΄ Θεσσαλονίκης, έχω καταθέσει σχετικές ερωτήσεις στη 
Βουλή. Στο πλαίσιο αυτών, έθεσα ζητήματα ως προς την 
εφαρμογή του άρθρου 9 της από 20-03-2020 Π.Ν.Π. για 
την εκ περιτροπής εργασία, της ένταξης στα ευεργετικά 
μέτρα των εργαζόμενων που τέθηκαν σε αναγκαστική 
άδεια από τις αρχές Μαρτίου, της χορήγησης άδειας ειδι-
κού σκοπού σε γονείς του ιδιωτικού τομέα που δεν είχαν 
τα παιδιά τους σε βρεφονηπιακούς σταθμούς. Επίσης, 
επεσήμανα την ανάγκη να ληφθούν μέτρα υγιεινής προ-
στασίας των αστυνομικών, που και αυτοί δίνουν τη μάχη 
στην πρώτη γραμμή, ενώ αναφέρθηκα και στο πρόβλημα 
που αντιμετωπίζουν ορισμένοι μουσικοί και καλλιτέχνες, 
οι οποίοι δεν μπορούν να λάβουν το βοηθητικό επίδομα 
των 800 Ευρώ. Τέλος, με σχετική ερώτησή μου τόνισα 
την σπουδαιότητα λήψης ιδιαίτερων μέτρων τόσο για 
τα άτομα με αναπηρία που περιθάλπονται στα Ιδρύματα 
Κλειστής Περίθαλψης όσο και για τους εργαζόμενους 

σ΄αυτά εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού. 
Υπάρχει η ανησυχία πως στη μετά κορονοϊό εποχή, 

κάποια έκτακτα εργασιακά μέτρα που εφαρμόστηκαν 
θα συνεχιστούν ή πως με άλλοθι το μεγάλο πλήγμα που 
δέχθηκαν επιχειρήσεις, θα βρεθεί χώρος για αντεργα-
τικές διατάξεις. Τι απαντάτε; Η επόμενη μέρα θα είναι 
δύσκολη, όπως δύσκολο θα είναι επιστρέψουμε στην 
κανονικότητα που γνωρίζαμε πριν ξεσπάσει η πανδημία. 
Σαφώς και υπάρχει η ανησυχία για το πώς θα διαμορφω-
θεί το οικονομικό τοπίο στη χώρα και πολλοί συμπολίτες 
μας αγωνιούν για το μέλλον της εργασίας τους. Η κρίση 
των μνημονίων κατέδειξε με μετρήσιμα στοιχεία ότι η 
κατάλυση του Εργατικού Δικαίου δεν μπορεί να επιφέρει 
την ανάπτυξη. Έτσι, για την επόμενη μέρα της κρίσης του 
κορονοϊού, προσωπικά πιστεύω πως είναι απαραίτητη η 
στήριξη των εργαζόμενων με τη δημιουργία ενός νέου 
κοινωνικού συμβολαίου μεταξύ των εργοδοτών και των 
επιχειρήσεων, όπου η Πολιτεία θα εγγυάται τη σωστή τή-
ρηση των όρων του και την εύρυθμη λειτουργία του. 

Τροφοδοτείται στο δημόσιο διάλογο, ακόμη και από 
στελέχη της ΝΔ, το σενάριο των περικοπών σε μισθούς 
και συντάξεις. Έχουν βάση αυτά τα σενάρια; Σας ανησυ-
χεί το γεγονός πως, με γνώμονα τις περιορισμένες οι-
κονομικές δυνατότητες της χώρας μας, μπορεί να μην 
πρόκειται για μια κυβερνητική, αλλά για μια αναγκαστι-

κή απόφαση; Σε αυτά τα σενάρια έχουν ήδη απαντήσει 
οι αρμόδιοι υπουργοί, που ξεκαθάρισαν ότι δεν υπάρχει 
αυτή τη στιγμή καμία πρόθεση για περικοπές σε μισθούς 
και συντάξεις μέχρι το τέλος Μαΐου, που είναι ο χρονικός 
ορίζοντας  του σχεδιασμού της κυβέρνησης. Στην περί-
πτωση που εξαντληθούν αυτά τα χρονικά περιθώρια και 
οι συνέπειες του κορονοϊού επεκταθούν, η κυβέρνηση θα 
προχωρήσει σε νέα αξιολόγηση μέτρων, ανάλογα με τα 
δεδομένα που θα κληθεί να αντιμετωπίσει. Δεν υφίσταται 
όμως προς το παρόν καμία προϋπόθεση ή συνθήκη ικανή 
να δικαιολογήσει περικοπές σε μισθούς κι συντάξεις.   

Στην υγειονομική κρίση που περνάμε, δοκιμάζο-
νται και τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, 
φαίνεται πως η Γερμανία θυμήθηκε τον πολύ κακό 
της εαυτό. Ποια θα πρέπει να είναι η απάντηση στη 
Γερμανία; Ποια θα πρέπει να είναι η απάντηση της ΕΕ 
στην κρίση που έχει δημιουργήσει η πανδημία, ώστε 
να υπάρξει ουσιαστική βοήθεια και στην Ελλάδα; Όπως 
είπε και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, οι με-
γάλες κρίσεις απαιτούν γενναίες αποφάσεις. Χρειάζεται 
αλληλεγγύη, συνεργασία και συντονισμός των ενεργει-
ών των κρατών-μελών της Ε.Ε. για τη λήψη ορθών πολι-
τικών αποφάσεων, με στόχο τη διασφάλιση του δημοσίου 
συμφέροντος και την αντιμετώπιση των κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας. Σημαντικές εί-
ναι για τη χώρα μας οι προτάσεις της Κομισιόν αναφορι-
κά με την υλοποίηση ενός προγράμματος στήριξης της 
εργασίας και των ανέργων, καθώς και ενίσχυσης των 
επιχειρήσεων, μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επεν-
δύσεων. Επίσης, εξέχουσας σημασίας είναι η ενίσχυση 
της έρευνας για την ανάπτυξη εμβολίων και φαρμάκων, 
μέσω της αξιοποίησης των ερευνητικών δομών και των 
επιστημόνων κάθε χώρας. 

 Οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν μεγάλη 
αποδοχή του κυβερνητικού έργου από τους πολίτες. 
Τι απαντάτε στο σενάριο που θέλει τον πρωθυπουργό 
αμέσως μετά το τέλος της υγειονομικής περιπέτειας να 
προσφεύγει πρόωρα στις κάλπες, ώστε να μετουσιώ-
σει αυτή την αποδοχή σε μια ακόμη πιο ισχυρή κυβερ-
νητική εντολή; Είναι θετικό ότι οι πολίτες επικροτούν τις 
κινήσεις και τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώ-
πιση της εξάπλωσης του κορονοϊού. Ωστόσο,  εν μέσω 
πανδημίας, η όποια συζήτηση για πρόωρες εκλογές προ-
φανώς αυτή τη στιγμή είναι άκαιρη, εφόσον ακόμα δεν 
έχει ξεπεραστεί το μείζον υγειονομικό πρόβλημα.

Για την Άννα Ευθυμίου ως πολιτικό, δικηγόρο, μη-
τέρα και άνθρωπο, ποια ή ποιες είναι οι μεγαλύτερες 
ανησυχίες σχετικά με την πανδημία, αλλά και τα νέα 
δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί;   Όπως κάθε άνθρω-
πος αυτή τη στιγμή, ανησυχώ κατ’ αρχάς για την υγεία των 
μελών της οικογένειάς μου και των οικείων μου προσώ-
πων. Συμμερίζομαι την αγωνία των συμπολιτών μας για 
τις αλλαγές που θα επιφέρει το πέρας της πανδημίας στην 
καθημερινότητα και στη ζωή μας γενικότερα. Όλοι μαζί, 
με αισιοδοξία, πειθαρχία στα μέτρα και τήρηση των κανό-
νων υγιεινής, μπορούμε να τα καταφέρουμε, να μείνουμε 
υγιείς και να επανασχεδιάσουμε την επόμενη μέρα στο 
πλαίσιο της επανεκκίνησης της οικονομίας θέτοντας τις 
στέρεες βάσεις στήριξης τόσο των επιχειρήσεων όσο και 
των εργαζόμενων.
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Ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος μιλά στην «Κ» 
για τις δράσεις ενάντια στην πανδημία 

Προτεραιότητα 
η υγεία των πολιτών

Συ
νέ

ντ
ευ

ξη
Σ

Τ
Η

Ν
 Α

Ν
Α

Σ
Τ

Α
Σ

ΙΑ
 Κ

Α
Ρ

Υ
Π

ΙΔ
Ο

Υ

Η «θωράκιση» του δήμου Θέρμης και η δια-
σφάλιση της υγείας των δημοτών απέναντι στον 
κορονοϊό αποτελούν την άμεση προτεραιότητα 
του δημάρχου, Θεόδωρου Παπαδόπουλου. Σε 
συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα 
«K» αναφέρεται σε όλες τις κινήσεις που έγιναν 
και θα συνεχιστούν με στόχο την αντιμετώπιση 
της πανδημίας, χωρίς ωστόσο να μένουν στο πε-
ριθώριο και τα υπόλοιπα ζητήματα του δήμου. 

Δήμαρχε, ποιες ενέργειες έγιναν για την 
αντιμετώπιση του κορονοϊού και της μη εξά-
πλωσης του; Ο Δήμος Θέρμης είναι και ήταν 
έτοιμος για την αντιμετώπιση των συνηθισμέ-
νων ζητημάτων που αφορούν στην πολιτική 
προστασία και συνδέονται με φυσικά φαινόμενα. 
Κανείς Δήμος στη χώρα δεν ήταν έτοιμος για την 
αντιμετώπιση μιας πανδημίας. Και όπως φάνηκε 
στην πράξη έτοιμα δεν ήταν πολλά ευρωπαϊκά 
κράτη που θεωρητικά είναι πιο προηγμένα από 
την Ελλάδα. Με την πραγματική διάσταση του 
ζητήματος πήραμε άμεσα τα μέτρα που έπρεπε. 
Για παράδειγμα, αρχές Μαρτίου προμηθευτήκα-
με υλικά και εξοπλισμό που θέσαμε στη διάθεση 
του προσωπικού και αναστείλαμε την λειτουργία 
όλων των πολιτιστικών και αθλητικών τμημά-
των της δημοτικής επιχείρησης, τα προγράμματα 
δια βίου μάθησης και γενικά τη λειτουργία χώ-
ρων συνάθροισης (π.χ. ΚΑΠΗ). Επίσης, με από-
φασή μου έκλεισαν για προληπτικούς λόγους 
παιδικές χαρές και ανοικτοί χώροι αθλοπαιδιών. 
Προχωρήσαμε άμεσα σε απολυμάνσεις όλων 
των σχολείων, παιδικών και βρεφικών σταθμών, 
ΚΑΠΗ, δημοτικών κτηρίων που στεγάζουν υπη-
ρεσίες, ΚΕΠ, κοινοτικών καταστημάτων, περιφε-
ρειακών ιατρείων αλλά και όλων των κέντρων 
πολιτισμού και αθλητισμού από εξειδικευμένα 
συνεργεία. Εγκαταστήσαμε στις υπηρεσίες συ-
σκευές απολύμανσης χεριών, ενώ προχωρήσα-
με στην απολύμανση των Ιερών Ναών και της 
Αστυνομίας. Πήραμε αυστηρά μέτρα προστασίας 
για τους εργαζόμενους στους οποίους χορηγή-
σαμε άμεσα αντισηπτικά και άλλα μέσα ατομικής 
προστασίας (π.χ. θερμόμετρα προσώπου, ολό-
σωμες φόρμες προστασίας μιας χρήσης, μάσκες, 
γάντια, κ.λπ.) ενώ απολυμάνθηκαν οι χώροι ερ-
γασίας. Και αυτές οι εργασίες επαναλαμβάνονται 
και θα επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά δια-
στήματα μέχρι το πέρας της κρίσης. Ταυτόχρονα, 



1911.04.2020

επεκτείναμε τη λειτουργία του προγράμματος «Βοήθεια 
στο Σπίτι» και δημιουργήσαμε γραμμές επικοινωνίας με 
πολίτες που έχουν ανάγκη. 

 Τι προτεραιότητες βάζετε ως διοίκηση σε αυτή τη 
νέα θητεία; Στην παρούσα φάση η προτεραιότητα είναι η 
συνδρομή στη προσπάθεια του κράτους και της κυβέρ-
νησης για τη διασφάλιση της υγείας των πολιτών. Και 
αυτό είναι κάτι έκτακτο το οποίο έχει υποσκελίσει ως ένα 
βαθμό τις άλλες προτεραιότητες.  Αυτά που έχουμε όμως 
σχεδιάσει θα γίνουν έστω και με μικρές καθυστερήσεις 
λόγω της κατάστασης. Στο πλαίσιο αυτό, προτεραιότητα 
αποτελούν η ολοκλήρωση των έργων υποδομής που 
έχουν ωριμάσει από άποψη χρηματοδότησης και υλοποί-
ησης, η αναβάθμιση δικτύων και υπηρεσιών, η βελτίωση 
των κοινωνικών υπηρεσιών κ.α. Αυτό το πολύπτυχο σχέ-
διο είναι που ο λαός του Δήμου ενέκρινε με την ψήφο του 
στις τελευταίες εκλογές και αυτό θα υλοποιήσουμε.

 Προγραμματίζονται μεγάλα τεχνικά έργα; Οικονο-
μικά υπάρχει η δυνατότητα; Υπάρχουν πολλά τεχνικά 
έργα που έγιναν, που γίνονται και θα γίνουν. Υπάρχουν 
σχολικά κτήρια που ολοκληρώθηκαν και λειτουργούν ή 
που είναι σε φάση ολοκλήρωσης. Είμαστε έτοιμοι για κα-
τασκευή κόμβων, πάρκων και παιδικών χαρών σε διάφο-
ρες κοινότητες, ανακατασκευάζεται η κεντρική πλατεία 
της Θέρμης, είμαστε στα πρόθυρα της κατασκευής του 
μεγάλου σταθμού επεξεργασίας λυμάτων (βιολογικός 
καθαρισμός) και της ολοκλήρωσης όλων των αποχετευ-
τικών δικτύων. Γίνονται και θα γίνουν ασφαλτοστρώσεις 
οδών σε όλη την έκταση του δήμου καθώς και νέα δί-
κτυα όμβριων υδάτων και ύδρευσης. Επίσης, έχουμε σε 
φάση υλοποίησης την κατασκευή κλειστού γυμναστηρί-
ου στον Τρίλοφο, ενώ υπάρχουν πολλές έτοιμες μελέτες 
και προτάσεις για χρηματοδότηση που έχουν κατατεθεί 
για έγκριση στις αρμόδιες αρχές.  Για όλα τα τεχνικά έργα 
υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από ευρωπαϊ-
κούς, εθνικούς ή δικούς μας πόρους. Και αυτό γιατί έγινε 
μια σοβαρή δουλειά από υπηρεσίες και αιρετούς την προ-
ηγούμενη δημοτική περίοδο.

 Στον τομέα της καθαριότητας γίνονται σκέψεις για 

υπογειοποίηση των κάδων απορριμμάτων; Οι σκέψεις 
και ο σχεδιασμός μας γίνονται γύρω από τη συνεχή ανα-
βάθμιση των υπηρεσιών. Ήδη φέτος προμηθευτήκαμε 
τέσσερα καινούργια οχήματα αποκομιδής απορριμμάτων 
και προγραμματίζουμε νέες προμήθειες μηχανολογικού 
εξοπλισμού. Η υπογειοποίηση των κάδων είναι μια τακτι-
κή που χρόνια τώρα ακολουθούμε σε όλο τον Δήμο. Εκεί 
που είναι δυνατό να τοποθετηθεί υπόγειος κάδος, τους 
τοποθετούμε. Πιο σημαντική ενέργεια ωστόσο, είναι η 
αναβάθμιση του συστήματος ανακύκλωσης. Εκεί βρίσκε-
ται το κλειδί της επιτυχίας αν θέλουμε να προστατέψουμε 
το περιβάλλον. Όλη η ουσία μιας πετυχημένης πολιτικής 
αποκομιδής απορριμμάτων βρίσκεται στο να βελτιώσου-
με ακόμη περισσότερο τα ποσοστά ανακύκλωσης. Και 
αυτό απαιτεί εκτός από την προσπάθεια του Δήμου, συμ-
βολή και δέσμευση των πολιτών, από τους οποίους ζητώ 
να συμμετέχουν ακόμη περισσότερο στην προσπάθεια.

 Δείχνετε ευαισθησία στο κομμάτι του περιβάλλο-
ντος. Πέρα από την ανακύκλωση δημιουργήσατε την 
ιστοσελίδα www.thermiair.gr για τις συνθήκες ρύ-
πανσης και την ποιότητα του αέρα στον δήμο Θέρμης.  
Από τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα οι δημότες μπορούν 
από τον υπολογιστή τους να βλέπουν σε πραγματικό 
χρόνο την κατάσταση του περιβάλλοντος στον οικισμό 
τους σε σχέση με τα αιωρούμενα μικροσωματίδια στην 
ατμόσφαιρα. Υπάρχει και σχετική εφαρμογή για κινητά 
τηλέφωνα. Στόχος μας είναι η ευαισθητοποίηση του πλη-
θυσμού αναφορικά με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού 
αέρα. Η οικονομική κρίση είχε τεράστιες συνέπειες στο 
περιβάλλον. Η οικονομική ανέχεια πολλών συμπολιτών 
μας τους οδήγησε στη χρήση ακατάλληλων υλικών ως 
καύσιμη ύλη κάτι που επιβάρυνε πολύ την ατμόσφαιρα. 
Για τον ίδιο λόγο, πολλές οικογένειες δεν αντικαθιστούν 
τα αυτοκίνητά τους με νέα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, 
ένας ακόμη παράγοντας επιβάρυνσης.  Ελπίζω ότι αυτά 
τα φαινόμενα θα μειωθούν για το καλό όλων μας. Η συ-
γκεκριμένη εφαρμογή δεν μπορεί να λύσει τα οικονομι-
κά και περιβαλλοντικά προβλήματα. Ωστόσο, μπορεί να 
παρουσιάσει την πραγματική κατάσταση του αέρα που 

αναπνέουμε και να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες οδη-
γώντας τους σε συμπεριφορές που θα βελτιώσουν τις 
συνθήκες της ζωής όλων μας και ιδίως των παιδιών μας.

 
-Η αστυνόμευση σας απασχολεί; Και τι μπορείτε να 

κάνετε για την ασφάλεια των δημοτών; 
Η αστυνόμευση είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Σε όλο 

τον Δήμο παρουσιάζονται εποχιακά φαινόμενα έξαρσης 
της μικρο-εγκληματικότητας. Η αστυνομία της Θέρμης 
προσπαθεί για το καλύτερο. Ωστόσο, η συρρίκνωση των 
αστυνομικών τμημάτων και η έλλειψη σε ανθρώπινο δυ-
ναμικό και εξοπλισμό έχουν υποβαθμίσει τις υπηρεσίες 
αστυνόμευσης στο Δήμο μας όπως και σε άλλες περιοχές 
της χώρας. Προσπαθούμε σε συνεργασία με τις αστυ-
νομικές αρχές να διευκολύνουμε το έργο τους. Αλλά η 
αστυνόμευση δεν είναι και δεν πρέπει να είναι αρμοδιό-
τητα μια δημοτικής αρχής. Εμείς πιέσαμε, πιέζουμε και θα 
πιέζουμε πολιτικά για καλύτερους όρους αστυνόμευσης. 
Από και πέρα η ευθύνη είναι της κυβέρνησης και όχι της 
τοπικής αυτοδιοίκησης.

 Έχετε κάποιο συγκεκριμένο στόχο με την ολοκλή-
ρωση της τετραετίας; Ο στόχος μας είναι ένας και σταθε-
ρός. Στο τέλος της τετραετίας όλοι οι οικισμοί του Δήμου 
Θέρμης να αναβαθμιστούν από άποψη υποδομών και σε 
όλους τους κατοίκους να παρέχονται υπηρεσίες υψηλού 
επιπέδου. Κάθε τετραετία να γινόμαστε καλύτεροι και 
περισσότερο αποτελεσματικοί. Αυτός είναι ο διαχρονικός 
στόχος της παράταξής μας, της Δημοκρατικής Ενότητας, 
και επειδή κάθε φορά τα καταφέρνουμε ο λαός της Θέρ-
μης μας τιμάει με την εμπιστοσύνη του. Αυτή την εμπι-
στοσύνη θα την τιμήσουμε ακόμη μια φορά. Στόχος είναι 
να υπηρετούμε τους κατοίκους του Δήμου και να εξυπη-
ρετούμε τις δικές τους ανάγκες, και όχι τις ανάγκες των 
κομμάτων και των μικροπολιτικών τους συμφερόντων. 
Στόχος μας είναι ο Δήμος Θέρμης να συνεχίσει να είναι 
παράδειγμα αυτοδιοικητικής, δημοκρατικής και συμμε-
τοχικής λειτουργίας.
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Τι συμβαίνει στα ελληνικά σπίτια, πόσο εκτοξεύτηκε η χρήση 
κι αν υπάρχει κίνδυνος να κορεστεί το διαδίκτυο

Το Ίντερνετ σπάει την απομόνωση 
του κορονοϊού

Ο μαθητής γυμνασίου κάνει μάθημα στην e-τάξη του 
πανελλήνιου σχολικού δικτύου, η μικρότερη αδερφή 
του, μαθήτρια δημοτικού, είναι στον υπολογιστή και λύ-
νει τις ασκήσεις που έχουν διαβιβαστεί από τον δάσκαλο 
μέσω του Ίντερνετ. Ο πατέρας και η μητέρα τους συνδέ-
ονται καθημερινά μέσω τηλεδιάσκεψης με συνεργάτες 
και συναδέλφους τους, είτε για να επιλύσουν καθημε-
ρινά προβλήματα στην εργασία τους, είτε για να έρθουν 
απλώς σε επαφή.

Αυτή είναι η εικόνα μίας κλασικής ελληνικής οικογέ-
νειας τον τελευταίο μήνα. Ο κορονοϊός μπορεί να απαί-
τησε απομόνωση, με την έννοια της κοινωνικής άμεσης 
επαφής, όμως έχει οδήγησε στην  πρωτοφανή ανάπτυξη 
της διαδικτυακής επαφής μεταξύ των μελών σε πόλεις 

και χωριά όλου του κόσμου. Και όλα βασίζονται στο δι-
αδίκτυο, στο Ίντερνετ. Μπορεί σε αρκετές χώρες του κό-
σμου οι τηλεδιασκέψεις να είχαν αναπτυχθεί και η επαφή 
από το διαδίκτυο κυρίως μέσω των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης (social media) επίσης να αυξάνονταν διαρ-
κώς, όμως τέτοια αύξηση όπως την εποχή του κορονο-
ϊού δεν είχε συμβεί. Ειδικά στην Ελλάδα η τηλε-επαφή 
ανέβηκε ψηλά στην ατζέντα,  λόγω ανάγκης. Αρκετοί 
στις δουλειές τους και ειδικά οι μαθητές και οι φοιτητές 
για τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Δεν  είναι τυχαίο ότι 
το υπουργείο Παιδείας χρειάστηκε να αναβαθμίσει την 
πλατφόρμα του για την κάλυψη των αναγκών των μα-
θητών και φοιτητών, όταν διαπιστώθηκε ότι το σύστημα 
«κρεμούσε».

Ο Κοσμάς Πετρίδης είναι σύμβουλος Πληροφορικής 
και συνεργάζεται κυρίως με εταιρίες του εξωτερικού 
προωθώντας εφαρμογές διαδικτύου. «Εμάς ως ανθρώ-
πους της πληροφορικής δεν μας επηρέασε πολύ. Δηλαδή 
η έννοια των βιντεο - συσκέψεων και της τηλε - εργα-
σίας εφαρμοζόταν και παλιότερα, προφανώς όμως σε 
μικρότερη κλίμακα», είπε στην Karfitsa περιγράφοντας 
την κατάσταση που βίωσε με τους συνεργάτες του σε όλο 
τον κόσμο. «Το αρχικό διάστημα με όσα συνέβησαν είναι 
αλήθεια ότι υπήρχε ένα «μούδιασμα» και δημιουργήθη-
κε ανάγκη για αναδιοργάνωση όλων των συνεργασιών, 
επειδή ο κόσμος θα πήγαινε να δουλέψει από το σπίτι. 
Αλλά γενικά σε μας που γνωρίζουμε το αντικείμενο, λει-
τούργησε».



2111.04.2020

Το digital transformation, δηλαδή η εποχή του ψη-
φιακού μετασχηματισμού, μπορεί να μπήκε ξαφνικά στα 
σπίτια μας, όμως τελικά αποδείχτηκε ως μοναδική λύση 
και κάτι που ούτως ή άλλως θα γινόταν σε κάποια στιγμή, 
πάντως άμεσα. Και δεν είναι μόνον αυτό. Η εποχή του κο-
ρονοϊού και η ανάγκη ψηφιοποίησης των καθημερινών 
αναγκών, οδήγησε σε λύσεις που το αρτηριοσκληρωτι-
κό κράτος έκανε χρόνια να αποδεχτεί. «Αυτό που γενικά 
βλέπουμε από τους συνεργάτες και πελάτες μας στην Ευ-
ρώπη είναι ότι και αυτοί προσαρμόστηκαν. Βλέπουμε ότι 
συνεχίζουν και η δουλειά δεν έμεινε πίσω. Η επικοινωνία 
και η συνεργασία προχώρησε. Είναι πιο δεκτικοί επειδή 
έχουν περισσότερο χρόνο από το σπίτι. Προσπαθεί όλος ο 
κόσμος και νομίζω πως ανταποκρίνεται», τόνισε.

 
Γεμίζει το διαδίκτυο; 
Το τελευταίο διάστημα έχουν αναπτυχθεί συζητήσεις 

σχετικά με τις αντοχές του διαδικτύου στον καταιγισμό 
των δεδομένων που πάνε κι έρχονται μεταξύ υπολογι-
στών όλου του κόσμου από τους «αποκλεισμένους» 
λόγω κορονοϊού. «Σίγουρα λόγω των τηλεδιασκέψεων 
οι οποίες πλέον είναι το κύριο μέσο επικοινωνίας, προσω-
πικής, επαγγελματικής και εκπαιδευτικής, έχει αυξηθεί 
πάρα πολύ η κίνηση στο ίντερνετ», σημείωσε μιλώντας 
στην Karfitsa ο καθηγητής Πληροφορικής στο Αριστοτέ-
λειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Νίκος Βασιλειάδης.

Συμπλήρωσε πάντως ότι το πρόβλημα εντοπίζεται 
κυρίως στους servers, δηλαδή στους υπολογιστές που 
διαχειρίζονται τα δεδομένα και όχι στο ίντερνετ που τα 
μεταφέρει. «Όλες αυτές οι υπηρεσίες τηλεδιασκέψεων 
δεν απασχολούν μόνο το δίκτυο που μεταφέρει δεδομέ-
να. Η ομιλία, το βίντεο, το κείμενο, αφού μεταφερθούν 

από το  δίκτυο πρέπει να αποθηκευτούν, αυτά τα δεδομέ-
να να επεξεργαστούν από υπολογιστές, από κεντρικούς 
υπολογιστές. Εκεί είναι το  πρόβλημα, στους servers, στις 
υπολογιστικές υποδομές και όχι στο δίκτυο. Το δίκτυο 
είναι κατασκευασμένο για μεγάλη κίνηση», σημείωσε ο 
κ. Βασιλειάδης. «Όταν κάποιος έχει προβλέψει τον server 
να επεξεργαστεί δεδομένα για 1.000 τηλεδιασκέψεις και 
του έρχονται ξαφνικά 1 εκατομμύριο, προφανώς δεν θα 
μπορούσε να επενδύσει τόσα χρήματα, να έχει τόσο ισχυ-
ρούς servers. Εκεί κυρίως εστιάζονται τα προβλήματα», 
τόνισε. Συμπλήρωσε πως το πρόβλημα μπορεί να αντιμε-
τωπιστεί εάν οι εταιρίες επενδύσουν σε μεγαλύτερους και 
καλύτερους servers.

«Το διαδίκτυο δεν έχει θέματα, θα αντέξει», επισή-
μανε από την πλευρά του ο κ. Κοσμίδης. «Όλες οι μεγά-
λες εταιρίες στον κόσμο ενισχύονται για να αντέξουν», 
ανέφερε φέρνοντας μάλιστα ως παράδειγμα την κίνηση 
από μεγάλες δικτυακές πλατφόρμες όπως το Youtube 
and Netflix για τη μείωση της ποιότητας των εικόνων 
που μεταδίδουν στον ευρωπαϊκό χώρο,  προκειμένου 
να υπάρχει περισσότερη ελεύθερη κίνηση στη διαδικτυ-
ακή κοινότητα. Το ίδιο αναμένεται να ληφθεί ως μέτρο 
ενδεχομένως και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου επίσης 
έχουν εφαρμοστεί οι πρώτοι  περιορισμοί στην κίνηση 
του πληθυσμού λόγω κορονοϊού.

Ενδεικτικό της κατάστασης που έχει καταγραφεί στην 
Ελλάδα είναι τα στοιχεία που έχει δημοσιοποιήσει το GR-
IX, το ελληνικό internet exchange (διαδικτυακές ανταλ-
λαγές), σχετικά με τι συνέβη στον ελληνικό χώρο αυτό 
το διάστημα. Συγκεκριμένα, όταν τον περσινό Απρίλιο 
οι ανταλλαγές δεδομένων κυμαίνονταν από 40 έως 80 
Gbits το δευτερόλεπτο, τον φετινό Απρίλιο ήδη καταγρά-

φεται διακύμανση από 140 μέχρι και 200 Gbits το δευ-
τερόλεπτο. Στις ημερήσιες καμπύλες που αποτυπώνει το 
GR-IX αποτυπώνεται ότι οι ώρες αιχμής είναι από τις 11 
το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ, χωρίς όμως η μείωση 
να είναι ιδιαίτερα μεγάλη από τις 7 ως τις 11 το  πρωί και 
από τις 9 το βράδυ ως τις 2 τα  ξημερώματα.

Οι καμπύλες των ανταλλαγών δεδομένων για τη Θεσ-
σαλονίκη έχουν απόλυτη αντιστοιχία με το τι συμβαίνει 
σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με 
το γράφημα τον Απρίλιο του 2019 η ανταλλαγή ήταν του 
επιπέδου από 0,5 έως 1Gbits το δευτερόλεπτο, τον φετινό 
Απρίλιο εν μέσω απαγόρευσης μετακινήσεων οι ανταλ-
λαγές έχουν εκτοξευτεί στην πόλη από 6 έως 12Gbits το 
δευτερόλεπτο. Δηλαδή καταγράφεται πολλαπλασιασμός 
της χρήσης του διαδικτύου. 

Η αύξηση των συναλλαγών μέσω του διαδι-
κτύου έχει αυξήσει παράλληλα και τους κινδύνους 
από τις προσπάθειες των επιτηδείων να παραβιά-
σουν τις δικλείδες ασφαλείας, να υποκλέψουν δε-
δομένα, μέχρι και να ανοίξουν τραπεζικούς λογα-
ριασμούς. Δεν είναι τυχαίο ότι ειδικά οι Τράπεζες με 
μηνύματά τους προς τους καταναλωτές εφιστούν 
την προσοχή στις δικτυακές συναλλαγές τους. Ο 
κίνδυνος αλίευσης στοιχείων από τους τραπεζι-
κούς κωδικούς είναι μεγάλος.

Αυτός είναι ο λόγος που αρκετοί χρήστες είναι 
ακόμη επιφυλακτικοί, ακόμη και αυτή την περίο-
δο. «Οι μεγαλύτεροι σε  ηλικία προφανώς έχουν 
μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα και δυσκολία. Και 
αυτό το βλέπουμε στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, 
στις οποίες διακυβεύονται χρήματα και υπάρχει 
επιφυλακτικότητα», σημείωσε ο κ. Βασιλειάδης, 
προσθέτοντας ότι το ίδιο δεν συμβαίνει με τους νέ-
ους που προσαρμόστηκαν εύκολα στο νέο τοπίο.

«Χρειάζεται προσοχή για τους κινδύνους και 
τους κανόνες κυβερνοασφάλειας, επειδή παραμο-
νεύουν «φάκες» για να κλέψουν λογαριασμούς 
e-banking», σημείωσε από την πλευρά του ο κ. 
Πετρίδης. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση με-
γάλης πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων, που χρη-
σιμοποιείται κατά κόρον ειδικά την περίοδο αυτή. 
Οι επιτήδειοι συνέδεσαν κακόβουλα λογισμικά 
με τη λήψη της πλατφόρμας από άλλους συνδέ-
σμους, που είτε υπερθέρμαναν τον υπολογιστή και 
τον κατέστρεφαν, είτε αποκτούσαν απόλυτη πρό-
σβαση στα δεδομένα του χρήστη.  Ήδη οι εταιρίες 
έχουν λάβει μέτρα γι’ αυτό και οι ειδικοί συνιστούν 
οι εφαρμογές να χρησιμοποιούνται από τις επίσης 
σελίδες των εταιριών.

Ζήτημα παραμένει 
η ασφάλεια στο 
διαδίκτυο
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Μετά την κρίση στη συνοριακή γραμμή των Καστανιών 

Σε ελεύθερη πτώση οι αριθμοί 
των μεταναστών στον Έβρο

Ελαχιστοποιήθηκαν οι αριθμοί των μεταναστών και 
προσφύγων που πέρασαν τα ελληνοτουρκικά σύνορα 
του Έβρου τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα στατιστικά στοι-
χεία της ΕΛ.ΑΣ. Ο λόγος δεν ήταν άλλος από την υπερε-
νίσχυση αστυνομικών και στρατιωτικών δυνάμεων στα 
σύνορα, λόγω της κρίσης στις Καστανιές που διήρκησε 
όλο τον μήνα. Αυτό που είναι εντυπωσιακό στα στατιστικά 
στοιχεία της αστυνομίας, είναι η κατακόρυφη πτώση των 
διακινήσεων αυτό το διάστημα.

Τα νούμερα που ανακοινώθηκαν πριν λίγες ημέρες 
είναι ενδεικτικά. Στη Θράκη εντοπίστηκαν τον Μάρτιο 
335 μετανάστες και πρόσφυγες, όταν τον Φεβρουάριο 
ο αριθμός αυτός είχε φτάσει τους 818. Σε σύγκριση δε 
με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, δηλαδή τον Μάρτιο 
του 2019, η πτώση είναι θεαματική, καθώς πέρσι είχαν 
εντοπιστεί 1.200 μετανάστες και πρόσφυγες στη Θράκη. 
«Είναι λογικό οι αριθμοί να έχουν μειωθεί στο ελάχιστο 
καθώς στα σύνορα του Έβρου είχαν αναπτυχθεί ισχυρές 
δυνάμεις επομένως αποτρέπονταν οι προσπάθειες εισό-
δου μεταναστών και προσφύγων», είπε στην Karfitsa αξι-
ωματικός που γνωρίζει την κατάσταση στα σύνορα.

Τα δρακόντεια μέτρα στη συνοριακή γραμμή του 
Έβρου, με τα σοβαρά επεισόδια που εξελίχθηκαν όλο τον 
Μάρτιο με επίκεντρο τις Καστανιές, είχαν αποτελέσματα 
και στην ενδοχώρα. Έτσι, αντίστοιχη μείωση παρατηρή-
θηκε και στις συλλήψεις που έγιναν στη Θεσσαλονίκη, 
που είναι η πρώτη μεγάλη πόλη όπου φτάνουν όσοι 
περνούν τα χερσαία ελληνοτουρκικά σύνορα. Συγκεκρι-
μένα τον Μάρτιο στη Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν 368 
μετανάστες και πρόσφυγες, όταν τον Φεβρουάριο είχαν 
συλληφθεί 885. Μάλιστα τον περσινό  Μάρτιο στη Θεσ-
σαλονίκη επίσης είχε εντοπιστεί μεγάλος αριθμός με-
ταναστών και συγκεκριμένα 1.112. Παράλληλη είναι η 
μείωση που καταγράφεται και στις άλλες περιοχές όπου 
λόγω των ροών του Έβρου παρατηρείται κίνηση. Συγκε-
κριμένα από τα στοιχεία της αστυνομικής διεύθυνσης πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που παραπέμπουν σε 
προσπάθειες εξόδου από την περιοχή του Κιλκίς, όπου τα 
σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία, προκύπτει επίσης μείω-
ση. Τον Μάρτιο συνελήφθησαν 73 μετανάστες, όταν τον 
Φεβρουάριο είχαν συλληφθεί 104. Αλλά και στη Δυτική 
Μακεδονία, όπου αρκετοί πρόσφυγες κατευθύνονταν για 
να περάσουν στην Αλβανία μέσω των συνόρων, τον Μάρ-
τιο συνελήφθησαν 42 μετανάστες,  όταν τον Φεβρουάριο 
είχαν συλληφθεί 200.

Αντίστοιχες τάσεις μείωσης των μεταναστευτικών 
ροών καταγράφονται και τον Απρίλιο, όπως φαίνεται από 
τα στοιχεία των πρώτων ημερών.

 

Οι διακινητές εξαφανίστηκαν 
Η εντυπωσιακή μείωση όμως λόγω των μέτρων στα 

σύνορα του Έβρου προκύπτουν στις υποθέσεις διακι-
νήσεων και συμμετοχή διακινητών. Είναι γεγονός ότι οι 
αριθμοί των μεταναστών και προσφύγων που ανακοι-
νώθηκε ότι εντοπίστηκαν αφορά άτομα που κατά κύριο 
λόγο εισήρθαν μόνοι τους στην Ελλάδα, χωρίς την καθο-
δήγηση διακινητών. Το ίδιο και όσοι κατάφεραν να φτά-
σουν στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα από τα στοιχεία που ανακοίνωσε τον Μάρ-
τιο η αστυνομική διεύθυνση περιφέρειας ανατολικής Μα-
κεδονίας και Θράκης προκύπτει ότι συνελήφθησαν μόλις 
14 διακινητές, όταν τον Φεβρουάριο είχαν συλληφθεί 
41. Τον περσινό Μάρτιο είχαν συλληφθεί 34. Μέσα στον 
Μάρτιο του 2020 καταγράφηκαν επίσης πολλές συλλή-
ψεις νεαρών με προσφυγικό και μεταναστευτικό προφίλ, 
οι οποίοι ακινητοποιήθηκαν στην Εγνατία οδό να οδη-
γούν αυτοκίνητα με κατεύθυνση τα σύνορα του Έβρου. 
Πρόκειται για τους χαρακτηριζόμενους «ανάποδους» 
ελέγχους που διενεργεί η αστυνομία στη Θράκη απο-
τρέποντας με αυτόν τον τρόπο διακινήσεις μεταναστών, 
αφού μπλοκάρει νωρίτερα τους επίδοξους διακινητές. Οι 
συγκεκριμένοι δεν συλλαμβάνονται για διακίνηση, αλλά 

για άλλες παραβάσεις που σχετίζονται με την οδήγηση 
όπως και με την κατοχή του αυτοκινήτου, που συνήθως 
είναι κλεμμένο.

Λίγοι ήταν οι διακινητές που κυκλοφόρησαν μέσα 
στον φετινό Μάρτιο στη Θεσσαλονίκη καταφέρνοντας  να 
φέρουν μετανάστες στην πόλη από τον Έβρο. Σύμφωνα 
με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από τη γενική αστυ-
νομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης συνελήφθησαν μόλις 
4 διακινητές, όταν τον Φεβρουάριο είχαν συλληφθεί 18. 
Επίσης τον περσινό Μάρτιο συνελήφθησαν 13 διακινη-
τές. Αντίστοιχη είναι η μείωση στη  Δυτική Μακεδονία,  
όπου τον Μάρτιο συνελήφθησαν μόλις 3 διακινητές, όταν 
τον Φεβρουάριο είχαν συλληφθεί 20 διακινητές. Η ελεύ-
θερη πτώση του συγκεκριμένου αριθμού οφείλεται στη 
μείωση των ροών από τον Έβρο προς τη Θεσσαλονίκη και 
από εκεί προς τη Δυτική Μακεδονία, απ’ όπου επιχειρεί-
ται να φτάσουν στην Αλβανία. Στην Κεντρική Μακεδονία 
ούτως ή άλλως οι διακινήσεις είναι περιορισμένες και οι 
μετανάστες που συλλαμβάνονται συνήθως προσπαθούν 
μόνοι τους  να περάσουν τα σύνορα. Έτσι τόσο τον Μάρτιο 
όσο και τον Φεβρουάριο καταγράφηκαν συνολικά οι συλ-
λήψεις τεσσάρων διακινητών.
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Απο την Γ  ́Καρδιολογική Κλινική του ΑΠΘ 

Ο «ψηφιακός βοηθός» για 
ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια

Μια εφαρμογή που δημιουργήθηκε από μια ομάδα 
επιστημόνων του ΑΠΘ είναι πλέον ένα σημαντικό ερ-
γαλείο στα χέρια ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια, εν 
μέσω πανδημίας του COVID-19.

Ειδικότερα, πρόκειται για την πρώτη ελληνική εφαρ-
μογή ThessHF για smartphone ή tablet (προς το παρόν 
διαθέσιμη μόνο σε λογισμικό Android) που αποτελεί ένα 
εύχρηστο ηλεκτρονικό «προσωπικό ημερολόγιο» για 
ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. Λόγω της πανδημίας, 
η εφαρμογή έγινε ένας σημαντικός βοηθός  αυτοδιαχείρι-
σης για τον ασθενή, σε καθημερινή βάση, χωρίς τη συχνή 
παρουσία του στις δομές υγείας, ειδικά λόγω των νέων 
συνθηκών. Στόχος της είναι να δώσει δύναμη και υπευ-
θυνότητα στον ασθενή, ώστε να διαχειρισθεί αποτελε-
σματικότερα τη νόσο του.  Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση 
της εφαρμογής ξεκίνησε το 2018 από τους Μπακογιάννη 
Κωνσταντίνο, Τσαρουχά Αναστάσιο, Μουσελίμη Δημή-
τριο, Ευστράτιο Θεοφιλογιαννάκο και Βασίλειο Βασιλικό, 
μέλη του Ιατρείου Καρδιαγγειακής Πρόληψης και Ψηφια-
κής Καρδιολογίας της Γ’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής 
Κλινικής. Αρχικά είχε διατεθεί και χρησιμοποιούνταν πι-
λοτικά από ασθενείς του Ιατρείου Καρδιακής Ανεπάρκει-
ας της Γ΄ Καρδιολογικής Κλινικής του ΑΠΘ, με Διευθυντή 
τον Καθηγητή Βασίλειο Βασιλικό, με πολύ ικανοποιητικά 
αποτελέσματα. Ωστόσο λόγω της πανδημίας του κορονο-
ϊού COVID – 19 και καθώς οι ασθενείς με καρδιακή ανε-
πάρκεια αποτελούν μια πολυάριθμη και ευπαθή ομάδα, 
πάρθηκε η πρωτοβουλία, υπό την αιγίδα της Ελληνικής 
Καρδιολογικής Εταιρείας, να διατεθεί η εφαρμογή, δωρε-
άν, σε ενδιαφερόμενους σε όλη την Ελλάδα.

«Η εφαρμογή δημιουργήθηκε αρχικά για τους ασθε-
νείς μας, για να αποφεύγουν να έρχονται πολύ συχνά στο 
νοσοκομείο και να έχουν ένα ηλεκτρονικό βοήθημα, που 
τους βοηθάει να κάνουν την αυτοδιαχείριση της νόσου 
τους», περιέγραψε στην Karfitsa o κ. Βασιλικός. Πιο συ-
γκεκριμένα, «οι περισσότεροι από αυτούς είναι κυρίως 
ηλικιωμένοι, οι οποίοι παίρνουν αρκετά φάρμακα, κά-
ποια από τα οποία ξεχνούν. Αυτή είναι η πιο συχνή αιτία 
επανεισαγωγών αυτών των ασθενών, διότι δεν παίρνουν 
σωστά την φαρμακευτική τους αγωγή. Μια ακόμη αιτία 
είναι όταν υπάρχουν κάποια άλλα συμπτώματα τα οποία 
τους ξεφεύγουν. Χαρακτηριστικό είναι ότι ένας άνθρωπος 
με καρδιακή ανεπάρκεια όταν αρχίζει να επιδεινώνεται 
η νόσος δεν γίνεται από την μια μέρα στην άλλη, αλλά 
σταδιακά τις περισσότερες φορές. Το πρώτο δείγμα είναι 
η αύξηση του βάρους του. Οπότε εάν αρχίσουν να ζυγίζο-

νται κάθε μέρα και δουν ότι έχουν πάρει ένα κιλό σημαί-
νει ότι ο οργανισμός τους κρατάει νερό και σε 5-6 μέρες 
θα εκδηλωθεί σε χειρότερη επιπλοκή», τονίζει ο ίδιος. 

Κάπου εκεί λοιπόν έρχεται η εφαρμογή-βοηθός για 
τους ασθενείς. Μέσα από ένα εύχρηστο μενού μπορούν 
να σημειώνουν καθημερινά τις μετρήσεις πίεσης, βάρους 
και δύσπνοιας, καθότι ο  καλύτερος έλεγχος αυτών συ-
νεπάγεται λιγότερες υποτροπές. Μια ακόμη σημαντική 
λειτουργία της εφαρμογής άλλωστε είναι ότι υπενθυμίζει 
στον ασθενή να πάρει τα φάρμακα του, ενώ εάν κάποια 
μέτρηση  ξεφεύγει από κάποια ασφαλή όρια ο αλγόριθ-
μος το εντοπίζει και ειδοποιεί τον ασθενή να καλέσει τον 
γιατρό. Ασφαλώς η εφαρμογή δεν υποκαθιστά τον θε-
ράποντα ιατρό, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον 
επικουρικά και να συμβάλλει στη βέλτιστη διαχείριση της 
συνολικής κατάστασης του ασθενούς. 

«Αυτά ακούγονται πολύ απλά, όμως αν τα τηρεί κά-
ποιος μπορεί να προκύψει σημαντική μείωση στις επανει-
σαγωγές», υπογραμμίζει ο κ.Βασιλικός.

Πάνω από 200 νέοι χρήστες τις τελευταίες ημέρες
 Το γεγονός ότι αρκετοί ασθενείς αυτή τη στιγμή πρέ-

πει να τηρούν ευλαβικά το «μένουμε σπίτι», με αποτέ-
λεσμα να μην μπορούν να επισκεφθούν τον θεράποντα 
ιατρό τους, έχει αυξήσει τους νέους χρήστες της εφαρμο-
γής. Τουλάχιστον 200 νέοι ασθενείς έχουν κατεβάσει την 
εφαρμογή τις τελευταίες ημέρες, σημείωσε στην Karfitsa 
ο κ.Βασιλικός, η οποία είναι εύχρηστη για τους ηλικιωμέ-
νους, αλλά μπορεί να πραγματοποιηθεί και η διαχείριση 
της από ένα άλλο άτομο για λογαριασμό του ασθενούς.

Η τεχνολογία ήρθε και θα μείνει
Σύμφωνα με τον κ. Βασιλικό διάφορες ψηφιακές 

εφαρμογές αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια αρκετά 
στις δυτικές οικονομίες, για να ελαττώσουν το κόστος. 
Από την άλλη, λόγω της δεδομένης συγκυρίας, της εξά-
πλωσης του ιού, η εξ αποστάσεως επαφή έχει γίνει απα-
ραίτητη σε αρκετές περιπτώσεις, όπου μπορεί να βοηθή-
σει η τεχνολογία, η οποία έχει γίνει απαραίτητη και είναι 
κάτι που θα βοηθήσει αρκετούς ασθενείς.
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Πρωτοφανή μέτρα προστασίας ακόμη και θανάτους 
που δεν σχετίζονται με τον κορονοϊό

Νεκροτομές και κηδείες με μέτρα...
βιολογικού πολέμου

Ανοσολογικά τεστ και πρωτοφανή μέτρα προστασίας 
λαμβάνουν όσοι διαχειρίζονται περιπτώσεις θανάτων, 
ακόμη και αν αυτοί δεν προέρχονται επιβεβαιωμένα από 
κορονοϊό. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Θεσσαλονίκης, 
οι επιστήμονες κρατούν…  αποστάσεις ασφαλείας, καθώς 
δεν γνωρίζουν εάν ο νεκρός που μπορεί να πέθανε από 
άλλη αιτία, δεν είχε και τον θανατηφόρο ιό. Εργάζονται 
με περιορισμένο προσωπικό και απολυμαίνουν διαρκώς 
τους χώρους, με τον φόβο της διασποράς. Αντίστοιχη εί-
ναι η κατάσταση και στα γραφεία τελετών, όπου οι υπάλ-
ληλοι μεταφέρουν τις σορούς με αυστηρά μέτρα. Φτά-
νουν μάλιστα να κάνουν και οι ίδιοι τεστ στους νεκρούς 
για να προστατεύσουν εαυτούς.

Η κατάσταση με τον κορονοϊό δεν έχει ξεκαθαριστεί 
ούτε στους ειδικούς της υγείας που ακόμη τον μελετούν. 
Η πρωτοφανής διασπορά του, έχει τρομάξει ακόμη και 
αυτούς. «Το μεγάλο μας πρόβλημα ως εργαζόμενοι στις 
υπηρεσίες μας, αφορά σε όλους τους λοιπούς θανάτους, 
τους υπόπτους, βίαιους και αιφνίδιους θανάτους που 
προσέρχονται σε μας. Επειδή όπως πολύ καλά γνωρί-
ζετε, μπορεί κάποιος να πεθάνει από οποιαδήποτε αιτία 
αλλά παράλληλα να είναι και φορέας του ιού», είπε στην 
Karfitsa η προϊσταμένη της ιατροδικαστικής υπηρεσίας 
Θεσσαλονίκης  Ελένη Ζαγκελίδου. Αυτός είναι ο λόγος 
που όλοι οι ιατροδικαστές αποφάσισαν να πληρούν συ-
γκεκριμένα μέτρα  προστασίας. Μόνον το απαραίτητο 
προσωπικό στην ιατροδικαστική και διαρκής απολύμαν-
ση όλων των χώρων,  με καθαρισμό κάθε επιφάνειας.

Παρ’ ότι η οδηγία που έχει δοθεί από τον ΕΟΔΥ είναι 
νεκροί, είτε ύποπτοι είτε επιβεβαιωμένοι από κορονοϊό, 
να μην μεταφέρονται για διενέργεια νεκροτομής, πάντα 
υπάρχει ο κίνδυνος κάποιας  περίπτωσης που δεν είναι 
ξεκάθαρη. «Ως προς αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχουν 
σαφείς οδηγίες από τον ΕΟΔΥ και οι υπηρεσίες αναγκα-
στήκαμε να πάρουμε κάποιες αποφάσεις από κοινού σχε-
τικά με τα περιστατικά αυτά. Δηλαδή όλα τα υπόλοιπα 
περιστατικά, επειδή ποτέ δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ένας 
δυνητικός φορέας του ιού, διεκπεραιώνονται σύμφωνα 
με κάποιες οδηγίες του ΕΟΔΥ αλλά  κυρίως από τη διε-
θνή βιβλιογραφία την οποία ακολουθούμε», σημείωσε η 
κυρία Ζαγκελίδου.

Αντίστοιχα, ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα λαμβάνουν οι 
τελετάρχες  κηδειών, που αναλαμβάνουν από τη μετα-
φορά της σορού στο νεκροτομείο, όταν δεν πρόκειται 
για θάνατο από κορονοϊό, είτε ακόμη και στη διαδικασία 
της τελετής για την κηδεία. Όπως εξηγεί στην Karfitsa ο 
ιδιοκτήτης γραφείου τελετών Γιάννης Γκουσμπουνάρης 
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«παραλαμβάνουμε τη σορό από την οικία, μπαίνει σε δι-
πλό σάκο, απολυμαίνεται ο χώρος κατ’ ευθείαν. Επίσης  
καθ’ όλη τη διαδρομή που μεταφέρουμε τη σορό μέχρι 
το αυτοκίνητο, απολυμαίνεται έως και το αυτοκίνητο πριν 
κλείσουμε την πόρτα, ενώ απολυμαίνουμε κι εμείς ο ένας 
τον άλλον. Είναι επίφοβο επειδή δεν γνωρίζουμε εάν ο 
νεκρός έχει τον κορονοϊό επειδή μπορούμε να κολλή-
σουμε ανά πάσα στιγμή».

Οι υπάλληλοι του γραφείου τελετών φορώντας ει-
δικές στολές, επιπλέον καλύμματα για τα πόδια, γάντια, 
μάσκες ενισχυμένες και ειδικά γυαλιά, μεταφέρουν τη 
σορό είτε προς το νεκροτομείο, είτε προς την εκκλησία. 
Μετά τη νεκροτομή πάλι θα τοποθετηθεί σε διπλό σάκο 
και μετά στο φέρετρο το οποίο πλέον σφραγίζεται. Και 
αυτή η διαδικασία ακολουθείται και για τους νεκρούς  
που δεν έχουν χάσει τη ζωή τους από κορονοϊό. Και στα 
νεκροταφεία το πιθανότερο είναι να διαβαστεί ο νεκρός 
έξω και στη συνέχεια στον τάφο. Πάλι για λόγους ασφα-
λείας.

Το τεστ…  προστασίας 
Τόσο οι ιατροδικαστές όσο όμως και ορισμένοι ιδιο-

κτήτες γραφείων τελετών έχουν προμηθευτεί ανοσολο-
γικό τεστ για κορονοϊό, προκειμένου να διασφαλίσουν 
εαυτούς, σε περίπτωση που δεν είναι γνωστό από το 
ιστορικό και την   κλινική εικόνα ότι ο νεκρός έχει προ-
σβληθεί. «Οι υπηρεσίες από την πρώτη στιγμή κάναμε 
μία πολύ μεγάλη προσπάθεια να προμηθευτούμε τα ανο-
σοτέστ, τα οποία κυκλοφορούν στο εμπόριο, και τα οποία 
δίνουν μία μίνιμουμ προστασία του προσωπικού, κυρίως 
ώστε να γνωρίζει ποια περιστατικά είναι δυνητικά φο-
ρείς της νόσου», σημείωσε η κυρία Ζαγκελίδου. Το τεστ 
προσφέρει αποτελέσματα σε λίγες ώρες, προκειμένου να 
«θωρακιστεί» το προσωπικό της ιατροδικαστικής σε πε-
ρίπτωση θετικού.

«Από την άλλη μεριά η επιστημονική βεβαιότητα 
προέρχεται από το κλασικό μοριακό τεστ το PCR που γί-
νεται από τις αντίστοιχες μονάδες που διερευνούν τον ιό, 
δηλαδή από τα κέντρα αναφοράς», ξεκαθαρίζει η κυρία 
Ζαγκελίδου. Ωστόσο όμως τέτοια μοριακά τεστ είναι δύ-
σκολο να γίνονται σε όλες τις περιπτώσεις των  θανάτων. 
«Δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνεται η μοριακή εξέταση 
σε όλους τους θανόντες επειδή αφενός είναι κοστοβόρο 
και αφετέρου προέχουν οι εν ζωή οι πιθανοί άρρωστοι», 
τόνισε.

Αντίστοιχο τεστ διενεργεί και ο τελετάρχης Γ. Γκου-
σμπουνάρης. «Δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε εάν 
έχει πεθάνει από κορονοϊό. Γι’ αυτό και εμείς έχουμε τη 
δυνατότητα ως γραφείο, να κάνουμε το τεστ το οποίο θα 
ανιχνεύσει σε μικρό χρονικό διάστημα εάν είναι θετικός ο 
νεκρός στον κορωνοϊό. Αλλά και μέχρι τότε πάλι πρέπει 
να προσέχουμε επειδή δεν το γνωρίζουμε». Μόλις πριν 
λίγες ημέρες κλήθηκε ο ίδιος από οικογένεια για τη μετα-
φορά σορού 43χρονου στη Θεσσαλονίκη,  που έχασε τη 
ζωή του από παθολογικά αίτια και αποκλείστηκε το εν-
δεχόμενο να είχε κορονοϊό, τουλάχιστον από την κλινική 
του εικόνα. «Όμως εμείς κάναμε το τεστ, για να είμαστε 
σίγουροι. Και εμείς και οι συγγενείς του».
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Σύσκεψη οι εναπομείναντες 
του Ν. Ταχιάου

Ορίζεται ο νέος διευθύνων σύμβουλος 
της πολύπαθης ΕΥΑΘ 

Μία τρύπα στο νερό 

Γιατί δεν λαμβάνονται υπόψη οι εισηγή-
σεις του ΥΜΑΘ;

Δεν περνά του Σάκη «Θαλαμοφύλακας» ο Μίμης 

Διαδικτυακή σύσκεψη με τα εκλεγμένα στελέχη της 
παράταξης “Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα”, πριν την τελευταία 
συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, συγκάλεσε ο 
επικεφαλής, Νίκος Ταχιάος. Οι Λευτέρης Αρβανίτης, Βα-
σίλης Γάκης, Νέλη Αηδονά, Σταύρος Καλαϊτζίδης έδωσαν 
το παρών σε αυτό το διαδικτυακό κάλεσμα και συμμε-
τείχαν στη σύσκεψη προκειμένου να συζητήσουν θέματα 
που αφορούν τον δήμο Θεσσαλονίκης. 

Διά τηλεδιάσκεψης θα διεξαχθεί η γενική συνέλευση 
της ΕΥΑΘ στο τέλος Απριλίου στην οποία θα επιλεγεί ο 
νέος διευθύνων σύμβουλος μετά από την καρατόμηση 
του Νάρκισσου Γεωργιάδη από τη διοίκηση του Υπερτα-
μείου. Δεδομένη ασφαλώς, ήταν και η συνεπικούρηση 
άλλων μελών του συμβουλίου ευνοούμενων του Υπερ-
ταμείου τα οποία ενοχλούνταν από τις αποκαλύψεις περί 
κακοδιαχείρισης των πεπραγμένων τους από τον υπό 
αποχώρηση διευθύνοντα σύμβουλο.

Υποτίθεται ότι δόθηκε η διαβεβαίωση ότι θα αντικατα-
σταθούν τέσσερα από τα μέλη του δ.σ. κάτι που σημαίνει 
ότι ο έλεγχος θα παραμείνει υπό τη διοίκηση του σημερι-
νού εκλεκτού του Υπερταμείου προέδρου της ΕΥΑΘ Α.Ε. 
Άρα, «μία τρύπα στο νερό» όπως αποδεικνύεται οπότε 
όσα ονόματα κι αν κυκλοφορούν δεν παίζουν κανένα 
ρόλο. 

Υποτίθεται ότι εκ του νόμου, κομβικής σημασίας θε-
ωρείται ο ρόλος του ΥΜΑΘ Θεόδωρου Καράογλου στην 
επιλογή του νέου διευθύνοντα συμβούλου. Ωστόσο, το 
πρόβλημα δεν αφορά μόνο στο πρόσωπο αλλά στο αν 
και κατά πόσο αντικατασταθούν τα υφιστάμενα μέλη του 
δ.σ. καθώς με την σημερινή κατάσταση τα πάντα ελέγχο-
νται από τα μέλη που επιλέγησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Παρά 
όμως τις προσπάθειες του ΥΜΑΘ Θεόδωρου Καράογλου 
που κατ’ επανάληψη έχει επισημάνει στην κεντρική διοί-
κηση τις παθογένειες της ΕΥΑΘ, τα Μαξίμου δεν αντέδρα-
σε. Γιατί όμως;

Όπως για παράδειγμα του αξιόλογου και έμπειρου 
προέδρου της ΕΥΑΘ Παγίων Σάκη Τζακόπουλου οποίος 
μάλιστα πέρασε και από συνέντευξη ενώπιον του Υπερ-
ταμείου, άφησε άριστες εντυπώσεις κι ενώ όλα έδειχναν 
ότι εκείνος θα ήταν η τελική επιλογή, ο όρος που έθεσε 
ήταν οι παραιτήσεις όλων των μελών στη διάθεσή του. 
Κάτι που φυσικά δεν έγινε αποδεκτό… Το γιατί; Την απά-
ντηση μπορεί να δώσει μόνο η επικεφαλής του Υπερτα-
μείου. 

Από τους πρώτους πηγαίνει κι από τους τελευταίους 
φεύγει από το γραφείο του στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης. 
Ο λόγος για τον γενικό γραμματέα του δήμου, Ευθύμη 
Φωτόπουλο, που βρίσκεται στο πλευρό του δημάρχου, 
Κωνσταντίνου Ζέρβα, από την πρώτη στιγμή ανάληψης 
των καθηκόντων του. Από το χέρι του γενικού αυτό το 
διάστημα περνούν για υπογραφή οι αποφάσεις και οι κι-
νήσεις που γίνονται από τη διοίκηση για την πανδημία 
του κορονοϊού. 
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Στη «μάχη» η ΚΠΚΜ Εθελοντής αιμοδότης ο Δ. Δερμουτζίδης Ο Ζέρβας διαβάζει παραμύθια

Παζλ και γυμναστική ο Κούβελας

Δωρεά στο Υπνωτήριο από την «Πρά-
ξεις για τη Μακεδονία»

Ο Μ. Σαμαντζίδης πρόεδρος 
στην ΔΕΠΘΕ 

Θλίψη στην οικογένεια Αβαρλή Λύση για τα αδέσποτα στο Δ. Βόλβης

Τη μάχη κατά του κορονοϊού συνεχίζει ο περιφερειάρ-
χης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας.  
Μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας διατέθηκαν πάνω 
από 25 τόνοι ειδών ατομικής προστασίας και συγκεκρι-
μένα 2,5 εκατ. ζευγάρια γάντια, 200.000 χειρουργικές 
μάσκες και 50.000 αντισηπτικά σε νοσοκομεία, κέντρα 
υγείας, ΕΚΑΒ, αστυνομία, πυροσβεστική και λιμενικό της 
Κεντρικής Μακεδονίας που προσπαθούν να περιορίσουν 
την εξάπλωση της πανδημίας.

Οι ανάγκες σε αίμα είναι πολλές στα νοσοκομεία λόγω 
της πανδημίας του κορονοϊού. Ετσι, ο δήμαρχος Παύλου 
Μελά, Δημήτρης Δεμουρτζίδης, έσπευσε να δώσει το 
καλό παράδειγμα και συμμετείχε από τους πρώτους στην 
εθελοντική αιμοδοσία που διοργάνωσε η αντιδημαρχία 
Κοινωνικής Πολιτικής στο νέο κλειστό γυμναστήριο του 
1ου Γυμνασίου και Λυκείου της Ευκαρπίας. Λαμβάνοντας 
όλα τα απαραίτητα μέτρα, εθελοντές αιμοδότες και ερ-
γαζόμενοι του δήμου στήριξαν την προσπάθεια ώστε να 
«μείνουμε όλοι δυνατοί».

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, 
κάθισε αναπαυτικά στην καρέκλα του γραφείου του, 
στο δημαρχιακό μέγαρο, και άνοιξε τις σελίδες από ένα 
παιδικό παραμύθι. Οχι για να το διαβάσει ο ίδιος… αλλά 
για να το διαβάσει στα μικρά παιδιά που είναι κλεισμένα 
στα σπίτια τους εδώ και μέρες εξαιτίας του κορονοϊού. 
Ο δήμαρχος ανέγνωσε το «Το μπαουλάκι της αγάπης», 
το οποίο μεταδόθηκε μέσω της δημοτικής τηλεόρασης. 
Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που ανέλαβε η αντιδη-
μαρχία Παιδείας, όπου γνωστοί Θεσσαλονικείς θα δια-
βάζουν καθημερινά παραμύθια στα παιδιά. Μετά τον 
δήμαρχο, τον δρόμο της ανάγνωσης ακολούθησε και ο 
πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, Δρόσος Τσαβλής. 

Τρόπους δημιουργικής απασχόλησης με τα παιδιά 
του ψάχνει ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Κούβελας, για 
το διάστημα που μένουν σπίτι λόγω κορονοϊού. Αυτή τη 
φορά, ο βουλευτής έκανε γυμναστική στο σαλόνι μαζί με 
τους δυο γιους και την κόρη του, ενώ πριν από λίγες ημέ-
ρες είχαν ριχτεί στη «μάχη» συμπλήρωσης ενός παζλ με 
την περίφημη Μόνα Λίζα.

Το Υπνωτήριο Αστέγων και το Κέντρο Ημέρας Αστέ-
γων του δήμου Θεσσαλονίκης στήριξε με δωρεά η περι-
φερειακή παράταξη «Πράξεις για τη Μακεδονία». Προσέ-
φερε 350 κούτες με κρουασάν (περισσότερες από 4500 
συσκευασίες) για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών 
των κοινωνικών δομών, λόγω της πανδημίας του κορο-
νοϊού. Οπως αναφέρθηκε από την παράταξη, θα ακολου-
θήσουν πρωτοβουλίες υποστήριξης σε κοινωνικές δομές 
και άλλων δήμων.

Ο ψυχίατρος και πρώην πρόεδρος της Διοικούσας 
Επιτροπής της ΝΔ Θεσσαλονίκης, Μηνάς Σαμαντζίδης, 
ανέλαβε και επίσημα τη θέση του προέδρου στο Δ.Σ. της 
ΔΕΠΘΕ μετά από πρόταση του δημάρχου, Κωνσταντίνου 
Ζέρβα. «Μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα για το ρόλο των δη-
μοτικών ΜΜΕ και πιστεύω πως η εργατικότητα, η μεθο-
δικότητα και η ευρύτητα πνεύματος που χαρακτηρίζουν 
το νέο πρόεδρο, θα δώσουν μια απαραίτητη ώθηση στην 
πορεία των δημοτικών μέσων»,  είπε ο δήμαρχος για τον 
κ.Σαμαντζίδη μετά την έγκριση της πρότασης του από το 
δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης. 

Συντετριμμένος είναι ο αντιδήμαρχος Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης του δήμου Θεσσαλονίκης, Γιώργος Αβαρ-
λής, από την απώλεια του 70χρονου συγγενικό του προ-
σώπου λόγω του κορονοϊού. Ο άτυχος άνδρας που έχασε 
τη ζωή του νοσηλευόταν στο ΑΧΕΠΑ, μαζί με την αδελφή 
του, που επίσης βρέθηκε θετική στον κορονοϊό.  

 «Αγκαλιά» για τα αδέσποτα ζώα άνοιξε ο δήμαρχος 
Βόλβης, Διαμαντής Λιάμας. Η διοίκηση του δήμου προ-
μηθεύτηκε σακιά με τροφές που μοιράστηκαν σε όλες τις 
κοινότητες και τους οικισμούς προκειμένου να ταΐζονται 
καθημερινά τα αδέσποτα. Λόγω της πανδημίας του κο-
ρονοϊού τα ζώα δεν μπορούν να βρουν τροφή αυτό το 
διάστημα με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να πεθάνουν 
από ασιτία.
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Αγαπητοί φίλοι, πλέον γίνεται ευρέως 
γνωστό και κατανοητό ότι βιώνουμε μια 
υγειονομική κρίση η οποία θα αλλάξει πολ-
λές συνήθειες μας και θα μας βάλει σε σκέ-
ψη για πολλά πράγματα που ίσως θεωρού-
σαμε και αυτονόητα.

Μένοντας σπίτι έχουμε χρόνο να σκε-
φτούμε και να επεξεργαστούμε καταστάσεις 
και πράγματα τα οποία η καθημερινότητα 
δεν μας άφηνε να το κάνουμε. Γινόμαστε πιο 
σοφοί, αναθεωρούμε σκέψεις και πράξεις 
όπως η πνευματική ξεκούραση, το διάβα-
σμα, η ενασχόληση με την πνευματική μας 
υγεία, η καλύτερη και στενότερη επαφή με 
την οικογένεια και τα παιδιά μας.

Όσο και αν φαντάζουν κάποια πράγματα 
μαύρα, συντελούνται και κάποια άλλα θετι-
κά. Άλλωστε πάντα εκεί που υπάρχει το σκο-

τάδι, υπάρχει και το φως. Ο πλανήτης 
γενικότερα έχει ηρεμήσει από το πιο 
αδηφάγο ον που είναι ο Άνθρωπος. Το 
διοξείδιο του άνθρακα μειώνεται δρα-
ματικά σε πολλές πόλεις του κόσμου. 
τα θαλάσσια νερά γίνονται πιο καθα-
ρά ενώ στην Κίνα αναπνέουν φρέσκο 
αέρα μετά από δεκαετίες. Στη Βενετία 
τα νερά έχουν καθαρίσει τόσο που οι 
κύκνοι κολυμπούν σε αυτά αντί για 
γόνδολες.

Θα αναρωτηθεί όμως κάποιος : 
γιατί έπρεπε να πεθάνει – συνεχίσει να 
πεθαίνει τόσος κόσμος για να συμβούν 
όλα αυτά τα πράγματα. Εδώ, προς το 
παρόν δεν θα εισέλθουμε καθώς θα 
χρειαστούμε τόμους για να αναλύ-
σουμε την αλαζονεία, αδηφαγία και 
την ακόρεστη δίψα του ανθρώπου να 
αλλάξει τον κόσμο χωρίς περιββα-
ντολογικές ευαισθησίες ή ορθολογική 
σκέψη.

Μέσα από τις παραπάνω σκέψεις αναδύ-
εται πόσο σημαντικός είναι και ο ρόλος του 
ασφαλιστικού σας συμβούλου όσον αφορά 
την κάλυψη κεφαλαίων για την ζωή και τις 
οικογένειες σας. Πόσο σημαντική είναι λοι-
πόν η Ασφάλεια Ζωής!!!Γιατί αυτή η υγειο-
νομική κρίση αλλά και κάθε κρίση έχει ένα 
και μόνο ΑΝΤΙΔΟΤΟ που μπορεί να την αντι-
μετωπίσει. «Ένα θαύμα από χαρτί και μελά-
νι». Ένα Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Ζωής ένα 
κομμάτι χαρτί με μια σταγόνα μελάνι.

Αλλά δεν είναι μόνο αυτό! Είναι ένα κομ-
μάτι χαρτί που μου εγγυάται ότι αν η απο-
δοτικότητά μου ως εργαζομένου διακοπεί 
απότομα από οποιαδήποτε αιτία και ο θεός 
με πάρει στην αγκαλιά του, ο/η σύζυγός μου 

θα έχει εφ ’όρου ζωής άνεση, ασφάλεια, 
χρήματα και ότι αυτό από μόνο του αποτελεί 
ένα θαύμα που με καθησυχάζει απερίγραπτα

Αλλά δεν είναι μόνο αυτό! Είναι ένα κομ-
μάτι χαρτί που μου εγγυάται ότι αν δεν μπο-
ρώ να εργαστώ ξανά, θα έχω το δικαίωμα να 
ζω αξιοπρεπέστατα χωρίς πλέον να εργάζο-
μαι. Ένα πραγματικό θαύμα που ο/η σύζυγος 
μου και εγώ θα αντιμετωπίσουμε με χαμόγε-
λο και χωρίς φόβο τα γηρατειά μας, έχοντας 
εξασφαλίσει ένα εξαιρετικό εισόδημα.

Αλλά δεν είναι μόνο αυτό! Είναι ο πιο 
έξυπνος τρόπος που με κάνει να νοιώθω 
ότι εργάζομαι και για έναν υπέρτατο σκοπό, 
πέραν της διαβίωσης που παράλληλα είναι 
και δημιουργικός καθώς αξιολογώ εγώ την 
επαγγελματική μου αξία, σε συνεργασία με 
τον επαγγελματία ασφαλιστικό μου σύμβου-
λο και θέτω στόχους και πλάνο επίτευξης 
τους έως την συνταξιοδότηση (Ισόβια Ασφά-
λιση Ζωής).

Αλλά δεν είναι μόνο αυτό! Γιατί πρόκειται 
για ένα μονομερές συμβόλαιο, ένα συμβό-
λαιο στο οποίο οι υποχρεώσεις βαρύνουν τη 
μία μόνο πλευρά. Τον μεγάλο χρηματοοικο-

νομικό οργανισμό (Ασφαλιστική Εταιρεία) με 
τις συγκεκριμένες οικονομικές αποδόσεις, 
που εγώ έχω θέσει από ενάρξεως, χωρίς 
όμως εγώ να έχω καμία υποχρέωση, παρά 
μόνο την ευθύνη της τακτικής αποταμίευσης 
χρημάτων. Σε κάθε περίπτωση, το δικαίωμα 
διακοπής του συμβολαίου είναι δικό μου, 
αλλά το άλλο μέρος(Ασφαλιστική Εταιρεία) 
δεν μπορεί να αποσυρθεί ποτέ χωρίς τη συ-
γκατάθεσή μου.

Όλοι οι παραπάνω λόγοι ή οποιοσδήπο-
τε άλλος λόγος που ο καθένας μας κρίνει 
σημαντικό, περικλείουν την υπέρτατη πρά-
ξη αγάπης που οφείλουμε όλοι να έχουμε, 
όπως έλεγε η γιαγιά μου στο εικονοστάσι 
μας, για εμάς και τους οικείους μας!!

Ένα θαύμα λοιπόν που αποτυπώνεται 
σε ένα κομμάτι χαρτί και μελάνι. Πιστεύετε 
λοιπόν σε ένα κομμάτι χαρτί και μελάνι; Θα 
έπρεπε φίλοι μου.

*Ο Λεωνίδας Ντόβας είναι εξειδικευ-
μένος Ασφαλιστικός Σύμβουλος Ζωής και 
Αποταμίευσης με MSc στην Διοίκηση Υπη-
ρεσιών.

Ασφάλιση Ζωής : To αντίδοτο στον COVID-19 και κάθε πανδημία!!!

Τ Ο Υ  Λ Ε Ω Ν Ι Δ Α 
Ν Τ Ο Β Α *

Γιατί αυτή η 
υγειονομική 

κρίση αλλά και 
κάθε κρίση έχει 

ένα και μόνο 
ΑΝΤΙΔΟΤΟ που 
μπορεί να την 

αντιμετωπίσει…
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Η τεχνολογία βοηθάει τους επαγγελματίες εν μέσω καραντίνας

Ο έξυπνος τρόπος να διαχειριστείς την ασφάλεια 
της επιχείρησης σου... εξ αποστάσεως

Η εξάπλωση του κορονοϊού πέρα από την απειλή 
προς την ανθρώπινη ζωή, που είναι το πιο σημαντικό 
από όλα, έχει δείξει τα «δόντια» του και σε επιχειρήσεις. 
Άλλες χρειάστηκαν να αναστείλουν την λειτουργία τους, 
κάποιες να εντάξουν την εξ αποστάσεως εργασία ή να 
συνεχίσουν να λειτουργούν τηρώντας τους κανόνες υγι-
εινής για την αποφυγή του συγχρωτισμού.

Αυτή η περίοδος είναι αναμφισβήτητα κομβικό ση-
μείο για αρκετές εταιρείες, με πολλές να προσπαθούν να 
βρουν την λύση μέσω της εξέλιξης της τεχνολογίας και 
τα οφέλη που έχει. Ειδικότερα, ο Παύλος Κοχλιαρίδης, 
ιδιοκτήτης της Alfakom GPS, μιλώντας στην Karfitsa εξή-
γησε ότι η τεχνολογία είναι πλέον σε σημείο που μπορεί 
να «λύσει» τα χέρια σε επαγγελματίες διαφόρων κλά-
δων.

«Λόγω της κατάστασης που επικρατεί και για να απο-
φευχθούν τα χειρότερα μένουμε σπίτι για να υπερπηδή-
σουμε και αυτό το εμπόδιο και να βγούμε πιο δυνατοί. 
Όμως αυτό δεν πρέπει να αγχώνει τους επαγγελματίες 
καθώς υπάρχουν υπηρεσίες για να δουλέψουν από το 
σπίτι και να μην χρειάζεται να απέχουν από τις καθημερι-
νές δραστηριότητες», τονίζει ο κ. Κοχλιαρίδης.

«Για παράδειγμα, στην Alfakom παρέχουμε την ασφά-
λεια για την περιουσία για παντός τύπου οχημάτων, τα 
διασφαλίζουμε σε περίπτωση κλοπής και μπορούν να 
έχουν την πλήρη εποπτεία ανά πάσα στιγμή για το που 
βρίσκονται τα οχήματά τους από το σπίτι τους», σημειώ-
νει ο ίδιος.

Για τον επαγγελματία ανά πάσα στιγμή μπορεί να 
διαχειρίζεται όλα τα δεδομένα από οπουδήποτε και αν 
βρίσκετε, να βλέπει τους οδηγούς του, τα οχήματα, τις 
στάσεις, τα χιλιόμετρα, αν παραδόθηκαν τα εμπορεύματα 
του, τις πραγματικές ώρες εργασίας και αν έχουν πραγ-
ματοποιηθεί οι επισκέψεις στο πελατολόγιο της εταιρείας 
του, περιγράφει ο κ.Κοχλιαρίδης και προσθέτει πως «έτσι 
διασφαλίζουμε λοιπόν την αποδοτικότητα των οδηγών 
και συνάμα την παραγωγικότητα της εταιρείας του εκά-
στοτε ιδιοκτήτη».

Παράλληλα, σύμφωνα με τον κ.Κοχλιαρίδη εν μέσω 
καραντίνας οι επιχειρηματίες με ένα... κλικ μπορούν, με 
τον κατάλληλο εξοπλισμό, να διασφαλίσουν την ασφά-
λεια της περιουσίας τους για παντός τύπου αντικειμένων, 
στα οποία ανά πάσα στιγμή μπορούν να γνωρίζουν που 
βρίσκονται μένοντας ήσυχοι. «Υπάρχει επίσης η υπηρεσία 
διασφάλισης της περιουσίας και των εμπορευμάτων που 
έχουν και είναι ευπαθή για τα οποία μπορούν να βλέπουν 
και να ενημερώνονται ανά πάσα στιγμή για τα σταθερά 
και φορτηγά ψυγεία για την θερμοκρασία live και ανά 
πάσα στιγμή, απομακρυσμένα από το κινητό ή τον υπο-
λογιστή τους. Επίσης μπορούν να ενημερώνονται για 

τυχόν μεταβολές που μπορεί να συμβούν από τα αρχικά 
όρια θερμοκρασίας που έχουν ορίσει».

Όσον αφορά την ασφάλεια σε χώρους επιχειρήσεων, 
γραφείων, κατοικιών, αγροτικών καλλιεργειών και οχη-
μάτων ο κ.Κοχλιαρίδης εξήγησε ότι με την βοήθεια εξε-
λιγμένων καμερών καλύπτονται οι ανάγκες στο έπακρον, 
καθώς μπορούν ανά πάσα στιγμή να έχουν την εποπτεία 
του χώρου που θέλουν, να δουν σε πραγματικό χρόνο, 
σε περίπτωση κλοπής ή παραβίασης του χώρου τους, να 
τους έρχεται ειδοποίηση χάρη στους αισθητήρες που δι-
αθέτουν οι κάμερες οπότε αν αντιληφθούν κίνηση ειδο-
ποιούνται άμεσα στο κινητό τους.

Επιπλέον, για τους αγρότες είναι ιδανικό, διότι «ανά 
πάσα στιγμή μπορούν να βλέπουν την θερμοκρασία και 
την υγρασία του εδάφους» αναφέρει ο ίδιος και συμπλη-
ρώνει ότι «υπάρχει η δυνατότητα μέσω ρελέ να ενεργο-
ποιηθεί και να απενεργοποιηθεί η διαδικασία απομακρυ-
σμένου ποτίσματος μέσω της έξυπνης γεωργίας».

Ασφάλιση Ζωής : To αντίδοτο στον COVID-19 και κάθε πανδημία!!!
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Ποια είναι η κρίσιμη διαφορά ενός πο-
λιτικού αναλυτή και ενός πολιτικού ηγέτη; 
Κατά τον Κίσινγκερ (Διπλωματία, εκδόσεις 
Λιβάνη 1995) τις αναλύσεις του πρώτου 
μετά από λίγο διάστημα δεν θα τις θυμάται 
κανείς, ενώ του δεύτερου, επειδή οδηγούν 
σε αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή των 
πολιτών, καταγράφονται στην ιστορία και 
στο συλλογικό ενσυνείδητο.

Άλλο λοιπόν η ανάλυση και άλλο η από-
φαση.

Οι προηγούμενες σκέψεις ήρθαν αυθόρ-
μητα στο μυαλό μου με αφορμή τη δημόσια 
συζήτηση αυτών των ημερών με προτροπές 
για εκλογές τον Σεπτέμβριο.

Αν και βρισκόμαστε στη κορύφωση της 
κρίσης και μια τέτοια συζήτηση φαίνεται 
άκαιρη, θα συμμετάσχω σε αυτή επιθυ-

μώντας να παρουσιάσω την αντίθετη 
άποψη και νοιώθοντας την ανάγκη να 
δηλώσω πως πρέπει να «κοπεί με μα-
χαίρι» κάθε σχετική αναφορά.

Βασικά επιχειρήματα, λοιπόν, των 
υπέρμαχων της πρότασης των εκλο-
γών, με βάση αναλύσεις πάντα, είναι τα 
παρακάτω.

Πρώτον, με την επιτυχημένη δια-
χείριση της υγειονομικής κρίσης και 
τη δημοσκοπική διαφορά 22 μονάδων 
της ΝΔ από τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι ευκαιρία 
να μηδενισθεί το κοντέρ. Να αποκτή-
σει ,δηλαδή η κυβέρνηση , μια καθαρή 
τετραετία καίγοντας παράλληλα την 
απλή αναλογική. Έτσι έχοντας τα «χέ-
ρια λυμένα» μπορεί να επιδοθεί απερί-
σπαστη στην εφαρμογή μέτρων για την 
οικονομική ανάταξη της χώρας.

Απαντώ στο επιχείρημα αυτό λέ-
γοντας ότι οι πολίτες, μέσα στη κρίση, 
μπορεί να δουν με καχυποψία οποια-
δήποτε πολιτική απόφαση που δεν θα 
επικεντρώνεται στα πραγματικά προ-
βλήματά τους. Η οικονομική ανασφά-
λεια έχει επιστρέψει και τυχόν εκλο-
γές, κάτω από παρόμοιες συνθήκες, 
εμπεριέχει απρόβλεπτες παραμέτρους 
και σημαντικούς κινδύνους, όταν εν-
δεχομένως η κρίση σε ηπιότερη μορφή 
επανέλθει το Σεπτέμβριο. Επίσης δύ-
σκολα θα απαντηθεί ο φυσιολογικός 
ισχυρισμός της αντιπολίτευσης ότι η 
κυβέρνηση προχωρά σε εκλογές με 
σκοπό να φέρει μετά σκληρά οικονο-
μικά μέτρα.

Σε εντελώς προσωπικό επίπεδο 
ποιά είναι η διαφορά μεταξύ τεσσά-

ρων η πέντε χρόνων στην εξουσία για τον 
Πρωθυπουργό, όταν μάλιστα δεν αντιμετω-
πίζει ενδοκυβερνητικά και εσωκομματικά 
προβλήματα; Αντίθετα, τα τέσσερα με επτά 
η οκτώ χρόνια έχουν διαφορά, διότι του δί-
νουν τη δυνατότητα να αφήσει το δικό του 
αποτύπωμα στη χώρα.

Όσον αφορά στα «χέρια» της κυβέρνη-
σης και τώρα είναι «λυμένα» στην οικονο-
μία, κυρίως χάριν των δικών της ενεργειών. 
Χωρίς τα υπερπλεονάσματα, με τη ρευστό-
τητα από την ΕΚΤ, την ευελιξία στο ΕΣΠΑ, τη 
ρήτρα διαφυγής και την ρευστότητα που θα 
δοθεί σίγουρα από το Γιούρογκρουπ για όλες 
τις χώρες διαθέτει όλα τα εργαλεία για τη 
στήριξη του ιδιωτικού τομέα. Τώρα, μπορεί 
να δρομολογήσει και επιπλέον μειώσεις φό-
ρων και ασφαλιστικών εισφορών, προγράμ-
ματα στήριξης της ανεργίας και της εργασίας 
και κεφάλαια ενίσχυσης των επιχειρήσεων, 
χωρίς να μπει στη «βάσανο» των εκλογών, 
οι οποίες όπως και να γίνει, αλλάζουν σχεδι-
ασμούς και αναβάλουν αποφάσεις.

Το δεύτερο κύριο επιχείρημα είναι ότι μια 
δεύτερη ήττα του Τσίπρα τον στέλνει σπίτι 
του. Πιστεύω ότι το τελευταίο που ενδιαφέ-
ρει την κυβέρνηση είναι να πάει ο αρχηγός 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο σπίτι 
του. Με τα προβλήματα αναμετράται.

Αφήστε που ο Αλέξης Τσίπρας μια χαρά 
αντίπαλος είναι. Παραμένει «αδιόρθωτος» 
και τακτικιστής και έτσι είναι δύσκολο να 
αντιπαρατεθεί σε ένα στρατηγικό παίκτη σαν 
τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η τελευταία απαί-
τηση του, οι χώρες του νότου να επιβάλλουν 
το ευρωομόλογο, απέδειξε ότι δεν μπορεί 
να ξεφύγει από την εποχή «των νταουλιών 
με τα οποία θα χορέψουν οι αγορές» και του 
«εκβιασμού» στην Ευρωζώνη του πρώτου 
εξαμήνου του 2015. Ούτε οι πολλές ακραίες 
φωνές μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, τις οποίες δεν στα-
ματά για να μην πω ότι ευνοεί κιόλας, του 
επιτρέπουν να δείξει το πρόσωπο ενός υπεύ-
θυνου ηγέτη. Βέβαια, και σε επίπεδο έργου η 
διαφορά είναι χαοτική και θα διευρύνεται με 
τη πάροδο του χρόνου. Μεταρρυθμίσεις σαν 
την πρόσφατη εφαρμογή της άυλης συντα-
γογράφησης θα βελτιώνουν συνεχώς την 
καθημερινότητα του πολίτη.

Λειτουργώντας, λοιπόν, και προσωπικά 
ως αναλυτής θεωρώ άστοχη και άκαιρη σή-
μερα τη συζήτηση περί εκλογών

Επιμένω ως αναλυτής...
*Ο Στράτος Σιμόπουλος είναι βουλευ-

τής Α’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρα-
τίας

Εκλογές το Σεπτέμβριο; Άστοχη και άκαιρη η συζήτηση

Τ Ο Υ  Σ Τ Ρ Α Τ Ο Υ 
Σ Ι Μ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ * 
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Τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την μεί-
ωση της εξάπλωσης του κορονοϊού με τον 
περιορισμό των μετακινήσεων έχουν «κλεί-
σει» για καλό σκοπό ένα μεγάλο μέρος πο-
λιτών σε όλο τον κόσμο στις οικίες τους. 
Μεταξύ αυτών και οι Έλληνες που «μένουν 
σπίτι» τηρώντας τα μέτρα της κυβέρνησης. 
Ωστόσο, η παρατεταμένη παραμονή στο σπί-
τι σε συνδυασμό με την μειωμένη άσκηση 
έχει αλλάξει τις καθημερινές μας συνήθει-
ες, όπως για παράδειγμα τις διατροφικές. 
Η Karfitsa σας παρουσιάζει χρήσιμες συμ-
βουλές από την κλινική διαιτολόγο-διατρο-
φολόγο Παναγιώτα Βαρσαμά, η οποία είναι 
ειδικός αθλητικής διατροφής και διαχείρισης 
διατροφικών διαταραχών. Υπεύθυνη Διαιτο-
λόγος του Πρότυπου Διαιτολογικού Κέντρου 

( goodline) και  Εκπαιδεύτρια στον το-
μέα Υγείας και αθλητισμού στον Όμιλο  
ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360, Θεσσαλονίκης.

 Ποιες τροφές μπορούν να τονώ-
σουν το ανοσοποιητικό σύστημα;

Καταναλώνοντας ορισμένα τρό-
φιμα και θρεπτικά συστατικά είστε σε 
θέση να θωρακίσετε και να ενισχύσετε  
το ανοσοποιητικό σας σύστημα.

 Τρόφιμα τα οποία μπορούν να 
χαρακτηριστούν ως ανοσοενισχυτι-
κά  είναι τα εσπεριδοειδή ( γκρέιπ-
φρουτ, πορτοκάλια, μανταρίνια, λε-
μόνια, limes), οι κόκκινες πιπεριές, το 
μπρόκολο, το σκόρδο,  το τζίντζερ, το 
σπανάκι, το γιαούρτι, τα αμύγδαλα, ο 
κουρκουμάς, το πράσινο τσάι, το ακτι-

νίδιο, οι ηλιόσποροι και τα οστρακοειδή.
Το κλειδί όμως για την επίτευξη του στό-

χου μας είναι υπάρχει ποικιλία στη διατροφή 
μας.

 Η κατανάλωση ενός μόνο τροφίμου από 
τα παραπάνω δεν επαρκεί ώστε να ενισχύ-
σετε το ανοσοποιητικό σας σύστημα. Εστιά-
στε λοιπόν, στον  συνδυασμό  των τροφίμων 
καθώς και στην ποσότητα κατανάλωσης 
τους, ώστε να καλύψετε τη συνιστώμενη 
ημερήσια πρόσληψη τους κάτι το οποίο θα 
σας εξασφαλίσει ότι προσλαμβάνετε ικανο-
ποιητικές ποσότητες από ένα συνδυασμό 
θρεπτικών συστατικών.

Ποια είναι η συμβουλή σας σε όσους 
είναι σε πρόγραμμα διατροφής εν μέσω 
καραντίνας; Παρά το γεγονός ότι η κατάστα-
ση που βιώνουμε απαιτεί την παραμονή μας 
στο σπίτι, η παρακολούθηση των ατόμων 
που βρίσκονται σε ένα πρόγραμμα διατρο-
φής εξελίσσεται κανονικά κάνοντας χρήση 
εφαρμογών όπως αυτή του Skype.

Λαμβάνοντας υπόψη  μας όμως το πέπλο 

της ανίας που έχει σκεπάσει πολλούς συναν-
θρώπους μας  λόγω του περιορισμού τους 
στο σπίτι, ελλοχεύει ο κίνδυνος αύξησης του 
σωματικού μας βάρος, καθώς υποκύπτουμε 
σε αυτό που ονομάζουμε συναισθηματική 
κατανάλωση φαγητού και γινόμαστε επιρρε-
πείς στο τσιμπολόγημα.

Μια τακτική που θα βοηθήσει στο να δια-
τηρήσουμε την απώλεια βάρους που είχαμε 
επιτύχει, είτε ακόμα και να ενισχύσουμε πε-
ραιτέρω την απώλεια βάρους, είναι η συχνή 
αυτοπαρακολούθηση! Αυτό σημαίνει είτε να 
ζυγιζόμαστε συχνά, την ίδια μέρα και υπό τις 
ίδιες συνθήκες κάθε φορά είτε να επιλέξου-
με ένα ρούχο μας σαν μέτρο, ώστε να έχου-
με μια αντικειμενική εικόνα των μεταβολών 
που υπόκειται το σώμα μας.

 Μπορεί η περίοδος που διανύουμε να 
αλλάξει άρδην τις διατροφικές μας συνή-
θειες; Πιστεύω πως ναι! Λόγο της μετέωρης 
κατάστασης που επικρατεί και το αντίκτυπο 
της στον οικονομικό τομέα, στους περισσό-
τερους συνανθρώπους μας έχουν  επικρατή-
σει συναισθήματα φόβου, με αποτέλεσμα να 
μην αναλώνονται σε άσκοπες αγορές. Βάση 
των παραπάνω θεωρώ πως είναι μια πολύ 
καλή περίοδος για να υιοθετηθεί ένα πιο υγι-
εινό – Μεσογειακό πρότυπο διατροφής,  κα-
θώς οι άνθρωποι έχουν στραφεί στην αγορά  
προϊόντων  που πραγματικά χρειάζονται και 
τα οποία θα προστατέψουν και θα  προάγουν 
το ανοσοποιητικό τους σύστημα.

Η σωστή διατροφή μπορεί να επηρε-
άσει θετικά την ψυχολογία; Φυσικά! Μέσα 
από ένα σωστά δομημένο γεύμα, το οποίο 
σημαίνει κατάλληλους συνδυασμούς τροφί-
μων,  μπορούμε να συμβάλουμε στη σύνθε-
ση σεροτονίνης.   Η σεροτονίνη είναι συνώ-
νυμο της ευτυχίας, είναι ικανή να καθορίσει 
τη διάθεση μας καθώς και τη  συναισθημα-
τική μας σταθερότητα.  Όποτε ας «φάμε» 
ευτυχία!

Ποιες επιλογές θα προτείνατε για την 
κατανάλωση γλυκού αλλά παράλληλα και 
υγιεινού; Μπορώ να σκεφτώ πλήθος εναλ-
λακτικών επιλογών αντί του γλυκού, που 
συνάμα δεν θα στερούνται γεύσης αλλά θα 
υπερτερούν στην θρεπτική τους αξία. Κά-
ποιες επιλογές που συγκαταλέγονται στις 
αγαπημένες προτιμήσεις των ανθρώπων 
που παρακολουθώ είναι το σπιτικό ρυζόγα-
λο, σπιτικά pancakes με βρώμη και μπανά-
να, η κατανάλωση φρούτων με ταχίνι ή μέλι, 
ο συνδυασμός αποξηραμένων φρούτων 
με ξηρούς καρπούς είτε η παρασκευή μιας 
εύκολης και γρήγορης γλυκιάς  κρέπας με 
τορτίγια ολικής αλέσεως.

Τι θα πρέπει να μην βάζουμε στο καλά-
θι του σούπερ μάρκετ και τι να προτιμούμε; 
Αρχικά είναι σημαντικό να τονίσω ότι πρέπει 
να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ με μια λί-
στα με προϊόντα, που θα έχουμε φτιάξει από 
το σπίτι και θα αναγράφει τα προϊόντα που 
πρέπει να αγοράσουμε. 

Τα προϊόντα που πρέπει να αποφεύγουμε 
είναι τα λεγόμενα comfort foods. Τα προϊό-
ντα αυτά αλλιώς ονομάζονται παρηγορητικά 
τρόφιμα καθώς μας προσφέρουν μιας αί-
σθηση ικανοποίησης, ευτυχίας και ανακού-
φισης. 

Τέτοια τρόφιμα αποτελούν τα πατατάκια, 
τα κρουασάν, οι σοκολάτες κ.α

Το πρόβλημα είναι ότι η κατανάλωση τέ-
τοιων τροφίμων μας παρέχει τις λεγόμενες  
κενές θερμίδες, δηλαδή προκαλούν αύξηση 
του σωματικού μας βάρους, χωρίς να μας 
παρέχουν καθόλου θρεπτικά συστατικά.

Τρόφιμα τα οποία πρέπει να προτιμού-
με κατά την έλευση μας στο σούπερ μάρ-
κετ είναι: Διάφορα όσπρια και δημητριακά, 
κοτόπουλο και μοσχάρι από κρεατικά, κα-
τεψυγμένα ψάρια, θαλασσινά, φρούτα και 
λαχανικά καθώς αντέχουν για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα,  φρέσκα φρούτα και λαχανι-
κά τα οποία να είναι ανθεκτικά στο χρόνο ( 
μήλο, καρότο, αχλάδι, γλυκοπατάτες κ.α ), 
γαλακτοκομικά προϊόντα ( γάλα χαμηλό σε 
λιπαρά, γιαούρτι κατσικίσιο, γάλα μακράς 
διαρκείας καθώς και ξηρούς καρπούς ανά-
λατους. 

Ποιο γεύμα θα πρέπει να προσέχουμε 
περισσότερο (όσον αφορά θερμίδες, λι-
παρά κτλ);  Το γεύμα που χρήζει ιδιαίτερη 
προσοχή είναι το βραδινό. Ένα κακό ημε-
ρήσιο πλάνο διατροφής σε συνδυασμό με 
την ύπαρξη κακής ψυχολογικής διάθεσης 
μπορεί να μας οδηγήσει στην κατανάλωση 
ενός  γεύματος  το οποίο θα  είναι μεγάλο 
σε όγκο και πλούσιο σε λιπαρά και θερμίδες!  
Γι’ αυτό το λόγο, όπως λέει και η παροιμία, 
των φρόνιμων τα παιδιά, πριν πεινάσουν μα-
γειρεύουν! 

Πώς να μην πάρουμε κιλά εν μέσω καραντίνας

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Η  Π Ε Γ Κ Υ 
Β Α Ρ Σ Α Μ Α

Χρήσιμες 
διατροφικές 
συμβουλές 

από την Πέγκυ 
Βαρσαμά στην 

εποχή του 
κορονοϊού 

opinion
Εκλογές το Σεπτέμβριο; Άστοχη και άκαιρη η συζήτηση
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Η Κίνα έχει τεράστιες ευθύνες για την 
εμφάνιση και την διάδοση του κορονοιού. 
Οι πρωτοφανείς περιβαλλοντικές συνθήκες 
που επικρατούν, οι πρωτόγονες συνθήκες 
των λαϊκών αγορών της και οι απαράδεκτες 
συνθήκες εργασίας και διαβίωσης για την 
μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών της, είναι 
οι βασικές αιτίες που προκαλούν τα τελευ-
ταία χρόνια σχεδόν όλες τις επιδημίες με κο-
ρυφαία την πανδημία του κορονοιού. 

Το καθεστώς της χώρας αυτής, απέκρυ-
πτε από τους πολίτες της και την διεθνή κοι-
νότητα, για μεγάλο χρονικό διάστημα, την 
εμφάνιση του κορονοιού, χωρίς να λαμβάνει 
την ίδια περίοδο μέτρα, για τους δικούς της 

πολίτες, όλοι ξέρουμε τι έπαθαν όσοι 
προσπάθησαν να μικήσουν. Συνέχισαν 
να ταξιδεύουν εκατομμύρια Κινέζοι, 
κυρίως για επιχειρηματικούς λόγους 
στις ανεπτυγμένες χώρες, όπως έφθα-
ναν για τους ίδιους λόγους χιλιάδες 
στελέχη των επιχειρήσεων από αυτές 
τις χώρες, στην Κίνα, τουλάχιστον για 
δυο μήνες. 

Αυτός είναι ο λόγος, που οι πιο ανε-
πτυγμένες χώρες και οι πιο ανεπτυγ-
μένες περιοχές των χωρών αυτών, πα-
ρουσιάζουν τα τραγικά γεγονότα.

Η χώρα μας και οι βαλκανικές χώ-
ρες έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα, 
γιατί έχουν περιορισμένη εξωστρέφεια, 
δηλαδή δεν είχαμε τους χιλιάδες κινέ-
ζους πού είχαν οι ανεπτυγμένες χώρες  
ούτε χιλιάδες Έλληνες στην Κίνα που 
θα επέστρεφαν φορείς του κορονοιού, 
κάποιοι από αυτούς. 

Σε εμάς ήρθαν τριτογενούς από λί-
γους επισκέπτες στο Μιλάνο και τους 
Αγίους Τόπους, δυο μήνες αργότερα, 

δίνοντας την δυνατότητα στην πολιτεία να 
εφαρμόσει κλιμακωτά τα μέτρα που εισηγή-
θηκαν οι ειδικοί επιστήμονες. 

Βέβαια δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο στο 
διεθνές δίκαιο για την απόδοση ευθυνών, 
στους βασικούς υπαίτιους πρόκλησης παν-
δημιών με ανυπολόγιστο κόστος σε ανθρώ-
πινες ζωές, στην οικονομία, την κοινωνία και 
όχι μόνο. 

Νομίζω, ότι το θέμα αυτό πρέπει να συ-
ζητηθεί στα θεσμικά όργανα παγκόσμιων 
και περιφερειακών θεσμών, όπως ο ΟΗΕ, η 
ΕΕ, το ΝΑΤΟ και άλλοι οργανισμοί. 

Με τεκμηριωμένη πρόταση του ΠΟΥ να 
αξιολογηθούν οι ευθύνες της Κίνας και να 
τις ζητηθούν επίμονα τρία πράγματα:

1. Μια μεγάλη συγγνώμη από την παγκό-

σμια κοινότητα. 
2. Οικονομικές κυρώσεις με την μορφή 

βοήθειας σε αγαθά, αλλά και οικονομική 
στήριξη, σε κράτη και τις οικογένειες των 
θυμάτων. 

3. Να λάβει άμεσα δραστικά μέτρα για 
την δημόσια υγεία, το περιβάλλον και τις 
συνθήκες εργασίας στην Κίνα. 

Η Κίνα την περίοδο αυτή, έχοντας για με-
ρικά ήδη, όπως οι απλές μάσκες, σχεδόν μο-
νοπώλιο της παγκόσμιας παραγωγής, λόγω 
του ότι είναι χαμηλού κόστους και έντασης 
εργασίας, ανεξάρτητα αν τα εργοστάσια είναι 
κινέζων ή ξένων, επιδίδεται σε πρωτοφανή 
προπαγάνδα με ελάχιστο οικονομικό κόστος 
και τεράστια κερδοσκοπία. 

Μια μάσκα απλή έχει παραγωγικό κόστος 
ασήμαντο, περίπου 0.05 λεπτά του ευρώ και 
πωλείται στην χονδρική περίπου 0.50 λεπτά.

Σκεφτείτε τώρα, πόσο κοστίζουν 

1.000.000 τέτοιες μάσκες και τι συγκλονι-
στική προσφορά ακούγεται. 

Σκεφτείτε ότι, επιλεκτικά έστειλε δωρεάν 
μερικές ποσότητες στην αρχή και συνέχισε 
κερδοσκοπώντας ασύστολα, εκθέτοντας και 
τα κράτη που ανταγωνίζονται αγχωμένα, να 
εξασφαλίσουν τις αναγκαίες ποσότητες, όσο 
πιο γρήγορα γίνεται. 

Η πανδημία αποκαλύπτει ακόμη μια 
αδυναμία της παγκοσμιοποίησης, όπως 
στρεβλά εξελίχθηκε, και δείχνει πόσα και 
πόσο πρέπει να αλλάξουν. 

Πρέπει όμως να μείνουμε ψύχραιμοι, 
να συνεργάζονται όλοι με όλους, άτομα και 
κράτη, να μην τρώμε εύκολα κάθε μορφή 
προπαγάνδας και την επόμενη ημέρα να πα-
λέψουμε για τις αναγκαίες αλλαγές, παντού.

*Ο Γιάννης Μαγκριώτης είναι πρώην 
υπουργός του ΠΑΣΟΚ

Ο φόβος του κορονοιού δεν πρέπει να μας παγιδέψει 
την σκέψη και να κρύψει τις αλήθειες

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

Η πανδημία απο-
καλύπτει ακόμη 

μια αδυναμία της 
παγκοσμιοποίη-
σης, όπως στρε-
βλά εξελίχθηκε, 
και δείχνει πόσα 
και πόσο πρέπει 

να αλλάξουν. 

opinion
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Η πλειοψηφία των ψυχολόγων, των 
ερευνητών και των γονέων έχει καταλήξει 
στο ίδιο συμπέρασμα: κάθε μορφή σωμα-
τικής πειθαρχίας που εμπεριέχει βία μπορεί 
να δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους στα 
παιδιά. Η Αμερικανική Ένωση Ψυχολογίας 
αποθαρρύνει κάθε μορφή σωματικής τιμω-
ρίας, θεωρώντας την τόσο επιβλαβή όσο και 
περιττή. Τριάντα χώρες στον κόσμο έχουν 
απαγορεύσει τη σωματική τιμωρία των παι-
διών, συμπεριλαμβάνοντας και το πλαίσιο 
του σπιτιού. Παρόλ’ αυτά, μεγάλος αριθμός 
του πληθισμού παγκοσμίως, εξακολουθεί 
να χρησιμοποιεί τον τρόπο αυτό ως τιμωρη-
τικό μέσο για τα παιδιά του.

Τα κύρια μειονεκτήματα της σωματικής 
βίας είναι τα ακόλουθα:

1. Προωθεί το μήνυμα στο παιδί, ότι 
ένας καλός τρόπος για να πάρει αυτό 
που θέλει είναι να χρησιμοποιήσει τη 
σωματική δύναμη ή τη βία. Τα παιδιά 
που βιώνουν αντίστοιχες καταστάσεις 
στο σπίτι τους, τείνουν να βλέπουν την 
επιθετικότητα ως έναν νόμιμο τρόπο 
να επιλύουν τις διαφορές με τους άλ-
λους, ανεξάρτητα από τις συμβουλές 
που μπορεί να τους δίνουν οι γονείς 
τους. Αυτό συμβαίνει επειδή τείνουν να 
μαθαίνουν μέσα από τις πράξεις των 
ενηλίκων λειτουργώντας μιμητικά, 
παρά να κάνουν πράξη ό, τι τους έχει 
διδαχτεί λεκτικά.

2. Προκαλεί αρνητικά συναισθή-
ματα κι ετσι το παιδί μπορεί αργότερα 
να λειτουργεί με θυμό προς τους συ-
νομηλίκους του, τα αδέλφια του, τα 
κατοικίδια ζώα του ή πιθανότατα και 
προς τους ιδιους τους γονείς του. Η 
δυσαρέσκεια που συσσωρεύεται, όταν 
εξαπολυθεί συμβαίνει συνήθως σε ένα 
εντελώς διαφορετικό πλαίσιο.

3. Το χτύπημα του παιδιού σας μπο-
ρεί να βλάψει την αυτοεκτίμησή του. 
Δεδομένου ότι τα παιδιά ταυτίζονται 
τόσο στενά με το σώμα τους, αυτή η 
πράξη τους κάνει να πιστεύουν ότι εί-
ναι κακά παιδιά στο σύνολο και όχι ότι 

μία συγκεκριμένη συμπεριφορά τους είναι 
μη αποδεκτή. Για να είναι ευτυχισμένα και 
υγιείς, τα παιδιά πρέπει να αισθάνονται καλά 
με τον εαυτό τους και να γνωρίζουν ότι οι 
γονείς τους νιώθουν αγάπη για εκείνα ακό-
μη και όταν η συμπεριφορά τους δεν είναι 
κατάλληλη.

Λαμβάνοντας υπόψη τις βλαβερές παρε-
νέργειες οι οποίες όλες έχουν γίνει ευρέως 

διαδεδομένες στα μέσα ενημέρωσης, γιατί 
τόσοι γονείς εξακολουθούν να τιμωρούν με 
αυτό τον τρόπο τα παιδιά τους; Μια πιθανή 
εξήγηση που προκύπτει από έρευνες είναι 
η έλλειψη νέων μοντέλων. Οι περισσότεροι 
γονείς επαναλαμβάνουν την ιστορία σύμ-
φωνα με τα δικά τους βιώματα. Παγιδευμέ-
νοι στη στιγμή λοιπόν, γίνονται ιδιαιτέρως 
μυωπικοί ώστε να μπορέσουν εύκολα να 
δούνε τη μεγαλύτερη εικόνα που περιλαμ-
βάνει τη συσσώρευση θυμού και άλλες μα-
κροπρόθεσμες παρενέργειες.

Ένας άλλος λόγος που οι γονείς χρησι-
μοποιούν αυτή τη μέθοδο μπορεί να είναι 
λόγω της ψευδαίσθησης ότι είναι αποτε-
λεσματική. Η σωματική τιμωρία μπορεί να 
λειτουργήσει για λίγο. Μπορεί να σταματή-
σει απότομα αλλά προσωρινά ανεπιθύμητες 
συμπεριφορές, επειδή τα παιδιά φοβούνται. 
Σε καμία περίπτωση ωστόσο μακροπρόθε-
σμα δεν λειτουργεί ωφέλιμα.

Οι ενήλικες, είναι χρήσιμο να μάθουν πώς 
να αντιμετωπίζουν τα αρνητικά συναισθήμα-
τά τους με πιο υγιείς τρόπους φροντίζοντας 
καλύτερα τους εαυτούς τους. Έρευνες έχουν 
δείξει πως η έκφραση συναισθημάτων με 
υγιείς τρόπους είναι απαραίτητη για τη δη-
μιουργία μιας ευτυχισμένης οικογένειας 
γεμάτη αγάπη. Παραμένοντας ψυχικά υγιής 
ένας γονιός, καταφέρνει και διαχειρίζεται 
καλύτερα τις αρνητικές συμπεριφορές του 
παιδιού του. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι, γονείς όλων των 
κοινωνικών στρωμάτων έχουν αρχίσει να 
κάνουν μια απομάκρυνση από τη σωματι-
κή βία ως τιμωρία των παιδιών τους. Ανα-

σχηματίζοντας την προσέγγισή τους στην 
πειθαρχία και προσθέτοντας γενναιόδωρες 
δόσεις θετικής ενίσχυσης, αυτοί οι γονείς όχι 
μόνο έχουν διορθώσει προβλήματα, αλλά 
έχουν βελτιώσει σημαντικά την αρμονία και 
τα καλά συναισθήματα όλης της οικογέ-
νειας. Ακόμη και τα πιο «δύσκολα» παιδιά 
μπορούν να συνεργαστούν αρμονικά και να 
συμπεριφέρονται θετικότερα με μια μη βίαιη 
προσέγγιση.

Η προώθηση θετικής και υγιούς πει-
θαρχίας χρειάζεται αρκετή υπομονή από 
την πλευρά των γονιών. Για την αποφυγή 
της τιμωρητικής σωματικής βίας, υπάρχουν 
ορισμένα αποτελεσματικά προγράμματα ει-
δικών ψυχικής υγείας που διδάσκουν στους 
γονείς να χρησιμοποιούν ένα συνεκτικό 
πρόγραμμα θετικής ενίσχυσης, κίνητρα κα-
τάλληλα για την ηλικία, συνέπειες και χρήση 
διαφόρων τεχνικών ανάλογα με τις ανάγκες 
του κάθε παιδιού. Οι γονείς μπορούν να απο-
κτήσουν δεξιότητες για να καθοδηγήσουν τα 
παιδιά τους σε έναν αρμονικό τρόπο επίλυ-
σης συγκρούσεων. 

Βελτιώνοντας τον τρόπο πειθαρχίας προς 
τα παιδιά τους, χτίζεται αυτομάτως και σχέση 
εμπιστοσύνης μεταξύ τους, καθώς τα παιδιά 
μαθαίνουν ότι η πειθαρχία δεν είναι τιμωρία 
και δεν εμπεριέχει αρνητικές εκρήξεις και 
θυμό.  Άλλωστε, ότι κατακτάται μέσα από 
αγάπη είναι πάντοτε αποτελεσματικότερο 
και έχει μόνιμα θετικά αποτελέσματα. 

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

Η σωματική βία ως τιμωρητικό μέσο από τους γονείς στα παιδιάΟ φόβος του κορονοιού δεν πρέπει να μας παγιδέψει 
την σκέψη και να κρύψει τις αλήθειες

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 *

Λαμβάνοντας 
υπόψη τις βλα-
βερές παρενέρ-
γειες οι οποίες 

όλες έχουν γίνει 
ευρέως διαδεδο-

μένες στα μέσα 
ενημέρωσης, 

γιατί τόσοι γονείς 
εξακολουθούν 

να τιμωρούν με 
αυτό τον τρόπο 
τα παιδιά τους;

opinion
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Πολλοί εξακολουθούν να αρνούνται τη 
σοβαρότητα της κατάστασης σχετικά με την 
εξάπλωση του CoVID-19. Επιπλέον,  φαί-
νεται πως όλο και περισσότεροι  άνθρωποι 
αποφάσισαν να οργανώνουν κάτι σαν μα-
ζικούς περιπάτους - έξω ο καιρός είναι κα-
λός και ξεχνιούνται ο ατομικός προστατευ-
τικός εξοπλισμός και τα μέτρα προστασίας. 
Η απάντηση στο ερώτημα είναι προφανής 
- εάν δεν τηρηθεί  η αυτοαπομόνωση και η 
κοινωνική αποστασιοποίηση, ο αριθμός των 
ανθρώπων που έχουν προσβληθεί από τον 
νέο κορωνοϊό θα σημειώνει εκθετική αύξη-
ση. Ο αριθμός των θανάτων από τον  SARS-
CoV-2 παγκοσμίως ανέρχεται σε δεκάδες 
χιλιάδες άτομα. Ωστόσο, όσο τρομακτικά και 
να φαίνονται αυτά τα δεδομένα, τα πράγματα 
θα μπορούσαν να ήταν πολύ χειρότερα. Σύμ-
φωνα με εκτιμήσεις επιστημόνων, μέχρι τα 

τέλη Απριλίου ο αριθμός των θυμάτων 
στις Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να 
φτάσει τους 240.000 ανθρώπους. Και 
αυτό λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα 
καραντίνας και αυτοαπομόνωσης. Και 
εδώ προκύπτει το εύλογο ερώτημα: τι 
θα συνέβαινε χωρίς τα μέτρα αυτά;

To χειρότερο σενάριο εξέλιξης της 
πανδημίας του CoVID-19.

Πράγματι, οι κορυφαίοι επιδημιο-
λόγοι έχουν από καιρό προειδοποιήσει 
πως ο κόσμος δεν μπορεί να αποφύ-
γει την εμφάνιση μιας νέας πανδημίας 
μιας επικίνδυνης ασθένειας. Ο επιδη-

μιολόγος Larry Brilliant, ο οποίος συνέβαλε 
κομβικά στην καταπολέμηση της ευλογιάς, 
του ιού του Έμπολα και άλλων εξίσου επι-
κίνδυνων ασθενειών, προέβλεψε το 2006 
τις πραγματικά καταστροφικές συνέπειες 
μιας πανδημίας μιας νέας ιογενούς νόσου. 
Επιπλέον, οι φόβοι των επιδημιολόγων ήταν 
τόσο βάσιμοι που το 2011, με τη συμβολή 
κύκλου επιστημόνων, κυκλοφόρησε η ται-
νία «Contagion» με σκοπό να τραβήξει την 
προσοχή του κοινού και των κυβερνήσεων. 
Ωστόσο, ακόμη και το καστ αστέρων δεν κα-
τάφερε να επιστήσει τη δέουσα προσοχή στο 
πρόβλημα. 

Όμως τι θα συνέβαινε εάν, μετά την ανα-
κάλυψη ενός νέου κορωνoϊού, οι κυβερ-
νήσεις διαφόρων κρατών δεν αντιδρούσαν 
άμεσα και αποφασιστικά, λαμβάνοντας έκτα-
κτα δραστικά μέτρα; Προσφάτως, οι επιστή-
μονες από το Imperial College London πα-
ρουσίασαν την πρώτη παγκόσμια εκτίμηση 
των πιθανών επιπτώσεων του κορωνοϊού. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, σε περίπτω-
ση απουσίας καραντίνας και αυτοαπομόνω-
σης, μόνο το έτος 2020 με τον ιό CoVID-19 
θα μολύνονταν περίπου 7 δισεκατομμύρια 
άνθρωποι - σχεδόν το 90% του παγκόσμιου 
πληθυσμού. Με βάση αυτά τα δεδομένα, πε-
ρίπου 40 εκατομμύρια άνθρωποι θα έχαναν 
τη ζωή τους. Σε αυτήν την περίπτωση γίνεται 
αυτονόητο πως κανένα σύστημα υγείας στον 
κόσμο δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει 
μια κρίση τόσο γιγαντιαίων διαστάσεων.

Παρακολουθούμε προσεκτικά την υγεία 
μας. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να υποτιμή-
σουμε τον κίνδυνο.

Το μόνο που μπορεί να γίνει για την 
πρόληψη καταστροφής είναι η εφαρμογή 
στρατηγικών που αποσκοπούν στην από-
τομη μείωση της ταχείας ανάπτυξης νέων 
μολύνσεων. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι 
θα πρέπει να ελαχιστοποιούν τις μεταξύ 
τους επαφές  και να αλλάζουν τον συνήθη 
τρόπο ζωής τους. Ωστόσο, ακόμα και παρά 
τα «δρακόντεια» μέτρα, η κατάσταση σε 
κάθε χώρα μπορεί να εξελιχθεί με διάφο-
ρους τρόπους - ανάλογα με τη δημογραφι-
κή κατάσταση και το επίπεδο εισοδήματος. 
Αυτό σημαίνει ότι σε ορισμένες χώρες η 
πανδημία μπορεί να αναπτύσσεται με τελεί-
ως διαφορετικό μοτίβο και σε ορισμένες οι 
απώλειες να είναι τρομακτικές. Ταυτόχρονα, 
οι καθυστερήσεις στην εφαρμογή αυστηρών 
προστατευτικών μέτρων (καραντίνα, αυτοα-
πομόνωση) μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο 
εκατομμύρια ζωές. 

Παγκόσμια απειλή
Μετά την ανάλυση της σοβαρότητας της 

νόσου και του τρόπου αλληλεπίδρασης των 
ανθρώπων, οι επιστήμονες προέβλεψαν την 
περαιτέρω εξέλιξη της πανδημίας και τον 
αντίκτυπό της σε 202 χώρες. Τα αποτελέ-
σματα της μελέτης αποτελούν ακόμη μία 
απόδειξη ότι πρέπει να καταβληθούν όλες 
οι δυνατές προσπάθειες για να επιβραδυν-
θεί η εξάπλωση της νόσου και να μειωθεί 
η θνησιμότητα μεταξύ του πληθυσμού. Η 
ανάλυση έδειξε ότι η εφαρμογή κοινωνικής 
αποστασιοποίησης για την άμβλυνση των 
επιπτώσεων της επιδημίας υποδιπλασιάζει 
τον αριθμό των προβλεπόμενων θυμάτων.

Με άλλα λόγια, εάν το 40% του πληθυ-
σμού τηρήσει την κοινωνική αποστασιοποί-
ηση και την καραντίνα, ο αριθμός των θανά-
των παγκοσμίως θα μειωθεί κατά περίπου 
20 εκατομμύρια το  2020.

Βέβαια, τα νοσοκομεία θα συνεχίσουν 
να είναι γεμάτα με ασθενείς. Αυτό ακριβώς 
συμβαίνει στη Νέα Υόρκη, την Ιταλία και την 
Ισπανία. Είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε 
ακριβείς προβλέψεις διότι επί του παρόντος 
γνωρίζουμε πολύ λίγα για το νέο κορωνοϊό. 
Πολλοί ειδικοί υποστηρίζουν πως, καθώς ο 
ιός εξαπλώνεται θα έχει μεγάλο αντίκτυπο 
σε πολλές χώρες του κόσμου και θα οδη-
γήσει αναπόφευκτα στον θάνατο πολλών 
ανθρώπων.

Μένοντας σπίτι, σώζουμε ζωές. Ας μην το 
ξεχνάμε.

Πόσοι θα μολύνονταν από τον CoVID-19 χωρίς την καραντίνα;

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

Σύμφωνα με το 
Imperial μόνο το 

2020 περίπου 40 
εκατ. θα έχαναν 

τη ζωή τους

opinion
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Το όνομα του “ταυτίστηκε” με τον τουρισμό. Ο Σπύ-
ρος Πέγκας αποτέλεσε βασικό στέλεχος της διοίκησης 
Μπουτάρη ως αντιδήμαρχος Τουρισμού και Διεθνών 
Σχέσεων του δήμου Θεσσαλονίκης. Πριν από την ενα-
σχόληση με την αυτοδιοίκηση, έκανε επαγγελματικά 
“περάσματα” από τις Βρυξέλλες και τη Galerie Ντόρα 
Πέγκα, ενώ πλέον “χαράσει” νέους δρόμους και πάλι 
στον τουρισμό με την εταιρία “The wise ram” δηλαδή 
“Το σοφό κριάρι”. 

Πώς ήταν η προσαρμογή στην καθημερινότητα 
μετά από τόσα χρόνια αντιδήμαρχος;  Α, εξαιρετικά 
ομαλή! Δεν άλλαξαν οι αρχές μου επειδή είχα την τιμή 
και χαρά να υπηρετήσω ως Αντιδήμαρχος Θεσσαλονί-
κης, οπότε δεν μου φάνηκε δύσκολη η επόμενη μέρα. 
Διατηρώ την όρεξη για δημιουργία και δουλειά. 

Νέο ξεκίνημα... και πάλι “κολλημένος” με τον 
τουρισμό;  Απέκτησα όλα αυτά τα χρόνια μια μεγάλη 
εμπειρία και ένα διεθνή κύκλο γνωριμιών. Μου αρέ-
σει να τα αξιοποιώ προς όφελος της δουλειάς μου, 
βέβαια, αλλά και ολόκληρης της Βορείου Ελλάδας, η 
οποία διαθέτει τεράστιο περιθώριο τουριστικής ανά-
πτυξης.

Γιατί είναι “σοφό” το “κριάρι”;  Πάντα δούλευα 
πολύ και έφερνα αποτελέσματα μέσα από τη δουλειά 
μου. Αυτό που μου έλειπε, ήταν η κοινωνική μου ωρί-
μανση. Ως αντιδήμαρχος έμαθα να ακούω, να χτίζω 
συμμαχίες και να ενώνω δυνάμεις. Σε αυτό, βοήθησε 
πολύ και ο διαλλακτικός και διαλεκτικός τρόπος που 
διοικήσαμε. Αποφασίζαμε συμμετοχικά και διοικού-
σαμε δημοκρατικά Έτσι, θεωρώ, ότι, ναι, «βγήκα» πιο 
φιλοσοφημένος, πιο ώριμος και πιο σοφός από τη θη-
τεία μου και αυτό επιθυμούσα να το αποτυπώσω και 
στη νέα μου δουλειά!

Η οικογένεια Πέγκα δραστηριοποιείται με χει-
ροποίητα χαλιά. Ο Σπύρος γιατί όχι; Πάντα θα ασχο-
λούμαι και με την οικογενειακή επιχείρησή και ειδικά 
φέτος που κλείνουμε 60 χρόνια παρουσίας στην ελ-
ληνική αγορά. Απλά δίνω προτεραιότητα στη νέα μου 
επιχειρηματική δραστηριότητα και την εταιρεία Wise 
Ram.

Παρακολουθείς τις συνεδριάσεις του δημοτικού 
συμβουλίου;  Ομολογώ πως όχι. 

Με ποιους πρώην αυτοδιοικητικούς συναδέλ-
φους κράτησες επαφή;  Απέκτησα πολλούς, και 

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

Η Λία Χριστάρα είναι αυτό που αποκαλούμε στην «πιάτσα» δημοσιογράφος του ... πεζοδρομίου. Εμφανίζεται σε τηλεοπτικές εκπομπές και δελτία ειδήσεων της ΕΡΤ 
δίνοντας από πολύ νωρίς το πρωί τον “παλμό” της Θεσσαλονίκης. Μετά από 21 χρόνια δημοσιογραφίας αν την δείτε στο δρόμο μη διστάσετε να την ρωτήσετε για την 

επικαιρότητα της πόλης. Προσοχή μόνο: να μην είναι στον αέρα!  

Σπύρος Πέγκας
Θα βγούμε σοφότεροι από την κρίση

Ιστορίες με ...κάρυ! Μ Ε  Τ Η Ν  Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Α  Κ Α Ρ Υ Π Ι Δ Ο Υ 

δια-παραταξιακούς, φίλους στο δημοτικό συμβούλιο. 
Διατηρώ τακτική επαφή με τους περισσότερους από την 
Πρωτοβουλία, τη δημοτική μας παράταξη. Μην ξεχνάτε, 
ότι είμαι αυτό που λένε ιστορικό στέλεχος, οπότε έχω 
επαφές και πραγματικές φιλίες με ανθρώπους και της 
1ης (2006) και της 2ης (2010) και της 3η (2014) γε-
νιάς! 

Τι έχει η Θεσσαλονίκη που δεν έχουν άλλες πό-
λεις;  Αυτό το …vibe, τη θετική, ιδιαίτερη αύρα. Μαζί με 
μια αίσθηση μεγάλης, αλλά σημαντικά ανεκπλήρωτης 
προοπτικής! 

Θεωρείς πως βοήθησες να γίνει γνωστή η πόλη 
στο εξωτερικό; Ναι, μάλλον.. Σχετικά με την προηγού-
μενη δουλειά μου εισπράττω μια σημαντική αναγνώρι-
ση και εκτίμηση από τους Θεσσαλονικείς. Όχι, μόνο από 

τους ανθρώπους του τουρισμού, αλλά από όλους 
τους δημότες. Και μάλιστα, πιστεύω, ότι αυτή θα με-
γαλώνει όσο περνάει ο καιρός. Αυτό με κάνει ευτυ-
χισμένο και πλήρη. 

Την κριτική την δέχεσαι; Με την κριτική, δεν τα 
πάω και πολύ καλά .. χαχα. Δουλεύω, όμως, με τον 
εαυτό μου να γίνω πιο δεκτικός. 

Πώς ονειρεύεσαι να κυλήσει το 2020; Καλύτε-
ρα, από ότι ξεκίνησε! Είμαι αισιόδοξος. Θεωρώ, ότι 
από αυτήν τη σκληρή εμπειρία, θα βγούμε σοφότε-
ροι. Θα θυμόμαστε το 2020 ως τη μετάβαση σε μια 
άλλη ανθρώπινη κατάσταση, που θα μας φέρει πιο 
κοντά σε αυτό που ονομάζεται ψηφιακός ανθρω-
πισμός και είναι η επόμενη μας μέρα σε αυτόν τον 
πλανήτη!

Πόσοι θα μολύνονταν από τον CoVID-19 χωρίς την καραντίνα;
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Είναι η προσωπική θυσία, το Ελληνικό Πνεύ-
μα του να κάνεις το σωστό και το έντιμο, ακό-
μη και όταν το συμφέρον σου ή και η ίδια σου 
η ζωή κινδυνεύει. Είναι δύσκολο να βρει κανείς 
μια μόνο λέξη. Δεν υπάρχει λέξη πιο γεμάτη από 
θετικές αξίες, της λέξης «φιλότιμο». Συνοψίζει 
όλα τα καλά του ελληνικού χαρακτήρα. Πώς 
αλλιώς θα μπορούσαμε να  στεκόμαστε πάνω 
από τη μικροψυχία και τις κοινοτοπίες αν όχι με 
το φιλότιμο; Μόνο εάν δε ζούμε αποκλειστικά 
για τον εαυτό μας αλλά με στόχο κάτι μεγαλύτε-
ρο από εμάς, μόνο εάν σκεφτόμαστε αυτούς που 
δεν υπήρξαν τυχεροί στη ζωή, μόνο με αγάπη 
και τιμή για τους γύρω μας.. γιατί το «φιλότι-
μο» αφορά την τιμή και την γνώση. Όταν βγαί-
νεις από το σπίτι σου δεν βγαίνεις μόνος σου. 
Παίρνεις μαζί σου το όνομα του Πατέρα και της 
Μητέρας σου. Νιώθεις υπόλογος, όχι μόνο στον 
εαυτό σου, αλλά και στην οικογένειά σου, αυτά 

ενσωματώνονται στην έννοια του «φιλότιμου». 
Το «φιλότιμο» είναι ένας κώδικας πέρα από τις 
κοινωνικές πεποιθήσεις. Υπαγορεύει την έξοδο 
μας από την ιδιοτέλεια και τη σκοπιμότητα. 

Παρατήρησε τα μάτια ενός Έλληνα όταν του 
λες την λέξη «φιλότιμο» και πάντα θα δεις το 
βλέμμα του να γλυκαίνει διότι το «φιλότιμο» 
δεν χειραγωγείται, δεν επηρεάζεται και κανένας 
τους δεν το ενστερνίζεται από φόβο. Ο Θαλής ο 
Μιλήσιος έλεγε ότι το φιλότιμο για τον Έλληνα 
είναι σαν την αναπνοή. Έτσι έζησε η Ελλάδα και 
έγινε ο φωτοδότης της Δύσεως, με τα σπουδαία 
και μοναδικά του επιτεύγματα  στα Γράμματα, 
στις Τέχνες, στον Πολιτισμό. Μεταλαμπαδεύει τη 
φωτιά, το πνεύμα που σχηματοποιεί τους ανθρώ-
πους, τους στρέφει στο φιλάλληλο, το ευγενές, 
τα ανθρωπιστικά ιδεώδη. Αρκεί το «φιλότιμο» 
να γίνει η ουσία της αναζήτησης μας και να δια-
περνά το είναι μας. Όλα αυτά αντιπροσωπεύουν 

αρχαία ιδεώδη του ελληνικού λαού.  Όπως και 
στις μεγάλες μάχες στο στενό των Θερμοπύλων, 
ήξεραν πως θα πεθάνουν. Ήταν 300 Σπαρτιάτες 
εναντίον όλων των Περσών. Αλλά γι’ αυτούς δεν 
υπήρχε μεγαλύτερη δόξα από το θάνατο για την 
Πατρίδα, για τον τρόπο ζωής τους. Το ίδιο και 
στις μεγάλες συρράξεις του 20ου αιώνα, Α και 
Β Βαλκανικός, Α Παγκοσμίου και του Β Παγκο-
σμίου Πολέμου και τον ψυχρό πόλεμο, φυσικά. 
Η Ελλάδα πάντα υποστήριζε τη σωστή πλευρά 
της ιστορίας. Έτσι και τότε έτσι και τώρα, σήμερα. 
Έτσι και αύριο!

*Υπογράφουν  οι: Δούκα - Τζαμπαζλή 
Σωτηρία, Σπουδάστρια ‘’Δημοσιογραφίας, Συ-
ντακτών και Ρεπόρτερ’’ Δ.Ι.Ε.Κ. Κοζάνης / 
Αρθρογράφος και Μαρκόπουλος Χ. Θωμάς, 
Επικοινωνιολόγος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής 
Διεθνών, Ευρωπαϊκών Σπουδών και Διπλω-
ματίας στο Παν. Μακεδονίας 

Το Μυστικό των Ελληνίδων και των Ελλήνων

Σ Ω Τ Η Ρ Ι Α  Δ Ο Υ Κ Α  - 
Τ Ζ Α Μ Π Α Ζ Λ Η

Θ Ω Μ Α Σ  Χ . 
Μ Α Ρ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

opinion



3711.04.2020

Ο πρόεδρος των ιδιοκτητών γυμναστηρίων Θεσσαλονίκης Κώστας Φακής 
κρούει τον κώδωνα του κινδύνου

«Χάθηκε η σεζόν, έχουμε 
ανυπολόγιστες ζημιές»!

Τα έκτακτα μέτρα που έλαβε η Κυβέρνηση για την 
αντιμετώπιση του κορωνοϊού, εκτός των άλλων, έβαλαν 
«λουκέτο» σε κλειστά και ανοικτά κέντρα άθλησης. Κάτι 
επίπονο μεν, απαραίτητο δε, προκειμένου να προφυλα-
χθούν επαγγελματίες και μη αθλητές από την ραγδαία 
εξάπλωση του φονικού ιού.

Η Θεσσαλονίκη αριθμεί συνολικά 250 ιδιόκτητα γυ-
μναστήρια τα οποία εδώ και ένα μήνα (από τις 13 Μαρ-
τίου), είναι κλειστά. Καθημερινά πλέον αρκετοί πολίτες 
καταφεύγουν στη λύση της αγοράς εξοπλισμού και μη-
χανημάτων εκγύμνασης για το σπίτι τους, προκειμένου 
να διατηρήσουν την φόρμα τους ή να απασχολήσουν τον 
αρκετό ελεύθερο χρόνο τους ελέω.. καραντίνας. Βαρά-
κια, λάστιχα, μπάλες πιλάτες, στρώματα, ειδικοί πάγκοι 
αλμάτων και πολλά ακόμα χρήσιμα όργανα έχουν σχε-
δόν εξαντληθεί από τις αποθήκες.

Την ίδια ώρα ο προβληματισμός για το «αύριο» στους 
ιδιοκτήτες των γυμναστηρίων αυξάνεται κάτι απόλυτα 
λογικό. Η Karfitsa συνομίλησε με τον Κώστα Φακή, που 
είναι ο πρόεδρος ιδιοκτητών γυμναστηρίων της Θεσσα-
λονίκης. Στα όσα λέει, κρούει των κώδωνα του κινδύνου 
και εξηγεί τους λόγους όπου στην μετά-κορωνοϊού επο-
χή τα γυμναστήρια θα βγουν ζημιωμένα με πολλά εξ’ αυ-
τών - ενδεχομένως - να μην αντέξουν την κρίση που θα 
δημιουργηθεί και να οδηγηθούν σε οριστικό «λουκέτο».

«Αν λάβει κανείς υπόψιν πως υπάρχουν 250 αδειο-
δοτημένα γυμναστήρια στη Θεσσαλονίκη τα οποία κατά 
Μ.Ο. απασχολούν επτά με δέκα υπαλλήλους. Τότε μιλά-
με για ένα σύνολο 1.250-2.000 εργαζομένων που αυτή 
την στιγμή βρίσκονται σε αναστολή εργασίας. Επί της 
ουσίας αυτοί πλέον καλούνται να ζήσουν με το επίδο-
μα των 800 ευρώ για 45 ημέρες. Παράλληλα, για τους 
ιδιοκτήτες των γυμναστηρίων, όλα τα έξοδα τρέχουν, με 
τα έσοδα να είναι μηδενικά. Αν σκεφτεί κανείς πως τα γυ-
μναστήρια νοικιάζουν συνήθως πολύ μεγάλους χώρους, 
τότε αντιλαμβάνεται πως είναι αδύνατο να πληρώσουμε 
ακόμα και το 60% του ενοικίου που προβλέπεται από την 
ΠΝΠ. Το πρόβλημα για εμάς είναι τεράστιο και δυστυχώς 
ενδεχομένως να παραμείνει και άλυτο...». Και εξηγεί: 
«Ακόμα και όταν αρθούν τα μέτρα και επιστρέψουμε σε 
φυσιολογικούς ρυθμούς. Κάτι δηλαδή που αναμένε-
ται να συμβεί προς τα τέλη Μαΐου για τους δικούς μας 
χώρους. Ακόμα και τότε ο κόσμος θα είναι φοβισμένος, 
με αποτέλεσμα να μην επιστρέψει στα γυμναστήρια. Τι 

σημαίνει αυτό; Πως η σεζόν χάθηκε, αφού η περίοδος 
του καλοκαιριού είναι για είναι ως μη γενόμενη. Οπότε 
καλό Σεπτέμβρη και βλέπουμε. Πρακτικά αυτό σημαίνει 
πως πολλοί δεν θα μπορέσουν να αντέξουν από αυτήν 
την κρίση, δεδομένου ότι χάνονται οι καλύτεροι μήνες 
για τον κλάδο μας, με την ζημιά να είναι ανυπολόγιστη. 
Εμείς βρισκόμαστε σε επικοινωνία με την Κυβέρνηση και 
επιχειρούμε να τους κοινοποιήσουμε το μεγάλο πρόβλη-
μα που αντιμετωπίζουμε. Είναι επίκαιρο τώρα περισσό-
τερο από ποτέ να μπούνε τα γυμναστήρια στον χαμηλό 
συντελεστή ΦΠΑ δίνοντας κίνητρο σε όσο περισσότερους 
Έλληνες και Ελληνίδες να γυμναστούν με πολύ χαμηλές 
τιμές προστατεύοντας έτσι την υγεία τους δίνοντας πα-
ράλληλα τη δυνατότητα στο κράτος να εξοικονομήσει 
τεράστια ποσά γιατί είναι γνωστό σε όλους ότι η γυμνα-
στική ελαττώνει τον κίνδυνο για παρά πολλά νοσήματα 
που για την αντιμετώπιση τους θα απαιτούνταν να ξοδέ-
ψει το κράτος τεράστια κεφάλαια. Ενδεικτικά αναφέρω 
μόνο πως ο ΦΠΑ στα γυμναστήρια στην Κύπρο είναι 6% 

και στην Ελλάδα 24%. Τα συμπεράσματα δικά σας».
Όσον αφορά, την κατακόρυφη αύξηση των παραγ-

γελιών οργάνων και ειδών γυμναστικής στα σπίτια ση-
μείωσε: «Αναγκαστικά ο κόσμος κατέφυγε στη λύση 
αυτή. Μιλάμε για ένα διάστημα περίπου δύο μηνών που 
θα είμαστε έγκλειστοι στα σπίτια μας. Ο κόσμος πρέπει 
και θέλει να αθληθεί. Να φροντίσει την φόρμα του, την 
υγιεινή του μέσα από σωματική άσκηση. Ακόμα και αυτό 
που το κρίνω απολύτως φυσιολογικό και απαραίτητο, θα 
δημιουργήσει πρόβλημα μετέπειτα στον κλάδο μας. Οι 
συνδρομές δεν θα ανανεωθούν, πολλοί θα συνεχίσουν 
να αθλούνται με τα δικά τους μέσα. Όλα είναι μύλος και 
χωρίς να θέλω να κινδυνολογώ πάμε σε έναν μαρασμό, 
ενώ την ίδια ώρα ανθίζουν μικροί χώροι γυμναστικής με 
ελάχιστα τετραγωνικά και απασχολούμενα άτομα».

Καταλήγοντας στα όσα μας είπε, ανέφερε... «Ευελ-
πιστούμε σύντομα να βγούμε νικητές από όλη αυτή την 
δοκιμασία».

Τ Ο Υ  Θ Ω Μ Α  Μ Ι Χ Ο Υ

Το Μυστικό των Ελληνίδων και των Ελλήνων
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Στις αρχές της εβδομάδας η ΠΑΕ ΑΕΛ, ανα-
κοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της 
με τον Μιχάλη Γρηγορίου μέχρι και το 2022. Ο 
Ελληνας τεχνικός κατάφερε με την δουλειά, το 
πλάνο και την μεθοδικότητά του να κερδίσει 
ένα μεγάλο στοίχημα και να γίνει ένας από τους 
ελάχιστους Ελληνες προπονητές που επιβιώ-
νει στην «ηλεκτρική καρέκλα» του πάγκου της 
Θεσσαλικής ομάδας. Λίγες μόλις ημέρες μετά 
την ανανέωση της επισημοποίηση της επέκτα-
σης του συμβολαίου του ο 46χρονος τεχνικός 
μίλησε στην Karfitsa σε μία κουβέντα που όπως 
ήταν λογικό κυμάνθηκε πέριξ του φονικού ιού 
και των επιπτώσεων που θα έχει αυτός στο ελ-
ληνικό και παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ενώ παράλ-
ληλα ο τεχνικός της ΑΕΛ έκανε τον απολογισμό 
της φετινής σεζόν, δίνοντας και ένα στίγμα της 
νέας σεζόν.

Πως βιώνετε εσείς την κατάσταση την 
οποία ζούμε εδώ και περίπου ένα μήνα με τα 
μέτρα της απαγόρευσης της κυκλοφορίας; 
«Είναι κάτι πρωτόγνωρο όχι μόνο για εμένα ή 
την χώρα μας, αλλά για όλη την γη. Η δική μας 
γενιά ζει κάτι που ενδεχομένως δύσκολα να ξα-
ναζήσουμε, το οποίο θεωρώ θα αλλάξει όλη την 
μετέπειτα ζωή μας. Σαφώς και δεν αναφέρομαι 
μόνο για αυτό το δίμηνο ή τρίμηνο ανάλογα με 
το πόσα θα ισχύσουν αυτά τα μέτρα. Αναφέρομαι 
γενικώς, αφού πλέον όλοι μας έχουμε αναθεω-
ρήσει πολλά πράγματα».

Τι επιπτώσεις θα έχει στον παγκόσμιο 
αθλητισμό ο φονικός αυτός ιός και ποιες οι 
προεκτάσεις του όταν με το καλό τον ξεπε-
ράσουμε; «Είναι δεδομένο πως θα υπάρξουν 
παγκόσμιοι οικονομικοί τριγμοί. Όλοι οι παράγο-
ντες που συνέβαλαν στο να υπάρχει οικονομική 
ευρωστία στον παγκόσμιο αθλητισμό, θα κλυ-
δωνιστούν. Οι προεκτάσεις και οι συνέπειες θα 
είναι ορατές από τους φιλάθλους μέχρι και τους 
μεγάλους οικονομικούς χορηγούς και τα τηλε-
οπτικά κανάλια. Σε όλα αυτά όμως υπάρχει ένα 
τεράστιο αλλά που δεν πρέπει να λησμονούμε. 
Το ποδόσφαιρο, ο αθλητισμός συνολικά βγήκε 
νικητής και από μεγάλα αδιέξοδα μετά από πο-
λέμους. Οπότε μιας και η ενασχόληση η δική μας 
έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο που είναι ένα με-
γάλο κοινωνικό γεγονός, πιστεύω πως όταν με 
το καλό επιστρέψουμε στην κανονικότητα, τότε 
αυτό θα είναι ένας δρόμος που θα προσφέρει 
χαρά, ξεγνοιασιά και θα βγάλει τον κόσμο από 

τα σπίτια του».
Ποιο το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαί-

ρου κατά την άποψή σας; «Είναι σίγουρο πως 
θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα. Σκεφτείτε 
πως αυτά υπήρχαν και στην προ-κορωνοϊού 
εποχή, πόσο μάλιστα τώρα. Όλα είναι αλυσίδα. Η 
οικονομική ασφυξία που θα προκληθεί θα φέρει 

προβλήματα και στο ποδόσφαιρό μας».
Είστε υπέρ της επανέναρξης του πρωτα-

θλήματος; «Είμαι κάπου στη μέση. Θα ήμουν 
υπέρ αν γνωρίζαμε το πότε και κυρίως αν ήταν 
σύντομη η επανέναρξη βάσει ημερομηνιών για 
τις προπονήσεις των ομάδων. Αυτό δεν υπάρχει 
και ακόμα και τώρα κανείς δεν μπορεί να γνω-
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Ο προπονητής της ΑΕΛ Μιχάλης Γρηγορίου μιλά στην «Κ» για τις αλλαγές 
που περιμένουμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο

«Οι συνέπειες του ιού θα είναι ορατές από 
τους φιλάθλους μέχρι και τους χορηγούς»
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ρίζει το «αύριο» ή να κάνει ασφαλή εκτίμηση. Τώρα, αν 
παραταθεί και μετά τα μέσα Μαΐου η έναρξη των προπο-
νήσεων, τότε θα ήταν καλύτερο να μην ξεκινήσει το πρω-
τάθλημα και αυτό διότι ελοχεύει ο μεγάλος κίνδυνος να 
χαθεί και η νέα σεζόν. Βέβαια, η εντολή της ΟΥΕΦΑ και της 
ΦΙΦΑ είναι να τελειώσουν τα πρωταθλήματα, αλλά υπάρ-
χει το μεγάλο αλλά για το πότε και το πως θα γίνει αυτό».

Τι πρόσημο θα βάζατε για την φετινή χρονιά και τα 
όσα πετύχατε με την ΑΕΛ; «Είμαστε χαρούμενοι με την 
δουλειά μας. Ο πάγκος της ΑΕΛ είναι δύσκολος. Έχει πί-
εση. Αναλάβαμε την ομάδα 14 ημέρες πριν την έναρξη 
της σεζόν, έχοντας η ομάδα κάνει την προετοιμασία και 
τις μεταγραφές. Βρήκαμε μια ομάδα με ένα υπεράριθμο 
ρόστερ που έπρεπε σε σύντομο χρονικό διάστημα  να το 
διαχειριστούμε για να περάσουμε τα στοιχεία που θέλαμε. 
Ο στόχος ήταν η γρήγορη σωτηρία. Επιτεύχθηκε από τον 
πρώτο γύρο και είχαμε δικαίωμα να ελπίζουμε σε ένα... 
όνειρο. Φτάσαμε κοντά σε αυτό, αλλά στις λεπτομέρειες 

δεν μπήκαμε στην εξάδα. Εμείς από τον Γενάρη και μετά, 
αλλάξαμε πράγματα στην ομάδα, δημιουργήσαμε έναν 
νέο κορμό στον οποίο θα στηριχτούμε τη νέα σεζόν. Πλέ-
ον κοιτάζοντας μπροστά και την επόμενη σεζόν χρειαζό-
μαστε λίγες προσθήκες για να μπορούμε να ατενίζουμε 
με αισιοδοξία το μέλλον. Στόχος είναι μέσα στα επόμενα 
δύο χρόνια να είμαστε σε θέσεις που δίνουν ευρωπαϊκό 
εισιτήριο».

Σε προσωπικό επίπεδο η καλύτερη επιβράβευση για 
εσάς ήταν το νέο διετές συμβόλαιο που υπογράψατε; 
«Είναι η επιβράβευση των προσπαθειών μου. Είναι μεγάλη 
τιμή και χαρά για μένα μιας και η καταγωγή μου είναι από 
την Θεσσαλία να βρίσκομαι στην ΑΕΛ. Θέλω να ευχαριστήσω 
τον κ. Κούγια και οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο 
που με αγκάλιασε και ένιωσα από την πρώτη στιγμή σαν να 
βρίσκομαι καιρό. Είναι πολύ δύσκολο αυτό για μία ομάδα με 
ιδιαίτερο βάρος. Στόχος προσωπικός είναι να κάνω όσο το δυ-
νατόν περισσότερα πράγματα προς όφελος της ΑΕΛ».

Τα χιλιάδες φέρετρα 
δεν πτοούν την ΟΥΕΦΑ

Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι οι Λίγκες της Ευ-
ρώπης έχουν συνταχθεί στην «γραμμή» της ΟΥΕΦΑ, και 
προσπαθούν να ολοκληρώσουν με κάθε τρόπο τα εγ-
χώρια Πρωταθλήματα. Το κορυφαίο ευρωπαϊκό θεσμι-
κό όργανο του ποδοσφαίρου είναι κάθετο προς αυτήν 
την κατεύθυνση και το έχει διαμηνύσει σ’ όλους τους 
τόνους. Μάλιστα απείλησε το Βέλγιο, το οποίο βιάστηκε 
να πάρει απόφαση να βάλει τελεία και παύλα στο Πρω-
τάθλημα του, ότι θα υπάρξουν κυρώσεις. Μόνο τυχαία 
δεν είναι η «γραμμή» της ΟΥΕΦΑ. Το αντίθετο. Εχοντας 
ψηλά στην ετήσια ατζέντα της τα οικονομικά κέρδη, δεν 
θέλει να καταστραφούν οι μεγάλες διεθνείς διοργανώ-
σεις. Από τη στιγμή που μετέθεσε το EURO 2020 για το 
επόμενο καλοκαίρι, τώρα φροντίζει να ολοκληρώσει το 
Champions League και το Europa League, ενώ προετοι-
μάζει τις επόμενες διοργανώσεις. Για να γίνουν όμως 
όλα αυτά θα πρέπει να αρχίσει να κυλάει η μπάλα στο 
χορτάρι, έστω και με αγώνες χωρίς θεατές. Η ευρωπαϊ-
κή ομοσπονδία έδωσε παράταση στις ημερομηνίες προ-
κειμένου να προλάβουν οι χώρες να ολοκληρώσουν τα 
Πρωταθλήματα τους. 

Οι Λίγκες ήταν επόμενο να μπουν στο ίδιο… τρυπάκι, 
καθώς αν δεν υπάρξει ολοκλήρωση των Πρωταθλημά-
των θα χάσουν το λιγότερο 30% από το τηλεοπτικό συμ-
βόλαιο της φετινής χρονιάς. Απώλεια την οποία κανένας 
δεν την θέλει.

Το επαγγελματικό ποδόσφαιρο είναι διαχρονικά ένας 
ισχυρός πυλώνας της παγκόσμιας οικονομίας αφού έχει 
εκτιμηθεί ότι περίπου 5 δισ. είναι ο τζίρος από τα έμμε-
σα και τα άμεσα έσοδα. Ποσό τεράστιο για να το δώσει 
κάποιος μία κλωτσιά, ακόμη και λόγω της πανδημίας.

Οι… φίλοι μας οι Γερμανοί πρώτοι ξεκίνησαν την 
προσπάθεια να αρχίσουν και πάλι τα Πρωταθλήμα-
τα. Ο Καρλ Χάινς Ρούμενιγκε, ο ισχυρός άνδρας της  
Bundesliga, είπε πριν από 10 ημέρες στην Λίγκα της 
Γερμανίας ότι «τα Πρωταθλήματα θα πρέπει να ολο-
κληρωθούν με κάθε τρόπο, ακόμη κι αν κάποιες ομάδες 
δεν θα μπορέσουν λόγω οικονομικών προβλημάτων να 
είναι παρούσες». Το επόμενο βήμα ήταν η Μπάγερν να 
ορίσει την ημέρα που θα αρχίσει πάλι προπονήσεις και 
πάει λέγοντας. 

Σύμφωνα με την Bild, ο αριθμός που θα επιτρέπεται 
στα γήπεδα που θα διεξάγονται αγώνες της Bundesliga 
θα είναι 239. Oι 126 από αυτούς να είναι οι παίκτες, προ-
πονητές, ιατροί, τηλεοπτικοί σταθμοί και τέσσερα παιδιά 
για να μαζεύουν την μπάλα.

Οι υπόλοιποι 113 θα βρίσκονται στις εξέδρες και σε 
αυτούς θα συμπεριλαμβάνονται οι άνθρωποι της ασφά-
λειας και οι δημοσιογράφοι.

Τι σημαίνουν όλα αυτά; Ότι ενώ ακόμη η πανδημία 
είναι σε εξέλιξη και σε πολλές χώρες μετρούν φέρετρα, 
στη μάχη κέρδος-υγεία, φαίνεται ότι κερδίζει το πρώτο. 

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

αθλητισμός




